TC Blerick - Venloosch Alt 2019

Voel je thuis bij

Bierproeverij

Op inschrijving
27 september 2019 of
15 november 2019

Proef diverse (najaars)bieren en
geniet van een lekker hapje!
Inloop 19:30 uur, start 20:00 uur!
Voel je thuis bij
Verder
genieten?
de bieren
zijn na de
Helling 5 Blerick
proeverij
Tel: 077 400 1300
surmeuse.nl
beschikbaar!

Kinderactiviteiten

Reserveren via
077 400 1300

Vrijdag 20 september
15:00 -18:00 uur

Kom je eigen stuiterbal
maken en laat een
glittertattoo zetten.
Vrijdag 25 oktober
15:00 -18:00 uur

Kom Halloween glitterslijm
maken en laat je als
heks schminken.
Kom je ook?

Van 19 tot en met 25 augustus
vond het jaarlijkse ‘Venloosch Alt
2019’ georganiseerd door TC Blerick weer plaats.
Op de foto ziet u de finalisten en
de wedstrijdleiding 2019.
De finalisten waren:
HE8 17+: Paul Bongers - René
Kleuskens 6-3 6-2 .
HD6 17+: Hans Leermakers en
Jean Schyns - Andreas Bramkamp en Jacques Van Aerts 2-6
6-3 Opgave.
HD8 17+: Martijn Geurts en René

Blerick
Blerick

174.500,- k.k
€€175.000,k.k.

Kleuskens - Marcel Dumont en
Herman Hoeben 6-0 6-3 .
HD3 17+: Elroy Jansen en Bob
Lodewijks - Wouter Simons en
Daniel Zimmermann 6-4 6-4 .
GD6 17+: Aldo Hofstee en Susan
Rademakers - Bart Hanraets en
Nicole van Beek 4-6 6-2 6-3 .
GD7 17+: Luc Bartels en Tamara
Steegs - Frank Krijnen en Femke
Peeters-Steegh 7-6 6-4 .
GD4 17+: Raymond Kniest en
Shannen Cuijpers - Dylan Veenendaal en Elena Ernst 6-2 7-5 .
HD6 35+: Jos van Aerts en Jacques Van Aerts - Fred Boots en

Blerick
Blerick

€ 174.500,-k.k.
k.k
€ 389.000,-

René Heuvelmans 6-0 6-3 .
HD5 35+: Jos van Aerts en Raymond
Kniest - Eric Faessen en Jeano Heuvelmans 7-5 6-1 .
DD7 35+: Lilian Idink en Manon Schoon
- Nicole van Beek en Maud Benders 6-3
2-6 7-6(3) .
GD7 35+: Ludo Van Den Bercken en Lisette van den Bercken - Theo Rothoff en
Carin Ernst 6-4 3-6 7-6(9) .

HD6 50+: Kees Janssen en Cor Seners
- Bas van der Grinten en Johan Jacobs
6-3 6-2 .
HD7 50+: Herm Haanen en Jac Hermans
- Wil Hendriks en Hay Martens 2-6 7-5
7-6(4) .
DD8 50+: Sylvia Elzendoorn en Jacqueline Koopman - Harriette Bisschops en
Chantal Zoontjes 6-0 4-6 7-6(3) .
DD7 50+: Bep Jansen en Anja Nagelker-

ken - José Gerards en Rini Holthausen
7-5 6-1 .
TC Blerick bedankt hierbij alle finalisten
en deelnemers aan dit prachtige sportieve toernooi.
Bezoek voor meer foto’s ook onze site
www.tcblerick.nl

Vacature
Sannen Adviseurs is opzoek naar een Adviseur
Verzekeringen Particulier/Zakelijk.

