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Hét Grote
Decemberboek

Denk lokaal, koop lokaal
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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 2022 (mits anders vermeld).
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Beste inwoners van Laarbeek,

Colofon
Hét Grote Decemberboek is
een uitgave van GoedeMorgen
Media, uitgever van o.a.
DeMooiLaarbeekKrant en
Laarbeek Onderneemt en
eigenaar van GoedeMorgen
Media en GoedeMorgen Druk.nl.
Heuvelplein 3
5741JH Beek en Donk
Tel: 0492-832182
(tijdens kantooruren)
Mail:
info@goedemorgenmedia.nl
Acquisitie:
Hester Verduin
Verkoop Binnendienst:
Kristel Vereijken

Met trots presenteren wij u de derde 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.
Leefbaarheid in de vier Laarbeekse kernen is het onderwerp waar veel over
gesproken wordt. Zeker in Mariahout is het actueel, nu daar sinds begin november
de supermarkt de deuren gesloten heeft. Maar het gaat niet alleen om de
dagelijkse boodschappen. We willen wat te kiezen hebben als we gaan winkelen
en die keuze vanachter een laptop maken bij een landelijke internetgigant is
makkelijk, maar draagt ook bij aan de teloorgang van het lokale winkelaanbod en
uiteindelijk aan de leefbaarheid van onze kernen. We zullen als inwoners samen
onze lokale middenstand overeind moeten houden. De slogan ‘Denk lokaal, koop
lokaal’ is actueler dan ooit.
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. Allemaal te koop bij een ondernemer uit onze eigen gemeente. 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.

Teksten:
Daan Daniëls

Wij hopen dat u 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 met kerst.

Fotografie:
Mark Barten

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!

Vormgeving:
Jasper van den Wildenberg

Team GoedeMorgen Media

Verspreiding:
Donderdag 18 november samen
met DeMooiLaarbeekKrant,
huis-aan-huis
Oplage:
12.500
Gemeente Laarbeek (Beek en
Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout en
Mariahout)
Niets uit deze uitgave mag
worden overgenomen zonder
voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
Aan deze uitgave kunnen geen
rechten worden ontleend.
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Laarbeekse
Lekkernijen
Chocolate swiss roll cake

Een heerlijke swiss roll op basis van chiffon cake. Heerlijk luchtig.
Verkrijgbaar in verschillende smaken.

30%
korting!

Homemade Bakery by Som

€ 15,00

€ 13,00
Een gevulde broodtas

Deze tas t.w.v. € 21,45 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 6 t/m zaterdag 11 december. Alleen
geldig in ons filiaal in Beek en Donk.

Granola
homemade
with love Liefs Jantine

Vers gemaakte Granola,
met noten, zaden, pitten
en heerlijke kruiden.

De Couwenbergh

Bakkerij ’t Bakkertje

Droge worsten
of paté

3 droge worsten of paté voor
€ 10,00 in december.

Smaakfabriq

€ 10,00
4

€ 4,95

Oliebollen

Aanbieding!
14 olie- en/of krentenbollen +
2 luxe bollen naar keuze!

Gebakkraam Meinen

€ 10,00

Heerlijk vlees bij PorcusCampus
voor de feestdagen

Voor het beste en eerlijke vlees moet je echt bij PorcusCampus
aan de Kloosterdreef in Aarle-Rixtel zijn. Van de 16 verschillende
varkensrassen die wij verzorgen en te bezichtigen zijn, hebben wij nu
het vlees van het Duroc-varken in de aanbieding. Voor maar € 20,krijg je 1,5 kg vlees bestaande uit 5 producten naar keuze. Je kunt zelf
het vleespakket samenstellen met keuze uit de volgende producten:
Speklap, gehakt, braadworst, haaskarbonade, shoarma,
ribkarbonade, halskarbonade en schnitzel.
Ook de unieke gedroogde worsten en gedroogde hammen van onze
verschillende varkensrassen zijn te koop.
Graag vooraf bellen voor de bestelling naar 06-29520279 of stuur een
mail naar info@porcuscampus.nl. Kijk ook op
www.porcuscampus.nl.

Workshop

Tijdens een workshop bonbons maken ervaar je hoe chocolade werkt.
Je ruikt, voelt en natuurlijk proeft enkele mogelijkheden.
Ook kinderfeestjes zijn mogelijk.
Voor meer info check www.sjokoloco.nl

Sjoko Loco

PorcusCampus
€ 29,50 met deze bon

€ 27,50
In de decembermaand

€ 6,49
Lorre Alta Primitivo
- Italië Puglia
Dieprode kleur en een warme geur van rijp,
rood fruit en zwarte peper. De smaak is heerlijk
vol, met een verrassend frisse ondertoon en een
zijdezachte afdronk. Lekker bij allerlei soorten
vlees van de grill. Ook lekker bij charcuterie,
pittige harde kazen en pasta’s met sauzen
op basis van vlees, gegrilde aubergine of
paddenstoelen.

John van Kaathoven Uw Topslijter
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Ambachtelijke
worstenbroodjes

Bier in kistje met glas

Zo, nu eerst een worstenbroodje van
Bakker Boan! Bestel ze nu voor de Kerst.
Via Whatsapp/telefoon:
Jan: 06-55338485 / Leo: 06-30804093

Bakker Boan

4 flesjes bier in een houten kistje met
glas van Bierbrouwerij Laarbeek.

MCD

€ 14,99

Ba kker
Bo an

€ 1,00

per stuk

€ 13,00
Vanilla swiss roll cake

Een heerlijke swiss roll op basis van chiffon cake.
Heerlijk luchtig. Verkrijgbaar in verschillende smaken.

Homemade Bakery by Som

Kerst

5 december
-2021-

-2021-

HET HEERLIJK AVONDJE

UNIEK BIJ JE THUIS

Pakjesaondpakket
Brood -Kruidenboter -Aioli

Brood -Kruidenboter -Uniek's dipper

Tomatensoep -Naar Uniek recept

Tomatensoep - Favoriet van velen

Carpaccio -Parmezaan -Pijnboompitjes - Truffelmayonaise

Wrap it - Parmaham - Rucola - Pesto

Brollie -Brood op een stokje -Serranoham

Carpaccio -Parmezaan -Pijnboompitjes - Truffelmayonaise
Sushi - Komkommer - Crispy uitjes - Mango - Soja

Onze legendarische

Rocky road - Pepernoot - Chocolade

Ribs

-Pulled ribs -Tortillachips - Marinade

Gamba's -Romige knoflooksaus

Malle pietjes mousse -Pepernotenmousse - Kruim van pepernoot

Chicken fusion -Ketjap -Steranijs

- Marshmallow

Aardappeltaartje -Krokant laagje

€ 16,50

Argentijnse Steak -Rode wijnsaus -ras el hanout

Pietjespakket

Haasje 2.0 -Varkenshaas -Unieke marinade -

Brood -Kruidenboter

Uniek's x-mas fantasy -Mousse van ruby red -

Tomatensoep - Favoriet van velen

Kruim van Oreo

Kruim van cashewnoten

Freak

Spiesje van poffertjes -Aardbei
Malle pietjes mousse -Pepernotenmousse - Kruim van pepernoot

Bestellen kan
t/m 2 december

Bestellen kan
t/m 18 december
(vol=vol)

info@thuis-tapas.nl

www.eeterij-uniek.nl

Verrassing van malle pietje
€ 10
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wafel - Luikse wafel -Knetterchocolade -Bastogne

€ 34,50 p.p.

Ontvang in december 2021 bij
elke cateringbestelling een
gratis zoete lekkernij!

Parklaan 6 5741 EZ Beek en Donk T 0492 729248
www.buitengewoonsmakelijk.nl
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Vanaf 1 december
verkrijgbaar voor

€ 9,95

Laarbeekse Jumbo kookboek
•
•
•
•
•

Vanaf 1 december te koop
Prijs: € 9,95
48 recepten
Te koop bij Jumbo Beek en Donk en Jumbo Lieshout
Allemaal gerechten gemaakt door Laarbeekse hobbykoks

Jumbo Laarbeek
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In november 2020 begon Jumbo Laarbeek de zoektocht
naar dé Laarbeekse hobbykok. Nu, een jaar later, is
de winnaar bekend en is het Jumbo kookboek te koop
vanaf 1 december. Alle 48 gerechten van de Laarbeekse
hobbykoks zijn in dit kookboek gebundeld en te koop
voor maar € 9,95. De kookboeken zijn verkrijgbaar vanaf
1 december bij Jumbo Beek en Donk en Jumbo Lieshout.
Ben er snel bij, want OP = OP!

4 Biezenbollen voor

€ 10,00
Biezenbollen

Onze welbekende ‘Biezenbol’.
Bij inlevering van deze bon 4 stuks voor € 10,00.
Geldig tot en met 29 december.

DIY kerstkoeken
€ 12,50 per doos.

Gebakkraam de Biezen

Smaakfabriq

Cadeautjes en
eigen verwennerij

Hier bij sjoko loco worden er
creatieve en overheerlijke producten
gemaakt van chocolade. Doosje
bonbons of heerlijke chocoladeletters.
Neem gerust contact op via app of
check de website om je eigen vulling
en smaak mee te bedenken.

Voor elk
gewenst
bedrag

4 dozen

€ 40,00

Voor iedere bestelling boven de
€ 25,00 maak je ook kans op een
gratis workshop.

Sjoko Loco

Actie januari en februari 2022

Per reservering ontvangt u een huisgemaakt aperitief gratis.

Japans restaurant Sakura Miki

Gratis
huisgema
akt
aperitief
in januari
en
februari 2
022
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In ieder
gewenst
bedrag!

,
5
€
5,
€
€ 5,-

Cadeaubonnen

Gebruik de Hét Grote Decemberboek cadeaubon als korting op een
lunch, High Tea, diner of voor een cadeautje uit de winkel.

Herberg de Brabantse Kluis

LUYT Wijnpakket

Heerlijke Portugese wijnen
van onze Laarbeekse wijnboer.
2x Reserva Rood, 2x Colheita
Rood, 2x Reserva Wit
Te verkrijgen bij:
John van Kaathoven,
úw topSlijter

Gratis!

decemberprijs

€ 75,00

van Luyt wijn

10 zachte broodjes

Gratis 10 zachte broodjes bij afname van 3 broden naar keuze.
Geldig van dinsdag 4 januari t/m zaterdag 15 januari. Alleen
geldig in ons filiaal in Beek en Donk.

Bakkerij ‘t Bakkertje
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Nieuw in Beek en Donk

heerlijk vers belegde
broodjes en maaltijdsalades
Kom gezellig lunchen of neem je bestelling mee voor onderweg of thuis.

Een tip voor de naderende feestdagen.
Een cadeaubon die in ieders smaak gaat vallen!
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Herfst & Winter
Sinterklaas & Kerst
Uitgebreid tafelen & Borrelen
Smaakvolle kerstpakketten & Oudejaarsviering

Ook in deze donkere maanden zijn wij er
voor een gezellig en smakelijk lichtpuntje!
Van een ouderwets Hollands kaasblokje of een
borrelplank met vele Europese kazen tot een met
zorg samengesteld kerstpakket:

Wij denken graag RuimHartig
met jullie mee!

