
Dagelijks nieuwe etalage!
Outfits te bekijken op 
Instagram en Facebook. 
Telefonisch bestellen en 
afhalen via ons afhaalloket.

Actie: een borrelschaal 
van € 25,- voor € 17,50, 
om het thuis toch een 
beetje gezellig te maken!  

De borrelplankactie dien 
je vooraf telefonisch te 
reserveren. Dus bel 
gerust, want wij zijn 
gewoon open.

Brainwash is 
helaas gesloten. 

Denk aan ons 
zodra we de 
deuren weer 
mogen openen.  

El Vita 
0493-696885

Brainwash 
073-5482233

WWW.EL-VITA.NL

Pasta e Più 
0493-693238

WWW.PASTA-E-PIU.NL
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Etalage shoppen 
en afhaalloket

Borrelplank-actie

MWA210001Uw uniek lotnummer:

Hoera! 
Midas
We trappen het jaar feestelijk af met deze brochure waar al 
onze winkels hun aanbod presenteren en waar je tevens kans 
maakt op fantastische prijzen!   

Dit doen we met een te gekke Midas loterij.
Bewaar deze brochure met jouw lotnummer. 

De trekking is op 25 februari en te zien op onze social media: 
 @Midaswinkelcentrum
  www.facebook.com/Midaswinkelcentrum

Kijk op WWW.MIDASWINKELCENTRUM.NL 
voor het prijzenpakket en meer info. 



De pas-tas van Livera

Bel naar de winkel 0493-745187 
of mail LiveraAsten@hotmail.com

Onze bodyfashionista bespreekt al jouw 
wensen en stelt dan jouw eigen Pas-Tas 
samen. In overleg haal je de Pas-Tas bij ons 
op. Na 1 dag breng je de Pas-Tas retour met 
de artikelen die je niet wilt hebben en reken je 
de artikelen af waar je blij mee bent!

Bij de Etos in Asten staan onze gespecia-
liseerde werknemers ook in deze tijd voor 
u klaar! Onze winkel blijft geopend volgens 
onze gebruikelijke openingstijden.

Wilt u liever niet te lang in de winkel 
aanwezig zijn? Bel dan gerust en wij 
zullen de boodschappen bij de kassa 
klaar leggen.

Creatief de lockdown door

We organiseren o.a.Instagram-live 
sessies, waarin we de nieuwste collecties 
of cadeau tips laten zien. 
Wil je weten wanneer we weer live gaan? 
Check hiervoor de Instagram-pagina:
WWW.INSTAGRAM.COM/PRILGELUK/

We zijn bereikbaar voor bestellingen. 
De etalage is ingericht als ‘window 
shopping’ en op Facebook en Instagram 
staat iedere dag een dosis inspiratie. 

Zie je iets leuks? Bel naar de winkel, 
of stuur een Whatsapp naar 0493-695806 
om het te bestellen.

Livera 
0493-745187

Pril Geluk 
0493-695806

WWW.PRILGELUK.COM

WWW.LIVERA.NL

Bestel minimaal 4 uur van te voren via:
• de webshop WWW.BABOBA.NL 
• mail: info@baboba.nl
• een privé berichtje op Facebook: @BABOBAnl
• een privé berichtje op Instagram: @baboba.nl
• WhatsApp: 0493-242104
• Telefonisch: 0493-242104

Als reparatiebedrijf is Schoen- & Sleutelservice 
Wim van der Loo tijdens de lockdown geopend.
Eastpak rugzak kopen? Scoor minimaal 20% 
korting. Bel 0493-695329 en wij zetten het voor u 
klaar. 

Open op afspraak 

Kijk op www.bril88.nl 
voor de openingstijden.

Actie Brabantse 
Worstenbroodjes

opticien / contactlensspecialist

Bril88
0493-696133

4 + 1 gratis (geldig tot 28.2.2021) 
Kijk op WWW.BAKKERIJBROEKMANS.NL
voor de openingstijden.  

Wij zijn open. Kijk op 
WWW.SLAGERIJHOEBEN.NL 
voor de openingstijden. 

Etos voorziet u van passend 
advies en goede zorg

Wij helpen en adviseren u ontzettend graag. 
Tot snel aan ons afhaalloket!

Etos 
0493-694575

WWW.ETOS.NL

 
Dagelijks kunt u tussen 13-16 uur uw bestelling 
afhalen. Bij het afhaalloket kunt u 
uw bestelling betalen via pin/contant.

