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De Blerickse Krant verschijnt volgende keer vrijdag 27 september 2019
Kopij dient uiterlijk vrijdag 20 september 2019 te worden doorgegeven.

Bezorging Blerickse Krant. Onze bezorgers doen
hun best om in weer en wind de Blerickse Krant
om de 14 dagen huis aan huis te bezorgen.
Soms kan er weleens een brievenbus
vergeten worden.
Heeft u geen krant ontvangen laat het ons dan
weten voor maandagmiddag 12 uur
(tel. 398 91 86) en u krijgt
de Blerickse Krant alsnog thuisbezorgd.

BLERICK

Heijmansstraat 95 Tel. 077 - 382 02 78

Regenboogdagen 2019 15, 16 en 17 oktober

Ook dit jaar zal Festina Lente, net als het vorig jaar, de Regenboogdagen afsluiten. (foto: Michel Jeurissen)
Het nieuwe schooljaar is net begonnen
en maar de organisatie van de Blerickse
Regenboogdagen denkt alweer aan de
herfstvakantie. Waarom? Omdat zij dan
van de Aula van het Blariacumcollege gebruik mogen maken. Een perfecte locatie
waar zij in de herfstvakantie de Regenboogdagen mogen houden.
“Onze vrijwilligers zijn alweer op pad geweest om iedereen te benaderen voor
deze drie gezellige dagen. En mochten

Oktoberfest Bliërick,
4 Oktober in ’t Raodhoes,
kaarten bestellen
à € 13,50 via website

er mensen zijn die nog geen telefoontje hebben gehad? Bel dan zelf even met Hannie Kort
telefoonnummer 077 3824378 of Maria Versleijen telefoonnummer 077 3829519 om je aan
te melden.”
De kosten van deze drie dagen bedragen in
totaal € 22,50 per persoon.
Wat krijg je hiervoor: Iedere morgen koffie of
thee met een krentenbol met beleg. Iedere
middag een diner. Iedere namiddag koffie met
Limburgse vlaai. En tussendoor vanzelfsprekend nog iets te drinken.
Iedere morgen een viering. Op dinsdag met
zang van Herenkoor Antonius Blerick, woensdag Schola 54 Panningen en tijdens de Mariaviering het Dameskoor Antonius Blerick.
Deze vieringen worden verzorgd door het team
van de Parochiefederatie Venlo-Blerick
Na de viering mag er een kaartje gelegd wor-

den en de Limburger ligt ter inzage.
En zoals de deelnemers aan de Regenboogdagen gewend zijn, wordt er iedere middag
gezorgd voor een stukje entertainment. Dit
jaar wordt hieraan medewerking verleend door
Joekskoeër Toujours op dinsdagmiddag, het
duo Margot en Wiel Verbeek op de woensdagmiddag en zal Festina Lente op donderdagmiddag de Regenboogdagen 2019 afsluiten.
Voordat Festina Lente gaat beginnen zijn er
nog mooie prijzen te winnen met de jaarlijks
terugkerende tombola.
Al met al dus drie dagen ontspanning, plezier
en genieten.
Natuurlijk zijn deze dagen niet mogelijk zonder
inbreng van de vrijwilligers en enkele ondernemers/bedrijven. Zonder hun inbreng in welke
vorm dan ook kunnen wij deze Regenboogda-

Oktoberfest Bliërickse Blaage 2019
Op vriedaag 4 oktober zal in ’t Raodhoes
in Bliërick veur de 6e kier ein oktoberfest
georganiseerd waere door de Bliërickse
Blaage.

www.blierickseblaage.nl

Wilse eine aovend belaeve met tolle Duitse stimmungsmusik dan mósse 4 oktober
d’r beej zien. Dit jaor ein programma met
allein maar topacts met o.a. Die Powerho-

sen, DJ Dirndl, Sandra en Marco en ein
verrassingsact.
Kaart á €. 13,50 zien o.a. te verkriege via
ozze website www.Blierickseblaage.nl,
Gemeinschaphoes ’t Raodhoes, Bruedjeswinkel ’t Zuske en Imming Horeacabenodigheden.
Bin d’r snel beej,
want net wie veurig jaor, vol = vol!

gen niet realiseren. Onze dank hiervoor is
dan ook zeer groot.
Begint het al te kriebelen?
Nog geen telefoontje/bezoek gehad? Bel
dan een van de bovenstaande telefoonnummers.
Tot ziens op de Regenboogdagen in oktober.
Groetjes,
het bestuur en alle vrijwilligers

Apotheek Blerick
Averbodestraat 2a, Blerick
077-3821712
maandag t/m vrijdag: 8:00 – 17:30 uur
zaterdag:
9:00 – 12:00 uur

Apotheek Lambertus
Leeuwerikplein 1a, Blerick
077-3061252
maandag t/m vrijdag: 8:00 – 17:30 uur

www.v-a-l.nl

UW ZORG IS ONZE ZORG

