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Medewerkerss
in de kijker
Samen tegen corona!

Om al onze klanten en bezoekers
steeds opnieuw de geweldige ervaring te bieden die ze van Grand
Casino Knokke en Casino Middelkerke
gewend zijn, staan er iedere dag heel
wat medewerkers paraat. Zowel voor
als achter de schermen zijn zij de draaiende motor achter het succes van de
casino’s. Achter elk spel, achter iedere
actie, achter elk gerecht en iedere ver4

andering zit er iemand van vlees en
bloed die alles in goede banen leidt.
In deze editie laten we niet 1 maar 3
medewerkers aan het woord. Marian
De Bondt, Vincent Stroobants en
Robbe Baeckelant. Zij nemen ons mee
naar een Grand Casino Knokke dat er
eventjes iets anders uitziet en zetten
zich samen in tegen corona.

Kunnen jullie iets meer over jullie
zelf vertellen?
Marian: Mijn naam is Marian, 39 jaar,
en ik werk sinds vorig jaar als B&L-hostess voor Grand Casino Knokke. Na
een carrière als assistent-manager bij
een grote winkelketen, besloot ik een
andere weg in te slaan. Op het einde
van die weg kwam ik terecht bij Napoleon Games. Ik startte er als game
presenter voor het online casino, maar
merkte al gauw dat ik het directe, sociale contact hard begon te missen. Zo
kwam ik uiteindelijk terecht in Grand
Casino Knokke. Ik kreeg de kans om er
aan te slag te gaan als B&L-hostess en
heb die kans met beide handen gegrepen.
Vincent: Ik ben Vincent en woon in De
Haan. Ikzelf ben al vele jaren actief in
het casinoleven. Oorspronkelijk ging
ik hier aan de slag als croupier. Na een
leuke periode aan de live tables, kon ik
doorgroeien in een ander aspect van
het casinogebeuren: de slotmachines. Zo heb ik intussen ervaring in het
hele reilen en zeilen van wat er bij ons
gebeurt. Je kan me op dat vlak dus een
echte all-rounder noemen.
Robbe: En ik ben Robbe, 27 jaar en ik
werk hier intussen meer dan 7 jaar. Oorspronkelijk werkte ik als barmedewerker maar intussen ben ik uitgegroeid tot
assistent bij de slotmachines. Ik woon
al even samen in Oedelem met mijn

partner en onze dalmatiër. Het grootste deel van mijn vrije tijd gaat dan ook
uit naar genieten van het leven met
hen. Mijn grootste troeven: ik sta nogal
positief in het leven wat mij steeds wel
sociaal en vrolijk doet overkomen. Niet
onbelangrijk op dit moment.
Het is ongetwijfeld voor jullie ook
een vreemde periode nu. Hoe
ervaren jullie die?
Robbe: Sinds de heropening van het
casino zijn er heel wat maatregelen
ingevoerd om het personeel op een
veilige manier te laten werken. We
hebben zelf dan ook alle mogelijkheden om een coronavrij casino aan te
houden. Ik hoef niet te vertellen dat het
voor niemand aangenaam is om voortdurend met een mondmasker aan
te lopen, maar als we daarmee onze
klanten en collega’s kunnen beschermen, hoeven we geen twee keer na te
denken. Een tweede lockdown willen
we natuurlijk koste wat het kost vermijden. De grootste aanpassing voor
mij, is het veranderen van onze openings- en werkuren. Dat brengt natuurlijk wat extra planning mee, ook in ons
privéleven. Maar het is voor iedereen
een lastige periode en we moeten er
samen door, dus dragen we graag ons
steentje bij.
Marian: Ik heb mij natuurlijk zoals iedereen moeten aanpassen. Tijdens deze
periode neem ik ook regelmatig de rol
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op van COVID-hostess, wat die aanpassing wel vlotter heeft doen verlopen.
Vanaf de mensen het casino betreden,
informeer ik hen over de maatregelen
die bij ons gelden. Uiteraard staan het
dragen van een mondmasker en het
ontsmetten van de handen daar op
één, maar er is ook meer. Zo
verschaf ik informatie over de gang
van zaken aan de
verschillende spelen, over de registratieplicht en ik houd
ook bij hoeveel personen er in het casino
aanwezig zijn, zodat
we de limieten niet
overschrijden. Op zich
verloopt dat eigenlijk
allemaal erg vlot.
Vincent: Je ziet ook wel
dat onze klanten de
regels snel gewend zijn. Wij waren een
van de laatste sectoren die opnieuw
kon opstarten, en je merkte dat de
mensen toen al gewoon waren om
looproutes te volgen, handen te ontsmetten en mondmaskers te dragen.
Hier en daar wordt het wel al eens
vergeten, maar dan herinneren we de
betrokken klant er even aan met een
knipoog.
Wat we hier het meeste missen, en
ik denk dat mijn collega’s dat kunnen
beamen, is het persoonlijke contact.
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De mensen begroeten met een hand
of kus, een schouderklopje wanneer
we iemand een grote winst uitbetalen,
maar ook gewoon het zien van een
lach. Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen, maar gelukkig zie je dat de mensen onze aanpak
appreciëren en zich
veilig voelen. Dat maakt
meteen alles goed.
Marian, jij werkt
hier ook als B&Lhostess. Wat houdt
dat precies in?
Marian: B&L staat
voor
“Bonus
&
Loyalty”. Dit is een
systeem waarmee
we onze trouwe
spelers belonen en
waarvan iedereen
kan genieten. Wie
speelt met zijn of haar My Napoleonkaart, krijgt loyaltypunten. Hoe meer
je speelt, hoe meer loyaltypunten je
krijgt. En met die punten kan je heel
wat doen. Zo hebben we bijvoorbeeld
een prachtige prijzenkast. Ik licht de
mensen in over die voordelen van het
spelen met de kaart, help hen met het
kiezen van prijzen en geef ook speluitleg aan groepen. Wanneer nodig
spring ik ook bij aan de receptie of
bij de grotere evenementen. Alles om
onze trouwe klanten de ervaring te
geven die ze verdienen. En die veel-

