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Eindeloos combineren 
De prachtige, kleurrijke collectie van MarcCain vertaalt 
de trends in verschillende thema’s. 
Helemaal van deze tijd zijn de outfits die je naar gelang 
het moment of de gelegenheid aanpast; 
‘s morgens je ‘striped pants’ met stoere sneakers en 
een comfortabel colbert en ’s avond dezelfde broek met 
hoge hakken en een glittertop! Eindeloos combineren 
is de trend. 
Nieuw in ons assortiment is de collectie van My Twin, het 
zusje van Twinset. Een super gaaf merk: jong, stoer en 
gewaagd. Na het succes van afgelopen seizoen hebben 
we ook weer perfect passende broeken van Cambio. 

Nieuwe herencollectie
Na een periode van prints en opdrukken gooien we het 
dit seizoen voor de heren over een andere boeg. En 

met succes! We kiezen voor een vernieuwende, hippe 
en modieuze stijl met een klassieke uitstraling. Mooie 
kostuums, met goed gesneden overhemden en prachti-
ge jeans met luxe truien en vesten van bekende merken 
als Sand en Trussardi. Nieuw in het assortiment voor de 
heren is de collectie van Michael Kors. Laat u verrassen!
De afgelopen tijd is ook weer duidelijk geworden hoe 
waardevol de persoonlijke aandacht is voor u als klant. 
Onze winkel wordt druk bezocht en onze kledingadvie-
zen worden gewaardeerd. 
Onze passie is elke dag opnieuw het verschil maken met 
de perfecte combinatie zodat u met een goed gevoel 
de winkel verlaat en uw outfit voor u kunt laten spreken.
Ik kijk ernaar uit u te mogen begroeten!
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Casa Blanca Doetinchem
Dr. Huber Noodtstraat 46-48

7001 DX Doetinchem

(0)314 340983

info@casa-blanca.nl

www.casa-blanca.nl

Openingstijden
Zondag & maandag: gesloten

Dinsdag-woensdag-donderdag: 10.00 – 18.00 uur

Vrijdag: 10.00 – 21.00 uur

Zaterdag: 10.00 – 17.00 uur

Koopzondag: 12.00 – 17.00 uur. 

(laatste zondag v/d maand)

Colofon
Redactie: 
Roos Schreuder-van der Linden

Vormgeving: Korinna Evers 
konzept-evers@t-online.de

Fotografie: 
www.magneticfotografie.nl
www.studioseesing.nl

“Wat een heerlijk seizoen hebben we achter de rug. Onze collecties zijn met veel enthousiasme ontvangen en 
dat doet ons goed. Wij zijn dankbaar voor het jarenlange vertrouwen van u als trouwe klant. Ook in het nieuwe 
seizoen staan wij voor u klaar met prachtige collecties. Wij hebben er zin in!

Met veel plezier neem ik u in dit derde nummer van Passion For Life mee in het nieuwe modeseizoen. Een mo-
deseizoen dat zich kenmerkt door veel kleur, rijke stoffen en stoere prints. De Leopard print is terug en wordt 
gecombineerd met een classy oufit. Ook het thema Glitter en Glamour verrijkt het  straatbeeld met pailletten, 
steentjes, tule en hoge hakken. Kenmerkend is het ‘long leg silhouette’ met de overknee laarzen of kousen en 
wijde pijpen met een knipoog naar de soul“.
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In haar juwelierszaak aan de Dr. Huber Noodtstraat 
ontmoet ik Karena Rothuis-Schutte. Een op en top za-
kenvrouw, gepassioneerd ontwerper en bovenal een 
vrouw met een groot hart. Haar betrokkenheid bij mens 
en maatschappij is sterk. ”Onze zaak draagt het FairTra-
de  keurmerk. Ik zet me samen met anderen binnen de 
gemeente in om van Doetinchem een FairTrade geme-
ente te maken. Waarom? Dat is zo klaar als een klontje: 
iedereen heeft recht op een kansrijk bestaan.”

