
Erik Siegers - 
Bedrijfsleider

WEEK 8 |  Acties geldig van woensdag 24 februari t/m zondag 28 februari 2021

Gratis 
slagroomschnitte 

t.w.v. € 5.49* 
Bij besteding vanaf € 25,- .

* Geldt alleen op 24 februari a.s. 
bij Poiesz Appelscha

Bovenstaande 4 aanbiedingen zijn alleen geldig in de Poiesz supermarkt in Appelscha (Vaart Zuidzijde 47)

Welkom in uw  
nieuwe Poiesz  
Appelscha 
Vaart Zuidzijde 47

Douwe Egberts aroma 
rood snelfiltermaling 
of koffiebonen
diverse soorten m.u.v. duopakken
2 pakken/zakken à 500 gram naar keuze

Mandarijnen
2 netten à 1 kilo

2
stuks

799
11.58-12.58

Amstel bier
2 kratten van 24 flesjes à 30 cl

Maximaal vier kratten per klant en 
niet bestemd voor wederverkoop.

2
kratten

1599
liter 1.11

29.50

Rivella
alle soorten
2 flessen à 1.5 liter naar keuze

Gratis  
parkeren

Vernieuwd 
assortiment

Beste  
supermarkt
in Vers Vlees

Noordertrots
Het lekkerste van het  
Noorden uit het Noorden 

Puur Voordeel. Puur

woensdag
24 februari a.s. 

om 8.00 uur

Per combinatie kan de prijs verschillen. 
Bij de kassa krijgt u 50% korting op de totaalprijs.

1+1
gratis

1.99-2.15
liter

v.a. 0.66

3.98-4.30

1+1
gratis

249
kilo 1.24

4.98
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Aangenaam: uw nieuwe Poiesz supermarkt in Appelscha (Vaart Zuidzijde 47). Hier is alles erop gericht 
om het winkelen zo leuk, makkelijk en voordelig mogelijk te maken. Vanaf woensdag 24 februari a.s. 
bent u van harte welkom. 

Met trots presenteren 
wij onze nieuwe 

“Elke dag een vers antwoord 
op de vraag: wat eten we

 vandaag?”
Martin Stoffers - Groenteboer 

“Alles is hier spiksplinternieuw. En de keuze is reuze.  
Maar de service is als vanouds. Ik sta hier elke dag samen 
met mijn collega’s om u te adviseren en inspireren voor 
lekker en gezond genieten. Ook voor kleinere of grotere 

porties of een fruitmand bent u welkom bij mij.” 
Lees verder op pagina 4. 

“Appelscha kan trots zijn 
op de nieuwe Poiesz”

Erik Siegers- Bedrijfsleider
“Want in uw supernieuwe Poiesz is nóg meer ruimte voor  
vakkundige service, beleving en inspiratie. We serveren  

elke dag verse ideeën voor uw maaltijd. Ook presenteren  
we u aangenaam veel voordeel dat direct te  
herkennen is aan de voordeelkleur oranje.  

Kortom, een winkel naar uw hart.” 
 

Weinig tijd vandaag? Pak de nieuwe  
zelfscan kassa waar uw gratis zegels niet vergeten  

worden. Want hier draait alles om u. Ik kijk er naar uit  
om u woensdag 24 februari a.s. persoonlijk te  
verwelkomen. Alle klanten die € 25,- of meer 

besteden* bij de Poiesz supermarkt in Appelscha 
aan de Vaart Zuidzijde 47, krijgen dan gratis 

een Poiesz slagroomschnitte!”

*Exclusief statiegeld, slijterij en Servicepoint artikelen.
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“Naast vers vlees en 
vleeswaren geef ik u ook  

goede kooktips.”
Johan Bekkema - Slager

 “Wilt u een menusuggestie of weten hoe u iets moet 
bereiden?  Wilt u een hapjesschaal, of heeft 

u een ander verzoek..? Vraag het ons. 
Want bijna alles kan bij uw vernieuwde slagerij.” 

Lees verder op pagina 7. 

“Puur service. Puur Poiesz.  
De nieuwe naam van het  
Servicepoint staat voor  
superveel service.”
Tieneke Oldersma
Medewerkster Servicepoint
“Cadeauartikelen, cadeaukaarten, stomerij, 
schoenreparatie, PostNL …  Ook voor fleurigheid 
(bloemetjes), gezelligheid (borrelshop), 
geluk (Lotto, Toto, Staatsloten) moet u hier zijn.”
Lees verder op pagina 11.