zijdigheid maakt mijn job ook des te
boeiender.
We gaan nu de laatste rechte lijn in
naar het einde van het jaar. Wat zijn
jullie wensen nog?
Marian: Mijn wens zal geen verrassing
zijn. Ik hoop dat we snel een einde kunnen stellen aan deze hele situatie en
dat we onze klanten
terug kunnen ontvangen met het nodige
contact. Dat ik hen
terug kan animeren
tijdens onze events
en dat alles zijn
normale gangetje
kan gaan. Oh ja!
En dat we terug
vrij naar het buitenland kunnen
gaan
natuurlijk. Ik ben niet
gemaakt om
niet te kunnen
reizen (lacht).
Robbe: Ik sluit mij volledig aan bij
Marian. Het werken zonder mondmasker staat zeker in mijn top drie
van wensen, zodat we iedereen weer
terug kunnen begroeten met een kus
of een lach. Die is er nu ook wel, maar
die schuilt nu onder een beschermend
laagje stof. Vooral ook vrienden en
familie kunnen terugzien, gezellig op
café of restaurant, zonder de stress

van alle regeltjes. Maar als we allemaal
een kleine effort doen, kunnen we
hopelijk snel weer naar buiten en naar
het casino komen.
Vincent: Ik kan enkel maar bevestigen.
Het is toch dat contact dat ik graag
opnieuw terug zou zien. Je merkt dat
er nog een grote schrik heerst, en dat
er een drempel bestaat waar mensen
nog niet over geraken. Weet gewoon
- en ik richt mij nu
tot de klanten zelf
- dat wij dagelijks
klaarstaan om onze
beleving te delen
met jullie, om de
spanning op te snuiven van onze spelen,
om te smullen in het
restaurant of te genieten van een lekkere
cocktail in de lounges.
Of moet ik zeggen: van
bubbels met jullie bubbel?
Ik wens vooral dat we jullie
eventjes kunnen laten ontsnappen aan
de dagelijkse sleur. En dat alles in een
zorgeloze en veilige omgeving. Ons
motto is nu niet voor niets: “Stay safe,
play safe!”
Wij hopen alvast met jullie mee.
Bedankt voor dit interview, en nog
veel succes!
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Slots: van “not”
naar “hot”
In het niet zo verre verleden werden
slotmachines eerder gezien als de
laagste bewoners van ieder casino.
Jackpots waren amper noemenswaardig, uitbetalingspercentages waren
erg laag en zij die speelden op
de slotmachines konden
meestal niet genieten van
gratis extraatjes. De wereld
van de poker-, blackjacken roulettespelers was in dat
opzicht veel aantrekkelijker. In de laatste jaren
veranderde het casinolandschap echter en
kenden de slotmachines
een ongeziene opmars.
Plotse aantrekking
Nu richten 80% van de eerste
bezoekers zich meteen op
de slots. Dat heeft verschillende
redenen. Eerst en vooral is het erg
gemakkelijk. Je gebruikt je loyaltykaart
of speelt met cashbriefjes en het spelen kan beginnen. Geen verdere regels,
geen denkspelletjes. Nieuwe bezoekers zijn het casinogebeuren ook niet
zo gewend om meteen aan een tafel
met vreemden te willen zitten. Aan een
slotmachine kan je alleen spelen, zon8

der gestoord te worden en op je eigen
tempo.
Daarnaast zorgt de nieuwe technologie voor een totaalbeleving. Het
steeds veranderend aanbod zorgt
ervoor dat je de ware spanning
beleeft bij het spelen op
de machines. Iets wat
enkel nog wordt versterkt door de vaak
grote Grand Jackpots
of het vernieuwde audiovisuele karakter van de slot.
Dit maakt slotmachines
het ultieme spel voor
een spannende avond
vol plezier.
Je eerste spel
De bedoeling van iedere slotmachine is om een zo gunstig
mogelijke combinatie te maken van
de symbolen die terug te vinden zijn
op de “draaiende onderdelen” van
de machine. Die symbolen gaan van
soorten fruit, tot cijfers, over Chinese
tekens en echte tekeningen. Wat er op
de schermen staat is uiteraard afhankelijk van het spel dat je speelt, maar
het principe is hetzelfde: maak de

meest waardevolle combinatie. Hoe je
dit doet hangt af van de lijnen waarop
je speelt en de symbolen die je linkt.
Hoe tem ik de slots?
Sommige slotmachines werken enkel
met horizontale winlijnen. Dat betekent
dat je de juiste symbolen moet verzamelen in een rechte horizontale lijn in
het midden van het toestel. Videoslots
werken daarnaast vaak met V-lijnen of
onregelmatige lijnen, waarbij je ook
een kans maakt om te winnen wanneer de juiste symbolen in deze vorm
op je scherm verschijnen. Modernere
videoslots kunnen tot wel 50 winstlijnen gaan. Hoeveel dat er precies zijn
in jouw spel, bepaal je zelf aan de hand
van je inzet.
Het resultaat van iedere slotmachine
is uiteraard een kansspel. De kans bij
iedere draai is identiek dezelfde als de
vorige en de volgende draai. Machines
moeten steeds voldoen aan regels
en systemen die vooropgesteld zijn
door de kansspelcommissie. Iedere
machine is bovendien ook getest op
die toevallige winstkans en kan worden
afgekeurd wanneer ze niet voldoet, dit
noemen we in België metrologie. Er
is dus een beetje een berekend geluk
mee gemoeid, maar de spanning en
het plezier worden des te groter.
Wat kan ik winnen?
De winst die je maakt, hangt meestal

af van de soort symbolen die je combineert. Hoe zeldzamer de symbolen,
hoe beter. Bovendien is je winst ook
afhankelijk van je inzet. De waarde van
de combinatie zal zo vermenigvuldigd
worden met je inzet om tot een totale
winst te komen.
Sommige slotautomaten hebben een
jackpot die steeds groter wordt naarmate meer spelers een spel starten. Dit
noemt men progressieve jackpots. Een
percentage van de inzet van de spelers
wordt dan toegevoegd aan een steeds
groeiende jackpot. Die jackpot vind
je meestal bovenaan het toestel. Om
kans te kunnen maken op de jackpot
moet je maximaal inzetten. Dit brengt
natuurlijk een groter risico met zich
mee, maar ook een grotere kans op
grote winstbedragen.
Een winnende lijn uit zich niet altijd in
een monetaire winst. Vaak betekent
een winlijn ook dat je extra spins krijgt
of dat je gratis kunt verder spelen.

Met je My Napoleonkaart kan je bij
ons trouwens nog meer winnen. Hoe
meer je speelt, hoe meer loyaltypunten je verzamelt. Die kan je dan weer
inruilen voor tal van extra’s zoals
extra deelnametickets en mooie prijzen. Ontdek dus snel onze My Napoleonkaart en blijf winnen.
Meer info vind je op pagina 22.
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spanning van
“De
de slotmachines,
in combinatie
met het
aangename
gezelschap,
houdt me jong.