Sterke betrokkenheid bij de klant
Samen met haar man en zoon runt Karena Juwelierszaak 
De Tijd. Naast de exclusieve trouwringenshop komen 
klanten uit heel Nederland en zelfs uit onze buurlanden 
voor design sieraden, klassieke eigentijdse sieraden of 
een eigen ontwerp. De Tijd koopt ook sieraden in en 
u kunt uw goud, zilver en kostbaarheden laten taxeren. 
Zoon Joel Rothuis is gecertificeerd taxateur en scha-
de-expert. “Ons bedrijf is een echt familiebedrijf. Wij 
zijn zeer betrokken bij de klant. Een goede service, vak-
kennis en kwaliteit dat zijn de pijlers van ons bedrijf.”

Niessing 
Prachtige juwelen van grote huizen als Piaget en Cartier 
schitteren in de rijke vitrines. 
Trots is Karena op de collectie van Niessing. De Tijd 
heeft de grootste collectie van Niessing in Nederland. 

Eigen atelier
“onze goudsmit heeft 40 jaar ervaring, ” vertelt Karena 
trots. In het eigen atelier worden vooral ontwerpen van 
Karena gemaakt. “Ik vertaal het verhaal van mijn klant 
in een sieraad. Mijn passie is om mensen blij te maken. 
Dat geeft mij voldoening. In mijn werk als ontwerper 
komt mijn liefde voor het vak en de mens samen. Ik heb 
voor de gemeente de IJsselring ontworpen. Tijdens 
het EK vrouwenvoetbal hebben we de ring uitgereikt 
aan de topvoetbalster Siri Worm en aan de tennisster 
Richel Hogenkamp. Zo zetten we sportief Doetinchem 
op de kaart.

Alles moet kloppen
Als kind was ik al gek op juwelen. En die liefde is alleen 
maar groter geworden. Ook de liefde voor de kunst is 
mij met de paplepel ingegeven. Ik doe graag inspiratie 
op in musea en op reis en luister graag naar klassieke 
muziek. Kwaliteit en compositie zijn voor mij belangrijk. 
Ik stem mijn kleding af op de sieraden die ik draag. Het 
moet kloppen. 

Volg je hart en houd koers
Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling. We luisteren naar 
de wensen van onze klanten en volgen de ontwikke-
lingen in de markt. Er liggen zoveel kansen. Stilzitten 
is er niet bij. We investeren niet alleen in onze fysieke 
winkels, maar ook in onze online shop. Het is belangrijk 
om je te onderscheiden en dat doen we! Als ik ergens 
voor ga dan bijt ik me vast en houd ik koers. Ik volg 
mijn hart en geniet elke dag van mijn vak. 

Juwelier De Tijd
Taxatiebureau Rothuis  
www.juwelierdetijd.nl
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“Ik bijt me vast, 
volhard en laat niet 
meer los”



ABOUT SAND

The design of the Danish Fashion house SAND started in the 80´s and grew into 
an international fashion brand. Cool Scandinavian silhouettes combined with 
southern European charm maintain itsprovocative, sophisticated focus – SAND 
creates clothes for the way modern world citizens think, work and live.
Both Soren and Lene Sand are deeply involved in all aspects of the brand, from 
design to marketing. They are known for their fashion shows and iconic ad campa-
igns. SAND’s past campaigns include the work of legendary photographer Hel-
mut Newton and singer/photographer Bryan Adams.

Sand by Casa Blanca vindt u exclusief in de regio Oost Nederland in Doetin-
chem, absolute topkwaliteit, met een ingetogen signatuur, daarnaast kunt u uw 
aankoop afmaken met de shirts van XO

6



De ambitieuze en energieke Joey 
Rutjes is eigenaar van Multihair. 
Multihair is gespecialiseerd in kap-
persbenodigdheden en aanver-
wante artikelen. Naast drie lokale 
winkels in Beek, Zevenaar en Do-
etinchem runt Joey ook een groo-
thandel en worden alle producten 
ook in de online shop verkocht. Na 
het overlijden van zijn vader runt hij 
de bedrijven samen met zijn moe-
der en zijn broer. 

“Mijn vader en moeder zijn 30 jaar 
geleden gestart met het bedrijf. 
Onder leiding van mijn vader is het 
bedrijf uitgegroeid tot twee winkels 
en een groothandel. Met veel door-
zettingsvermogen hebben we na 
zijn overlijden de draad weer opge-
pakt en groeien we nog elke dag. 
Inmiddels hebben we naast de drie 
winkels, de groothandel- onlangs 
verhuisd en verdrievoudigd in ca-
paciteit- ook vijf webshops en twee 
distributeurschappen voor Neder-
land. Ondanks de sterke groei die 
we doormaken kiezen we er niet 
voor om de grootste te zijn, maar 
wel de beste.

