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4 t/m 6 october
STADSFEEST HEINSBERG
6 oct. Koopzondag van 13 t/m 18 uur
Heinsberg - „Echt lekker“ gebroeders Otto, die hun
– de slogan is passend producten aanbieden, met
voor het feest. Bier- en een bekentenis voor regiobraadworst-festival – vrij naliteit.
entré
Drie dagen van vrijdag tot
Dit weekend op de markt- zondag, wordt met kwaliteit
bühne van de Kreisstad gebraden en vers landbier
willen de bands bij het getapt.
Bier- en braadworst-festival
het publiek in hun ban trek- Het programma:
ken. „Voor ons als organi- 4 oct. van 18 t/m 24 uur
sator is het belangrijk, dat v.a. 19:30 uur: More
de gasten zich op hun 5 oct. van 16 t/m 24 uur
gemak voelen en blijven. v.a. 19 uur:
De juiste toon te treffen en Non plus Ultra
daabij niet steeds weer het- v.a. 20 uur: SamZen
zelfde te celebreren, is een 6 oct. van 11 t/m 18 uur
hele opgave.“
v.a. 12.30 uur Original
Bäcker Dick. L okal. Bodenständig. Vielfäl tig.
Omgeven van een Bier- en Rodebachtaler
braadworst-stad“, die op de Fotos: G. Kleinen, G&V Heinsberg
marktplatz genoeg
zitgelegenheid voor
enkele
honderden
gasten biedt, die lekker smullen willen:
De regionale bierbrouwers „Hilfarther“,
Rossberger“ en GänKlostergasse 2 • 0049-2452-3569 • www.elektro-stolz.de
gelder“ evenals Karl
Heinz Esser en de

SCHÄFER

Sport Schäfer OHG · Stiftsstraße 11-13 · 52525 Heinsberg
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Koopzondag op 06.10.2019,
13.00 – 18.00 uur

Zondag

20%* korting

-10%

s.Oliver Store in de Hochstrasse 152
Heinsbergerhöfe · 52525 Heinsberg

op alles

*vanaf 59€ koopwaarde in de genoemde store tot 13.10.19.
Geen uitbetaling, niet combineerbaar met andere kortingen en tegoedbonnen.

KROATISCHE SPECIALITEITEN
Restaurant

Uw vakwinkel met
advies, style en
grote keuze in Heinsberg

Medaillon

Dagelijks geopend
van 9:30 t/m 18:30 uur,
za. van 9:30 t/m 15:00 uur.

Restaurant
Medaillon

Stadsfeest in Heinsberg actie:
Van vrijdag 4 okt. t/m
zondag 6 okt. op alles
10% korting.
Hochstraße 134
D-52525 Heinsberg
Tel. 0049-2452-976980

Markt 16 • 52525 Heinsberg • Tel. 0049-2452-3207
www.restaurantmedaillon.de
Openingstijden:
dinsdags tot zaterdags 11:30 t/m 15:00 uur en 17:00 t/m 23:30 uur
zondags 11:30 t/m 22:00 uur • maandags gesloten

Merk
mode

Het restaurant in het hart van Heinsberg

Hochstraße 140 • 52525 Heinsberg
Tel. 0049-2452-931946

Cafe Louis
Restaurant – Bistro
Stiftstraße 15 – 17
52525 Heinsberg
0049-(0)2452-2828
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Apfelstraße 26 – 28 • 52525 Heinsberg • Telefoon +49-24 52/38 36
Karkener Straße 39 • 52525 Heinsberg • Telefoon +49-24 52/73 88
Humboldtstraße 26 • 52525 Heinsberg • Telefoon +49-24 52/34 24
info@kremers-kupietz.de

www.team-vk.de

V E R S H E I D.
DIVERSITEIT.
KWALITEIT.

Maten
38 - 54

www.kremers-kupietz.de

Openingstijden dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 22.00 uur
Warme keuken van 12.00 tot 14.00 uur en 18.00 tot 21.00 uur
Goede Duitse keuken met gerechten vanaf € 4,90
Ieder eerste weekend van de maand (vrijdag tot en met zondag)
groot vis-eten met meer dan 15 vis- en zeevruchtspecialiteiten

