
20%
GRATIS

26.99 1.19

7.19
VANAF

VANAF

3.79
4.99-5.52

Heineken pils 
6-pack
6x33 cl of 6x25 cl.

Pers-
sinaasappels
2 kg.

-42%

1.69
_2.89

24%
KORTING

aldi.nl

Geldig van maandag 17-01 t/m zondag 23-01.

vanaf maandag 17-01

vanaf woensdag 19-01

vanaf maandag 17-01

vanaf vrijdag 21-01

Melkopschuimer 
PD8875 
Per stuk.

op=op
Lonka
160-220 g.

Geen 18, geen alcohol

op=op
Moreno koffiebonen 
Keuze uit rood, crema 7.19  
en espresso 7.69.  
1.2 kg.



EXTRA VOLUME 
VOORDEEL

ALTIJD voor een lage prijs

2 vanaf maandag 17-01 Minder betalen en toch meer krijgen

-25%

1.49
_1.99

-31%

3.99
_5.78

-46%

2.89
_5.38

-34%

0.79
_1.19

-32%

1.69
_2.49

0.49

ERGENS ANDERS 2.99

1.99

vanaf maandag 17-01 Bloemkool
Per stuk.  

Blauwe bessen 
500 g. 

Snoeptomaatjes 
1 kg.

Mango Ready To Eat  
2-pack  

Broccoli 
500 g.

 

Biologische gember 
Lekker om gemberthee van te maken.  
Per 100 g.

ZE ZIJN ER WEER
Bloed  sinaasappels
1 kg.
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Bloed sinaas appels
Salades, ontbijtje of vers 
geperst. Je kunt bloedsinaas-
appels eigenlijk overal voor 
gebruiken! 1 kg.

Handsinaas appels
De gezondste snack voor
onderweg of thuiskantoor. 
2 kg.

Mandarijnen
Een mandarijn neem je altijd 
zo mee. In je broodtrommel  
of in je tas. Gezonder snacken 
bestaat bijna niet. 1 kg.

Minneola’s
Een snufje mandarijn en het 
beste van grapefruit, dat is  
de minneola. Sappiger worden 
ze niet gemaakt. 1 kg.

Perssinaasappels
Met een glas vers geperst 
sinaasappelsap heb je de 
perfecte start van je dag. 
2 kg.

Biologische citroenen
De onbehandelde schil van  
de biologische citroen is  
ideaal voor taarten en  
andere gerechten. 2 stuks.

Limoenen
Limoensap is één van  
de basis-ingrediënten  
om je Aziatische maaltijd
te laten knallen. 300 g.

Altijd iets gezonds  
achter de hand.

Citroenen
Met een paar druppels  citroen 
geef je vis,  schnitzels,   
dranken en  soepen meteen  
een  smaakvoorsprong. 500 g.

Het friste fruit  
voor al je  gerechten.

Je ochtendboost.

Fris, zo uit  
de natuur.

Citroen op  
z’n Aziatisch.

Klein fruit,  
grootse smaak.

Grapefruit
Ontbijt, lunch of een 
maaltijdsalade. Met 
grapefruit zit je altijd 
goed. 3 stuks.

Maakt  
de smaak.

Het beste van  
twee vruchten.

Verrassend friszoet.

Volop vitamines met ons uitgebreide  
citrusassortiment. ALTIJD voor een lage prijs

1.69_2.89

1.89

1.191.490.99

2.591.99

2.891.69_2.49



EXTRA VOLUME 
VOORDEEL

4 vanaf maandag 17-01klik hiervoor gratis Duralex glazen.Laatste spaarweek

0.89
_0.99

2.99 6.49
_7.50

-27%

0.49
_0.68

2.75
_3.19

1.49
 _1.89

-21%

vanaf maandag 17-01

All Seasons
gesneden
boerenkool
300 g.

op=op
Kabeljauwschnitzels
In een krokant jasje. 4x90 g.

Kipfilet
1 kg.

Potato King 
aardappel-
schijfjes 
Voorgekookte 
aardappel schijfjes 
om te bakken  
of te frituren. 500 g.

Mager half-om-half gehakt
Ongekruid. Maximaal 15% vet. 500 g.

Verse slagersrookworst
Op ambachtelijke wijze gerookt.
Gemaakt met varkensvlees. 275 g.



5vanaf maandag 17-01

1.89

2.49

-21%

1.49
_1.89

3.00
 _3.98

2 VOOR

* NEVO-Online 2021 7.0

GOEDE GOEDE 
STARTSTART

1.99
_2.33

op=op
Grillworst 
met kaas
150 g.

op=op
Pavé met peper
Franse droge worst 
verrijkt met peper. 
150 g.

op=op
Varkens- of kipgrillworst
Heerlijk als beleg, op de boterham of op je borrelplank. 300 g.

