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Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00
Vrijdag 08.00 - 21.00
Zaterdag 08.00 - 20.00
Zondag 12.00 - 17.00

Kom naar de winkel voor
diverse aanbiedingen

Oirschot

3.89

1.99
650 GRAM

1.59

0.99
PER KILO

Bananen
feestvoordeel

0.99

1.56

FLES 1,5 L

Coca-cola
regular,light of zero

Varkensfiletrolade
heerlijk mals

.1148

5.75
PER KILO

Verse appeltaart
met echte roomboter

C1000
Edward Hamers Oirschot
bestaat 18 jaar
en pakt uit!

Het antwoord op de vraag; De
bestgelezen krant van Best kennen
we allemaal, maar hoe heet de best-
gelezen krant van Muizeneiland?
moet zijn ‘De Wakkere Muis’.

Uit alle inzenders trokken wij de
volgende gelukkigen;
Marion van Rooij,
Rembrandtlaan 7
Kurt van Gerven, Rosheuvel 10
Emma Verdaasdonk, Beekvelden 3
Sterre van Lieshout, Dennenhei 33

Michelle Könings, Iep 11
Angelique Willems,
Mgr Dr. T. Goossensstraat 34
Claudia van Rooij,
Rembrandtlaan 7
Anne Knapen, Graanvelden 29
Tim Brugmans, Pinkelbergen 2
Jelle Latijnhouwers,
Aarleseweg 19a
Deze winnaars krijgen in de loop
van deze week allemaal vier kaar-
ten thuisbezorgd.
Veel plezier bij de voorstelling!

Vorige week boden wij in onze krant een aantal vrijkaarten aan voor
de voorstelling van Fantasia de Muisical op woensdag 9 november. Er
werd massaal op gereageerd, veel kinderen kennen blijkbaar het ver-
haal achter Geronimo Stilton en wilden heel graag de gratis kaartjes
ontvangen.

Fantasia de Muisical

Winnaars van de vrijkaarten
zijn bekend

Tijdens de jaarvergadering van het Rode Kruis vorige week dinsdag zijn
weer enkele jubilarissen gehuldigd. Met een bloemetje en een medaille
werden zij in het zonnetje gezet.

Tijdens de jaarvergadering

Jubilarissen Rode Kruis
gehuldigd

Van links naar rechts staande: Mieke van Kollenburg (10 jr), Jeanne
Baartmans (20 jr), Hans Hille (35 jr), Helen v.d. Vleuten (10 jr), Roe-
lie Vermeulen (10jr) en Harry Verschuuren (10 jr). Zittend van links
naar rechts:Lenie Brants (40 jr) en Nel Dijstelbloem (10 jr).

Groeiend Best biedt haar lezers graag de gelegenheid, om met
reductie op de entreeprijs naar de muisical te gaan.
Boek snel een plek voor deze gi-ga-geweldige show.
Als lezer van Groeiend Best krijgt u 4 euro korting.

Ga naar www.NTK.nl of bel 0900 – 9203 (45 ct p/m); gebruik als
‘promotiecode’ GS-Fantasia en ‘respons code’: Krant.

De normale prijzen zijn:
Loge - € 38,00 (excl. reserveringskosten)
Goud - € 34,00 (excl. reserveringskosten)
Zilver - € 29,00 (excl. reserveringskosten)
Brons - € 17,00 (excl. reserveringskosten)

Alle informatie over de voorstellingen, locaties en data is te vinden
op de website www.fantasiademuisical.nl

Met korting
naar de muisical

Op zondag 30 oktober was Italiaans restaurant Napoli aan de Hoofdstraat even het decor voor de opname
van een heuse videoclip. Door een aantal kinderen van Musical’sCool!, de musicaltak van Studio Pan, werd
onder leiding van dansdocente en choreografe Debbie Verschuren de vrolijke titelsong ‘Pizza Mama Mia’ uit
de nieuwe musical ‘Geen Pizza Vandaag’ uitgevoerd. Deze familievoorstelling zal op 14 en 15 april 2012 te zien
zijn in theater De Enck in Oirschot. De clip is over enkele weken o.a. te bekijken op www.musicalscool.nl

Door de kinderen van Musical’sCool!

Studio Pan neemt clip op in restaurant Napoli

Enthousiaste zangers en zangeressen op de stoep bij Napoli

PRINSLANceRINg
Zondag 13 november

vanaf 18.00 uur weet jij wie de
nieuwe Prins van ‘t Klompengat wordt.

Prinsenhof - Hoofdstraat 43 - Best

Lancering nieuwe
Prins Carnaval van

't Klompengat
Nog een paar weken en het is zo-
ver. 't Goei Klompengat heeft op
zondag 13 november een nieuwe
Prins Carnaval. In residentie
Prinsenhof wordt de opvolger
van Prins David d'n Urste gepre-
senteerd. Ook krijgt 't Klompen-
gat een nieuwe Vorst.

In Prinsenhof wordt eerst afscheid
genomen van Vorst Marco. Daarna
wordt de nieuwe Raad van Elf geïn-
stalleerd en vervolgens worden de
nieuwe Vorst en Prins Carnaval ge-
presenteerd met een spectaculaire
show. Direct na de installatie houdt
Prins Carnaval een receptie. De lan-
ceringsavond vangt aan om 18.00 uur


