
DecemberDeals 
Acties en kortingen bij ondernemers 

in de gemeente Beesel

Foto: Sjra Claessen.



VVV BEESEL - REUVER
Bij het VVV-kantoor in Reuver vind je een uit-
gebreid aanbod aan wandel- en fietsroutes, 
waterkaarten, stads- en dorpswandelingen 
en ander toeristisch informatiemateriaal. 
Naast deze producten zijn er parkeerkaar-
ten, diverse drakenproducten, Limburgs 
Maaswater en tal van lokale souvenirs te 
koop. Daarnaast zijn er volop landelijke 
cadeaubonnen te koop. 

Loop gerust eens binnen. Wij helpen u graag 
verder.

Raadhuisplein 1a | 5953 AL Reuver
077 474 2100 | vvvmiddenlimburg.nlVVV BEESEL - REUVER

Maak kans op een VVV-cadeaukaart van 
€50,00! Vul op de kassabon je naam/
emailadres/telefoonnummer in en stop 
deze in de speciale actiebox. Eind december 
2019 wordt uit de ingeleverde kassabonnen 
een winnaar van de VVV-cadeaukaart van 
€50,00 getrokken. 



ZAGARA MODE
Zagara verkoopt betaalbare damesmode. 
Door onze hippe en trendy merken is onze 
collectie altijd anders en wordt deze regel-
matig aangevuld. 

Bij ZAGARA kun je rustig winkelen en rond-
kijken. Kom je er niet uit? Dan helpen wij je 
graag met een goed advies of gewoon een 
gezellig praatje. 

Ontdek onze collectie en service door onze 
winkel in Reuver te bezoeken. 

Wilhelminalaan 78 | 5953 HB Reuver
077 476 2699 | zagara-mode.nl ZAGARA



FLOWERZZ
Bloemenwinkel Flowerzz is gelegen in het centrum 
van Reuver. Met veel enthousiasme staan onze gedi- 
plomeerde en gepassioneerde medewerkers bezoe- 
kers te woord. Klanten kunnen bij Flowerzz terecht 
voor een kleurrijk boeket, losse snijbloemen, plan- 
ten en plantenarrangementen. 

Bent u op zoek naar decoratieartikelen en zijde bloe-
men? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres. Het 
team van Flowerzz verzorgt ook rouwwerk, bruids- 
werk, bloemabonnementen en bedrijfsbloemwerk. 

Wilt u meer informatie? Loop gerust eens binnen. 

Pastoor Vranckenlaan 3A | 5953 CM Reuver
077 476 2995 | flowerzz.nlFLOWERZZ



BANKETBAKKERIJ VAN BETTERAIJ
Wij staan al bijna 90 jaar garant voor opti-
male kwaliteit en prima service. René komt 
uit een echte bakkersfamilie. Grootouders 
Frans en Lisa begonnen rond 1930. René’s 
ouders, Huub en Toos, namen de zaak ver-
volgens over. In 1985 nam de 3e generatie 
het stokje over. 

Volgens Mieke en René is het een geweldig 
beroep. “We hebben een vaste klanten- 
kring. Er is bijna altijd wel tijd voor een 
praatje in onze winkel. We onderhouden 
hierdoor hele leuke contacten.” 

Rijksweg 28 | 5953 AE Reuver | 077 474 1292 
banketbakkerijvanbetteraij.nl VAN BETTERAIJ



JO’S IJSSALON
Bij Jo’s IJssalon kunt u genieten van am-
bachtelijk ijs. Wij hebben ook suikervrij en 
lactosevrij ijs. De allergenen staan in de  
vitrine vermeld. U kunt het ijs meenemen 
of opeten in onze sfeervolle salon. We heb-
ben de salon gezellig ingericht zodat u ook  
binnen kunt genieten. 

Het is mogelijk om met een groep (± 20 
personen) in de salon of in de binnentuin ijs 
te eten. Wij verzoeken u om hiervoor tele-
fonisch te reserveren. 

