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'Du.l om huip te vragen,' zcgt c,otrdjzrder Xrabbcnbos. lk Eaag de lent va m|in burente lc.n als ik op
val@ntic ga, omgekeerd lcnetr zjj ook alles van mij.'
II,IEBIIIIJS
Op inl{,rn€t wemclt het vdr dc enbiedÍtgen cn
Sralis producten. zoèk bt Google op'KoÍin$codc'
en dr naam vd een wink(1, grcte kans dat je intcres
smtc kortingen tcgenkonri. Goede koopieswebshops
zijn: Goeienodc.d, Waàl;nl, Ichicànl, Idiva.nl,
Travelbi.d.nl, Drêsíless.nl. Op Ymoni.nl kun jc je
insch.jj\rcn en Sratis produclen uirtesten. Nel. nts b,j
Buzzernl en Ttnd.com.

nicuw€ prïslTagen en andere Finacties.

SALE
Voor merkkleding gan alleen voetbalEouwen nog
ndar de PC. Fikse kortingen op merkkleding klilgje
namelijk bU sdnple À(/cs. Op Plmdernl stet een
.ompleet oveuicht vfi alle sdple sales in heel
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soms zeÍs voor n ets te vinden,
geelt mii een enormê klck lk

ook recremata mee aan orisvraqen I
en slà eróm bekend dêt k vaak win i

'Dagêilks ben k êên lur onine. op
zoek.aar de besre aanb edi.gen
Als je weet waar €n lroe le moet

Zo

won

k

Íece.t noq eê.

geheel

Nederland. Ner zoa.ls bij Welovesamplesáles.nl.

hèb van het koopjeslagèn zells miin

indó.Íckièn

G&ATIS OPVANG
t)e kosten voor kinderopqng riizen de pan uit via
Oudermatch.ril Larn je met tdere ouders uit de
buurl in contact komên ortr zo smen dê opvang\m
dc kinderente regelen. Je kmt de kosten voor ecn

werk gemaakt voor áanbiedingen-

dingen stuur ik ook altijd doór .aar

ookloor

in een fiJnc Brooklynse loit kmt v$bliiven?
Mcl volledig uitgeruste kinderkmers oD de koop
roelKijk op Homeexchange.com ol Knok.com- Voor
wie allcen én rêislusiig is, is couchsurfen - een nacht
of dric Eratis bij een lo.ol op de b k oï in de lo
geerkamer een prima altcmaliet Het is dé nanier
om een stad ccht te lêren kenn4, Cotchsurfing.org.
nicLs
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friBliuaRr 2or2

zoêken. vali er vee gratis le haen.

PaÍlmer éen brlvoórbee d geven

sitê

Girsovedeas.nlst€ k dagelJks

eên ovêrzcht samen van de beste
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mln moêdêr e. vriendi.nen, op
de maner hebben anderen êr ook
pleziêr

van

CAR SIIARING
crê€nwhe.ls enCarConnect kendên wc al. nraa
zak
voor wie duurzaam wil lcvcn én dd cen
'rardig
Vià
deze
verdiencn,
is
er
Snappce.nl.
ccnÍjc nee wil
site verhuujeje elgcn aulo, die andeNto.h nu

slilshat Íoor de deur
MOf,STUTN
Eigen groenten verbouwcn is l.erug

I
I

vêzorgd Íipje naa. Parils looí twee
personen, k ben samen mêt mi.

vaak geurtjes oÍ crèmes wê9. lk

een week in een New Yorks hotel arsjê

I

durê merkpÍodlcten voór wenrq oÍ

vrend gegaan, sonm ge dinqe.
drê i[ w. geeí if weer weq \ia m n
FaLeboo(.paqna zoak een dagie

opDs delcn, orom cn om de kinderen opvangen.
HUIZENRUIL
Wic betaált er nu nog ccn pdr drizend eurovoor

o5s

nêl

hêt

WIN JE BIJK
'Ik wissel vaak v mdiostation, hoe onbêkende. het
stalion,lioe groter dè rvirtans, zegt Chrisk l Swies.
'Probeerop lê vatlen, ik stuu altld eèn pèrsoonllk
berich(je meemcthet a.ntwoord.'Op de sile
Allcsvoomits.nl ndje een s€ekorcnichl \an àlle

En wêggcBeest,

in grotc sleden zie.ie iniliÍieven, zoals Sl.adsboerenorÁ, p&rbii buu bewoners hun eige. moestuidje

ondêrh.ud.n in hoDtcn krveekbakkên.
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