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WAALWIJK
NAAM

WAAR TE VINDEN

KORTING

CONDITIES

MET UITZONDERING VAN

ADDY Medische Pedicure en
Voetverwennerij

Veldsteeg 2

€ 1,--

op de basisbehandeling

acties

Bandenhandel Waalwijk

Prof. van ’t Hoffweg
15 A

10 %
5%

op gebruikte banden
op nieuwe banden

Below Fitnesscentrum

Elzenweg 33 C

10 %
50 %

abonnement
Inschrijfgeld(€ 22.50 i.p.v. €45.00)

Bloemenhuis van Brunschot

St. Antoniusstraat
14

5%

alle artikelen

bloembonnen, gelegenheid bloemwerk, acties,
aanbiedingen

Bloemmarlou

Stationsstraat 88

5%

alle artikelen + bij besteding van
€5.00 een stempel, een volle kaart
is goed voor 7.50 korting

aanbiedingen

Boerenbond De

Prof. Lorentzweg 20

10 %

alle artikelen

aanbiedingen en koopjesavonden

Both Juwelier G.

Stationsstraat 34

10 %

alle artikelen

reparaties, eigengemaakte art./ briljanten

’t Bourgondisch Hof

Eerste Zeine 92

10 %

alleen in het restaurant voor een
groep (max. 12 personen)

arrangementen en aanbiedingen

Brabants Lederwarenhuis

Stationsstraat 6870

10 %

alle artikelen

reeds afgeprijsde artikelen/ acties

Brenda Frunt ( sport) Diëtiste

Tuinstraat 2

gratis

“de Eettabel” (De consulten worden
vergoed door de zorgverzekeraar)

Chocolaterie “Marie Louise”

Els 4

10 %

bij aankoop 500 gr. bonbons

City Eetcafé

Markt 5

10 %

bourg.. appeltaart en taart v/d
week

De Autospecialist

Reigerbosweg 8a

10%

alle reparatie en onderhoud
APK tegen gereduceerd tarief

Dekkers Hair & Beauty

Margrietstraat 16

10 %

alle behandelingen alleen op
dinsdag t/m donderdag

reclames en aanbiedingen

niet in combinatie met andere acties

WAALWIJK
NAAM

WAAR TE VINDEN

Douma Naaimachines

Wilhelminastraat 17

Dragon City Chin. Restaurant

Fysiocare Waalwijk

KORTING

CONDITIES

MET UITZONDERING VAN

10 %
12 %

alle artikelen
alle kleinvakartikelen en
accessoires gebaseerd op basis van
verkoop machine

bestaande aanbiedingen

Hoogeinde 7

5%

alle product. v/d afhaallijst en á la
carte

afhaalmenu en lopend buffet

Elzenweg 23

10 %

korting op onbeperkt sporten abonnement
korting op onbeperkt Overdag Sportabonnement
korting op de koffie- en theekaart

weekend- en middag abonnement
overige sportabonnementen
korting niet geldig in combinatie met andere
kortingen

10 %
10 %
Gamma Bouwmarkt

Prof. Lorentzweg 28

10 %

alle artikelen, ook wanneer deze in
de aanbieding zijn.
ENKEL I.C.M. HET VERTOON VAN UW
GAMMA VOORDEELPAS

verhuur en/of diensten,
generieke kortingsdagen/-avonden en
bon kortingen,
artikelen aangemerkt als “Extra goedkoop”,
artikelen van het “OK“-merk,
“Superactie”- aanbiedingen

Gall & Gall

Burg. Verwielstraat 5a

10%
5%

wijn, champagne, sherry, port,
overige artikelen (jenever, vieux,
whiskey, coganc, enz.)