Deezz Menswear

Het is mogelijk om op afspraak af te komen halen bij onze 
winkel. Online winkelen kan via WWW.DEEZZ-MENSWEAR.NL. 
De webshop wordt wekelijks aangevuld met nieuwe spullen. 
Wij maken ook pastassen, betaal achteraf wat goed is.
Inspiratie? Volgen ons op Instagram en Facebook. Vragen? 
We zijn bereikbaar op 0493-699888 en 06-29592164

Le Yuzu 
06-45477433

Shake It 
0493-692525

WWW.LEYUZU.NL

Shake It SALE via social media
Kijk op social media voor tips en toffe outfits. 
Ook is daar veel sale te zien. 

Stuur een bericht of app naar 06-83072444 
als je iets leuks voorbij ziet komen. 

Telecombinatie Asten...

•  Ons rolhek is weer open voor jullie! 
•  Toch liever bezorgd aan huis? Bel of app ons op 0493-690026 
•  Geef door wat je nodig hebt en wij bezorgen het aan huis 
 mét een leuke attentie
•  Of plan je bel afspraak via: WWW.TELECOMBINATIEASTEN.NL
•  Onze top 10 is te bekijken en te bestellen via www.tconline.nl
•  Diverse leuke acties via social media, dus volg ons op 
 FB / Instagram:
  https://www.facebook.com/telecombinatieasten
  https://www.instagram.com/telecombinatieasten/

met 3 gangen voor € 25.

Deze actie is te vinden in de 
webshop net zoals andere 
menu’s. Elke 2 weken wordt 
het menu vernieuwd. Kijk op 
de website en bestel 
gemakkelijk online.

Deezz Menswear
0493-699888
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Subway 
0493-221007

Bestellen en 
afhalen 
bij de Hema

Lekker Japans 
en Frans eten 

WWW.SUBWAY.COM

Bel 0493-692545 of mail 
naar fm-196@hema.nl.

Er zit minstens 4 uur tussen 
bestellen en betalen. Betalen 
vindt plaats via een tikkie. We 
staan dagelijks voor je klaar.
(zondag is onze rustdag)

Heerlijk vers belegd! 

Afhalen van broodjes, 
salades en cookies

Bakkerij Broekmans 
0493-696044

Wim van der Loo 
0493-695329

Slagerij Hoeben 
0493-691552

Baboba 0493-242104 Telecombinatie Asten 
0493-690026

Vanaf 25 februari 
openen we de 

deuren op de 1e etage 
van Midas. Voorlopig 
alleen voor afhaal en 

inleveren tot we u weer 
mogen ontvangen.

Doe mee!
met uw gratis lot

Hema 
0493-692545

WWW.HEMA.NL



Primera Asten is geopend voor het maken 
van pasfoto’s. Neem contact op voor het 
maken van een afspraak. Bestel jouw 
producten online via de webshop: 
WWW.MINISHOPJE.NL/PRIMERAASTEN 

Je kunt ook bellen 0493-691466 of appen 
06-82545329 om je bestelling telefonisch 
door te geven. 
Bestellingen mogen afgehaald worden.

Wij zijn open 

Houd onze website, Facebook en 
Instagram @AlbertHeijnAsten in 
de gaten voor leuke acties. 

De bloemenshop is open. 
Bestellen en bezorgen is 
mogelijk. Bloemisten zijn 
aanwezig van ma-za van 
09-17.30 uur. 

IEDERE DAG: 8-21 UUR 
ZONDAG: 10-20 UUR

Albert Heijn 
0493-696633

Flowers 
0493-696633

WWW.FLOWERSASTEN.NL

WWW.AH-ASTEN.NL

Primera 
0493-691466

Elke dag geopend 
voor uw dagelijkse 
boodschappen

MIDAS WINKELCENTRUM    
BURG. FRENCKENSTRAAT 22 ASTEN  
T. 0493-692623  

KIJK VOOR ACTIVITEITEN EN DIENSTEN 
OP WWW.MIDASWINKELCENTRUM.NL 

Juwelier van Bussel 
0493-692100

Tot het einde van de lockdown zijn wij 
aanwezig op maandag, woensdag, 
vrijdag en zaterdag van 13-16 uur voor 
batterijen en reparaties! 

Naar iets opzoek of een vraag? 
Stuur een app naar 0493-692100 of een 
DM via Facebook of Instagram. We zijn 
altijd bereikbaar op 0493-692100. 

We laten veel moois zien op 
Facebook en Instagram.

Bedankt voor het lokaal shoppen

Doe mee aan de Midas loterij met uw gratis lot!  
Uw uniek lotnummer is te vinden aan de voorzijde.