Passie voor het kappersvak
We zijn niet zomaar een bedrijf in 
kappersbenodigdheden. Wij hou-
den van het kappersvak en in ons 
bedrijf kan ik die liefde combine-
ren met het verkopen van goede 
producten. Er is niets mooiers dan 
een klant die tevreden de deur uit-
gaat. De productkennis van ons 
assortiment en onze klantgericht-
heid geven ons onderscheidend 
vermogen. We verkopen niet om 
het verkopen, maar we verkopen 
het product dat het beste beant-
woordt aan de klantvraag. Past een 
product niet, dan verkopen wij ook 
nee. Ik behandel mijn klanten zo-
als ik zelf ook graag behandeld wil 
worden: eerlijk en objectief. 

Omarm, leer en pas toe
Ik leer nog elke dag. Ik heb nooit 
de illusie dat ik alles al weet. De 
ontwikkelingen in ons vak gaan ra-
zendsnel en inzichten veranderen. 
Je blijven ontwikkelen is belangri-
jk. Tegen de stroom van verande-
ringen inzwemmen heeft geen zin. 
Beter is het om veranderingen te 
accepteren en te omarmen, hiervan 
te leren en de kennis toe te passen. 
We volgen veel cursussen van de 
merken die wij voeren en bezoeken 

vaak beurzen. Zo blijft onze kennis 
up to date en kunnen we onze klan-
ten blijvend voorzien van een goed 
advies op maat. Ook van onze klan-
ten leren we veel. Hun ervaringen 
met de verschillende producten 
geven ons weer input om ons as-
sortiment steeds beter af te stem-
men op de klantwens.” 

Joey Rutjes
www.multihair.nl
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Joey draagt Trussardi Jeans



DE NIEUWE LEXUS LC 500h

EXPERIENCE 
AMAZING
Technische expertise en een uitgesproken ontwerp 
komen samen in deze luxueuze Gran Turismo coupé. 
Het nieuwe onderstel met achterwielaandrijving en 
de soepele 3,5 liter V6 benzinemotor met ’s werelds 
eerste 10-traps Multi Stage Hybrid automatische 
transmissie resulteren in kracht, respons en efficiency 
zonder enig compromis. Daarmee legt de LC 500h 
de perfecte basis voor een superieure rijervaring.

Nu te bewonderen in de showroom en op lexus.nl

LEXUS ARNHEM
Meander 123, 6825 MB Arnhem, Tel.: 026-3842400 

www.louwman.nl

249_LE_Adv_LC_Arnhem_240x340mm.indd   1 04-09-17   17:32
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“MET AUTOPLEZIER NOO-
DZAKELIJK KANKERON-
DERZOEK STEUNEN, DAAR 
DOEN WE HET VOOR” 

Willem Jansen van Velsen organiseerde jarenlang met 
zijn vrouw Ria het Ballonfestival AM Ballooning. Na 10 
jaar ballooning deed de liefde voor hun Engelse Oldti-
mer, een Panther Kallista, hun besluiten om een jaarlijk-
se autorally te organiseren door de Achterhoek. Inmid-
dels is de MAC rally (Miles against Cancer) verbonden 
aan de Stichting Berg in het Zadel voor de kankerbe-
strijding. 
Met trots over de bijdrage van de MAC rally aan de 
kankerbestrijding vertelt Willem: “Stichting Bergh in 
het Zadel heeft als doel het inzamelen van gelden voor 
de kankerbestrijding. De opbrengst gaat voor 100% 
naar de Stamceldonorbank, zonder aftrek van organi-
satiekosten. Bergh in het Zadel is één van de groots-
te particuliere fondsenwervers voor het KWF en draait 
volledig op vrijwilligers, dat maakt het een uniek goed 
doel, sterk lokaal verankerd. Het is fantastisch om met 
autoplezier het noodzakelijke onderzoek te steunen, 
daar doen we het voor.
“Het was een prachtige dag! In de stralende ochtend-
zon meldden 63 equipes zich vrijdag 25 augustus bij 
Partycentrum Plok in Didam om deel te nemen aan de 
rally. Het is elke keer weer een genot om al die prach-
tige auto’s en enthousiaste eigenaren bij elkaar te zien. 
Na de briefing vertrokken vanaf 10.00 uur om de hal-
ve minuut de equipes voor een tourrally van ruim 200 