aanbiedingen en alleen bij
Gall & Gall Waalwijk

Gerrits, Ton
Onderdelenspecialist

Irenestraat 1c

alle artikelen en/of reparaties

aanbiedingen
nieuwe apparaten
originele cartridges

Helianthus, Bloemsierkunst

Bloemenoordpl 32a

10 %

alle artikelen

Hunkemöller

De Els 18

10 %

gehele collectie

Inktstation Waalwijk

St. Jansplein 49

10 %
20 %

vullen cartridge
pak papier / fotopapier

5%

afgeprijsde artikelen + meer stuks acties

WAALWIJK
NAAM

WAAR TE VINDEN

KORTING

CONDITIES

MET UITZONDERING VAN

John Verhoeven Stoffering

Besoyensestraat 77

7,5 %

alle artikelen

acties en arbeid

Kessel Arno v. fietsspecialist

Hertog Janstraat 1c

10 %

alle artikelen en fietsen

arbeidsloon, aanbiedingen en acties en
bij de korting van 10% is geen inruil van
een fiets mogelijk.

Klerx, Gebroeders

Industrieweg 51a

10 %

aankoop auto’s en APK keuring

Knippels,woninginrichting b.v.

Burg. Verwielstraat
3a

10 %

alle artikelen

De Leest

Vredesplein 12

€ 1,--

op vertoon seniorenpas, reserveren
(0416) 331751via bespreekbureau

Liedertafel Oefening en vermaak

Beethovenlaan 46
5242 HL Rosmalen

10 %

toegangsbewijzen bij uitvoeringen
onder auspiciën van Liedertafel O&V

Machielsen Theo

v. Haestrechtstaat 9a
Kaatsheuvel

Meubelstoffeerderij
Wim Teurlings,

Grotestraat 276

Mutsaers, Keurslagerij Hans

Dr. Kuyperlaan 179

Mossel Groep, Autobedrijf Van

Van Andelstraat 1

5%

10 %

5%

APK
25%
15%
25%

groenten en fruit

Reeds kortingsaanbod, vrijkaarten en
amateurgroepen zoals; Next Generation,
Servus, Notenkrakers enz.

potgrond, bloempotten, bloemen en planten

alles

alle artikelen

geen afleveringskosten bij aankoop
van een gebruikte auto.
gratis (mits werkzaamheden
voorvloeiend uit de APK in onze
werkplaats worden hersteld)
arbeid ter zake onderhoud en
reparatie
op onderdelen mits marge toelage
dit uitsluitend in combinatie met
montage in onze werkplaats

niet in combinatie met andere
aanbiedingen of acties

WAALWIJK
NAAM

WAAR TE VINDEN

KORTING

CONDITIES

MET UITZONDERING VAN

Noordhoek Waalwijk SEAT

Van Andelstraat 11

15%

onderhoudsbeurt
bij een onderhoudsbeurt wordt de
auto gratis gewassen en
gestofzuigd.
APK voor maar € 9,95 ALL-INN
auto’s van andere merken zijnook
van harte welkom

Oremans, Bloembinderij Miriam

Mgr.Zwijsenstraat 16

5%

alle artikelen

landelijke bezorgingen en bezorgkosten

Party Vlaai

Grotestraat 219

10 %

alle artikelen

worstenbroodjes

PC Dumpwinkel

Stationsstraat 87

10 %
7%
5%

reparatie en installatie
cartridge/papier/scanners en
printers
hardware

PPSYS computers

Laageinde 94

10 %
5%

installatie en reparatie
cartridges

Read Shop, The

De Els 21

10 %

kantoorartikelen, wenskaarten,
wecare-cartridges, agenda’s,
tijdschriften en kranten

Stassar Optiek

Stationsstraat 52

Geen

bij aankoop van een multifocale bril
krijgt u een overzet-zonnebril
cadeau t.w.v. € 39,95

Schoonenberg Hoorcomfort

Grotestraat 234b

10 %

bij-artikelen (batterijen)
schoonmaak, etc.
hoortoestellen, ringleiding
infrarood op eigen bijdrage

