
LET OP
28 NOVEMBER
KOOPZONDAG!

Alle aanbiedingen zijn alleen geldig bij onderstaande deelnemers, tegen inlevering van de voordeelbon van 
17 november t/m 28 november 2021 (Tenzij op bon anders is aangegeven). © 2021 De Beer Grafimedia

15% korting op 
alle tassen en 

sjaals
(Uitgezonderd 
My Jewellery)

20% korting bij besteding vanaf €50,- 
(Niet geldig i.c.m. met andere acties/promoties)

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 € 8,50

Keurslager
Kees 
de Haan
Poelier/
Traiteur

10% korting 
op een pasfoto

Koffie/Thee met 
Apfelstrudel en 

slagroom € 3,25

Bij besteding vanaf 
60 euro 

een gratis shawl

Verse Erwtensoep 
Per beker plm. 1 liter
Voor maar 4,99

½ ltr. Tomatensoep
500 gram Nasi

250 gram American 
sellerie-salade 

Samen voor maar 8,99

Adrie Bakker

Adrie Bakker

4 gehaktballen
halen 

2 betalen

Keurslager

Timo Boon

Oroblu panty 
2de voor de helft 

van de prijs 

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

Leuk om te geven! Een 
bloemenabonnement!

Nu 15 procent korting!
De Middend 16�
Bovenkarspel�

tel. 0228-51 56 58

Barista cappuccino of koffie met een 
ambachtelijke speculaas picollino voor €4.

3 stukken gevulde 
roomboter speculaas 

van € 8,85 
nu voor € 5

15% korting op 
Dopper duurzame drinkflessen

Gratis Protectglas 
bij aanschaf van een iPhone hoes!

10% KORTING bij aankoop van een paar dames/
heren wandelschoenen van het Italiaanse merk Grisport!

www.schoenentic.nl 

Hint voor de Sint: diverse zilveren meisjes-, 
kinder- en tienerarmbanden voor € 10,= 

10% korting op alle 
originele inktcartridges!

alle KERSTkaarten
20% korting

Niet open op koopzondag!

€10.- extra korting bij de 2de bril gratis. 
2de bril gratis vanaf €89.-

Specsavers Bovenkarspel 

ROOMBOTER AMANDELSTAAF 
van 5,95 voor 4,95

Macarons 
(20 soorten) 

6 stuks voor 
€ 7,50

FRIDAYDEALS
EN DAT 11 DAGEN LANG!

BLACK

Gratis Hoes en Protectglas 
bij aanschaf van een nieuwe toestel!

10% korting op 
een inktcartridge

Pakje speculaas + roomboter 
amandelstaaf voor €8,95

€10,- korting op 
schoenen naar keuze! 

(vanaf €50,- 
besteding, 1 per 

klant) niet te combine-
ren met andere acties.

15% korting op 
een Only jeans 

25% korting op een 
product naar keuze

(Met uitzondering van Loewe Rituals MSM en Molton 
Brown) Actie geldig t/m 28-11-2021

  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. 

Bij aankoop van een paar BERKELMANS heren 
schoenen een GRATIS RIEM t.w.v 34,95 naar keuze!

www.schoenentic.nl 

Diverse soorten
kipschnitzels 

5 stuks € 7.50

Keurslager
Kees 
de Haan
Poelier/
Traiteur

250 gr. Cashew noten € 3,99
250 gr. Pistache noten € 4,99

250 gr. Macadamia mix € 5,50
samen €14,48 

nu voor maar €10,00

20% korting op een 
artikel naar keuze 
(uitgezonderd acties 

en BN’rs)

20% korting 
op Vila en JDY

Meld je nu aan als VIP 
en ontvang 

30% korting op een 
artikel naar keuze

20% korting 
op één artikel naar 

keuze 
(m.u.v. cadeaukaarten 

en koffers)

10% korting op stofzuiger artikelen
Niet open op koopzondag!

Lancome Bocage deodorant creme 
spray roll on of stick 

35%  korting

Clinique Mascara`s 
1+ 1 gratis

Nina Ricci L`air du Temps 
van 127,95 voor 49,95
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