
Zó start jij het jaar goed
met veel vezels

je kan het!

we vol

samen
houden

ambachtelijk 
fijn volkoren 
heel
2 broden voor 3.59

�SPAR speciaal 
geselecteerd ham
alle varianten*
per 100 gram

*m.u.v. rauwe ham

SPARwoudse 
kaasplakken
alle varianten 
per 100 gram

AANBIEDINGEN GELDIG
VAN 20 JANUARI T/M 
2 FEBRUARI 2022

ook halfjes 
in de
aanbieding

door de warme bakker  
gebakken

dagvers

buurtvoordeel

2e halve
prijs

1.89

1.39



Lekker vol vezels

ambachtelijke 
volkoren bollen 
of puntjes
zak 8 stuks

Vezels dragen bij aan een goede 
spijsvertering en onze volkoren bollen  

en puntjes zitten bomvol vezels! 

Google
      maps
wijst je
< de weg

     te voet
naar SPAR

goede
  start

voor een

met Sense begint
een bewuster leven 

op je boterham
100% plantaardig en van nature rijk 

aan Omega-3 en onze kuipjes bevatten  
toegevoegd vitamine B1

doyenné du Comice 
of conference peren 
los per kilo
bijvoorbeeld conference 
peren voor 1.64

Melkunie 
Breaker
alle varianten

2.49
2 stuks

Sense margarine 
cholesterol, 
smeerbaar bewust 
of light
kuip 250/500 gram 
bijvoorbeeld smeerbaar  
light kuip 250 gram 
voor 1.16

25%
korting

25%
korting

2.29

door de warme bakker  
gebakken

dagvers



g’woon 
pindakaas
alle varianten 
pot 350 gram

     goed
smeren
       deze vetten zijn
           beter voor je!

Gezonde vetten helpen 
namelijk bij het verlagen van het 

cholesterolgehalte en helpen 
           mee bij het afvallen!

protein
verantwoord

ontbijtje

is een

Met Melkunie PROTEIN word je 
dagelijkse benodigde portie eiwitten 
binnenkrijgen makkelijker en lekkerder 
dan ooit! Gezond, vullend en eiwitrijk: 
ideaal voor ontbijt, onderweg, als 
tussendoortje, bij het sporten of als 
toetje. 

Dat is pas 
een goede start!

Melkunie protein
alle varianten

2 stuks

2.49

1.49



makkelijke recepten
om je doelen te halen

kijk op spar.nl

Iglo roerbak
sensatie of 
ping & klaar
alle varianten 
pak 340/450 gram

Vis Marine zalm 
op huid
pak 125/250 gram 
bijvoorbeeld 
pak 125 gram 
voor 2.99

roerbakgroente
zak 400 gram    gemak

         kan ook
gezond zijn

Een wokmaaltijd boordevol  
vitaminen met knapperige 

groente en zalm.

25%
korting

2 stuks

3.49

3.99



  jij kan dit!
je hoeft je niet

schuldig te
voelen

Bright Side 
of Wine
alle varianten 
fles 750 ml 
bijvoorbeeld merlot  
voor 4.09

alle speciaal-
bieren 0.0
alle varianten
bijvoorbeeld 
Desperados virgin 0.0 
fles 33 cl 
2 flessen voor 1.35 

Aviko maaltijd-
pannetje
alle varianten 
zak 450 gram

2.99

€1.-
korting

1+1
gratis

* m.u.v. herfstbock en 
winterbier



                 ons
keukentextiel
      is ideaal, spaar
          ze allemaal 
Hoe werkt het? Bij een volle spaarkaart van 10 zegels en met 
een bijbetaling vanaf € 1,99 kun je kiezen uit alle keukentextiel 
items van Dutch Kitchen.

De actie loopt tot en met woensdag 16 maart 2022. 
Inleveren van de spaarkaarten kan tot en met zondag 27 maart 2022. Op=op. Je ontvangt  
1 spaarzegel bij elke €5,-* aan boodschappen en geselecteerde actieproducten.