Simone & Inge
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Kaashuis RuimHartig

Piet van Thielpein 9

5741CP Beek en Donk

hele cake (10 stuks)

GRATIS!

€ 25,00
Rainbow cake

Onze rainbow cake, zó kleurrijk! Een feestje om te eten.
€ 3,00 per stuk, € 25,00 hele cake (10 stuks).

Homemade Bakery by Som

4 stuks

€ 4,39

Brabantse kaneelkoek

Voor iedereen een gratis Brabantse kaneelkoek t.w.v. € 4,95 bij
een minimale besteding van € 20,00. Geldig van maandag 22
november t/m zaterdag 4 december. Deze aanbieding is alleen
geldig in ons filiaal in Beek en Donk (1 per klant).

Bakkerij ‘t Bakkertje

Borrelboxen

Brabantse
worstenbroodjes
Lekkere Brabantse
worstenbroodjes

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

MCD

Kortingsbon
op lamsvlees

Tegen inlevering van deze bon ontvangt
u € 2,50 korting op lamsvlees
(1 bon per klant).

Hoeve de
Lange Vonder

€ 2,50 korting
13

Winkelplein
Laarbeek
Het Piet van Thielplein in Beek en Donk is hét winkelplein van
Laarbeek. Het plein is dé plek waar een diversiteit aan winkels en dienstverlening samenkomt in Laarbeek. Voor al uw
boodschappen en wensen kunt u hier namelijk terecht in de
vele verschillende winkels. Denk hierbij aan een modewinkel,
drogisterij, boekhandel, kaaswinkel, bloemenwinkel, kapper,

Dames en Heren knippen
Bij Charisma kappers zijn dames en
heren welkom.
Heren knippen: € 17,00
Dames Knippen: € 19,00
In Beek en Donk en Aarle-Rixtel
In de maand december één wax gratis!

lunchgelegenheden, restaurants én nog veel meer. Op het Piet
van Thielplein kun je gratis parkeren en hoef je nooit ver te lopen. Ideaal voor zowel de kleine als de grote boodschappenlijst. Ook is er iedere week op woensdag een weekmarkt op het
Piet van Thielplein en is het plein erg servicegericht. Een klant
is op het plein ook echt een klant.

vanaf

€ 17,00
6 stuks
€ 9,90

Charisma Kappers

€ 7,98

Knipbon

(volkoren)
Worstenbroodjes

Tegen inlevering van deze bon:
Bij aankoop van een belegd
broodje, krijg je ‘n drankje gratis.*
Alleen geldig voor take away!
Deze actie is geldig tot 31
december 2021.

Broodjes enzo

*met uitzondering van smoothies en Red Bull
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Gratis
drankje
Bij aankoop van
een belegd
broodje

Heerlijk Brabants
worstenbroodje gevuld met
het lekkerste slagersgehakt.

Bakker van de Ven

Bloemenbon

Keuzestress? Geen paniek, een
bloemenbon van De 4 Seizoenen is
altijd uniek!

Bloemboetiek De 4 Seizoenen

Voor elk
gewenst
bedrag

Kom snel
een kijkje
nemen

Flexibele kinderopvang
nu ook op het Winkelplein

De meest flexibele kinderopvang van de regio.
Locaties in Beek en Donk en Gemert.
Kom snel een kijkje nemen.

Donkey Kinderdagverblijf & BSO

Cinnastick

De hele maand december gratis cinnastick bij aankoop van
twee pizza’s. Gebruik de code 122021.

Domino’s

Nieuw: webshop!

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

€ 3,75

Dé Dierenwinkel Hendriks

voor elk
gewenst
budget

Kantoorruimtes en flexruimtes te huur

Complete flexruimtes te huur aan de Koppelstraat bij het Piet van
Thielplein. Meer info: www.dekoppel.info

Ondernemerscentrum De Koppel

Angel Dog Gold

Bulldog-beeldje 16,5 bij 16 cm,
van merk Kare design.

Flexruimte?
GRATIS dagdeel
proefzitten

€ 28,95

Driessen Interieur
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Merinowollen Huislaarzen
Financiële dienstverlening op maat

Efficiënte, gedegen en persoonlijke advisering rondom de financiële
en vooral fiscale situatie van u en uw onderneming.

100% Natuurlijk Merinowol. Ademend en
vochtregulerend. Warme en heerlijk zachte
vezels. Slijtvaste suède leren zool.

Schoenmakerij Laarbeek

Fleuren Accountants + Belastingadviseurs

€ 30,-

Afhankelijk
van uw
wensen

€ 24,95

Nasi Rames

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!

Aanbieding

Bij afhaal en in restaurant.

€ 11,00

Javaans Eetcafé

Patrick Wetzel Opticien, Optometrist en Audicien

€ 13,95

€ 12,50

Olaplex producten

Wil je lief zijn voor jouw haar? Olaplex herstelt beschadigd en broos
haar. Voor een optimaal kleurresultaat. Olaplex gaat het pluizen van
het haar tegen en bundelt je krullen. Het hydrateert en maakt het
haar sterker.
•
•
•
•

100% veganistisch
vrij van sulfaten
vrij van parabenen
vrij van gluten en noten

Jansen Kappers

vanaf

€ 29,95
16

* Uitzondering van feestdagen. Reserveren 0492-836776. 1 bon per klant

Un Kareltje

Een heerlijke koffielikeur met de smaken
van koffie en mokka.

John van Kaathoven
Uw Topslijter

In de decembermaand voor

€ 13,99

€ 4,95

€ 2,50

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

Beschermengel met datum
Beschermengel met datum, brengt je
365 dagen geluk!

Prijs op
aanvraag

Van den Heuvel Boek en Kantoor

2-pack heren
Boxershorts Zaccini

Zaccini heren boxershorts staan
bekend om de beste prijs-kwaliteit
verhouding.

Yours Fashion

Gratis
toilettas

Voor elk
gewenst
budget

t.w.v. € 7,95*
bij aankoop van een
2-pack boxershorts
t.w.v. € 16,95
*actie geldig voor hele maand december

RuimHartige
cadeau’s

Voor elk cadeau hebben wij
een RuimHartige invulling!

Kaashuis RuimHartig

vanaf

€ 9,99
Ambachtelijke chocoladeletters
De lekkerste, ambachtelijke chocoladeletters,
gemaakt in onze eigen chocolaterie.

De Verrassing IJs-Chocolade-Horeca-Snoep

Panty

Is jouw feestoutfit nog niet af? Maak deze dan compleet met
onze mooie panty, die te verkrijgen is in vele soorten en maten.

Shoeby

vanaf

€ 4,50
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Heuvelplein

Oliebollen

Op 31 december 1 gratis oliebol bij
aankoop van 10 olie- of rozijnenbollen.

Bakkerij ’t Bakkertje

1 Gratis
oliebol

Delicatessenwinkel met een twist
Alles voor de borrelplank, speciaal bier, zuivere
wijnen, smaakmakers, cadeaupakketten en meer.

Smaakfabriq
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Feetje pyjama’s

Lekker wegkruipen tijdens
de koude winterdagen in een
heerlijke pyjama. Wij hebben
pyjama’s voor jong en oud.
O.a. Feetje de wafel
pyjama vanaf €14,95
De Feetje Limited Edition
vanaf € 19,99.

vanaf

€ 14,95

In verband met onze verbouwing
zijn wij tijdelijk verhuisd naar
Dokter Timmerslaan 11a in
Beek en Donk.

Fietsvakman Van den Berg

Ingrid Lingerie

Ook nu staat
onze service
voorop

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

Voor elk
gewenst
bedrag!

Waarvoor kunt u terecht bij
Podotherapie Mirna van Vught?
• Sportblessures
• Knie-, heup- en rugklachten
• Overbelasting- of
vermoeidheidsklachten
• Loopadvies
• Peesklachten
• Pijnlijke drukplekken
• Eeltvorming en likdoorns
• Teenklachten

•
•
•
•
•
•
•
•
•

06 - 199 690 12
www.podotherapiemirnavanvught.nl
info@podotherapiemirnavanvught.nl

Podotherapie Mirna van Vught

Voorvoetklachten
Hielklachten (bijv. hielspoor)
Schoenadvies
Nagelproblemen
Voetbehandelingen
Kinderpodotherapie
Bedrijfspodotherapie
Diabetische voet
Reumatische voet

Locaties:
•
•
•
•

Aarle-Rixtel
Beek en Donk
Helmond
Stiphout

Knusse Najaarsactie!

Ontvang nu een tegoedbon voor een lekker kopje koffie of thee
met wat lekkers bij besteding vanaf € 12,50 in onze winkel.

KNUS bij Marie

Gratis
Tegoedbon voor
koffie/thee met
wat lekkers
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Secrid pasjeshouder
Secrid lederen pasjeshouder.

Annies Tasjes

vanaf

€ 49,95

€ 59,00
Nu met 20% korting op een behandeling
naar keuze in onze schoonheidssalon.

Adventskalender
Adventskalender met
hoogwaardige producten
voor gelaat en decolleté
van ons merk KLAPP.

Beauty & Hair Your-Look

10%
korting
Marc Ibane

De gehele maand december ontvangt u 10% korting
op de verzorgende producten van Marc Inbane selftan.

Sea Salt Beauty & Fashion

Bestel in
de zaak of
online!

€ 79,00
Eetkamerstoel Easy

Easy is een comfortabele en
vlotte eetkamerstoel. Leverbaar
in 3 verschillende kleuren. Creëer
een speelse look door kleuren te
combineren.

Mandenman Meubelen

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
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vanaf

€ 22,50

PSV-uit pyjama

PSV-uit pyjama 2021-2022.
Verkrijgbaar van maat 116 t/m 176.

Professioneel
haren kleuren

Sportshop Laarbeek

Bij Kappersschool van
Wetten kleuren wij uw haar
professioneel in alle kleuren.
Kijk op onze website voor alle
mogelijkheden.

Kappersschool van Wetten

€ 20,50
Cadeaubon
+ € 5,00 extra
waarde op je
cadeaubon*

C
adeeau
Cad
aubbon
on

Tot
50%
korting

Nog geen Sinterklaas of
kerstcadeau bedacht?
Koop een bon bij
Restaurant PUUR* en geef
een heerlijk diner cadeau!
Wij zetten er nu gratis
€ 5,00 extra bovenop!
*de bon dient een minimale
waarde van € 20,00 te
hebben.

Restaurant PUUR

Hoge korting!

