CASHEWNOTEN VERS GEBRAND 250GR

VAN 3,95 VOOR 2,95
NOORD HOLLANDS RIJP BELEGEN KILO

VAN 14,00 VOOR 8,95

75% KORTING OP ALLE
SIERKUSSENS
SHOWROOMMODELLEN
60% KORTING
6 PERSOONS EETTAFEL MET STOELEN
3-ZITS BANK
2,5-ZITS BANK MET LOUNGE

21% BTW

KORTING

OP ALLE PRODUCTEN VAN DR. EIKSTEIN
HOGE KORTING OP GESELECTEERDE
COLBERTS! VAN 199,95 TOT 219,95

NU VOOR € 75,=
ALLEEN OP BLACK FRIDAY GELDIG

IEDERE BETALENDE KLANT

50% KORTING
OP EEN BUS SUPER SET HAARLAK VAN WELLA.

DUS VAN €17.00 VOOR €8,50

Geldig op 29 en 30 november 2019 tenzij anders vermeld bij de aanbieding.
Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten en zolang de voorraad strekt.

Beste Lezer,
Hier is voor u de 2e editie van onze Black Friday krant. Vorig jaar heeft u goed gebruik gemaakt van de aanbiedingen van
onze leden. Dat maakte de actie tot een succes en dus voor herhaling vatbaar. Ook nu zijn er weer vele aanbiedingen
in de krant vinden. Het Black Friday fenomeen heeft Nederland in record tempo veroverd. Er is bijna geen winkelketen
meer die geen Black Friday aanbiedingen heeft. Al wordt er vandaag de dag van alles verzonnen om onder de aandacht
te brengen. Op 11 november j.l. was er een singles day. Ik vraag me af of je dan niets mag kopen als je niet alleen bent?!
Het is in Nederland nog lang niet zo populair als Black Friday, maar wie weet.
Verder treft u in deze krant een verslag en foto’s van de Sinterklaasintocht op zaterdag 16 november j.l. Het was een
zeer geslaagde dag. Prachtig mooi weer en u bent in grote getalen naar de intocht komen kijken. Wij willen de
“ Sinterklaascommissie “, die de intocht voor de Winkeliersvereniging organiseert, dan ook hartelijk danken voor het
vele werk wat zij hier in steken!
Ook kunt u nog iets lezen over Montfoort Trouwstad, het ondernemersfonds en uiteraard de winkeliersvereniging.
Eigenlijk is deze krant veel meer dan alleen maar een Black Friday krant met aanbiedingen. Veel plezier dus met het
lezen van de krant.
Oh ja en nog een ding ! Als het pakketje wat u via internet bestelt heeft niet op tijd is / werd geleverd. Bedenk dan dat
wat u bij onze leden haalt altijd op tijd bij u is! Zo zorgt u er ook weer voor dat wij bijvoorbeeld de bloembakken en de
Sinterklaasintocht volgend jaar ook weer kunnen realiseren.

Met hartelijke groet
Michel Verschoor
VZ Winkeliersvereniging

OP AL ONZE
KERSTARTIKELEN
GEVEN WIJ

20% KORTING!!!
ALLEEN GELDIG OP BLACK FRIDAY

GRATIS UW VERZEKERINGSPAKKET DOOR LATEN
NEMEN? BEL OF MAIL ONS EN WIJ GEVEN U GRAAG
ADVIES OVER UW HUIDIGE VERZEKERINGSPAKKET !
VERSCHOOR MAKELAARDIJ EN ASSURANTIËN
INFO@VERSCHOORASSURANTIEN.NL
0348-471823.

DECORATIE, GLAS, POT

ALLES 50 %
Sinds 1977 bloemist in
Montfoort Trouwstad

Peperstraat 12
3417 JB Montfoort
T 0348 - 473377
info@voorhoutbloemkunst.nl
www.voorhoutbloemkunst.nl

2 BOTERMALSE
KOGELBIEFSTUKKEN

MAALTIJDSALADES 2 VOOR € 7,50
KEUZE UIT:
GEITENKAAS
CARPACCIO
OOSTERSE KIP
EN EEN HALVE LITER POMPOENSOEP
VOOR € 1,-

DEZE SPARTA PICK-UP
ELECTRIC VAN €1599.VOOR € 1299.-

2 STUKS € 5.GRILLWORST

PER STUK € 3,-

Geldig op 29 en 30 november 2019 tenzij anders vermeld bij de aanbieding.
Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten en zolang de voorraad strekt.