We hebben de bakkerij  
nog lekkerder gemaakt. 

Door de nieuwe inrichting en verruiming 
van het assortiment met de lekkerste kazen. 

Lees verder op pagina 5.

3 Inspiratie
“Wedden dat we u elke dag op nieuwe ideeën brengen? Nergens vindt u meer inspiratie voor 

het maken van lekkere hapjes en gerechten, dan in de supernieuwe Poiesz.”

Probeer ook eens onze Noordertrots wintermaaltijden & -soepen. Deze heerlijke gerechten 
zijn verkrijgbaar voor een vaste lage prijs. Kijk snel verder op pagina 6.

Veilig en sociaal boodschappen doen, daar staan we bij Poiesz supermarkten  
garant voor. U wordt ontvangen door onze gastvrouw of -heer en wij reinigen  

de winkelwagens voor en na gebruik voor u. Een veilig gevoel.



“Dagvers of dauwvers gaan hier samen. Aardappelen, 
groente en fruit kopen we bij voorkeur in bij telers uit 

de buurt. Want als je niet ver hoeft, is het verser. 
Daarom zitten wij ook bij u om de hoek. Zodat 

u dagelijks uw verse voorraad vitamines kunt 
halen. Of maaltijdinspiratie. Want dat is mijn 
werk: adviseren, inspireren en helpen. Wenst 

u bijvoorbeeld een kleinere of een grotere 
portie groente of fruit? Wilt u iets weten 

over een product, of hulp voor een 
fruitmand of bij de sapautomaat..? Er 
is altijd iemand om u te helpen. Want 
al is alles hier spiksplinternieuw, de 

service is als vanouds.”
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Martin Stoffers - Groenteboer

“ELKE DaG EEN VERS aNTWOORD OP 
DE VRaaG: WaT ETEN WE VaNDaaG?”

Puur Voordeel. Puur

Verrassende fruit & 
groente combi’s

alle soorten
3 stuks à 80-200 gram naar keuze

6.00

Hap-Maar-Toe

€5
3VOOR

Alle combinaties mogelijk

kilo v.a. 8.33

Healthy Hand. Heerlijk vers fruit, fruitmixen, salades en yoghurttoetjes 
met fruit in een lekker handzaam bakje. Geniet van de smaak van de natuur en krijg 

meteen de dagelijkse portie vitamines en mineralen binnen. Dus: hap maar toe en geniet.

Verspakket soep 
tomaat, erwten of pompoen
pakket voor 4-6 personen 
of maaltijd 
Thaise groene curry, Indiase curry madras,
Italiaanse lasagne, Mexican of roti massala  
pakket voor 3-4 personen

Lekker, makkelijk en gezond!

Heerlijke maaltijden voor 3-4 personen en soepen voor 
 4-6 personen. Voor elk wat wils. Op de verpakking staat  
wat u zelf kunt toevoegen -inclusief een tip voor een  
vegetarische variant- en uiteraard hoe u de maaltijden 
 eenvoudig kunt bereiden. Eet smakelijk!

verspakketten 1 
pakket

1.99-3.99
2.99-4.99

1 euro korting 

per verspakket

Aanbieding alleen geldig in Poiesz supermarkt Appelscha, Vaart Zuidzijde 47

Cherrytomaten bakje à 250 gram,
rode paprika of ijsbergsla per stuk
2 stuks naar keuze 

Daily Chef bami- of nasi goreng
diverse soorten
schaal à 450 gram

Conference handperen 

Sperziebonen

2
stuks

149
1.78-2.58

1
schaal

350
kilo 7.77

3.99-4.29

1
kilo

149
1.99

Blauwe- of witte druiven  
met pit

500
gram

149
kilo 2.98

1.89

Maaltijdsalade
kip, caesar kip of kip ketjap
schaal à 450 gram

1
schaal

300
kilo 6.66

3.19-4.99

500
gram

199
kilo 3.98

2.49
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Neem bijvoorbeeld ons Lodewijker brood. Ambachtelijk gebakken en met de smaak van vroeger, 
vernoemd naar onze oprichter Lodewijk Poiesz. Geniet van de nieuwe indeling en het uitgebreide 
assortiment kaasspecialiteiten, waaronder: Bijzonder Lekker kaas uit Noord-Holland en Poiesz 
kazen. Natuurlijk bent u hier ook  welkom voor snacks, banket en gebak. 

