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Met snoepje van de week 
Sinds kort Is op het Van Limburg Stlrumpleln. op de plek waar jarenlang Tramlijn Begeerte was 
gevestigd, de naam zichtbaar geworden van de wlnkel dre er oolt heeft gezeten: De Cruijter. 
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Van Limburg Stlrumpleln ral plaats 
!n Mariakaoel. Ter herdenking van de 
ve Vmt~wr ter Staa!~ zullen ;erschil- 
i?gertbld ~n een speclaiil Mariahoekje. 
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