kilometer door een mooi stukje Achterhoek, een deel 
van de Liemers en een stukje Veluwezoom. In Arnhem 
voerde de rally langs het First National Rolls Royce & 
Bentley Museum in Arnhem. Dit privé-museum is ei-
gendom van Dr. Toni Bienemann, een van de Ambas-
sadeurs van Bergh in het Zadel. We genoten van de 
paars bloeiende heide op de Posbank en na een stop 
bij ‘De Gouden Karper’ in Hummelo eindigde de Rally 
weer in Didam. Tijdens de prijsuitreiking reikte ik aan 
de mede-oprichter van Bergh in het Zadel, Wim Hend-
riksen, namens alle deelnemers een cheque ter waarde 
van € 7.500,- uit, voor het huidige onderzoeksproject: 
de recidive bij Acute Lymfatische Leukemie (ALL)te 
overhandigen. 
Ik heb ook dit jaar weer genoten van het weer, de au-
to’s, de deelnemers en van het feit dat we een bijdrage 
kunnen leveren aan het onderzoek tegen kanker. Wilt u 
ook een keer meerijden met de MAC rally? Meld u dan 
aan op www.macrally.nl. Ik hoop u te mogen begroeten 
tijdens de MAC Rally 2018. Meer weten over Stichting 
Bergh in het Zadel? Kijk op www.berghinhetzadel.nl
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Willem Jansen van Velsen overhandigt 
de cheque aan Wim Hendriksen
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Marc Cain tas 299,00 €
Marc Cain schoen 299,00 €
www.casa-blanca.nl

Marc Cain Sports
Jacke im Utility-Look 379 €
www.casa-blanca.nl

Marc Cain tas 169,90 €
Marc Cain schoen 299,00 €
www.casa-blanca.nl

Handige bijzettafel met 
hanvat van Montis in 

diverse kleuren 
voor 140 €

www.voorhuisdesign.nl

Marc Cain Sports
Jurkje 249 €

www.casa-blanca.nl
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Marc Cain tas 329,00 €
Marc Cain schoen 199,90 €

www.casa-blanca.nl

Sonnenbrille
Ray Ban 179,- €
Nieuwstad Optiek
Nieuwstad 7
7001AC Doetinchem
0314-745 135
www.nieuwstadoptiek.nl

MEUBELEN & ACCESSOIRES
DEWOONNKAMER

0314 514106
sales@kastenn.nl
www.dewoonnkamer.nl

Dewoonnkamer
Waterstraat 28b
7001 BH Doetinchem

10 % korting
op een artikel naar keuze

Geldig tot en met 31-12-2017 bij inlevering van 
deze coupon.

banken vanaf €849,-

My Twin tas 159,00 €
www.casa-blanca.nl
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COUPON 
FÜR EIN 
DESERT
NACH WAHL

U bent van harte welkom in ons juweliershuis in Velp, waar u kennis 
kunt maken met één van onze goudsmeden, die uw sieraden gratis voor u 
zal controleren en reinigen. 
Ondertussen geniet u van de prachtige collecties van onze horloge- en 
sieradenmerken in een van onze corners.
  
Juweliershuis Aalbers  
Hoofdstraat 206, 6881 TN Velp

www.delangewaard.nl

Sieradencontrole



Marc Cain tas 169,90 €
www.casa-blanca.nl
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Heinrich Lausch
Deze prachtige collectie cabochon ges-
lepen kleurstenen van Heinrich Lausch is 

verkrijgbaar bij Juweliershuis Aalbers. 

