Alstublieft, een nieuwe
strippenkaart met
45 fantastische
U aa ng ebo den d o o r de winkelier s van winkelcentr um St r eekh of
aanbiedingen!
Alle aanbiedingen zijn alleen geldig bij onderstaande deelnemers, tegen inlevering van de voordeelbon van
23 januari t/m 2 februari 2019 (Tenzij op bon anders is aangegeven). Druk- en zetfouten voorbehouden © 2019 De Beer Grafimedia

20% korting op een
product naar keuze

(met uitzondering van Rituals, Make up studio, V&R en
Narcisso Rodriquez) Actie geldig t/m 02-02 2019

Adrie Bakker

½ ltr. Groentesoep
500 gram Nasi
250 gram American
Sellerie salade
Samen voor
maar € 7,99

Gerard Besseling

Apfelstrudel
voor 4 personen
€ 4,-

De Echte Bakker

20% korting

Keurslager

Kees
de Haan

€ 10,- extra
korting
op een jas

Poelier/
Traiteur

Floor’s

Complete
(zonne) bril op
sterkte € 45,Eyelove/Vivant

Kaas- en
Notencentrum

op een product naar
keuze

500 gram
rundergehakt
+ 4 schnitzels
Samen € 8,25

(m.u.v. babyvoeding tot 6
mnd, geneesmiddelen en
Louis Widmer)
voorwaarden in de winkel

Alleen in Bovenkarspel
Actie geldig t/m 02-02 2019

Opheffingsuitverkoop
tot en met
02-02-2019

Viskroket, garnalenkroket,
visburger en viskoekje
van €1,35 per stuk nu 4 voor €5,-

4 vers gebraden
kippenpoten halen
2 betalen

Keurslager

Timo Boon

25% korting
op Dakine
weekend tassen

Hoortoestelbatterijen
6 halen,
4 betalen

Diverse zilveren armbanden met een hart
of een infinity teken ertussen. van €15,=
nu voor €10,=

Overheerlijke verse koffiebonen
(500 gram of 1 kg, diverse smaken)
3 halen = 2 betalen!

15% korting
op een artikel
naar keuze

10% korting op alle
originele inktcartridges!

Koffie
met gebak
€ 3,50

(ook i.c.m. acties)

Warme
chocolademelk
met een muffin
2,50

10 % korting
op alle
kiplingtassen

10% extra
korting op een
uitverkoop artikel

Gerard Besseling

Adrie Bakker

Roombroodjes
5 halen
3 betalen

Poelier/
Traiteur

De Middend 16
Bovenkarspel
tel. 0228-51 56 58

Gabor, Ecco, Wolky, Marco Tozzi, Mjus, Bull Boxer, Brunotti en nog veel meer!!

4 gehaktballen
halen
2 betalen

4 steak du boeuffburgers,
100 gram grillworst,
100 gram rosbeef,
150 gram gerookte
kipsalade
Samen € 9,25

Zak met
40 soorten eitjes
van 7,50 nu 6,-

HEEL VEEL PAREN VAN DE VOLGENDE
DAMES & HEREN MERKEN... HALVE PRIJS:

10% korting op de
DOPPER duurzame drinkfles

Timo Boon

Kees
de Haan

25% Korting
op een telefoonhoesje of Bumper case
van Mobilize bij inlevering van deze strip.

De Echte Bakker

Keurslager

Keurslager

Parijse Uiensoep
per beker
plm. 1 liter
€ 3,99

Bloemenabonnementen
voor iedere beurs
met deze bon
15% korting!

Cadeaudoos
met alle
50 soorten eitjes
van 11,nu 10,-

Gratis Mobilize hoes voor je telefoon
en een Screenprotector.
Bij verlengen of nieuw abonnement met
Telefoon bij inleveringvan deze strip.
Het wereld vermaarde

Westfries Rondje

Uiensoep of
erwtensoep
uit eigen keuken
kop € 5,-

Bij inlevering van deze
bon € 1,- korting dus geen
€ 15,49 maar € 14,49!

Exclusief bij Gall&Gall
Streekhof, geldig t/m 2 februari

Kom met uw huidige
schadepolissen langs voor een
vrijblijvende offerte van het
SNS schadepakket en ontvang
een gratis luxe schademap.

20% korting
op een
spijkerbroek
naar keuze

5 halen, 4 betalen bij aankoop
van onze wierookstokjes of –kegels
(geldig t/m 2-02)
Gratis sjaal
bij besteding
van € 50,-*

Koffie met
warme wafel
voor € 4,50

*Niet icm andere
aanbieding

7 boxershorts voor € 35,-

BASIC2 SHIRTS
MEN/WOMEN
bundels sokken
voor € 19,95

15% korting
op een artikel
naar keuze
(ook i.c.m. acties)
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3 VOOR 30.-
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Bij aankoop van
2 x 100 gram
losse thee naar
keuze, 50 gram
Earl Grey gratis

16-02-16 15:01

West-Friese
jodenkoek
50 % korting
van 5,00 voor 2,50

15% korting
op een
set pasfoto’s

14-01-19 14:58