WE HEBBEN DE BaKKERIJ 
NOG LEKKERDER GEMaaKT.

€5
3VOOR

Alle combinaties mogelijk

kilo v.a. 8.33

Puur Voordeel. Puur

Lodewijker brood

Honger of lekkere trek? Lunch of borrel? Voorafje of bijgerecht..? Met onze heerlijke tapas 
en buitenlandse kazen kunt u alle kanten uit. Stel uw eigen borrelplank samen door 

te combineren en proberen. Hap toe en haal ze allemaal in huis. 
Want er is altijd wel een moment om ervan te genieten.

Tapas & 
buitenlandse kaas

diverse soorten
3 stuks naar keuze

5.52-9.00

Heerlijk hapje voor elk moment

Lodewijker vloerbrood, voor elke dag de beste keuze. Voor de speciale momenten is 
er Lodewijker rustiek. Heerlijk voor bij de borrel, of als vervanger van stokbrood. 

Al het Lodewijker brood wordt dagelijks vers gebakken.

Noordertrots Fries suikerbrood 
heel brood à 700 gram

Bruine- of witte bollen
zak à 12 stuks

Saucijzen- of ragoutbroodje
zakje à 2 stuks

Aardbeien-, slagroom- of mokkaschnitte
voor ca. 5 personen

Ribbel volkorenbrood
grof-, fijn- of zonnevolkoren
2 heel gesneden broden naar keuze

Half brood 
à 400 gram

kilo 3.72

1.80

149

Riperkrite tsiis
van kaasboerderij De Deelen

Uniekaas kaasplakken
alle soorten
pakje à 165 gram

2
broden

319
3.70-4.30

1
zak

149
1.89

1
zakje

100
1.78

1
schnitte

449
5.49

1
brood

239
kilo 3.41

2.80

500
gram

499
kilo 9.98

6.64

1
pakje

179
kilo 10.84

2.09-2.29



In het hart van het Noorden.
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ER KOMT ZOVEEL LEKKERS
UIT HET NOORDEN!

Het Noorden is een bijzonder stukje Nederland. Met een natuurlijke rijkdom aan producten. Daarnaast 
is het Noorden ook rijk aan traditioneel vakmanschap en authentieke cultuur. Iets waar we trots op 
kunnen en mogen zijn en wat terug te vinden is in bijzondere Noordertrots producten. Hierin proeft u de 
liefde voor het vak, het pure ambacht en de vaak eeuwenoude tradities zoals we die in het Noorden nog 

kennen. Noordertrots producten worden bij voorkeur gemaakt van ingrediënten uit het Noorden. Reken 
erop dat overal waar wij Noordertrots aan verbinden dat dit iets is waar we samen trots op kunnen zijn 
en waar iedereen extra blij van wordt. Noordertrots is uniek voor Poiesz. Want opgericht in 1923 in Sneek 
en gevestigd overal in het Noorden kennen we de smaak van het Noorden als geen ander. Geniet ervan. 

Volop inspiratie voor
maaltijden en soepen bij 

het Noordertrots meubel

Deze week extra voordelig!

noordertrots
maaltijden  soepen

biologische  
eieren

fries  
suikerbrood

rundergehakt ambachtelijk schepijs

Groot en gevarieerd  
assortiment vegan 
producten  

Nieuw bij Poiesz Appelscha

Poiesz supermarkten kent de smaak van het Noorden. 
Wat uw smaak of leefstijl ook is. Ook voor wie bewust 
kiest voor een veganistische leefstijl hebben we een 
groot en gevarieerd assortiment. Van vleeswaren tot 
veganaise. Evenals diverse kaassoorten. Allemaal op 
plantaardige basis en dus vrij van vlees, vis, eieren, melk 
(lactose) of honing. Nieuwsgierig hoe lekker plantaardig 
en gezond smaakt? Probeer het gewoon eens.