Op veel monturen 50% korting.
Alle zonnebrillen 25% korting.
Informeer naar de voorwaarden

€ 399,-

€ 349,00

Cadeautip, tijdelijk bij Studio Dwèrs!
Solis Barista Perfetta Plus espressomachine + Eureka Mignon bonenmaler:
De ideale upgrade voor een betere koffiebeleving bij u thuis. Geniet van de
verfijnde smaak en geur die versbereide koffie te bieden heeft. Bij aankoop
krijgt u een kilo vers gebrande koffie van Studio Dwèrs cadeau.

Studio Dwèrs - ontwerp - creatie - koffie

Schippers Optiek

€ 299,-

€ 249,00
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Dier, tuin &
klussen
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

vanaf

€ 9,95
ECHO Kettingzaag CS-310ES
• 30,5 cc
• 1,10 kW / 1,50 pk/cv
• 3/8 LP - 91 VLX

• 0,050 inch - 1,3 mm
• 35 cm
• 4,0 kg

€ 149,00
Ook voor
de particulier!

VAN GAZONMAAIER TOT HEGGENSCHAAR!

BEZOEK ONS OP BEEKSEWEG 7 IN LIESHOUT

Van Vijfeijken Mechanisatie

Ook voor
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Zeer
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!

€ 259,-

€ 199,00
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STIHL SHA 56 accu
bladblazer / -zuiger
incl. AK 20 accu en
AL 101 lader
Uitzonderlijk gebruiksgemak,
uitstekende ergonomie en
eenvoudig wisselen tussen
blazen en zuigen. Dat is de
SHA 56! Ideaal voor het
blazen en nadien
opzuigen van bladeren
of snoeiafval. De
absolute musthave
voor de particulier!
Setaanbieding
inclusief accu AK 20
en lader AL 101.

€ 199,00
Setaanbieding

€ 399,00

Jos Martens en Zoon b.v.

STIHL MS 170 kettingzaag – 30 cm blad
Klein instapmodel benzine kettingzaag met STIHL 2-MIXmotor. Uitstekend geschikt voor het zagen van brandhout en
het bouwen met hout. Goed voor het vellen van bomen met
een diameter tot 30 cm.

Jos Martens en Zoon b.v.

Setaanbieding

€ 299,00

€ 33,-

€ 29,00
STIHL MSA 120 C-B accu kettingzaag
incl. AK 20 accu en AL 101 lader

STIHL klapzaag PR 16
Voor snel en nauwkeurig snoeien.
3-zijdige Japanse vertanding,
inklapbaar, 16 cm zaagblad.

Jos Martens en Zoon b.v.

Lichte accu kettingzaag voor het tuinonderhoud en eenvoudige klusjes.
Zachte handgreep, sneller en gemakkelijker van ketting wisselen met
de STIHL kettingsnelspanner, kettingrem QuickStop Super, olietank
met transparant peilvenster, hoog snijvermogen dankzij de 1/4” PM3zaagketting. Setaanbieding inclusief accu AK 20 en lader AL 101.

Jos Martens en Zoon b.v.

€ 42,00

Onderhoud tuin- en parkmachines nu
10% korting op het arbeidstarief!*
Ons team van vakbekwame monteurs
staat in deze periode voor u klaar om
uw machine weer in topconditie te
brengen! Wij onderhouden tuin- en
parkmachines van alle A-merken. Niet
in de mogelijkheid om uw machine bij
ons te brengen? Informeer naar onze
haal- en brengservice.

neses
achichin
kmkma
arparkmachines
onderhoud
udtutuin
- -enenenppar
erhoud
intuinond
ho
er
nd
o

GF!
TINRG
ORTI
10%
KORTING
%K
10
IEF!
K
TARIE
IDSTA
10%
OP
HET
ARBEIDSTARIEF!
BEIDS
T AR
HE
OP
ARBE
T
OP HE

22)
ri 202)
202
febru
febrariua2022)
t/m
t t/m
(Actie
februari
loopop
t t/m
(Actiectloopt
23131
(A ie lo
99-4
23131
049-4
049

www.josmartens.nl
rtens.nl
s.nl 0499-423131
www.jo.jsma
smarten
www o

*Actie loopt t/m februari 2022.

STIHL helmset Function Basic

Licht instapmodel met nylon vizier. Geschikt voor algemeen gebruik.
Oorbeschermers met een slanke vormgeving en goede geluidsdemping.

Jos Martens en Zoon b.v.

Jos Martens en Zoon b.v.

Ginderdoor 55
5738 AB Mariahout

0499-423131
info@josmartens.nl

Bezoek ook onze webshop
www.josmartens.nl
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MAGAZIJNVERKOOP
HONDEN-, KATTENVOER EN BENODIGDHEDEN
www.petgigant.nl
€ 9,98

€ 8,98

Rawhide
12,5cm
Ø 20mm
20 stuks

Dog Chew met
rund en kip
40 stuks

Brouwers
Quality Petfood

Brouwers
Quality Petfood

€ 14,98

€ 2,79

€ 2,49
Kluifjes 500
gram graan/glutenvrij
Brouwers
Quality Petfood

€ 13,49

SCHERPE
PRIJZEN

Brouwers Quality Petfood

De Stater 16

Aanbiedingen gelding t/m 31-12-2021
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5737 RV Lieshout

Laat je inspireren in onze

Nu op z
ijn
Mooist

Kerst- en Sfeershow

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

5,-

korting

Bij besteding van minimaal € 50,Maximaal 1 bon per persoon en niet geldig op
cadeaubonnen en frisdrank.
In te leveren tot en met 31 december 2021.
www.tuincentrumdebiezen.nl

Iedere zondag open van 11.00 tot 17.00 uur
Voor alle actuele openingstijden zie www.tuincentrumdebiezen.nl

ECHO Bladblazer PB-580

€ 589,-

€ 499,00

• 58,2 cc
• 2,05 kW / 2,79 pk/cv
• 882 m3/u / m3/h

• 96,4 m/s
• 22 N
• 10,3 kg

Van Vijfeijken Mechanisatie

25

Wonen, koken &
huishouden
Etagère

Diverse etagères. Leuk voor
presentatie van lekkere
gerechtjes.

Stichting
Kringloopwinkel
Sam Sam

€ 179,50

€ 149,50

vanaf

€ 1,00
Interieuradvies

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

Exclusief vaas

Advies Woonstyling

€ 195,00

Luxe zijdebloemen

Zijdebloemen zijn niet te onderscheiden van echte bloemen en je kunt
er eeuwig van genieten. Ik stel graag een gepersonaliseerd boeket of
bloemstuk samen met mijn breed assortiment aan luxe zijdebloemen
en exclusieve potten en vazen.

Marieke Interieur & Styling

Batterijlampje oudroze
Ledlampje op batterijen. Ideaal voor
op tafel, in een vakkenkast of onder
de veranda.
Stoer kleurtje, 20cm hoog.

Deel Interieurbeleving

€ 19,95
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Bamboe onderzetters

Fotoblokken

Zie jij jouw foto’s al pronken op
deze fotoblokken? Tot en met
31 december 2021 kun jij als lezer
van Hét Grote Decemberboek
een mooie korting krijgen op
deze set!

Deze onderzetters zijn gemaakt van
duurzaam bamboe met een unieke
opdruk en stijlvolle anti-slip bandjes.
Bekijk alle producten op
www.sidetoside.nl

€ 12,50

Side to Side

www.dehoutstudio.nl

Wasparfum

Niets is zo fijn als heerlijk geurende was. De beste wasparfum van
Il Bucato di Adele op basis van essentiële oliën.

Formaten:
20x30cm
13x18cm
10x15cm

€ 57,85

€ 34,95
Gebruik de
actiecode: ‘HGD21’
bij het afrekenen.

Heb je nog vragen? Bel dan 06-46473917

Salon Wieteke

Nu 10%
korting

Dennenappel met
lampjes erin aan
touw. Diverse
afmetingen en
kleuren.

€ 10,95 t/m
€ 22,95 per stuk

Ken jij de wasparfums van Il Bucato di Adele nog niet? Start dan met
onze luxe probeerverpakking en kom er zo achter
wat jouw favoriete geuren zijn.

vanaf € 8,95

Dennenappel met
lampjes

Spulletjeshoek

Eigenschappen wasparfum Il Bucato di Adele:
• Geschikt voor alle soorten textiel
• Zelf te bepalen geur sterkte
• Geschikt voor handwas en wasmachine
• Kind veilige sluiting

Fotolijsten

Diverse fotolijsten van hout,
kunststof en metaal in veel
verschillende formaten. Kom
kijken!

Stichting Kringloopwinkel
Sam Sam

Kerst stolp

Verschillende stolpen gevuld met
kerstdecoraties. Allemaal blijvende
materialen, dus lekker lang plezier van.

Bloemsierkunst Bloom

vanaf

€ 0,50

vanaf

€ 19,95
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Lekker lokaal shoppen in een gezellige sfeer!
Laat je verrassen door de grote
keuze aan gezellige cadeautjes
en interieuraccessoires.
Anders dan anders, origineel en
zeker een kijkje waard!

Ook voor een mooi kaarsenassortiment, wasparfum en
sfeervol groen kun je bij Deel
terecht. Ik hoop je snel te zien
en wens je hele fijne feestdagen!
Groet, Margot.

Openingstijden:
Deel Interieurbeleving
Kerkstraat 4
5735 BZ Aarle-Rixtel
E-mail: info@deelinterieur.nl
Telefoon: 0651597047

Woensdag 10:00-17:00 uur
Donderdag 10:00-17:00 uur
Vrijdag 10:00-17:00 uur
Alle zaterdagen tot aan Kerst
10.00-16.00 uur
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Voor elk
gewenst
bedrag
Creatie naar keuze

Bij ons vindt u de leukste sfeermakers voor in huis. Geheel naar
wens stellen wij de leukste creaties samen. Heeft u een lege
vaas, breng hem gerust. Wij pimpen hem graag voor u op! Volop
keuze in vers-, droog en zijdebloemen. Tot ziens in onze winkel.
Team De 4 Seizoenen

Bloematelier De 4 Seizoenen

Decemberactie

2 messen laten
slijpen = slechts
1 betalen

Ambachtelijke
worstenbroodjes

Zo, nu eerst een worstenbroodje van
Bakker Boan! Bestel ze nu voor de Kerst.
Via Whatsapp/telefoon:
Jan: 06-55338485 / Leo: 06-30804093

Bakker Boan

€ 1,00

Ba kker
Bo an
per stuk

Zak aanmaakhout
Messen slijpen

Kan jouw keukenmes wel een slijpbeurt gebruiken? Weg met de
wegwerpmaatschappij! Je wilt namelijk gewoon weer genieten van
dat vertrouwde mes waar je al jaren mee werkt. Ik zorg ervoor dat
jouw mes weer vlijmscherp wordt. Dát is pas een duurzame keuze!
Vanuit Laarbeek met een oranje hart.
Je kunt de messen bij Kaashuis Ruimhartig
(Piet van Thielplein 9, Beek en Donk) inleveren én ophalen.
Hoe werkt het? Kijk op www.orangeheart.eu voor meer informatie.

2,5 kilo aanmaakhout gemaakt van
wegwerppallets (recycle).