Interview
Een koffietje
met André
Doorheen de jaren heeft Casino Middelkerke duizenden bezoekers mogen
ontvangen met ieder hun eigen verhaal. Het is natuurlijk logisch dat we ook
hun verhaal willen vertellen. Wie kunnen we dan ook beter aan het woord
laten dan André Verhaeghe. Een man
met een opmerkelijke levensloop die
bovendien van alle klanten de meeste
lentes op zijn teller heeft staan. Met
zijn gezegende leeftijd van 98 jaar is hij
immers onze oudste klant. Een koffietje
met André: een betere manier om een
herfstdag door te brengen, kunnen we
ons maar moeilijk inbeelden.
Dag André, kan je iets meer
vertellen over jezelf?
Mijn naam is André Verhaeghe. Ik ben
geboren in 1922 in Deerlijk en beleefde
daar ook mijn jeugd. Voor de liefde ben
ik uiteindelijk verhuisd naar Zwevegem.
Toen ik 10 jaar was, verongelukte mijn
vader waardoor ik in een nogal woelige
omgeving opgroeide. Ondanks mijn
schoolplicht ben ik toen nooit meer
naar school gegaan. Ik was te vinden
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waar er werk was: de textielsector,
allerlei fabrieken, over bureauwerk naar
bouwwerven.
Tijdens de oorlog werd ik werkweigeraar en trok ik ten strijde met het verzet. Ik werd op die manier ook politiek
actief. Toen de laatste rook verdwenen
was, werd ik reisleider bij Bond Moyson.
Zo leerde ik half Europa kennen, op een
veel mooiere manier, en zelfs Australië.
Mijn politieke carrière spreidde zich uit
tot gemeenteraadslid en provincieraadslid. De bekroning van mijn leven
kende ik dit jaar toen ik op uitnodiging
van Koning Filip als oud-strijder werd
gehuldigd tijdens het jaarlijkse Défilé.
Een erg bewogen leven dus? Hoe
ben je dan precies terecht gekomen
in het casino?
Als weduwnaar leerde ik zo’n 19 jaar
geleden Agnes kennen. Zij was toen al
ettelijke jaren bekend met het Casino
in Middelkerke. Ze werd al gauw een
erg grote steun voor me en we spraken regelmatig af. Op een dag kwam ik
haar toevallig tegen en stelde ze voor
11

dit zien
“Jealsmoet
een leuke

namiddag uit,
net zoals je naar
de bioscoop zou
gaan om een film
te kijken.
om hier een koffietje te drinken. Vandaag drinken we hier nog steeds ons
koffietje.
Wat trekt je zo aan in Casino
Middelkerke?
Ha! Voor ons is dat een frisse cocktail
van verschillende ingrediënten. We
hebben hier tal van vrienden en leggen
nog steeds nieuwe banden. Uiteraard
spelen we telkens ook ons spelletje.
De spanning van de slotmachines, in
combinatie met het aangename gezelschap, houdt me jong (lacht). Natuurlijk gaan we nu en dan lekker eten in
Restaurant Bonaparte of drinken we
een glaasje aan de bar. Op die manier
beleven we een leuke namiddag, die
steevast te snel voorbijvliegt.
Wat is jouw leukste herinnering aan
het casino?
Het is misschien niet mijn leukste herinnering, want die beleef ik hier elke
dag, maar wel mijn oudste en meest
opmerkelijke. Toen ik de eerste maal
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in de grote speelzaal kwam, won ik
700 euro aan de slotmachines, zonder
dat ik ook maar een idee had van wat
ik aan het doen was. Dat was een erg
apart gevoel. Ik kwam snel genoeg tot
de conclusie dat dat geluk niet blijft
duren, maar dat zorgt net voor de extra
spanning. Ik heb intussen wel geleerd
om met een vast budget te spelen
(knipoogt).
Hoe zou jij de sfeer in het casino het
beste omschrijven?
Je moet dit zien als een leuke namiddag uit, net zoals je naar de bioscoop
zou gaan om een film te kijken. Een
casinobezoek is altijd een leuke belevenis waarbij je vooral speelplezier moet
nastreven. Als je wint, is dat natuurlijk
erg mooi meegenomen en die winst
spenderen we dan ook graag aan een
extra drankje aan de bar of een lekker
etentje. Het mag gezegd, je beleeft je
namiddag in een bijzonder kader. Die
speciale, bruisende sfeer en de geweldige service van de medewerkers, die
ons als familie verwelkomen, zorgen
ervoor dat we ons hier telkens opnieuw
thuis voelen.
Kan je het casino nog samenvatten
in drie begrippen?
Professionalisme.
Kameraadschap.
Gelukkig zijn.
Bedankt voor dit gezellige gesprek,
André!

Hit
the
jackpot
Het is duidelijk. We kunnen ons al lang
geen casino zonder slotmachine meer
voorstellen. Al tientallen jaren vormen
ze de basis van casino’s over de hele
wereld. Onze gasten houden van de
eenvoud en de spanning van dit spel.
In zowel Grand Casino Knokke als
Casino Middelkerke vind je zelfs meer
dan 100 slotmachines.

Om je nog meer op de hoogte te kunnen houden van onze jackpots kan
je vanaf nu ook terecht op onze jackpotpagina’s. Hier vind je alles wat je
moet weten over onze slotmachines.
Benieuwd naar de stand van de huidige Grand Jackpots? Ook die vind je
terug op onze website.
Surf dus snel naar onze website en
hit the jackpot!

Hoogste jackpots
Grand Casino Knokke 04/09:
Casino Middelkerke 29/08:

€18.916,24

€18.106,09

Casino Middelkerke 02/07: €19.493,72
Casino Middelkerke 02/08:

€21.731,25

Grand Casino Knokke 17/07:

€30.108,37

De
Sunday Lunch
is terug!

Overnachten
in Middelkerke

Geniet elke eerste zondag
van de maand vanaf 12u
van een heerlijk lunchmenu
in Restaurant Mascotte.
Reserveer vandaag nog je tafel!

*Reserveren is verplicht
en kan via de website
of via 050/63 05 00.

