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Reserveer uw relaxdag op de top van 
de Cauberg voor maar e 22,50 p.p. 
via www.thermae.nl/vouchercodes 
met kortingscode  
CLUB17 
Geldig t/m 30 maart 2018.

g 10 korting op een 
wellnessdag in  
Zuid-Limburg

Madame Tussauds g 8 korting
Stap in de mooie interactieve wereld van Madame 
Tussauds en maak kennis met de invloedrijkste 
personen ter wereld! Waar anders heb je de moge-
lijkheid om spectaculaire ontmoetingen te hebben 
met historische personen, filmsterren, (Marvel) 
superhelden, topartiesten, sporters en kunstenaars?
g 8 korting aan de kassa bij Madame Tussauds 
Amsterdam, max. 5 personen, geldig t/m  
31-12-2017. code: 10855

Dankzij u worden de mooiste uurtjes op onze vereniging nóg mooier! 
Dit is geen lot, maar een bedankbriefje. U heeft de Grote Clubactie 
gemachtigd om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven.  
Het lotnummer vindt u op uw bankafschrift. 

Een lot kost € 3,-. Daarvan gaat € 2,40 (=80%) rechtstreeks naar de vereniging  
waarvan u het lot heeft gekocht. Dit zijn extra inkomsten die vaak hard nodig zijn.  

Bedankt!

2017

Trekkingsuitslag bekend op 14 december 
2017 via clubactie.nl. Het volledige prijzen- 
pakket vindt u ook op clubactie.nl.

Hoofdprijs E100.000,-
Trekking 13 december 2017 te tilburg

De Kansspelautoriteit heeft aan Stichting Samenwerkende 
Non-profit Loterijen (SNL), waarvan de Grote Clubactie/ 
SupportActie onderdeel is, een vergunning verleend op  
6 december 2016 onder kenmerk: 10293. Deze vergunning  
is geldig voor de periode van 1 januari 2017 tot en met  
31 december 2021. Voor meer informatie: ssnl.nl. Speel bewust, 18+

3-daagse MiniCruise Newcastle 
v.a. g 98 - 2e persoon gratis

Geldig t/m december 2017 o.b.v. beschikbaarheid

De perfecte combinatie van cruisen en een  
stedentrip. Geniet van de faciliteiten aan 

boord, overnacht in een comfortabele hut en 
ontdek het veelzijdige Newcastle!

Meer informatie en reserveren: 
www.dfds.nl/clubactie
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