Extra vezelrijk  
volkorenbrood
100% volkorenbrood met 30% minder  
zout en 30% meer vezels dan een gewoon  
volkorenbrood.* 600 g.

op=op
Leerdammer  
kaasplakken
Keuze uit Original 
en Lightlife.
200 g.
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-30%

2.39
_3.431.74

_3.49

-19%

0.99
_1.22

50%
KORTING

TOT -26%

2.19
2.93-2.99

1.79
 _2.49

-28%

vanaf maandag 17-01

Iglo vissticks
100% Alaska 
koolvisfiletineen
heerlijk krokant  
jasje. 12 stuks.

Knorr  wereldgerecht
Keuze uit Indiase kip-tandoori, 
Mexicaanse burritos en  
Italiaanse lasagne. 218-250 g.

Mini’s
Keuze uit Mars, Snickers, 
Twix en Milky Way. 366 g.

Golden Bridge granola
Krokante muesli met noten en met pitten & zaden. 
500 g.

Sawa snel-
kookrijst
Kwaliteitsrijst met een 
mooie droge korrel. 
1 kg.
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Geen 18, geen alcohol

-24%

0.79
_1.05

-48%

1.79
_3.45

-33%

1.99
_2.99

TOT -22%

1.75
2.13-2.26

TOT -29%

2.49
2.89-3.49

3.79
 

VANAF

4.99-5.52

24%
KORTING

Douwe Egberts capsules
Keuze uit original, intens en krachtig. 
10 stuks.

Dove  
deodorant
Keuze uit men+care, 
original en sensitive.  
150-250 ml.

Schultenbräu 
extra zwaar bier
500 ml.

Axe deodorant 
Keuze uit Africa en 
Dark Temptation. 
150 ml.

Axe shower
Keuze uit Apollo  
en Black. 250 ml.

Heineken 6-pack
6x33 cl 5.52 4.16, 
6x25 cl 4.99 3.79.
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3.99

0.99

-19%

1.29
_1.59

2.99

1.99
_2.29

4.49

2.49

DE SMAAK  
VAN  
ITALIË

op=op
Casa morando 
verse pizza
Keuze uit pizza 
pro sciut to,  
salami en grigliati.  
385-445 g.

op=op
Mama Mancini 
verse tagliatelle
In een handomdraai een heerlijke pasta  
op tafel. 250 g.

Mascarpone
Verse romige  
Italiaanse kaas 
250 g.

op=op
Gran Moravia
In Italië gerijpte
harde kaas, 
 heerlijk voor op  
de borrelplank. 
300 g.

D’Antelli 
 Italiaanse 
kaas
Keuze uit Grana 
Padano rasp en 
Parmigianoflakes.
125-150 g.

op=op
Italian burgers
Heerlijk malse gekruide hamburger met  
een Italiaanse touch. 4x125 g.

op=op
Mama Mancini 
penne
Keuze uit kip 
mascarpone en 
carbonara. 450 g.
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lage prijsALTIJD
voor een

D’Antelli mini 
mozzarella 
bolletjes 45+
125 g.

D’Antelli  
mozzarella 45+
125 g.

Parmezaanse 
kaas
De echte  Parmigiano,  
24 maanden gerijpt. 
200 g.

Gorgonzola 
dolce
Pittige Italiaanse 
blauwaderkaas 
48+. 200 g.

Basilicum
Per pot.

Aubergine
Per stuk.

Mini pruim  
trostomaatjes
300 g.

1.59

1.99 3.89

0.69 0.99

1.590.89
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DE SMAAK  
VAN  
ITALIË

1.990.79

1.39

1.13
CA. PRIJS P.P.

1.69
_1.941.99

In de
koeling

op=op
Biologische pesto
Keuze uit rode en  groene pesto. 212 ml.

op=op
De Afbakker ciabatta
Voor het maken van een heerlijke 
bruschetta. 250 g.

op=op
Italiaanse 
bollen
8 stuks.

Italiaanse gehaktballen met  
rode wijnsaus, zongedroogde  
tomaten en mozzarella.
Klik hier voor het recept.

op=op
Il gusto dell’ Italia tiramisu
Het lekkere Italiaanse dessert. 400 g.

Ella tiramisu
Italiaans dessert met savoiardo biscuit,
mascarpone en cacao. 4x80 g.



