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in de gemeente Beesel
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SLAGERIJ HOEZEN
Alles wat wij maken is bedoeld om u lekker, 
gevarieerd en gezond te laten eten. Wij heb-
ben veel keuze voor een heerlijke maaltijd, 
wanneer u zelf uitgebreid wilt koken, bbq, 
voor een tussendoortje of wanneer u visite 
krijgt. Voor elk moment vindt u bij de  
ambachtelijke Slagerij Hoezen het product  
of de juiste ingrediënten. Altijd vers, altijd 
van topkwaliteit en natuurlijk altijd lekker! 
 
Kortom, voor een heerlijk en eerlijk stukje 
vlees of vleeswaren moet u bij de  
ambachtelijke Slagerij Hoezen zijn.

Pastoor Vrankenlaan 5 | 5953 CM Reuver
077 474 1353 | slagerijhoezen.nlSLAGERIJ HOEZEN

  Slagerij & Partyservice 
Theo Hoezen

Pastoor Vranckenlaan 5, 5953 CM Reuver 
telefoon 077 - 4741353, info@slagerijhoezen.nl

www.slagerijhoezen.nl



SERVICE BIOSCOOP LUXOR, VOOR 
EEN COMPLEET AVONDJE UIT!
Luxor beschikt over vier bioscoopzalen, een 
restaurant met een aparte eetkamer en een 
Grand Café met twee prachtige terrassen 
waar het zomers heerlijk toeven is. 

De bioscoopzalen zijn zeer sfeervol in-
gericht en voorzien van een bar, zodat er 
ook tijdens de film besteld kan worden. 

Alle voorstellingen, m.u.v. de kindermati- 
nees, worden vertoond zonder pauze. 

Rijksweg 18 | 5953 AE Reuver
077 474 1234 | luxorreuver.nl SERVICE BIOSCOOP LUXOR



FLOWERZZ
Bloemenwinkel Flowerzz is gelegen in het centrum 
van Reuver. Met veel enthousiasme werken onze ge-
diplomeerde en gepassioneerde medewerkers in de 
winkel. Hierbij is het belangrijk dat iedere bezoeker 
zich welkom voelt. Klanten kunnen bij Flowerzz  
terecht voor een kleurrijk boeket, losse snijbloemen, 
planten en plantenarrangementen. Bent u op zoek 
naar decoratie-artikelen en zijde bloemen, 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
Van Betteraij staat al bijna 90 jaar garant 
voor optimale kwaliteit en prima service. 
René is afkomstig uit een echte bakkers-
familie. Grootouders Frans en Lisa begon-
nen rond 1930 met de bakkerij. 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 bakkers-
beroep een geweldig beroep. “We hebben 
een vaste klantenkring. Er is bijna altijd wel 
tijd voor een praatje in onze winkel. We  
onderhouden hierdoor leuke contacten.”

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



XBAZE JUMP ARENA
‘SPRING IN ACTIE!’
In deze omgetoverde oude kerk komen de 
‘echte’ en de virtuele wereld samen. Spring 
in actie bij XBAZE trampolinepark en stijg 
tot ongekende hoogtes. Of stap in de virtu- 
ele wereld met een ruim aanbod van VR-
games. 
Verdwijn tijdelijk uit de realiteit van het 
alledaagse leven en leef je uit bij XBAZE 
waar meer mogelijk is dan je ooit voor  
mogelijk hield. 
Bij Xbaze betaal je niet om je kinderen te 
zien genieten, in de Chapel Club kun je 
heerlijk zitten met uitzicht op de springhal. 

Pater Claretstraat 2 | 5953 LC Reuver
077 820 0400 | xbaze.nlXBAZE



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, uw favoriete drank en relatie- 
geschenken.
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. 

Tot ziens in onze slijterij. Tanja en Toine 
Houterman 

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



CAFÉ ‘T HEUKSKE
Café ‘t Heukske is een gezellig bruin café met 
een sfeervol terras, gelegen in het centrum 
van Offenbeek. Het café heeft een huise- 
lijke uitstraling en biedt de mogelijkheid om 
heerlijk te relaxen. 
Overdag kunnen (groot)ouders en kinderen 
terecht om te ontbijten of te lunchen bij 
lunchcafé ‘t Speulheukske. In de speelruimte 
kunnen kinderen zich volop amuseren. 
Geopend van dinsdag tot en met zondag, 
vanaf 10.00 uur ’s ochtends.

