KBO Drunen Ledenpas wordt voordeelpas
Beste leden,
Vanaf december 2014 kunt u op vertoon van uw ledenpas (en eventuele legitimatie) korting krijgen bij
verschillende winkeliers, middenstand en kleine zelfstandigen in Drunen.
Bloemen en planten
10% korting op alles of 5% korting en
zegels

Nicothé bloemsierkunst
Grotestraat 185,
5151 BP Drunen
mail@nicothe.nl
www.nicothe.nl

10 % korting op alle artikelen m.u.v.
aanbiedingen en sierbestrating

Tuincentrum Drunen
Duinweg 17,
5151 RK Drunen
info@tuincentrumdrunen.nl
www.tuincentrumdrunen.nl
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Diversen
10% korting op montuur inclusief
glazen, niet op aanbiedingen

´t Brillenhuys
Hugo de Grootstraat 26,
5151 EH Drunen
drunen@brillenhuys.nl
www.brillenhuys.nl

€ 2,50 korting op het zetten van rubberen hakken

Hak-In
Grotestraat 147,
5151 BK Drunen
hakin@hakin.nl
www.hakin.nl

10% korting op kantoorartikelen,
wenskaarten en teken- en
schildermaterialen, 5% korting op
cartridges

Sikkers
Grotestraat 166,
5151 BP Drunen
info@sikkers.nl
b z n ikker .nl

10% korting op accessoires en onderdelen

Van Asten Rijwielen
Grotestraat 231,
5151 BL Drunen
info@vanastenrijwielen.nl
www.vanastenrijwielen.nl

10% korting op wijnen en 5% korting
op gedistilleerd. Niet op aanbiedingen,
bier en limonade

Kools Dranken
Grotestraat 185,
5151 BK Drunen
info@koolsdranken.nl
www.koolsdranken.nl

Eten en drinken
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Lichamelijke verzorging
€ 7,50 korting op een heer ijke
ge aat behande ing van € 39,99 met
reinigen van de huid, huidanalyse,
dieptereiniging met scrub peeling of
lysing, masker voor optimaliseren van
de huidconditie, verzorgende dag of
nacht crème.

Mooi bij Wilma
Burg.Snelsstraat 10,
5151 AP Drunen
wilmavgestel@gmail.com
www.mooibijwilma.com

Maandag t/m vrijdag dames en heren,
a en, knippen en drogen voor € 21,Donderdag seniorendag 10% korting

Haartrend Van Hees
Torenstraat 25,
5151 JJ Drunen
info@haartrendvanhees.nl
www.haartrendvanhees.nl

10 % korting op de
kappersbehandelingen,
op schoonheidsbehandelingen en
voetreflexmassage,
niet op abonnementen.
Alleen op dinsdag- woensdagdonderdag- en vrijdagmiddag van
13.30 tot 17.00 uur

Beautysalon Arine
Burg. v.d. Heijdenstraat 1,
Locatie: Zorgcentrum Zandley
5151 HK Drunen
0416-317292
06-36320500
adrianaleuven0@gmail.com

Tot en met 31 december 2015 krijgt u
op vertoon van uw KBO Ledenpas:
5 % korting op een behandeling op
dinsdag, woensdag en donderdag van
09.00 tot 15.00 uur.

van Oers Hairfashion
Achter ‘t Raadhui 2
5151 BK Drunen
0416-375146
info@vanoershairfashion.nl
www.vanoershairfashion.nl

10 % korting op producten
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Kleding, schoenen en lingerie

Mr & Mrs
Smit

5% korting op uw volgende aankoop
van uw vorige aankoop. Wanneer u
bijv. slecht ter been bent en niet de
mogelijkheid heeft om (met iemand)
naar onze zaak te komen, kunnen wij u
thuis bezoeken voor aankoop van bh
of corsetterie. Uiteraard is het het
beste om in onze zaak te passen daar
wij dan alles voorhanden hebben.
Onze paskamers zijn ruim en er is een
stoel aanwezig. Er is altijd een oudere
verkoopadviseuse aanwezig. Uw
metgezel voorzien wij van een heerlijk
vers gezet kopje koffie.

Lingerie Anja van den Berk
Hugo de Grootstraat 28,
5151 EH Drunen
info@lingerie-anjavandenberk.nl
www.lingerie-anjavandenberk.nl

10 % korting op herenmode m.u.v.
aanbiedingen/opruiming/uitverkoop

Mr&Mrs Smit (voorheen Menstyle)
Grotestraat 128
5151 BN Drunen
michael_smit56@hotmail.com
www.menstyle.nl

10 % korting op damesmode m.u.v.
aanbiedingen/opruiming/uitverkoop

Kunst, cultuur en recreatie
5 % korting op Muziekspecial voor
Senioren en 5 % korting op
cursusactiviteiten van de Aleph

De Aleph
Grotestraat 65
5151 JD Drunen
info@de-aleph.nl
www.de-aleph.nl

10% korting op lessen

Muziek-Idee
Prinses Irenestraat 44
5151 GS Drunen
06-25472320
administratie@muziek-idee.nl
www.muziek-idee.nl

Op films van Podium Heusden voor
volwassenen:
€ 2,-- korting.
Op theatervoorstellingen van Podium
Heu den: € 3,-- korting. Op vertoon
van ledenpas en per persoon geldig.
Deze korting is niet geldig in
combinatie met andere kortingen of
acties en alleen aan de kassa.

Stichting Voorste Venne
Afrikalaan 100,
5152 MD Drunen
sanne@podiumheusden.nl
www.devoorstevenne.nl
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Restaurants
10% korting op de gehele rekening,
met uitzondering van zaterdag en
zondag

Restaurant Plein 13
Raadhuisplein 13,
5151 JH Drunen
info@plein-13.nl
www.plein-13.nl

5 % korting op de totale rekening bij
het dineren bij de Culinaire
Smaekmarkt.

De Culinaire Smaekmarkt in
het Smaekcafé.
Grotestraat 67
5151 JH Drunen
0416-373434
info@wijnandvandelft.nl
www.wijnandssmaekcafe.nl

Geeft u als KBO-lid een feestje
(minimaal 10 personen) bij de
Culinaire Smaekmarkt, dan mag u op
vertoon van uw KBO-ledenpas gratis
eten en drinken.

Geeft u als KBO-lid een feestje
(minimaal 20 personen) bij
Partycentrum Wijnand van Delft, dan
mag u op vertoon van uw KBOledenpas gratis eten en drinken.

Partycentrum Wijnand van Delft
Anton Pieckplein 73
5152 LZ Drunen
0416-373434
info@wijnandvandelft.nl
www.wijnandvandelft.nl

Behalve op aanbiedingen, 10% korting
op verf, randartikelen en behang en
15% korting op zonwering
uitgezonderd DIB-jaloezieen.

Decokay Hombergen
Grotestraat 198,
5151 BR Drunen
hombergen@decokay.nl
www.hombergen.decokay.nl

Woninginrichting
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10% korting op artikelen, niet op aanbiedingen en arbeid

Keetels Elektro
Grotestraat 45,
5151 JC Drunen
info@keetelselektro.nl
www.keetelselektro.nl

10% korting, niet op aanbiedingen en
niet op arbeid

Timmermans Indoor Design
Grotestraat 146,
5151 BN Drunen
info@timmermansindoordesign.nl
www.timmermansindoordesign.nl

Rubriek
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