5%

Schoonheidssalon
Je Eigen Tijd

Eerste Zeine 22

10 %

een volledige gezichtsbehandeling

Sportprofit

Lijsterbesstraat 2

10 %

Small Group Fitness overdag, bij
minimale afnamen van 6 maanden
reserveringen. Uitsluitend op
afspraak. Gratis koffie of thee

aanbiedingen en acties

alle andere artikelen
op originele cartridges 5% korting

niet in combinatie met andere acties

WAALWIJK
NAAM

WAAR TE VINDEN

KORTING

Tweewieler Service
Adriaan Pelders

Andoornstraat 1A

10 %
5%

Wok Planet, Restaurant

Sint Jansplein 51

Wouw v/d Autobedrijf B.V.
Hyundai en Mitsubishi

CONDITIES

MET UITZONDERING VAN

alle artikelen
fietsen

fietsen

5%

alle wokmenu’s, 7 dagen per week,
voor de hele groep

all-in arrangementen

van Andelstraat 7

10 %

reparatie, onderhoud, banden
APK keuring €29.—of gratis i.c.m.
grote beurt ( excl. roetmeting voor
dieselmotoren)
Geld niet op het vakgarage tarief

WSUM Modelbouw b.v.

Laageinde 93A

10 %

modeltreinen + bouwdozen
Märklin, Trix, Fleischmann en Roco

WSUM b.v.

Laageinde 93A

10 %
10 %

zorghulpmiddelen
blanco papier en enveloppen

speciaal bestelde onderdelen en acties

afgeprijsde artikelen + startsets

DRUNEN

NAAM
Tuincentrum Drunen

WAAR TE VINDEN
Duinweg 17

KORTING
10 %

CONDITIES
alle artikelen

MET UITZONDERING VAN
aanbiedingen en bestrating

WASPIK
NAAM

WAAR TE VINDEN

KORTING

CONDITIES

5%

korting op arbeid en onderdelen

10 %

alle behandelingen en aankopen

MET UITZONDERING VAN

Autovakmeester
van der Vleuten

Blokenweg 12

Anita, Kapsalon

Hoofdstraat 30
(Sprang-Capelle)

Eersel B.V. Autoservice Van

Blokenweg 2

5%

reparatie auto, onderdelen, werkzaamheden

Iersel, Wijnhandel Henri van

Kerkstraat 2

5%

op al uw wijnaankopen
alleen voor Senioren Vereniging Waspik

aanbiedingen

Kweb Meute De

’t Vaartje 100

5%

winkel/trimsalon/vijverafdeling

dierenhotel

Waesbeek, Apotheek

Wilhelminastraat 4

10 %
5%

speciaal bestelde onderdelen

voedingssuplementen (zoals Bioglucosamine,
B3, enz) winterblues lampen, backlife
rugmassage apparaten, bloeddrukmeters
homeopatische geneesmiddelen,
verbandartikelen en bandages

TILBURG
NAAM

WAAR TE VINDEN

KORTING

CONDITIES

Carma Schoenen V.O.F.

Wijboschstraat 66

10 %

schoenen en pantoffels voor dames en heren.
confortschoenen, ook voor reumapatiënten
en diabetici. Schoenenservice aan huis op
afspraak (ook verzorgingshuizen en service
flats) 2 x per jaar in de Riethorst te Waspik

Noordhoek Tilburg

Mascagnistraat 531

15%

onderhoudsbeurt
bij een onderhoudsbeurt wordt de auto
gratis gewassen en gestofzuigd.
APK voor maar € 9,95 ALL-INN
Auto’s van andere merken zijn ook van harte
welkom.
Uiteraard staat de koffie voor u klaar

MET UITZONDERING VAN
eenmalige korting en niet in
combinatie met andere
kortingsacties.

