
 
Woensdag 13 maart a.s. 

8.00 uur feestelijke 
opening

Tjipke Toornstra, bedrijfsleider 
Alstublieft! 

Gratis slagroomschnitte
 t.w.v. € 4.99 voor alle klanten van de Poiesz supermarkt 

in Bakkeveen bij besteding van minimaal € 25,- 
op woensdag 13 maart a.s.*

*  Exclusief statiegeld, slijterij en Servicepoint artikelen. 
Alleen verkrijgbaar op woensdag 13 maart a.s. bij uw Poiesz supermarkt  
aan de Duerswâldmer Wei 2 in Bakkeveen.

100% nieuw 
en toch 100% Poiesz

Kom dat zien,  
proeven en beleven

WEEK 11 |  Acties geldig van maandag 11 maart t/m zondag 17 maart 2019

Bovenstaande 4 aanbiedingen zijn alleen geldig in de Poiesz supermarkten in Bakkeveen (Duerswâldmer Wei 2), 
Ureterp (Dr. Prakkenlaan 19) en Haulerwijk (Leeksterweg 43).

Welkom in uw 
supernieuwe 

Poiesz
Bakkeveen

Duerswâldmer Wei 2

www.poiesz-supermarkten.nl in het hart van het Noorden

Maximaal vier kratten per klant en
niet bestemd voor wederverkoop.

Douwe Egberts aroma rood  
of premium bonen,  
aroma rood snelfiltermaling  
of L’Or koffiebonen 
2 pakken à 500 gram naar keuze

Amstel bier
krat van 24 flesjes à 30 cl

Magere varkensrollade
kilo

2
stuks

799
10.98-16.14

1
krat

849
liter 1.17

14.99

Rivella
alle soorten
2 flessen à 1.5 liter 
naar keuze

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

1+1
gratis

1.74-1.99
liter  

v.a. 0.57

3.48-3.98

50%
korting

549
10.99
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“ Op woensdag 13 maart a.s. opent de  
supernieuwe Poiesz supermarkt in Bakkeveen  
(Duerswâldmer Wei 2). Een supermarkt in onze  
nieuwe Poiesz winkelstijl waarin alles gericht  
is om het winkelen voor onze klanten in  
Bakkeveen zo leuk, makkelijk en voordelig  
mogelijk te maken.” 

 

Poiesz Bakkeveen, 
Duerswâldmer Wei 2

Kom dat zien, proeven            
   en beleven in uw 

 supernieuwe                 

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

 vandaag?”
Martin de Hilster - Groenteman

“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. 

“Bakkeveen kan trots zijn op 
de supernieuwe Poiesz”

Tjipke Toornstra - Bedrijfsleider
“In deze supernieuwe Poiesz is nóg meer ruimte voor vakkundige 

service. Nóg meer ruimte voor inspiratie en beleving. Elke dag 
serveren wij u hier op elke afdeling verse ideeën voor uw 

maaltijd. Ook door u te laten proeven. Maar natuurlijk  
bent u hier ook welkom voor superveel voordeel. U zult  

het direct herkennen aan de voordeelkleur oranje.

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 13 maart a.s. persoonlijk  
te verwelkomen. Alle klanten die € 25,-  

of meer besteden* bij de Poiesz supermarkt  
in Bakkeveen aan de Duerswâldmer Wei 2, krijgen 

dan een gratis Poiesz slagroomschnitte!”

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

goede kooktips.”
Marijke Veffer - Slager

 “Wilt u een menusuggestie of weten hoe u iets moet 
bereiden?  Wilt u vleeswaren proeven voordat u ze koopt? 
 Wilt u een hapjesschaal, of heeft u een ander verzoek..? 
Vraag het ons. Want bijna alles kan bij uw vernieuwde  

slager.” Lees verder op pagina 7. 

4

“We hebben de bakkerij 
nog lekkerder gemaakt. 
Dus kom dat proeven.”