11vanaf maandag 17-01Minder betalen en toch meer krijgen

1.69

4.99

Geen 18, geen alcohol

GOED GETESTDE GROTE HAMERSMA2021
GOED GETESTDE GROTE HAMERSMA2021

GOED GETESTDE GROTE HAMERSMA2021

VANAF

7.19

10.00
3  VOOR

_11.97

20%
GRATIS

op=op
Il gusto dell’ Italia  
Italiaanse crackertjes
Keuze uit tomaat-oregano, rozemarijn en  
zwarte olijven. 200 g.

op=op
Nature’s Gift 
pistachenoten
Ongezouten.  
400 g.

Aimone, Italië
Zondoorstoofd zwart fruit in de verlei-
delijke geur. Zachte, ronde smaak met 
rijpe bramen die de wijn een zoetige 
impressie geven. 0.75 l.

Roversi Negroamaro Puglia
Intens, verleide lijk en zwoel aroma met 
zwart fruit, vanille en kruiden. Massieve 
smaak, rijk en rond, boordevol rijp fruit 
en een heerlijke afdronk. 0.75 l.

Roversi Negroamaro
Puglia, Aimone  
en Cantarello
Pinot Grigio, Italië

Cantarello Pinot Grigio, 
Italië
Frisse witte wijn boordevol 
citrus en tropisch fruit  
in geur en smaak. 0.75 l.

Alle combinaties mogelijk.

op=op
Moreno koffiebonen 
Keuze uit rood, crema 7.19  
en espresso 7.69.  
1.2 kg.



EXTRA VOLUME 
VOORDEEL
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8+2 GRATIS

1.94

2.39

0.89

0.99

4.99

2.76
 _3.90

4+2 GRATIS

2.99

vanaf maandag 17-01

op=op
Château  
Choco & Biscuit cappuccino
Chocoladereepjes  gevuld met een 
heerlijke cappuccinocrème. 300 g.

1.29
op=op
Fruit Fris Siroop
Keuze uit reine claude 
en multivruchten.  
750 ml.

op=op
River cola 6-pack
Keuze uit regular en zero. 
6x1.5 l.

op=op
Knoppers
Knapperig  wafel tje gevuld  
met hazelnootcrème. 10x25 g.

op=op
Haribo
Keuze uit funny mix,  
zoute rijen, dragibus  
en tagada. 150-200 g.

op=op
All Seasons rode 
kool met appel 
500 g. op=op

Zuid-Tiroler 
spek
400 g.

op=op
Unox  
Cup-a-Soup 
10-pack
Keuze uit kip, tomaat 
en champignon- 
crème. 10-pack.
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3.99

2.49

1.59

2.99 3.29

op=op
UNA doeksponzen 5-pack
Zeer absorberend en veelzijdig in gebruik. 
5-pack.

3.49

op=op
Solo  
all purpose  
rol
Extra lange en  
sterke 2-laags 
papierrol.  
350 vellen.

op=op
UNA wasmachine 
anti-kalktabletten 
Beschermt de wasmachine tegen kalkaanslag. 
50 stuks.

op=op
UNA sport-
kleding
wasadditief
Verwijdert 
hardnekkige vieze 
geuren en verhoogt 
het draagcomfort. 
500 ml.

op=op
Solo Velvet Sensation  
tissues 3-pack
4-laags extra zachte tissues  
met een heerlijke geur  
en verzachtende lotion. 3x100 vel.

op=op
Solo zakdoekjes  
Velvet Sensation 30-pack
Extra sterke en zachte zakdoekjes  
met een heerlijke geur en  
verzachtende lotion. 30x10 stuks.
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8.99

29.99 39.99

VANAF

12.99

14.99

12.99

4.49

vanaf woensdag 19-01

Deluxe
voedseldroger
Met digitale timer en  
temperatuurweergave.  
Transparante opzetstukken.
-  max. 350 W
-  temperatuurregeling van  

40 °C tot 70 °C (instelbaar)
-  timerfunctie: instelbaar van  

1 uur tot max. 48 uur
-  apparaat schakelt  

automatisch uit
-  anti-slip pootjes 
Per stuk.

Elektrische  
stoomkoker
Verhitten, blancheren  
of ontdooien.
-  800 W
-  3 stoomniveaus
-  inhoud van totaal 9 l 
-  60-minuten timer 
-  schakelt automatisch uit
-  stoomschalen en de  

rijstschaal zijn  
vaatwasmachine  
bestendig (BPA vrij)

Per stuk.

Ovenschaal  
met deksel
Keuze uit ca. 21x21x8 cm/1.9 l en
25x19x7cm/1.7 l. Per stuk.

