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Tel. 010 - 4122593

WIJ ZIJN OP KONINGSDAG 
GEOPEND VAN 11:00-15:00 

BADPAK  99,95 
TANKINI  119,- 
STRANDTAS  22,95

Rotterdamse 
stadsgezichten

Annejole Jacobs exposeert momenteel in 
Eetcafé De Steek in de Lusthofstraat. Schuin 

daartegenover bevindt zich House of Seasons - 
Lifestyle & Fashion, dat niet zo lang geleden 
verhuisde naar zijn nieuwe locatie. Lia van 

Weelden van House of Seasons en Annejole 
werden het snel erover eens dat o.m. Rotterdamse 

stadsgezichten van de laatste werden opge-
nomen in het assortiment van House of Seasons.  

House of Seasons
Waterloostraat 88-A

Rotterdam-Kralingen
tel. 010-4148768

Op vrijdag en zaterdag is Pluche (inpandig) 
ook open, tweedehands kleding & accessoires.

Wil je House of Seasons volgen?
Dat kan op FB en IG 

‘House of Seasons - Lifestyle & Fashion’

vos SCHOENEN
TASSEN
SCHOENREPARATIE

Lusthofstraat 86 - 3061 WH Rotterdam
Tel: 010-413 67 63

E-mail: info@vosschoenen.nl
lid van het Schoenmakersgilde www.vosschoenen.nl

DAMES
In geel en rood   189,90

HEREN
 meerdere kleuren   209,90

Dit zijn slechts 2 modellen 
uit onze uitgebreide collectie

Parkeren? Geen probleem! Onze 
winkel is tegenover de pakeergarage.

Floris van Bommel
SNEAKERS

Sinds 1919

Lusthofstraat 56 - Rotterdam-Kralingen

� laminaat � linoleum � parket � PVC-vloeren � tapijten
� gordijnen � zonwering � complete slaapcomfort afdeling

Maandag gesloten!

www.devrieswoninginrichting.nl

Metro: halte Voorschoterlaan, R’dam-Kralingen

tel. 010-4145782

Oude matras eruit 
nieuwe erin!

Vrolijk pasen!

Als u een nieuw matras aanschaft 
bij De Vries Wonininrichting, dan 
neemt Edwin de Vries uw oude 
matras mee en bent u ervan af!

Op de afdeling Slaap-comfort van
De Vries Woninginrichting kunt u 
kiezen uit veel soorten matrassen: 
binnenvering, latex, pocketveer, 
koudschuim en traag schuim 
matrassen. 

Het kan niet hipper in wijnland: Duitse Pinots -van 
alle kleuren- zijn helemaal in! En niet zonder reden, 
want ze zijn niet alleen berelekker maar versloegen 
al diverse malen veel duurdere Italiaanse Pinots en 
rode Bourgognes in blindproeverijen!

Trendy Duits

Vredehofstraat 74
3062 TC Rotterdam
Tel.: 010-4222757
www.wijnhandeldentoom.nl
info@wijnhandeldentoom.nl

Voor een mooi Paasweekend. De aanbieding vindt 
u in de Wijnwijzer van april en is geldig tot 28 april.

Lusthofstraat 71 Rotterdam - Kralingen
Crooswijkseweg 100 - Crooswijk

tel. 010-3417606
www.ijssalondoppio.nl

Alweer voor het 5e IJsseizoen heeft IJssalon Doppio 
zijn deuren weer geopend op de Lusthofstraat 

(15e seizoen op de Crooswijkseweg!). 
In de winter hebben Mesut en zijn team een bezoek 

gebracht aan de grootste IJsbeurs in Italië, in Rimini. Vol 
inspiratie zijn ze weer terug, om nieuwe smaken te maken!

Ga lekker genieten, binnen of op het terras, van 
een heerlijk, vers, ambachtelijk IJsje of een lekkere Italiaanse 
Cappuccino of Espresso of toch maar een heerlijke IJsko�e?

 
IJssalon Doppio is 7 dagen per week elke dag geopend van 

11:00 tot 23:00 uur. De locatie in de Lusthofstraat is 
tegenwoordig in de winter ook geopend, behalve in januari.


