BLACK

LET OP

FRIDAYDEALS

1 DECEMBER
KOOPZONDAG!

EN DAT 11 DAGEN LANG!

Alle aanbiedingen zijn alleen geldig bij onderstaande deelnemers, tegen inlevering van de voordeelbon van
20 november t/m 1 december 2019 (Tenzij op bon anders is aangegeven). © 2019 De Beer Grafimedia
3 stukken vers
gebakken gevulde
speculaas voor
€5,00

20% korting

Uit eigen keuken
1/2 ltr. groentesoep
500 gram nasi
250 gram crisp salade
Adrie Bakker samen voor maar 899

10 euro korting op
een artikel naar
keuze
(vanaf 50 euro besteding) 1 per klant.

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 20-11 t/m 1-12 2019

Keurslager

Kees
de Haan
Poelier/
Traiteur

500 gram
rundergehakt
+ 4 schnitzels
Samen € 8,25

(niet i.c.m. andere aanbiedingen)

10% korting op
een inktcartridge

inspired by arctic beauty

Bij inlevering van deze strip €10,- KORTING op
een paar dames of heren schoenen naar keuze!
www.schoenentic.nl

10%korting
op alle
woonaccessoires in
de winkel en op onze
wandplanken.

3e haring GRATIS

Keurslager

Timo Boon

15 % korting
op alle badbruisballen
en badcupcakes.

4 vers gebraden
kippenpoten halen
2 betalen

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

Hoortoestel-batterijen
3 halen, 2 betalen

ROOMBOTER AMANDELSTAAF
van 5,75 voor 4,95

Oroblu panty
2de voor de helft
van de prijs

van maandag 25 november
t/m zondag 1 december 40% korting
op alle mascara’s en alle lipverzorging

HOERA we bestaan 1 jaar!
50% korting op een complete bril.
Specsavers Bovenkarspel

inspired by

Adrie Bakker

Uit eigen keuken
arctic beauty
Verse erwtensoep
per beker plm. 1 liter
voor maar 449

10% korting op alle
originele inktcartridges!

CERAMIC
COLLECTION

20% korting op de KLETSPOTTEN

Keurslager

Timo Boon

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

Gratis Hoes en Protecglas
bij aanschaf van een nieuwe toestel!

4 gehaktballen
halen
2 betalen
Diverse klapcreolen 15mm voor €12,50

De Middend 16
Bovenkarspel
tel. 0228-51 56 58

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

10% korting
op een pasfoto

De Middend 16
Bovenkarspel
tel. 0228-51 56 58
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Dagdeal op woensdag 27 november
50 ml La vie est Belle van
Lancome voor 59,95

Koffie
met appeltaart van
het Keetje voor €4.50

20% korting op alle sjaals
(ook die met een verhaal!)

Keurslager

Kees
de Haan
Poelier/
Traiteur

4 steak du boeuffburgers,
100 gram grillworst,
100 gram rosbeef,
150 gram gerookte
kipsalade
Samen € 9,25
Sint-Schuimpjes,
de lekkerste….
Puntzak 400 gram
van 3,50
nu 2,99

15% korting
op een artikel
naar keuze

GRATIS 100 gram
schepsnoep
bij minimale afname
van 400 gram

20% korting op de Klikety Klikboxen
(stoere cadeaudoosjes van oude petflessen!)

2e Jack & Jones
broek voor de
halve prijs

DEEN roomboter
speculaasbrokken
pak 2 stuks
van 1.50
voor 1.00

Zaterdag een
bloemkado bij
iedere aankoop.
Want bloemen van het
Hofje? dan bof je!

koffieboeket 5 x
boeketje twv €8,50
van €42,50
nu voor €35,(1 gratis)

Koffie/thee met
Apfelstrudel en
slagroom 3,95.

15% korting
op een artikel
naar keuze

Diverse klapcreolen 12mm voor €10,=

29&30 november
1 december diverse
kortingen
Black Friday
weekend

10% korting
op stofzuigerzakken

250 gram
Macadamia Mix

(gezouten of ongezouten)

met een pot
pindakaas van de
Pindabranderij voor
€6,50

Gratis Protectglas
bij aanschaf van een iPhone hoes!
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