Gietaluminium hapjespan 
honingraatbodem
Hoogwaardige gietaluminium 
hapjespan, keuze uit Ø24 cm 12.99 
en Ø28 cm 14.99. Extra sterke 
inductiebodem geschikt voor alle 
kookplaten. Per stuk.

Gietaluminium hapjespan Ø24 cm 
Met extra sterke thermobodem voor een 
perfecte warmtegeleiding.
-hoogwaardigeanti-kleeflaag 

(ILAG non-stick)
-  gehard glazen deksel
-  geschikt voor alle warmtebronnen,  

incl. inductie
Per stuk.

Gietaluminium braadpan Ø28 cm
Geschikt voor alle warmtebronnen  
inclusief inductie.
-  binnencoating van ILAG Ultimate HL
-  met functionele honingraatbodem voor 

een ideale warmteverdeling
Per stuk.

3-delige keukenmes- en schilset 
Keuze uit twee verschillende sets: schil-/
groente- en broodmes en schil-/groentemes 
en dunschiller.  
Per set.
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3.99

3.99

9.99

7.99
ADVIESPRIJS 14.99

16.99
ADVIESPRIJS 29.99

15.99
ADVIESPRIJS 24.99

26.99
ADVIESPRIJS 44.99

Keukentrolley 
Siena 3-laags
Deze multifunctionele 
trolley heeft drie 
etages en is gemakke-
lijk te verplaatsen. 
Afmetingen: 63x41x23 
cm. Per stuk.

2 Blender PD-8879
Met vier rvs messen en een hoog- 
waardige kunststof kan.
-  350 W 
- twee snelheidsinstellingen
-  inhoud: 1 l
-  vaatwasmachinebestendige  

onderdelen
Per stuk.

1 Keukenweegschaal PD8882
Met tot 1 gram nauwkeurig lcd-display.
- Tarra Add-on functie
- omschakelaar: kg/lb 
Per stuk.

4 Melkopschuimer PD8875
Voor het eenvoudig opschuimen/opwarmen van melk.
-  500 W 
-  volume melk opschuimen: 115 ml
-  volume melk opwarmen: 240 ml
-  droogkookbeveiliging
-  360° draaibaar 
- draadloos
Per stuk.

3 Waterkoker PD8874
Met ledverlichting.
- 2200 W 
- inhoud: 1.7 l
- 360° draaibaar
- droogkookbeveiliging
Per stuk.

Keukenmat
100% polyamide.  
Met anti-slipcoating. 
Geschikt voor 
vloer verwarming.  
Afmetingen:  
ca. 60x40 cm.  
Per stuk.

Theedoeken 
2-pack
100% katoen.  
Afmetingen:  
2 stuks ca. 85x85 cm. 
2-pack.

1

2

3 4
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3.29

4.99 5.99

19.99

11.99

2.29

39.99

vanaf woensdag 19-01

Siliconen  
tulbandvormen
Keuze uit drie maten in 
verschillende vormen. 
Voor het bakken van 
heerlijke tulbanden 
met een sjiek uiterlijk. 
Per stuk/set.

Wafelijzer
Voor het bereiden van hartvormige wafels.
-  max. 1300 W
-  regelbare temperatuur
-  snoerlengte ca. 1 m 
Per stuk.

3-delige zeefset 
Van rvs en voorzien van 
een extra brede rand 
om op kookpannen 
te plaatsen. Ø Ca. 8,  
14 en 20 cm. Per set.

Lunch to go foodkeeperset 
2-/3-pack
Handige opbergdoosjes voor thuis of  
onderweg. Sluiten perfect af door schroef-
draadsluiting. Inhoud per doosje 0.5 l (3-pack) 
of 1 l (2-pack). Geschikt voor gebruik in de 
vaatwasser, magnetron, koelkast of in de 
diepvries. BPA vrij. 2-/3-pack.

Gasaansteker
Keuze uit  
diverse  
varianten.  
Incl. navulling.  
Per stuk.

Mini oven
Met instelbare 60 minuten timer 
en temperatuurregeling tot  
max. 230 °C.
-  1200 W
-  oveninhoud: ca. 15 l 
- geschikt voor pizza’s tot Ø26 cm
-  rvs grillrooster en bakplaat
-  kruimelplaat
-  incl. handgreep voor  

grillrooster en bakplaat
-  snoerlengte: ca. 90 cm
-  afmetingen: 41x35x27 cm 
Per stuk.