Sunday Lunch
Garnaalkroketje
Gefrituurde peterselie – Citroen
***
Sliptong
Frisse salade – Frietjes
***
Dame Blanche

€ 35 p.p.
Inclusief 500 loyaltypunten
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Hotel Acropolis
Hotel Acropolis is niet enkel een erg
recent driesterrenhotel in het sportieve
hart van Middelkerke. Voor ons staat
het vooral bekend als de fysieke thuishaven van Casino Middelkerke. Het zo
verklaarde sporthotel opende in 2018
de deuren en gaf ons na de afbraak
van het oude casino van Middelkerke
vrijwel direct onderdak. Je vindt ons
terug in een van de vleugels van deze
splinternieuwe tempel. Combineer je
bezoek aan het casino met je verblijf
in Hotel Acropolis dankzij ons op maat
gemaakte arrangement.
Het statige hoofdgebouw met Griekse
zuilen springt meteen in het oog van
iedere bezoeker. Dat het hotel een

unieke parel is, vind je ook meteen
terug in het decor. De speciale, en
tevens superdeluxe, inrichting maakt
het toch een waar charmehotel. Ieder
decorstuk werd persoonlijk uitgekozen door de eigenaar die de perfecte
balans heeft gevonden tussen modern
en klassiek, zowel wat betreft de kleur
als in het materiaal. Iedere kamer is
bovendien uniek ingericht.
Dit in combinatie met een professioneel en hecht team, maken van
Hotel Acropolis een niet te vergeten
bestemming tijdens je week(end)je in
Middelkerke. Meer info vind je terug op
www.hotelacropolis.be .
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Dine,
Play
& Sleep
package
Maak er een onvergetelijke avond van!
Kies voor een avondje speelplezier
in ons Casino Middelkerke, gecombineerd met culinaire verwennerij én
een overnachting in Hotel Acropolis,
inclusief ontbijt. Dankzij ons unieke
Dine, Play & Sleep package vind je dat
allemaal in één arrangement.
Volop genieten in Middelkerke
Een avond in ons Casino Middelkerke
is altijd bijzonder. Je vindt er puur
authentiek speelgenot in een traditioneel casino. Met dit arrangement maak
je je avond helemaal compleet. Geniet
samen met je vrienden of je partner
van een heerlijk driegangenmenu in
Restaurant Bonaparte en ervaar daarna
het plezier van de casinospelen.
16

Hoe ziet het package eruit?
We verwelkomen je in ons restaurant
met een fris glas cava en een hapje
van de chef. Daarna volgt een culinair
driegangenmenu. Ook aangepaste
wijn, water en koffie zijn inbegrepen.
Na het menu krijg je uitleg over de verschillende speelmogelijkheden door
een van onze deskundige croupiers.
Je maakt kennis met de traditionele
of elektronische slotmachines maar je
kan eveneens mee aan tafel schuiven
voor een spannend spel blackjack of
roulette. Dankzij jouw package kan je
ook meteen aan de slag met €10 speeltegoed.
Op het einde van de avond blijf je zo
goed als ter plaatse overnachten in
Hotel Acropolis. Om helemaal ont-

spannen af te sluiten geniet je de volgende ochtend nog van een lekker
ontbijt in het hotel.

Boek een van onze
arrangementen

Het Dine, Play and Sleep package
is elke dag van de week te boeken,
volgens beschikbaarheid. De prijzen
lopen vanaf €208,90 voor 2 personen,
afhankelijk van de periode van je verblijf. Voor informatie over beschikbaarheid, exacte prijzen en voor reservatie
kan je terecht op de website van Hotel
Acropolis.

TRY OUT PACKAGE

Een All-in experience: samengevat
Geniet volop van een avond in Middelkerke in stijl met ons Dine, Play & Sleep
package. We vatten de inhoud van het
pakket hieronder nog even samen.
Voor je boeking vanaf 208,90 euro*
ontvang je:

DINE & PLAY PACKAGE
€54,95

★ Glas cava met hapje van de chef

€25

★ Glas cava
★ Speluitleg en

persoonlijke begeleiding
★ €20 speeltegoed

★ Glas cava met hapje van de chef
★ Driegangenmenu
★ Aangepaste wijnen, water, koffie
★ Speluitleg van onze

bekwame croupiers
★ €10 speeltegoed

★ 3 gangen menu (keuze van de chef)
★ Aangepaste wijnen (2 glazen),

water en koffie
★ Speluitleg van onze bekwame
croupiers
★ €10 speeltegoed
★ Overnachting in Hotel Acropolis
voor 2 personen (inclusief ontbijt)

BIRTHDAY PACKAGE

€59,95

★ 1 fles cava
★ Heerlijke hapjes
★ Lounge corner voor de jarige

*Prijzen zijn onderhevig aan het seizoen. Minimaal 1 week op voorhand
boeken.

en vrienden
★ Attentie voor de jarige
★ Speluitleg van onze

bekwame croupiers
★ €40 speeltegoed
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Ultimate Texas
hold’em poker
Weldra in Grand Casino Knokke
Het valt bijna niet weg te denken uit de
casinowereld. Vrouwen en mannen in
prachtige galakledij die rond de tafel
zitten en geconcentreerd kijken naar
de kaarten die de croupier hen deelt.
De opwinding en prestige van het
pokerspel laten niemand koud. Maar
om te winnen, moet je het hoofd net
wél koel houden.
Met Ultimate Texas Hold’em haalt
Grand Casino Knokke een erg populaire variant in huis. Het geeft een
nieuwe draai aan het klassieke Texas
Hold’em Poker doordat je tegen de
bank strijdt. Geloof in je kaarten, bereken je kansen, maak de juiste “bets” en
streef naar die beruchte “Royal Flush”.
Met Ultimate Texas Hold’em combineer je eindeloos speelplezier met de
ultieme kans om te winnen en de complete “all-in” belevenis.
Ultimate Texas Hold ‘em in enkele
woorden
UTH is een variant van Texas Hold’em
poker waarbij je speelt tegen de Bank.
Het spel wordt gespeeld met een stan18

daard deck van 52 kaarten. Het doel
van het spel is om een betere combinatie te hebben dan de bank. Een
combinatie bestaat uit 5 kaarten, vrij
samengesteld uit je eigen 2 kaarten in
je hand en de 5 gemeenschappelijke
kaarten op de tafel. Dit is je pokerhand.
Hoe spelen?

1

DE INZET

Om te kunnen deelnemen aan het
spel, moet je een gelijk bedrag
inzetten op de vakken “Ante” en
“Blind”. Je kan vrij beslissen of
je inzet op “Trips”.

