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Bij elk product staat de naam van het bedrijf dat het product verkoopt. Achterin dit boek vindt u alle informatie
van de deelnemende bedrijven. Alle prijzen en acties zijn geldig t/m 31 januari 2021 (mits anders vermeld).
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Aan deze uitgave kunnen geen 
rechten worden ontleend.
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Liesbeth van Boxtel van
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Beste inwoners van Laarbeek,

Met trots presenteren wij u de tweede uitgave van Hét Grote Decemberboek. Een 
boek boordevol tips en ideeën voor de feestdagen. ‘Denk lokaal, koop lokaal’, dat 
is de boodschap. Een boodschap die vooral nú heel toepasselijk is. 

We leven in een bizarre tijd. Een tijd die voor iedereen onzeker is en waarin we 
ons allemaal machteloos voelen. Onze lokale economie krijgt harde klappen te 
verduren. Winkels kampen met grote omzetderving en de horeca moet al voor de 
tweede keer voor langere tijd haar deuren dichthouden. We zullen als inwoners 
samen onze lokale middenstand overeind moeten houden. De slogan ‘Denk lokaal, 
koop lokaal’ geldt normaal ook. Maar dit jaar is deze boodschap éxtra belangrijk. 
Onze Laarbeekse ondernemers hebben juist nú een steuntje in de rug nodig. We 
zien dat al meer mensen lokaal hun boodschappen doen en dat is goed nieuws. Zo 
steunen we samen ondernemend Laarbeek.

Gelukkig heeft Laarbeek veel diversiteit aan producten te bieden. In dit boek treft 
u de meest originele, praktische en leukste cadeaus aan. Soms van de grotere 
winkels die iedereen kent, soms van een klein, nieuw winkeltje of een lokale 
webshop. Of u nu op zoek bent naar een sfeervol cadeau voor uw moeder, een 
leuk spel voor uw zoontje of een kerstpakket voor iemand die u dierbaar is: het is 
allemaal te vinden in Hét Grote Decemberboek. 

Wij hopen dat u ondanks de huidige situatie toch intiem en fijn kunt genieten 
van de mooie, sfeervolle maand die komen gaat. Het genieten van het zetten 
van de schoen, de ‘o zo spannende’ pakjesavond of de heerlijke diners tijdens de 
kerstdagen. Dit jaar allemaal iets anders als anders. Let goed op elkaar en probeer 
gezond te blijven. Samen staan we sterk en proberen we er zo toch iets moois van 
te maken.

Pak een heerlijke kop warme chocomel, zet een sfeervol muziekje aan en plof neer 
in een lekkere stoel. Sla Hét Grote Decemberboek open en genieten maar! 

Team GoedeMorgen Media 
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Tomatin Legacy

Regio: Highlands
Leeftijd: NAS
Cask Type: Bourbon Barrels en Virgin Oak Casks
Alcohol: 43%

Smaakomschrijving: Rijping in Bourbon-vaten 
en Virgin Oak-vaten geeft de Tomatin Legacy 
een lichte zoetheid, met aroma’s van vanille, 
marshmallow, ananas en citroen. In de smaak 
komen tonen van snoep, dennen, citroensorbet, 
appels en biscuit naar voren. Afdronk is medium 
en zacht.

Leuk om te weten!
Toen Tomatin Distillery in 1897 werd opgericht, 
was de geïsoleerde en idyllische setting van 
Tomatin bijna perfect. Er was echter geen 
lokaal personeelsbestand; de lokale bewoners 
waren verspreide herders en veedrijvers. 
Het bedrijf startte een bouwproject om zijn 
personeel te huisvesten. Sinds die tijd vormt de 
distilleerderij het hart van de gemeenschap en 
de gemeenschap het hart van de distilleerderij. 
Deze erfenis is voortgezet en Tomatin blijft 
een van de weinige distilleerderijen die zijn 
toegewijde vakmensen een thuis biedt.

John van Kaathoven, úw topSlijter 

Decemberprijs!

€ 27,50
Bourbon Barrels en Virgin Oak Casks

appels en biscuit naar voren. Afdronk is medium 

Decemberprijs!

€ 27,50

Sjokolade
Zin in een heerlijk doosje 
lokaal gemaakte bonbons? 
Sjoko loco is er voor jou! In 
dit doosje zit 250 gram aan 
verrukkelijke chocolade

Sjoko loco

€7,50

€ 55,-

€ 6,00 Sjoko loco is er voor jou! In 
dit doosje zit 250 gram aan 
verrukkelijke chocolade

Sjoko loco

€ 6,00

Laarbeekse 

Lekkernijen

Borrelplank
Uw borrelplank op maat, voor elke 
gelegenheid wat lekkers. 
Leuk om te geven, lekker om te krijgen!

Oijnk

Leuk om te geven, lekker om te krijgen!

Voor elk 
gewenst 

budget samen 
te stellen 
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Bakske Bier
Een goed gevuld 
bakske bier. 
Standaard of in een 
luxe uitvoering

HoutenKado

vanaf

€ 17,95

Diverse ovensleetjes 

Makkelijke ovensleetjes. Even in de 
oven en u zet een heerlijk 
vleesgerecht op tafel! 

Slagerij Brouwers Slagerij Brouwers 

vanaf

€ 3,00

Kadobon 
bierproeverij 
Tijdens de Bierproeverij leer 
je vijf diverse bieren beter 
kennen. Tijdens het proeven 
van deze bieren 
word je voorzien van 
achtergrondinformatie

Bavaria Brouwerijcafé 

€ 12,50

€ 9,50

Bavaria Brouwerijcafé 

9,50

Laarbeekse 
ijsproducten 
Ambachtelijke lokale ijsproducten 
bij ons te koop!  Nu verkrijgbaar
in ijsbakjes, ijscoupes, ijsbonbons
en ijstaarten. Kom kijken naar de 
diverse 
mogelijkheden 
in onze winkel.

De Verrassing 
IJs-Chocolade-Horeca-Snoep  

In elk gewenst 
bedrag

€ 10,00€ 10,00

Oliebollen
Aanbieding!
14 olie- en/of krentenbollen + 
1 grote bol naar keuze bij 
Gebakkraam Meinen!

Gebakkraam Meinen!

Snippers gift pack mix
Dit geschenkpakket bevat een gewone fles Whisky 
Snippers en twee navullingen van de andere smaken. Zo 
is het mogelijk om alle drie de smaken tegelijk te kopen!

KNUS Bij Marie

€ 22,50

€ 20,00

Borrelboxen 
Bij Sluys 6 kun je terecht voor onder andere 
lunch, borrelboxen en catering. Zowel 
bezorgen als afhalen is mogelijk.
Sluys 6 is open van dinsdag tot 
en met zaterdag van 11.00 tot 
15.00 uur. Kijk op www.sluys6.nl 
voor alle informatie 
en/of bestellen

Sluys 6 

Voor elk 
gewenst 
budget
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Support your locals 
kerstpakket

‘Het meest lokale kerstpakket dat leuk is om 
te krijgen en vooral goed voelt om te geven’

Met het ‘Support your locals kerstpakket’ steun je 5 ondernemers 
die door de corona-uitbraak erg hard getroffen zijn de afgelopen 
maanden en geef je een bijzonder combinatie van kwalitatieve, 
culinaire en lokale producten cadeau. Snoepgoed van Snoeperij 
Jantje uit Aarle-Rixtel, Authentieke Italiaanse wijn van Nuova 
Sardegna, een cadeaubon van Stout eten en drinken uit Aarle-
Rixtel, een op traditionele wijze gemaakte gadget van het 
Klompenschuurtje en lokaal gebrouwen speciaalbier van de 
mannen van Hooglander bier. 

Je bestelt deze unieke pakketten gemakkelijk via 
www.vierkerstlokaal.nl of bij de deelnemende ondernemers.

Zo geef je iets moois en steun je iets moois! 

Naast het hier gepresenteerde pakket van € 75,00 
zijn er ook nog andere pakketten verkrijgbaar. 
Kijk op de website voor de mogelijkheden! 

Pakket Super Lokaal MIX
Stout eten en drinken      
• Cadeaubon € 30,00

Hooglander 4x bier      
• Hooglander New England IPA
• Hooglander Russian Imperial Stout 
• Hooglander Wit
• Hooglander Saison

Nuova Sardegna      
• Fles Rivera Puglia ~ Primitivo

Klompenschuurtje      
• ‘Klomp’ Plantenhangers met bloembollen in Nederlandse kleuren

Snoeperij Jantje      
• 4x Oud Hollandsch snoepgoed
• 1x chocolade spekken
• 1x chocolade nougat

€ 75,00
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Château Les Violettes 

Een blend van merlot (70%) en cabernet 
sauvignon (30%), afkomstig van wijngaarden 
met een leistenen ondergrond. Het resultaat 
is een dieprode wijn met paarse tinten. In de 
neus zijn tonen te herkennen van rijp fruit, 
waaronder pruimen. In de smaak komen kersen, 
bramen en drop naar voren. De fijne tannines 
verlenen de wijn een prettige structuur. De wijn 
heeft een lange fruitige afdronk. Deze wijn is 
lekker bij o.a. lam, entrecote en wildpaté konijn

John van Kaathoven, úw topSlijter 

€ 9,99€ 9,99

Een gevulde broodtas 
Deze tas t.w.v. € 19,85 is gevuld met:
- Brabantse kaneelkoek
- 10 zachte witte of bruine broodjes
- Brood naar keuze (m.u.v. krentenbrood/kerststol)
- 5 Brabantse (of pittige) worstenbroodjes
De actie loopt van maandag 7 t/m zaterdag 12 december. 
Alleen geldig in ons filiaal in Beek en Donk (op vertoon van deze bon). 

Bakkerij ’t Bakkertje 

€ 5,00 
korting! € 14,85 

Thee en een mooi gesprek
Een mooi theegesprek voor een bijzonder moment 
samen! Er zijn 54 verschillende (voorraad)potjes, 
ieder met een houten lepeltje, een thee-ei, een zakje 
met 20 gram losse thee en 25 vraagkaartjes. Er zijn 
9 gespreksthema’s en 13 soorten thee gebruikt. Elk 
potje heeft zijn eigen unieke samenstelling en een 
boodschap op het etiket aan de voorkant.

KNUS Bij Marie

potje heeft zijn eigen unieke samenstelling en een 
boodschap op het etiket aan de voorkant.

€ 9,95

€ 8,95



8 | Laarbeekse Lekkernijen

Voor iedereen die van lekker eten en drinken houdt!
Wij bieden de smaken van d’n Heikant voor thuis.

Naar keuze koud of warm mee te nemen.

Voor de liefhebbers van wild, hebben wij fantastische gerechten van Topkwaliteit.

Bekijk het special december-feestmaand menu op de website!

www.landgoeddenheikant.nl

Landgoed d’n Heikant
Adres: Asdonkseweg 6 • 5735 SP Aarle-Rixtel

T: 0492 – 550 871 • E: info@landgoeddenheikant.nl

TELEFONISCH BESTELLEN
0492 – 550 871

AFHALEN
Wij zijn open voor afhaal
van 12.00 tot 19.00 uur

Bestellen kan tot 17.00 uur
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Brabantse Kaneelkoek 
Voor iedereen een gratis Brabantse kaneelkoek t.w.v. € 4,75 bij een 
minimale besteding van € 20,00! Geldig van maandag 
23 november t/m zaterdag 5 december. Deze aanbieding is alleen 
geldig in ons filiaal in Beek en Donk (1 per klant en op vertoon 
van deze bon)

Bakkerij ’t Bakkertje 

GRATIS! 

€ 5,00
3 voor 

Kies en Mix - Tapas 
Kies en Mix! Verschillende tapassoorten. Olijven, Serranoham, 
Kaasblokjes, Zoete rode peper met roomkaas en nog veel meer. Kies 
er 3 voor maar 5 euro! Leuk voor de feestdagen! 

Jumbo Laarbeek 

€ 5,00€ 5,00
3 voor 

Kaasblokjes, Zoete rode peper met roomkaas en nog veel meer. Kies 
er 3 voor maar 5 euro! Leuk voor de feestdagen! 

Jumbo Laarbeek 

Snippers
Snippers is het beste cadeau voor elke Whisky-, Rum- en 
Gin-liefhebber.

In de fles vind je houtsnippers van gebruikte Schotse whiskyvaten. 
De snippers geven langzaam hun smaak af als je er bijvoorbeeld 
jenever of wodka aan toevoegt

KNUS Bij Marie

€ 12,50

€ 11,50
per stuk
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10 zachte broodjes
Gratis 10 zachte broodjes bij afname van 3 broden naar keuze! 
Geldig van maandag 4 januari t/m zaterdag 16 januari. Alleen 
geldig in ons filiaal in Beek en Donk (en op vertoon van deze bon) 

Bakkerij ’t Bakkertje 

GRATIS! 

Dagelijks geopend van
09.30 - 23.00 uur

Kloosterdreef 8
5735 SJ Aarle-Rixtel

0492-468110

LEVER UW 
CADEAUBON IN VOOR:
• KOFFIE MET IETS LEKKERS
• LUNCH
• HIGH TEA
• DINER
• BORREL
• EEN STREEKPRODUCT UIT 

ONZE LANDWINKEL

Snippers gift pack tumblers 
De Gift Pack Tumblers is het resultaat van een samenwerking 
met het Nederlandse merk Rebottled. Ze maken prachtige 
bekers van afgedankte wijnflessen. Hiermee is hergebruik het thema 
van deze Gift Pack. Elke doos bevat één fles Snippers Whisky en twee 
Rebottled-glazen. Want whisky is tenslotte een drankje om samen 
van te genieten!

KNUS Bij Marie

€ 27,50

€ 25,00
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Workshop bonbons 
maken

Geef iemand een heerlijke workshop 
bonbons maken cadeau en krijg 
zelf € 2,50 korting!

Sjoko loco

p.p.
€ 27,50

Gourmetschotel

Gezellig samen tafelen. 
Ook bij ons verkrijgbaar: salades, 
sausjes, stokbrood en kruidenboter. Bon appetit!  

Slagerij Brouwers 

Gourmetschotel

Gezellig samen tafelen. 

vanaf

€ 6,95
Relatiegeschenken   
Voor ieder budget maken wij samen 
een leuk geschenk. Vraag naar de 
mogelijkheden.

De Verrassing 
IJs-Chocolade-
Horeca-Snoep  

mogelijkheden.

De Verrassing 
IJs-Chocolade-
Horeca-Snoep  

Voor elk 
gewenst 
bedrag

Super kwaliteit geitenkaas 
(pot met 6 bollen)  
De allerbeste en lekkerste geitenkaas, 
heerlijk in salades, 
op het brood, toast 
of ovenschotels.
Ideaal voor 
feestdagen.

Hoeve Lange Vonder 
boerderijwinkel

€ 12,50
Super kwaliteit geitenkaas (pot met 6 bollen)
De allerbeste en lekkerste geitenkaas, heerlijk in salades, op het 
brood, toast of ovenschotels. Ideaal voor feestdagen.

Hoeve Lange Vonder boerderij winkel

€ 12,50

Asdonkseweg 6  |  5735 SP  Aarle-Rixtel  |  0492-550871  |  info@landgoeddenheikant.nl  |  www.landgoeddenheikant.nl 

www.gasterijdenheikant.nl  |  www.golfclubdenheikant.nl

Voor:

Aangeboden door:

Bonnummer:

Ter waarde van €
Cadeaubon

Cadeaubon
Maak iemand blij met een cadeaubon van Landgoed d’n Heikant, voor elk moment een geschikt cadeau! 
Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen! De bon is te besteden op afhaal, de golfbaan en restaurant.