Elektrische lunchbox
Met draaggreep, praktisch bestekvak en 
deksel met stoomuitlaat ventiel. Ideaal 
voor het opwarmen van voedsel op het 
werk of onderweg.
- 40 W
-  USB- en 12 V  

autoaansluiting
- inhoud: ca. 1 l
Per stuk.
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7.99 2.99

9.99

17.99

6.99

17.99
ADVIESPRIJS 24.99

Muts en sjaal
Samenstelling verschilt  
per variant. Keuze uit diverse 
sets bestaande uit muts en 
sjaal. One size. Per set.

Gale hangdroogrek
Voor deur of douchewand 
met 11 meter drooglengte. 
Afmetingen:  
ca. 31x57x93 cm.  
Per stuk.

Vogelhuisje  
met voer
Keuze uit vier mixvarianten  
voor mussen, koolmezen, sijsjes  
en roodborstjes. Per stuk.

Vogelpindakaas 2-pack
Een mix van pindakaas speciaal voor 
tuin vogels, boordevol calorieën. Keuze uit 
 original, met bosvruchten en met meel-
wormen. 2x330 g.

Deurrek
Ideaal voor het ophangen van  
handdoeken en badlakens.
- drie ophangstangen met verschillende diepten
- voor bevestiging aan deur of douchewand
- met vier individueel inzetbare haken
- afmetingen: ca. 64x17x87 cm
Per stuk.

Stoomstrijkijzer  
HS422CG
Eenvoudig, snel en effectief 
door de strijkzool met  
keramische coating  
en anti-kalksysteem.
-  2200 W
-  inhoud: 250 ml
-  stoomstoot tot 120 g/min
-  snoerlengte: 2 m
Per stuk.



voor een tafel vol kleur!
De Gratis Glazen Actie van ALDI is alweer bijna voorbij. Je hebt t/m 23 januari 2022 om ze  

allemaal gratis bij elkaar te sparen. Bij elke €5.- een zegel. Volle spaarkaart is een gratis glas.
Actievoorwaarden
1. Bij besteding van iedere € 5.- aan boodschappen ontvang je één spaarzegel. 2. Bij 25 zegels heb je een volle spaarkaart. 3. De actie loopt van 15-11-2021 t/m 
23-01-2022. 4. Volle spaarkaarten kunnen uiterlijk op 30-01-2022 worden ingeleverd. 5. Voor alle Duralex-glazen geldt: op = op en zolang de voorraad strekt. 
6. De actie geldt op het complete assortiment, m.u.v. tabak en rookwaren, geneesmiddelen, telefoonkaarten, cadeau- en waardebonnen, en alcoholhoudende 
producten met een korting van 25% of die door ALDI anderszins zijn uitgezonderd van de actie. 7. Kijk voor de volledige actievoorwaarden op onze website.
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Laatste spaarweek

2.992.49 3.99 4.99

2.49 1.99 1.99

Onze planten zijn niet alleen mooi, ze zijn stuk  
voor stuk met veel liefde en duurzaam gekweekt.  
Kijk hier voor meer informatie.

Ø12 cm

27-30 cm

Ø12 cm

1x p/week

13-18 cm 1x p/week

23-26 cm

Ø12 cm

1x p/week

Rozen
Keuze uit diverse 
kleuren. Per bos.

Tulpen
Keuze uit diverse 
kleuren. 10 stelen. 
Per bos.

Trosanjers 
20 stelen. Per bos.

Rozenboeket  
50 cm. Per boeket.

Bloembollen  
in kweekpot 
In verschillende  
soorten, maten,  
geuren en kleuren  
en zijn op allerlei  
manieren te gebruiken. 
Plant ze in groepjes 
van dezelfde soort of 
mix een aantal
soorten door elkaar. 
Per stuk.

Primula obconica 
in kweekpot 
Ideale voorjaarsbrenger 
voor zowel binnen als 
buiten. De plant heeft 
vrolijke bloemen in 
rood, roze, wit, paars, 
lila en blauw. Per stuk.

Kalanchoë
tricolori in 
kweekpot
Tropische vetplant. 
Ideaal voor wie  
weinig tijd en/of  
groene vingers heeft.  
Per stuk.

Kijk hier voor het complete assortiment.
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1.83

1.68

1.75

1.15

1.692.79

1.49

GOEDE
MORGEN

3.99

Calvé  
pindakaas  
met pinda’s  
650 g.

Quaker Cruesli 
luchtig
375 g.

2.27

Notenboer 
geroosterde
ongezouten
amandelen 
200 g.

Koek&Bakker  
gesneden ontbijtkoek
485 g.

1.09
Delicious 
Home  
croissant-
deeg 
340 g.

1.16All Seasons 
blauwe bessen 
250 g.

1.79Molenbeschuit 
230 g.

Pure Fruit  
vers geperst 
sap 
500 ml.

