Oplossing 30 augustus: Afgebroken gemeenschapshuis De Staay

De oplossing van de fotoprijsvraag
in de vorige editie van de Blerickse
Krant was het afgebroken gemeenschapshuis De Staay aan de Witherenstraat.
Uit de goede oplossingen werd
P.E.C. Geraads, Molenbossen 61 getrokken als winnaar van vorige keer.
Dhr. of Mevr. Geraads koos voor een
waardebon van 25 Euro van onze
adverteerder:

Pijpers Brood & Banket
Er waren 154 inzendingen, waarvan
er 7 fout waren. Naast de waardebon
ontvangt de winnaar 1 extra punt
voor het klassement Blerickkenner
2019. De andere 146 goede inzenders krijgen 1 punt.

WIJ NEMEN U ALLE ZORG UIT HANDEN
We zijn gespecialiseerd in:
-Verhuizingen
-Woningontruiming
-Bezemschoon opleveren
-Opruimen kelder en zolder
-Afvoer huisraad
Bezoek ook onze KRINGLOOPWINKEL
op Kloosterstraat 38 tel. 06-30738924
www.opajos.nl info@opajos.nl

Patty van Kringloopwinkel Opa Jos in Blerick (rechts), feliciteert Tina Smits uit Baarlo
met de door haar gewonnen waardebon van 25 euro met de fotowedsrtijd van 16 augustus

De Blerickse Krant heeft met fotowedstrijd oog voor lezers,
adverteerders en de historie van Blerick. U ook?

De fotoprijsvraag waarmee de Blerickse Krant jaren geleden gestart
is, is voor de Blerickse lezers niet
meer weg te denken. Inmiddels hebben er meer dan 1.700 verschillende
adressen ooit al eens meegedaan.
Dit betekent dat meer dan een op de
acht gezinnen in Blerick de afgelopen
jaren minstens een keer de moeite
heeft genomen om een bon in te vullen en een adverteerder uit te zoeken.

Vanaf nu vindt u in iedere editie van de Blerickse Krant een
oude foto van een gebouw of plek
in Blerick. Bekend of minder bekend, maar vaak allang verdwenen.
Wat staat er op de foto? Om welke
straat of om welk gebouw gaat het?
Maak kans op een waardebon ter waarde van 25 euro en te besteden bij een

van de adverteerders in de desbetreffende editie van de Blerickse Krant.
Stuur uw antwoord via email:
info@blericksekrant.nl of geef de
ingevulde bon af bij ons kantoor
of via de post: De Blerickse Krant
1e Lambertusstraat 30 5921 JS Blerick.

Uit de goede oplossingen wordt één
winnaar getrokken, die bekend wordt
gemaakt in de daarop volgende editie
van de Blerickse Krant. De winnaar ontvangt een waardebon ter waarde van 25
euro te besteden bij de adverteerder die
bij inlevering op de bon is aangegeven.
Over de uitslag van de prijsvraag kan
niet gecorrespondeerd worden, de
uitslag is bindend. De Blerickse Krant
draagt er zorg voor dat de uitslag op
correcte wijze tot stand komt.

Spoedtheorie auto:
Examen op:

Start: zaterdag 12 okt. 2019

donderdag 17 oktober

Theoriecursus Bromfiets:

Start: dinsdag 16 september 2019

Examen op:

donderdag 3 oktober

Alb. Thijmstraat 33 5921 BB Blerick
Telefoon 077 - 382 19 84

www.ruudrutten.nl

Uitknippen en inleveren voor vrijdag 20 september
bij de Blerickse Krant bij het Lambertusplein.
Postadres 1e Lambertusstraat 30 5921 JS Blerick,
of geef uw oplossing en adverteerder waarvan u,
wanneer u de winnaar bent, een waardebon wilt
ontvangen door via email: info@blericksekrant.nl

Naam :..........................
Adres :..........................

Op de foto staat:

Postcode :....................

..............................................................
Wanneer ik de gelukkige winnaar ben,
wil ik een waaardebon van

adverteerder:
...............................................................

Woonplaats :................
Telefoon :......................