Ringen, uitgevoerd met kleursteen en 
bezet met briljant (0.23 ct):

- Rozenkwarts in rosé goud  € 1.995,-
- Chalcedoon in witgoud  € 1.995,-

- Peridot in geelgoud  € 2.450,-

Bijpassende hangers variëren van € 
1.695,- tot  € 1.990,-

www.juweliershuisaalbers.nl

Al Coro
Een nieuw, eigentijds design in de 

collectie van Al Coro. De armbanden 
zijn uitgevoerd in 18 karaat goud in 
combinatie met diverse cabochon 
geslepen kleurstenen. Prijzen voor 

de verschillende armbanden variëren 
van € 1.080,- tot €  1.340,-. Bijpas-
sende ringen zijn leverbaar vanaf 

€  890,-.
www.juweliershuisaalbers.nl

My Twin tas 149,00 €
www.casa-blanca.nl

Banken vanaf E849,-
DEWOONNKAMER
MEUBELEN & ACCESSOIRES
www.dewoonnkamer.nl
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Wout Van Ree
NEW CHIQUE 
ZIJDEBLOEMEN
De Wheme 13 | Winterswijk
Tel: +316 46015213 
www.new-chique.nl

20% korting
op een boeket

My Twin tas 149,00 €
www.casa-blanca.nl

Deze persoonlijke waardecheque geeft u een exclusieve korting 

van 25 €
De waardecheque is niet inwisselbaar voor contant geld.
De cheque is slechts éénmalig te gebruiken en is niet geldig in combinatie met andere 
acties of cheques. De waardecheque is uitsluitend geldig in de vermelde periode.

geldig tot 30 november 2017

My Twin tas 199,00 €
www.casa-blanca.nl

My Twin tas 189,00 €
My Twin portemonnee 89,00 €
www.casa-blanca.nl

Marc Cain tas 169,90 €
www.casa-blanca.nl

LEXUS ARNHEM  
Meander 123, Arnhem
Tel.: 026-3842400
www.louwman.nl

249_LE_naamsbekendheid_Arnhem_240x56,7mm.indd   1 04-09-17   17:31

MAAK KENNIS MET LEXUS ARNHEM

WIJ WASSEN UW AUTO 
TIJDENS UW BEZOEK

249_LE_coupon_LC_Arnhem_240x42,5mm.indd   1 04-09-17   17:31

WIJ WASSEN UW AUTO TIJDENS UW BEZOEK
MAAK KENNIS MET LEXUS ARNHEM

Parkhotel Wasserburg Anholt
Tel.: +49 (0) 28 74 - 45 90 | Fax: +49 (0) 28 74 - 40 35
rezeption@schloss-anholt.de

Bei Reservierung des Arrangements 
„Zwischen den Tagen“ einen Aperitif 
gratis am 2.  Weihnachtstag.
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OPENINGSTIJDEN

Open: Ma t/m zo 
(vanaf 14.00 uur)
Dinsdag gesloten

De Lange Waard
Kilderseweg 17
7038 EH Zeddam
0314-650200
www.delangewaard.nl

DE KEUKEN

Onze keuken kenmerkt zich door te werken met dagverse producten, waar-
bij wij ons laten inspireren door het wisselende seizoensaanbod.
De gerechten zijn gebaseerd op de klassieke keuken met Franse en Itali-
aanse invloeden, hoewel onze koks zich hierdoor niet laten beperken en 
graag creatief omgaan met verrassende combinaties uit de Aziatische en 
andere internationale keukens om te zorgen voor nog meer heerlijke crea-
ties en vegetarische gerechten.

Gezien onze visie op koken, bent u niet gebonden aan de keuzes op de 
menukaart.
U bepaald samen met ons ervaren personeel wat U gaat krijgen, hoeveel 
gangen en waar Uw persoonlijke voorkeur naar uit gaat. Dus, altijd iets ni-
euws en altijd precies waar U zin in heeft!
Heeft U eens geen zin in verrassingen? Dan kiest U uit onze gerechten op 
de periodiek wisselende menukaart van de Lange Waard.
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HET RESTAURANT

Het restaurant is een sfeervolle 
ruimte met een open haard en 
een prachtige bar.
Het restaurant biedt plaats aan 
ongeveer 40 personen. Verder 
beschikt het restaurant over een 
speciale ruimte waar men met 
gezelschappen tot 125 personen 
terecht kan. In de zomer kan men 
ook op de veranda genieten van 
al het lekkers dat de keuken voort-
brengt.
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“Mijn passie? Ik word geboeid door het verhaal van 
mensen. Dat is wat mij drijft, dat is mijn passie. Ik be-
geleid het creatief denkproces bij klanten en vertaal 
hun wensen en behoeften met als eindresultaat een 
printproduct dat ondersteunend is aan de verkoop van 
een dienst of een product. 
Dat kan van alles zijn: een magazine, een brochure of 
een catalogus. Het onderwerp maakt niet uit, het ver-
haal achter het product, de passie van de ander, dat is 
mijn motivatie om iets moois te maken.