Gegrilde 
kalkoenfilet  
150 g.

1.59
Bacon   
150 g.

All Seasons 
zomerfruit   
250 g.

0.99Westminster  
vruchtenthee  
25x2 g.

Optimel 
drinkyoghurt 
framboos  
1.5 l.

0.99

Witte 
punten
10 stuks.

1.65Biologische 
eieren
6 stuks.

0.49

De Afbakker 
witte  
baguettes
300 g.

Halfje  
rozijnenbrood
Per stuk.

1.83All Seasons 
frambozen 
250 g.

Kijk hier voor het complete assortiment.



ALTIJD voor een lage prijs
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2.49

1.49

3.69 3.99

1.99 3.59

Geen 18, geen alcohol

vanaf vrijdag 21-01

op=op
Kersenflappen
Bladerdeeggebakje gevuld met kersen  
en slagroom. 2 stuks.

op=op
Reuze mango-rozijnenbollen
Een verrassend lekker broodje. 4 stuks.

op=op
Gemarineerde  
pangasiusfilet curry
340 g.

op=op
Californië 
Chardonnay 
Greenbridge
Frisse Chardonnay 
met aangename hint 
van rijpe meloen in 
de geur. Lekker bij 
depangasiusfilet.
0.75 l.

op=op
Salami cacciatore
Volgens traditioneel Italiaans recept bereid. 
80 g.

op=op
Casselerrib
550 g.
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2.99

1.49

3.691.19

3.69 3.49

VANAF

5.991.49

vanaf vrijdag 21-01

op=op
Calvé mayonaise
Keuze uit Volvet, 
Yofresh en  
Licht&Romig. 430 ml.

op=op
Ferrero Rocher
Een knapperig wafeltje 
bedekt met een laagje 
chocola en stukjes 
hazelnoot, met in de 
kern heerlijke hazel-
nootcrème en een hele 
hazelnoot. 100 g.

op=op
Raffaello
Met kokosrasp omhulde 
wafeltjes, gevuld met 
een hele amandel en een 
heerlijke crème. 150 g.

op=op
Lonka
Keuze uit rumbonen, 
fudge caramel en soft 
nougat caramel. 
160-220 g.

op=op
Sanex Dermo
douchegel XL
Keuze uit Protector
en Sensitive. 1 l.

op=op
Dove shower XL
Keuze uit silk glow, 
deeply nourishing en 
nourishing oil&care. 
750 ml.

op=op
Ariel wasmiddel 
Liquid of Pods
Keuze uit Ariel Liquid 
5.99 en Ariel Pods 6.99. 
27 wasbeurten.  
1.485 l-27 pods.0.99

op=op
Ajax allesreiniger
Keuze uit eucalyptus, 
classic en rode bloem. 
650 ml.

op=op
Mr. Muscle 
ontstopper
Ontstopt de afvoer snel 
en helpt tegen vieze 
geurtjes. Veilig voor 
alle soorten afvoeren. 
500 ml. 
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14.99

17.99

Door voor onze 
katoenproducten te kiezen, 

steun je onze investering 
in de missie van 

Better Cotton.
aldi.nl/katoen

vanaf zaterdag 22-01

Replay boxers 3-pack**

95% katoen/5% elastaan. Keuze 
uit diverse sets. Maten: S t/m XXL. 
3-pack.

6.99Pyjama
Biokatoen (minstens 95%)/viscose.  
Keuze uit twee varianten.  

*  Dit product werd via een massa-
balanssysteem ingekocht en bevat 
daarom niet per se Better Cotton.

Merinowol  
pullover
Buitenkant 100% scheerwol, binnenkant 
100% katoen. Keuze uit twee varianten. 
Maten: M t/m XXL. Per stuk.

**Assortiment kan verschillen per winkel.

5.99

Slaapshirt*

60% katoen/ 
40% polyester. 
Keuze uit  
drie varianten.  
Maten: M t/m XL. 
Per stuk.

Maten: 122 t/m 152.  
Per set.
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10.99

9.99

5.99

6.99

Door voor onze 
katoenproducten te kiezen, 

steun je onze investering 
in de missie van 

Better Cotton.
aldi.nl/katoen

6.99

Boxershorts 2-pack
Biokatoen (minstens 90%)/elastaan/viscose. 
Keuze uit zwart en grijs.  
Maten: 2XL t/m 5XL. 2-pack.

Joggingbroek
95% biokatoen/5% elastaan 
(zwart) of 90% biokatoen/ 
5% viscose/5% elastaan (grijs). 
Keuze uit zwart en grijs. 
Maten: M t/m XL. Per stuk.