KAATSHEUVEL
NAAM

WAAR TE VINDEN

KORTING

CONDITIES

MET UITZONDERING VAN

AK Hout- & Vakbouwmarkt/
Deur & Interieur

Poolsestraat 10-12

10 %

alle artikelen

aanbiedingen, arbeid,
bezorgkosten

Ambianze Zijlmans
Bloem en Sfeer

Gasthuisstraat 120
(naast Albert Heijn)

10 %

alle artikelen

afgeprijsde art & diensten Fleurop, cadeaubonnen, topbloemen

Bardie, Foto

Mgr. Volkerstraat 36

Beers, Woninginrichting M. van

Gasthuisstraat 69

Boerenbond

Berkakker 2

10 %

alle artikelen

aanbiedingen en koopjesavond

BPG Jac Klijn

Amerikastraat 18

10 %

andere acties

Brekelmans Optiek
Kaatsheuvel

Poolsestraat 2

winkelmaterialen, sanitair, tegels en
accessoires (alleen winkelverkoop)
op complete bril
op zonnebril, ook op sterkte

Dekkers Hair & Beauty

Gasthuisstraat 46

DGF Notarissen

Brugske 19

Dream Shop,
beddenspeciaalzaak
Ekelschot, Benzinestation

Belgiëstraat 1

Erp, Tegels en Sanitair Jan van

Belgiëstraat 4

15 %

alle artikelen

Family Fit Healthcenter

Poolsestraat 14

10 %

op alle lidmaatschappen

Geelen AGF, Joost

Peperstraat 9

Grinsven, Juwelier Van

Hoofdstraat 63

Berndijksestraat 3

Portretfoto 13 bij 18 van pashouder van
€ 10,00 voor € 5,00
5%

€ 22,50
10 %
10 %

van factuurbedrag

acties en aanbiedingen

behandelingen alleen op dinsdagmorgen,
woensdagmorgen en donderdagmorgen
gratis eerste adviesgesprek van maximaal 1
uur op het gebied van schenkingen, testamenten, levenstestamenten en estateplanning (vermogensoverheveling tijdens leven)

5%
€ 0,0681

10 %

alle artikelen
per liter op landelijke prijsindex

verplicht pas aan te vragen via
uw secr. kosten € 7,00
lopende acties

bij besteding van € 1,00 (1 pnt) ontvangt
iedere pashouder bij volle spaarkaart (250
pnt) € 7,50 i.p.v. € 2,50 (tegoedbon)

klantenkaart € 2,50 borgsom,
voor verdere info 0416-540120

alle artikelen

reparaties

KAATSHEUVEL
NAAM

WAAR TE VINDEN

KORTING

CONDITIES

MET UITZONDERING VAN

“Kapsalon de Haar”

Erasstraat 10

10 %

alle behandelingen

Kota Radja

Mgr. Volkerstraat 4

10 %

deze korting is alleen geldig in het
restaurant en geldt niet bij afhalen

Kraal, de Woonprofessionals

Marktstraat 18

7,5 %

alle artikelen

Kuijsten B.V., Watersport

Jan de Rooijstraat 53

10 %

skimaterialen

Leckernij B.V., Bistro De

Gasthuisstraat 5

10 %

Machielsen Groenten en fruit
Maranta, Bloemenboetiek

van Haestrechtstraat
9A
Markstraat 58 a

drank en diner voor het gehele gezelschap
deze korting geldt niet op zaterdag en op
feestdagen
groenten en fruit

10 %

alle artikelen

Mirella, Mode

Hilsestraat 35

10 %

alle artikelen

acties en uitverkoop

Mitra Lips

Hoofdpoort 13

5%

alle dranken

exclusief statiegeld

Musters Oogzorg

Hoofdstraat 101 a

5%

op een complete bril

uitverkoop producten

Peters, Autobedrijf

Antoniusstraat 44

10 %

alle artikelen en/of reparaties

speciaal bestelde onderdelen

Podotherapie van der Eerden

Vossenbergselaan 36

10 %

podotherapeutische zolen, sportzolen en
diabetes zolen

Post Fietsen B.V.