Vrienden geven kleur
Ook in mijn privé leven zijn de mensen om mij heen 
belangrijk. Ik hecht veel aan vriendschap. Vriendschap 
is voor mij onvoorwaardelijk, lief en leed delen, er écht 
zijn voor elkaar. Mijn vrienden geven mijn leven kleur. 
Ook in mijn leven ken ik naast de mooie momenten ook 
moeilijke en verdrietige momenten. Op die momenten 
heb ik ervaren hoe belangrijk echte vriendschap is.  
Vriendschap gaat voor mij over vertrouwen en oprech-

te interesse in de ander zonder oordeel. Dat is ook de 
basis voor de relatie met mijn opdrachtgevers. 

Oog voor compositie
Ik ben opgeleid als tekener. Al snel ruilde ik het teke-
nen van huizen in voor de vormgeving van media pro-
ducten. Mijn achtergrond als tekenert komt tot uiting in 
mijn composities. In mijn hoofd weet ik vaak al hoe iets 
eruit moet gaan zien en het ordenen van beeld in een 
aansprekend eindproduct is dan slecht het vormgeven 
van mijn gedachten. 

Een goede outfit versterkt wie je bent
Deze derde uitgave van Passion For Life was weer een 
feest om te maken. De mode van dit seizoen is kleur-
rijk. Ik ben gek op rood en dat is volop aanwezig in de 
collecties van Casa Blanca. Ook de prints en opdruk-
ken verrijken dit seizoen het straatbeeld. Ik vind het 
belangrijk om goed gekleed te gaan. Kleding spreekt. 
Het versterkt wie je bent en waar je voor staat. Ik hoop 
dat u net zo geniet van dit nummer als ik bij het maken 
ervan!”
Korinna Evers | http://niederrhein.trendguide.info
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Net als van de stralende dag waarop ik Korinna Evers 
(51) ontmoet op het terras van Hotel Ruimzicht in Doe-
tinchem word ik blij van onze ontmoeting. Korinna is een 
prachtige vrouw. Ze is stoer, elegant, open en kleurrijk. 
Deze eigenschappen zijn ook kenmerkend voor haar on-
dernemerschap. 
Korinna is naast het vormgeven van dit magazine Passi-
on For Life onder andere verantwoordelijk voor de uit-
gave van het lifestyle magazine Trendguide Niederrhein 
(Duitsland). Een talentvolle vrouw. 



op lokatie met de nieuwe Lexus 
LC500h bij Hotel Villa Ruimzicht
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NEW CHIQUE
ZIJDEBLOEMEN

Wij zijn gespecialiseerd in het maken, verhuren van zijdeboeketten en planten, tevens verkopen we 
zijdebloemen. Huren van zijdeboeketten gaat meestal per 3 maanden, dus met de seizoenen mee.
Ook decoreren wij feesten, bruiloften en evenementen op locatie.
In onze winkel in Winterswijk genaamd „MOOI MOOI“ hebben we een groot assortiment zijdebloemen. 

Wout Van Ree
 NEW CHIQUE ZIJDEBLOEMEN

De Wheme 13 | Winterswijk
 Tel: +316 46015213  |  Mail: info@new-chique.nl

www.new-chique.nl





Das 4 Sterne Schlosshotel, mit Restaurant 
und Terrasse direkt am Wasser

mit Blick in den Schlosspark

Hochzeiten  l Bankette  l Tagungen

Parkhotel Wasserburg Anholt
Tel.: +49 (0) 28 74 - 45 90 | Fax: +49 (0) 28 74 - 40 35
rezeption@schloss-anholt.de

www.schloss-anholt.de

Tea Time
zum Preis von € 25,00 pro Person (an den Adventssonntagen € 35,00 pro Person)
 
Die Tea Time servieren wir in der Zeit von 15:00 – 17:00 Uhr nach Voranmeldung.
 
Verbinden Sie die Tea Time auch mit einer Führung durch das Museum der Wasserburg 
Anholt am Sonntag um 14:00 Uhr zum Preis von € 12,00 pro Person.
 
