EXCLUSIEVE ACTIES
EN KORTINGEN

VOOR U!

Shoppingsensatie
NORDHORN

VOUCHER
BOEKJE
de hele binnenstad verheugt zich op uw bezoek

Geldig op donderdag
en vrijdag op vertoon
van dit boekje.

met de vriendelijke steun van:

Die Zuhausemacher
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Angelique Fashion, maakt van winkelen een belevenis!
De winkel in de Hauptstraße met een feel-good sfeer.
Hier vindt u de mooiste modetrends.

Bij elke aankoop
een cadeau
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· Ladies Night op vrijdag 11 september
· Doe mee met de verlotingsactie “Nordhorner Glückstaler“ en win
als hoofdprijs een auto of een van de vele sensationele prijzen
· Gratis parkeerkaarten in de deelnemende winkels
· Straatartiesten | draaimolen
· Moonlight Shopping op zaterdag 7 november
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Meer informatie vindt u op: w . v v v - t a l e
vvv-nordhorn.nl und vvv-taler.de
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Angelique Fashion,
Hauptstraße 29

Bimis-Crêperie

De familie Braun heet u van harte welkom! Hier kunt
u de beste wafels en crêpes van de stad krijgen.

Bimis-Crêperie, Lingener Torbrücke

Aankoop en verkoop van mobiele telefoons |
Reparatie van mobiele telefoons | Shisha Shop
City Shop Nordhorn, Kokenmühlenstraße 2

3 halen = 2 betalen

EN

1,00€ korting op crepes
´
´

en Bubble Waffle

City Shop
Nordhorn

(met uitzondering van tabak en elektronica)

20% korting op

smartphone reparaties

UFO Jet 2.000 - Dennis Scholle & Zonen
Als 4e generatie exploiteert Familie Scholle nu de attracties en
verheugt zich op uw komst. Groot rijplezier voor jong en oud.

De pionier van alle 300 engbers winkels in heel Duitsland. Met de modules
engbers, engbers XXL, engbers Business en emilio adani vindt u gegarandeerd de look die u de vrijheid geeft om te zeggen: „Gewoon ik!“ - want
engbers is voor ALLE mannen!

„Met onze draaimolens brengen we een glimlach
op de gezichten van de kinderen!“

Engbers, Hauptstraße 10 | Engbers, Hauptstraße 55

2x ritje halen = 1x betalen

10% korting op een artikel

(tot 26.09.2020)

Dennis Scholle & Zonen
UFO Jet 2000,
Bentheimer Torbrücke

naar keuze

(geldt niet voor reeds afgeprijsde artikelen en kan niet
worden gecombineerd met andere kortingsacties)

Sinds 1934 „lekker eten & drinken“! Geniet van onze
vers bereide gerechten op het terras of in het restaurant,
zoals bijvoorbeeld onze beroemde Texas braadworst vers
van de houtskoolgrill, een ruime keuze aan schnitzels,
steaks en salades, zelfgemaakte aardappelpannenkoeken, erwtensoep en nog veel meer. In onze eigen
slagerij bieden wij u een ruime keus aan ambachtelijk
gemaakte vlees- en worstspecialiteiten.

1,00€ een braadworst

JEANS FRITZ staat voor meer dan één vakgebied: traditie,
nuchterheid en consistentie vormen de basis van de bedrijfsfilosofie. JEANS FRITZ realiseert een uitzonderlijk sterke service
en hecht veel belang aan een optimaal en individueel klantadvies.
Jeans Fritz, Hauptstraße 10 - 12
Vleesproducten Huesmann,
Hauptstraße 18

20% korting op een
favoriet item
naar keuze

Kochlöffel brengt de klassieke, Duitse snack op een moderne en
professionele manier naar de binnenstad - van knapperige gegrilde kip, lekkere braadworst en curryworst tot kleine en grote
hamburgers, gasten kunnen bij ons alles krijgen wat hun hartje
begeert. Op meer dan 80 locaties in heel Duitsland staan we
elke dag weer klaar voor onze gasten.

5,90€ dubbele curryworst
en een frietje
(Couponnummer: S2751)

Diverse notentaarten uit eigen productie,
ter plaatse vers bereid.

0,50€ korting
Amandelen en gebakken vis Karow, Lingener Torbrücke

En bij ons kunt u een vers broodje
vis naar keuze krijgen!