Landgoed d’n Heikant

In ieder 
gewenst 
bedrag!
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3,99
speciaalbieren
héél veel 75 cl

*Geldig van maandag 23 november t/m donderdag 24 december 2020 bij Jan Linders Beek & Donk.

GRATIS*

t.w.v.  2,75

Jan Linders 
notenmix royal
bak 225 gram

0,00

Bij aankoop van een van 
bovenstaande bieren, 
fles 75 cl, 3,99. 

notenmix royal
gratis jan linders
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korting
€ 2,50

Kortingsbon op lamsvlees  
Tegen inlevering van deze bon ontvangt 
u € 2,50 korting op lamsvlees!

Hoeve Lange Vonder 
boerderijwinkel

Snoep
Verwen jezelf of iemand anders
met ons heerlijk snoepgoed!  
Nu ook met strippenkaart!

Oijnk

vanaf

€ 0,50

Theetas
Van iedere theeverpakking kun je heel gemakkelijk meerdere kopjes 
heerlijke theezetten. De biologische thee is met zorg uitgezocht.

Wat zit er in de theetas?
• Twee zakjes met 20 gram thee
• Houten lepeltje
• Thee-ei
• 25 thema-gesprekskaartjes 

Je schept met het bijgeleverde houten lepeltje de gewenste 
hoeveelheid thee in het thee-ei. Daarna kun je gezellig met jouw 
gezelschap een mooi gesprek gaan voeren aan de hand van de 
bijgeleverde gesprekskaartjes

KNUS Bij Marie

€ 9,95

€ 8,95

KNUS Bij Marie

€ 9,95

€ 8,95

Cadeaupakket Croy bier
Mooi pakket met 4 flesjes Croy bier en een glas. Een mooi én lekker 
cadeau voor de feestdagen!

MCD

€ 10,99

€ 6,956,95

Geschenkklomp gevuld 
met lekkernij
Sint- of Kerstklomp gevuld met 
passende lekkernij! 
Een leuk geschenk in 
de decembermaand

Klompenschuurtje 
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GRATIS 
KNIPPEN
maandag 16-12
9.00 - 18.00 uur
Wij maken die dag 

graag mensen mooi, 
die weinig te besteden 

hebben.

Piet van Thielplein 13a
Beek en Donk

Winkelplein

Laarbeek

Kletspotten   
Diverse leuke cadeautjes voor in de wintermaanden! 
Zoals deze leuke Kletspotten!

Bloematelier De 4 Seizoenen 

10 worstenbroodjes
Tip! Kies gezond. Kies Ven’s 100% volkoren worstenbroodjes. Knip 
deze bon uit en lever deze voor 31 januari bij ons in

Bakker van de Ven 

Nieuw: webshop! 
Dé Dierenwinkel Hendriks heeft sinds pas een eigen website mét gratis 
bezorgservice! Neem snel een kijkje op 
www.dedierenwinkelhendriks.nl of www.dierenwinkelbeekendonk.nl

Dé Dierenwinkel Hendriks 

Kantoorruimte in Laarbeek te huur
Prachtige kantoorruimte aan de Koppelstraat bij het Piet van Thielplein. 
Meer info: www.dekoppel.info 

De Koppel Ondernemerscentrum

Lederen schoudertas/rugzak 
Echt lederen schoudertas die ook als 
rugzak gedragen kan worden! 

Baboux 

Haar kleuren 
Laat nu je haren professioneel bij ons kleuren! 
Kort haar € 25,00
Lang haar € 30,00 

Charisma Kapper  

vanaf

€ 9,95

vanaf

€ 25,00

Lederen schoudertas/rugzak 

€ 119,95

korting

10%

per m2

€ 20,00

voor 
elk 

budget
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Rustieke kaarsen 
Diverse soorten rustieke kaarsen  

HEMA 

Heerlijke geschenkverpakkingen
De decembermaand komt er weer aan. 
Deze kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan
Geuren, douchecrèmes, geschenkverpakkingen: alles voor het gezin
Kom naar Etos, want daar pakken we het heel mooi voor u in 

ETOS

Cinnastick 
Versgebakken kaneelbroodje uit de oven inclusief heerlijk zoete sweet 
vanilla icing dipsaus. Deze worden vers voor je bereid en gesneden. Met 
de toevoeging van onze zoete vanilledipsaus is dit nagerecht geschikt 
voor iedereen die nog even wilt genieten van een ware delicatesse

Domino’s

€ 3,75

vanaf

€ 1,25

Kom naar Etos, want daar pakken we het heel mooi voor u in 

vanaf
elk 

gewenst 
bedrag

Ambachtelijke chocoladeletters
De lekkerste, ambachtelijke chocoladeletters, gemaakt in onze 
eigen chocolaterie

De Verrassing IJs-Chocolade-Horeca-Snoep  

Fat Boy Can Dog
Bij Driessen Interieur kunt u terecht voor heel veel leuke accessoires, 
zoals deze leuke kandelaar van Fatboy in een mooie geschenkdoos

Driessen Interieur

Financiële dienstverlening op maat
Efficiënte, gedegen en persoonlijke advisering rondom de financiële en 
vooral fiscale situatie van u en uw onderneming

Fleuren Accountants + Belastingadviseurs

vanaf

€ 4,25

€ 39,00

Driessen Interieur

€ 

Afhankelijk 
van uw 
wensen 

OOZOO Smartwatch 
Smartwatch met hartslag-, bloeddruk- en 
slaapmonitor, stappen- en calorieënteller. Incl.
USB-charger oplader. De batterij gaat tot wel 
8 dagen mee!

Yours Fashion  € 69,95 /
€ 79,95

8 dagen mee!

Yours Fashion  
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Kerstpakket 
L’ANZA
Op zoek naar een 
heerlijk verzorging of 
verwenpakket? Dan is dit 
L’ANZA-pakket iets voor 
jou! 

Er zijn diverse keuzes 
mogelijk, zoals 
kleurbescherming, 
UV bescherming of hittebescherming. 
Wij kijken wat jou haar nodig heeft. 
Gegarandeerd een cadeau waar je iemand 
heel blij mee maakt!

Jansen Kappers 

De Maison la Chenais Réserve Blanc
De Maison la Chenais Réserve Blanc is een sappige blend 

van vermentino, sauvignon blanc, viognier en chardonnay.
Deze wijn is een allemansvriend en kan iedereen bekoren. 

Vriendelijk, zacht, soepel en aromatisch. 
Lekker voor bij de borrel tijdens de 

kerstdagen! 

John van Kaathoven, úw topSlijter 

Philips Hue  
Met Philips Hue bepaal jij de kleur. Kies voor Design en kies uit 
16 miljoen kleuren. Nico Meulensteen is een officiële Hue dealer. 
Wij informeren u graag over de mogelijkheden

Audio Video Electro Nico Meulensteen  

€ 5,25

Prijs op 
aanvraag    

Gratis potje Sambal bij afhalen  
Bij afhalen krijg je nu een gratis potje sambal! Probeer bijvoorbeeld
onze Nasi Ramas (€ 19,95 p.p.) of de Rijsstafel (€ 19,50 p.p.). Kijk op 
www.javaanseetcafe.nl

Javaans Eetcafé 

Pluggerz  
Zaagt jouw man ’s nachts hele bossen om? Pluggerz Sleep voor een
ongestoorde nachtrust! Met Pluggerz Sleep heb jij ook ongestoorde 
nachten. Superzacht en comfortabel en door het slimme filter hoor je de 
wekker wel! 

Patrick Wetzel Opticien, Optometrist en Audicien

Diverse geuren
Heerlijke dames- en herengeuren. Grote merken en kleine prijzen

Kruidvat

vanaf

€ 19,50

vanaf

€ 14,99

€ 13,95

€ 12,50

vanaf

€ 55,90
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Mady damesondergoed  
Ons Mady ondergoed is voor jong en oud. 
Het draagt heel fijn. Het ondergoed is 
verkrijgbaar in de maten 
M tot XXXXL

Zeeman     

De acht bergen   
Speciale uitgave: ‘De acht bergen’ van Paolo Cognetti. Let op: op = op! 
Het betreft een gebonden editie 

Van den Heuvel 
Boek en Kantoor 

Salmon Lovers Box
Salmon Savory Roll * Cheese Salmon Roll * Salmon Roll * Salmon Nigiri 
* Flamed Salmon Nigiri * Salmon Sashimi (1-2 pers)

Sushi 8 

Dames- of Herenportemonnee
Prachtige portemonnees in diverse kleuren van het merk BEAR. In de 
maanden november, december en januari: 20% korting! 

Schoenmakerij Laarbeek

vanaf

€ 14,95

€ 3,99

€ 7,50

€ 31,50

Rabo RegenboogRekening
Open de gratis Rabo RegenboogRekening voor je (klein)kind en begin 
met sparen voor later. Of open de gratis Rabo JongerenRekening. Kies 
ook meteen een leuk welkomstcadeautje uit

Rabobank Helmond Peel Noord

Sunny bag 
Shop nu bij Shoeby deze leuke, trendy en classy Sunny bag van € 29,99 
voor € 8,99. Verkrijgbaar in 4 kleuren

Shoeby 

Beschermspray voor schoenen 
Hoogwaardige beschermspray voor schoenen. Knip deze bon uit. 
Bij besteding van minimaal € 99,95 krijgt u deze beschermspray 
gratis! *Actie is niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen

Van Mierlo schoenen  

gratis! *Actie is niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen

€ 29,99

€ 8,99

t.w.v. € 14,95

gratis*

gratis
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Heuvelplein

Haren opsteken mét GRATIS mini    
Wil jij jouw haren in december of januari mooi opgestoken 
hebben? Dat kanbij ons al vanaf € 18,50. En in deze 
feestmaanden krijg je er ook nog eens een GRATIS mini bij! 
Informeer naar de mogelijkheden of maak een afspraak

Kappersschool van Wetten 

vanaf

€ 18,50

Ondernemersvereniging

Heuvelplein

Waar beleving voorop staat

Secrid Wallets    
De Secrid Wallet is een super compacte portemonnee die ideaal 
in gebruik is. Met een hendeltje komen de pasjes er trapsgewijs 
uit. Daarnaast is er ruimte voor papiergeld en wat extra pasjes of 
muntjes

Annies tasjes

vanaf

€ 24,95

Annies tasjes

€ 

€ 59,00

€ 49,00

Beercarrier
Nooit meer gedoe met flessen op de fiets. Veilig 
en gemakkelijk voor over je stang en klaar.
Dat is beercarrier! 

Fietsvakman van den Berg

Bakkerij ’t Bakkertje    
Gebak bestellen? Kijk op onze webshop voor ons assortiment.
www.bakkertje.nl

Bakkerij ’t Bakkertje
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Voor elk 
gewenst 
budget  

Voor elk 
gewenst 
budget  

€ 9,99

Korengoud Karameltaart
Het lekkerste gebak voor de feestdagen vind je bij Jan Linders. 
Zoals deze Korengoud Karameltaart met krokante laagjes 
hazelnootschuim, karamelbavaroise en slagroom. Bestrooid met 
karamel, chocolade en fudge! Ook online te bestellen op
www.janlinders.nl/gebak

Jan Linders 

Kerstpakket
Vraag vrijblijvend naar de 

mogelijkheden voor een leuk, 
zelfsamengesteld kerstpakket!

Jumbo Laarbeek

Feetje babypakje
Mooi, kwalitatief babypakje van 

Feetje. Ook voor diverse andere mooie 
babykleding kun je bij Ingrid Lingerie 

terecht. Met merken zoals Noppies, 
Your Wishes, Claesens en GYMP

Ingrid Lingerie

Wist jij dat...
We nog meer in de keuken hebben naast friet 
& snacks? Je kan bij ons ook genieten van een 
heerlijke lunch of compleet driegangenmenu! We serveren verse broodjes, 
salades en luxe hamburgers. Ken je onze gamba of wok gerechten al?

De Smickel

Damesmode
Veel leuke, diverse dameskleding. Voor jong en oud 
in de maten 36 tot en met 52. Kom eens langs in onze 
gezellige winkel op het Heuvelplein

Annet Mode

Bestel in 
de zaak of

online!

€ 29,95

gewenst 
budget  
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vanaf

€ 15,-

€2,50
korting! 

Waardebon
Binnenkort vind je KNUS bij Marie 
in het Oude Raadhuis! Een winkel 
met koffie, thee en gebak, maar 
ook leuke cadeauaccessoires. 
Verras iemand alvast met een bon 
van KNUS. Bij besteding vanaf 
€ 25,00 krijg je € 2,50 gratis! 
Waardebonnen ook verkrijgbaar 
bij GoedeMorgen Media

KNUS Bij Marie

Podotherapie Mirna van Vught
Podotherapie Mirna van Vught vind je op het Heuvelplein 
in Beek en Donk. Kijk voor meer informatie op www.
podotherapiemirnavanvught.nl of bel voor een afspraak
naar 06-19969012

Podotherapie 
Mirna van Vught

GRATIS uw huisdier ontwormen
Bij Dierenartsencombinatie ZuidOost  ontvangt u bij besteding 
vanaf € 25,00 (tegen inlevering van deze bon) een ontwormkuur 
voor 1 hond of kat GRATIS. Het is belangrijk om uw huisdier 4 keer 
per jaar te ontwormen. Deze actie is geldig tot en met 31 januari

Dierenartsencombinatie ZuidOost 

GRATIS

Dierenartsencombinatie ZuidOost 

€ 229,00

Tafelset Piccolo 
Uitgevoerd in naturel mangohout gecombineerd met zwart 
staal. Met de drie tafels kunt u de opstelling in uw woonkamer 
gemakkelijk veranderen

Mandenman Meubelen 

PODOTHERAPIE
MIRNA VAN VUGHT S

TA
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IT

BEL VOOR EEN AFSPRAAK
06 - 199 690 12

Locatie Beek en Donk
Heuvelplein 91 5741 JJ

Beek en Donk

www.podotherapiemirnavanvught.nl
info@podotherapiemirnavanvught.nl

Take away bij restaurant PUUR
Bij restaurant PUUR kunt u ook terecht voor heerlijke take away! 
Kijk voor het uitgebreide steaks & frites menu op
de website www.restaurantpuur.nu

Restaurant PUUR 
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15%
korting

Ikki Fashion
De leukste Ikki-fashionproducten! Kom eens bij ons langs
om te kijken naar ons mooie assortiment

Sea Salt 

PSV Pyjama
PSV Pyjama uit kleur 2020-2021. Maten: 104-176

Sportshop Laarbeek 

Kortingsactie op monturen   
Schippers Optiek geeft korting op diverse 
soorten monturen.

Een complete enkelvoudige
bril nu € 50,00* korting

Een complete Varilux bril
nu € 100,00* korting

* Niet i.c.m. andere aanbiedingen

Schippers Optiek

Kortingsactie op monturen   
Schippers Optiek geeft korting op diverse 

Waardebon van Slagerij Brouwers   
Weet je niet wat je iemand cadeau kunt geven? Denk dan 
aan een waardebon van Slagerij Brouwers! Voor een heerlijk, 
bourgondische zaterdagavond of gewoon voor iets lekkers met 
Sinterklaas en Kerst. Altijd goed te besteden! 

Slagerij Brouwers 

Make-up 
cadeaupakket bij Your 
Look
Mooie kerstpakketten en make-up 
in cadeauverpakking voor
uw kennis of geliefde

Your Look

Slagerij Brouwers 

Voor elk 
gewenst
bedrag!

Op aanvraag
in de salon

vanaf

€ 20,50

Op aanvraag
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Nu 10% 
korting op het 
arbeidstarief

Onderhoud tuin- en parkmachines
Nu 10% korting op het arbeidstarief voor het onderhoud op
tuin- en parkmachines

Jos Martens & Zn. B.V.