Gerne bieten wir Ihnen die Tea Time auch im Arrangement mit Übernachtung von Sonntag 
auf Montag im schönen Doppelzimmer mit reichhaltigem Frühstücksbüffet und feinem 
3-Gang-Menü zu € 139,00 pro Person (€ 149,00 pro Person an den Adventssonntagen) an.
 
Folgendes beinhaltet das Arrangement:
* Übernachtung von Sonntag auf Montag im Doppelzimmer mit Frühstück
* Teilnahme an der Tea Time
* 3-Gang-Diner am Abend
* Eintrittsmünzen für den Schlosspark
Preis im Doppelzimmer ab € 139,00 pro Person (Preis im Doppelzimmer ab € 149,00 pro 
Person an den Adventssonntagen)
 
An folgenden Terminen bieten wir Ihnen diese britische Tradition an: 
* Sonntag, den 1. Oktober | 15. Oktober| 29. Oktober 2017
* Sonntag, den 5. November |  19. November 2017

* Sonntag, den 03. Dezember 2017 (1. Advent) 
* Sonntag, den 10. Dezember 2017 (2. Advent)
* Sonntag, den 17. Dezember 2017 (3. Advent)

Arrangement 
„Zwischen den Tagen“

gültig für drei Nächte vom 26. bis 29. 
Dezember 2017

 
Das Arrangement enthält folgende 
Leistungen:
 
* drei Übernachtungen im 
Doppelzimmer inklusive reichhaltigem 
Frühstücksbüffet

* Eintritt in den winterlichen 
Schlosspark

* auf dem Zimmer begrüßen wir Sie mit 
Blumen, Weihnachtsgebäck und einem 
Hauscocktail

* am 2. Weihnachtstag 
4-Gang-Weihnachtsmenü

* am 27. oder 28. Dezember ein 
Münsterländer 3-Gang-Menü mit 
regionalen Spezialitäten
 
buchbar ab € 299,00 pro Person 
im Doppelzimmer

Genießen Sie verschiedene Teesorten in der 
besonderen Atmosphäre unseres Hauses.
 
* 1x Glas Sekt
* reichhaltige Teeauswahl
* süße Kleinigkeiten und Sandwiches
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Lisa Schreuder
gefotografeerd door Alexandra 

www.magneticfotografie.nl



laat u verrassen 

in onze woonwinkel 

in het centrum van doetinchem 0314 514106
sales@kastenn.nl
www.dewoonnkamer.nl

Dewoonnkamer
Waterstraat 28b
7001 BH Doetinchem

MEUBELEN & ACCESSOIRES
DEWOONNKAMER

Toe aan iets nieuws in uw 
woonkamer?

MEUBELEN & ACCESSOIRES
DEWOONNKAMER



Keltic Green
Rijksweg 19, 6996 AA Drempt

T: 0313 47 14 11
E: info@kelticgreen.nl
I: www.kelticgreen.nl

Openingstijden
Wo -Vr: 10.00 - 18.00 uur
Za : 10.00 - 17.00 uur

Of het nu een fris voorjaar, een heerlijke zomer, een natte herfst of een ijskoude 
winter is: u bent graag buiten. Bij Keltic Green in Drempt vindt u alles wat u nodig 

heeft voor het aangename buitenleven.

  |  tuinmeubelen  |  terracotta  |  Emma Bridgewater servies  |  
  |  exclusieve kleding schoenen en laarzen  |  

www.kelticgreen.nl
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Hét juweliershuis van Gelderland.

   horloges o.a.  Jaeger-LeCoultre | Piaget | Chopard | Cartier | I.W.C. Schaffhausen | Armin Strom  

TechnoMarine | Ebel | Raymond Weil | Longines | RADO | Seiko | Certina | Baume & Mercier | Bell & Ross | Swatch

   juwelen o.a.  Chopard | Annamaria Cammilli | Hans D. Krieger | Hulchi Belluni | Wellendorff | Artur Scholl | Albanu

Noor | Tirisi | A. Odenwald | Piaget | Leo Wittwer | ROOS | Alcoro | Schoeffel | Elaine Firenze | Atelier collectie

Exclusiviteit heeft een naam. 
Hoofdstraat 206, Velp  | Luttekestraat 40, Zwolle

www.juweliershuisaalbers.nl
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