Vegan Mondarella,  
Nature & Moi, Simply V, 
Smaakt bio of  
Verdino assortiment
alle soorten
verpakking van 80-200 gram

25% 
korting

1.71-2.91
2.29-3.89

kilo v.a. 8.61

Alleen verkrijgbaar en geldig in  
Poiesz supermarkt Appelscha, Vaart Zuidzijde 47

Smaakt BIO - Paté 
Biologische 100% plantaardige 

(VEGAN) paté op basis van 
erwten proteïne

Nature & Moi - Classic Grated  
100% (VEGAN) plantaardige 
geraspte jong belegen kaas

Simply V - Cream Herbs 
Zuivere 100% plantaardige (VEGAN) 
roomkaas op basis van amandel

Mondarella 
100% plantaardig (VEGAN) 
alternatief voor buffel-mozzarella 
op basis van amandel
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Johan Bekkema - Slager
“ Ook voor vers vlees, kunt u het beste naar Poiesz. Want bij de ‘Beste 

Supermarkt van het Noorden’ vindt u de beste supermarktslager van 
Nederland. Ons vlees scoort het beste rapportcijfer (7,46 GfK Versrapport 
2020) van alle Nederlandse supermarkten. In ons assortiment vindt 
u steeds meer duurzame, diervriendelijke, biologische en 
vegetarische producten. En wist u dat wij zelf ons gehakt 
draaien en geheel naar uw wens het vlees kunnen snijden, 
marineren, portioneren of kruiden? Tevens geven 

 we u graag kooktips.”

Beste supermarkt in Vers Vlees
(Bron: GfK Versrapport 2020)

“NaaST VERS VLEES EN VLEESWaREN 
GEEF IK U OOK GOEDE KOOKTIPS.”

Ranking GfK Versrapport 2020

Formule Cijfer vlees 

1. Poiesz supermarkten 7,46

2. Jan Linders 7,33

3. Plus 7,33

Malse runderkogelbiefstuk

500
gram

299
kilo 5.98

3.60-3.70

Half-om-half gehakt
gekruid of ongekruid

500
gram

469
kilo 9.38

6.50

1
pakje

179
kilo

v.a. 7.16

2.00-2.98

250
gram

399
kilo 15.96

5.74

Varkensfiletlapjes
naturel, gekruid of gemarineerd

Kipschnitzels, kipburgers 
of kip cordon bleus
pakje van 2 stuks à 100-125 gram naar keuze

Per combinatie kan de prijs verschillen. 
Bij de kassa krijgt u 50% korting op de totaalprijs.

1+1
gratis

3.98-4.40
kilo

v.a. 4.98

7.96-8.80

Sla-, runder- of kruidnagelvinken 
of boeren boomstammetjes
2 pakjes van 4 stuks à 100 gram naar keuze

Roomham
van de versafdeling

Poiesz verse rookworst  
2 stuks à ca. 250 gram
van de versafdeling

Bio+ vleeswaren
boterhamworst, kipfilet, katenspek, 
runderrookvlees, salami of slagers achterham
pakje à ca. 100 gram
100 gram

100
gram

159
kilo 15.90

2.50

25%
korting

1.19-2.32
kilo 

v.a. 11.92

1.59-3.09

2
stuks

369
4.98
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Per combinatie kan de prijs verschillen. 
Bij de kassa krijgt u 50% korting op de totaalprijs.

1+1
gratis

2.95-7.99
liter

 v.a. 4.91

5.90-15.98

Per combinatie kan de prijs verschillen. 
Bij de kassa krijgt u 50% korting op de totaalprijs.

1+1
gratis

8.29-13.49
kilo/liter
v.a. 3.07

16.58-26.98

Andrélon shampoo, 
styling of conditioner
alle soorten
2 stuks à 75-300 ml naar keuze

Ariel wasmiddel
diverse soorten
2 bakken à 14-27 stuks/  
flacons à 935-1045 ml/ 
zakken à 1350 gram naar keuze

Lindemulder Indische cake XL
2 pakken à 675 gram

1+1
gratis

179
kilo 1.32

3.58

Bavaria krat van 12 flesjes à 30 cl,
Alfa krat van 24 flesjes à 30 cl
of Palm Bier krat van 24 flesjes à 25 cl
2 kratten naar keuze

Per combinatie kan de prijs verschillen. 
Bij de kassa krijgt u 50% korting op de totaalprijs.

1+1
7.13-16.49

liter 
v.a. 0.99

14.26-32.98

Maximaal vier kratten per klant en  
niet bestemd voor wederverkoop.

2 halen, 
1 betalen

2 halen, 
1 betalen

2 halen, 
1 betalen

Alfa blikbier
2 blikken à 50 cl/trays van 6 blikjes à 33 cl

Per combinatie kan de prijs verschillen. 
Bij de kassa krijgt u 50% korting op de totaalprijs.