Dier, tuin & 

klussen

Vanaf € 1,65

Premium honden en 
kattenvoer 
Honden- en kattenvoer gemaakt 
van kwaliteitsvlees of vis. 
Boordevol natuurlijke eiwitten, 
vitamines en mineralen. Honden
en katten zijn er dol op

Oijnk

Pindakaas voor 
tuinvogels
3 potten pindakaas voor de 
tuinvogels! 

Dé Dierenwinkels Hendriks 

€ 4,95

€ 199,00

€ 179,00

STIHL MS 170
kettingzaag - 30 cm
Klein instapmodel benzine kettingzaag met STIHL 2-MIX-motor. 
Uitstekend geschikt voor het zagen van brandhout. Voor vellen van 
bomen tot 30 cm

Jos Martens & Zn. B.V.

tweede 
zak halve 

prijs!

Lekkerrrr 
hondenbrokjes 
Hypoallergene voeding voor de 
hond. Nu tegen inlevering van 
deze bon de 2e zak voor de helft 
van de prijs! Kijk op 
www.dedierenwinkelhendriks.nl 
voor alle producten

Dé Dierenwinkels 
Hendriks 

€ 9,50
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Nu op zijn
Mooist

Kerst- en Sfeershow

Iedere zondag open van 12.00 tot 17.00 uur
Voor alle actuele openingstijden zie www.biezen.nl

Kom jij ook bij Tuincentrum De Biezen 
(kerst)inkopen doen? Neem onderstaande 
bon mee en ontvang € 5,- korting!

In de decembermaand bij 
besteding van minimaal € 25,-

korting
5,- Maximaal 1 bon per persoon en niet 

geldig op cadeaubonnen en frisdrank.
In te leveren tot en met 31 december.
www.tuincentrumdebiezen.nl

€ 299,00

STIHL MSA 120 C-B
accu kettingzaag actieset
Lichte accu kettingzaag voor het tuinonderhoud en eenvoudige 
klusjes. Gemakkelijk wisselen van ketting. Setaanbieding incl. accu 
AK 20 en lader AL 101

Jos Martens & Zn. B.V.

Vogelhuisjes handgemaakt  
Vogelhuisjes in allerlei vrolijke kleuren. Geschikt voor buiten. Wist u 
al dat de Nieuwe Werf in 2021 verhuist naar Ondernemerscentrum 
De Koppel?  

ORO de Nieuwe Werf

€ 10,00
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€ 16,-

€ 12,50

STIHL dynamic Sensolight 
werkhandschoenen
Lichte werkhandschoenen uit schaapsleder met klittenbandsluiting
en reflecterende strepen. Verkrijgbaar in maat S – XL.

Jos Martens & Zn. B.V.

12,50

€ 249,00

STIHL BGA 57 accu
bladblazer actieset
Perfect uitgebalanceerde accu bladblazer voor aangenaam en 
moeiteloos werken. Ronde blaasmond. Setaanbieding incl. accu AK 20 
en lader AL 101

Jos Martens & Zn. B.V.

Ongedierte?
Doe er wat aan – bel Edwin!
Last van ongedierte in tuin en/of huis? Maak
een afspraak en ik kom langs! Ook voor
preventie van ongedierte. De eerste intake
is gratis! Tel: 06-22777031

Tuincentrum d’n Heikant

gratis
advies
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Sinterklaas, Kerst, 
verjaardag of pensioen? 
Dan moet je een karikatuur 
van Sandor doen!
Op zoek naar een origineel 
en persoonlijk cadeau? Kijk 
op DeKarikaturist.nl en laat 
je inspireren

De Karikaturist
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€ 30,00

€ 25,00

Decemberactie!
Digitale portretkarikatuur*

Wonen, koken & 

huishouden

Fantasy Puzzels 
Keuze uit diverse legpuzzels van fantasykunstenaars 
als Josephine Wall, Nene Thomas en Anne Stokes. Leuk 
voor de koude winteravonden!

Fairyland

vanaf

€ 14,95

€ 6,75
Amber geurblokjes 
Deze heerlijke Amber geurblokjes (4.5 x 
2cm) kunt u op verschillende manieren 
gebruiken. Bekijk de mogelijkheden op 
onze website www.spulletjeshoek.nl. 

Spulletjeshoek
€ 6,75onze website www.spulletjeshoek.nl. 
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Deel Interieurbeleving
Kerkstraat 4
5735 BZ Aarle-Rixtel

E-mail: info@deelinterieur.nl
Telefoon: 0651597047

Van jong tot oud geniet van deze 
winkel vanwege de leuke mix van 
oude & nieuwe producten. Sfeervolle 
wooncadeaus, hebbedingetjes, hip-
pe interieuraccessoires en een mooi 
assortiment kaarsen. 

Laat je verrassen en neem de tijd om 
al het leuks te komen bekijken, te be-
leven en jouw keuze te maken! Wees 
welkom op Kerkstraat 4 Aarle-Rixtel, 
tot binnenkort! Groet, Margot.

Bij Deel Interieurbeleving in Aarle-Rixtel blijf je kijken,
zoveel leuks is er te vinden in deze gezellige woonwinkel!

Openingstijden:

Woensdag 10:00-17:00

Donderdag 10:00-17:00

Vrijdag 10:00-17:00

Alle zaterdagen vanaf 

21 november 10:00-16:00
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Voor elk 
gewenst 
budget

Keuze uit héél veel LP’s!
Bij Bob’s Vinyl vind je altijd het perfecte cadeau voor elke muziekliefhebber! Héél veel LP’s en andere muzikale cadeaus om uit te kiezen. 
Durf je niet voor een ander te kiezen? Kies dan voor onze cadeaubon

Bob’s Vinyl

Interieuradvies
Een interieuradvies waarbij 
ik u graag help bij de 
inrichting van uw woning. 
Dit doe ik door middel van 
meubelopstelling, kleur & 
sfeer! 

Advies Woonstyling 

€ 195,00

Tassen
Bij Annies tasjes verkopen wij heel veel 
verschillende mooie, hoogwaardige tassen 
van diverse merken. Kom gerust eens een 
kijkje nemen!

Pliever, Casteleijn & Beerens, Bear Design
Merel by Frederiek, Burkley, By LouLou, 
Cowboybags, Kipling, Fab., X Works, 
Napsoe, Legend, PH&T, Shabbies, Fred de la 
Bretoniere, Myomy, Hedgren, Sodutch

Annies tasjes

Tassen
Bij Annies tasjes verkopen wij heel veel 
verschillende mooie, hoogwaardige tassen 
van diverse merken. Kom gerust eens een 
kijkje nemen!

Pliever, Casteleijn & Beerens, Bear Design
Merel by Frederiek, Burkley, By LouLou, 
Cowboybags, Kipling, Fab., X Works, 
Napsoe, Legend, PH&T, Shabbies, Fred de la 
Bretoniere, Myomy, Hedgren, Sodutch

Annies tasjes

Voor elk gewenst bedrag

Flower Fairies
De beeldjes van bloemenkinderen 
zijn gebaseerd op tekeningen 
van Cecily Mary Barker, keuze uit 
ruim 100 beeldjes op stokje om in 
een plant te steken

Fairyland

€ 14,95

vanaf

€ 7,50

Velours kerstbomen
Haal de perfecte kerstsfeer in huis met
deze velours kerstbomen. Diverse kleuren 
en maten op voorraad. Loop gezellig
even binnen

Bloomsierkunst
Bloom

7,50

Haal de perfecte kerstsfeer in huis met
deze velours kerstbomen. Diverse kleuren 

Muurcirkel Forex 
Muurcirkels zijn dé 
interieurtrend van dit moment. 
Wij hebben diverse muurcirkels 
van Forex te koop 

Spulletjeshoek

20 cm €7,95
30 cm €9,95
40 cm €11,95 / €13,95 

van Forex te koop 

Spulletjeshoek

20 cm €7,95
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€ 149,00

(inclusief BTW)

€ 129,00

URE 350 Wp Full Black zonnepaneel
Een hoogvermogen 120-cells zonnepaneel met de nieuwste 9-bussbar 
technologie! Formaat: 1755x1038x35 mm. Dit zonnepaneel is perfect 
voor schuine dakvlakken van zowel woningen als commerciële 
projecten, waarbij de esthetiek erg belangrijk is. Deze aanbieding is 
geldig met vermelding ‘Hét Grote Decemberboek’, eigen installatie en 
tot 31-01-2021. 

Uiteraard leveren wij tegen zeer scherpe prijzen ook bijpassende 
omvormers, bekabeling en montage materialen voor zowel schuin-
en platdak

Zonnepanelen Laarbeek

€ 

350WP

zonnepanelenlaarbeek.nl
bespaar geld, leef groen

Sinterklaas- en 
Kerstplankjes
Maak de feestdagen speciaal met deze leuke 
serveerplankjes. Helemaal verkrijgbaar in 
Sinterklaas- en/of Kerstsfeer. Verkrijgbaar in 
diverse uitvoeringen

HoutenkadoHoutenkado

vanaf

€ 9,95

Lampje old
look zilver 
Deze lampjes zijn
echte sfeermakers. De lampjes 
zijn 13 x 8 cm. Werkt op 2 AAA-
batterijen. Leuk om met meerdere 
lampjes te combineren

Spulletjeshoek

€ 10,9510,95

vanaf

€ 11,50
Kaarsenhouder met deksel 
in zink, zwart of brons
Glazen kaarshouder met deksel in zink of 
brons. Leuk met kaarsjes of decoratie erin. 
Verkrijgbaar in 2 maten

Deel Interieurbeleving

Rekje met 4
brood-/ tapas-plankjes
Leuk rekje waaraan 4 mooie broodplankjes 
hangen. Het rekje is
35 x 12 x 10cm. De plankjes zelf zijn +/-
25 x 12 x 1cm

Spulletjeshoek

€ 17,50
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De lekkerste speciaalbieren! 
Wist je dat je bij Bob’s Vinyl ook terecht kunt voor een groot assortiment speciaalbieren? We hebben een steeds wisselend assortiment van ruim 
150 bieren op voorraad, voor elk wat wils! Natuurlijk hebben we ook een aantal heerlijke cadeaupakketjes voor je samengesteld

Bob’s Vinyl

Voor elk 
gewenst 
budget

Brabants Plenkske
Maak je samenzijn gezellig met deze Brabantse serveerplank.
62 cm aan borrelplezier! 

Houtenkado

€ 13,95€ 13,95

Tuitvaas met droogbloemen 
Gouden tuitvaas met droogbloemen,
makkelijk in onderhoud zonder
verzorging. Wij hebben een groot
assortiment droogbloemen
op voorraad

Bloomsierkunst Bloom

Tuitvaas met droogbloemen 

€ 17,50

Ashleigh & Burwood geurolie voor in huis
Heerlijke geurolie voor in huis. Prachtige sierhouder (€39,95) en 
verschillende geuroliën (€15,95).  Mooi cadeau voor de feestdagen

MCD 

vanaf

€ 15,95
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Gevulde 
tapasplank
Leuk om te geven en fijn 
om te krijgen! In een grote 
of kleine uitvoering

Houtenkado.nl

vanaf

€ 17,95

Gezelschapsspel ‘Pennen Neer’
‘Pennen Neer’ is een supersnel, uitdagend en tegelijkertijd ook zéér 
frustrerend gezelschapsspel. Wie houdt zijn of haar zenuwen het best 
in bedwang en geeft telkens het meest originele antwoord?! Het spel is 
in een paar minuten uit te leggen. Spelen maar! 

Pennen Neer

€ 19,50

vanaf

€ 4,50

Kerstboomkaarsen 
Kerstboomkaarsen in diverse maten en kleuren

Deel Interieurbeleving 

€ 

Kerstboomkaarsen 
Kerstboomkaarsen in diverse maten en kleuren

Deel Interieurbeleving 

Kerstboomkaarsen 
Kerstboomkaarsen in diverse maten en kleuren

Deel Interieurbeleving 

Kerstdecoratie
Leuke kerstartikelen voor 
een mooie Kerst met een 
‘OIJNK tintje’

Oijnk

vanaf

€ 1,98

Unieke etagères  
Diverse handbeschilderde 
etagères. Loop gerust 
eens binnen. Wist u al 
dat de Nieuwe Werf 
vanaf 2021 gaat 
verhuizen naar 
Ondernemerscentrum 
de Koppel?!

ORO de Nieuwe Werf    

Unieke etagères  
Diverse handbeschilderde 

ORO de Nieuwe Werf    

Unieke etagères  
Diverse handbeschilderde 

€ 8,50

WOWW!!
Aan de muur? 
Blij worden van dat wat je 
lief is als blikvanger aan de 
muur! Keuze uit meer dan 
300  lijsten. Prints op onder 
andere hout, beton en 
plexiglas. Het is allemaal 
mogelijk bij Het Fotoatelier 
in Aarle-Rixtel!

Het Fotoatelier 

Prijs op aanvraag

Geef je herinnering 
een toekomst! 
Tijdens de feestdagen nog eens 
genieten van wat eens was? 
Super 8mm en oude videobanden 
laat je bij Het Fotoatelier 
vakkundig digitaliseren. 
Informeer naar de mogelijkheden 

Het Fotoatelier

Prijs op
aanvraag
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KUSTOMAID basic handschoenen 
Cowhide Leder Primaloft isolatie met pullstrap Nederlands design. 
Exclusief verkrijgbaar bij Van Meelis Wintersport

Van Meelis Wintersport

Ook andere kleuren 
en modellen in ons 
assortiment.

€ 59,95

Ook andere kleuren 
en modellen in ons 
assortiment.

vanaf

Puma vesten (kinderen)
Puma hooded hoogwaardige sweatervesten voor kinderen.
Verkrijgbaar in de maten 128 t/m 176 in diverse leuke kleuren.
Ook diverse bijpassende broeken aanwezig

Sportshop Laarbeek

€ 49,9949,99

Sport, outdoor & 

reizen

Gazelle dubbele fietstas 
met MIK cliksysteem
Wie fietskilometers maakt mag hoge eisen 
stellen aan tassen voor op de fiets. TRIA 
Fietsen weet dit als geen ander en
biedt fietstassen van NewLooxs

TRIA Fietsen 

€ 89,99

€ 74,99

Wie fietskilometers maakt mag hoge eisen 
stellen aan tassen voor op de fiets. TRIA 

CORDO Spiegel De Luxe
Verstelbare spiegel voorzien van vlak 
en licht dimmend glas. Voorzijde met 
reflectie. Zeer geschikt voor e-bikes 
en speed pedelecs. Geschikt voor 
sturen met een diameter van 22,2mm

De Concurrent

€ 31,95

€ 24,95

Diverse toeters en bellen 

Fietsenwinkel ‘t Pumpke

€ 4,95

Diverse toeters en bellen 

vanaf
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Lieshout
Winkel

Service center

Brandevoort
Winkel

Service center

sinds
2010

www.triafietsen.nl ran e rt

TRIA Fietsen Brandevoort

Maandag 13:00-19:00
Dinsdag 10:00-19:00
Woensdag 10:00-19:00
Donderdag 10:00-19:00

Vrijdag 10:00-19:00
Zaterdag 10:00-16:00
n a esl ten

Herselsestraat 21  •  5708 XK Helmond  •  0492 79 24 56

www.triafietsen.nl lies t

TRIA Fietsen Lieshout
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Shimano Service Center

Continental brand store

Shimano Service Centers zijn een wereldwijd netwerk 
van onafhankelijke fietsretailers. Wij combineren de 
best mogelijke service voor fietsen met de allerlaatste 
technologieën. Niet zonder moeite zijn wij een van de 

weinig geselecteerde schilddragers van Shimano. 