G. DOLDERMAN
15% KORTING OP
AL HET SPEELGOED

(M.U.V. AFGEPRIJSDE ARTIKELEN)
ALLEEN GELDIG OP
VRIJDAG 29 NOVEMBER

10 %KORTING OP ALLE
CHOCOLADELETTERS!
DE HOFLEVERANCIER VAN SINTERKLAAS

20 % KORTING OP ALLE
TASSEN EN SHAWLS!

NU EEN RAY-BAN MONTUUR
INCLUSIEF GLAZEN
1 RAY-BAN GLAS GRATIS
ZOWEL ENKELVOUDIG ALS MULTIFOCAAL

DA WENSING & WENSING
KEIZERSTRAAT 9

20% KORTING

OP DE ZUIVER EN/OF DUTCHBONE COLLECTIE

Geldig op 29 en 30 november 2019 tenzij anders vermeld bij de aanbieding.
Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten en zolang de voorraad strekt.

fotografie: Nancy Zwaal Fotografie

Sinterklaas in Montfoort
Zaterdag 16 november was het eindelijk weer zo ver: Sinterklaas kwam in Montfoort aan met maar liefst 96 Pieten! Nadat
Sinterklaas helaas om moest varen vanwege een defecte brug, werd hij door vele kinderen uit Montfoort en omstreken
opgevangen aan de IJsselkade. De Pieten hadden een speciale dans ingestudeerd op het nummer Hallo Sinterklaas van Feestpiet
Fabio. Het feest kon beginnen! Dit jaar waren er ook maar liefst twee Glutenvrije Pieten mee gekomen, zodat de kinderen met
allergieën ook wat lekkers mee naar huis konden nemen.
Ook het nieuwe paard van Sinterklaas, Ozosnel, was meegekomen naar Montfoort. Tezamen ging iedereen op weg naar het Oude
Stadhuis waar Burgemeester van Hartskamp – De Jong Sinterklaas en de Pieten dan officieel welkom heette in ons stadje. Na
het officiële gedeelte volgde het rondje door de Montfoortse binnenstad om uiteindelijk aan te komen in het Sint Joseph voor de
Pietenshow. Sinterklaas en de Pieten hebben hier ontzettend van genoten; wat fijn dat zoveel kinderen naar
de show zijn gekomen.
Sinterklaas is voorlopig nog in Nederland voordat hij op 6 december weer terug gaat naar Spanje en wilt graag de kinderen uit
Montfoort uitnodigen voor een gezellige Pietenkoopavond op 29 november a.s. Ook deze avond wordt mede mogelijk gemaakt
door de Winkeliersvereniging en de vele sponsoren!
Tijdens deze avond zijn natuurlijk alle winkels open en vinden er van 18.15 tot 20.30 speciale Pieten spelletjes plaats op de
parkeerplaats naast de Rabobank. Het leukste gedeelte; de kinderen kunnen op die avond allemaal met Sinterklaas op de foto!
Dus ouders… hou uw telefoon in de aanslag. Ook is er voor de kinderen na het spelen van de spelletjes warme chocolademelk
en worden er pannenkoeken gesponsord door het Oude Stadhuis. Mocht iedereen natuurlijk nog een gaatje over hebben na het
eten van al strooigoed wat de Pieten meenemen!
Wij hebben er zin in en hopen jullie allemaal te zien op 29 november a.s.

Voor meer informatie kunnen jullie terecht op de facebook
pagina van de organisatie van de Sinterklaasintocht in
Montfoort: www.facebook.com/optochtmontfoort.

ACTIES WORDEN GEDEELD VIA ONZE
SOCIAL MEDIA KANALEN:
FACEBOOK, INSTAGRAM EN WEBSITE.
ZE WORDEN BEKEND GEMAAKT OP MAANDAG
25/11/2019, OOK TE VINDEN IN ONZE WINKELS

15% KORTING

since '04

OP HET GEHELE TV ASSORTIMENT IN
ONZE WINKEL!

