
LET OP
27 NOVEMBER
KOOPZONDAG!

Alle aanbiedingen zijn alleen geldig bij onderstaande deelnemers, tegen inlevering van de voordeelbon van 
16 november t/m 27 november 2022 (Tenzij op bon anders is aangegeven). © 2022 De Beer Grafimedia

10% korting op 
My Jewellery
(Uitgezonderd sale 
& adventskalender)

Hoortoestel-batterijen
3 halen, 2 betalen

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

500 gram rundergehakt 
+500 gram kipfilet 

samen € 9,98

Keurslager
Kees 
de Haan
Poelier/
Traiteur

Bij besteding vanaf 
60 euro 

een gratis shawl

4 gehaktballen
halen 

2 betalen

Lotus smartwatch 10% korting

Alle pasta’s 500 Gram €7,50

Bloemenabonnementen!
Een mooi kado voor de 

feestdagen .
Nu word het GRATIS bezorgd 

door een gecertificeerde 
duurzame bloemist.

De Middend 16�
Bovenkarspel�

tel. 0228-51 56 58

Thuis genieten van onze koffie?
Een kilo Gusto Celeste voor slechts €14,95

10% korting op 
de Dopper duurzame drinkfles

Gratis Protectglas 
bij aanschaf van een iPhone hoes!

€12,50 KORTING OP SCHOENEN VAN ECCO 
(dames en heren)

www.schoenentic.nl 

Stekercreolen echt zilver NU VOOR €10.= 
keuze uit diverse modellen

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

3 halen = 2 betalen!

20% korting op alle olifanten 
(geldig van 16 t/m 27 november 2022) 

Batterijen voor gehoortoestel. 
3 kaartjes voor 5 euro

Alleen bij Specsavers Bovenkarspel 

ROOMBOTER AMANDELSTAAF 
van 6,45 voor 5,95

Macarons 
6 stuks voor 

€ 9,-

FRIDAYDEALS
EN DAT 11 DAGEN LANG!

BLACK

10% korting op 
een inktcartridge

Zakje kruidmoppen 
en pakje speculaas voor € 8,50

25&26 november
diverse aanbiedin-

gen in de winkel

25% korting op een 
product naar keuze

(Met uitzondering van Loewe Rituals MSM en Molton Brown) 
Actie geldig t/m 27-11-2022

  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. 

2 steak du boeuf burgers
2 kipschnitzels 2 tartaar

100 gram boterhamworst
100 gram grillworst 
samen € 10,98

Keurslager
Kees 
de Haan
Poelier/
Traiteur

250 gram Macadamia mix € 5,75
250 gram Cashew noten € 3,99

250 gram Herfst mix € 3,99
samen €13,73 

nu voor maar €10,00

15% korting op een 
artikel naar keuze 
(uitgezonderd acties 

en BN’rs)

Meld je nu aan als VIP en 
ontvang 

30% korting op een 
artikel naar keuze

Op 2de product skincare en/of make up 
50% korting muv bepaalde merken*

vraag naar de voorwaarden

30% korting 
op de IXXXI ringen.

(basisringen
uitgezonderd)

2e liter
erwtensoep gratis

Keurslager
Tom van Egmond

Op elke bloeiende plant, 
duurzaam geteelt
15 % kortingDe Middend 16�

Bovenkarspel�
tel. 0228-51 56 58

Een gek gaaf herfstboeket 
à la Trudy van 

€45,- voor €35,-

Bij ons is jeugd tot 18 
jaar altijd gratis lid, 
Black Friday of niet. 

Zie: 
westfriesebibliotheken.nl/jeugd

20% korting 
op een artikel naar 

keuze van Vila

20% korting 
op een artikel naar 

keuze van JDY

Bovenkarspel

10 euro korting bij 2de bril gratis. 
2de bril gratis vanaf 89 euro. 
Alleen bij Specsavers Bovenkarspel 

20% korting op 
een pasfoto

Groot slaatje €4,95

Keurslager
Tom van Egmond

30 % korting op de gehele collectie

Orchideeplant 
17,50 per stuk

2 voor 30,-

Bij reparatie 
v.a. 16,95 

gratis setje veters

500 gr. nasi 
+ Toscaanse tomatensoep 

+ bakje 200 gram 
rauwkost 

voor € 8,99