2

HET DELEN

Eenmaal iedereen zijn
inzet heeft gelegd, zal
de croupier 2 kaarten
delen (bedekt) aan iedere
speler en aan de
Bank.

3 EERSTE RONDE BIEDEN
Hierbij heb je als speler verschillende
keuzes: je kan 3 of 4 keer het bedrag
van je “Ante” op “Play” inzetten, of passen (“Check”).

4 DE “FLOP”
Na de eerste ronde draait de dealer 3
gemeenschappelijke kaarten om. Wanneer je nog niet hebt ingezet op “Play”,
mag je 2 keer de waarde van je “Ante”
inzetten op “Play”, of opnieuw passen.

5 DE “TURN”

EN “RIVER”

De dealer draait de overige 2
gemeenschappelijke kaarten om. Wanneer je nog niet hebt ingezet op “Play”,
heb je de keuze om 1 keer de waarde
van je “Ante” hierop in te zetten of
om het spel te passen (“Fold”). In dat
laatste geval verlies je al je oorspronkelijke inzetten, uitgezonderd die op
“Trips”. Die “Trips” kan je nog winnen
wanneer je 3 dezelfde kaarten of beter
hebt, ongeacht de hand van de Bank.

6 EINDE VAN HET SPEL
De dealer draait de 2 kaarten van de
Bank om en annonceert diens pokerhand:
Als je pokerhand beter is dan dat
van de Bank, krijg je je “Ante” en
“Play” 1/1 uitbetaald.
Als de Bank een betere pokerhand
heeft, verlies je je “Ante”, “Play” en
“Blind”.
Als je pokerhand gelijk is aan dat
van de Bank, blijven je “Ante”, “Play”
en “Blind” staan.
Je “Blind” wordt enkel uitbetaald als
je pokerhand beter is dan dat van
de Bank, en je minimum een straat
hebt.
Je “Trips” worden enkel uitbetaald
als je minimum 3 dezelfde kaarten
hebt, ongeacht de pokerhand van
de Bank.
De Bank heeft minstens een paar
nodig om zich te kwalificeren. In het
tegendeel, krijg je meteen je “Ante”
terug.
Wat is de minimale en maximale
inzet?
Deze zijn duidelijk aangegeven op iedere tafel. Speel verantwoord en zet
niet meer in dan je kan. Zo verzeker je
blijvend speelplezier.
Waar vind ik de uitbetalingstabel?
Deze is duidelijk terug te vinden op iedere tafel.
Royal Flush

Royal Flush

Royal Flush

Straight Flush

Four of a kind

Full House

Straight Flush

Flush

Straight Flush

Four o

Four of a kind
Full House

Flush

Straight

Trips

St
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Bonus & Loyalty
Nog meer speelplezier
Dat Grand Casino Knokke en Casino
Middelkerke garant staan voor eindeloos speelplezier met de nodige
(ont)spanning hoeven we je niet meer
te vertellen. Heerlijk dineren en tal van
live entertainment bewijzen bovendien
dat we niets aan het toeval overlaten
om je het perfecte dagje uit voor te
schotelen. Maar wist je dat je zelf nog
verder kan gaan? Ontdek nu onze My
Napoleonkaart, met tal van extra’s die
je bezoek aan onze casino’s nog specialer zullen maken!
Exclusieve wedstrijden
Door het bezit en het gebruik van je My
Napoleonkaart kan je deelnemen aan
een aantal exclusieve wedstrijden. Zo
kan je iedere week bijvoorbeeld meedoen met Double Your Points. Maar
ook daarbuiten voorzien we regelmatig wedstrijden waaraan enkel onze
kaarthouders kunnen deelnemen!
Extra winstkansen
Met je My Napoleonkaart kan je niet
enkel deelnemen aan meer wedstrijden, je kan ook meer kans maken op
winst bij tal van andere wedstrijden.
Speel zoveel mogelijk met je kaart, verzamel loyaltypunten en ruil ze in voor
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extra deelnametickets. Bij veel van
onze wedstrijden kan je immers 100
loyaltypunten omruilen voor een extra
deelnameformulier!
Prachtige prijzen
Heb je liever een fysieke reminder in je
handen na uren van speelgenot? Neem
dan zeker een kijkje in onze fantastische prijzenkasten! Alles wat je hierin
vindt, kan je namelijk inruilen voor je
welverdiende loyaltypunten. Heb je
niet voldoende? Speel dan met je My
Napoleonkaart en verzamel je nodige
loyaltypunten om de prijs van je dromen in de wacht te slepen. Benieuwd
naar wat je in onze prijzenkast kan
terugvinden? Je vindt ze terug op de
volgende pagina’s en onze websites!
Proeven en proosten
Alsof dat allemaal nog niet genoeg
is, kan je ook aan de bar en in het
restaurant terecht met je My Napoleonkaart. Ontspan je graag op een
andere manier, bij een hapje en een
drankje? Geen nood, ook aan de bar en
in Restaurant Mascotte én Restaurant
Bonaparte kan je betalen met je loyaltypunten. Zo kan je nog even gezellig
napraten over je speelervaringen.

Onze Prijzenkasten
Gebruik je My Napoleonkaart, verzamel loyaltypunten en ruil ze in voor
prachtige prijzen. In onze My Napoleon
prijzenkast wacht er heel wat moois op
jou. Verwen jezelf met tal van luxueuze
accessoires, of bezoek onze website
op je splinternieuwe iPhone.

Hou onze kast en deze pagina in het
oog, want het aanbod wordt regelmatig aangepast. Ontdek hier alle prijzen!*

*Aanbod kan variëren in de tijd.