Fort Sint Michielstraat 3b
Sfeervolle tussenwoning met moderne keuken en badkamer, 3
slaapkamers, buitenberging en een aangelegde tuin op het zuiden. Het
huis is gelegen in een rustige, kindvriendelijke nieuwbouwwijk ‘t Hof
van Blerick’ nabij het station en centrum van Blerick. De woning is
Guido
Gezellestraat
63en
gebouwd in 2006
en uitstekend
onderhouden, volledig geïsoleerd

Ideale starterswoning met een
privacyvolle, diepe achtertuin
met
gelegen
€ 174.500,k.k in
Blerickvrije achterom
een rustige, kindvriendelijke buurt
‘’Hazenkamp’’ op loopafstand van
het centrum van Blerick, scholen,
winkels en verenigingen.
De woning is gebouwd in de jaren
‘50 en is in de loop der jaren op
Fort Sint
Michielstraat
3b
diverse
punten
gemoderniseerd.
Sfeervolle tussenwoning met moderne keuken en badkamer, 3
De kozijnen
slaapkamers,
buitenberging en eenzijn
aangelegdeuitgevoerd
tuin op het zuiden. Het in
huis
is gelegen in een met
rustige, kindvriendelijke
‘t Hof
kunststof
enkele nieuwbouwwijk
beglazing.
van Blerick’ nabij het station en centrum van Blerick. De woning is
gebouwd in 2006 en uitstekend onderhouden, volledig geïsoleerd en

Gaspeldoornstraat 2
Sfeervolle tussenwoning met moderne keuken en badkamer, 3
slaapkamers, buitenberging en een aangelegde tuin op het zuiden. Het
huis is gelegen in een rustige, kindvriendelijke nieuwbouwwijk ‘t Hof
van Blerick’ nabij het station en centrum van Blerick. De woning is
Baarlosestraat
8 geïsoleerd en
gebouwd in 2006
en uitstekend onderhouden, volledig

Prachtig gerenoveerd herenhuis uit
1890 gelegen op een toplocatie in het
centrum van Blerick. De woning heeft
€ 174.500,- k.k
Blerick
een statige en elegante uitstraling. Het
interieur kenmerkt zich door de hoge
plafonds, sierlijk lijstwerk, paneeldeuren en een karakteristieke trapopgang.
De onderhoudsstatus is van zowel binnen als buiten zeer goed. De kozijnen
zijn uitgevoerd in hardhout en kunststof
Gaspeldoornstraat
met dubbele
beglazing. Door2de jaren
Sfeervolle
tussenwoning
met moderne
badkamer,
heen
is de
woning
met keuken
liefdeen en
oog3
slaapkamers, buitenberging en een aangelegde tuin op het zuiden. Het
voor
en gemodernihuis isdetail
gelegen in verbouwd
een rustige, kindvriendelijke
nieuwbouwwijk ‘t Hof
van Blerick’ nabij het station en centrum van Blerick. De woning is
seerd.
gebouwd in 2006 en uitstekend onderhouden, volledig geïsoleerd en

Als Adviseur Verzekeringen Particulier/Zakelijk voer
je de volgende werkzaamheden uit:
• het geven van onafhankelijk verzekeringsadvies en
additioneel financieel advies;
• bemiddeling in verzekeringen en additionele
financiële producten;
• het verzorgen van verzekeringsaanvragen en additionele financiële producten;
• bewaking van de voortgang inzake verzekeringsoffertes en additionele financiële producten;
• onderhouden van contact met verzekeraars; mede
initiëren, intern plannen en mede uitvoeren van
lokale marktbewerkingactiviteiten;
• mede waarborgen en verbeteren van kwaliteit van
de dienstverlening;
• het coördineren en bewaken van afspraken met de
hypotheekadviseur(s) en tussen de makelaar(s) en
de hypotheekadviseur(s).

Geopend vanaf 11.00 uur

Enthousiast over deze functie?
Solliciteer dan door je CV en motivatie te sturen per
e-mail naar venlo1623@hypotheekshop.nl

www.de paerdskoel.nl

Keuken
open van 11.30 tot 19.00 uur
Vrijdag van 11.30 tot 20.00 uur
Dinsdag gesloten

Tel. 382 79 62

Officiële
pasfoto’s
voor

PASFOTO
SERVICE

0,-

slechts €1

Tegen inlevering
van deze
advertentie

10% korting

op officiële pasfoto’s
Primera Blerick, Wieënpassage 3, 5921GD Blerick, Tel: 077 387 24 50

