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Dinsdag 23 december t/m zaterdag 3 januari

De Lekkerste8 winacties
zaterdag 27 december

Als abonnee van Veronica Magazine
krijg je in De Lekkerste8 dagelijks om
17.00 uur 8 speciaal voor jou geselecteerde
entertainmentsnacks voorgeschoteld op
Lekkerste8.nl. Bovendien kun je elke dag
iets tofs winnen! Voor het gemak hier alvast
een overzicht van de komende winacties.

dinsdag 23 december

8 x 2 kaarten E!
Red Carpet
Fashion Event
Win jouw rode loper-moment met E!
Ga samen met een vriend of vrienden
naar het exclusieve E!-feest tijdens
Amsterdam Fashion Week op
vrijdag 23 januari.

zondag 28 december

3 x boxset Game of Thrones
seizoen 1 t/m 3 + GoT-puzzel
Voor de fans die maar geen genoeg
krijgen van Games of Thrones én voor
wie de serie nog niet kent (en in één
keer bij wil zijn): een geweldige boxset
van seizoen 1 t/m 3! Ook maak je kans
op een unieke Game of Thrones-puzzel
van 1.000 stukjes van Jumbo.

1 x Logitech Type-S
t.w.v. €99,99 + Keys
to go t.w.v. €69,99
Een dunne en lichte case voor de
Samsung Galaxy Tab S 10.5-inch + een
slank stand-alone Bluetooth-toetsenbord geschikt voor elke iPad.

woensdag 31 december

donderdag 25 december

2x de Mio 568
Touch dash cam
t.w.v. €179,99

Club Judge vippakket t.w.v. €200
Win 4 tickets + bubbels voor Bigger
Better vs Crashed in Harders Plaza
op 31 december + Icekart Heat bij
Skidôme in Rucphen + twee kaarten
voor een clubavond naar keuze
op Clubjudge.com

vrijdag 26 december

3 x 2 kaarten
Blaudzun
Met zijn vierde album, Promises of No
Man’s Land, is de Nederlandse singersongwriter Blaudzun definitief toegetreden
tot de galerij der groten van de vaderlandse
muziek. Zaterdag 24 januari komt
Blaudzun naar TivoliVredenburg in
Utrecht: een must see!

Een camera voor in de auto met een 2.5
inch aanraakscherm en een ingebouwde
GPS-ontvanger die details van de
afgelegde routes bijhoudt en meldingen
maakt van flitscamera’s.

zaterdag 3 januari

3 x bordspel
Bezzerwizzer
Zet je kennis op het spel
in de nieuwe triviagame
Bezzerwizzer! Het ideale spel
voor een gezellige avond
met vrienden of familie
tijdens de feestdagen.

WINNEN? GA NAAR LEKKERSTE8.nl
elke dag om 17.00 uur

