Alstublieft, een nieuwe
strippenkaart met
45 fantastische
U aa n g e bo 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
22 januari t/m 1 februari 2020 (Tenzij op bon anders is aangegeven). Druk- en zetfouten voorbehouden © 2020 De Beer Grafimedia

20% korting op een
product naar keuze
(met uitzondering van kortingen en op de merken: Rituals,
Make up studio, V&R, Narcisso Rodriquez en Tom Ford)
Actie geldig t/m 01-02-2020

Adrie Bakker

20% korting
op een artikel van de
nieuwe collectie

Keurslager

Kees
de Haan
Poelier/
Traiteur

*1 per klant

20% korting

½ ltr. Tomatensoep
500 gram Nasi
250 gram American
sellerie salade
Samen voor
maar € 8,99

op een product naar
keuze
(m.u.v. babyvoeding tot 6
mnd, geneesmiddelen en
Louis Widmer)
voorwaarden in de winkel

Alleen in Bovenkarspel
Actie geldig t/m 01-02-2020

Lunchtip: Quiche
(hartige taart), heerlijk
vers gebakken in de
oven. Keuze uit drie
smaken voor slechts
€ 3,50 per stuk

500 gram
rundergehakt
+ 4 schnitzels
Samen € 8,25

inspired by arctic beauty

2 bundels sokken voor € 20,IC SHIRTS
MEN/WOMEN

Alle pasta’s 500 gram € 7,50

3 VOOR 30.Keurslager

Timo Boon

4 vers gebraden
kippenpoten halen
2 betalen

De Middend 16
Bovenkarspel
tel. 0228-51 56 58

016.indd 1

CERAMIC
COLLECTION
H i g h -t e c h c e r a m i c ,
scratch-resistant
sapphire cr ystal,
SWA ROVSKI ELE M ENT S,
3-year international
warranty

Boeketten van het Hofje
dan bofje!
Op elk boeket
10 % korting
afgehaald in de winkel.

16-02-16 15:01
10% korting
op een pasfoto

Hoortoestel-batterijen
3 halen, 2 betalen

Ten Cate
ondergoed
20% korting

Appelslof: € 8,95

100 gram
GRATIS
schepsnoep
bij minimale afname
500 gram

Adrie Bakker

2de bril gratis! + gratis
schoonmaak setje
Specsavers Bovenkarspel

Koffie/thee met
Apfelstrudel en
slagroom € 3,95

Seepje wasmiddel, wasnoten
en allesreiniger 20% korting

Verse Erwtensoep
Per beker
Plm. 1 liter
Voor maar € 4,49

10% korting
op stofzuigerzakken

Gratis Hoes en Protecglas
bij aanschaf van een nieuwe toestel!

10% korting op de hele collectie
DOPPER duurzame drinkflessen

Timo Boon

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

15% korting
op een artikel
naar keuze

Voor Valentijn: zilveren hartjes armband
nu voor €7,50

Keurslager

Batterijen voor hoortoestel
3 voor € 5,Specsavers Bovenkarspel

4 gehaktballen
halen
2 betalen

De Middend 16
Bovenkarspel
tel. 0228-51 56 58

Onze handgemaakte
broodplank, hapjesplank
of tapasplank van €22,50
voor €17,50

Kees
de Haan
Poelier/
Traiteur

4 steak du boeuffburgers,
100 gram grillworst,
100 gram rosbeef,
150 gram gerookte
kipsalade
Samen € 9,25
10 % korting
op alle feestartikelen
zoals slingers,
ballonnen, cijferkaars
en opblaascijfers

15% korting
op een artikel
naar keuze

10% korting
op een
inktcartridge

GRATIS
ONLY tas bij
aankoop van
ONLY jeans

Bloemenabonnementen
nu 25 % korting!
bloemen van het Hofje?
dan bof je!

€ 10,- korting
extra korting op alle
jassen
* ook geldig voor
actieprijzen

Koffie met
warme wafel
voor € 4,-

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

Boxers 7 voor € 40,BASIC SHIRTS
MEN/WOMEN

BJORN BORG
onderbroeken
20% korting

Keurslager

3 VOOR 30.250 gram
vers gebrande
notenmelange, 250
gram zoute pinda’s en
een pot pindakaas
voor €7,99

Grote zalmsalade € 4,95

West-Fries jodekoekje
per stuk 50% korting
Van € 5,00
voor € 2,50
*Alleen geldig bij
DEEN Streekhof

Gratis Protectglas
bij aanschaf van een iPhone hoes!