Outlet Aarle

€ 4,50

Orange Heart
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Karikatuur van foto

Decemberactie!

Sinterklaas, Kerstmis, 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.

Digitale portretkarikatuur*

€ 30,00

De Karikaturist

*portretkarikatuur van 1 persoon in kleur, enkel het gezicht.

€ 25,00

Egg kandelaar/windlicht
zwart oud goud
Een luxe windlicht van metaal
met zwart en oud goud kleur
van binnen. Zodra de kaarsjes
aangaan krijgt u een elegante
luxe uitstraling.

Spulletjeshoek

€ 55,00
Maat M: 18x11x25cm € 33,00
Maat S: 14x8x18cm € 18,00

€ 7,95

€ 6,99

Maat L: 27x16x38cm

Koop nu de lekkerste huisparfums
bij Salon Wieteke. Deze huisparfums
kunnen de sfeer van een kamer
compleet veranderen, net als je
humeur.

Bamboe onderzetters

Deze onderzetters zijn gemaakt van
duurzaam bamboe met een unieke
opdruk en stijlvolle anti-slip bandjes.
Bekijk alle producten op
www.sidetoside.nl

Side to Side

Smellies Huisparfum

€ 12,50

Ontdek de huisparfums van
Smellies en creëer thuis een eigen
geurbeleving, die bij u past. Te
gebruiken in diverse ruimtes zoals
de woon-, slaap- en badkamer. Maar ook ideaal voor het toilet.
Diverse geuren, wellicht ook jouw favoriete parfumgeur. TIP: Ideaal te
gebruiken met de stofzuigerkorrels.
Vragen? Uiteraard kun je ook de geuren proberen in de salon.
Mocht je nog vragen hebben? Bel dan 06-46473917

Salon Wieteke
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Gratis

Tegoedbon
voor koffie/thee
met wat lekkers

KNUSSE NAJAARSACTIE!
Ontvang nu een tegoedbon voor een lekker
besteding vanaf €12,50 in onze winkel!
De actie is geldig t/m 31 december 2021

Koffie, thee, gebak & cadeau

Nieuw in ons knusse
assortiment:
kerstartikelen!

Liefs, Marieke

Tot bij
KNUS!
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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 & Bier

vanaf

€ 8,75

Prijs op
aanvraag

Led touw met glitterbal
3 verschillende maten. Werkt op
batterijen.

Bloemsierkunst Bloom

Muurcirkels
Kerstartikelen

Diverse leuke kerstartikelen
voor een mooie kerstaankleding
in huis. Kom gerust een kijkje
nemen. Op=op

Stichting Kringloopwinkel
Sam Sam

Muurcirkel/wandcirkel van gemeente Laarbeek of Mariahout
(ø40cm). Gemaakt van Forex lichtgewicht. Ophangen
door middel van
tape of neerzetten
in een standaard
is ook mogelijk.

Spulletjeshoek

€ 22,95

vanaf

€ 0,50
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€ 19,95

Verrassende, groene catering

Duurzaam, vegetarisch en vooral ook lekker eten met verse
seizoensgroenten in de hoofdrol? Een feestelijk etentje voor twee
of een tafel vol hapjes voor een wat groter gezelschap? Maartje
van Pompoen en Aubergine gaat met liefde en plezier voor je aan
de slag. Neem gerust contact op, voor een catering tijdens de
feestmaand of daarna, dan bekijken we samen de mogelijkheden.

Pompoen en Aubergine

Gratis intakegesprek met interieurstylist

Serviesgoed voor
kleine prijzen

Benieuwd wat ik voor jouw woning of bedrijf kan betekenen?
Met mijn expertise op het gebied van interieurstyling zal
ik je eerlijk adviseren. Plan in de maand december je gratis
intakegesprek van 30 minuten in.

Bij kringloopwinkel Sam Sam
hebben we diverse soorten
serviesgoed. Kopjes, mokken,
borden, etc. Kom maar eens kijken.

Stichting
Kringloopwinkel
Sam Sam

vanaf

€ 1,00
Amber geurblokje

Amber geurblokje, keuze uit
9 geuren. 1 jaar geurgarantie,
neerleggen en verder een keer
afschrapen.

Spulletjeshoek

Marieke Interieur & Styling

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!

Gratis
intake

Het Fotoatelier

Prijs op
aanvraag

€ 5,95 per stuk
2 voor

€ 10,00
Vinum blanco of rouge

In de decembermaand

€ 28,99
per doos

De Vinum Côtes de Gascogne Blanc
is een fruitige, zeer aromatische
blend, gemaakt van de streekeigen
druiven Colombard en Gros Manseng.
Deze druiven gedijen goed op de
kalkrijke bodem. Het zeeklimaat
en de nabijheid van de Pyreneeën
zorgen voor de nodige verkoeling in
de hete zomers. Door de aanzienlijke
temperatuurverschillen tussen dag
en nacht rijpen de druiven langzaam
en krijgen ze alle gelegenheid om
hun volledige aromapotentieel te
ontwikkelen.
De Vinum Côtes de Cascogne Rouge is
een karakteristieke, fruitige rode wijn
uit de Gascogne in het zuidwesten
van Frankrijk, gemaakt van Merlot,
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc
en Tannat. Deze wijnstokken staan
allemaal aangeplant in een warm en
aangenaam klimaat, waar de nabijheid
van de zee en de Pyreneeën voor de
nodige verkoeling zorgen. Door deze
koelende invloed behouden de druiven
een aangename frisheid.

John van Kaathoven Uw Topslijter
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Bamboe onderzetters
WoodWick kaarsen
Tegen inleveren van deze
advertentie ontvangt
u bij aankoop van een
WoodWick Ellipse of
Large een WoodWick
Petit naar keus cadeau.

DA Drogisterij &
Parfumerie Angelique
Lieshout

Gratis

Wist je dat wij deze stijlvolle bamboe
onderzetters ook met jouw eigen
ontwerp kunnen bedrukken? Vraag
nu een offerte aan via
www.sidetoside.nl/offerte

Prijs op
aanvraag

Side to Side

WoodWick Petit
bij aankoop van een WoodWick
Ellipse of Large

Wasparfum

Wasparfum geeft een heerlijke geurboost
aan je was. Diverse geuren beschikbaar.
Perla wasparfum; bekend als LINDA’s
Favorite. Nieuwe was sensatie uit Italië.

Deel Interieurbeleving

vanaf

€ 9,95
Karikatuur live op locatie

Boek Sandor als sneltekenaar op jouw bruiloft, event of ander feest; je hebt lachende gasten als ze bij hem zijn geweest!
Kijk op DeKarikaturist.nl en laat je inspireren.

De Karikaturist
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*bij een boeking van minimaal 3 uur, in de regio

Decemberactie!

10% korting op een
live-boeking*

Voor elk
gewenst
budget

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

€ 10,95

Parfum geurkorrels voor in de stofzuiger

Wil jij ook nooit meer nare geurtjes uit de stofzuiger? Bestel dan de
parfum geurkorrels. De geurkorrels van Smellies brengen tijdens het
stofzuigen een verfrissende geur in de lucht. Onaangename luchtjes
uit de stofzuiger worden geneutraliseerd. Een schoon en heerlijk
fris huis is het resultaat. Verschillende geuren (wellicht ook jouw
favoriete parfumgeur) beschikbaar bij Salon Wieteke.

Engelkaars

Mocht je nog vragen hebben of wil je weten of ik jouw favoriete
geur heb? Bel dan 06-46473917

Prachtige engelkaars in diverse kleuren
met 30 branduren.
Ook in schattig klein formaat verkrijgbaar.

Salon Wieteke

Deel Interieurbeleving

€ 4,95

€ 3,99

Theelichtjes in alle
kleuren

Diverse theelichtjes, kandelaars
en andere sfeerverlichting.

Stichting Kringloopwinkel
Sam Sam

vanaf

€ 0,25

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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Maat S

€ 14,95

€ 11,99

vanaf

€ 11,95

Maat M

€ 22,95

€ 19,99

Geurkaarsen

Hout on Wall – Cirkels

Leuke foto’s verdienen het om gezien te worden. Deze cirkels zijn een
eyecatcher aan jouw wand. Verkrijgbaar in verschillende formaten.
Liever een hexagon of vierkant? Bezoek onze website.

Geurkaarsen van de hoogste
kwaliteit met een speciaal recept van
fluweelachtige was. Vellutier kaarsen
vind je allemaal bij Salon Wieteke en
hebben een speciale katoenen lont, gemaakt van Egyptisch katoen.
Deze zorgt voor een mooie en schone vlam waardoor de geurbeleving
nog beter wordt. Kom langs bij Salon Wieteke en ervaar zelf de
geurbeleving.
Heb je nog vragen? Bel dan 0646473917

Salon Wieteke

www.dehoutstudio.nl

Boek een
gratis
kookshow
Smart cooking

controle over uw pannen zelfs met uw eigen smartphone.

Koken zonder water

garen op een temperatuur tussen de 94 en 98 graden.

Braden zonder
toevoeging van vet

geen voedselkrimp geen spetters geen ongezonde vetten.

Automatisch koken

in combinatie met onze speciale kookplaat, uitgesteld koken.

Energiebesparend

5 minuten verwarmen = 15 minuten bakken

Nieuwsgierig geworden, boek een gratis kookshow
Of reserveer uw plaats in de kookstudio ook voor
groepen tot 12 personen.
info@fredsfood.nl
Kapelstraat 117 Beek en Donk
Of kijk op onze website: www.fredsfood.nl

Fredsfood.nl
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Heeft u toevallig wel tijd over maar geen geld,
vind u lekker en gezond eten ook belangrijk?
Ik laat u graag zien wat de mogelijkheden zijn
om hier iets mee te doen. Eén avond in de week
of zelfs fulltime aan de slag is mogelijk. Goede
verdiensten, eigen planning, gratis opleiding.

Sport, outdoor &
reizen
Workshop Chi Neng Qigong
Chi Neng Qigong is een oosterse bewegingsleer, waarbij je door
eenvoudige sierlijke bewegingen, je lichaam en geest totaal ontspant.
Deze medische gigongvorm is geliefd vanwege het krachtige effect op de
gezondheid. Je laat de energie weer door je lichaam stromen en hierdoor
voel je je fit, vitaal, soepel en krachtig.

€ 29,95

€ 24,95

U kunt kiezen uit de volgende workshops van 1/2e dag.
• Chi Neng Massage
Leer technieken waarbij je jezelf innerlijk kunt
masseren met energie
• Chi Neng Meditatie
Mediatieve oefeningen, die een diepe ontspanning
in lichaam en geest brengen. (Stoel-qigong)
• Chi Neng Qigong
Maak kennis met deze bewegingsvorm
en ervaar zelf het krachtige effect
data en tijden zie mijn site:
www.lieselotte.nl

Chi Neng Qigong
met Lieselotte

SKS Airkompressor
Airkompressor 12.0
12.0
• Aluminium
pomp
Aluminium
pomp
• Geschikt
voor
alleventielen
ventielen
Geschikt
voor
alle
• Met
manometer
(drukmeter)
Met
manometer
(drukmeter)

Fietsenwinkel ‘t‘t Pumpke
Fietsenwinkel
Pumpke

€ 35,00

Boek via
onze
website

Pokémon Card Game

Het Pokémon kaartspel bestaat
alweer 25 jaar, verzamel alle
kaarten. Wij hebben trainer
boxen, speciale uitgaven en
boosterpacks met 10 kaarten.