* Exclusief betaald en uit te keren statiegeld en wettelijke niet toegestane artikelen (rookwaren, slijterijartikelen,
 zuigelingenvoeding 0-6 maanden, geneesmiddelen, services en diensten).

keukendoeken
set van 2
grijs of blauw
bijbetaling € 2,99
(normaal € 9,99)

theedoek
set van 2
grijs, blauw   
of croissant
bijbetaling € 2,49
(normaal € 9,99)

gripper
set van 2
grijs of blauw 
bijbetaling € 5,99
(normaal € 14,99)

vaatdoek
set van 2
grijs of blauw 
bijbetaling €1,99
(normaal € 9,99)

ovenwant
grijs of blauw 
bijbetaling € 5,99
(normaal € 14,99)



spaar nu

Van 20 januari t/m 16 maart ontvang je een extra spaarzegel op alle 
Ambi-Pur, Ariel, Antikal, Always, Dreft, Fixodent, Gillette, 
Head & Shoulders, Lenor, Oral-B en Pampers. 
Haal ons keukentextiel nu extra snel in huis!

extra snel!



1.89

�SPAR 
echt dichtbij zuivel
alle varianten 
pak 1 liter

�SPAR 
baguelino
wit of bruin
vers uit eigen oven

3 stuks

Echt
dichtbij!

De boerenzuivel producten van SPAR 
Echt Dichtbij komen van 
zuivelboerderij Den Eelder. Een echt 
familiebedrijf waar ze op 1 plek in de 
Bommelerwaard, met de melk van 
eigen koeien, zuivelproducten maken. 
Dat gebeurt nog op traditionele wijze, 
want de producten die de boerderij 
verlaten moeten écht lekker zijn. 

1.19

al het 
broodnodige 

vind je 
bij SPAR

Douwe Egberts Aroma rood 
snelfilter, bonen, pads of 
oploskoffie
alle varianten pak of zak 500 gram,  
pot 200 gram of zak 36 stuks

9.99
2 stuks



�SPAR vegetarisch 
frikandelbroodje of 
frikandelbroodje XL
vers uit eigen oven

�SPAR kaas of ham-kaas 
croissant
vers uit eigen oven

�SPAR ambachtelijke 
beschuiten of crackers
alle varianten 
zak 200/230 gram 
bijvoorbeeld volkoren crackers 
zak 200 gram voor 1.69

�SPAR roomboter  
koekjes, zoutjes of  
reuze bokkenpoten
van de bakkerij afdeling
alle varianten 
bijvoorbeeld roomboter duo koekjes 
bakje 200 gram voor 2.29

15%
korting

15%
korting

0.99 0.89

Wasa Knäckebröd goudbruin, sesam of volkoren
pak 18 stuks of 260 gram 
bijvoorbeeld knäckebröd sesam 
pak 18 stuks voor 1.55

Almhof naturel
alle varianten
beker 450/500 gram

1.29

1+1
gratis



Unox soep in zak
alle varianten 
570 ml 
bijvoorbeeld tomatensoep 
2 zakken voor 5.63

2e halve
prijs

Côte d’Or
alle varianten 
180/250 gram
bijvoorbeeld Bonbonbloc melk 
reep 200 gram 
2 stuks voor 5.23

First Choice
alle varianten 
fles 500 ml

2 stuks

0.99

Maggi jus
alle varianten
zakje 18/24 gram of 
puree 
alle varianten
bijvoorbeeld puree 
stamppot 230 gram  
2 zakjes voor 2.63

2e halve
prijs

Andy, Cif,  
Mr. Muscle, Cillit 
Bang of Harpic
alle varianten 
bijvoorbeeld Andy 
allesreiniger fles 1 liter  
2 flessen voor 4.43

Cif is al jaren het nummer één merk in Nederland op het gebied van hygiëne en stralend schoonmaak resultaat. De nieuwe Disinfect & 
Shine range biedt het totaalpakket voor desinfectie en stralend schoonmaak resultaat voor thuis en onderweg. Een krachtige reiniging 
spray en reinigingsdoekjes dankzij de gepatenteerde formule. Bevat 0% bleek, alcohol en parfum.