Casino Middelkerke
Rituals pakket 		 1.000 ptn
Staander smartphone		 1.500 ptn
Rituals pakket 		 2.100 ptn
Broeksriem			 3.000 ptn
Rituals pakket 		 3.000 ptn
Wekkerradio		 3.500 ptn
Powerbank			 4.000 ptn
Rituals pakket 		 4.500 ptn
Kaartenhouder		 5.000 ptn
Belkin Boost Up		 5.000 ptn
Waterkoker			 5.600 ptn
Bon restaurant		 10.000 ptn
Garmin Forerunner		 10.000 ptn
Juweel lucardi		 15.000 ptn
Kist wijn			 15.000 ptn
E-reader			16.000 ptn
Apple Airpods 		 20.000 ptn
Apple Watch		 20.000 ptn
Bluetoothspeaker Sonos		 21.000 ptn
Ecovacs Deebot		 24.000 ptn
Samsung Galaxy Tablet		 25.000 ptn
Apple Iphone 11		 100.000 ptn
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Garmin
sporthorloge
Vivoactive 4S

Apple
iPhone 11
64GB Zwart

27.000 ptn

100.000 ptn

Monopoly-spel
KnokkeHeist

Apple Airpods

5.000 ptn

20.000 ptn

Grand Casino Knokke
Staander smartphone		 1.500 ptn
Staander tablet		 2.000 ptn
Draadloze oplader		 4.000 ptn
4.000 ptn
Powerbank		
5.000 ptn
Kaartenhouder		
5.000 ptn
Monopolyspel		
Longchamp paraplu		 7.500 ptn
Longchamp handtas		 9.500 ptn
Bluetooth speaker		 10.000 ptn
Restaurantbon €100		 10.000 ptn
Juweel Swarovski		 15.000 ptn
Kist wijn		 15.000 ptn
Zonnebril Ray-Ban		 15.000 ptn
16.000 ptn
e-Reader		
Apple Airpods		 20.000 ptn
Horloge Swarovski		 25.000 ptn
Garmin sporthorloge		 27.000 ptn
Balpen Mont Blanc		 30.000 ptn
Apple iPad		 65.000 ptn
Apple iPhone 11		 100.000 ptn
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Of ben je meer een fan van een lange
strandwandeling? Alle opties zijn goed,
zo lang je maar de hele tijd zicht op zee
hebt!
Krijg je dorst of honger tijdens je tijd
op het strand? Geen nood, want op en
langs de dijk vind je allerlei plekjes waar
je terecht kunt voor een hapje en een
drankje.

Een
weekendje
Knokke
De zomer zit er misschien op maar nu
staycations de nieuwe norm zijn, is een
weekje Knokke de perfecte ontsnapping aan je dagelijkse leven. Snak jij
naar de ideale mix tussen rust en beleving? Laat ons je dan meenemen op
sleeptouw tijdens een uitstapje in de
mondaine badstad.
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Bezoek het strand
Uiteraard! Deze activiteit mag je niet
overslaan en dat wil je waarschijnlijk
ook niet. Het hoogtepunt van iedere
strandvakantie is enkele daagjes met
de voetjes in het zand lopen. Spendeer
een hele dag op het strand met af en
toe een duik in onze eigen Noordzee.

Shoppingmekka
Uit Knokke vertrekken zonder een
hoop winkelzakken is haast onmogelijk. Het Milaan van onze kust biedt het
beste van het beste op vlak van mode
en couture, met dat voordeel dat de
winkels hier ook op zondag open zijn.
Terwijl de Lippenslaan onderdak biedt
aan tal van winkelketens, vind je op de
Kustlaan voornamelijk exclusieve boutiques en trendy shops.
Alle gerenommeerde internationale
topmerken en Belgische ontwerpers
zijn er vertegenwoordigd, van Prada
over Hermès, langs Natan tot Louis
Vuitton. Zelfs de doorwinterde shopper is makkelijk enkele dagen zoet in
dit shoppingmekka.

Het For Freedom Museum
In het For Freedom Museum kun
je de geschiedenis van de regio
ontdekken. Het museum geeft
je vooral informatie over de
bevrijding van West-Vlaanderen
en over de Slag om de Schelde.
Je ziet er talloze taferelen uit de
Tweede Wereldoorlog.
Het museum is iedere dag geopend van 10u tot 17u en het is
een erg populaire activiteit.
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Knokke bezoeken bij je thuis!
Heb je eventjes geen tijd om op ontdekkingstocht te gaan en plan je liever een dagje in je eigen vertrouwde
omgeving dan hebben we ook voor jou
goed nieuws. Nu kan je Knokke-Heist
namelijk ook door wandelen van bij je
thuis. Hoe dat mogelijk is?

Een frisse neus ophalen
Voor de fervente natuurliefhebber
heeft het Zwin geen geheimen meer.
Sinds 1952 is het natuurreservaat een
begrip aan de Belgische kust, en ver
daarbuiten. Aan vogels, frisse lucht
en leuke, leerrijke wandelroutes heb je
hier alvast geen gebrek.
Toegang tot het reservaat is niet gratis
maar alle inkomsten gaan wel integraal
naar het onderhoud ervan. De openingsuren en andere informatie kan je
terugvinden op www.zwin.be.
Een avond spelplezier
Het Grand Casino in Knokke ligt aan
de Zeedijk en het is een leuke plek om
een namiddag of avond door te brengen. Van alle casino’s in België, is het
casino van Knokke het grootste en het
meest impressionante. Het Casino is
een populaire trekpleister in Knokke.
Veel toeristen komen er graag een
avond doorbrengen om de bijzondere
casinosfeer op te snuiven.
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Het Albertstrand, het For Freedom
museum, de Kustlaan, Grand Casino
Knokke en zoveel meer zijn allen vertegenwoordigd in Monopoly Knokke-Heist. Dit ultieme collectors item
was op enkele dagen uitverkocht. Maar
niet getreurd, in Grand Casino Knokke
kan je nog steeds je eigen exemplaar
bemachtigen. Gebruik je My Napoleonkaart, verzamel loyaltypunten en ruil
ze in voor deze speciale versie van het
populaire bordspel. Misschien waan
jij jezelf binnenkort dan wel eventjes
eigenaar van Grand Casino Knokke!

Volg ons
op Facebook
Vind je het leuk om op de hoogte te
blijven van alle nieuwtjes binnen onze
casino’s en de hele casinowereld? Of
wil je een glimp opvangen van de rijke
keuken van Restaurant Mascotte en
de heerlijke creaties van Restaurant
Bonaparte?