Karin Kuiper - Bakker
“...Letterlijk, door de introductie van ‘het broodje van de 

week’. Figuurlijk, door de nieuwe inrichting en verruiming 
van het assortiment met de lekkerste kazen. Aan onze 

nieuwe koffietafel schenk ik u graag een vers kopje  
bonenkoffie in en laat ik u graag proeven van onze  

verse specialiteiten.” Lees verder op pagina 5.

Wat Maak je Menu.
“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.”
Lees verder op pagina 6.

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

superveel service.”
Trienke Melles-Menger - Medewerkster Servicepoint

“Cadeauartikelen, schoenreparatie, cadeaukaarten, stomerij,  
fotoservice en postzegels… Ook voor fleurigheid (bloemetjes), 

 gezelligheid (borrelshop), geluk (Lotto, Toto, Staatsloten) 
 en een hapje (warme snack) moet u hier zijn.”

Lees verder op pagina 11.



Martin de Hilster - Groenteman
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“Dagvers of dauwvers? Het gaat hier vaak samen. 
Aardappelen, groente en fruit kopen we namelijk het 
liefst in bij telers uit de buurt. Want als je niet ver 
hoeft, is het verser. Om die reden 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. 
Wilt u een kleinere of een grotere portie van een 

groente? Informatie over groente of fruit, iets proeven 
voor u het koopt? Een fruitmand of hulp bij de 

sapautomaat? Er staat hier altijd iemand klaar om 
u persoonlijk verder te helpen. Want al is alles hier 

spiksplinternieuw, de service is als vanouds.”
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in het hart van het Noorden 

Roerbakgroenten
Italiaanse, Chinese, Oosterse of fijne
2 zakken à 400 gram naar keuze

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

1+1
gratis

1.89-2.59
kilo

v.a. 2.36

3.78-5.18

Broccoli

Kropsla, radijsjes krop/bos   
of knoflook net à 2 bollen 
2 stuks naar keuze 

Qualino noten & superfoods
diverse soorten 
bakje à 75-150 gram  

Daily Chef Italiaanse maaltijd
lasagne verde, bolognese of bolognese pittig
bak à 400 gram 

Rode of witte pitloze druiven  
2 schalen à 500 gram naar keuze 

Minneola    Perssinaasappelen 
2 netten à 1.5 kilo  

500
gram

169
kilo 3.38

1.99

500
gram

079
kilo 1.58

1.09

1
stuk

149
kilo

v.a. 9.93

1.99-2.79

1
bak

200
kilo 5.00

2.99-3.39

2
netten

299
kilo 0.99

4.38

2
schalen

349
kilo 6.98

4.58-4.98

2
stuks

149
kilo  

v.a. 0.37

1.78-1.90

Nieuwe Oogst
uit de V.S.



“Kom gezellig een bakkie
 doen aan de koffietafel.”

Lodewijker brood
Voor elke dag is de beste keuze Lodewijker vloerbrood. 

En voor de speciale momenten is er Lodewijker Rustiek.  
Heerli jk voor bi j de borrel of als vervanger van stokbrood. 

Al het Lodewijker brood wordt dageli jks vers voor u 
gebakken.

Krentenbollen
2 zakken à 4 stuks

WEEK 11  |  Pagina 5

Karin Kuiper - Bakker
“Proef bijvoorbeeld eens 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. Krijgt u trek? Neem plaats aan de koffietafel. Geniet 
van verse bonenkoffie met wat lekkers erbij om te proeven. Natuurlijk 
bent u hier ook welkom voor snacks, banket en gebak. Ook supervers 

is de inspiratie die wij u geven voor Wat Maak Je Menu, zoals het 
‘broodje van de week’.

in het hart van het Noorden 

3
broden

399
5.07-5.97

Ribbelbrood
tarwe, waldkorn, wit of fijn volkoren
3 heel gesneden broden naar keuze