1

2

Stretchjeans*

2 98% katoen*/  
2% elastaan. Keuze  
uit twee kleuren.  
Maten: 48 t/m 56. 
Per stuk.

*  Dit product werd via een massa-
balanssysteem ingekocht en bevat 
daarom niet per se Better Cotton.

Relaxpants
100% katoen (blauw) of 90% 
katoen/10% viscose (geblokt). 
Keuze uit twee varianten. 
Maten: M t/m XXL. Per stuk.

9.99

Sweatshirt*

1 60% katoen*/
40% polyester.  
Keuze uit twee 
varianten. 
Maten: M t/m XL.
Per stuk.

Hummel  
T-shirt
100% katoen.  
Keuze uit drie kleuren. 
Maten: S t/m XXL.  
Per stuk.

9.99Vilten pantoffels
Bovenwerk: zacht vilt. Zool: 8 mm dik vilt met 
rubberen onderlaag. Maten: 41 t/m 45. Per paar.
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24.9924.99

3.49

12.99
 17.99

4.99

2.99

vanaf zaterdag 22-01

Teddyfleecedeken
100% polyester. Gezellig en  
warm met decoratief stiksel.  
Keuze uit drie kleuren.  
Afmetingen: ca. 150x200 cm.  
Per stuk.

Led bureaulamp
Keuze uit twee model-
len. Met ingebouwde 
dimmer. Afmetingen 
verschillen per model, 
hoogte 30-40 cm. 
Per stuk.

Scandinavische  
tafellamp
Keuze uit diverse  
varianten. Afmetingen 
ca. 55 cm hoog en 25.7 
cm breedte kap.  
Met 1.8 m snoer  
met schakelaar.  
E27 max. 28 W.  
Per stuk.

Stekkerdoos
Met een kabellengte van 1.4 m 
en met kinderbeveiliging. Per stuk.

Dymo  
beletteringsapparaat
Veelzijdige etikettenprinter. Incl.  
AA-batterijen en een letterband. 
Per stuk.

Dymo letterband
Voor gebruik in Dymo- 
labelmakers. Keuze uit  
diverse kleuren en materialen. 
Per stuk.

A4 papier
80 g/m² DIN A4 
210x297 mm. 
500 vellen. Per pak.
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9.99

3.49

8.99
 

17.99

5.99
3-delige metalen  
spiegelset
Drie decoratieve spiegels
van metaal in verschillende  
vormen. Keuze uit zwart, rosé  
en goud. Afmetingen: ca. Ø30 cm.
Per set.

Multi functionele 
ledlamp
Ideaal als nachtlampje 
met  bewegingssensor. 
Keuze uit twee 
 varianten. Per stuk.

Vilten mand
Keuze uit diverse kleuren. Afmetingen:
ca. 30x30x30 cm. Per stuk.

Metalen bijzettafel
Deze bijzettafel past in elk interieur. 
Met omkeerbaar plateau van glas 
in zwart of marmerlook.
-  gepoedercoat metalen frame 
-  plateau van veiligheidsglas
-  max. belading 10 kg
-  afmetingen: 51x51x52 cm
Per stuk.

Geurkaars  
in keramiek
Keuze uit dark berries, 
golden citrus, spring 
leaves en fresh linnen.  
Ca. Ø8.5 cm. Ca. 35 
branduren. Per stuk.
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14.99

7.99

6.99

VANAF

4.99 21.99
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Kettlebell
Verstelbaar in gewichten.  
Keuze uit in totaal 5 en 8 kg. Per stuk.

Dumbbellset
Voor het opbouwen en 
versterken van spieren. 
Zeshoekige vorm voor 
optimale stabiliteit. 
Keuze uit 1 en 2 k g.  
Per set.

Sportbandage
Stabiliserend, pijnverzachtend en ideaal bij  
sport en lichamelijke arbeid.  
Keuze uit hand-, enkel-, nekbandage 4.99,  
knie-, kuit- en elleboogbandage 6.99. Per stuk.

Boven- of onderlichaamtrainer
Voor het versterken van diverse spieren. 
Keuze uit boven- en onderlichaamtrainer. 
Onderlichaamtrainer beschikbaar in licht,  
medium en zwaar. Per stuk.