TRIA Fietsen is naast dealer van Continental ook 
Continental Brand Store. Dat wil zeggen dat wij 
beschikking hebben tot alle soorten en maten 
Continental banden en accessoires. Rijd met 
vertrouwen tijdens iedere rit, op iedere ondergrond 
en in welke omstandigheden dan ook met de 
topkwaliteit banden van Continental. De hoogst 

mogelijke kwaliteit op dit gebied.  
In deze prachtige wijk van Helmond bieden wij 
u een winkel met een aanvullende collectie van 
Lieshout aan. U vindt hier bijvoorbeeld Volare 
kinderfietsen en een breed assortiment van 
Giant en Liv fietsen. U kunt, zoals u gewend bent 
van ons, met alle merken en soorten fietsen 
bij ons terecht. Heeft u uw fiets niet bij ons in 
Lieshout gekocht? Geen probleem. Wij bieden 

hulp aan iedereen.

 In Brandevoort repareren en onderhouden 
wij alle fietsen: van elektrische fietsen, 
mountainbikes en stadsfietsen, tot hybride-, 
race-, vouw- en schoolfietsen. Daarnaast kunt 
u bij ons ook voor onderdelen, vernieuwende 
accessoires, kratjes, smeermiddelen, voeding 

en toebehoren terecht.

Als klant van ons geniet u veel voordeel en een 
perfecte service. Wij streven naar een 24 uurs 
service voor alle soorten en merken fietsen. Zo 

kunt u optimaal genieten van uw fietstocht!

U bent bij TRIA Fietsen in Lieshout meer dan 
welkom voor bijna alles op het gebied van 
fietsen! Een winkel vol fietsen en een uitstekend 

service center!

Elektrische-, life-style-, stads-, hybride-, race-
fietsen, mountain bikes, tweedehands-
fietsen en specials. Met eveneens een breed 
aanbod aan onderdelen, accessoires, kleding, 
smeermiddelen, voeding en toebehoren om 
optimaal te genieten van uw fietstocht! Als klant 
geniet u veel voordeel en een perfecte service.

Uw fiets is een kostbaar bezit. Dit weet ons 
team vol fietsers en fietsliefhebbers als geen 
ander! Bezoek TRIA Fietsen in Lieshout, en laat 
u verrassen door het aanbod fietsen. Bij TRIA 
Fietsen repareren wij alle soorten en merken 

fietsen en streven naar 24 uurs service!

TRIA Fietsen Lieshout

TRIA Fietsen Brandevoort
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Daarom onderhoud bij Auto Corsten!
• Haal- en brengservice
• Gratis pechhulp bij onderhoudsbeurt
• 12 maanden garantie op reparatie
• Gratis vervangend vervoer
• Vakkundige monteurs
• Alle merken welkom
• Erkend reparateur Opel
• Aircoservice
• Banden en trekhaken tegen scherpe prijzen

Auto Corsten: Al meer dan 40 jaar een begrip

Re� ptionist

GRATIS
wintercheck

Re� ptionistRe� ptionist

APK € 19,95
inclusief afmeldkosten

EINDEJAARSACTIE:

Bel mij voor een afspraak

0499 - 42 21 76

OPEL ERKEND
REPARATEURAUTO CORSTEN

Mariastraat 64, Mariahout  |  www.autocorsten.nl  |  www.vakgarageautocorsten.nl  |  info@autocorsten.nl

vanaf

€ 39,9939,99

Speciale Continental winterband 
voor elektrische fietsen
Speciaal voor E-bikes ontwikkelde winterbanden
geven extra veel grip en bieden een optimale
anti-lek garantie met top rijcomfort.
Nu gratis montage!

TRIA Fietsen 

Handschoenen 
ColdShield
Softshell handschoenen 
met veel bewegingsvrijheid. 
Uitermate geschikt bij koud 
winterweer. Verkrijgbaar in 
de maten XS t/m 3XL 

De Concurrent

€ 34,95

€ 29,95
Cruyff Sneakers
Cyclone
Cruyff Sneakers model Cyclone. Verkrijgbaar
vanaf maat 40 in de kleuren zwart en wit

Sportshop Laarbeek

€ 79,99

€ 59,00€ 

Cruyff Sneakers model Cyclone. Verkrijgbaar

€ 59,00€ 

Grutto Design - 
Merino fietssok
Deze houd je goed warm ook 
wanneer de temperaturen 
onbehagelijk worden. Een 
goede hoge pasvorm zorgt 
ook voor deels warme kuiten

Stuurfietsen.nl

€ 13,95
ook voor deels warme kuiten

€ 13,95
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Verzamel ze allemaal!
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36 verschillende bouwdozen voor jongens
en meiden met een waarde tot €11,00

Gratis bij wasprogramma 1 of bij inlevering van 9 GP Multi Munten

#19

GRATIS
Sluban bouwdoos

bij wasprogramma 1 (€15,00)

Grand Prix Carwash Helmond B.V.
Churchilllaan 48, 5705 BK Helmond. Tel. 0492-555613

www.grandprixcarwash.nl

Hoe werkt het?
Koop wasprogramma 1 van 15,00 euro en laat uw auto wassen in de wasstraat.
In de wasstraat ontvangt u gratis een bouwdoos uit deze folder.

Liever een andere bouwdoos? Geen probleem!
Kom dan direct na het wassen naar de shop om uw bouwdoos te ruilen voor een andere.
Alle bouwdozen zijn opgebouwd te zien in onze shop. 

OP=OP
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Bright lichtgevende bal
De bal lijkt zwart, maar wanneer je een foto/video met flits maakt, 
geeft de bal licht op je scherm. Deel zo je voetbalskills op social 
media! 

Sportshop Laarbeek

€ 40,00

TRIA Fietsen Lieshout
Papenhoef 21
0499-425360

maandag 13.00 - 20.00 uur
di t/m vr     09.00 - 20.00 uur
zaterdag   09.00 - 17.00 uur

maandag 13.00 - 19.00
di t/m vr 10.00 - 19.00

zaterdag 10.00 - 16.00

TRIA Fietsen Brandevoort
Herselsestraat 21

0492-792456

www.triafietsen.nl

Deluxe onderhoudsbeurt inclusief montage fietsbanden (bij aankoop).
Inclusief poets & wax behandeling.

inleveren t/m 28 februari 2021                geldig voor alle soorten & merken fietsen

WINTERBEURT, APK voor de fiets

Continental TOP Contact winter II
incl. Hermetic plus binnenband

van 77,99 voor 64,99 (winter keuze)

Continental Contact plus 
incl. Hermetic plus binnenband

van 48,99 voor 39,99 (e-bike keuze)

Continental Contact urban 
incl. Hermetic plus binnenband

van 39,99 voor 30,99 (comfort keuze)

van € 97,99 voor € 49,90

Hermetic plus binnenband = 3x langer op spanning, minder lek, langere levensduur, meer rijbereik        

korting

10%

New Looxs en 
Basil tassen
Diverse tassen, kleuren en maten

Fietswinkel ‘t Pumpke

Harrows dartboard en pijlen
Harrows dartboard (€55,00). Eventueel aan te vullen met een set 
Harrows matrix steeltip pijlen (€15,00)

Sportshop Laarbeek

setprijs

€ 60,00

Sportshop Laarbeek

Squirt - Chain 
Lube Wax - 120ml
Het revolutionaire 
kettingsmeermiddel 
bestaande uit een emulsie
van wax en water. Verlengt
de duurzaamheid van je 
ketting, verlaagt
de weerstand en houdt
je ketting schoon

Stuurfietsen.nl

€ 11,99
van wax en water. Verlengt



Sport, outdoor & reizen | 37

Cruyff Sneakers
Flash
Cruyff Sneakers van het model Flash.
Verkrijgbaar vanaf maat 40 in de kleuren zwart en wit

Sportshop Laarbeek

€ 69,99

€ 49,00
€ 69,99

€
€ 69,99

€ 49,00€

WAARDEBON

Winterbeurt

Fietsenwinkel ‘t Pumpke     Dorpsstraat 27a, Aarle-Rixtel
www.fietspumpke.nl

10% KORTING
OP BANDEN EN 

VERLICHTING BIJ
DE BEURT

vanaf

€ 45,00

Waardebon geldig t/m januari 2021SKS Airkompressor 12.0 
Aluminium pomp
Geschikt voor alle ventielen
Met manometer (drukmeter)

Fietsenwinkel ‘t Pumpke

€ 29,95

€ 24,95

Agu Go Regenkleding 
Agu Go broek  € 34,99
Agu Go jas  € 49,99
Actie bij aankoop van combinatie
(broek + jas)  € 69,99

Fietsenwinkel ‘t Pumpke

€ 84,98

€ 69,99
Agu Go Regenkleding
Agu Go broek € 34,99
Agu Go jas € 49,99
Actie bij aankoop € 69,99
van combinatie
(broek + jas)

Fietsenwinkel ‘t Pumpke

€ 94,95

€ 65,0065,00

Rugzakken
Prachtige Fjallraven kanken rugzakken. Verkrijgbaar in diverse 

kleuren. OP = OP

Annies tasjes

vanaf

€ 5,00

Waardebon
Bij Annies tasjes vindt u het perfecte cadeau voor aankomende 
feestdagen. Wat is er nou persoonlijk dan een waardebon? Zo kiest 
diegene aan wie u de bon wilt schenken zelf iets leuks uit in de winkel! 
De waarde van de bon bepaalt u zelf. Verkrijgbaar vanaf € 5,00

Annies tasjes

€ 
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Beauty & 

Lifestyle

Bent u één van de gelukkigen die een cadeaubon van 
Hét Grote Decemberboek heeft ontvangen?

Bij YOURS FASHION
is iedere 10 euro 
aan bonnen 
12,50 waard!
Dus kom langs en lever in. 100 euro wordt dus bijvoorbeeld 125 euro!

Geen bon ontvangen? De cadeaubonnen voor Hét Grote Decemberboek zijn 
verkrijgbaar bij GoedeMorgen Media, Heuvelplein 3, Beek en Donk. 
YoursFashion

Lederen laptop-
fietstas New-Looxs
Lederen tas met de looxs als een 
gewone werktas. Hij is speciaal 
gemaakt voor de fiets. Veiligheid, 
comfort en een mooie uitstraling. 
Verkrijgbaar in de kleuren cognac
en bruin 

TRIA Fietsen

€ 209,99

€ 184,99 Acryl- en olieverf
Fairyland geeft kleur aan de 
koude wintermaanden. Op 
alle Amsterdam Acrylverf
en Rembrandt Olieverf
nu 20% korting

Fairyland

vanaf

€ 5,95
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Sinterklaas, Kerst, 
verjaardag of pensioen? 
Dan moet je een karikatuur 
van Sandor doen!
Op zoek naar een origineel 
en persoonlijk cadeau? Kijk 
op DeKarikaturist.nl en laat 
je inspireren 

De Karikaturist
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Dan moet je een karikatuur 

€ 30,00

€ 25,00

Decemberactie!
Digitale portretkarikatuur*

Setje lucky charm en lucky bracelet  
Wij zijn Eline (15) en Lois (14). Wij maken unieke sieraden voor mens 
en paard. Deze kun je ook zelf samenstellen. Kijk op onze webwinkel 
www.luckyponys.nl

Lucky pony’sLucky pony’s € 6,95

Sieraden
Bij Yours Fashion kun 
je terecht voor diverse 
moderne, kwalitatieve 
sieraden. Je hebt keuze uit 
merken zoals IXXXI, OOZOO, 
KALLI, KARMA en nog veel 
meer. Yours Fashion: Ook 
voor accessoires de grootste 
keuze in laarbeek!

Yours Fashion

Voor elk gewenst budget 

200 verschillende soorten parfum
Parfum nodig? Kom dan snel langs! Meer dan 200 verschillende 
soorten dames, - en heren geuren verkrijgbaar bij mij. Wat je 
favoriete geur ook is, grote kans dat je deze vindt bij Salon Wieteke! 
Heb testers op voorraad dus kijken samen naar een geur die bij jou 
past. Je betaalt voor de geur en niet voor het merk of het mooie flesje. 
Alle geuren zijn gemaakt op basis van etherische oliën, waardoor de 
geur langer aanwezig blijft op de huid.

Nu al meer dan 1000 tevreden klanten, niet tevreden? Geld terug. 
Mocht je nog vragen hebben of wil je weten of ik jouw favoriete geur 
heb? Bel of app dan 06-46473917

Salon Wieteke

€ 19,99

(50ml)
€ 17,50
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Cadeaubon schoonheidssalon Susa Meila
Susa Meila heeft onder andere een schoonheidssalon, waar je terecht 
kunt voor heerlijke behandelingen. Wij vinden het belangrijk dat je 
bij ons jezelf kunt zijn. Susa Meila is gevestigd in het karakteristieke 
pand van Casa BasicFlow in Aarle-Rixtel. Je kunt bij hen (ook via de 
webshop) ook terecht voor kleding, sieraden en accessoires. Kijk maar 
eens op www.susa-meila.nl. 

Cadeaubonnen voor de schoonheidssalon worden feestelijk verpakt. 
Wij geven je tot en met december 2020, gratis 10% extra tegoed 
bovenop het aankoopbedrag!

Susa Meila

10% extra
tegoed 

bij aankoop van een 
waardebon

Cadeaubon schoonheidssalon Susa Meila

waardebon

Huisparfum, geurstokjes en deodorant
Mijn huisparfum en geurstokjes zijn de ideale manier om je huis 
een luxe en warme sfeer te geven. De bodyspray is ook geschikt als 
huisparfum maar is ook te gebruiken voor de gevoelige huid en 
veilig voor gebruik op textiel. Een ideaal cadeau om iemand van top 
tot teen te laten genieten.  Diverse geuren beschikbaar, tevens kun je 
de geuren ook proberen in mijn salon. Voor meer informatie:
06-46473917

Salon Wieteke

Huisparfum € 9,95 € 7,50
Bamboo Huisstokjes € 11,95 € 10,00
Deodorant dames en heren € 6,95 € 5,00laten we nu afstand nemen

 zodat we straks
 niemand missen.

Bij het fotoatelier
 kunnen we die

 1,5 meter afstand houden.

shoots shoots 
 kunnen binnen en/of

lekker buiten.

 

Tip! Een fotoshoot cadeau geven
Laten we nu afstand nemen, zodat we straks niemand 
missen. Bij Het Fotoatelier kunnen we die 1,5 meter 
afstand houden. Shoots kunnen binnen in de studio, maar 
ook lekker buiten. Informeer naar de mogelijkheden!

Het Fotoatelier

Beautyproducten en -behandelingen  
Acrylnagels • Gellak handen/voeten • Wenkbrauwen
en wimpers verven • Wenkbrauwen epileren • Harsen
• Dermaplaning • Wimperextentions • Kinderfeestjes

Beautysalon Sarina 

vanaf

€ 10,00

Prijs op 
aanvraag

Geef je herinnering een 
toekomst! 
Oude foto’s in een nieuw modern 
jasje? Het Fotoatelier zorgt voor u voor 
reproducties en digitale upgrades. 
Informeer naar de mogelijkheden!

Het Fotoatelier

Prijs op
aanvraag
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vanaf

€ 2,50

Handgemaakte kaarsen op houten plank
en memobord met teksten en gedichten
Diverse memoborden met zelf gemaakte teksten en gedichten en 
diverse handgemaakte kaarsen. Geef gerust uw voorkeur aan!

ORO de Nieuwe Werf 

vanaf

€ 2,50

Handgemaakte kaarsen op houten plank

Schapenwollen sloffen  
100% schapenwollen sloffen voor 

altijd warme voeten. Verkrijgbaar in 
wit, zwart en geblokt

KlompenschuurtjeKlompenschuurtje

€ 25,95

Bij aankoop van een Chi Cozy Aromaburner of Chi Dreams Aromadi�user 

ontvangt u bij inlevering van deze advertentie een

gratis Chi Davos Air kuurolie 10ml t.w.v. €8,95

OF =

gratis Chi Davos Air kuurolie 10ml t.w.v. €8,95

OF

GRATIS!