“Like” Grand Casino Knokke en Casino
Middelkerke vandaag nog op Facebook en kom als eerste alles te weten.
Bovendien kan je het hele jaar door
deelnemen aan tal van leuke wedstrijden.
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De
Rode loper
Het “casino van Knokke” is al vele
decennia lang het kustcasino bij uitstek. Dankzij haar lange geschiedenis zijn vele sterren er reeds de revue
gepasseerd. Namen als Jacques Brel,
Frank Sinatra, Claude François en
Edith Piaf beliepen die rode loper en
maakten er het mooie weer voor en
tussen de aanwezige spelers. Opmerkelijke verschijningen brengen vaak
ook opmerkelijke verhalen mee. Enkele
van die verhalen hebben we voor jou
verzameld.
Claude François
Het leven van Claude François is al
even opmerkelijk als het tragisch is.
Hij werd geboren in Egypte, waar zijn
vader werkte als directeur op het Suezkanaal. Na de nationalisering van het
kanaal door de toenmalige Egyptische
president moest het gezin François het
land verlaten en kwam het terecht in
een klein appartement in Monte Carlo.
Clo-Clo vond zijn weg naar de muziekwereld en werd drummer, ondanks
tegenstand van zijn vader. Enkele jaren
later vond hij de liefde en verhuisde hij
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naar Parijs om het te maken als zanger. Zijn bekendste werk zou uiteindelijk “Comme d’habitude” worden: de
meest gecoverde chanson aller tijden.
Het lied zou immers meer bekendheid vergaren onder de titel “My way”.
François kwam tragisch aan zijn eind
toen hij geëlektrocuteerd werd in zijn
bad, toen hij een lamp wilde herstellen.
In 1978 komt de Franse hartenbreker ook naar een uitverkocht casino
in Knokke. De geliefde zanger zou
er om 22u een geweldig optreden
geven. Wanneer Clo-Clo een goed
half uur later nog niet op het toneel
is verschenen maakt Staf Knop, toenmalig programmator, zich ernstig zorgen. Wanneer hij echter de loge van
François binnenkomt, vindt hij François
rustig terug in zijn zetel. Hij is van
mening dat het publiek wel nog wat
mocht warmlopen. Een mening die
Knop, gezien het chique publiek van
Knokke, niet deelt. De Fransman krijgt
echter gelijk. Als hij ruim een uur te laat
de micro grijpt, volgt een ongeziene
vertoning. Op enkele minuten tijd pakt

hij het voltallige publiek in met een
legendarisch optreden, dat afgesloten
wordt met een minutenlang applaus.
Pittig detail: door zijn laattijdigheid was
het werkpersoneel dat alle apparatuur
terug moest inladen reeds naar huis
vertrokken. Uiteindelijk zouden het de
chansonnier en zijn entourage zijn die
tot in de vroege uurtjes aan de slag
gaan om alles terug in te laden.
Keith Haring
Haring staat bekend als een van de
grootste moderne kunstenaars van
zijn tijd. De Amerikaan maakte al snel
furore met zijn typische muurschilderingen en graffitikunst. Hij hield ervan
om te schilderen en tekenen op alles
wat hij tegenkwam en zijn unieke stijl
is overal te herkennen. Cartoonachtige figuren met felle kleuren doken
op waar hij ook kwam, steeds met een
maatschappijkritische ondertoon. In
1988 werd er bij hem aids vastgesteld.
Dit sterkte zijn boodschappen enkel
nog en Haring werd nog meer dan ooit
een echte activist.

geen enkel kunstwerk mee. Alles werd
van nul ter plaatse gecreëerd op een
drietal maand tijd. Restanten van de
expositie vind je nu nog terug in het
casino. Haring zelf zou nog veel terugkomen naar Knokke in de laatste jaren
voor zijn dood. Waarom? “Omdat het
de enige plaats is waar ik me echt thuis
voel.”

Meer verhalen als deze vind je
terug in “Ik herinner me…”
door Staf Knop, voormalig artistiek
directeur van het casino van
Knokke.

In 1987 haalde Roger Nellens de Amerikaanse graffititovenaar naar Knokke. Hij
zou er zijn werken kunnen tentoonstellen in het unieke kader van het casino.
Keith zou de jonge generatie vertegenwoordigen waar Nellens naar op zoek
was en kreeg de kans om ook in het
casino zijn ding te doen. Wat opmerkelijk was aan de expositie: Haring bracht
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Belgische
sensatie in het glas
Nieuw in Casino Middelkerke en Grand
Casino Knokke: de heerlijke wijn “Eye
Catching” van Kenzo Lauwereins van
restaurant VLASS.
Als sommelier is de zoektocht om het
perfecte huwelijk te creëren tussen
wijn en gerecht steeds een uitdaging.
Een uitdaging, maar het resultaat is des
te waardevoller wanneer het slaagt.
Dat resultaat vind je vanaf nu ook in
Casino Middelkerke en Grand Casino
Knokke, voor de prijs van €34 per fles.
Sinds kort heeft Kenzo Lauwereins,
sommelier van restaurant VLASS, zijn
eigen wijnblend kunnen ontwikkelen
in wijndomein Hoenshof te Borgloon.
Uit elk vat van het gefermenteerde sap
van ieder blauw druivenras ging hij
proeven, testen, beoordelen,… Hieruit
koos hij drie druiven die elkaar perfect
aanvulden tot een heerlijke combinatie
waarbij ze elk hun eigen stijl konden
naar boven brengen. Aan de eindmeet
van dit proces ontstond “Eye Catching”.
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“EYE CATCHING” – WIT
Fris en vol van smaak. Beiden zoeken
elkaar op met een fijne mineraliteit en
onderbouwde zuren. Het jaar, 2018,
was een warm jaar in Limburg wat zich
vertaalt in de rijkheid van elke, individuele druif. Een ware link naar de Bourgognestreek.
★ 50% Chardonnay, gerijpt op
gebruikte houten vaten
★ 30% Riesling, gerijpt op vaten van
graniet
★ 20% Pinot blanc, gerijpt op inoxvrij
staal
★ Jaar: 2018
“EYE CATCHING” – ROOD
Een warme bloei met een schitterende
zomer gaven de druiven voor deze
wijn extra veel energie. Sappig van stijl,
gecombineerd met veel kracht, maken
dit tot een topper van formaat. Typerend aan het jaar proef je bovendien
een lichte kruidigheid die des te meer
complexiteit aanbrengt.
★ 50% Dornfelder
★ 20% Zweigelt
★ 15% Cantor
★ 15% Cortis
★ Jaar: 2018
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Geschiedenis van
de kroonluchter
Dat kunst en Grand Casino Knokke al
decennialang hand in hand gaan, staat
buiten kijf. De prachtige architectuur
van de voorgevel, de grandeur van
haar zalen en de unieke wandschildering “Het Betoverde Rijk” van
René Magritte
zijn
maar
enkele
voorbeelden. Maar
te midden van
dit alles vind je
nog zo’n ongeziene blikvanger.
Een fonkelende kolos
In 1952 wordt de rotondezaal nieuwe
sferen ingeblazen met het plaatsen
van een uniek object. Speciaal voor
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het casino van Knokke, en op vraag
van Gustave Nellens, ontwerpt Jozef
Selis een monumentale kroonluchter
uit Venetiaans kristalglas afkomstig uit
Murano. De fonkelende kolos weegt
zo’n 7.000 kg,
heeft een diameter van 8,5
meter en een
hoogte van 7,5
meter.
Meer
dan
2.000
lampen, 3.300
meter
elektrische draad
en 16.500 verschillende onderdelen
in Venetiaans glas maken dit tot een
wonderbaarlijk geheel. De “grootste
kroonluchter van Europa” werd zo het
trotse sierstuk van een al adembenemend decor.