Keulseweg 94  | 5953 HM Reuver
0624 881 007
www.facebook.com/pg/heukskereuverCAFÉ ‘T HEUKSKE



HAPPY TOGETHER
Geniet met de hele familie bij BillyBird Park 
Drakenrijk. Kom zandkastelen bouwen, 
goud zoeken, speel in de buitenspeeltuin 
vol draken, ontdek de nieuwe hindernis-
baan op het water of neem een verkoelende 
duik in het strandbad! 

Even bijkomen? 
Geniet dan van een verfrissend drankje en 
smakelijk hapje op het terras dat over het 
park uitkijkt. 

Meer weten? Kijk op BillyBird.nl

Drakenrijkstraat 3 | 5953 TR Reuver 
088 055 8888 | billybird.nl BILLYBIRD PARK DRAKENRIJK



‘T KAASHUYS
Sinds augustus 2009 zijn wij in het centrum 
van Reuver gevestigd. In al die tijd hebben 
wij een goede naam opgebouwd. We streven 
continue naar een uitstekende kwaliteit van, 
en een goed advies over onze producten. 
’t Kaashuys heeft een uitgebreid Hollands- 
en buitenlands kaasassortiment. Ook kunt 
u bij ons terecht voor tapas, vers gebrande 
noten, wijn, bonbons en (seizoens)choco-
lade, streekproducten en culinaire cadeaus. 

Wij van team ’t Kaashuys, ontvangen u 
graag in onze winkel.

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 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



LOEK NATUURLIJK

LOEK NATUURLIJK
De bloemenspeciaalzaak die u op de hoogte 
houdt van alle nieuwe trends! Deze kennis 
vertalen we naar het maatwerk dat wij  
leveren.

Onze decoraties variëren niet alleen in vorm 
en kleur maar ook in stijl en geur. Hierdoor 
leveren wij overal een uniek stuk met onze 
eigen stempel: Loek natuurlijk.

Pastoor Vranckenlaan 28 | 5953 CP Reuver
077 400 3345 | loeknatuurlijk.nl



JAN LINDERS
In onze supermarkt staan onze klantge- 
richte medewerkers elke dag voor je klaar. 
Je vindt bij ons de meeste én lekkerste vers- 
producten uit eigen streek. 
Daarnaast hebben we wekelijks 100 sterke 
aanbiedingen, waardoor je bij ons altijd 
voordelig boodschappen doet. En met ons 
klantenprogramma Liefhebbers profiteer je 
van nóg meer voordeel! 
Zo krijg je extra acties, korting op uitjes en 
nog veel meer. 
 
We zien je graag bij Jan Linders Reuver!

Pater Claretstraat 1A | 5953 LC Reuver
077 476 2191 | janlinders.nl JAN LINDERS



In onze speeltuin maar ook in onze omge-
ving is er voor iedereen wat te beleven, van 
jong tot oud. Op een unieke locatie in een 
bosrijke omgeving, op de grens van Reuver 
en Duitsland, bieden we een uitvalsbasis 
voor een pauze tijdens uw fietstocht, wan-
deling of voor een zonnig terrasbezoek. Met 
onze grote buitenspeeltuin en ons eigen 
restaurant is er voor iedereen iets te beleven! 

Kortom; dé ideale locatie voor kleine of 
grote feesten, brunches en high-tea’s!

Keulseweg 193 | 5953 HJ  Reuver
077 476 2776 | dewittestein.nl

RESTAURANT - SPEELTUIN 
DE WITTE STEIN 
Bij ons bent u aan het juiste adres als u 
op zoek bent naar een gastvrije en kind-
vriendelijke accommodatie met talloze 
mogelijkheden. In ons restaurant serveren 
onze koks de heerlijkste seizoensgerechten. 
Zin in een lekker kopje koffie of Limburgse 
vlaai? Ook dan staan wij voor u klaar. 

DE WITTE STEIN



PLUS SAVELKOUL
PLUS Savelkoul Reuver wil een plek zijn 
waar u zich prettig voelt. Onze medewerkers 
helpen u graag bij het doen van uw dage-
lijkse boodschappen. U vindt bij ons een 
uitgebreid vers assortiment, ambachtelijk 
gebakken brood en een bijzondere selectie 
van geweldige wijnen. 
Wij werken samen met lokale leveranciers 
voor de heerlijkste regionale producten. 
Denk hierbij aan verse aardbeien van Dings, 
echte boerenzuivel en kaas van Kaasboer- 
derij Mertens, ambachtelijk ijs van Jo’s ijs-
salon en gebak van ‘Bekkerie Ut Bruêdje’ 
en Broekmans Patisserie.