5
stuks

100
1.50-2.70

Pistolet wit of tarwe, 
kaiserbroodje of Spaans broodje
5 stuks naar keuze

1
halve
taart

449
5.50

2
zakken

159
2.00

Luxe halve appeltaart  
voor ca. 5 personen

Lente kaas 48+

1
kilo

998
11.98

Maaslander kaas
50+ jong belegen, belegen of 30+ jong belegen
500 gram

50%
korting

3.87-3.98
kilo 

v.a. 7.74

7.74-7.97

Poiesz kaasplakken
48+ jong, jong belegen of belegen of 30+ jong belegen
pakje à 165-190 gram

1
pakje

200
kilo 

v.a. 10.52

2.31

Boerderijkaas van 
kaasboerderij De Deelen 
met bieslook, peterselie, 
lente ui en knoflook



“Wedden dat Poiesz u elke dag 
op nieuwe ideeën brengt?”

Wat Maak Je Menu kok - Ramon Hofman,  
Slager - Marijke Veffer en Bakker - Karin Kuiper

“ Geen idee wat u wilt eten? Boodschappenlijstje vergeten?  
Ga gewoon naar uw supernieuwe Poiesz. Dan komt u altijd  
thuis met de juiste inkopen. Want Poiesz Wat Maak je Menu  
is uitgebreider dan ooit. Naast de recepten van topkok  
Reitse Spanninga krijgt u nu ook inspiratie van onze eigen  
bakker en slager. Er wordt bij de Poiesz in Bakkeveen niet  
meer alleen door de Wat Maak Je Menu kok live gekookt  
in de winkel, maar ook lekkere broodjes gemaakt door  
de bakker of de slager om te proeven. Nog meer inspiratie  
is te vinden op de afdelingen zuivel en diepvries, waar  
verrassende combinaties voor u zijn bedacht. Winkelen  
bij Poiesz is of u door een supergezellig en  
levend receptenboek loopt.”

Op vrijdag en zaterdag kookt Ramon Hofman of een collega van hem  
in de Poiesz supermarkt in Bakkeveen voor u, om te proeven. U kunt 
zelf aan de slag met het instructiefilmpje van Reitse Spanninga op onze 
website. Of met het receptenkaartje, dat voor u klaar ligt bij Poiesz.

WEEK 11  |  Pagina 6

Poiesz Wat Maak Je Menu

in het hart van het Noorden 

Kom vrijdag en zaterdag a.s. proeven bij uw Poiesz of scan de QR-code en bekijk het recept

3.69

300
liter 6.00

1.09

100
kilo 13.33

Rucola sla
zak à 75 gram

g’woon olijfolie 
traditioneel
fles à 500 ml

6.99

550
kilo 20.00

Poiesz verse 
zalmfilet met huid
pakje à 275 gram

Verkrijgbaar vanaf 
dinsdag 12 maart a.s.

1.43

100
kilo 2.00

g’woon tagliatelle
zak à 500 gram

Eet Smakelijk!

Kaiserbroodje
met boerenmetworst, 

farmer salade en veldsla

1.49

125
kilo 5.00

2.60

200
kilo 13.33

1.50

100

Kaiserbroodje
5 stuks

Poiesz fuet, 
Westfaalse of 
boerenmetworst
van de versafdeling
zakje à 150 gram

Bieze farmer 
fresh salade
bakje à 250 gram

Kijk op www.poiesz-supermarkten.nl voor het recept
of haal een receptkaartje bij uw eigen Poiesz.

geschroeide zalm
met tagliatelle, ruco la sla, courgette, 

tomaat en citroen dille crème
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“Naast vers vlees en 
vleeswaren geef ik u ook 

goede kooktips.”
Marijke Veffer - Slager

“Mensen en wensen veranderen. Daarom treft u steeds meer duurzame, 
diervriendelijke, biologische, vegetarische producten en ook vis bij uw 