Fairyland

vanaf

€ 5,95

Muc-Off – Bike
Cleaner – 1liter
Muc-Off Nano Tech
Fietsreiniger heeft
een effectieve
schoonmaak-formule
met nanotechnologie,
die zelfs geschikt
is voor de meest
gevoelige lak.

Stuur Fietsen

€ 14,99

Ook hier ontbijten?

Boek nu je verblijf op het wijngoed van Maarten van Luyt
aan de Douro in Portugal: ‘Stay at the Winemaker’.
www.luytwijn.nl

van Luyt wijn
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Neem
contact
op!

Fit het nieuwe jaar in
met CrossFit Laarbeek!
CrossFit is een van dé beste manieren om fit en sterk te worden,
ongeacht je leeftijd, ervaring of huidige trainingsniveau.
Wordt 2022 het jaar waarin jij jezelf naar een hoger niveau gaat tillen?
Neem dan vrijblijvend contact op met Dick via www.crossfitlaarbeek.nl
of dick@crossfitlaarbeek.nl

CrossFit Laarbeek

06-Phoneholder

WAARDEBON

Winterbeurt

Mirage 06-Phoneholder xx. Passend voor schermen tot 17x8cm
• Te bevestigen op stuur met 25,4mm
• Horizontaal en verticaal te draaien
• Gebruiksaanwijzing aanwezig

Profile De Concurrent

€ 14,50

€ 12,50

vanaf

€ 45,00
10% KORTING

10%

OP BANDEN EN
VERLICHTING BIJ
DE BEURT

korting

Waardebon geldig t/m januari 2022
Fietsenwinkel ‘t Pumpke

Dorpsstraat 27a, Aarle-Rixtel

www.fietspumpke.nl
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New Looxs en
Basil tassen

Diverse tassen, kleuren en maten.

Fietswinkel ‘t Pumpke

Parklaan 6
5741 EZ Beek en Donk
T. 0492 462521

Geef of krijg
dit jaar een
gezond
cadeau!
Sluit in december 2021 een
jaarabonnement af en
geniet van extra voordeel:
50% korting op de
startersbijdrage
betaal het voordeeltarief
sport tot 1-1-22 gratis
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AANBIEDING!

Nu aanmelden is tot 1 januari 2022 gratis sporten
AANBIEDING!

Maand januari geen inschrijfgeld en 1 maand gratis eGym

eGym training

Fitness
Pilates
Cycling
Xcore
Bodypo
wer
Yoga

Groepslessen virtueel en live

www.havefunfitness.nl

Fit en Fun, HIIT training

info@havefunfitness.nl

Beek en Donk

Tel. 0492 46 87 68

Dagelijks geopend van 06:00 tot 23:00 uur
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CORDO Spiegel De Luxe

3D Puzzels

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.

Bouw Zweinstein, het kasteel
van Harry Potter, of de wegis-weg met deze 3D puzzels.
Ieder deel is een stukje van het
kasteel.

De Concurrent

Fairyland

Grutto Design – Fietssokken – Grutto Rosa
De kleur roze is vandaag de dag
niet enkel en alleen voor dames.
Het is een unisex kleur die door
iedereen gedragen kan worden.
Zolang het matcht met
je outfit is eigenlijk
alles geoorloofd.

Stuur Fietsen

€ 31,95

€ 24,95

vanaf

€ 29,95
vanaf

€ 4,95

€ 11,95
AGU go regen jas
Profiel de concurrent

€ 55,-

€ 44,95

Diverse toeters en bellen
Fietsenwinkel ‘t Pumpke

AUTO CORSTEN

OPEL ERKEND
REPARATEUR

Daarom onderhoud bij Auto Corsten!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Receptionist

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
EINDEJAARSACTIE:

APK € 19,95

inclusief afmeldkosten

GRATIS
wintercheck

Bel mij voor een afspraak

0499 - 42 21 76

Mariastraat 64, Mariahout | www.autocorsten.nl | www.vakgarageautocorsten.nl | info@autocorsten.nl
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Smart phone houder voor op de fiets

vanaf

€ 59,95

Met de SKS Compit Plus zit je smartphone super stevig vast op je
stuur. Hij past op vrijwel alle sturen voor een sportieve fiets. Zelfs
op zeer ruige terreinen blijft deze Compit Plus goed op je stuur
zitten. Ook mogelijk met een Com Unit meegeleverd waarmee je
een smartphone makkelijk onderweg kunt opladen.

Fietsvakman van den Berg

vanaf

Abus fietshelm URBAN-I 3.0

€ 29,95

Populair bij vrouwen en mannen, jong en oud. De Urban-I 3.0 is
een perfect uitgeruste stedelijke fietshelm met veel praktische
features. Met de vele nuttige functies en het uitgekiende concept is
de Urban-I 3.0 een van onze meest succesvolle helmen. In diverse
kleuren.

Fietsvakman van den Berg

vanaf

AXA fietsverlichting- koplamp

€ 55,00

De AXA Greenline heeft een stoer, mat design en is een compacte
koplamp. Het heeft een hoge lichtopbrengst, is eenvoudig te
bevestigen op vrijwel iedere fiets en kan tegen een stootje. De
verlichting is duurzaam oplaadbaar via de bijgeleverde USB-kabel.

Fietsvakman van den Berg

vanaf

€ 25,95

AGU fietstas

De gloednieuwe Shelter Clean fietstas verhoogt de lat voor
waterdichte fietstassen. Uitgevoerd in 100% waterdichte stoffen,
met getapete naden om lekken door de naden van de tas te
voorkomen en een rolltop-sluiting om water te allen tijde buiten te
houden. De Shelter Clean is beschikbaar in verschillende kleuren en
zal je gedurende vele jaren op de fiets vergezellen. Dag in, dag uit.

Fietsvakman van den Berg
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Beauty &
Lifestyle
Waxen, epileren en verven
Waxen, epileren en verven vanaf € 12,50.
Ook tassen, sjalen en Biba bijou te koop.

Neem
contact
op

DA Drogisterij & Parfumerie
Angelique Lieshout

vanaf

Voor innerlijke rust

€ 12,50

Hoofd drukpuntmassage en
Creatieve therapie.
06-13953081

Hanneke Maas

50ml: €19,99

€ 17,50
Meditatie Kussens

Meditatiekussens zorgen voor
meer comfort en grip bij jouw
yoga-oefeningen. De kussens zijn
gevuld met boekweit en te koop
in verschillende kleuren.

Fairyland

A4-schrijfmap met
rits en calculator

Luxe schrijfmap A4 van lederlook
materiaal. Inclusief schrijfblok,
calculator en verwijderbare
ringband. Diverse insteekvakken.

van den Heuvel Boek en Kantoor

€ 27,50

€ 37,95

€ 29,95

Dames- en herenparfum

Meer dan 200 verschillende soorten dames- en herengeuren
verkrijgbaar. Wat je favoriete geur ook is, grote kans dat je deze vindt
bij Salon Wieteke! Veel testers op voorraad, dus we 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 1.000 tevreden klanten, niet tevreden? Geld terug.
Mocht je nog vragen hebben of wil je weten of ik jouw favoriete geur
heb? Bel dan 06-46473917

Salon Wieteke
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Mooie set nagels met powergel

Kom naar Nathanails voor een mooie set nagels met powergel.
Powergel is geschikt voor alle nagels en bied een uitstekende hechting.

Nieuwsgierig
naar een andere kijk op
het behandelen van uw
(pijn)klachten?

Nathanails Lieshout

introductieprijs nieuwe klanten

€ 25,00

Familieshoot
•
•
•
•

Familieshoot van ca. een uur
Voor max. 5 personen
Op buitenlocatie of studio
Inclusief 10 bewerkte foto’s in
hoge resolutie en webversie
• Persoonlijke galerij
• Mini album

Pixels + Stories

€ 175,-

€ 150,00

Neem contact met me op.
Kennismakingsactie voor een Tui Na
massagetherapie en/of acupunctuurbehandeling.
Maakt u na uw intakegesprek een vervolgafspraak,
dan krijgt u 25% korting op deze afspraak.

Yin Spring – Praktijk voor Chinese Geneeswijzen

vanaf

€ 5,00

LIMO cadeaubon: leuk om te geven – leuk om te krijgen!
De LIMO cadeaubon is leuk om te geven met de feestdagen. De LIMO wenst iedereen
hele fijne feestdagen. De bonnen zijn verkrijgbaar in € 5,00 – € 7,50 en € 10,00. Voor
verkoopadressen kijk op: www.limolaarbeek.nl/over-limo/cadeaubonnen/

LIMO Laarbeek
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Lederen damesjasjes
Annies Tasjes

vanaf

€ 249,00

Merino sleepskin
handschoenen
voor dames
en heren

€ 69,95

Annies Tasjes

Lederen
heren riemen

vanaf

vanaf

€ 49,95

€ 29,95

Annies Tasjes

Eastpak
rugzakken
Annies Tasjes

vanaf

€ 119,95
So Dutch tassen
Lederen tassen van
Hollandse bodem

€ 19,99
Satch schooletui
met geodriehoek
Annies Tasjes

Annies Tasjes
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Wie ben ik en wat heb ik u te bieden?
Ik ben Wilma Bijkerke en werk als nagelstyliste en
pedicure. ‘Tevreden mensen’, daar word ik gelukkig van!
Wanneer ik uw voeten heb behandeld, dan kunt u zeker de
dansmarathon aan. Daarbij ook nog mooie nagels om de
show te stelen bij uw speciale gelegenheid.
Daarnaast bieden wij nog de geweldige arrangementen
voor mooie nagels aan op uw trouwerij met leuke nailart.
Ook bieden wij het nagelbijt arrangement op maat aan. U
hoeft dus nooit meer met afgekloven vingers te lopen in
deze tijd. Omdat iedereen er tegenwoordig op en top uit
wil zien, draag ik graag mijn steentje bij!