1+1
1.05-4.99

liter 
v.a. 1.05

2.10-9.98

10
EURO
CENT

10
EURO
CENT

Lipton ice tea
diverse soorten
2 flesjes à 500 ml/
flessen à 1500 ml  
naar keuze

Per combinatie kan de prijs verschillen. 
Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.

2e

1.00-3.73
liter

 v.a. 0.61

1.34-4.98

halve 
prijs

Lay’s sensations, mix-ups  
of oven chips
diverse soorten
2 zakken à 125/150 gram naar keuze 

Coca-Cola of Fanta
diverse soorten
fles à 1 liter

2
zakken

249
kilo

 v.a. 8.30

2.98-3.50

1
fles

139
liter 

v.a. 1.11

1.65-1.85

10
EURO
CENT

10
EURO
CENT

10
EURO
CENT

Unox knaks
alle soorten
2 blikken à 400 gram naar keuze

Unox cup a soup, good 
noodles of -pasta
alle soorten
2 pakjes à 3 zakjes/cups of  
zakjes à 65-70 gram naar keuze

2
blikken

359
kilo 4.48

3.78-5.90

Per combinatie kan de prijs verschillen. 
Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.

2e

0.97-2.32
kilo

 v.a. 6.92

1.30-3.10

halve 
prijs

Knorr wereldgerechten
alle soorten
2 pakken à 136-529 gram  
naar keuze

2
pakken

499
kilo 

v.a. 4.71

5.58-8.70

1+1

599
liter 3.99

11.98

Hacienda Chileense 
chardonnay of malbec
of Gran Familia Spaanse wijn 
tempanillo of sauvignon blanc
2 flessen à 750 ml naar keuze 
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GEKOELD

De 16e Jeugd Sponsor Actie 
Doet u ook mee?
Ontvang bij onderstaande  
aanbiedingen extra  
Jeugd Sponsor Munten

SPAARSPRINTER
van uw Poiesz bakker

+15+15
MuntenMunten

1
zak

200
3.00

Roomboter 
gevulde koek
zak à 4 stuks

1
zak

169
kilo 0.67

2.69

2
pakken

499
5.98-6.78

2
zakken

399
kilo 4.43

5.98-6.98

2
pakken

299
3.38-5.30

200
gram

249
kilo 12.45

2.80

Kruimige-, vastkokende  
of vrij vastkokende 
aardappelen
zak à 2.5 kilo

g’woon granola 
naturel of zaden en noten, 

havermout, honing- 
ringetjes, chocoschelpjes  
of choco choco’s
2 pakken à 350-500 gram naar keuze

L’Or espresso capsules
alle soorten
2 pakken à 10 capsules  
naar keuze

g’woon toiletpapier  
4-laags
2 pakken à 6 rollen

Aviko maaltijdpannetje 
kip of rund of easy veggie 
sweet potato
2 zakken à 450 gram naar keuze

Wieger Ketellapper 
Snelle Jelle, Snelle Jelle 
goed gevuld of  
Snelle Jelle tussendoor
diverse soorten
2 pakken à 4, 5 of 6 stuks naar keuze

Slagers gegrilde 
rolladeplakken
pakje van 2 stuks  
à ca. 80 gram

Per combinatie kan de prijs verschillen. 
Bij de kassa krijgt u 25% korting op de totaalprijs.

2e

1.03-3.28
kilo

 v.a. 1.03

1.38-4.38

halve 
prijs

2
pakken

349
5.58

1
bakje

099
kilo 6.60

1.25-2.15

2
bekers

299
kilo 3.32

3.98

2
stuks

259
kilo

 v.a. 2.59

2.90-3.78

Poiesz ambachtelijke salade
alle soorten
bakje à 150 gram

Danio kwark
alle soorten
2 bekers à 450 gram naar keuze

Mona gezinspudding 
of verdraaid lekkere yoghurt
alle soorten
2 stuks à 450/500 gram naar keuze

