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Alstublieft, een nieuwe 
strippenkaart met 
45 fantastische 
aanbiedingen!

Alle aanbiedingen zijn alleen geldig bij onderstaande deelnemers, tegen inlevering van de voordeelbon van 
27 april t/m 7 mei 2022 (Tenzij op bon anders is aangegeven). Druk- en zetfouten voorbehouden   © 2022 De Beer Grafimedia

Diverse soorten 
kipschnitzels 
4 stuks €6,50

Keurslager
Kees 
de Haan
Poelier/
Traiteur

Overheerlijke verse koffiebonen 
(500 gram of 1 kg, diverse smaken) 

3 halen = 2 betalen!

Bij aankoop 
complete IXXXI ring
Gratis extra vulring

½ ltr. Tomatensoep
500 gram Nasi

250 gram American 
sellerie salade
Samen voor 
maar € 8,99

Adrie Bakker

4 gehaktballen
halen 

2 betalen

Keurslager

Timo Boon

4 haringen voor € 7,50

15% korting
op een artikel

naar keuze

15 % korting op een 
legpuzzel naar keuze

10% korting 
op stofzuigerzakken 

Nieuw! Verse olijven 
en tapas bij smaak 

van de streek
Bij besteding vanaf 

7,50 gratis een 
breekbrood twv 2,50

Alleen geldig op vrijdag & zaterdag !

Koffie met 
appeltaart € 3,50

Nu 10% korting op alle natuurlijke 
zeepproducten van 

Botma & van Bennekom 

Gratis Hoes en Protecglas 
bij aanschaf van een nieuwe toestel!

Batterijen voor hoortoestel
3 voor € 5,-

Specsavers Bovenkarspel

10% korting 
op alles van 

My Jewellery!

Bij elke aankoop 
een plantje kado.

De Middend 16�
Bovenkarspel�

tel. 0228-51 56 58

Speciaal voor mama!
Moederdag slagroomstukje

Nu voor maar €8,25

BASIC SHIRTS MEN/WOMEN

 3 VOOR 30.-
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2 bundels sokken voor € 20,-

20% korting 
op een pasfoto

LEVIS JEANS 
VOOR DAMES 
10% KORTING  

Het West-Friese 
jodenkoekje

van 5,50 voor 3,50

Hoortoestelbatterijen
3 halen, 2 betalen

Gevuld moederdag 
jodekoekje (6 personen): €7,50

Ontwormtabletten voor honden of 
katten, 4 halen = 3 betalen.

20% korting 
op een artikel naar 

keuze van Vila

20% korting op 
een artikel naar 
keuze van JDY

Dames fantasie schakelkettingen 
nu voor € 12,=

4 steak du boeuffburgers, 
100 gram grillworst,

100 gram rosbief, 
150 gram gerookte 

kipsalade
Samen € 10,50

Keurslager
Kees 
de Haan
Poelier/
Traiteur

Bloementaart
groot twv €50,- voor €40,-

middel twv €35,- voor €30,-
klein twv €25,- voor €20,-
Ook leuk voor moederdag.

250 gram Macadamia mix € 5,75
250 gram King Cashew noten € 4,99
250 gram Chocolade fun mix € 2,99
samen €13,73 nu voor maar €10,00

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

 Bij verlengen of nieuw abonnement met  
telefoon bij inlevering van deze strip. 

28-4 t/m 30-4 20% korting 
op de gehele collectie!

1-5 t/m 7-5 20% korting 
op onze gehele dames collectie!

Bakje Rabarber aardbeien
Bakje sla met ei

500 gram bistro krieltjes
Samen voor maar 7,49Adrie Bakker

15% korting op een 
Only jeans 

1 groot zalmslaatje van €5,25 
Voor €4,50

€20,- korting 
op Xsensible

10% korting 
op schepsnoep

Bij aankoop van een paar schoenen 
Collonil All Protector onderhoudsspray 

50% KORTING

20% korting op 
een product naar 

keuze
(m.u.v. babyvoeding tot 
6 mnd, geneesmiddelen 

en Louis Widmer)
voorwaarden in de winkel

Alleen in Bovenkarspel

25% korting op een 
product naar keuze

(Met uitzondering van Loewe Rituals MSM en Molton Brown) 
Actie geldig t/m 07-05 2022

Lancome Bocage deodorant 
creme spray roll on of stick 

35%  korting

Moederdagkoffie met huisgemaakte 
taart naar keuze 6,50

15% korting
op een artikel

naar keuze