ACTIES WORDEN GEDEELD VIA ONZE
SOCIAL MEDIA KANALEN:
FACEBOOK, INSTAGRAM EN WEBSITE.
ZE WORDEN BEKEND GEMAAKT OP MAANDAG
25/11/2019, OOK TE VINDEN IN ONZE WINKELS

VAN VRIJDAG 29 T/M MAANDAG
2 DECEMBER KORTINGEN OP BIJNA ALLES.
WAARONDER:
ALLE RODE WIJN
ALLE HOUTEN SPEELGOED
ALLE NACHT- EN ONDERMODE
ALLE DAMES, HEREN, KINDER
EN BABYMODE

Geldig op 29 en 30 november 2019 tenzij anders vermeld bij de aanbieding.
Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten en zolang de voorraad strekt.

Vrijwilligersvacatures op Montfoort Werkt
Montfoort Werkt, het lokale vacatureplatform, biedt nu nog meer. Voor veel bedrijven en werkzoekenden was het platform al
zeer waardevol in de zoektocht naar een betaalde baan of stage. Sinds 1 oktober is het ook mogelijk om via het platform op
zoek te gaan naar vrijwilligerswerk, een initiatief dat grotendeels mogelijk is gemaakt door SWOM en Ferm Werk. Op Montfoort
Werkt kunnen alle organisaties vrijblijvend en kosteloos al hun vrijwilligersvacatures plaatsen, waardoor inwoners op één
plek een compleet overzicht krijgen van de mogelijkheden op het gebied van vrijwilligerswerk in de gemeente. Kijk voor meer
informatie omtrent het platform en de vrijwilligersvacatures op www.montfoortwerkt.nl

Marie-José Hermans, directeur van
SWOM, en Jurgen van der Hoeven, Hoofd
Communicatie Team Montfoort Werkt,
slaan de handen ineen.

Ondernemersvereniging Linschoten is in oprichting
Vrijdag 8 november, tijdens een lunchafspraak in het dorpshuis de Vaart in Linschoten, vond de aftrap plaats. Acht Linschotense
ondernemers besloten tot de oprichting van de vereniging. De initiatiefnemers verwachten dat er snel meer zullen aansluiten.
Een aantal van hen was er vanwege werkzaamheden niet bij, maar zullen leden van het eerste uur zijn. Het doel van de
vereniging is het versterken van het ondernemersklimaat in Linschoten. Via de Onroerend Zaak Belasting van bedrijven wordt
een bedrag ingehouden voor het Ondernemersfonds. De gemeente beheert het fonds, waar ondernemersverenigingen een beroep
op mogen doen. In potentie zijn er ongeveer vijftig ondernemers die onroerend goed hebben in Linschoten en dus bijdragen aan
het Ondernemersfonds. Ondernemers die er op 8 november niet bij konden zijn en zich willen aanmelden kunnen dat doen via
eric@familiehagoort.nl of ariebelo@belogroep.nl
Ook Linschoten krijgt glasvezel
Na de aanleg van het glasvezelnetwerk in Montfoort is eind november Linschoten aan de beurt. In Linschoten kunnen
huishouden en bedrijven zich nog tot 25 november aanmelden. Bij het aanmelden en afsluiten van een abonnement voor
deze datum, krijgen zij kosteloos een glasvezelaansluiting. Bij overige adressen wordt de kabel doorgetrokken tot aan de
straat. Overstappen op glasvezel is heel eenvoudig en heeft veel voordelen. Kijk voor meer informatie over glasvezel en de
mogelijkheden op www.e-fiber.nl

MONTFOORT TROUWSTAD !!
BENT U IN HET JAAR 2020 12,5 OF 25 JAAR GETROUWD!!
BOEK DAN IN ZALENCENTRUM ST.JOSEPH OP BLACK FRIDAY
TUSSEN 19.00 EN 20.00 UUR UW FEEST.
DE EERSTE 5 BRUIDSPAREN ONTVANGEN 10% KORTING.
DE KOFFIE STAAT KLAAR!!

VERSE GEMAAKT PIZZA’S
2E GRATIS
•
PRIJS VANAF € 4.00

OM ’T WEDDE 5A - 3417 HH MONTFOORT
WWW.WIEGANDBRUSSJUWELIERS.NL

OPHEFFINGSUITVERKOOP WINKEL MONTFOORT.
10% KORTING OP DE AFGEPRIJSDE PRIJS
VAN DE ARTIKELEN.
ALLEEN GELDIG OP VRIJDAG 29 NOVEMBER.