Poiesz slager aan. Omdat u soms kort en soms wat langer in de keuken wilt 
staan, hebben wij naast vlugklaar producten zoals runder- en slavinken ook 

ambachtelijke producten zoals gegrilde kipproducten en rollades. De kip 
kruiden en grillen we zelf. Rollades maken we nog op ambachtelijke wijze.  
Net als ons gehakt. Dat draaien we elke dag vers. Wilt u meer of minder 

kruiden door uw gehakt? Of wilt u een menusuggestie of weten hoe u iets 
moet bereiden? Wilt u vleeswaren proeven voordat u ze koopt? Wilt u een

hapjesschaal, of heeft u een ander verzoek? Vraag het ons. Want bijna  
alles kan bij uw vernieuwde slager.”

in het hart van het Noorden 

Runderlappen 
of hacheevlees

Varkensfiletlapjes
naturel, gekruid of gemarineerd

500
gram

399
kilo 7.98

6.00

Beenham culinair
kaas-bacon, honing-mosterd, naturel 
of de smaak van het Noorden
beenham à ca. 650 gram

500
gram

399
kilo 7.98

6.00

Runder- of kruidnagelvink
pakje van 4 stuks à ca. 110 gram

1
pakje

299
4.00

Half-om-half gehakt
gekruid of ongekruid

500
gram

259
kilo 5.18

3.00-3.35

500
gram

449
kilo 8.98

6.50

Slagers rosbief
naturel of peper
van de versafdeling

Achterham
van de versafdeling
verpakt à ca. 150 gram

Koning gehaktballen
boeren of naturel
pakje à 2 stuks

100
gram

179
kilo 17.90

2.45

100
gram

129
kilo 12.90

2.00

1
pakje

249
2.85

Poiesz fuet, 
Westfaalse of 
boerenmetworst
van de versafdeling
zakje à 150 gram



VOORDEELEXTRA
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Goede koopjes 
herkent u 
direct aan de 
voordeelkleur 
ORANJE. 

in het hart van het Noorden 

DubbelFrisss of Taksi
alle soorten
2 pakken à 1.5 liter naar keuze

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

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

1+1
gratis

1.09-1.49
liter

v.a. 0.36

2.18-2.98

Bakkers Weelde Lente 
mergpijpjes, Paaseierkoeken 
of Paaskransjes choco
2 pakken à 200-350 gram naar keuze

1+1
gratis

1.69-1.89
kilo

v.a. 2.41

3.38-3.78

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

Weide Weelde vla, yoghurt, 
melk of karnemelk
alle soorten
2 pakken à 1 liter naar keuze

1+1
gratis

1.15-1.69
liter 

v.a. 0.57

2.30-3.38

+10+10
MuntenMunten

2e

1.33-5.23
kilo 

v.a. 1.44

1.78-6.98

halve 
prijs

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

Hak groenten in pot of monozak
alle soorten
2 potten à 610-720 gram/
zakken à 225 gram naar keuze

Coca-Cola
diverse soorten
2 flessen à 1 liter naar keuze

2
flessen

269
liter 1.34

3.44-3.58

1+1

499
liter 3.32

9.98

2 halen, 1 betalen

Biotex handwas 
of Omo wasmiddel
diverse soorten
2 flacons à 700-1040 ml/
pakken à 750-798 gram naar keuze

Glorix bleek, 
toiletblok of doekjes
diverse soorten
2 flacons à 500-750 ml/
pakken à 1-40 stuks naar keuze

Bavaria, Alfa 
of Palm bier
krat van 12/24 flesjes à 25/30 cl

Jillz, Wieckse 
of Apple Bandit
diverse soorten
2 trays van 6 flesjes à 23-30 cl naar keuze

