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W E E K B L A D

Pinksterraces

YSSELSTEYN - Afgelopen maandag vonden de Pinksterraces plaats op het circuit van Raceway
Venray aan de Bakelsedijk in Ysselsteyn. Eerder al vonden er op het peelcircuit diverse races
plaats op individuele evenementenlicenties, maar nu kon er voor het eerst ‘legaal’ gereden
worden. Na een jarenlange juridische strijd tussen de ambitieuze ondernemer Harry Maessen
en de milieu-inspectie en omwonenden van het circuit, is er vorige week namelijk een over-
eenkomst getekend tussen de diverse partijen. Maessen kon dan ook eindelijk met een gerust
hart genieten van de op het circuit gehouden Pinksterraces, die dit keer nog meer starters en
toppers trokken dan andere jaren.                                                     Foto: Peter van Ninhuys

Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl

A-Z Barbecue Menu per persoon:

Vlees Salades Sauzen Benodigdheden

Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen
€ 11,50

BEZORGING DAGELIJKS GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE!
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T 0478 511 466 | E info@asteria.nl | Maasheseweg 80a Venray

2013
23 februari

23 maart
6 april
25 mei 

21 september

26 oktober
16 november
14 december 

(kerstshow) 
21 december 

(kerstshow)

PRESENTEERT

SpotlightDINNERSHOW

Entertainment en 4-gangen diner incl. consumpties. 
Ook leuk voor grote groepen. U bent van harte 

welkom op een gezellige avond met zang en dans door een 
professioneel theater gezelschap. Zij serveren u een heerlijk 

verrassingsdiner. € 64,50 per persoon

Tip: bestel uw bloemen online: www.bezorgeenbloemetje.nl

Zondag 26 mei is INTRATUIN
geopend van 11.00 tot 17.00 uur

Intratuin Venray
Langstraat 133, Venray

Voor activiteiten zie
www.intratuin.nl

(Venray)

Tuin beregenen ?? 
Alle tuinberegenings- 
materialen

20%
Pedrollo 1 pk 
zelfaanzuigende  
tuinpomp. 

korting geldig tot 6 mei 
€ 179,-

Geldig tot 31 mei

Bezoek onze geheel
vernieuwde sfeertuinen

Elke zondag
open!

10.00 - 17.00 uur 
Venray, Raadhuisstraat 40

Aanstaande
zondag open!

12.00 - 17.00 uur 
Tienray, Spoorstraat 18

ramen 
deuren 
serres
zonwering

www.bohaco.nl goed bekeken ‘n klasse beter

Meijel Bosrand 7 (077) 396 11 22
Weert Roermondseweg 58  (0495) 54 22 55
Montfort Waarderweg 7a (0475) 54 19 90
Geleen Rijksweg-Centrum 55a (046) 475 74 99

Kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid. 

Overtuig uzelf en laat u vrijblijvend adviseren bij u thuis of in een van de showrooms

6% BTW
op montage

Profiteer nu van deze kans bij uw verbouwing of renovatie!

Jaarmarkt
In Sevenum

Bij De Wingert

Zondag 26 mei

Veel attracties