€ 5,00 korting*
bij het maken van uw
tweede afspraak
*actie loopt tot 14 maart 2022

Onze salon bevindt zich vanaf 3 januari 2022 op de eerste
verdieping van het ondernemerscentrum ‘De Koppel’ in
Beek en Donk. Bent u nieuwsgierig geworden? Loop dan
eens binnen en vraag naar de mogelijkheden voor al uw
wensen.
Ter kennismaking krijgt u bij het maken van uw tweede
afspraak een eenmalige korting van € 5,00.
Deze actie loopt tot 14 maart 2022.
E-mail: info@nagelstudiono12.nl
Bekijk onze website: www.nagelstudiono12.nl

NO12 Nagelstudio voor handen en voeten

Gratis vulring bij
aankoop van een
complete iXXXi ring

Korting tot
€ 20,00*

Ondersteuning in mantelzorg
Bent u of kent u een mantelzorger die wel wat
steun kan gebruiken? Neem dan contact op voor de
speciale kerstactie, een gratis intakegesprek. Als
mantelzorgmakelaar ondersteun ik mantelzorgers
bij het vinden van oplossingen.

iXXXi ring

iXXXi ringen is een uniek
verwisselbaar ringen-concept
zodat je elke dag je eigen
ring kan samenstellen. Op
de basisring schuif je naar
eigen smaak verschillende
invulringen. Zo stel je je eigen
ring samen. Verwissel de
invulringen in de kleur of stijl
van je kleding van de dag.

Yours Fashion
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Neem contact op met Diana van Eijck via
06-57926615 of info@eijckzorgsupport.nl

Eijck ZorgSupport
* actie geldig hele
maand december

Tip! Een fotoshoot cadeau geven
De tijd even stilzetten. Een beeld voor altijd
vasthouden. Een uitgebreide fotoshoot of een
perfecte pasfoto. Het Fotoatelier maakt er iets
moois van. Foto’s ingelijst, op canvas, hout, glas,
beton of aluminium, een geweldige blikvanger
in uw huis. Een verrassende fotoafwerking of
persoonlijke cadeau’s, Het Fotoatelier heeft het.
Geef je herinneringen een toekomst. Laat je foto’s
afdrukken.

P S S ST...

CADEAUTIP!

Het Fotoatelier

Prijs op
aanvraag
Lingeriesetje

Tegen inlevering van deze
bon krijg je bij aankoop
van een bh 50% korting
op de bijpassende slip.
Geldig tot 01-02-2022
(Niet geldig in combinatie
met andere aanbiedingen)

Ingrid Lingerie

GEEF EEN
AVOND THEATER
CADEAU
WWW.THEATERSPEELHUIS.NL/CADEAU

Ben je toe aan een nieuwe look?
Wij denken graag met je mee!

Kapsalon Van Wetten is een volwaardige kapsalon waar
leerlingen worden opgeleid tot allround kapper. Zowel
dames, heren en kinderen zijn welkom in de kapsalon
voor elke gewenste behandeling.

Kappersschool van Wetten

Kinderen

€ 8,65

Knippen dames
en heren

€ 10,95
Voor meer info kijk op:
www.kappersschoolvanwetten.nl

47

Cadeaubonnen

Kunt u niet kiezen? Koop dan de cadeaubonnen van Hét Grote Decemberboek.
In te leveren bij alle ondernemers uit Hét Grote Decemberboek.

€ 5,-

Verkrijgbaar bij GoedeMorgen Media, Heuvelplein 3, Beek en Donk.

GoedeMorgen Media

€ 5,-

vanaf

€ 5,00

€ 5,-

€ 5,Cadeaubonnen ondernemers

Keuze kerstpakket cadeaubonnen van Hét Grote Decemberboek
en steun daarmee de lokale ondernemers.
Verkrijgbaar bij GoedeMorgen Media, Heuvelplein 3, Beek en Donk.

GoedeMorgen Media
Cadeaubonnen zijn geldig t/m 31 december 2022
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€

ToBe chain piramide zilveren pearl armband
Handgemaakte zilveren sieraden, gemaakt in Bali. De beste prijs/
kwaliteit verhouding ten opzichte van andere grote merken.

20%

ToBe Jewels

korting*
vanaf

€ 239,50
10%
korting

*geldig voor de hele maand december

Korting!

(Wikkel)riemen

Op alle tassen, wallets, riemen 20% korting.

Ontvang de gehele maand december 10% korting
op alle (wikkel)riemen. Verkrijgbaar vanaf €14,95

Geldig in de hele maand december

Yours Fashion

Sea Salt Beauty & Fashion

2+1 Gratis
Decemberactie:
1 paardencoach sessie van

Goldwell
stylingproducten

€ 85,00

€ 50,00

Fijn om te krijgen leuk om te geven.
De stylingproducten van Goldwell
geven je haar het gevoel dat het
verdiend. Laat je gratis professioneel
adviseren door Aandacht voor Haar
(alle combinaties mogelijk).

Aandacht voor Haar

Zorgboerderij de Broekse Hoeve biedt dagbesteding, logeeropvang
en (paarden)coaching aan. Kwaliteit van zorg, huiselijkheid,
kleinschaligheid, persoonlijke aandacht en begeleiding vinden wij erg
belangrijk. Daarnaast is er op de boerderij altijd iets te doen en vinden
we het leuk om deze taken met jullie te delen.
Wij bieden dagbesteding aan voor mensen met:
• een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH),
• een verstandelijke beperking
• een vorm van autisme
Je kunt bij Zorgboerderij De Broekse Hoeve terecht als je een PGB
(Persoonsgebonden budget), een WMO-beschikking via de gemeente
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning), of een WLZ -indicatie (Wet
Langdurige Zorg) hebt.

Zorgboerderij De Broekse Hoeve

Ambachtelijke
worstenbroodjes

Zo, nu eerst een worstenbroodje van
Bakker Boan! Bestel ze nu voor de Kerst.
Via Whatsapp/telefoon:
Jan: 06-55338485 / Leo: 06-30804093

Bakker Boan

€ 1,00

Ba kker
Bo an
per stuk

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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Dé specialist in de logistiek en transport

Draag jij een nieuwe
kandidaat aan?

Een nieuw jaar
Een nieuwe baan
Door Future for People
Kun jij er voor gaan

Dan ontvang je van ons
een cadeaubon van
Hét Grote Decemberboek
(Voorwaarden: zie
www.futureforpeople.nl)

Future for People
*Actie geldig t/m 31 januari 2022

0492-236001 | Info@futureforpeople.nl
www.futureforpeople.nl
FB: futureforpeople.nl | IG: futureforpeople

2+1 Gratis

Wenkbrauwen
€ 275,00

€ 200,00
(inclusief 1
nabehandeling)

Voor

Goldwell
verzorgingsproducten

Fijn om te krijgen leuk om te geven.
De verzorgingslijn van Goldwell geeft
je haar het gevoel dat het verdiend.
Laat je gratis professioneel adviseren
door Aandacht voor Haar (alle
combinaties mogelijk).

Aandacht voor Haar

Eyeliner boven+onder

€ 275,00

€ 200,00
(inclusief 1
nabehandeling)

Permanente make-up

Herenshort van
Muchachomalo
O.a. 5-pack nu € 59,95

Na

Ben je er ook klaar mee om iedere dag weer een eyeliner of
wenkbrauwen te moeten tekenen? Wil je ook genieten van
zwemmen en sporten zonder vervagen of uitlopen? Dan is
natuurlijke permanent make-up (PMU) voor jou dé oplossing.

Salon Wieteke
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Ingrid Lingerie

Bij maRelax draait alles om welzijn, dat is mijn missie! Ik hoop dat jij
een steentje kan bij dragen hieraan. Hoe? Geef deze feestdagen eens
een heerlijk ontspannen moment cadeau, aan iemand die je lief is! Je
kunt daarmee net even dat stukje extra ademruimte geven... in deze
drukke tijd. Wie heeft dat volgens jou verdiend?

cadeaubon
vanaf

€ 15,00

cadeaubon
vanaf

€ 15,00
Massage

Wat dacht je bijvoorbeeld van een (vijf elementen bamboe)massage?
Deze massage is onder andere goed voor het zelf herstellend
vermogen van het lichaam. Ik vertel je er graag meer over!

Gezichtsbehandeling

Elke huid is uniek en verdiend gewoon het beste!
Dr. Baumann en mijn handen gaan daarvoor zorgen.

maRelax Beauty, Massage & Balance

maRelax Beauty, Massage & Balance

cadeaubon
vanaf

Karakteranalyse

Wil je echt iets bijzonders
geven? Iets leerzaams en
herkenbaars? Loopt iemand die
je kent helemaal vast of kan
juist wel een zetje in de rug
gebruiken? Of ben je zelf toe aan
wat persoonlijke ontwikkeling?
Denk dan eens aan een ‘nine
star ki’ karakteranalyse +
consult. Dat is thuiskomen, bij
jezelf. Deze blauwdruk blijft je
leven lang geldig.

maRelax Beauty,
Massage & Balance

€ 15,00

Nu 15%
korting als je
in december
of januari een
afspraak boekt.

Henna Brows

Henna brows zijn dé oplossing voor een mooie natuurlijk,
gekleurde wenkbrauw. Modelleren kan natuurlijk ook!

maRelax Beauty, Massage & Balance

Nu 15%
korting als je
in december
of januari een
afspraak boekt.

Gelukshormoon test

Stress? No stress... Helaas is dit niet voor iedereen een fijne,
ontspannen tijd. Heb je het gevoel dat je (bijna) een burn-out hebt of
vermoeidheidsklachten die maar niet overgaan? Extra druk tijdens de
feestdagen is dan niet fijn. Ik bied in samenwerking met het centrum
voor stressologie een methode aan, die uniek is in zijn soort. Misschien
heb je wel een groot tekort aan gelukshormonen! Een eerste gratis test,
voor meer inzicht, is te vinden op www.centrumvoorstressologie.nl/
gelukshormonentest De code stuur je even naar mij en dan vertel ik je er
heel graag meer over! info@marelax.nl

maRelax Beauty, Massage & Balance
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Byloffs sieraden

Op zoek naar fairtrade
sieraden? Wij verkopen nu
ook BYLOFFS sieraden. Fairtrade
gemaakt door moeders in India,
Indonesië en andere delen
van Azië. Nu bij ToBejewels
verkrijgbaar.

Voor elk
gewenst
budget

ToBe Jewels

Portretshoot

• Portretshoot van ca. een uur
• Voor 1 persoon
(volwassene of kind)
• Buiten of studio
• Inclusief 5 bewerkte foto’s in
hoge resolutie en webversie
• Persoonlijke galerij

StudioFabriq

€ 99,-

€ 79,00
Een leuk
presentje voor
iedere klant om
mee naar huis
te nemen

Ontspanningsmassage
Heb je het druk? Neem de tijd voor een massage en ga
weer met hernieuwde energie aan de slag.
Voor iedere klant is er een leuk presentje om mee naar
huis te nemen.
Massage Maintenant.
info@praktijkmaintenant.nl

Praktijk Maintenant
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Baby &
kind

Pyjama’s voor
jong en oud

Lekker wegkruipen tijdens de koude
winterdagen in een heerlijke pyjama.
Wij hebben pyjama’s voor jong en
oud.