A I R

DROGISTERIJ & PARFUMERIE
MARK

Dorpstraat 5, 5737 GA Lieshout • 0499 - 42 22 24 • www.da.nl/mark

GRATIS mini bij een 
knipbeurt
Bij Kappersschool van Wetten knippen wij 
uw haar al vanaf € 10,95. Kijk op onze 
website www.kappersschoolvanwetten.nl 
naar de prijslijst en mogelijkheden. In de 
maanden december en januari ontvangt u 
een GRATIS mini bij de knipbeurt!

Kappersschool van Wetten

Vanaf

€ 10,95

maanden december en januari ontvangt u 
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€ 39,95

€ 25,00

€ 89,96

€ 59,95

Annies tasjes

Herenportemonnee
Chique zwarte portemonnee

Damesportemonnee
Stijlvolle damesportemonnee.
Verkrijgbaar in de kleuren 
donkerbruin en zwart

€ 25,00

Kennismakingsactie op 
ontspanningsmassage 
Maakt u na uw eerste afspraak meteen een tweede afspraak?
Dan krijgt u 10% korting bij deze tweede behandeling

Massage Maintenant

Geheel
2021!

Boxershort   
Cadeautip! Boxershort van o.a. Adam 
en Muchachomalo
 
Ingrid Lingerie 

Vanaf

€ 22,95

Knippen  
SH. Sasja Hairstyling is dé kapsalon 

voor dames, heren en kinderen

SH. Sasja Hairstyling

Knippen vanaf

€ 17,50
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Body Mind Release

Wil jij innerlijke rust, energie en persoonlijke groei? En ben jij benieuwd 
wat Body Mind Release voor jou kan doen?

Met de Body Mind Release methode leer jij in 6 weken zelfstandig en 
gericht de innerlijke oorzaak van jouw fysieke, mentale en emotionele 
klachten aan te pakken.

Wist jij dat het overgrote deel van onze levensklachten direct of indirect 
veroorzaak wordt door beperkende gevoelens, overtuigingen en 
angsten? Dit is waar Body Mind Release over gaat.

Body Mind Release helpt je namelijk de innerlijke oorzaak van 
levensklachten gericht en bewezen effectief aan te pakken. De ballast 
die je bij je draagt bepaalt voor 95% hoe jij je voelt, denkt, handelt en 
reageert. 

Bij start van Body Mind Release 
gratis intaken en boek 
van Hans de Waard 

Loopbaancoaching

De doelstelling van de loopbaancoaching is om een beter inzicht te 
krijgen in uw talenten en deze praktisch in te zetten in nieuw en vooral 
leuk werk. U zult merken dat u tot meer in staat bent dan u ooit voor 
mogelijk had gehouden. Mijn aanpak is gebaseerd op inmiddels circa 10 
jaar ervaring in het begeleiden van mensen, in de meest uiteenlopende 
situaties, naar een passende functie en werkomgeving.

Gratis intake en decemberactie:
NL leert door-regeling: gratis loopbaanadvies 
t.w.v. € 700,00

Lifecoach 

Bij life coaching wordt stilgestaan bij wie u bent als persoon, wat u wilt 
in het leven en hoe u dit kunt bereiken. Life coaching wordt gedefinieerd 
als “een doelgericht gesprek om 
zo veel mogelijk uit uw leven te 
halen”. De life coach luistert naar 
uw specifieke behoeften en helpt u 
de levensveranderingen te maken 
die u wilt.

Gratis intake en 
decemberactie: 
50 % korting op het 
gehele traject. 

SAMEN 
MET JOBCHANGE 
KIES JE DE 
JUISTE RICHTING
WAT KUNNEN WE VOOR JE BETEKENEN?

PERSOONLIJKE
BEGELEIDING
NAAR EEN
NIEUWE TOEKOMST

LIFECOACH
vertrouwelijk klankbord voor particulieren

LOOP JE VAST?
“Hoi, hoe is het?” En naar het antwoord wordt eigenlijk al niet meer geluisterd. 
Of je stelt je heel kwetsbaar op, vertelt waar je mee zit, de luisteraar zegt het 
te herkennen en gaat vervolgens over op zijn of haar eigen issues. Het is lastig 
iemand te vinden waar je echt goed mee kunt praten. Hoe vaak krijg je geen 
ongewenst advies of heb je het idee dat je niet gehoord wordt? 

Als ervaringsdeskundige weet ik als geen ander hoe het is om alle ballen hoog 
te moeten houden. Soms is het zo veel dat je even niet weer weet hoe je werk, 
kinderen, partner, vrienden en andere dingen moet combineren. En dan is 
die loopbaan of studie misschien ook nog eens anders dan je gedacht had… 
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€ 24,95

decemberactie
gratis intake +

50%
korting
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Make-up van Beau!
Prachtige make-up in de
nieuwste kleuren!

Beau Schoonheidssalon

Verwen uzelf of een ander
Rijke, zachtgeurende bodylotions en crèmes.
Nu met gratis douchecrème

Beau Schoonheidssalon

Cadeaubon
Geef een schoonheidsbehandeling cadeau bij Beau.
De cadeaubonnen zijn verkrijgbaar bij de salon!

Beau Schoonheidssalon

Gezichtscrème met GRATIS handcrème
Heerlijke crèmes vol werkstoffen om te zorgen dat uw huid 
goed de winter doorkomt. Nu met gratis handcrème

Beau Schoonheidssalon

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

€ 17,50

€ 26,95

€ 10,00

€ 10,00

26,95

€ 10,00
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Cadeaubon webshop Susa Meila
Bij Susa Meila kun je terecht voor kleding, sieraden en accessoires, 
maar ook voor een schoonheidsbehandeling. Kijk maar eens snel 
op www.susa-meila.nl. Cadeaubonnen voor de webshop worden 
feestelijk verpakt. Wij geven je tot en met december 2020, gratis
10% extra tegoed bovenop het aankoopbedrag!

Susa Meila

10% extra
tegoed 

bij aankoop van een 
waardebonPSSST...

WWW.THEATERSPEELHUIS.NL/CADEAU

PSSST...

CADEAUTIP!

GEEF EEN 
AVOND THEATER

CADEAU

Super gave aroma diffuser!

Een aroma diffuser is een perfecte mini luchtbevochtiger en 
verspreider. Vul het waterreservoir met 330ml water en voeg er 8-10 
druppels essentiële olie aan toe. Steek de stekker in het stopcontact 
en geniet van het aroma. Met 7 verschillende lichtsferen.

Bij aankoop van de aroma diffuser ontvangt u het eerste flesje olie 
ter waarde van € 9,95 cadeau!

DA Drogisterij & Parfumerie Mark

€ 39,95€ 39,95 Natuurlijke haar- en bodyzepen  
Diverse geuren. Biologisch en handgemaakt. Plasticvrij

Deel Interieurbeleving 

Vanaf

€ 3,95

Natuurlijke haar- en bodyzepen  
Diverse geuren. Biologisch en handgemaakt. Plasticvrij

Deel Interieurbeleving 
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BiBBi Lifestyle & Cleaning
Beter slapen, meer ontspanning én gemak in huis. Bij BiBBi is het 
onze missie om jou een beter uiterust en gezonder leven te bezorgen 
door producten te ontwikkelen die een betere nachtrust en meer 
ontspanning bevorderen. Heerlijke producten voor in huis met veel 
comfort en gemak.

BiBBi Bedding, Home, Wellness en Cleaning producten zijn gemaakt 
van superzachte en duurzame vezels en zijn met veel aandacht 
en passie ontworpen, getest en geproduceerd. Sommige van onze 
producten zijn zó uniek dat je zelf moet ervaren hoe bijzonder ze zijn. 
Uitproberen of meer informatie? 
www.bibbi.info/wieteke-vermeulen of 06-46473917

Salon Wieteke

BiBBi Lifestyle & Cleaning

Voor elk 
gewenst 
budget

Handgemaakte sieraden uit Bali
ToBe jewels verkoopt handgemaakte sieraden afkomstig uit Bali.
De beste prijs-/kwaliteitverhouding (40% goedkoper) ten opzichte 
van andere merken. Alle armbanden zijn verkrijgbaar in diverse 
maten. De armband op de foto kost elders € 595,00

ToBe jewels

€ 595,00

€ 341,50
prijs elders

Bij ToBe jewels

GRATIS
miniatuur
doucheolie

t.w.v. € 4,00

De Remederm huidverzorgingslijn van Louis Widmer is specifiek 
ontwikkeld voor de intensieve verzorging van de droge tot zéér droge 
huid en ter ondersteuning bij de behandeling van eczeem en psoriasis

DA Drogisterij & Parfumerie Mark

Bij aankoop van een Remederm product

Louis Widmer 

GRATIS mini bij een Schwarzkopf 
professional-behandeling
Bij Kappersschool van Wetten kleuren wij uw haar met Schwarzkopf 
professional. Dit is almogelijk vanaf € 25,50. Kijk op onze website
www.kappersschoolvanwetten.nl naar de prijslijst en mogelijkheden. 
In de maanden december en januari ontvangt u een GRATIS mini bij de 
Schwarzkopf-behandeling!

Kappersschool van Wetten

Vanaf

€ 25,50

In de maanden december en januari ontvangt u een GRATIS mini bij de 

25,50
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Cadeaubon
Koop een cadeaubon bij Salon 
Wieteke. Vanaf elk gewenst bedrag 
krijgt u 10% extra tegoed bovenop
het aankoopbedrag! 

Salon Wieteke

10% 
extra 

tegoed

Koop een cadeaubon bij Salon 
Wieteke. Vanaf elk gewenst bedrag 
krijgt u 10% extra tegoed bovenop

10% 
extra 

tegoed

Wieteke. Vanaf elk gewenst bedrag 
krijgt u 10% extra tegoed bovenop

10% 
extra 

tegoedtegoed

Wieteke. Vanaf elk gewenst bedrag 
krijgt u 10% extra tegoed bovenop

DA Drogisterij & Parfumerie MarkDA Drogisterij & Parfumerie Mark

€ 59,95

Encaustic Art Starterset 
Schilderen met bijenwas voor alle leeftijden een kleurrijke 
ervaring. Nu met gratis basisworkshop bij Fairyland

Fairyland 

€ 
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€ 89,00

€ 90,00
aanbieding!

€ 75,95

Gratis
vitaliteitsconsult

89,00

De Collageenscan + 
treatment
Inzicht krijgen in jouw huid is zo belangrijk 
om te weten welke skincare, welke 
behandelingen of welke supplementen jouw 
huid nodig heeft

Suzan Oerlemans HUIDINSTITUUT

De Cel Elixer
van Cellics
Omdat de huid twee 
kanten heeft. En de huid 
van binnen makkelijker 
en logischer te herstellen 
is als van buiten. Suzan 
Oerlemans heeft daarom 
een Cellics natural skin 
architecture ontwikkeld. 
Benieuwd wat een product 
voor de binnenkant van je 
vitaliteit kan betekenen? 

Suzan Oerlemans 
HUIDINSTITUUT Gratis adviesgesprek met huidexpert

Benieuwd wat wij voor jou huid kunnen betekenen? 20 jaar 
huidexpertise op het hoogste niveau zal jou eerlijk adviezen. Neem
een kijkje in ons instituut en maak kennis met onze expertises

Suzan Oerlemans HUIDINSTITUUT

In 10 weken meer vitaliteit? Suzan Oerlemans 
HUIDINSTITUUT is niet alleen gericht op de huid maar op 

het totaalbeeld van binnen en buiten. Met de nieuwste 
bodycontouring-apparatuur werken we aan vitaliteit en 

bodycontouring voor het hele lichaam

Suzan Oerlemans HUIDINSTITUUT

De Suzan Oerlemans
HUIDINSTITUUT-behandeling
Ervaar de meest exclusieve behandeling van 20 jaar Suzan Oerlemans 
HUIDINSTITUUT. Een behandeling die ontwikkeld is door het hele 
team. Waarin de totale beleving en resultaat het voorop staat

Suzan Oerlemans HUIDINSTITUUT

Total eye 
Colorscience
Een oogcrème met fantastische 
ingrediënten. Het biedt niet alleen 
oogverzorging: het is ook een 
consealer met een kleur die voor 
iedereen goed is. Dit mooie product 
kent ook nog eens een hoge 
waarde SPF 35. Dit is een product 
wat ogen mooi oplicht, wallen 
laten verdwijnen en wat herstel in 
rimpeltjes en verslapping geeft

Suzan Oerlemans HUIDINSTITUUT

Cleanser Zo
Skin Health
20 jaar lang testte Suzan Oerlemans 
alle cleanserproducten op de 
markt. Met vlag en wimpel is dit de 
állerfijnste cleanser. Dit is een tube 
van 200 ML waar sommige mensen 
wel een jaar mee doen terwijl ze 
hem toch dagelijkse fijn gebruiken. 
Er is nog geen product geweest 
waar iedereen op terugkomt en 
deze gewoon weer meteen wil 
hebben omdat deze onmisbaar is in 
de badkamer

Suzan Oerlemans HUIDINSTITUUT

€ 65,00

Gratis

75,95

20 jaar lang testte Suzan Oerlemans 

markt. Met vlag en wimpel is dit de 
állerfijnste cleanser. Dit is een tube 
van 200 ML waar sommige mensen 

hem toch dagelijkse fijn gebruiken. 

hebben omdat deze onmisbaar is in 

€ 42,95
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Lingeriesetje
Tegen inlevering van deze bon 
krijg je bij aankoop van een bh 
50% korting op de bijpassende 
slip. Geldig tot 01-02-2021

Ingrid Lingerie

50% korting 
op een slip

4 ZACCINI boxershorts in geschenkdoos 
Mooi cadeau voor Sint en Kerst! Een mooie geschenkdoos met 
daarin 4 boxershorts van het merk ZACCINI

YoursFashion

€ 33,90

€ 25,00 10% 
korting

Jeans  
Prachtige jeans in
de maten 34 t/m 42

Sea Salt Beauty & Fashion

10% 
korting
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Handgemaakte sieraden uit Bali
ToBe jewels verkoopt handgemaakte sieraden afkomstig uit Bali. De 
beste prijs-/kwaliteitverhouding (40% goedkoper) ten opzichte van 
andere merken. Alle armbanden zijn verkrijgbaar in diverse maten. 
De armband op de foto kost elders € 95,00

ToBe jewels

€ 95,00

€ 29,50
prijs elders

Bij ToBe jewels

Voor Na

Permanente eyeliner
Uitstraling en aanzicht van de ogen zijn belangrijk voor uw gezicht. 
Met permanente eyeliner laat u de ogen weer spreken te allen tijde! 
Bij Salon Wieteke wordt er een eyeliner gezet die bij je past. 
Natuurlijk kun je ook je wensen doorgeven. Interesse of wil je meer 
weten? Stuur een berichtje of bel naar 06-46473917

Salon Wieteke

€ 275,00

€ 200,00

GRATIS mini bij het zetten van een permanent
Bij Kappersschool van Wetten kunt u ook terecht voor het permanenten 
van uw haar. Dit is al mogelijk vanaf € 43,95. Kijk op onze website
www.kappersschoolvanwetten.nl naar de prijslijst en mogelijkheden. 

In de maanden december en januari ontvangt u een 
GRATIS mini bij een permanent-behandeling!

Kappersschool van Wetten

Vanaf

€ 25,50

In de maanden december en januari ontvangt u een 
GRATIS mini bij een permanent-behandeling!