Massage gun
Voor het ontspannen van  
spieren na het sporten.
-  vier kopstukken met een  

eigen functie
- zes snelheidsniveaus
- incl. 220V-adapter  
Per stuk.
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12.99

2.49

8.99

4.99 3.99

19.99
Bluetooth oordopjes
Met geïntegreerde telefoonfunctie op beide oordopjes.
-  30 mAh voor ca. 3 uur gesprek / 4 uur muziek
-  powerbankcase 400 mAh maakt het mogelijk  

om vier keer op te laden
-  oplaadtijd ca. 2 uur (oordopjes en powerbankcase)
-  automatische inschakeling en verbinden bij  

het uitnemen uit de case
-  Bluetooth 5.0 met een bereik tot 15 m
-  ondersteunt Siri en Google Assistent
-  afmetingen: oordopje ca. 33x25x24 mm  

en power bankcase ca. 47x26x60 mm 
Per stuk.

Fitnessmat
Sportmat van hoge kwaliteit elastisch 
NBR-schuimrubber. Zacht, dempend en 
incl. praktische draagriem. Afmetingen: 
190x60x1.5 cm. Per stuk.

Allround  
fitness bandenset
Voor het versterken en 
stretchen van verschillen-
de spiergroepen. Vijf 
gekleurdefitnessbanden
met verschillende trek-
weerstanden. Incl. twee 
handgrepen van schuim-
stof, deur anker en twee 
voetbanden. Max. uitrek-
lengte: 185 cm. Per set.

Proteïneshaker
Keuze uit twee modellen 
met of zonder  reservoir 
voor poeder, vitaminen-/
tabletten.
-  inhoud 600-760 ml 
-  maatmarkering op beker
-  incl. blender-bal voor 

optimaal mixresultaat
-  geïntegreerde draaggreep 

aan de deksel
Per stuk.

Fitnessbanden
Voor het doelgericht ver sterken  
en stretchen van verschillende 
spiergroepen.

1 Loop set  
Vijfgekleurdefitnessbanden
met verschillende trek -
weerstanden. Per set.

2 Power-Fitnessband
Ideaal voor een vol ledige 
lichaamstraining. Keuze 
uit medium en licht.  
Per stuk.

2

1

Houdingcorrector
Voor een betere lichaamshouding.  
Kan eenvoudig onder kleding gedragen 
worden. Banden verstelbaar. Keuze uit 
small (XS-L) en large (XL-XXL). Per stuk.
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49.99

Wij accepteren 
creditcards

2 VOOR

3.00

2.690.79

ERGENS ANDERS 64.99-73.99

INLICHTINGEN:
ALDI Culemborg BV 0345-477100
ALDI Drachten BV 0512-589200
ALDI Groenlo BV 0544-474800
ALDI Ommen BV 0529-459300

ALDI Roermond BV 0475-384700
ALDI Roosendaal BV 0165-583838
ALDI Zoetermeer BV 079-3440440

Dit is een uitgave van Aldi Inkoop B.V., Postbus 147, 4100 AC Culemborg.

De acties in deze folder zijn geldig van maandag t/m zondag (tenzij anders vermeld) of zolang de voorraad strekt. Ondanks zorgvuldige planning 
kan het voorkomen dat de actie-artikelen door de grote vraag snel zijn uitverkocht. Mochten de actie-artikelen sneller uitverkocht zijn dan 
voorzien, dan vragen wij hiervoor begrip. Er geldt maximaal 4 dezelfde actie-artikelen per klant per bezoek. Bij alcoholhoudende dranken 
geldt: het werkelijke kortingspercentage valt door afronding van het kortingspercentage achter de komma net iets lager uit dan het vermelde 
kortingspercentage. Verpakkingen van de afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Vragen of opmerkingen over onze folderbezorging? Laat het 
ons weten via aldi.nl/contact. Zet- en drukfouten voorbehouden.

FSC®-gecertificeerde 
producten zijn te 
herkennen aan het  
FSC-logo. ALDI 
Nederland heeft  
een keurmerk-
overeenkomst met  
FSC: FSC® N002706

al
di.
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op=op
Lay’s en Cheetos
Keuze uit Cheetos Nibb-it sticks, Lay’s Hamka’s, 
Bugles Nacho Cheese, Wokkels naturel en 
Wokkels paprika. Alle combinaties mogelijk. 
125-180 g.

op=op
Gehaktrollen
Een heerlijk stukje gehakt  
met een krokante korst. 4x100 g.

op=op
Fuji Instax Mini 9  
instant camera
Maak de mooiste foto’s
met deze instant camera.  
Afmetingen: 11.6x11.8x6x8 cm.  
Per stuk.

op=op
Ovenverse pizzadonut
Met echte Italiaanse tomatensaus. Keuze uit 
margharita en pittige salami. 120-130 g.
Kijk op aldi.nl/winkels voor de dichtstbijzijnde 
winkel met versgebakken brood.

DE SMAAK  
VAN  
ITALIË