Voor de kleine
én grote John
Deere fan!

vanaf

€ 14,95

O.a. van Feetje de wafel pyjama
vanaf € 14,95
De Feetje Limited Edition
vanaf € 19,99
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in deONS
schoen
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hoge resolutie en webversie
• Persoonlijke galerij
• Mini album

€ 175,-

€ 150,00

HET LEUKSTE SPEELGOED VOOR DE DECEMBERDAGEN!
BEZOEK ONS OP BEEKSEWEG 7 IN LIESHOUT
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Voor heerlijk spelen in de koude wintermaanden kunt u
bij ons kiezen uit 500 verschillende puzzels, spellen en
knutselspakketjes, een uitgebreid assortiment Bruder, Siku,
Schleich, Playmobil, poppen, houten speelgoed enz.

Kijk op de website www.speelactief.nl of kom een
kijkje nemen in de winkel en laat je verrassen.

Super Mario Labyrinth
- Doolhof - 3D Doolhof
SpeelActief

€ 32,99

€ 28,99

Wil je een frisse neus halen? Dan zijn er ‘wielen’ voor ieder kind;
van een loopfiets, driewieler, traptractor, step tot een skelter.
Of sportief je grenzen verleggen? Dan zijn er trampolines,
airtracks, voetbaldoelen, dartborden en nog veel meer.

Schleich paardenbox
met Lusitano merrie

€ 9,99

SpeelActief

Leren
gereedschapsgordel

€ 29,99

Groot assortiment echt kindergereedschap
voor timmerman en tuinier. Hamers,
tangen, een zaag, schroefmachine,
draaibank, kruiwagen, bats.

€ 19,99

SpeelActief

€ 809,-

€ 649,00
BERG Ultim Champion
Inground 330 SPORTS
SpeelActief

Voetbaltafel Champion

vanaf

Voor privaat gebruik en kantoor.

€ 59,95

SpeelActief

Stuntsteppen

€ 449,-

€ 389,00

Voor de stunters. Uitgebreid
assortiment stuntsteppen,
maar ook skatehelmen,
beschermingssets, skateboards,
skeelers, ramps.

SpeelActief

Gravitrax Pro Starterset
Complete assortiment Gravitrax
voorradig en
scherp geprijsd.

SpeelActief

€ 64,99

€ 54,99
54

€ 14,99
Keer op
Keer 2
SpeelActief

Rainbow High Fashion Dolls
SpeelActief

€ 24,99

SpeelgoedVerfTabak

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

SpeelgoedVerfTabak

Pasfoto’s , fotokiosk
inktcartridge’s
batterijen
HG producten
papier – schrijfwaren
wenskaarten

Dorpsstraat 47 Lieshout  0499421390

Pasfoto’s , fotokiosk
inktcartridge’s
SpeelgoedVerfTabak
batterijen
Pasfoto’s , fotokiosk
inktcartridge’s
HG
producten
batterijen
SpeelgoedVerfTabak
papier
– schrijfwaren
Pasfoto’s , fotokiosk
HG producten
papier – schrijfwaren inktcartridge’s
batterijen
wenskaarten
wenskaarten

HG producten
papier – schrijfwaren
wenskaarten

Dorpsstraat 47 Lieshout
 0499421390
Prijs op
Dorpsstraat
47 Lieshout  0499421390
Dorpsstraat
47
Lieshout

0499421390
aanvraag

Herinneringskisten

Dierbare herinneringen zoals bijvoorbeeld een geboorte, overlijden of trouwdag
verdienen een mooi plekje om goed bewaard te blijven. Waar kan dat beter dan in een
gepersonaliseerde herinneringskist. Opdruk mogelijk met kaartje, foto en tekst of kies uit
een van de vele ontwerpen op onze website.

www.dehoutstudio.nl

vanaf

€ 26,95
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Bedrijvenoverzicht
Aandacht voor Haar

Balduinstraat 14
5737 EB Lieshout
info@aandachtvoorhaar.nl
06-50888563
Op afspraak

Advies Woonslyling

Kerkstraat 15
5741 GK Beek en 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

Bakkerij ‘t Bakkertje

Heuvelplein 30A
5741 JK Beek en Donk
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

Bakker Boan

Kerkstraat 58
5741 GL Beek en Donk
Jan: 06-55338485
Leo: 06-30804093
Op afspraak
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Bakker van de Ven

Piet van Thielplein 1
5741 CP Beek en Donk
0492-464374
www.bakkervandeven.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:
07.30-16.00 uur
Zondag:
gesloten

Bloematelier De 4 Seizoenen
Piet van Thielplein 15
5741 CP Beek en Donk
info@de4seizoenen.com
0492-466028
www.de4seizoenen.com
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

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

Kouwenberg 13
5735 GM Aarle-Rixtel
info@bobsvinyl.nl
0492-350984
www.bobsvinyl.nl
Maandag:
gesloten
Dinsdag:
gesloten
Woensdag:
13.00-17.00 uur
Donderdag: 13.00-17.00 uur
Vrijdag:
13.00-19.00 uur
Zaterdag:
10.00-17.00 uur
Zondag:
gesloten

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

Broodjes enzo

Piet van Thielplein 2a
5741 CP Beek en Donk
info@broodjes-enzo.com
0492-380422
www.broodjes-enzo.com
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

Brouwers Quality Petfood
De Stater 16
5737 RV Lieshout
info@petfood.nl
0499-421916
www.petfood.nl
Maandag:
09.00-16.00 uur
Dinsdag:
09.00-16.00 uur
Woensdag:
09.00-16.00 uur
Donderdag: 09.00-16.00 uur
Vrijdag:
09.00-16.00 uur
Zaterdag:
09.00-12.00 uur
Zondag:
gesloten

Chineng Qigong met Lieselotte
Beek en Donk en Aarle-Rixtel
post@lieselotte.nl
06-12960238
www.lieselotte.nl
Op afspraak. Lestijden zie website

CrossFit Laarbeek

Vonderweg 23
5741 TE Beek en Donk
info@crossfitlaarbeek.nl
06-28781540
www.crossfitlaarbeek.nl
Op afspraak

DA Drogisterij & Parfumerie
Angelique
Dorpsstraat 5
5737 GA Lieshout
0499-422224
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

Buitengewoon Smakelijk

Parklaan 6
5741 EZ Beek en Donk
info@buitengewoonsmakelijk.nl
0492-729248
www.buitengewoonsmakelijk.nl
Maandag:
10.00-15.00 uur
Dinsdag:
10.00-15.00 uur
Woensdag:
10.00-15.00 uur
Donderdag: 10.00-15.00 uur
Vrijdag:
10.00-15.00 uur
Zaterdag:
gesloten
Zondag:
gesloten

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

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:
09.00-18.00 uur
Zondag:
gesloten

De Couwenbergh

Dorpsstraat 1
5735 EA Aarle-Rixtel
info@couwenbergh.info
0492-386051
Op afspraak

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:
10.00-16.00 uur
(tot aan Kerst)
Zondag:
gesloten
(Extra openingstijden:
Check social media en website)

Domino’s Pizza Beek en Donk
Koppelstraat 70
5741 GD Beek en Donk
0492 743 743
www.dominos.nl
Maandag:
16.00–22.00
Dinsdag:
16.00–22.00
Woensdag:
16.00–22.00
Donderdag: 16.00–22.00
Vrijdag:
11.30–22.00
Zaterdag:
11.30–22.00
Zondag:
11.30–22.00

Fietsvakman van den Berg

Dokter Timmerslaan 11a (tijdelijk)
5741 XE Beek en Donk
info@fietsvakmanvdberg.nl
0492-463342
www.fietsvakvdberg.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:
09.00-19.00 uur
Zaterdag:
09.00-16.00 uur
Zondag:
gesloten

Donkey Kinderdagverblijf & BSO
Brouwersstraat 25a
5741 CL Beek en Donk
info@donkeykinderdagverblijfenbso.nl
06-51622604
www.donkeykinderdagverblijfbso.nl
Op afspraak

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

Eijck ZorgSupport

Kloostertuin 36
5741 BV Beek en Donk
info@eijckzorgsupport.nl
06-57926615
www.eijckzorgsupport.nl
Op afspraak

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

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

GoedeMorgen Media
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

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

Fredsfood.nl

Kapelstraat 117
5741 CD Beek en Donk
info@fredsfood.nl
06-54606675
www.fredsfood.nl
Op afspraak

Future for people

De Duivenakker 3a
5735 JA Aarle-Rixtel
info@futureforpeople.nl
0492-236001
www.futureforpeople.nl
Maandag:
08.30-17.00 uur
Dinsdag:
08.30-17.00 uur
Woensdag:
08.30-17.00 uur
Donderdag: 08.30-17.00 uur
Vrijdag:
08.30-17.00 uur
Zaterdag:
gesloten
Zondag:
gesloten

Gebakkraam de Biezen

Biezenweg 2a
5741 SB Beek en Donk
06-29002159
Maandag:
gesloten
Dinsdag:
11.00-17.00 uur
Woensdag:
11.00-17.00 uur
Donderdag: 11.00-17.00 uur
Vrijdag:
11.00-17.00 uur
Zaterdag:
11.00-17.00 uur
Zondag:
11.00-17.00 uur
(In december 7 dagen open van
11.00-17.00 uur)

Heuvelplein 3
5741 JH Beek en Donk
info@goedemorgenmedia.nl
0492-832182
www.goedemorgenmedia.nl
Maandag:
08.30-17.00 uur
Dinsdag:
08.30-17.00 uur
Woensdag:
08.30-17.00 uur
Donderdag: 08.30-17.00 uur
Vrijdag:
08.30-12.30 uur
Zaterdag:
gesloten
Zondag:
gesloten

H-Art

Beemdkant 16
5737 RB Lieshout
Hanneke.maas75@gmail.com
06-13953081
Op afspraak

Have Fun Fitness

Willemstraat 13a
5741 PA Beek en Donk
info@havefunfitness.nl
0492-468768
www.havefunfitness.nl
Maandag:
06.00-23.00 uur
Dinsdag:
06.00-23.00 uur
Woensdag:
06.00-23.00 uur
Donderdag: 06.00-23.00 uur
Vrijdag:
06.00-23.00 uur
Zaterdag:
06.00-23.00 uur
Zondag:
06.00-23.00 uur

Hoeve Lange Vonder boerderij
winkel
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:
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

Homemade Bakery by Som
De Wieken 33
5741 NL Beek en Donk
orangesomza@hotmail.com
06-39230027
Op afspraak

De Houtstudio

Kapelstraat 43
5741 CB Beek en Donk
info@dehoutstudio.nl
06-83671628
www.dehoutstudio.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

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:
08.00-16.00 uur
Zondag:
gesloten

Javaans eetcafé

Piet van Thielplein 29
5741 CP Beek en Donk
javaanseetcafe@outlook.com
0492-836776
www.javaanseetcafe.com
Maandag:
gelsoten
Dinsdag:
gesloten
Woensdag:
gesloten
Donderdag: 17.00-00.00 uur
Vrijdag:
14.00-00.00 uur
Zaterdag:
14.00-00.00 uur
Zondag:
12.00-00.00 uur