een

is een frisse start

goede
start

in je
huis

2e halve
prijs

2e halve
prijs



Klet Brda 
sauvignon blanc
fles 750 ml
voor 5.29

Karvan Cévitam
alle varianten 
bus 500/750 ml

2 stuks

4.99

Jan vers 
bladerdeeg, 
pizzadeeg, bolletje deeg 
met saus of voor 
flammkuchen
alle varianten 
bijvoorbeeld 
vers bladerdeeg 
pak 230 gram 
voor 1.49

�SPAR 
shoarma-
reepjes
per 500 gram

Grolsch, Amstel of Alfa pils
krat 24x30 cl of 16x45 cl
of alle varianten 6-pack
blik/fles 6x30/50 cl
bijvoorbeeld Grolsch pils 6-pack blik 6x33 cl  
voor 5.09

Autodrop of Oldtimers
alle varianten 
doos 235/280 gram

25%
korting

€1.50
korting

25%
korting

1.69

3.49



AlleFolders

Download de app

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN DONDERDAG 20 JANUARI T/M WOENSDAG 2 FEBRUARI 2022 (FOLDER 03/04), tenzij anders vermeld.
Actieuitleg: Bij de actie 1+1 of 2+2 gratis ontvang je 50% korting op de totaalprijs. Bij de actie 2+1 gratis ontvang je 33,3% korting op de totaalprijs. Bij de actie 2e halve prijs krijg je 25% korting op de totaalprijs. 
Bij elke eerdergenoemde actie geldt: alle combinaties mogelijk. Per combinaties kan de prijs verschillen, de korting wordt automatisch aan de kassa verrekend.

Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden. Voor alle producten in deze folder geldt: maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant. Acties gelden uitsluitend voor de in de winkel aanwezige 
varianten. Aanbiedingen op al coholhoudende dranken gelden onder voorbehoud van eventuele afwijkende gemeentelijke regelgeving. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruik en/of 
wederverkopers. Niet alle artikelen zijn bij alle winkels verkrijgbaar.
De aanbiedingen in deze folder zijn geldig in onze buurtwinkels in Abbenbroek, Alverna, Amsterdam, Austerlitz, Barger-Compascuum, Belt Schutsloot, Bennebroek, 
Borssele, Bussum, De Pollen (Vriezenveen), De Zilk, Emmen, Epen, Ermelo, Espel, Haarle, Halle, Heinenoord, Hilversum, Horn, Huizen, Kilder, Kwadendamme, 
Langeraar, Lierop, Lippenhuizen, Lutten, Maastricht, Mariënberg, Mechelen, Muiden, Naarden, Neerkant, Nieuwlande, Nieuwolda, Nispen, Oisterwijk, Oldeberkoop, Onderdijk, 
Oosternijkerk, Piershil, Poortvliet, Riethoven, Rotterdam, Sauwerd, Schijf, Schutsloot, Sibculo, Slootdorp, Someren, Stampersgat, Tollebeek, Tuk, Tweede Exloërmond, 
Val burg, Vierhouten, Vriezenveen, Warga, Westdorpe, Zegge, Zuilichem, Zutphen en Zwartewaal.

Head & Shoulders, Oral-B 
of Gillette scheergel of 
wegwerpmesjes
alle varianten 
bijvoorbeeld Oral-B tandpasta gevoelige 
tanden
tube 75 ml 2 tubes voor 4.59
m.u.v. Oral-B opzetborstels

Axe of Rexona deodorant
alle varianten 
bijvoorbeeld Axe deospray  
apollo rock bus 150 ml  
2 bussen voor 9.44

Page compleet schoon 24-rol
of sensitive 16-rol
alle varianten
bijvoorbeeld sensitive 16-rol  
voor 5.75

Lay’s Sensations  
of Doritos
alle varianten 
zak 150 / 185 gram

2 stuks

2.69

2e
halve
prijs

1+1
gratis

50%
korting