Park Villa wijn
chardonnay, rosé of merlot
2 flessen à 750 ml naar keuze

1+1
gratis

4.29-6.79
kilo/liter
v.a. 2.68

8.58-13.58

1+1
gratis

1.39-2.99
liter 

v.a. 0.92

2.78-5.98

25%
korting

4.86-11.61
liter 

v.a. 1.35

6.49-15.49

2e

5.23-8.98
liter

 v.a. 1.74

6.98-11.98

halve 
prijs

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

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

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

Chio Borrelbites
original of sweet chili
2 zakken à 240 gram naar keuze

2
zakken

259
kilo 5.39

3.06-3.18



VOORDEEL
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GEKOELDDIEPVRIES

in het hart van het Noorden 

Weide Weelde vla, yoghurt, 
melk of karnemelk
alle soorten
2 pakken à 1 liter naar keuze

2e

2.38-4.60
kilo 

v.a. 6.79

3.18-6.14

halve 
prijs

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

Johma brood- & toastsalade
alle soorten
2 bakjes à 175 gram naar keuze

Poiesz ambachtelijk schepijs
alle soorten
beker à 500 ml

Mora saté, broodje
of gehaktballetjes
diverse soorten
bakje à 170/180 gram/broodje à 130-150 gram

Danio kwark
alle soorten
beker à 450 gram

1
beker

199
liter 3.98

3.07

25%
korting

1.19-1.31
kilo 

v.a. 7.27

1.59-1.75

1
beker

149
kilo 3.31

1.95-2.15

   Jeugd Sponsor

Ontvang bij onderstaande aanbiedingen extra Jeugd Sponsor Munten

SPAARSPRINTER
van uw Poiesz bakker

Bananensoes 
of Bossche bol
blister à 2 stuks

1
blister

199
3.00+15+15

MuntenMunten

Verstegen kip- 
of gehaktkruiden
alle soorten
2 zakjes à 15-40 gram naar keuze

Koopmans pannenkoeken- 
of poffertjesmix
alle soorten
2 pakken à 400 gram/
flacons à 175 gram naar keuze

Haust party extra, snackcups, 
dip toast of toast’n chips
diverse soorten
2 pakjes/zakjes à 125-200 gram 
naar keuze

Calvé snack- of tafelsaus
alle soorten
2 flesjes/potten à 190-650 ml 
naar keuze

Mona gezinspudding 
alle soorten
2 bekers à 450/500 gram naar keuze

Kleenex tissues 
of zakdoekjes
diverse soorten
pak à 8-80 stuks

Kips mini kipnuggets 
of kipdijspiesjes
pakje à 160/170 gram

2
zakjes

159
kilo

 v.a. 19.87

2.44-2.66

2
bekers

250
2.86-3.60

1
pak

099
1.79-2.19

1
pakje

225
kilo 

v.a. 12.16

2.56-2.65

2e

1.45-3.52
kilo 

v.a. 1.81

1.94-4.70

halve 
prijs

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

2e

1.47-1.83
kilo 

v.a. 4.57

1.96-2.44

halve 
prijs

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

2e

1.87-5.83
kilo/liter
v.a. 2.59

2.50-7.78

halve 
prijs

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

Aardbeien
schaal à 400 gram

1
schaal

199
kilo 4.97

2.99



Vroeg uit 
de veren, is het

eerst profiteren.
De dagaanbiedingen zijn alleen geldig in de winkel en niet in de webshop.
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Puur Voordeel. Puur

alleen op:

woensdag
De rest van

de week:

Wagner big city pizza
alle soorten
3 pizza’s à 400-445 gram naar keuze

Maximaal 6 pizza’s per klant en  
niet bestemd voor wederverkoop

De rest van
de week:

1
3-pack

2499
39.95

1999
39.95

1
3-pack

Björn Borg 
heren boxershorts
maat S, M, L, XL of XXL 

Maximaal 4 pakken per klant en  
niet bestemd voor wederverkoop

op=op

alleen op:

donderdag

Karvan Cévitam siroop
diverse soorten
2 bussen à 750 ml/
flacons à 48 ml naar keuze

Maximaal 6 stuks per klant en  
niet bestemd voor wederverkoop

De rest van
de week:

2
stuks

499
liter 

v.a. 3.32

5.98-6.14

op=op

2.99-3.07
liter 

v.a. 1.99

5.98-6.14

1+1
gratis

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

alleen op:

vrijdag

De rest van
de week:

1
zak

199
kilo 1.32

2.59

Elstar verpakt
zak à 1.5 kilo

op=op

129
kilo 0.86

2.59

50%
korting

in het hart van het Noorden 

1+1
gratis

303
kilo 

v.a. 3.40

6.06

303
kilo 

v.a. 2.26

9.09

1+2
gratis

Per combinatie kan de prijs verschillen. 
Bij de kassa krijgt u 66.67% korting op de totaalprijs.

op=op



De nieuwe jaar en lente cadeaucatalogus ligt voor u klaar!
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Naam:

Postcode:

Telefoonnummer:

Uitslag puzzel:

Kruiswoordpuzzel Bakkeveen

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 lichaams-
deel, 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 heet-
watertoestel, 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 auto-
keuring, 62 idem (afk.), 63 visual interactive (afk.), 64 id est (afk).

Lever de puzzel uiterlijk zondag 24 maart a.s. weer in bij de Poiesz supermarkt in Bakkeveen. 
U maakt kans op 1 van de 10 waardebonnen t.w.v. € 50,-.

Actievoorwaarden: Actie loopt van woensdag 13 maart t/m zondag 24 maart 2019. Medewerkers van Poiesz Supermarkten B.V. en haar reclamebureau zijn uitgesloten van deelname. Inzendingen die na zondag 24 maart a.s. worden 
ingeleverd, evenals inzendingen zonder naam, postcode en telefoonnummer worden uitgesloten van deelname. Prijswinnaars krijgen voor maandag 1 april a.s. persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
De prijs kan niet worden ingewisseld voor contanten.

Kinderplezier in 
de Poiesz Mini Super
U heeft geen kind aan de kleintjes als u ze in de Poiesz Mini Super achterlaat. 

Want terwijl u op uw gemak uw dagelijkse of wekelijkse inkopen doet, 

spelen zij winkeltje. En het leuke is, dat kost u niets.

Trienke Melles-Menger - Medewerkster Servicepoint

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

staat voor superveel service.”

“Cadeauartikelen, spaaracties, schoenreparatie, cadeaukaarten, stomerij, 

fotoservice en postzegels…  Ook voor fleurigheid (bloemetjes), gezelligheid 

(borrelshop), geluk (Lotto, Toto en Staatsloten) en een hapje (warme snack) 

moet u bij mij 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.”

Snackcounter Stomerij Lotto Toto Zelfscanning

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

BLOEMETJE
VAN DE WEEK

Tulpenmix 
diverse kleuren
2 bossen naar keuze

1
fles

999
liter 14.27

19.99

1
fles

1199
15.59

1
fles

1799
23.99

Southern Comfort
fles à 700 ml

Hoppe Jonge Jenever of Vieux
fles à 1 liter

Bacardi Carta Blanca
fles à 1 liter

The Famous Grouse whisky finest 
fles a 1 liter, Glenfiddich 12 years 
of Higland Park 10 years viking scars
fles à 700 ml

Kijk op onze website voor meer informatie 

Maak 3x kans op 2 tickets voor het 
WHISKY FESTIVAL NOORD NEDERLAND 
in Groningen op zaterdagavond 30 maart 
   van 19.00-22.30 uur.
 

24.99 33.99 35.99

1999 2899 3099
liter 41.41 liter 44.27

€ 5,- KORTING!

t.w.v. € 70,-

in het hart van het Noorden 

NIEUW

2
bossen

500
Verkrijgbaar vanaf 
woensdag 13 maart a.s.

€ 5,- KORTING!€ 10,- KORTING!