Verzetstraat 13

7,5 %
10 %

nieuwe fietsen
onderdelen, accessoires en kleding

acties, aanbiedingen en reeds
afgeprijsde artikelen

Seniorenwinkel, De

J. de Rooijstraat 1a

10 %
5%
100 %

bij-artikelen voor relaxfauteuils
relaxfauteuils op maat
vergoeding op elastische kousen op
doktersrecept.

acties en afgeprijsde artikelen

Sulsters Schoenen, W.

Roestenbergstr 64

10 %

Sun Express

Belgiëstraat 5

5%

5%

opruiming

er wordt geen korting gegeven
op het bistromenu en de daarbij
genuttigde consumpties
potgrond, bloempotten, bloemen
en planten

alle artikelen
alle artikelen en/of reparaties

speciale acties

KAATSHEUVEL
NAAM
Suvoko VOF

WAAR TE VINDEN
Ringvaert 55

KORTING

CONDITIES

MET UITZONDERING VAN

Tel.nr. 0416-544991

5%
10 %
10 %

op computers en laptops
op overige hardware
op reparatie of aflevering van nieuwe
computer/laptop op locatie

behalve op lopende aanbiedingen
BIJZONDERHEDEN: Geen winkel,
we voorzien u van goed persoonlijk advies op afspraak

Tuinmeubel Express, De

Belgiëstraat 5

10 %

Tuinsets vanaf € 400,00

actie artikelen/sets

Sleutelservice/Schoenen,
J. v.d. Velden
Vakman, Autoservice

Hoofdstraat 93

10 %

Antoniusstraat 29

5%

Verduijn, Hobby

Antoniusstraat 5a

Vermeer, Kostuumparadijs

op alle lederwaren
reparaties

verkoop auto’s

10 %

alle artikelen

Hoofdstraat 59

10 %

alle artikelen

boeken, aanbiedingen, open
dagen
opruiming

VU- Kaatsheuvel

VU-Kaatsheuvel.nl

10 %

alle cursussen en workshops

de bijdrage van materiaalkosten

Zwaans, Kapsalon

Huygenstraat 79

10 %

knippen

DE MOER
NAAM
Party Centrum ’t Maoske

WAAR TE VINDEN
Middelstraat 24

KORTING
10 %

CONDITIES
op het eten “Wat de pot schaft”

MET UITZONDERING VAN
feestdagen

LOON OP ZAND
NAAM

WAAR TE VINDEN

KORTING

Pannenkoekenrestaurant
De Financiën

Kasteellaan 29

25 %

Schoenmakerij Hans Jansen

Aldrinstraat 9

10 %

Van Gompel en van Loon

Virgo 3

5%

CONDITIES

MET UITZONDERING VAN

op de totale rekening in het PannenkoekenRestaurant voor maximaal 4 personen per
gezelschap
alle reparaties

zon- en feestdagen en niet in combinatie van acties/arrangementen

Loonkosten op montage nieuwe produkten
met een maximum van € 50,-€ 5,00 korting op reparaties, zowel voor
boven als beneden verdieping

speciale acties

SPRANG-CAPELLE
NAAM

WAAR TE VINDEN

KORTING

CONDITIES

Anita Kapsalon

Hoofdstraat 30

10 %

alle behandelingen en aankopen

Agro Nova BV

v.d. Duinstraat 128

15 %
10 %

alle meststoffen, zaden, moestuinplanten en
pootgoed
alle overige artikelen

10 %

cursus

MET UITZONDERING VAN

acties-tuinkassen en bamboe

Both Hondenopleidingscentrum

Heistraat 62a

Braat Auto’s bv

Raadhuisstraat 11

5 tot 10%

Bruijn, Kachels en
Openhaarden J. de

Dick
Flemmingstraat 2

10 %

home deco’s en accessoires

Corine lingerie

Kerkstraat 83

10 %

lingerie, ondermode en nachtmode

De Makelaars van Altena

Raadhuisplein 37

10 %
10 %

taxaties
courtage, verkoop c.q. aankoop

Fysiocentrefit (P. den Besten)

