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Tel. 010 - 4122593

Dacapo

Welkom

Vredehofstraat 74 | 3062 TC Rotterdam
www.wijnhandeldentoom.nl | 010 4222 757

LET OP! De werkzaamheden zijn begonnen in de 
Vredehofstraat, wij zijn goed bereikbaar alleen 

helaas niet met de auto.

Ook kunt u uw wijnen bestellen via onze 
webwinkel, per mail of telefoon en 

wij komen het graag bij u thuis bezorgen!

2e Paasdag (5 april) geopend van 11:00 - 17:00 uur

Per 3 blikken
20% korting

kortingcode
BIER20

voor
€12,99

Van
€14,99

Beaujolais Blanc Chardonnay

• Aroma’s van witte perzik, 
abrikoos en amandel

• Kruidig, fi jne romigheid en 
een lichte mineraliteit

• Te vergelijken met een 
Chardonnay uit Bourgogne

We maken ruimte voor 
nieuwe soorten, op = op!

Alleen geldig op de soorten 
blikken van 330ml tot 440ml

• Tanker Brewery - Estland
• Naparbier - Spanje
• Horizont - Hongarije

Dom. Lathuilière
Gravalon

Wereld
Bieren

Begin je dag met een lach!

Nieuwe patiënten zijn van harte welkom

Voorschoterlaan 65-B 
3062 KH Rotterdam, tel. 010-2004227 

www.tklusthof.nl, info@tklusthof.nl 

Invisalign – ’s werelds meest geavanceerde clear 
alignersysteem. Speciaal voor jou gemaakt.

Invisalign is ontwikkeld om de glimlach te creëren 
die jij verdient. De beugel is gemakkelijk verwijderbaar, 

erg comfortabel en bovenal vrijwel onzichtbaar.

Lusthof

taan wedstrijd speelde tegen 
30 tegenstanders.

Timman verloor geen enkele 
partij en moest slechts 4 
remises toestaan. Desge-
vraagd verklaarde hij sinds 
maart 2020 niet meer aan 
het wedstrijdbord te hebben 
gezeten. Wegens corona 
werden er geen handen 
geschud. Het totale program-
ma van de Erasmus Bridge- 
en Schaakweek bestond uit 
14 toernooien, voor jong en 
oud.
Anneke van der Meer: 
“Denksport heeft jong en oud 
veel te bieden. Uitdaging, 
mentale fitness en plezier. De 
ene speler is fanatieker dan de 
ander, maar de gemeenschap-
pelijke factor is dat passie 
voor het spel en plezier sa-
mengaan. Het brengt mensen 
samen, jong en oud en stads-
genoten met verschillende 
achtergronden. Wij zetten 
ons in om de denksport in 
Rotterdam en de regio een 
goede toekomst te geven.”

Denksportcentrum 
Rotterdam
Denksportcentrum Rotter-
dam huisvest 5 bridgevereni-
gingen, biedt bridgecursus-
sen aan en organiseert denk-
sportactiviteiten waarvoor 
je geen lid hoeft te zijn. De 
locatie is speciaal ingericht 
en toegerust voor denkspor-
ten. Denksportcentrum Rot-
terdam wil de ontmoetings-
plek in Rotterdam zijn voor 
mensen met een passie voor 
denksport en -spel. 

Denksportcentrum Rot-
terdam, Grandstand CHIO 
Kralingen, Kralingseweg 
120, 3062 CG Rotterdam-
Kralingen. Zie: Denksport-
centrumRotterdam.nl/

Denksportcentrum Rotter-
dam liet het verslag van de 
Erasmus Bridge- en Schaak 
week plaatsen op hun site: 
denksportcentrumrot-
terdam.nl/dagboek-eras-
mus-bridge-en-schaak-
week-2021/