Pastoor Vranckenlaan 18A  | 5953 CP Reuver
077 476 2120  | plus.nl (Savelkoul Reuver) PLUS SAVELKOUL

Deelnemende bedrijven 
‘Lokaal Leven’

Gommans fietsen | Hema 
Xbaze | Zonstation Reuver 
Slijter Salut | Carprof Beesel 
Brasserie Effe | Jo’s ijssalon  
Restaurant ’t Raodhoes | Avia 
My 35 fitness | Zagara dames- 
mode | Herberg de Bongerd 
Welkoop | Killaars installatie 
Landal De Lommerbergen 
Drakenrijk | Loek Natuurlijk  
Beautysalon Jolique | Van  
Rens lijstenmakerij | Flowerzz 
Electroworld Witte hal | Active 
lifestyle & outdoor | Service 
Bioscoop Luxor | Killaars 
Vriesen mode



JOLIQUE SKIN EXCELLENCE
Wij focussen ons op huidverbeterende pro-
ducten en behandelingen die waarmaken 
wat ze beloven. 

Met onze ruime huid- en ingrediëntenken- 
nis, ons uitgebreid productassortiment en 
hoogstaande huidanalyse apparatuur kun-
nen wij meer betekenen voor uw huid. 

Natuurlijk kunt u bij ons ook terecht voor  
diverse andere behandelingen zoals defini- 
tieve ontharing, pedicure en manicure.  
Nieuwsgierig naar ons aanbod? Neem een 
kijkje op onze website: jolique.nl.

Rijksweg 24  | 5953 AE Reuver 
077 206 1616 | jolique.nlJOLIQUE



DAGWINKEL BEESEL
Dagwinkel Beesel staat voor goed eten en 
lokale betrokkenheid. Met onze medewer- 
kers staan wij dagelijks voor u klaar. 

Bij Dagwinkel Beesel wordt u elke keer 
weer verrast met bijzondere en verse pro-
ducten. De meest complete supermarkt van 
Beesel. 

Erick & Wilmie Geurts  

Drakeboch 3 | 5954 CX Beesel
077 476 2098 | lekkermakkelijk.nl DAGWINKEL BEESEL

‘Sunny Boy’ is een unieke Limburgse vlaai 
die gemaakt is van een speciaal soort harde 
wener deeg. Hierop komt een laag abrikozen 
en daar bovenop cakebeslag, bereid met 
roomboter. Het geheel wordt bestrooid met 
lekkere boterkruimels en na het bakken  
volgt de poedersuiker. 



Vanuit Landal De Lommerbergen wensen 

wij iedereen een fijne zomervakantie!

FLOWERZZ

Bij besteding vanaf 10,- en inlevering van deze 
bon maakt u kans op een cadeaubon van 15,- in 
de maanden juli, augustus, september & oktober 

2020. Trekking telkens einde van de maand.

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

LUXOR

Tegen inlevering van deze bon ontvang je 
1,- korting op een voorstelling.

(Maximaal 4 personen per bon. Actie t/m 30 september 2020. 

Niet geldig i.c.m. andere acties)

BANKETBAKKERIJ VAN BETTERAIJ

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

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

SLAGERIJ HOEZEN

Tegen inlevering van deze bon 
ontvangt u 20% korting op grillworst in 

augustus en september.

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



CAFÉ ‘T HEUKSKE

2 getapte speciaal biertjes (bier van het moment) 
& een borrelplankje voor 9,95

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

SLIJTERIJ SALUT

Bij overleggen van deze voucher 
ontvangt u 15% korting op alle rosé, witte 

en mousserende wijnen.

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

BILLYBIRD PARK DRAKENRIJK

Kom een dag lang samen genieten 
op Drakenrijk. Bij vertoning van deze voucher 

is de 2e persoon gratis.

(Geldig t/m 30 september 2020. Niet geldig i.c.m. andere acties)

XBAZE

Gratis paar XBAZE Jumpsokken
twv 2.50 bij 2 uur jumpen.

10% korting op de huur van 
de Virtual Reality Room

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

Pastoor Vrankenlaan 5 | 5953 CM Reuver
077 474 1353 | slagerijhoezen.nl

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

  Slagerij & Partyservice 
Theo Hoezen

Pastoor Vranckenlaan 5, 5953 CM Reuver 
telefoon 077 - 4741353, info@slagerijhoezen.nl

www.slagerijhoezen.nl
Rijksweg 18 | 5953 AE Reuver
077 474 1234 | luxorreuver.nl

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



Pater Claretstraat 2 | 5953 LC Reuver
077 820 0400 | xbaze.nl

‘T KAASHUYS 

Bij besteding vanaf 10,- ontvangt u 
gratis een duurzaam vouwtasje.