Optimel drink  
alle soorten*
2 pakken à 1 liter naar keuze 

*met uitzondering van Optimel LangLekker

2
pakken

229
liter 1.14

2.78-2.98



Kruiswoordpuzzel Appelscha

Horizontaal:
1 kilovoltampère (afk.), 4 trapas, 9 zemel, 13 voornaam van de oprichter van 
poiesz, 15 kerkelijke uitroep, 17 knibbelaar, 18 brievenbesteller, 19 fascinatie, 
20 internetlocatie, 21 lichaamsdeel, 22 bijwoord, 24 tasto solo (afk.), 25 kind 
zonder ouders, 26 lichaamsdeel, 27 verfkleur, 29 soort bijl, 30 gereedschap, 
31 scherpzinnig, 33 karaat (afk.), 34 comfort, 35 toevloed, 36 grot, 37 december 
(afk.), 38 Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.), 40 eensklaps, 42 aardkluit, 
43 neon (afk.), 44 bovenste deel van een berg, 45 moment, 46 fiasco, 47 balie, 
48 vergelijk (afk.), 49 zuilengang, 50 inkomstenbelasting (afk.), 52 deel van de 
Bijbel, 53 hoge auto, 54 het roeren van een cocktail, 55 omhaal, 57 mest, 59 
koraal eiland, 61 ondervinding, 63 nagerecht, 65 advies, 66 hoogteverschillen, 
67 houtzuur.

Verticaal:
1 luchtvaartmaatschappij, 2 voortgezet onderwijs (afk.), 3 raad, 4 appelachtige 
boom, 5 welgesteld, 6 hummel, 7 automatische spoorboom, 8 noodoproep, 
9 zaterdag (afk.), 10 enzovoorts (afk.), 11 afdeling, 12 rugzak, 14 delfstof, 
16 broodsoort, 18 dik boek, 20 schuimwijn, 21 groef, 23 ijzer, 25 het waken, 
26 opening in het ijs, 27 op leeftijd, 28 lichtelijk zuur, 30 aardappelras, 31 droog, 
32 landbouwwerktuig, 34 sores, 35 zevende toon, 36 moeilijk te doordringen, 
37 departement (afk.), 39 voetbalunie, 40 per expresse (afk.), 41 bovendien,  
42 flits, 43 Europeaan, 44 heetwatertoestel, 45 ten gevolge van (afk.), 
46 rechercheur, 48 vervroegde uittreding, 49 poeder, 51 Bureau voor Muziek-
auteursrecht (afk.), 53 limousine, 54 stang, 56 plaats in de Ardennen,  
58 houding, 59 uitheems bier, 60 periodieke autokeuring, 62 idem (afk.), 
63 visual interactive (afk.), 64 id est (afk).

Lever de puzzel uiterlijk zondag 7 maart a.s. online in via www.poiesz-supermarkten.nl/appelscha.  
U maakt kans op 1 van de 10 waardebonnen t.w.v. € 50,-.

Actievoorwaarden: Actie loopt van woensdag 24 februari t/m zondag 7 maart 2021. Medewerkers van Poiesz Supermarkten 
B.V. en haar reclamebureau zijn uitgesloten van deelname. Inzendingen die na zondag 7 maart a.s. worden ingeleverd, 
evenals inzendingen zonder naam, postcode en telefoonnummer worden uitgesloten van deelname. Prijswinnaars krijgen 
na maandag 8 maart a.s. persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs kan niet worden 
ingewisseld voor contanten.

Bij de supernieuwe Poiesz supermarkt is er volop ruimte voor plezier. Er worden regelmatig leuke winkelactiviteiten 

voor kinderen georganiseerd. Verder zijn er voor vader en moeder altijd leuke win- of spaaracties en activiteiten.

Bij Poiesz winkelt u ook 
puur voor uw plezier.

Haal uw gratis cadeaucatalogus in de Poiesz supermarkt

           Zegel
Voordeel

Kleur in en win  
Doe mee met onze kleurwedstrijd en maak kans op leuke prijzen. 

Haal de kleurplaat op en lever deze uiterlijk zondag 7 maart a.s.  

zo mooi mogelijk ingekleurd weer in bij de Poiesz supermarkt aan  

de Vaart Zuidzijde 47 in Appelscha.

Tegen inlevering 
van 1 volle spaarkaart
ontvangt u een Poiesz 
boodschappenkrat.

Alleen geldig in de Poiesz supermarkt 
in Appelscha (Vaart Zuidzijde 47)

deze week 
voor geen 2, 
maar slechts 

1 volle 
spaarkaart

1
blik

199
liter 

v.a. 2.65

2.99-3.19

2
zakken

399
kilo 

v.a. 2.66

4.38-5.58

Teisseire siroop O%
alle soorten
blik à 600/750 ml

Aviko airfryer rösti mini, 
supercrunch airfryer 
pommes frites of dunne friet
2 zakken à 600/750 gram naar keuze
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Bij Poiesz winkelt u ook 
puur voor uw plezier.
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Tieneke Oldersma- Medewerkster Servicepoint

“Puur service. Puur Poiesz. 
De nieuwe naam van het Servicepoint 

staat voor superveel service.”