Later werd in dezelfde zaal “Het Betoverde Rijk” aangebracht, een al even
uniek werk van de hand van René
Magritte. Deze twee imposante werken, elk uniek in hun genre, zouden
jarenlang een uniek duo uitmaken.
Maar om hun individuele klasse nog
meer in de verf te zetten, zouden hun
wegen uiteindelijk toch scheiden.
Het kloppende hart
In 1972 maakt de kroonluchter immers
een opmerkelijke reis. Waar ze oorspronkelijk deel uitmaakte van de huidige Magrittezaal, krijgt ze een andere
plaats bij de opening van het vernieuwde casino. Haar nieuwe bestemming is de erehal, het kloppende hart
van Grand Casino Knokke, die meteen
de klinkende naam “kroonluchterhal”
meekrijgt. Zo schittert ze boven de
hoofden van de ontelbare gasten die
het casino intussen heeft mogen ontvangen.
Het verplaatsen van de kroonluchter
is geen alledaags werk. Het neerhalen
van het gigantische kunstwerk moet
millimeter per millimeter gebeuren
door gebruik te maken van een lier.
Die wordt vanop het dak bediend door
een drietal mannen, zonder gebruik
te maken van motoren. Een werk van
lange adem dat de nodige voorzichtigheid vereist. En dan wordt er nog
gezwegen over het verplaatsen ervan
doorheen het casino.
Ook in de voorbije jaren heeft men

dat proces nog een aantal keer moeten herhalen, tijdens de regelmatige
kuisbeurt. De kroonluchter wordt dan
terug naar beneden gelaten en ieder
apart onderdeel wordt handmatig
gereinigd. Het monnikenwerk zal alles
samen bijna 1 maand duren. Het meest
opmerkelijke dat men er in terugvindt?
De vele champagnekurken die tijdens
feesten in de lucht worden geschoten.
Een unieke setting
Niet enkel kan je als bezoeker deze
schitterende lichtpartij aanschouwen,
bovendien kan je de kroonluchterzaal ook huren voor al je recepties,
feesten of bedrijfsevents. Dansen en
klinken onder het licht van de mastodont is niet veraf. Bovendien brengen
de majestueuze trappen van de hal je
naar een tweede etage waar ook een
bar aanwezig is die als verlengstuk kan
dienen van je evenement. Vandaar heb
je nog een beter zicht op het impressionante sierstuk. De place to be voor
een feest om nooit meer te vergeten in
een unieke setting.
35

Wist je dat...

… Elton John ooit
een wedstrijd won
voor België in het
casino van Knokke?
De Gulden Zeezwaluw was een
internationale tv-wedstrijd waarbij
er gestreden werd tussen zes nationale omroepen. Ieder land kreeg een
week de tijd om een speciale show
op te zetten binnen het decor van het
casino. Vooral de BBC trok vaak aan het
langste eind. De toenmalige BRT won
slechts 1 keer dankzij een schuchtere
jonge kerel, die zichzelf begeleidde op

… er nog nooit zoveel Grand Jackpots
zijn gevallen dan tijdens deze zomer?
Op 1 juli gingen de deuren van onze
beide casino’s terug open. Na een
lange periode van rust waren onze
slotmachines duidelijk genoeg uitgerust om er terug tegenaan te gaan. In
de maanden juli en augustus vlogen
ze uit de startblokken als nooit tevoren.
Op twee maand tijd viel er in Casino
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Middelkerke en Grand Casino Knokke
zo maar liefst meer dan €180.000 aan
Grand Jackpots te winnen. Nog nooit
eerder waren de slotmachines zo productief. We zijn alvast benieuwd wat de
Clover Link, 88 Fortunes en hun vrienden in het najaar nog in petto hebben.

de piano. De Britse zanger werd met
de hulp van een collega televisiemaker
overtuigd om in 1970 voor de BRT op
te komen in de wedstrijd. Een fantastische show zou uiteindelijk de weg
banen naar een eerste, en meteen
laatste, overwinning voor België. De
jonge zanger die hen die schonk was
niemand minder dan Elton John.

… je ons voortaan
ook op Instagram
kan terugvinden?
Voortaan hoef je ons nergens meer
te missen. Naast onze Facebookpagina’s zijn Casino Middelkerke en Grand
Casino Knokke nu ook terug te vinden
op het social mediaplatform Instagram. Zo blijf je ook daar steeds op de
hoogte van de leukste acties, mooiste
foto’s, grootste jackpots en leukste feitjes. Volg ons nu en kom meer te weten
over het alledaagse reilen en zeilen in
onze cultuurtempels aan de Belgische
kust.
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variant Texas Hold’em
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6. Model van Porsche dat op 18
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oktober
werd gewonnen
in Grand
vanKnokke.
de iconische kroonluchter in
Casino
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casino
van Knokke
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Codewoord
Codewoord:
A
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B

C

D

E

F

G

H

I

WIN

Vul dit kruiswoordraadsel volledig in en maak kans op een Sonos
Vul dit kruiswoordraadsel volledig in en maak kans op een Sonos
One luidspreker. Geef het correcte antwoord door via:
One luidspreker. Geef het correcte antwoord door via:
www.grandcasinoknokke.be/nl/wedstrijd
www.grandcasinoknokke.be/nl/wedstrijd
www.casinomiddelkerke.be/nl/wedstrijd
www.casinomiddelkerke.be/nl/wedstrijd
en met
31 maart 2020.
1 deelname per persoon/emailadres.
persoon/emailadres.Actie
Actiegeldig
geldigtot
t.e.m.
31 december
2020.
Bekendmaking winnaar 1 april 2020. Actie onder voorwaarden.
Bekendmaking winnaar 4 januari 2021. Actie onder voorwaarden.
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Kom proeven
van de sfeer
in één van onze restaurants