25,50

Voor Na

Permanent make up, Ombré powder brows
Poedertechniek kan op verschillende manieren toegepast worden. 
Zo kan je kiezen voor Ombré techniek. Met Ombré techniek is de 
aanzet van de wenkbrauwen iets lichter. De uiteinden van de 
wenkbrauwen worden donkerder. Zo zie je een mooie overloop van 
kleuren in de wenkbrauwen. Dit geeft een heel mooi en natuurlijk 
effect. Daarnaast kan je er ook voor kiezen voor een strakke lijn aan 
de onderzijde van de wenkbrauwen. Zo zijn je brows echt on fleek! 
Meer informatie? Bel dan naar Salon Wieteke : 06-46473917

Salon Wieteke

€ 275,00

€ 200,00
(inclusief bijwerken)
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Voor elk 
gewenst 
budget 

gewenst 
budget 

Voor elk 
gewenst 

John Deere 
Speelgoed & Merchanise
Leuk voor Sinterklaas én onder de Kerstboom, voor jong en oud! 

Kraakman Staadegaard 

Prijs op 
aanvraag

Een fotoshoot 
De tijd even stilzetten. Een beeld 
voor altijd vasthouden. Een 
uitgebreide fotoshoot of een 
perfecte pasfoto: Het Fotoatelier 
maakt er iets moois van. Ingelijst, 
op canvas, hout, glas, beton of 
aluminium. Het is ongetwijfeld 
een geweldige blikvanger in uw 
huis

Het Fotoatelier 
Laarbeek

Baby &

kind

Feetje 
pyjama 

Feetje pyjama 
voor baby, kind, 
mama en papa. 
Verkrijgbaar 
vanaf maat 56

Ingrid Lingerie

Vanaf 
€ 14,95

Een GRATIS 
knuffel bij 

inschrijving! 

Schrijf je nu in bij Tok Tokkie Kinderopvang
Bij Tok Tokkie Kinderopvang is iedereen welkom. Iedereen is goed zoals 
hij of zij is en we accepteren 
elkaar. Al sinds 1999 is onze 
visie: ‘Laat kinderen kind 
zijn’ en daar staan we nu 
nog steeds achter.
Is je interesse gewekt en 
ben je nieuwsgierig naar 
professionele, betaalbare 
en persoonlijke opvang? Bij 
inschrijving in de maanden 
december en januari ontvang 
je een gratis knuffel!

Tok Tokkie Kinderopvang



Baby & kind | 53

€ 15,00

Persoonlijk kapstokje
Kinderkapstokje naar wens beschilderd. Leuk bijvoorbeeld op basis 
van het geboortekaartje of met een andere persoonlijke touch!

Kadotijd

vanaf

€ 32,50

Prijs op 
aanvraag

Alles op het gebied van 
schminken
Body Schmink Studio is jouw 
schminkspecialist. Met veel liefde en passie 
voor het werk en de voldoening om jouw 
gelukkig te maken! Je kunt bij ons 
terecht voor een schminkcursus, 
schminkproducten, een kinderfeest of een 
mooie buikschildering 

Body Schmink Studio 
Jouw schmink specialist
De liefde en passie voor mijn 
werk, en de voldoening om je 

gelukkig te maken.

Schmink cursus - Bellypaint - Kinderfeest 
Schmink producten te koop - etc.

Beek en Donk
+31 6 41 76 49 89

bodyschminkstudio@gmail.com
www.bodyschminkstudio.com

Sinterklaas en zwarte 
pieten van klompen   
Sint en Piet in de vorm van klompen. 
Deze staan op een zwart voetje. 
De afmeting van de klompen is 10 cm. 
Ook verkrijgbaar in een kerstgroep

Klompenschuurtje 

€ 8,95  
€ 11,95 

Klompenschuurtje 

€ 8,95  

Peppa Pig 
Hoe leuk denk je dat je (klein)
kinderen het Peppa Pig 
speelgoed vinden? Bij bijna elk kind 
is de Peppa Pig Familie namelijk 
momenteel mateloos populair! Wij 
hebben een groot assortiment Peppa 
Pig. Genoeg te kiezen!

Oijnk

speelgoed vinden? Bij bijna elk kind 

hebben een groot assortiment Peppa 

Al vanaf 
€ 1,75

Dorpsstraat 47
Lieshout
www.vanberloshop.nl

Lyra Super Ferby
Kleurpotloden met comfortabele grip en 
krachtige kleurpigmenten. Bij aankoop van 
10 stuks naar keuze een gratis blik

Fairyland 

€ 14,95

15,00

Meetlatten
Vrolijke meetlatten, in diverse 
kleuren en vormen. Neem gerust 
contact op voor de mogelijkheden 
of loop eens binnen in onze 
winkel. Je kunt bij ons ook terecht 
voor cadeaubonnen

ORO de Nieuwe Werf 
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Djeco Mozaïek 
Knutselsets      
Maak de mooiste mozaïeken. Twee 
verschillende afbeeldingen per set

€ 8,99
€ 9,99

€ 36,99

€ 32,99

30 Seconds / 30 
Seconds Everyday Life  
Omschrijf vijf begrippen in 30 
seconden. Lukt het je teamgenoten 
ze allemaal te raden? Hilarisch 
voor grotere gezelschappen

€ 36,99

32,99

voor grotere gezelschappen

Airtracks             
Nieuw! Flippen, draaien en 
oefenen met deze opblaasbare, 
dikke gymmat. Een echte 
musthave voor turners en 
freerunners. Diverse maten en 
uitvoeringen
freerunners. Diverse maten en 
uitvoeringen

€ 199,00 
vanaf

Aquabeads 
Starterstudio 
Hobbypakket
Aquabeads blijven magisch aan 
elkaar plakken. Je hoeft alleen 
maar water op 
Aquabeads te 
sproeien

€ 9,95
€ 12,95

€ 9,95

Bruder MAN 
Betonmixer + gratis 
bouwhelm
Groot assortiment Bruder 
voertuigen in de winkel, 
waaronder deze
Bruder MAN 
Betonmixer met
gratis bouwhelm

€ 34,99
€ 42,49

voertuigen in de winkel, 

gratis bouwhelm
€ 16,99

€ 14,99

Escaperoom
Puzzels 12 titels          
Puzzel en escaperoomraadsel in 
1. Slaag jij erin alle raadsels op 
te lossen en uit de mysterieuze 
wereld te ontsnappen?

Gravitrax Starterset
Eindeloos bouw- en speelplezier. 
Bouw je eigen coole knikkerbaan 
voor kinderen 
vanaf 8 jaar. 
Ook alle 
uitbreidingen 
beschikbaar

€ 44,99
€ 49,99

Jaak en de Bonenstaak   
Ontdek de magie van dit sprookje 
met dit ‘bewegende’ puzzelspel 
voor jonge 
kinderen van 
4 - 7 jaar. 
Genomineerd 
voor speelgoed 
van het jaar

€ 24,99
€ 27,99

€ 26,99

€ 22,99

Playmobil 
Adventskalender      
5 versschillende thema’s; 
Boerderij, Bouwplaats, Novelmore 
ridders, Speelgoedwinkel,
Prinsessen

Ravensburger 
Compactspellen       
Keuze uit 17 verschillende titels; 
Bunny Hop, Nijntjes Draaimolen, 
Lotto, Bert 
Bever, La 
Cucaracha, 
Familie Poen 
enzovoort

€ 8,99 
2 voor € 15,-

€ 99,99

€ 89,99

vanaf

€ 9,99

Sylvanian Families 
Startershuis

Speelhuisje 
compleet met 
chocolade-
konijn, 
meubelsetje 
en accessoires

€ 29,99

€ 34,99

€ 31,99

€ 64,99

€ 59,99

Götz Baypop ‘Cookie’
Schattige, zachte babypoppen met 
zacht lijfje, slaapogen
en luxe kleding-
sets

€ 64,99

€ 59,99

String It - 
Knutselpakketten    
Druk de kunststof pinnen in de 
afbeelding en verbind de pinnen 
met het draad. Diverse
uitvoeringen

Schleich Manege
Manege van Schleich met heel 
veel accessoires; ruiter, paarden, 
hekjes, drinkbakken, voer, zadel, 
tuig, halster enz.

Kruselings tienerpop
Tienerpop met gewrichtjes in de 
ledematen, waardoor zij zelfstandig 
kunnen staan, zitten enz. 
Met extra 
kledingset. 
Diverse 
uitvoeringen
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Bedrijvenoverzicht

Advies Woonslyling

Kerkstraat 15
5741 GK Bee ken Donk
info@advieswoonstyling.nl
06-23249949
www.advieswoonstyling.nl
Op afspraak

Annet Mode

Heuvelplein 24
5741 JK Beek en Donk
Annet-mode@allesin1.nl
0492-462033
www.annetmode.nl
Maandag:  09.00-18.00 uur
Dinsdag:  09.00-18.00 uur
Woensdag:  09.00-18.00 uur
Donderdag:  09.00-18.00 uur
Vrijdag:  09.00-18.00 uur
Zaterdag:  10.00-16.00 uur
Zondag:  gesloten

Annies tasjes

Kerkstraat 23
5741 GK Beek en Donk 
info@anniestasjes.nl
0492-461472
www.anniestasjes.nl
Maandag:  09.00-18.00 uur
Dinsdag:  gesloten
Woensdag:  09.00-18.00 uur
Donderdag:  09.00-18.00 uur
Vrijdag:  09.00-18.00 uur
Zaterdag:  10.00-16.00 uur
Zondag:  gesloten

Baboux

Piet van Thielplein 50
5741 CP Beek en Donk 
info@baboux.nl
06-24724858
www.baboux.nl
Maandag:  09.30-17.30 uur
Dinsdag:  09.30-17.30 uur
Woensdag:  09.30-17.30 uur
Donderdag:  09.30-17.30 uur
Vrijdag:  09.30-17.30 uur
Zaterdag:  09.30-17.00 uur
Zondag:  gesloten

Bakker van de Ven

Piet van Thielplein 1
5741 CP Beek en Donk 
info@bakkervandeven.nl
0492-464374
www.bakkervandeven.nl
Maandag:  08.30-17.30 uur
Dinsdag:  08.30-17.30 uur
Woensdag:  08.30-17.30 uur
Donderdag:  08.30-17.30 uur
Vrijdag:  08.30-17.30 uur
Zaterdag:  07.30-16.00 uur
Zondag:  gesloten

Bakkerij ‘t Bakkertje

Heuvelplein 30A
5741 JK Beek en Donk 
info@bakkertje.nl
0492-380174
www.bakkertje.nl
Maandag:  08.00-18.00 uur
Dinsdag:  08.00-18.00 uur
Woensdag:  08.00-18.00 uur
Donderdag:  08.00-18.00 uur
Vrijdag:  07.30-18.00 uur
Zaterdag:  07.30-17.00 uur
Zondag:  gesloten

Bavaria Brouwerijcafé

Heuvel 5
5737 BX Lieshout 
info@bavariabrouwerijcafe.nl
0499-425585
www.bavariabrouwerijcafe.nl
Maandag:  12.00-22.00 uur
Dinsdag:  10.00-22.00 uur
Woensdag:  10.00-22.00 uur
Donderdag:  10.00-22.00 uur
Vrijdag:  10.00-22.00 uur
Zaterdag:  11.00-22.00 uur
Zondag:  11.00-22.00 uur
(Dit zijn onze reguliere openingstijden in de 
winterperiode. Ivm de sluiting rondom corona 
kunnen deze afwijken, check hiervoor onze 
website!)

Beau Schoonheidssalon

Laarweg 18
5735 BR Aarle-Rixtel 
marcelenkitty@gmail.com
0492-383103
Op afspraak

Beautysalon Sarina

Lijsterlaan 25
5741 KN Beek en Donk
info@beautysalonsarina.nl
06-28966602
www.beautysalonsarina.nl
Op afspraak

Bloemsierkunst Bloom

Dorpsstraat 2
5735 ED Aarle-Rixtel 
info@bloomsierkunst.nl
0492-381454
www.bloomsierkunst.nl
Maandag:  13.00-18.00 uur
Dinsdag:  09.00-18.00 uur
Woensdag:  09.00-18.00 uur
Donderdag:  09.00-18.00 uur
Vrijdag:  09.00-18.00 uur
Zaterdag:  09.00-16.00 uur
Zondag:  gesloten

Bob’s Vinyl

Dorpsstraat 6a
5735 ED Aarle-Rixtel 
info@bobsvinyl.nl
06-12610803
www.bobsvinyl.nl
Maandag:  gesloten
Dinsdag:  gesloten
Woensdag:  11.00-18.00 uur
Donderdag:  gesloten
Vrijdag:  11.00-21.00 uur
Zaterdag:  10.00-17.00 uur
Zondag:  gesloten

Bodyschminkstudio

Kamillestraat 28
5741 VP Beek en Donk
bodyschminkstudio@gmail.com
06-41764989
www.bodyschminkstudio.nl
Op afspraak

Brabantse Kluis

Kloosterdreef 8
5735 SJ Aarle-Rixtel 
herberg@brabantsekluis.nl
0492-468110
www.brabantsekluis.nl
Maandag:  09.30-23.00 uur
Dinsdag:  09.30-23.00 uur
Woensdag:  09.30-23.00 uur
Donderdag:  09.00-23.00 uur
Vrijdag:  09.30-23.00 uur
Zaterdag:  09.30-23.00 uur
Zondag:  09.30-23.00 uur

Café Stout eten & drinken

Dorpsstraat 86
5735 EG Beek en Donk
info@stoutetenendrinken.nl
0492-778388
www.stoutetenendrinken.nl
Maandag:  12.00-22.00 uur
Dinsdag:  12.00-22.00 uur
Woensdag:  gesloten
Donderdag:  12.00-22.00 uur
Vrijdag:  12.00-22.00 uur
Zaterdag:  12.00-22.00 uur
Zondag:  12.00-22.00 uur

Charisma Hairstyle

Piet van Thielplein 13A
5741 CP Beek en Donk 
06-87601344 
Maandag:  09.00-18.00 uur
Dinsdag:  09.00-18.00 uur
Woensdag:  09.00-18.00 uur
Donderdag:  09.00-18.00 uur
Vrijdag:  09.00-20.00 uur
Zaterdag:  09.00-17.00 uur
Zondag:  gesloten

DA Drogisterij Mark

Dorpsstraat 5
5737 GA Lieshout 
info@diodrogistmark.nl
0499-422224
www.da.nl/mark
Maandag:  09.00-18.00 uur
Dinsdag:  09.00-18.00 uur
Woensdag:  09.00-18.00 uur
Donderdag:  09.00-18.00 uur
Vrijdag:  09.00-18.00 uur
Zaterdag:  09.00-17.00 uur
Zondag:  gesloten

Dierenartsencombinatie ZuidOost

Heuvelplein 67
5741 JJ Beek en Donk
info@daczuidoost.nl
0492-462899
Maandag:  08.30-18.00 uur
Dinsdag:  13.00-19.00 uur
Woensdag:  13.00-18.00 uur
Donderdag:  08.30-18.00 uur
Vrijdag:  13.00-18.00 uur
Zaterdag:  gesloten
Zondag:  gesloten

Domino’s Pizza Beek en Donk

Koppelstraat 70 
5741 GD Beek en Donk
0492 743 743
www.dominos.nl
Maandag:      16.00-22.00 uur
Dinsdag: 16.00-22.00 uur
Woensdag: 16.00-22.00 uur
Donderdag: 16.00-22.00 uur
Vrijdag: 11.30-22.00 uur
Zaterdag: 11.30-22.00 uur
Zondag: 11.30-22.00 uur

Bloematelier De 4 Seizoenen

Piet van Thielplein 15
5741 CP Beek en Donk 
info@de4seizoenen.com
0492-466028
www.de-vier-seizoenen.nl
Maandag:  08.00-18.00 uur
Dinsdag:  08.00-18.00 uur
Woensdag:  08.00-18.00 uur
Donderdag:  08.00-18.00 uur
Vrijdag:  08.00-18.00 uur
Zaterdag:  08.00-17.00 uur
Zondag:  gesloten