“Cadeauartikelen, cadeaukaarten, stomerij, schoenreparatie, PostNL … Ook voor fleurigheid 

(bloemetjes), gezelligheid (borrelshop), geluk (Lotto, Toto, Staatsloten) moet u hier zijn. Samen 

met mijn collega’s ben ik uw centrale aanspreekpunt voor al uw vragen en service. Dus spreek 

ons gerust aan als u vragen heeft. Of als u iets wilt ruilen. Of als u hulp of uitleg nodig heeft  

voor het zelfscannen. Ik bedoel maar te zeggen, u bent altijd welkom.”

Voor gezelligheid gaat u naar de ‘borrelshop’, waar alle sterke merken zijn. Op zoek naar een leuk geschenk? 
U vindt hier cadeauverpakkingen voor fijne wijnen, bier of gedistilleerd.

BORRELSHOP

Stomerij Zelfscanning Schoenreparatie

Van links naar rechts: Liesbeth de Haan, Tieneke Oldersma en Anita Hoekstra

BLOEMETJE
VAN DE WEEKZelfscannen bij

Scan zelf uw boodschappen en reken snel en persoonlijk af bij de caissière van onze 
zelfscankassa. Heeft u hulp nodig? Onze medewerkers helpen u graag! 

2
bossen

500

Puur Voordeel. Puur

Makkelijk
De handscanner is eenvoudig in gebruik. 
Boodschappen scant u met een druk op  
de gele knop. Da’s makkelijk.

Snel
Gescande producten kunt u 
meteen inpakken en afrekenen 
gaat lekker snel. Dat scheelt tijd.

Overzichtelijk
U ziet direct uw voordeel en het 
bedrag dat u moet afrekenen. 
Da’s overzichtelijk. 

Captain Morgan rum bruin 
of wit, Smirnoff vodka, 
Gordon’s dry of pink gin
fles à 700 ml

Passoã, Bols vodka 
fles à 700 ml 
of Coebergh classic  
fles à 1 liter

Dujardin vieux 
of Olifant jonge jenever
fles à 1 liter

1
fles

1299
liter 18.55

15.99-19.99

1
fles

1099
liter

v.a. 10.99

13.99-15.99

1
fles

1099
15.99-16.49

1
fles

1999
21.99

Nobeltje likeur
fles à 1 liter

Voorjaarsbloemen
tulpen, hyacinten 
of voorjaarstakken
diverse kleuren
2 bossen naar keuze



EXTRA
Let op! Alleen geldig in de 

Poiesz supermarkt Appelscha
(Vaart Zuidzijde 47)

AppelschaAppelscha

N381

OUD
NIEUW

U vindt ons op een nieuw adres;  
namelijk aan de Vaart Zuidzijde 47
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Kijk voor de reguliere openingstijden 
op www.poiesz-supermarkten.nl

Facebook.com/
poieszsupermarkten

Instagram.com/
poiesz_supermarkten

Openingstijden van deze week van 
uw nieuwe Poiesz supermarkt aan 
de Vaart Zuidzijde 47 in Appelscha:

Woensdag 24 februari a.s.:  07.00  -  20.00 uur 
Donderdag 25 februari a.s.:  07.00  -  20.00 uur 
Vrijdag  26 februari a.s.: 07.00  -  20.00 uur
Zaterdag  27 februari a.s.:  07.00  -  20.00 uur
Zondag  28 februari a.s.:  10:30  -  18:00 uur

Puur Voordeel. Puur

Sonnema berenburg 
2 flessen à 1 liter

2
flessen

1999
liter 9.99

31.98

Lay’s superchips
diverse soorten
2 zakken à 147/200 gram naar keuze

Per combinatie kan de prijs verschillen. 
Bij de kassa krijgt u 50% korting op de totaalprijs.

1+1
gratis

1.39-1.65
kilo

v.a. 4.12

2.78-3.30

Kipfilet

750
gram

499
kilo 6.65

7.27

Bijzonder Lekker kaasstukken 
alle soorten 35+ en 48+
van de versafdeling
500 gram 

50%
korting

3.44-3.94
kilo

v.a. 6.89

6.89-7.89


