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SERVICEPUNT Exclusief - Prinsenland

Koningsdagtrekking

www.bruna-prinsenland.nl
Mia van IJperenplein 99
3065JK Rotterdam
010-2021671

Op zaterdag 27 april 2019 vieren we weer Koningsdag 
en is er natuurlijk ook... de Koningsdagtrekking! Met een 
Kroonprijs van 20 jaar lang, €250.000,- netto per jaar! 
En kans op vele andere grote geldprijzen, zoals €100.000,-, 
€10.000,- of €2.500,-.

Wil je deze Konings-
dagtrekking extra 
kans op de Kroonprijs? 
Koop dan vóór 22 
april je Koningsdaglot 
en maak kans op 100 
extra loten.

20 jaar lang, 
€ 250.000,- 
netto per jaar

Kans op 100 extra loten

Smullen tijdens de Paasdagen?

Mia van Yperenplein 101
3065 JK Rotterdam
010-8509009
info@vermaas.visgilde.nl
www.vermaas.visgilde.nl

VISGILDE VERMAAS

  25,-

  2 voor  5,95

Verse luxe, 
opgemaakte 

visschotel

Quiches met zalm 
en garnalen

Genoeg voor 4 personen   

Per stuk 3,95

Winactie: Wie is de koning(in) van Prinsenland?
Winkelcentrum Prinsenland viert op zaterdag 15 juni het 25-jarig jubileum 
en dat wordt in 2019 feestelijk gevierd! Tijdelijk is er een kroontje toege-
voegd aan het logo en er is een echte koninklijke troon geplaatst. Iedereen 
dit een foto van hem of haar in de troon achterlaat op de Facebook pagina 
van Winkelcentrum Prinsenland maakt kans op de grote prijs op 15 juni.
 
Voor Koningsdag is er een andere actie. Tot en met 27 april kunnen bezoe-
kers hun koning(in) nomineren via Facebook of door middel van een flyer, 
die te vinden is bij de winkeliers. De ingevulde flyers kunnen in de Prinsen-
land Postbus worden achtergelaten, die is geplaatst onder de AED in het 
winkelcentrum, bij de Albert Heijn. De prijs van de winactie is een geheel 
verzorgde haarmetamorfose door Aarts Hairstyling. Op Koningsdag wordt 
de Koning(in) van Prinsenland bekend gemaakt.

Gratis Prinsenland Paasbrunch
Op donderdag 18 april kunnen buurtgenoten aanschuiven aan de aange-
klede Paastafel in winkelcentrum Prinsenland. Van 12.00 tot 14.00 uur is er 
een verwenpaasbrunch georganiseerd, waarbij er verschillende lekkernijen 
in een voor-, hoofd- en nagerecht worden uitgeserveerd. Dit mooie initiatief 
is ontstaan om eenzaamheid te bestrijden en buurtgenoten in Prinsenland 
nog meer te verbinden.

De Paasbrunch is mogelijk gemaakt door de ondernemers van:  
HEMA, Mille Fleurs, Albert Heijn, Visgilde Vermaas, Kwalitaria,  
speciaalslager René van Schaik, Gall&Gall en bakkerij Casteleijn.