Keulseweg 54 | 5953 HL Reuver
077 474 1932 | jo-s.nlJO’S IJSSALON



SLIJTERIJ SALUT
Salut is Catalaans voor proost! En dat is wat 
wij u allen wensen. Bij Slijterij Salut kunt u 
terecht voor een mooi cadeau of uw favo-
riete drank met de feestdagen. Ook voor 
relatiegeschenken staan wij u met raad en 
daad bij. Wij hebben een groot assortiment 
aan wijnen, whisky’s, bieren en likeuren op 
voorraad. Staat u voorkeur er niet bij, dan 
bestellen wij deze graag voor u bij een van 
onze leveranciers. Fijne feestdagen gewenst 
en hopelijk tot ziens in onze slijterij.

Tanja en Toine Houterman

Rijksweg 50 | 5953 AG Reuver
077 390 3149 | slijterijsalut.nl SLIJTERIJ SALUT



HET OUDE HUYS
LEKKER ETEN EN DRINKEN
Een gezellig vintage restaurant. Zoals de 
naam al zegt, ligt de nadruk op sfeervol en 
nostalgisch. U kunt bij ons lekker eten en 
drinken, alles vers uit eigen keuken. Daar-
naast geniet u bij ons van heerlijke soorten 
koffie en thee. 

Ons aanbod bestaat o.a. uit: smaakvolle high 
tea, tapas avond, koffie en thee XL, heerlijk 
gebak, vers belegd ambachtelijk brood en 
broodjes, dagverse soep en lunchgerechten. 

Wilt u iets vieren, herdenken of gewoon bor-
relen, dan kan dat ook bij ons.

Rijksweg 14 | 5953 AE Reuver
0645 538 444 | hetoudehuys.euHET OUDE HUYS



DE VELDMANSTOKERIJ
De VeldmanStokerij is in 2014 opgericht bij 
het buurtschap Ronckenstein, op de grens 
van Reuver en Belfeld. Op een steenworp 
afstand van de oude watermolen (1472) 
wordt nu opnieuw een ambacht uitgeoe-
fend. Door uitsluitend gebruik te maken van 
natuurlijke en lokale ingrediënten krijgt elk 
product zijn eigen, pure smaak. Zoals ze hier 
zeggen: Doot mich maar ‘n Veldmenke! 

Wij zijn elke zaterdag en zondag geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur.

Keulseweg 202 | 5953 HP Reuver
0638 405 566 | veldmanstokerij.nl DE VELDMANSTOKERIJ



‘T KAASHUYS
Sinds augustus 2009 is ’t Kaashuys in het 
centrum van Reuver gevestigd. In deze 10 
jaar hebben wij een goede naam opge- 
bouwd. We streven continue naar een uit-
stekende kwaliteit van onze producten en 
een goed advies over onze producten. 
’t Kaashuys heeft een uitgebreid Hollands- 
en buitenlands kaasassortiment. Ook kunt 
u bij ons terecht voor tapas, versgebrande 
noten, wijn, bonbons en (seizoens)choco- 
lade, streekproducten en culinaire cadeaus. 
Wij wensen jullie een smaakvolle en sfeer- 
volle decembermaand. 

Pastoor Vranckenlaan 24 | 5953 CP Reuver
077 476 2235 | kaashuys-reuver.nl‘T KAASHUYS



BAKKER BART
Bakker Bart ‘Oppe Ruiver’ staat voor:

Elke dag VERS gebakken producten. We  
leveren geen afbakproducten! Producten 
die met veel zorg worden gemaakt en met 
liefde worden verkocht.

Ambachtelijke broden, belegde broodjes, 
verse vlaaien of gewoon een lekker kopje 
koffie.

We zijn van maandag tot zondag geopend. 
U bent van harte welkom in onze winkel. 