Deel Interieurbeleving

Kerkstraat 4
5735 BZ Aarle-Rixtel 
info@deelinterieur.nl
06-51597047
www.deelinterieur.nl
Maandag:  gesloten
Dinsdag:  gesloten
Woensdag:  10.00-17.00 uur
Donderdag:  10.00-17.00 uur
Vrijdag:  10.00-17.00 uur
Zaterdag:  gesloten
Zondag:  gesloten
Vanaf 21 november iedere zaterdag geopend 
van 10.00-16.00 uur
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Dé Dierenwinkel Hendriks

Koppelstraat 66
5741 GD Beek en Donk 
dedierenwinkel@upcmail.nl
0492-464144
www.dedierenwinkelhendriks.nl
Maandag:  gesloten
Dinsdag:  09.00-18.00 uur
Woensdag:  09.00-18.00 uur
Donderdag:  09.00-18.00 uur
Vrijdag:  09.00-18.00 uur
Zaterdag:  09.00-16.00 uur
Zondag:  gesloten

Driessen Interieur

Koppelstraat 87
5741 GB Beek en Donk 
info@driessen-interieur.nl
0492-465373
www.dibv.nl
Maandag:  gesloten
Dinsdag:  09.00-18.00 uur
Woensdag:  09.00-18.00 uur
Donderdag:  09.00-18.00 uur
Vrijdag:  09.00-18.00 uur
Zaterdag:  09.00-17.00 uur
Zondag:  gesloten

Eeterij-Cafetaria de Smickel

Heuvelplein 10
5741 JK Beek en Donk
desmickelbeekendonk@gmail.com
0492-729247
www.desmickel.nl
Maandag:  11.30-21.00 uur
Dinsdag:  11.30-21.00 uur
Woensdag:  11.30-21.00 uur
Donderdag:  11.30-21.00 uur
Vrijdag:  11.30-22.00 uur
Zaterdag:  11.30-22.00 uur
Zondag:  11.30-22.00 uur

Etos

Piet van Thielplein 20
5741 CP Beek en Donk 
0492-465574
www.etos.nl 
Maandag:  09.00-18.00 uur
Dinsdag:  09.00-18.00 uur
Woensdag:  09.00-18.00 uur
Donderdag:  09.00-18.00 uur
Vrijdag:  09.00-18.00 uur
Zaterdag:  09.00-17.00 uur
Zondag:  gesloten

Fairyland

Dorpsstraat 66
5735 EE Aarle-Rixtel 
info@fairyland.nl
0492-330216
www.fairyland.nl
Maandag:  gesloten
Dinsdag:  gesloten
Woensdag:  10.00-17.00 uur
Donderdag:  10.00-17.00 uur
Vrijdag:  10.00-17.00 uur
Zaterdag:  10.00-17.00 uur
Zondag:  gesloten

Fietsenwinkel ‘t Pumpke

Dorpsstraat 27A
5735 EA Aarle-Rixtel 
info@fietspumpke.nl
0492-785614
www.fietspumpke.nl
Maandag:  gesloten
Dinsdag:  09.00-18.00 uur
Woensdag:  09.00-18.00 uur
Donderdag:  09.00-18.00 uur
Vrijdag:  09.00-20.00 uur
Zaterdag:  09.00-16.00 uur
Zondag:  gesloten

Fietsvakman van den Berg

Heuvelplein 14
5741 JK Beek en Donk 
info@fietsvakmanvdberg.nl 
0492-463342
www.fietsvakvdberg.nl 
Maandag:  08.30-18.00 uur
Dinsdag:  08.30-18.00 uur
Woensdag:  08.30-18.00 uur
Donderdag:  08.30-18.00 uur
Vrijdag:  08.30-19.00 uur
Zaterdag:  08.30-16.00 uur
Zondag:  gesloten

Fleuren Accountants + 

Belastingadviseurs 

Koppelstraat 91
5741 GB Beek en Donk 
info@fleursom.nl
0492-820153
www.fleursom.nl
Maandag:  08.30-17.30 uur
Dinsdag:  08.30-17.30 uur
Woensdag:  08.30-17.30 uur
Donderdag:  08.30-17.30 uur
Vrijdag:  08.30-17.30 uur
Zaterdag:  gesloten
Zondag:  gesloten

Gebakskraam Meinen

Locatie: Piet van Thielplein
Beek en Donk
berriemeinen@gmail.com
06-14363534
Maandag:  10.00-18.00 uur
Dinsdag:  10.00-18.00 uur
Woensdag:  14.30-18.00 uur
Donderdag:  10.00-18.00 uur
Vrijdag:  10.00-20.00 uur
Zaterdag:  09.00-17.00 uur
Zondag:  gesloten

Grand Prix Carwash Helmond

Churchillaan 48
5705 BK Helmond
info@grandprixcarwash.nl
0492-555613
www.grandprixcarwash.nl
Maandag:  09.00-18.00 uur
Dinsdag:  09.00-18.00 uur
Woensdag:  09.00-18.00 uur
Donderdag:  09.00-18.00 uur
Vrijdag:  09.00-18.00 uur
Zaterdag:  09.00-17.00 uur
Zondag:  10.00-16.00 uur
(Feestdagen gesloten)

Hema

Piet van Thielplein 25
5741 CP Beek en Donk 
0492-468992
www.hema.nl
Maandag:  09.00-18.00 uur
Dinsdag:  09.00-18.00 uur
Woensdag:  09.00-18.00 uur
Donderdag:  09.00-18.00 uur
Vrijdag:  09.00-20.00 uur
Zaterdag:  09.00-17.00 uur
Zondag:  gesloten

Het Fotoatelier

Oliemolen 3
5735 SE Aarle-Rixtel 
liesbethvanboxtel@planet.nl
06-13273191
www.hetfotoatelier-laarbeek.nl
Maandag:  09.30-18.00 uur
Dinsdag:  gesloten
Woensdag:  09.30-20.00 uur
Donderdag:  gesloten
Vrijdag:  gesloten
Zaterdag:  09.30-16.00 uur
Zondag:  gesloten

Van den Heuvel Boek en Kantoor

Piet van Thielplein 14
5741 CP Beek en Donk  
info@vdhboekenkantoor.nl
0492-450380
www.vdhboekenkantoor.nl
Maandag:  09.00-18.00 uur
Dinsdag:  09.00-18.00 uur
Woensdag:  09.00-18.00 uur
Donderdag:  09.00-18.00 uur
Vrijdag:  09.00-18.00 uur
Zaterdag:  09.00-17.00 uur
Zondag:  gesloten

Hoeve Lange Vonder 

boerderijwinkel

Vonderweg-Oost 4
5741 TN Beek en Donk 
info@hoevelangevonder.nl
06-42518239
www.hoevelangevonder.nl
Maandag:  op afspraak
Dinsdag:   op afspraak
Woensdag:   op afspraak
Donderdag:   op afspraak
Vrijdag:  op afspraak
Zaterdag:  09.00-16.00 uur
Zondag:  op afspraak

Hooglander

alleen verkoop via de webwinkel
www.hooglander.nl

Houtenkado.nl

Julianastraat 2
5741 EP Beek en Donk 
philipvanoorschot279@gmail.com
06-12491297
www.houtenkado.nl
Op afspraak

Ingrid Lingerie

Koppelstraat 1
5741 GA Beek en Donk 
info@ingridlingerie.nl
0492-450195
www.ingridlingerie.nl
Maandag:  gesloten
Dinsdag:  10.00-18.00 uur
Woensdag:  10.00-18.00 uur
Donderdag:  10.00-18.00 uur
Vrijdag:  10.00-18.00 uur
Zaterdag:  10.00-17.00 uur
Zondag:  gesloten

Jan Linders

Heuvelplein 11
5741 JH Beek en Donk
0492-463591
www.janlinders.nl
Maandag:  gesloten
Dinsdag:  08.00-20.00 uur
Woensdag:  08.00-22.00 uur
Donderdag:  08.00-22.00 uur
Vrijdag:  08.00-22.00 uur
Zaterdag:  08.00-22.00 uur
Zondag:  10.00-19.00 uur

Jansen Kappers

Piet van Thielplein 34
5741 CP Beek en Donk
info@jansenkappers.nl
0492-461268
www.jansenkappers.nl
Maandag:  gesloten
Dinsdag:  09.00-18.00 uur
Woensdag:  09.00-18.00 uur
Donderdag:  09.00-18.00 uur
Vrijdag:  09.00-20.00 uur
Zaterdag:  09.00-16.00 uur
Zondag:  gesloten

Javaans eetcafé

Piet van Thielplein 29
5741 CP Beek en Donk 
p.p.vanlieshout@outlook.com 
0492-836776
www.javaanseetcafe.com
Maandag:  17.00-22.00 uur
Dinsdag:  gesloten
Woensdag:  gesloten
Donderdag:  17.00-22.00 uur
Vrijdag:  17.00-22.00 uur
Zaterdag:  17.00-22.00 uur
Zondag:  17.00-22.00 uur

Lifechange / Jobchange

Brakenstraat 3
5741 SR Beek en Donk
Info@jobchange.nu
06-30365449
www.jobchange.nu
Op afspraak

John van Kaathoven úw TopSlijter

Piet van Thielplein 21
5741 CP Beek en Donk 
john@johnvankaathoven.nl
0492-769139
www.johnvankaathoven-uwtopslijter.nl
Maandag:  gesloten
Dinsdag:  09.30-18.00 uur
Woensdag:  09.30-18.00 uur
Donderdag:  09.30-18.00 uur
Vrijdag:  09.30-20.00 uur
Zaterdag:  09.00-17.00 uur
Zondag:  gesloten

Jos Martens & Zoon BV

Ginderdoor 55
5738 AB Mariahout 
info@josmartens.nl
0499-423131
www.josmartens.nl 
Maandag:  08.00-18.00 uur
Dinsdag:  08.00-18.00 uur
Woensdag:  08.00-18.00 uur
Donderdag:  08.00-18.00 uur
Vrijdag:  08.00-18.00 uur
Zaterdag:  08.00-16.00 uur
Zondag:  gesloten

Jumbo Laarbeek

Beek en Donk
Heuvelplein 73
5741 JJ Beek en Donk 
Lieshout
Dorpstraat 54A
5737 GC Lieshout 
Mariahout
Mariastraat 58
5738 AK Mariahout
jumboogaard@hotmail.com
0492-745520
www.jumbo.com
Actuele openingstijden zie website

Kadotijd

Blokskampsedreef 4
5741 MX Beek en Donk
info@kadotijd.nl
06-12446451
www.kadotijd.nl
Op afspraak

Kappersschool van Wetten

Kerkstraat 10
5741 BL Beek en Donk
info@kappersschoolvanwetten.nl
0492-461255
www.kappersschoolvanwetten.nl
Maandag: gesloten
Dinsdag: 08.30-16.00 uur
Woensdag: 08.30-16.00 uur
Donderdag: 08.30-16.00 uur
Vrijdag: 08.30-26.00 uur 
Zaterdag: gesloten
Zondag: gesloten
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De Karikaturist

Dorpsstraat 13
5735 EA Aarle-Rixtel
info@dekarikaturist.nl
06-25253882
www.dekarikaturist.nl
Op afspraak

Het Klomenschuurtje

Helmondseweg 3a
Kouwenberg 37
5735 RA Aarle-Rixtel
info@klompenschuurtje.nl
06-22994880
www.klompenschuurtje.nl
Kouwenberg: dinsdag en donderdag
11.00-14.30 uur
Helmondseweg: Op afspraak

KNUS Bij Marie

Heuvelplein 2
5741 JK Beek en Donk
info@knusbijmarie.nl
06-34541382
Op afspraak

De Koppel Ondernemerscentrum

Koppelstraat 91
5741 GB Bee ken Donk
welkom@dekoppel.info
0492-820153
www.dekoppel.info
Op afspraak

Kruidvat

Piet van Thielplein 7
5741 CP Beek en Donk 
0492-464002 
www.kruidvat.nl
Maandag:  08.30-18.00 uur
Dinsdag:  08.30-18.00 uur
Woensdag:  08.30-18.00 uur
Donderdag:  08.30-18.00 uur
Vrijdag:  08.30-20.00 uur
Zaterdag:  08.30-17.00 uur
Zondag:  12.00-17.00 uur

Landgoed d’n Heikant

Asdonkseweg 6
5735 SP Aarle-Rixtel
info@landgoeddenheikant.nl
06-10109464
www.landgoeddenheikant.nl
Zie website

Lucky Pony’s

info@luckyponys.nl
06-51575837
www.luckyponys.nl
Uitsluitend via website

Mandenman Meubelen

Pater Becanusstraat 5
5741 LA Beek en Donk
info@mandenman.nl
0492-463496
www.mandenman.nl
Maandag:  gesloten
Dinsdag:  09.00-18.00 uur
Woensdag:  09.00-18.00 uur
Donderdag:  09.00-18.00 uur
Vrijdag:  09.00-12.30 uur
Vrijdag:  13.30-20.00 uur
Zaterdag:  09.00-17.00 uur
Zondag:  gesloten

Massage Maintenant

Sijsjesplein 1
5741 KE Beek en Donk
Elly1959@hotmail.com
06-24683574
www.massagemaintenant.nl
Op afspraak

MCD Supermarkt

Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel 
aarlerixtel@mcd-supermarkt.nl
0492-320020 
Maandag:  8.00-20.00 uur
Dinsdag:  8.00-20.00 uur
Woensdag:  8.00-20.00 uur
Donderdag:  8.00-20.00 uur
Vrijdag:  8.00-21.00 uur
Zaterdag:  8.00-20.00 uur
Zondag:  gesloten

Van Meelis Wintersport

Brandtstraat 7
5741 GH Beek en Donk
dirk@vanmeelissport.nl
06-51469511
www.vanmeelissport.nl
Maandag:  18.00-21.00 uur
Dinsdag:  18.00-21.00 uur
Woensdag:  gesloten
Donderdag:  gesloten
Vrijdag:  13.00-20.00 uur
Zaterdag:  10.00-17.00 uur
Zondag:  gesloten
(overige openingstijden op afspraak)

Van Mierlo schoenen

Piet van Thielplein 23
5741 CP Beek en Donk 
0492-463647
www.vanmierloschoenen.nl
Maandag:  gesloten
Dinsdag:  09.30-18.00 uur
Woensdag:  09.30-18.00 uur
Donderdag:  09.30-18.00 uur
Vrijdag:  09.30-20.00 uur
Zaterdag:  09.30-17.00 uur
Zondag:  gesloten

Audio Video Witgoed Nico  

Meulensteen

Koppelstraat 60
5741 GD Beek en Donk 
info@meulensteen-electro.nl
0492-461502
www.meulensteen-electro.nl 
Maandag:  09.00-18.00 uur
Dinsdag:  09.00-12.30 uur
Woensdag:  09.00-18.00 uur
Donderdag:  09.00-18.00 uur
Vrijdag:  09.00-18.00 uur
Zaterdag:  09.00-16.00 uur
Zondag:  gesloten
(maandag t/m vrijdag 
tussen 12.30-13.30 uur gesloten)

Nuova Sardegna

Rooseindsestraat 37h
5705 BP Helmond
info@nuevasdegna.nl
06-21541253
Op afspraak
Zaterdag 12.00-16.00 uur

Oijnk

Kalverstraat 13a
5461 JL Veghel
info@oijnk.nl
06-37531357
www.oijnk.nl
Maandag: gesloten
Dinsdag: 09.00-17.30 uur
Woensdag: 09.00-17.30 uur
Donderdag: 09.00-17.30 uur
Vrijdag: 09.00-17.30 uur
Zaterdag: 09.00-17.00 uur
Koopzondag: 29 nov. 13 dec. 20 dec 
 12.00-17.00