Raadhuisplein 3

10 %

alle abonnementen fitness

Fysio 98 medische trainingen

Raadhuisstraat 98

5%
10 %

korting op medische trainingstherapie
korting op artikelen die vanuit de praktijk
verkocht worden

levering van artikelen die via een
tussenpersoon geleverd wordt

Gouden Lint, Het

Kerkstraat 26

alle artikelen

boeken

Haven, Garage De

Nederveenweg 11

10 %

Reparaties

Haverhals, Automaterialen Cor

Dick Flemmingstraat
19

10 %

alle artikelen

Jatropha

Zuidhollandsedijk
219

10 %

bij aankoop en contante bet. vanaf € 10,00

Klop Optiek

Raadhuisplein 6

5%



onderhoud en reparaties in overleg

€ 30,00 op een compleet geleverde bril

opruiming, acties, aanbiedingen

actiebril

SPRANG-CAPELLE
NAAM

WAAR TE VINDEN

KORTING
10 %

CONDITIES

MET UITZONDERING VAN

Mico, Eethuisje

Kerkstraat 119-121

Nieuwkoop, Begrafenisondern.

Julianalaan 10-12

Ophorst, Cafetaria Catering

Raadhuisstraat 109

Rijken, Hoveniersbedrijf

Roekl 4

Sfeerlijk Restaurant

Raadhuissstraat 158

10 %

Shoe Rama B.V.

5%

Verduijn, Bloemisterij

Nies v.d. Schansstr.
5-7
Heistraat 199

10 %

snijbloem/bloeiende kamerplant op
maandag

Verduijn, Fietsenzaak Mart

v.d. Duinstraat 14

10 %

reparaties

Merkx Vugts & Vlemmix
Notarissen

Raadhuisstraat 64

5%

Zelst, Autobedrijf Van

v.d. Duinstraat 107

10 %
5%

alle notariële diensten
u kunt gratis advies inwinnen over;
samenlevingsovereenkomst,
huwelijksvoorwaarden,
testamenten en/of levenstestamenten
BIJ EERSTE BESPREKING PASJES TONEN
APK-keuring
alle autoschades

Zonnehoven, Schoonheidssalon

Achter de Hoven 17

10 %

volledige schoonheidsbehandelingen

zaterdag en aanbiedingen

Hak 13 A

10 %

Het 1e onderhoud bij het afsluiten van een
onderhoudscontract voor uw verwarmingsketel.
Bijzonderheden :
Verder betaald u geen 1e kosten van € 12,50

Klant dient aan te geven dat het
via de KBO of PCOB verloopt

5%
10 %

10 %
5 -10 %

gehele menukaart in eethuisje

za. en zo., het afhaal gedeelte

voor een gehele begrafenis

grafkosten (gemeente)

tot max. € 400,00 op de catering en bij
aankoop vanaf € 25,00 geen bezorgkosten
aanleg en onderhoud
sierbestrating

tuinontwerp

op alles
alleen op schoenen

afgeprijsde artikelen en
reparaties
bloem/plant van de week

DONGEN
RIMA-VIV installatietechniek

W or
dl
i
d van een van onder
st
aandeouder
enbonden!

KBO W aal
wi
j
k
Tel
.
nr
.0416333502
i
nf
o@kbowaal
wi
j
k.
nl

PCOB Spr
angCapel
l
e
Tel
.
nr
.0416276266
secr
.
pcobsc@gmai
l
.
com

KBO Kaat
sheuvel
Tel
.
nr
.0623356821
www.
kbokaat
sheuvel
.
nl

Seni
or
en Ver
eni
gi
ng W aspi
k
Aangesl
ot
en bi
jKBOBr
abant
Tel
.
nr
.0653937206
kbohvzon@zi
ggo.
nl

PCOB W aal
wi
j
k
Tel
.
nr
.0416331822
pcobwaal
wi
j
k@out
l
ook.
com

KBO DeMoer
Tel
.
nr
.0416280488
kbodemoer
@home.
nl