0,50€

Kochlöffel Nordhorn,
Hauptstraße 49

korting op elk
broodje vis

Amandelen Braun
Amandelgenot en plezier voor kinderen is wat
wij bieden. We kijken uit naar uw bezoek!

0,50€ korting bij

onze stand

Amandelen Braun, voorplein Vechte Arkaden
(vanaf 27.09. Bentheimer Torbücke)

Sprookjesachtige draaimolen
Braun
2x ritje halen
= 1x betalen
Sprookjesachtige draaimolen Braun,
Hauptstraße bij Tom Tailor

3x frietje halen
= 2x frietje betalen
Pikkemaat, Vechte Arkaden voorplein

Het Reformhaus® Kruse kijkt terug op een
lange geschiedenis. Vakkundigheid sinds
1931 – we verheugen ons op uw bezoek!

Ilse Kruse
Nordhorn · Hauptstraße 20
Telefon 05921 5539
www.reformhaus-kruse.de

Treffpunkt für gesundes Leben

Ons Reformhaus® bevindt zich in het midden
van de voetgangerszone van Nordhorn.

5% korting op ons

assortiment natuurlijke cosmetica

Treffpunkt für gesundes Leben

10% korting op uw favoriete schoen: ontdek de nieuwe
schoenencollectie herfst/winter 2020 bij Schoenenwinkel Hilbers. Met deze 10% kortingsactie nodigen wij u
graag uit om uw individuele schoenenwens te vervullen
bij onze Hilbers vestiging in Nordhorn.
Schoenenwinkel Hilbers, Hauptstraße 30

10% kortingsbon

(voor de courante collectie herfst-winter schoenen en tassen)

De kiosk van Julius Frilling bevindt zich in het centrum van de binnenstad
van Nordhorn. Barrièrevrije toegang maakt meer winkelplezier mogelijk.
Naast het klassieke kioskassortiment zijn wij ook een postkantoor
en bieden wij heerlijk softijs, milkshakes, ticketverkoop,
regionale producten en nog veel meer. Neem
gerust een kijkje. We kijken uit naar uw bezoek.
Julius Frilling stadskiosk, Hauptstraße 31

Gratis softijs

Op de mooiste plekken in de Grafschaft Bentheim
maak ik foto‘s van jou met je dierbaren. Of het nu met
je partner, beste vriendin of de hele familie is- laat ons
samen je verhaal schrijven en hou deze gekke tijd voor
altijd in goede herinneringen!
Sven H. Photography, Telefoon: +49 1603314885

2x digitale foto's

bij elke fotoshoot
extra
(Het aanbod kan niet worden
gecombineerd met andere acties)

Ontdek de waterstad vanuit het eendenperspectief.
In Nordhorn is varen met de boot een ding van alledag. Al vele
jaren varen de populaire passagiersboten elk uur op de Vechte
rond het stadeiland.
Ook u kunt uw plaats reserveren op: +49 5921 8039-0
of info@vvv-nordhorn.de.
VVV Nordhorn, Firnhaberstraße 17

2 personen reizen voor
de prijs van een

(alleenstaande personen betalen de helft van de prijs)

Weltbild is een multichannel boekenwinkel met persoonlijk
advies en aanbevelingen in onze filialen en online shop. Een
breed scala aan boeken, decoratie artikelen, huishoudelijke artikelen en nog veel meer wachten op u in onze winkel.

Weltbild, Hauptstraße 36

ELKE
VRIJDAG 20% korting op alle
kalenders

PUNCHRONDVAARTEN
MET DE VECHTEBOTEN

ZATERDAG, 07.11.2020
18.00 - 22.00 UUR

WINKELEN MET FLAIR!
nenstad van
Op deze avond is de bin
van licht.
zee
Nordhorn gehuld in een
gramma
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tie
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maakt de shoppingsen

Verwarm uzelf met een glas glühwein of een kinderpunch en ontdek Nordhorn ook tijdens het winterseizoen op het water.

Seizoensopening tijdens
Moonlight Shopping op
zaterdag, 07.11.2020
Actieprijs tijdens deze avond
voor alle punchrondvaarten!
10,00 € per persoon!
U wilt varen op een andere datum? Nu individueel of voor
uw gezelschap bespreken en een zitplaats reserveren:

punchrondvaarten
Volwassenen: 14,00 € | Kinderen: 11,50 €
punchrondvaarten Groepen (vanaf 10 pers.)
Volwassenen: 13,00 € | Kinderen: 10,50 €

HEIMAT SHOPPEN
IN DE WATERSTAD.

