
Drie gangen
Jubileum menu

 
 

KRUIDENTHEE.NL
DINTELOORDKAASHUIS MARCEL

 

Gratis zakje 
Thee-Rapie

 

Bij aankoop van 2 zakjes theerapie kruidenthee,
het derde zakje gratis. Je hebt keuze uit: Lekker

slapen, Opladen, Onthaasten, Zachte keel. En
nog meer lekkere kruideninfusies die je l ichaam
een positieve boost kunnen geven. Zien we je in

de winkel met deze voucher? Tot dan!

Korting op
streekproducten

Bij aankoop van 500 gram kaas en inlevering van
deze coupon:

Een doos met 10 Brabantse Wal scharreleieren
voor € 1,00 of kies  voor een

heerli jk stuk roombrie voor € 1,00
 

Hollandse kazen bli jven verbazen!
 

Geurwaxjes 
2 + 2 gratis 

 JOLANDA’S BOEKET -
STEENBERGEN 

 
Kerstboom weer de deur uit? Tijd voor

gezell igheid met de geurwaxjes van
Heart&Home. Normaal €2,49 per stuk, maar bij

inlevering van deze kortingsvoucher 2 + 2 gratis!
U kunt deze kortingsvoucher inleveren van 1 t/m
31 januari 2022 en voor deze actie geldt OP=OP. 

D'N EETERIJ KRUISLAND

Speciaal voor het Jubileumjaar van de gemeente
Steenbergen heeft de keukenbrigade 

 een heerli jk drie gangen à la carte keuzemenu
samengesteld voor slechts 25 euro.  Reserveren kan
telefonisch of via de website: www.decommerce.nl.

Vermeld bij uw reservering de actiecode: menu 25 jaar
gemeente.

Per reservering is 1 voucher benodigd. 
Geldig t/m 31 december 2022.

Niet geldig i .c.m. andere acties en op de feestdagen
 

1 week gratis
sporten

 
 

DINAMI SPORTS & FITNESS
STEENBERGEN

Lever deze coupon in en ervaar zelf een week gratis en
vrijbli jvend sporten.

*Neem deel aan de groepslessen
*Sport in de fitness

*Kies voor de eGym en wordt slank en fit in
35 minuten

 
Aanbieding is geldig tot 1 januari 2022

 

SLIJTERIJ HET GENOEGHEN -
WIJNWINKEL - CADEAUSHOP 

 

Gratis houten
opener

Tegen inlevering van deze coupon ontvangt u bij
besteding van € 25,00  een handige flesopener.

De actie loopt tot 1 maart 2022.
We hebben weer volop verrassende cadeaus

voor de Feestdagen. Kom gezell ig langs! U vindt
onze winkel in Dinteloord tussen het

Raadhuisplein en de Kreek.
 

Lever deze bonnen in en geniet van uw voordeel!

http://www.decommerce.nl/


Tegen inlevering van deze coupon ontvangt u bij
een besteding vanaf € 10,- in onze winkel een

bakje salade naar keuze GRATIS!

MEESTERS IN GROENTEN EN
FRUIT

 
 

Gratis bakje
salade

 

BIJ FEESTARRANGEMENT
DE BLAUWE WOLK

DINTELOORD
 

Gratis portie
bitterballen

 
 
 
 

LINFINA LINGERIE
STEENBERGEN

 

Lever deze bonnen in en geniet van uw voordeel!

30% korting 
 DIERENSPECIAALZAAK LADY

DINTELOORD
 

Op Advantix vlomiddel Hond

OP = OP

€500,- korting
BUURON & KUIPERS

MAKELAARS

€500,- korting op de verkoopcourtage. Neem
contact op voor een gratis waardebepaling. 

Gratis
Slagroomtruffels

IJSSALON BOON, IJS &
BONBONS

Tegen inlevering van deze coupon ontvangt u bij
een besteding vanaf €10,- aan handgemaakte

bonbons, twee heerli jke slagroomtruffels Gratis
van ons.

Aanbieding geldig t/m 30 juni 2022

Bij inlevering van deze bon krijg je gratis
slagroomtaart bij een feestarrangement. Deze

aanbieding is geldig t/m 31-12-2022.

Gratis
Slagroomtaart

Gratis digitale
drukproef

BIJ ELKE BESTELLING

Toon deze kaart bij bestell ing van uw teamkleding,
bedrijfskleding, feestoutfit ,  vri jgezellenfeest T-shirt,

sportkleding, relatiegeschenken, autobelettering,
of andere reclame doeleinden en ontvang

gratis een digitale drukproef van uw product.
 

allesistebedrukken.nl

BUITEN AAN DE BAAK

Maak een kanotocht van 9 km en geniet hierna van
een drankje op het terras. Een portie bitterballen

krijg je van ons! Geldig bij kanoverhuur op
woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 

Kano’s vooraf reserveren via buitenaandebaak.nl
(Wij zi jn weer open vanaf 29 april 2022)

 
 

10% korting

Ook voor LinFina Lingerie is 2022 een
Jubileumjaar. In dit bijzondere jaar bestaat onze
winkel 15 jaar in Steenbergen.  Bij inlevering van
de bon, tot 30 juni 2022, ontvang je 10% korting
op 1 artikel uit de bestaande winkelvoorraad. Je

doet dan ook meteen mee met onze
Jubileumloterij .  