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

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

Jumbo Laarbeek

Beek en Donk
Heuvelplein 73
5741 JJ Beek en Donk
Lieshout
Dorpstraat 54A
5737 GC Lieshout
jumboogaard@hotmail.com
0492-745520
www.jumbo.com
(Actuele openingstijden zie website)
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Kaashuis RuimHartig

Piet van Thielplein 9
5741 CP Beek en Donk
0492-785722
www.ruimhartig.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:
09.00-17.00 uur
Zondag:
gesloten

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:
08.30-16.00 uur
Zaterdag:
gesloten
Zondag:
gesloten

De Karikaturist

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

KNUS Bij Marie

Heuvelplein 8
5741 JK Beek en Donk
info@knusbijmarie.nl
0492-368039
www.knusbijmarie.nl
Maandag:
gesloten
Dinsdag:
gesloten
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

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

Patrick Wetzel Optiek, Optometrie,
Horen
Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
info@wetzel.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

Kraakman Lieshout

Beekseweg 7
5737 RC Lieshout
info@kraakman.com
0499-422435
www.kraakman.com
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
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Stichting Kringloopwinkel
Sam Sam

Willemstraat 7f
5741 PA Beek en Donk
Kringloop_samsam@hotmail.com
06-16406982
Maandag:
10.00-17.00 uur
Dinsdag:
10.00-17.00 uur
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

Lifestyle Center Laarbeek
Parklaan 6
5741 EZ Beek en Donk
info@lifestylecenterlaarbeek.nl
0492-462521
www.lifestylecenterlaarbeek.nl
Maandag:
07.00-22.00 uur
Dinsdag:
07.00-22.00 uur
Woensdag:
07.00-22.00 uur
Donderdag: 07.00-22.00 uur
Vrijdag:
07.00-21.00 uur
Zaterdag:
08.00-12.30 uur
Zondag:
08.00-12.30 uur

LIMO Laarbeek

Ruitjesnakker 14
5737 HA Lieshout
gjnmigchels@upcmail.nl
www.limolaarbeek.nl
Op afspraak

Van Luyt wijn

www.luytwines.com
Wijnverkoop uitsluitend via
LUYT webshop of bij Topslijter John van
Kaathoven

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

MaRelax

Dokter Timmersstraat 10
5735 GJ Aarle-Rixtel
info@marelax.nl
06-38513999
www.marelax.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

Nagelstudio No12

Koppelstraat 91
(Ondernemerscentrum De Koppel)
5741 GB Beek en Donk
info@nagelstudiono12.nl
06-57565359
www,nagelstudiono12.nl
Maandag:
gesloten
Dinsdag:
14.00-21.00 uur
Woensdag:
11.00-18.00 uur
Donderdag: gesloten
Vrijdag:
14.00-18.00 uur
Zaterdag:
11.00-18.00 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)

Porcus Campus

Kloosterdreef 5
5735 SJ Aarle-Rixtel
info@pocuscampus.nl
06-29520279
www.porcuscampus.nl
Maandag:
gesloten
Dinsdag:
gesloten
Woensdag:
11.30-17.30 uur
Donderdag: gesloten
Vrijdag:
11.30-17.30 uur
Zaterdag:
11.30-17.30 uur
Zondag:
11.30-17.30 uur

Profile De Concurent

Heuvel 6
5737 BX Lieshout
info@deconcurrent-lieshout.nl
0499-421231
www.profiledeconcurrent.nl
Maandag:
13.00-18.00 uur
Dinsdag:
08.30-18.00 uur
Woensdag:
08.30-18.00 uur
Donderdag: 08.30-18.00 uur
Vrijdag:
08.30-18.00 uur
(Vrijdagavond op afspraak)
Zaterdag:
09.00-16.00 uur
Zondag:
gesloten

Restaurant PUUR

Kerkloop 5
5737 CJ Lieshout
Nathanails89@gmail.com
06-53763336
Op afspraak

Orange Heart Keukenmessen,
Keukenaccessoires, Messenslijpservice

Sakura Miki

Nathanails

Inleverpunt: Kaashuis RuimHartig
Piet van Thielplein 9
5741 CP Beek en Donk
info@orangeheart.eu
06-15200257
www.orangeheart.eu

Outlet Aarle

Achterbos 10
5737 PR Lieshout
info@mariekeinterieurstyling.nl
06-19027688
www.mariekeinterieurstyling.nl
Op afspraak

Massage Maintenant

Podotherapie Mirna van Vught

Sijsjesplein 1
5741 KE Beek en Donk
info@praktijkmaintenant.nl
06-24683574
www.massagemaintenant.nl
Maandag:
09.00-20.00 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:
10.30-12.00 uur
Zondag:
gesloten

Julianastraat 74
5738 AN Mariahout
Maartje.vanvelthooven@chello.nl
www.pompoenenaubergine.nl
Op afspraak

Heuvelplein 81
5741 XJ Beek en Donk
info@restaurantpuur.nu
06-38666070
www.restaurantpuur.nu
Maandag:
16.00-21.00 uur
Dinsdag:
gesloten
Woensdag:
gesloten
Donderdag: 16.00-21.00 uur
Vrijdag:
16.00-21.00 uur
Zaterdag:
12.00-21.00 uur
Zondag:
12.00-21.00 uur

Helmondseweg 41
5735 RA Aarle-Rixtel
info@outletaarle.nl
06-22616134
www.facebook.com/outletaarle
Maandag:
10.00-18.00 uur
Dinsdag:
gesloten
Woensdag:
10.00-18.00 uur
Donderdag: 10.00-18.00 uur
Vrijdag:
10.00-18.00 uur
Zaterdag:
10.00-16.00 uur
Zondag:
gesloten

Marieke Interieurstyling

Pompoen en Aubergine (catering)

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

Brugstraat 8
5741 PB Beek en Donk
sakuramikinl@gmail.com
www.sakuramiki.nl
Maandag:
12.00-2200 uur
Dinsdag:
gesloten
Woensdag:
12.00-22.00 uur
Donderdag: 12.00-2200 uur
Vrijdag:
12.00-22.00 uur
Zaterdag:
12.00-22.00 uur
Zondag:
12.00-22.00 uur

Salon Wieteke

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

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

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:
09.30-18.00 uur
Vrijdag:
18.30-20.00 uur
Zaterdag:
09.00-17.00 uur
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

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

Side to Side

www.sidetoside.nl
Bestellingen alleen via webshop

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
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)

Sluys 6

Kapelstraat 3
5741CA Beek en Donk
info@sluys6.nl
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
(Maandag en zondag alleen
catering op afspraak)

Smaakfabriq

Heuvelplein 89
5741 JJ Beek en Donk
info@smaakfabriq.nl
www.smaakfabriq.nl
06-14360085
Maandag:
11.00-17.30 uur
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:
09.00-17.30 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 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
09.30-11.30 + 13.30-16.00 uur
Woensdag:
Donderdag: 13.30-16.00 uur
Vrijdag:
13.30-16.00 uur
Zaterdag:
13.00-17.00 uur
Zondag:
gesloten
Op afspraak: Donderdagavond en andere
dagen/ tijden
Vanaf 18-11 t/m 23-12 donderdagavond
open van 18.00-20.00 uur

Studio Dwèrs - ontwerp creatie - koffie

Heuvelplein 32a
5741 JK Beek en Donk
mail@studiodwers.nl
06-50203743
www.studiodwers.nl
Vrijdag:
10.00-15.00 uur
Op afspraak

Theater Het Speelhuis

Speelhuisplein 2
5707 DZ Helmond
bespreekburo@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:
gesloten
Zondag:
gesloten

StudioFabriq

Heuvelplein 89
5741 JJ Beek en Donk
info@pixelsandstories.nl
06-1432096
www.pixelsandstories.nl
Op afspraak

Stuur MTB & Race

Rijbroeksedreef 30
5741 MS Beek en Donk
info@stuurfietsen.nl
06-30074621
www.stuurfietsen.nl
Op afspraak

ToBe Jewels

Gruithof 4
5737 JV Lieshout
06-10149317
www.tobe-jewels.nl
Ma t/m do Op afspraak
Vrijdag:
13.00-17.00 uur
Zaterdag:
10.00-16.00 uur

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

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:
09.30-20.00 uur
Zaterdag:
09.00-17.00 uur
Zondag:
11.00-17.00 uur

Eeterij Uniek

Willemstraat 1
5741 PA Beek en Donk
info@eeterij-uniek.nl
0492-332729
www.eeterij-uniek.nl
Maandag:
17.00-23.00 uur
Dinsdag:
gesloten
Woensdag:
17.00-23.00 uur
Donderdag: 17.00-23.00 uur
Vrijdag:
17.00-23.00 uur
Zaterdag:
17.00-00.00 uur
Zondag:
17.00-23.00 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
(noodgevallen)
Zondag:
gesloten
Openingstijden showroom
Ma t/m vr:
09.00-18.00 uur
Zaterdag:
10.00-16.30 uur
Zondag:
gesloten

De Verrassing

IJs-Chocolade-Horeca-Snoep
Koppelstraat 64
5741 GD Beek en Donk
info@ijssalon-deverrassing.nl
0492-330890
www.ijssalon-deverrassing.nl
Maandag:
gesloten
Dinsdag:
13.00-18.00 uur
Woensdag:
10.00-18.00 uur
Donderdag: 10.00-18.00 uur
Vrijdag:
10.00-19.00 uur
Zaterdag:
10.00-17.00 uur
Zondag:
gesloten
(Actuele openingstijden zie website)

V. van Vijfeijken Mechanisatie
Wilhelminastraat 22b
5738 AE Mariahout
info@vanvijfeijkenmechanisatie.nl
085-8769060
www.vanvijfeijkenmechanisatie.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

(Ma t/m za van 12.00-13.00 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

Yin Spring

Koppelstraat 91
5741 GB Beek en Donk
info@yinspring.nl
06-83897331
www.yinspring.nl
Op afspraak

Your Look Beauty & Hair

Heuvelplein 85
5741 JJ Beek en Donk
wendy@your-look.nl
0492-468396
www.your-look.nl
Maandag:
11.00-20.30 uur
Dinsdag:
gesloten
Woensdag:
08.30-20.30 uur
Donderdag: 09.00-14.00 uur
Vrijdag:
09.00-18.30 uur
Zaterdag:
08.00-15.30 uur
Zondag:
gesloten

Zorgboerderij de Broekse Hoeve
Broeksteeg 5
5738 PA Mariahout
info@broekse-hoeve.nl
06-48804687
www.broekse-hoeve.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:
09.00-17.00 uur
Zondag:
gesloten
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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 2022.

Denk lokaal,koop lokaal

Verkrijgbaar bij
Heuvelplein 3 Beek en Donk
0492-832182
info@goedemorgenmedia.nl

Openingstijden
maandag t/m donderdag
vrijdag

8.30 tot 17.00 uur
8.30 tot 12.30 uur