Pastoor Vranckenlaan 20 | 5953 CP Reuver
077 476 2122 | bakkerbart.nl BAKKER BART



LANDAL DE LOMMERBERGEN

LANDAL DE LOMMERBERGEN
De perfecte plek om met het hele gezin de 
feestdagen te vieren. Eerst lekker samen 
genieten van een uitgebreide brunch en 
daarna spetteren in het Subtropisch Zwem-
paradijs of genieten van een van de activi-
teiten met Puk & Pelle of Bollo.

U kunt ook eerst ontspannen in het Subtro-
pisch Zwemparadijs en vervolgens aan tafel 
voor een heerlijk en uitgebreid kerstdiner. 

Lommerbergen 1 | 5953 TT Reuver
077 474 9582 
landal.nl/parken/de-lommerbergen

ETEN EN ZWEMMEN
Reserveer nu uw feestdagen diner op Landal 
De Lommerbergen en ontvang GRATIS toe-
gang tot het Subtropisch Zwemparadijs voor 
de betreffende dag: 
Kerstbrunch op 25 december, Kerstbuffet 
op 25 of 26 december. 
Wilt u reserveren? Neem dan tijdens kantoor- 
uren contact met ons op via 077 4749582  
of sales.lommerbergen@landal.com.



ELECTROWORLD WITTE HAL
Sinds begin 2019 heeft Electroworld Witte 
Hal haar intrek genomen in het bekende 
pand op de Rijksweg aan de rand van  
Reuver. Hier vind je alles op het gebied  
van consumentenelektronica van TV’s tot 
de nieuwste streaming speakers en van 
wasmachines tot de modernste inbouw- 
apparatuur. 
De eigen servicedienst verzorgt de levering 
en installatie van alle nieuwe apparatuur  
en de reparatie van al je bestaande appa- 
raten. Kom snel langs en maak kennis met 
Roy en zijn team van Electroworld Witte Hal 
met Kwik-Rep service. 

Rijksweg 118 | 5953 AJ Reuver
077 320 1315 | wittehal.com WITTE HAL



LANDELIJK BROCANT

LANDELIJK BROCANT
In het hart van Reuver ligt een sfeervolle 
en eigentijdse cadeauwinkel. Het gereno- 
veerde pand uit 1890 is sinds april 2019 
de thuisbasis van Landelijk Brocant. Het is 
dé perfecte plek om op een vrije dag, na 
het werk of op een zaterdag gezellig te 
shoppen. U vindt hier heerlijke WoodWick 
geuren, een ruime keuze aan BRYNXZ col-
lectie en mooie decoratiematerialen. Bij 
aankoop van een waardebon ontvangt u 
gratis een ‘petite candle’ van WoodWick.

Rijksweg 46 | 5953 AG Reuver
077 474 1400 | landelijkbrocant.nl



DECEMBERDEAL 
BANKETBAKKERIJ VAN BETTERAIJ

Aanbieding: 10% korting op vlaai en gebak 
tegen inlevering van deze bon.

(Niet geldig i.c.m. andere acties)

DECEMBERDEAL 
FLOWERZZ

Bij besteding vanaf €10,- en 
inlevering van deze bon 

maakt u kans op leuke prijzen. 
Trekking eind december 2019.

(Niet geldig i.c.m. andere acties)

DECEMBERDEAL 
JO’S IJSSALON

€2,50 korting op een kerstijstaart 
tegen inlevering van deze bon.

(Geen recht op spaarpunten i.v.m. deze 

actie. Niet geldig i.c.m. andere acties)

DECEMBERDEAL 
ZAGARA MODE

10% korting op niet afgeprijsde artikelen. 