ORO de Nieuwe Werf

Wethouder -Heinsbergenplein 4
5741 HX Beek en Donk 
denieuwewerf@oro.nl
0492-732006
www.artoro.nl
Maandag:  09.00-15.30 uur
Dinsdag:  09.00-15.30 uur
Woensdag:  09.00-15.30 uur
Donderdag:  09.00-15.30 uur
Vrijdag:  09.00-15.30 uur
Zaterdag:  gesloten
Zondag:  gesloten
(Tussen 12.00-13.30 uur pauzeren wij)

Patrick Wetzel Opticiën, Audiciën 

Optometrist
Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
info@patrickwetzel.nl
0492-450693
www.patrickwetzel.nl
Maandag:  gesloten
Dinsdag:  09.00-18.00 uur
Woensdag:  09.00-18.00 uur
Donderdag:  09.00-18.00 uur 
Vrijdag:  09.00-20.00 uur
Zaterdag:  09.00-17.00 uur 
Zondag:  gesloten

Pennen Neer

Gezelschapsspel verkrijgbaar bij  
GoedeMorgen Media, Heuvelplein 3,  
Beek en Donk

Podotherapie Mirna van Vught

Heuvelplein 91
5741 JJ Beek en Donk
info@podotherapiemirnavanvught.nl
06-19969012
www.podotherapiemirnavanvught.nl
Maandag:  08.00-17.00 uur
Dinsdag:  08.00-17.00 uur
Woensdag:  08.00-21.00 uur
Donderdag:  08.00-21.00 uur 
Vrijdag:  08.00-17.00 uur
Zaterdag:  08.00-16.00 uur 
Zondag:  gesloten

Profile De Concurent

Heuvel 6
5737 BX Lieshout 
info@deconcurrent-lieshout.nl 
0499-421231
www.profiledeconcurrent.nl
Maandag:  13.00-18.00 uur
Dinsdag:  09.00-18.00 uur
Woensdag:  09.00-18.00 uur
Donderdag:  09.00-18.00 uur
Vrijdag:  09.00-18.00 uur 
 (zomer tot 20.00 uur)
Zaterdag:  09.00-16.00 uur
Zondag:  gesloten

Rabobank

Koppelstraat 91
5741 GB Beek en Donk
0492-391919
www.rabobank.nl    
Maandag:  09.00-17.00 uur
Dinsdag:  09.00-17.00 uur
Woensdag:  09.00-17.00 uur
Donderdag:  09.00-17.00 uur
Vrijdag:  09.00-17.00 uur
Zaterdag:  gesloten
Zondag:  gesloten

Restaurant PUUR

Heuvelplein 81
5741 XJ Beek en Donk 
info@restaurantpuur.nu
06-38666070
www.restaurantpuur.nu
Maandag:  17.00-21.00 uur
Dinsdag:  gesloten
Woensdag:  gesloten
Donderdag:  17.00-21.00 uur
Vrijdag:  17.00-21.00 uur
Zaterdag:  17.00-21.00 uur
Zondag:  17.00-21.00 uur

Kraakman Staadegaard B.V.

Beekseweg 7
5737 RC Lieshout 
lieshout@staadegaard.nl
0499-422435
www.staadegaard.nl
Maandag:  08.00-17.30 uur
Dinsdag:  08.00-17.30 uur
Woensdag:  08.00-17.30 uur
Donderdag:  08.00-17.30 uur
Vrijdag:  08.00-17.30 uur
Zaterdag:  09.00-12.00 uur
Zondag:  gesloten

Salon Wieteke

Korenmijt 14
5741 PP Beek en Donk 
Wietekevermeulen@live.nl
06-46473917
www.facebook.com/SalonWieteke
Op afspraak

Sasja Hairstyling

De Wieken, 2
5741 NG Beek en Donk 
06-41919754
Op afspraak (ook via Facebook en Instagram)

Schippers Optiek

Heuvelplein 22
5741 JK Beek en Donk 
info@schippersoptiek.com 
0492-450714
Maandag:  gesloten
Dinsdag:  09.30-18.00 uur 
Woensdag:  09.30-18.00 uur
Donderdag:  09.30-18.00 uur
Vrijdag:  09.30-20.00 uur
Zaterdag:  gesloten
Zondag:  gesloten

Schoenmakerij Laarbeek

Koppelstraat 72A
5741 GD Beek en Donk 
koosvanvugt@gmail.com 
06-39404045
www.schoenmakerijlaarbeek.nl
Maandag:  gesloten
Dinsdag:  09.30-17.30 uur
Woensdag:  09.30-17.30 uur
Donderdag:  09.30-17.30 uur
Vrijdag:  09.30-17.30 uur
Zaterdag:  09.30-17.00 uur
Zondag:  gesloten

Sea Salt beauty & fashion 

Smalleweg 45B
5741 JM Beek en Donk
06-48535266
www.seasaltbeautyandfashion.nl
Maandag: gesloten
Dinsdag: 10.00-17.30 uur
Woensdag: 10.00-17.30 uur
Donderdag: 10.00-17.30 uur
Vrijdag: 10.00-17.30 uur
Zaterdag: 10.00-17.00 uur
Zondag: gesloten

Shoeby

Piet van Thielplein 46
5741 CP Beek en Donk 
0492-319515 
Maandag:  13.00-18.00 uur
Dinsdag:  09.30-18.00 uur
Woensdag:  09.30-18.00 uur
Donderdag:  09.30-18.00 uur
Vrijdag:  09.30-20.00 uur
Zaterdag:  09.30-17.00 uur
Zondag:  gesloten
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Sluys 6

Kapelstraat 3
5741 CA Beek en Donk
0492-461220 
www.sluys6.nl  
Maandag gesloten
Dinsdag: 11.00-15.00 uur
Woensdag:  11.00-15.00 uur
Donderdag:   11.00-15.00 uur
Vrijdag:        11.00-15.00 uur
Zaterdag:  11.00-15.00 uur
Zondag:     gesloten

Snoeperij Jantje

Wilhelminalaan 2
5735 CS Aarle-Rixtel
info@snoeperijjantje.nl
06-20270699
www.snoeperijjantje.nl
Maandag:  12.30-16.30 uur
Dinsdag:  09.00-16.30 uur
Woensdag:  09.00-16.30 uur
Donderdag:  09.00-16.30 uur
Vrijdag:  09.00-16.30 uur
Zaterdag:  09.00-16.30 uur
Zondag:  gesloten

Speelactief

De Stater 18
5737 RV Lieshout 
info@speelactief.nl
0499-422289
www.speelactief.nl
Maandag:  gesloten
Dinsdag:  09.00-18.00 uur
Woensdag:  09.00-18.00 uur
Donderdag:  09.00-18.00 uur
Vrijdag:  09.00-18.00 uur
Zaterdag:  10.00-17.00 uur
Zondag:  gesloten
(dinsdag t/m vrijdag van 12.30-13.30 uur 
gesloten)

Theater Het Speelhuis

Speelhuisplein 2
5707 DZ Helmond
info@theaterspeelhuis.nl
0492-587000
www.theaterspeelhuis.nl
Maandag:  gesloten
Dinsdag:  11.00-14.00 uur
Woensdag:  11.00-14.00 uur
Donderdag:  11.00-14.00 uur
Vrijdag:  11.00-14.00 uur
Zaterdag:  11.00-14.00 uur
Zondag:  gesloten

SH Sasja Hairstyling

De Wieken 2
5741 NG Beek en Donk
sasjavandijk@hotmail.nl
06-81777669
Op afspraak

Sjoko loco

Heieindseweg 18
5738 CD Mariahout
wendy@sjokoloco.nl
06-20205319
Op afspraak

Slagerij Brouwers

Smalleweg 36
5741 JP Beek en Donk
www.superslagerij.nl
Maandag:  08.30-18.00 uur
Dinsdag:  08.30-12.30 uur
Woensdag:  08.30-18.00 uur
Donderdag:  08.30-18.00 uur
Vrijdag:  08.30-18.00 uur
Zaterdag:  08.30-16.00 uur
Zondag:  gesloten
(Tussen de middag gesloten
van 12.30 - 13.30 uur)

Sportshop Laarbeek

Heuvelplein 20
5741 JK Beek en Donk 
info@sportshoplaarbeek.nl
0492-450499
www.sportshoplaarbeek.nl
Maandag:  13.00-18.00 uur
Dinsdag:  10.00-18.00 uur
Woensdag:  10.00-18.00 uur
Donderdag:  10.00-18.00 uur
Vrijdag:  10.00-20.00 uur
Zaterdag:  09.00-17.00 uur
Zondag:  gesloten

Spulletjeshoek

Mariastraat 34
5738 AJ Mariahout 
info@spulletjeshoek.nl
06-34022516
www.spulletjeshoek.nl
Maandag:  gesloten
Dinsdag:  gesloten
Woensdag:  gesloten
Donderdag:  13.30-18.00 uur
Vrijdag:  10.00-16.00 uur
Zaterdag:  13.00-16.00 uur
Zondag:  gesloten
Openingstijden ook op afspraak

Stuur MTB & Race

Laag Strijp 7
5735 PD Aarle-Rixtel 
info@stuurfietsen.nl
06-30074621
www.stuurfietsen.nl
Op afspraak

Susa Meila

Havenweg 2
5735 SH Aarle-Rixtel
info@susa-meila.nl 
06-42924294
www.susa-meila.nl
Op afspraak

Sushi 8

Piet van Thiel plein 19C
5741CP Beek en Donk
06 87379847
www.beekendonk.sushi-eight.nl
Maandag: 14.00–20.30 uur
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: 14.00–20.30 uur
Donderdag: 14.00–20.30 uur
Vrijdag: 14.00–21.00 uur
Zaterdag: 14.00–21.00 uur
Zondag: 14.00–20.30 uur

Suzan Oerlemans HUIDINSTITUUT

Laagstrijp 22
5735 PD Aarle-Rixtel 
0492-461144
Whatsapp 06-12712235
www.huidintopconditie.nl
Op afspraak
Maandag: 09.00-21.00 uur
Dinsdag 09.00-21.00 uur
Woensdag: 09.00-21.00 uur
Donderdag 09.00-16.00 uur
Vrijdag 09.00-17.00 uur
Zaterdag 09.00-13.00 uur
Zondag gesloten

ToBe Jewels

Gruithof 4
5737 JV Lieshout 
06-10149317
www.tobe-jewels.nl
Ma t/m vr: Op afspraak
Zaterdag: 10.00-16.00 uur

Tok Tokkie Kinderopvang

Dorpsstraat 46a
5735 EE Aarle Rixtel 
0492-386222
www.toktokkiekinderopvang.nl
Maandag: 07.00-18.00 uur
Dinsdag 07.00-18.00 uur
Woensdag 07.00-18.00 uur
Donderdag: 07.00-18.00 uur
Vrijdag: 07.00-18.00 uur
Zaterdag:  gesloten
Zondag:  gesloten

Top1Toys 

V.O.F. van Berlo
Dorpstraat 47
5737 GA Lieshout 
info@vanberloshop.nl
0499-421390
www.vanberloshop.nl 
Maandag:  08.30-18.00 uur
Dinsdag:  08.30-13.00 uur
Woensdag:  08.30-18.00 uur
Donderdag:  08.30-18.00 uur
Vrijdag:  08.30-18.00 uur
Zaterdag:  08.30-17.00 uur
Zondag:  gesloten

TRIA Fietsen

Papenhoef 21
5737 BS Lieshout 
info@triafietsen.nl
0499-425360
www.TRIAfietsen.nl
Maandag:  13.00-20.00 uur
Dinsdag:  09.00-20.00 uur
Woensdag:  09.00-20.00 uur
Donderdag:  09.00-20.00 uur
Vrijdag:  09.00-20.00 uur
Zaterdag:  09.00-17.00 uur
Zondag:  gesloten

Tuincentrum d’n Heikant

Bakelseweg 1
5735 SC Aarle-Rixtel 
info@tuincentrumdenheikant.nl 
0492-383167 
Maandag:  08.00-18.00 uur
Dinsdag:  08.00-18.00 uur
Woensdag:  08.00-18.00 uur
Donderdag:  08.00-18.00 uur
Vrijdag:  08.00-18.00 uur
Zaterdag:  08.00-18.00 uur
Zondag:  gesloten

Tuincentrum De Biezen

Biezenweg 2A
5741 SB Beek en Donk 
info@tcdebiezen.nl 
0492-461310
www.tuincentrumdebiezen.nl 
Maandag:  09.30-18.00 uur
Dinsdag:  09.30-18.00 uur
Woensdag:  09.30-18.00 uur
Donderdag:  09.30-18.00 uur
Vrijdag:  09.30-18.00 uur
Zaterdag:  09.00-17.00 uur
Zondag:  12.00-17.00 uur

Vakgarage Auto Corsten

Mariastraat 64
5738 AK Mariahout
info@autocorsten.nl
0499-422176
www.autocorsten.nl
Openingstijden werkplaats
Maandag:  08.00-17.00 uur
Dinsdag:  08.00-17.00 uur
Woensdag:   08.00-17.00 uur
Donderdag:  08.00-17.00 uur
Vrijdag:  08.00-17.00 uur
Zaterdag:  09.00-12.00 uur
 (uitsluitend voor noodgevallen) 
Zondag:  gesloten
Openingstijden showroom. 
Maandag t/m vrijdag  9.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag   10.00 tot 16.30 uur

De Verrassing  

IJs-Chocolade-Horeca-Snoep

Koppelstraat 64
5741 GD Beek en Donk 
info@ijssalon-deverrassing.nl
06-48081089
www.ijssalon-deverrassing.nl
Maandag:  gesloten
Dinsdag:  10.00-18.00 uur
Woensdag:  10.00-18.00 uur
Donderdag:  10.00-18.00 uur
Vrijdag:  10.00-20.00 uur
Zaterdag:  10.00-17.00 uur
Zondag:  gesloten

Yours Fashion

Piet van Thielplein 11  
5741 CP  Beek en Donk  
info@yoursfashion.nl 
0492-465456
www.yoursfashion.nl
Maandag:  13.00-18.00 uur
Dinsdag:  09.30-18.00 uur
Woensdag:  09.30-18.00 uur
Donderdag:  09.30-18.00 uur
Vrijdag:  09.30-20.00 uur
Zaterdag:  09.30-17.00 uur
Zondag:  gesloten

Your Look Beauty & Hair + KIDS

Heuvelplein 85
5741 JJ Beek en Donk
info@yourlook.nl
0492-468396
www.beautyhairbeekendonk.nl
Op afspraak

Zeeman

Piet van Thielplein 10
5741 CP Beek en Donk 
lhonee@zeeman.com 
0172-482302 
Maandag:  09.00-18.00 uur
Dinsdag:  09.00-18.00 uur
Woensdag:  09.00-18.00 uur
Donderdag:  09.00-18.00 uur
Vrijdag:  09.00-20.00 uur
Zaterdag:  09.00-17.00 uur
Zondag:  gesloten

ZonnepanelenLaarbeek 

‘t Slotje 3
5741 GG Beek en Donk  
06-20776865
www.zonnepanelenlaarbeek.nl
Op afspraak
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Geef een cadeaubon van
Hét Grote Decemberboek!

Voor als je niet kunt kiezen!

De cadeaubonnen kun je 
inleveren bij alle deelnemers 
van Hét Grote Decemberboek 
en zijn geldig tot en met 
december 2021.

Denk lokaal,koop lokaal

Verkrijgbaar bij

en zijn geldig tot en met 

maandag t/m donderdag 8.30 tot 15.00 uur
vrijdag 8.30 tot 12.00 uur




