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12 - 26 juni 2021
Specifieke handelaarsacties

Handelaarsactie
KLOOSTERSTRAAT
KD Bikes: Voor elke aankoop vanaf €50 kom je mee in de pot. Uit deze pot zal een
naam getrokken worden die een fiets wint ter waarde van €399.

GROTE MARKT
Annick Goedhuys
Coté Blanc
Drukkerij Mertens
Opticlub: 33% korting op glazen, monturen en zonnebrillen.
Modemakers Heren: Raad het juiste aantal snoepjes en win!
Standaard Boekhandel

GAANDERIJ - DONKVIJVERSTRAAT
Be-Chocolate: Wij verloten 3 flessen champagne, onder alle aankopen van die
periode samen met een doos pralines van 500 gram.
Bloemen Datura: Na elke aankoop maakt u kans op een fles champagne!
Kapsalon Benny
Lou Lou Vintage & Art

Handelaarsactie
OUDE ZANDSTRAAT
Clinicare: Gratis Ahava product na een aankoop.
Century 21
Decor Center: Raad het juiste aantal kurken in de Champagne-emmer en maak kans
om een fles Champagne te winnen.
Van de Velde Schilderwerken: 10% korting op behang uit al onze collecties

YZERHAND
Bloemen Jo Van Dosselaer: Met elke aankoop maakt u kans op een fles champagne.
Elektro De Munck
Johan's Viscenter: Raad hoeveel champagnekurken er in de vaas zitten. Drie
personen die het juiste aantal raden of er het dichtste bij zijn winnen een fles
champagne.
Joly Travel
Lingerie Nelly: Met elke aankoop maakt u kans op een fles champagne.
Leonidas - Nougatine: dubbele punten op de Joyn kaart op vrijdag 25 en zaterdag 26
juni.
Mozaïk Mediterane Delicatessen
Music Lover
Roxy's mode: Een glaasje na aankoop.

Handelaarsactie
VRASENESTRAAT
Chou-Fleur kinderkleding
Kameleon Outdoor: -15% op trolleys van Eastpak en een actie van Eastpack waarbij door
3 vraagjes op te lossen men een heuptas of rugzak van Eastpak kan winnen.
Modemakers Dames: Raad het juiste aantal snoepjes en win een fles!
Parfumerie Arlette
Placide Keurslager
Schoonvliet kazen: wedstrijd met een Zwitserse kaas TETE DE MOINE: win een
molentje!
Suy Mode
Tui Beveren: Glaasje champagne na boeking van een pakketreis.
Vishandel Sint-Martinus: Actie online en in de winkel!
Viruz: Win een fles champagne door het juiste antwoord in te vullen na aankoop.

Handelaarsactie
WARANDE
Bites of Eden chocolatier & ijsbereider: Proef gratis van onze huisbereide
champagnepralines of heerlijk verfrissende champagnesorbet bij aankoop vanaf 30
euro in onze Smaakboetiek
Connections
De Woonkamer
Ileo Xinès
Hans Anders
H&M
Hunkemöller
JBC
Kringloopwinkel
Ma Copine
't Muizennest: Actie voor de volwassenen: per aankoop in de winkel (of per boeking
van een workshop) wordt uw naam in de pot gestoken. Vanaf €50 komt jouw naam
er een keer extra in, vanaf €100 2 keer extra,... op 26 juni trekt een onschuldige
kinderhand 2 namen die elk een fles champagne winnen.
Kinderen: bouw een toren met zoveel mogelijk blokken. Heb je een toren gebouwd,
dan komt je naam in de pot. Op 26 juni trekt een onschuldige kinderhand 2 namen
uit de pot, en ontvangen de winnende namen elk een fles kinderchampagne.

Handelaarsactie
Pearle Opticiens
Scarlet
Smartphone fixen
Sportline: "rode duivels supporter" grabbel-actie.
Wie in onze ton een bal grabbelt kan hiermee een supportersaccessoire van de rode
duivels winnen.
Sublim
Torfs Schoenen: Raad de som van het aantal dienstjaren van al onze collega's bij
Torfs Beveren. We zijn met z'n vieren.
Vaporshop
Veritas: Raad het aantal bolletjes wol in onze plexi bak aan de kassa. Wie weet win jij
wat leuks!