TUSSEN HET SHOPPEN DOOR HEERLIJK
GENIETEN VAN EEN GLAS WIJN.
SPECIAAL OP BLACK FRIDAY BIJ HOTEL
MONTFOORT 2E GLAS WIJN GRATIS.

250 GRAM ROOMBOTER SPECULAAS EN EEN
ROOMBOTER AMANDEL STAAF

VAN 12,40
VOOR 9,95

Geldig op 29 en 30 november 2019 tenzij anders vermeld bij de aanbieding.
Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten en zolang de voorraad strekt.

Montfoort Trouwstad hoe verder !?
De Stichting Montfoort Trouwstad heeft afgelopen jaar gevraagd aan de city marketeers Michiel van der Schaaf en
Marco van Hoek om mee te denken over de verdere uitbouw van Montfoort Trouwstad. Dit heeft geresulteerd in
de samenstelling van een Taskforce die inmiddels verschillende bijeenkomsten heeft gehad. Naast de leden van de
Taskforce zijn aantal mensen benaderd om mee te denken over het concept.
Dit heeft geresulteerd in een Strategie en Actieplan dat in het voorjaar van 2020 aan belangstellenden en deelnemers
gepresenteerd gaat worden.
Hoofdoel van het op zetten van de Stichting Montfoort Trouwstad is Montfoort te profileren als aantrekkelijke stad
en daarmee de economische ontwikkeling stimuleren en behoud / versterking van de ( centrum ) voorzieningen. In
het strategie en actieplan wordt dieper ingegaan hoe dit op de korte en lange termijn te verwezenlijken is. In het
afgelopen jaar zijn er aantal zaken gedaan om de Stichting meer bekendheid te geven: het kinderhuwelijk tijdens de
jaarmarkt, ophangen van vlaggen met het logo van Montfoort, en in samenwerking met de SOM en organisatie Open
Monumentendag is het Thema trouwen gekozen. Hier werd door veel winkeliers aan meegedaan middels versiering van
de etalage met aan trouwen gerelateerde zaken.

Bestuur Stichting Montfoort Trouwstad

fotografie: Flitsend Fotografie

De winkeliers van Montfoort willen er graag samen met u een gezellige
feestmaand van maken,
daarom hebben we het volgende voor u georganiseerd:
Strippenkaartactie
Zoals u wellicht al heeft gemerkt zijn we weer begonnen met onze jaarlijkse stempelactie. Bij bijna alle
Montfoortse ondernemers ontvangt u bij aankoop van 5 euro een stempel. Bij 50 euro heeft u
een volle kaart. Iedere week zijn er 10 prijswinnaars die een cadeaubon van 15 euro winnen en
op Oudejaarsdag maken we de winnaars van de hoofdprijzen bekend. De hoofdprijs is 300 euro aan
cadeaubonnen! Dat is toch fijn het jaar afsluiten!!
De stempelactie loopt tot en met 24 december.
Black Friday 29 november
Inmiddels is deze dag ook in Montfoort al lekker ingeburgerd. Zoals je in deze krant kunt zien heeft
iedere winkel zijn eigen aanbieding en is het dus zeker de moeite waard om langs te komen in onze
gezellige binnenstad!
Sinterklaaskoopavond en schoentjes zetten
Op diezelfde Black Friday brengen (hoe toepasselijk) heel veel zwarte pieten en sinterklaas ook
een bezoek. Alle kinderen van Montfoort mogen die avond hun schoen zetten in welke winkel ze maar
willen. Op zaterdagmiddag kunnen ze hun schoen (hopelijk gevuld) weer ophalen.
Facebook
Ken je onze facebookpagina al? Winkeliersvereniging Montfoort.
Het is zeker de moeite waard om ons te gaan volgen. We maken er niet alleen wekelijks de winnaars
van de stempelkaartactie bekend, in december hebben we ook nog een hele leuke actie
met superleuke prijzen.
Wij hebben zin de gezellige maand die komen gaat en we zijn er helemaal klaar voor!

Graag tot ziens!
De ondernemers van Montfoort