Openingsparty
              Bakkeveen

     Duerswâldmer Wei 2
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Acties en activiteiten
Woensdag 13 maart a.s.
•  Om 8.00 uur start van de ‘Feestelijke opening’ 
•  Om 09.30 uur muziek van de Funfare
• Gratis Douwe Egberts koffie en gebak
•    Gratis Poiesz slagroomschnitte. Voor alle klanten op woensdag  

13 maart a.s. van de Poiesz supermarkt aan de Duerswâldmer Wei 2 
in Bakkeveen bij besteding van minimaal € 25,-*

•  Vanaf 14.00 uur optredens van de ballonnenclown
•  Kleurplaat voor de kinderen met leuke prijzen

Donderdag 14 maart a.s.
•  Gratis uw eigen milkshake van Arla maken

      Vrijdag 15 maart a.s.
 •  Gratis proeven van een gerecht dat live in de winkel  

wordt bereid door een Poiesz medewerker
•  Gratis proeven van Bruinsma droge worst
•  Gratis proeven van Johma salade

Zaterdag 16 maart a.s.  
•  Gratis proeven van een gerecht dat live in de winkel  

wordt bereid door een Poiesz medewerker
•  Gratis proeven van Bijzonder Lekker kaas

* Exclusief statiegeld en slijterij of Servicepoint artikelen.  
Geldt alleen op de openingsdag in de Poiesz supermarkt aan de Duerswâldmer Wei in Bakkeveen.

Bovenstaande 4 aanbiedingen zijn alleen geldig in de Poiesz supermarkten in Bakkeveen (Duerswâldmer Wei 2), 
Ureterp (Dr. Prakkenlaan 19) en Haulerwijk (Leeksterweg 43).

Doe mee met onze kleurwedstrijd en 
maak kans op leuke prijzen. Haal de 
kleurplaat op en lever deze uiterlijk 

zondag 24 maart a.s. zo mooi mogelijk 
ingekleurd weer in bij de Poiesz 

supermarkt aan de Duerswâldmer
 Wei 2 in Bakkeveen.

Kleur in 
en win

Like ons op
facebook.com/
poieszsupermarkten

Woensdag 13 maart a.s.: 08.00 -  20.00  uur 
Donderdag 14 maart a.s.: 08.00   -  21.00  uur 
Vrijdag 15 maart a.s.: 08.00   -  21.00  uur
Zaterdag 16 maart a.s.: 08.00 -  18.00 uur 
Zondag 17 maart a.s.:               10.30   -  18.00 uur

Openingstijden van deze week van  
uw supernieuwe Poiesz supermarkt  
aan de Duerswâldmer Wei 2 in Bakkeveen:

Kijk voor de reguliere openingstijden op www.poiesz-supermarkten.nl

Pak mee dat feestvoordeel!
Kinderbananen
zak à 7 stuks

1
zak

099
1.75

Kleur en maak kans!

Kleur deze kleurplaat zo origineel en leuk mogelijk in. Wordt jouw

kleurplaat als één van de mooiste gekozen? Dan maak je kans op 

leuke prijzen. Lever de kleurplaat uiterlijk zondag 24 maart a.s.  

in bij de Poiesz supermarkt in Bakkeveen (Duerswâldmer Wei 2 ).

Naam:    

Telefoonnummer:

Leeftijd:    

1900049-POIESZ_HEROPENING_BAKKEVEEN_KLEURPLAAT.indd   1

04-02-19   12:03

Sonnema berenburg 
2 flessen à 1 liter

Lay’s flat chips   
diverse soorten 
2 zakken à 225 gram naar keuze

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

      kaas
jong, jong belegen, belegen,  
extra belegen, oud, classique (overjarig), 
komijn jong belegen of komijn belegen
48+ & 35+ van de versafdeling
kilo

50%
korting

5.99-7.59

11.99-15.19

2
flessen

1999
liter 9.99

30.98

1+1
gratis

1.33-1.49
kilo 

v.a. 2.95

2.66-2.98


