Alstublieft, een nieuwe
strippenkaart met
45 fantastische
aanbiedingen!
U aa ng ebo den d o o r de winkelier s van winkelcentr um St r eekh of
Alle aanbiedingen zijn alleen geldig bij onderstaande deelnemers, tegen inlevering van de voordeelbon van
15 t/m 25 juni 2022 (Tenzij op bon anders is aangegeven). Druk- en zetfouten voorbehouden © 2022 De Beer Grafimedia

Verse Hollandse
aardbeien,
400 gram voor 2,50

Adrie Bakker

Speciaal voor papa!
Vaderdag marsepeinstukje
Nu voor maar €9,95

Hoortoestelbatterijen
3 halen, 2 betalen.

Gratis vulring bij
aankoop complete
IXXXI ring

De Middend 16
Bovenkarspel
tel. 0228-51 56 58

Keurslager

Timo Boon

Tweede kop voor nop
Tweede koffie, thee of
cappuccino GRATIS
(1 consumptie per persoon verplicht)

10% Korting op
Vaderdag artikelen

Zomerjassen
25% korting

Keurslager

Kees
de Haan

Bloemen
abonnementen
25% korting
Minimaal 10 x.

Poelier/
Traiteur

4 steak du boeuffburgers,
100 gram grillworst,
100 gram rosbief,
150 gram gerookte
kipsalade
Samen € 10,50

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

½ ltr groentesoep
500 gram gekookte krieltjes
Bak sla met ei tomaat en
komkommer
Adrie Bakker Samen voor maar 7,49

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

20% KORTING
op een artikel
naar keuze

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

4 stuks gesorteerd
gebak voor thuis van
14 euro voor 10 euro

Dames fantasie schakelkettingen
nu voor € 12,=

250 gram Huismix deluxe of Java mix.
€ 5,99
250 gram Noten mix € 4,15
1 pot Pindakaas (uit eigen keuken)
.€ 2,99
Samen €13,13 nu voor € 10,00

30% korting
op onze vervangende
telefoonladers voor
Apple, Samsung en
USB-C

25% korting op een
product naar keuze

20% korting
op een artikel naar
keuze

Vaasje met boeketje
€25,inclusief
1 x gratis navullen

15% korting op de
gehele collectie
met uitzondering op bloemwerk en versmaterialen

Oroblu panty’s
tweede halve prijs

15% korting op een
desembrood naar keuze

10% korting op alle
Dopper drinkflessen

Heerlijke soepen uit
eigen keuken
Diverse soorten
Per beker +- 1 ltr. 4,99

Boek je zomer: vrijblijvend proefabonnement
bij de Bibliotheek voor €17,50

Keurslager

Kees
de Haan
Poelier/
Traiteur

De Middend 16
Bovenkarspel
tel. 0228-51 56 58

(loopt automatisch af na 3 maanden).

Diverse soorten
kipschnitzels
4 stuks €6,50

Boeketten
dag van tevoren
besteld.
25% korting

Chieff 2 skinny broeken heren 100 euro
Yezz 2 skinny high waist broeken 100 euro
Nu 2 voor €85

BASIC SHIRTS MEN/WOMEN

Gratis Hoes of een Protectglas
bij aanschaf van een nieuwe toestel!

4 gehaktballen
halen
2 betalen

10% Korting
op artikel naar
keuze

3 VOOR 30.Batterijen voor hoortoestel
3 voor € 5,Specsavers Bovenkarspel

Strippenkaart februari 2016.indd 1
Tot 50% korting
Zolang de
voorraad strekt

Bij verlengen of nieuw abonnement met
telefoon bij inlevering van deze strip.
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Wegens ons 40 jarig bestaan nu
40% korting op alle Mexicaanse zonnen
(geldig van 15 t/m 25 juni 2022)

20% Korting
op gesloten
damesschoenen!

6 MACARONS
voor € 9,50
1 Gerookte makreel 4,95

20% korting op
een product naar
keuze

Tosti Ham-Kaas
voor
€ 3,00

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

10% korting
op alle tuincirkels en
tuinposters

Bovenkarspel

15% korting
op een artikel
naar keuze

20% KORTING op
een paar FITFLOP slippers

4 Runderhamburgers
Timo Boon 100% rundvlees
4 voor €4,Keurslager

