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Diana
Stoel 
In microvezel 
of velvet

Lea
Hoekbank 
In 4 kleuren
snel leverbaar
links / rechts

Stinn
Salontafel
Set van 3 

Liva 
Fauteuil

draaibaar

Splash
Stoel

luxor stof 119
99

Don
Stoel

adore stof
draaibaar

Eva 
eetkamerstoel 

stof boucle
in 3 kleuren

nu

119

299
279

1499
999

1299
1199

New York 
Vakkenkast
Supreme 
XXL

Mango
tafel rond

incl. spinpoot

op=op

369
189

169
129

Lea

Elegance
tafel incl. spinpoot

Deens ovaal

Ø110cm 329
Ø120cm 349
Ø130cm 369
Ø140cm 399
Ø150cm 429

200x100 
939

599
240x110 

1099
669
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2E PINKSTER-
DAG OPEN
12:00-17:00

BUITENgeWOON

Spring Deals

2E PINKSTER-
DAG OPEN
12:00-17:00

Jaaaa, de BBQ kan eindelijk aan. 
Wij hebben geen buitenkeuken 
dus ik BBQ alleen bij mooi weer….
Deze Zalm Bites zijn zalig als hapje, maar ook 
met wat frietjes en een salade als avond eten.

Njam, laat het gril seizoen beginnen. #zinin

I Love to Cook
met  Ivanka

Mijn recepten zijn een leidraad, voel je vrij om ze aan te passen aan jouw smaak. 
Vind je dit moeilijk, stuur me dan een berichtje via ivanka@luijtenduidelijk.nl

BBQ Zalm Bites

Ingrediënten
• 700 gr zalm moten of 
    ½ zalmzijde met vel
• flesje BBQ saus
• 250 gr gerookte spekblokjes
• ½ bosje bosuitjes
• ½ bosje platte peterselie
• 1 grote chilipeper

Ingrediënten
• 700 gr zalm moten of 
    ½ zalmzijde met vel
• flesje BBQ saus
• 250 gr gerookte spekblokjes
• ½ bosje bosuitjes
• ½ bosje platte peterselie
• 1 grote chilipeper

Voor:  4-15 personen                           Voorbereiding ≈ 20 min                               Klaar in:  40 min

Bereiding
Leg de zalmzijde of moten met het vel naar beneden op een alu-
minium schaaltje. Bestrooi met een beetje zout en bestrijk daarna 
royaal met de BBQ saus. Bak ondertussen de spekblokjes uit in 
een koekenpan. Snijd de chilipeper en bos uitjes in dunne ringe-
tjes en hak de peterselie grof. Leg de Zalm met het schaaltje op 

het rooster en gaar in ongeveer 15-25 min met de deksel op de BBQ. Kijk voorzichtig met een vork of de zalm gaar is. Haal de zalm van de 
BBQ  en bestrooi deze met de fijn gesneden chili peper, spekblokjes, lente-uitjes en gehakte peterselie. Serveer in blokjes; superlekker als 
een borrelhapje.

VERMAAK

DUIZEL - Op zondag 4 juni, van 10.00 
tot 16.00 uur, is iedereen welkom op de 
jaarlijkse Boerderijdag op woonpark De 
Donksbergen aan de Berkvenseweg 2 in 
Duizel. 

Voor zowel jong als oud is er vanalles te be-
leven en te doen, zoals ponyrijden, boerder-
ijspelletjes doen en je tanden zetten in heer-
lijke wafels van de eigen bakkerij. 

Daarnaast is er een garagesale en kun je je 
inkopen doen voor je zomergoed of verse 
groente!

Zondag 4 juni
Boerderijdag 
De Donkse Hoef
Er is ook een garagesale!

EERSEL - Op donderdag 1 en vrijdag 2 juni, 
om 19.30 uur, presenteert het Rythovius 
College de schoolvoorstelling ‘Midzomer-
nachtdroom’. 

‘Midzomernachtdroom’ begint met het aan-
staande huwelijk van de hertog en herto-
gin. Hiervoor is een stel bouwvakkers bezig 
om een optreden te verzorgen. Ze repeteren 
in het bos, maar het is midzomernacht. In 
die nacht gebeuren er magische dingen. De 
elfjes hebben feest. Zo ook Oberon en Tita-
nia, de koning en koningin van de elfen. Ze 
hebben ruzie en vechten dit op een bijzon-
dere manier uit. In het bos zwerven namelijk 
ook vier geliefden rond. Twee willen stiekem 
vluchten om met elkaar te kunnen trouwen. 
Twee achtervolgen hen, omdat ze verliefd 
zijn. Dan gaat de elfenwereld zich ermee be-
moeien en gaat alles mis...

‘Midzomernachtdroom’ is een bewerking van 
het toneelstuk van Shakespeare, gespeeld 
door leerlingen en medewerkers van het 
Rythovius College. Uiteraard bent u van harte 
welkom. Kaartjes zijn voor € 2,50 verkrijgbaar 
in de mediatheek van school (alleen met pin 
te betalen). Voor meer informatie: tel. 0497-
513043 of

www.rythovius.nl

Schoolvoorstelling 
‘Midzomernacht-
droom’