(Geldig t/m 30 september 2020. Niet geldig i.c.m. andere acties.

I.v.m. vankantie gesloten van 25 juli 12.00 uur t/m 12 augustus)

LOEK NATUURLIJK

Klanten maken in juli, augustus, september 
en oktober wekelijks kans op een gratis boeket 

bloemen.

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

BAKKER BART

Bij aankoop van de combi actie 
koffie met een zoete snack of een gebakje

2e kopje koffie gratis 

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

JAN LINDERS

Tegen inlevering van deze bon ontvang je 4 gratis* 
kaiserbroodjes, pistoletjes of roomboter croissants.

(*Bij besteding vanaf 20 euro. Maximaal 1 bon per klant. 

Niet geldig i.c.m. andere acties)

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

Keulseweg 94  | 5953 HM Reuver  | 0624 881 007
www.facebook.com/pg/heukskereuver

Drakenrijkstraat 3 | 5953 TR Reuver 
088 055 8888 | billybird.nl



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

DE WITTE STEIN

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u 2,50 
p.p. korting op de brunch.

Elke zondagmorgen ontbijt en brunch. 
Reserveren gewenst via 077 476 2776. 

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

DAGWINKEL BEESEL

‘Dun van Laer, dik van Sjmaer’, 
vlaai zoals vlaai hoort te zijn.

Een sunny boy vlaai van 11.75 voor 6.98

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

JOLIQUE

Luxe gezichtsbehandeling incl. massage met het 
merk IK Skin Perfection. Dit merk staat voor respect, 
liefde en bescherming voor de huid en staat bij deze 
behandeling centraal. Voor 69,50 (normaal 74,50)

(Max. 1 bon per klant, niet geldig i.c.m. andere acties)

PLUS SAVELKOUL

Lever het volle PLUS koopzegelboekje in bij PLUS 
Savelkoul Reuver (een vol koopzegelboekje heeft u 
4,- gekost). U ontvangt de ‘Lokaal leven - lokaal - 
besteden cheque’ ter waarde van 8,-. Verzilver de 

cheque bij een van de deelnemende bedrijven. 
Zie de informatiepagina van PLUS in dit boekje. 

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

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

Pastoor Vranckenlaan 28 | 5953 CP Reuver
077 400 3345 | loeknatuurlijk.nl

Pater Claretstraat 1A | 5953 LC Reuver
077 476 2191 | janlinders.nl



Keulseweg 193 | 5953 HJ  Reuver
077 476 2776 | dewittestein.nl

Rijksweg 24  | 5953 AE Reuver 
077 206 1616 | jolique.nl

Pastoor Vranckenlaan 18A  | 5953 CP Reuver
077 476 2120  | plus.nl (Savelkoul Reuver)

Drakeboch 3 | 5954 CX Beesel
077 476 2098 | lekkermakkelijk.nl

CREËER EEN SPORTWEEKEND OP MAAT
Kies zelf disciplines en afstanden!

VRIJDAG (SWIM) 18.9.2020
12.00 - 16.00
16.00
17.00

Locatie:

Registratie & expo open
Start 750 m & 1,5 km
Start 1,9 km en 3,8 km

Drakenrijk Reuver

ZATERDAG (BIKE) 19.9.2020
07.00 - 17.00
08.00 - 17.00
08.25
08.30
09.00
11.00
12.30

Locatie:

Registratie open 
Expo open
Start Top 10 Full LCW Atleten
Start 180 km
Start LCW Kinder
Start 90 km
Start 45 km

Raadhuisplein, Reuver

ZONDAG (RUN) 20.9.2020
07.00 - 10.45
08.00 - 17.00
08.55
09.00
13.30
13.45

Locatie:

Registratie open 
Expo open
Start Top 10 Full LCW Atleten
Start halve & hele marathon
Start 10 km
Start 5 km

Raadhuisplein, Reuver

MEER INFO & REGISTREREN
WWW.LCWHOLLAND.NL

t.w.v.

LOKAAL LEVEN - 
LOKAAL BESTEDEN 
CHEQUE  € 8.00

Savelkoul Reuver
 Draak©Rik van Rijswick

Samen met 
lokale 

ondernemers



Ontdek Beesel
Acties en kortingen bij ondernemers 

in de gemeente Beesel 
(Alle deals zijn geldig t/m 31 oktober 2020, tenzij anders is aangegeven)

ontdekbeesel.nl

Foto: Sjra Claessen