10% extra korting op afgeprijsde 
artikelen (tot maximaal 20% korting) 

(Niet geldig i.c.m. andere acties)Alle deelnemende ondernemers 
wensen u hele fijne feestdagen 

en een gelukkig 2020



Wilhelminalaan 78 | 5953 HB Reuver
077 476 2699 | zagara-mode.nl

Pastoor Vranckenlaan 3A | 5953 CM Reuver
077 476 2995 | flowerzz.nl

Rijksweg 28 | 5953 AE Reuver
077 474 1292 | banketbakkerijvanbetteraij.nl

Keulseweg 54 | 5953 HL Reuver
077 474 1932 | jo-s.nl

DECEMBERDEAL 
SLIJTERIJ SALUT

Bij overleggen van deze
 voucher ontvangt u 

15% korting op onze wijnen

(Niet geldig i.c.m. andere acties)

DECEMBERDEAL 
VELDMAN STOKERIJ

Op vertoon van de bon 10% korting 
op één fles likeur tijdens de Offenbeker 

kerstmarkt (14 en 15 december) 
en op de Weinachtsmarkt in Brüggen 

(21 en 22 december).
(Niet geldig i.c.m. andere acties)

DECEMBERDEAL 
HET OUDE HUYS 

LEKKER ETEN EN DRINKEN

Gedurende de maand december 
krijgt u bij ‘het Oude Huys Lunchplankje’  

een likeurtje of een bittertje gratis.

(Niet geldig i.c.m. andere acties)

DECEMBERDEAL 
‘T KAASHUYS 

Bij besteding vanaf €10,-, 
en bij inlevering van de bon, 

ontvangt u 250 gram 
Oppe Ruiver mix gratis.

(Geldig van 1 t/m 31 december 2019)



Rijksweg 14 | 5953 AE Reuver
0645 538 444 | hetoudehuys.eu

Rijksweg 50 | 5953 AG Reuver
077 390 3149 | slijterijsalut.nl

Keulseweg 202 | 5953 HP Reuver
0638 405 566 | veldmanstokerij.nl

Pastoor Vranckenlaan 24 | 5953 CP Reuver
077 476 2235 | kaashuys-reuver.nl

DECEMBERDEAL 
BAKKER BART

Kopje koffie met een zoete lekkernij voor €3,- 
Kopje koffie met een gebakje voor €3,75.  

(Geldig t/m 31 december 2019. 

Niet geldig i.c.m. andere acties)

DECEMBERDEAL 
LANDELIJK BROCANT

 Bij besteding vanaf €50,- aan accessoires krijgt u 
€5,- korting. Neemt u een vriend of vriendin mee, 

dan krijgt deze persoon dezelfde korting.

(Geldig t/m 31 december 2019. 

Niet geldig i.c.m. andere acties)

DECEMBERDEAL 
DE WITTE HAL

Bij gebruik van onze servicedienst krijgt u tegen 
inwisseling van deze bon €25,- korting.

(Geldig t/m 31 december 2019. 

Niet geldig i.c.m. andere acties)

DECEMBERDEAL 
LANDAL DE LOMMERBERGEN

Reserveer nu snel uw feestdagen diner bij Landal 
De Lommerbergen en ontvang gratis zwembad 

kaartjes voor de betreffende dag!.

(Alleen geldig op 25 en 26 december 2019. 

Niet geldig i.c.m. andere acties)



Pastoor Vranckenlaan 20 | 5953 CP Reuver
077 476 2122 | bakkerbart.nl

Lommerbergen 1 | 5953 TT Reuver 
077 474 9582 | landal.nl/parken/de-lommerbergen

Rijksweg 46 | 5953 AG Reuver
077 474 1400 | landelijkbrocant.nl

Rijksweg 118 | 5953 AJ Reuver
077 320 1315 | wittehal.com

GEMEENTE BEESEL 

KOOP BEWUST, KOOP LOKAAL

DECEMBERDEAL VVV BEESEL - REUVER

Bij aankoop van een cadeaukaart uit ons VVV 
assortiment, ontvang je tegen inlevering van deze 
bon een feestdagenmapje (waarde €1,49) gratis. 

(niet geldig i.c.m. andere acties)

VVV Beesel/Reuver 
Raadhuisplein 1a | 5953 AL Reuver 

077-4742100 | vvvmiddenlimburg.nl 



Acties en kortingen bij ondernemers 
in de gemeente Beesel. 

(Alle deals zijn geldig t/m 31 december 2019, mits anders is aangegeven)

Foto: Pierre Heijnen.


