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Hulp nodig bij belastingzaken?  
 
Wilt u een belastingaangifte doen, huurtoeslag of voorlopige teruggaaf 
aanvragen?  
Voorkom problemen door een te grote voorlopige teruggave of te hoge 
huur- of zorgtoeslag. 

 
Laat geen geld liggen en laat U helpen met dit soort dingen door iemand die hier al vele 
jaren ervaring in heeft. 

Door jarenlange ervaring bij de vakbond is de kans dat u geld 
laat liggen klein.  
Het kan u zelfs veel geld opleveren.  
 

Ger Houtappels helpt u graag bij het doen van aangifte, 
aanvraag huur- en zorgtoeslag voor een redelijke prijs. 
 
U kunt mij bereiken via tel: 0478-550118 of belastingservice@ziggo.nl 

 

   







 

Uw pedicure 
Mariska van Lierop 

www.voetzorgvenray.nl 

0646583231 

Ouverturestraat 17 

5802 EL Venray 

 







Patersstraat 10       5801 AV  Venray
0478 561256       www.jrschoen-zeilmaker.nl

voor al uw reparaties aan schoenen,
tassen, voortenten en luifels.

Daarnaast leveren wij ook maatwerk!
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A.S.W BRUKSKE  

 

 

 

 

Carnavals vereniging is op zoek naar :  

een nieuwe prins en prinses voor de aankomende carnaval. 

alle kinderen uit het Brukske vanaf  10 t/m 14 jaar kunnen  

zich opgeven om prins of prinses te worden.  

er zijn geen kosten  aan verbonden om prins of prinses te worden.  

Je moet wel de gehele carnaval beschikbaar zijn. 

Overleg  a.u.b. wel even met je ouders voordat je onderstaand briefje  

invult. 
 

Het briefje voor opgave mag je sturen naar: 

============================================================ 

 

Vul dit lijstje zo goed en volledig mogelijk in .  
 

Naam:  …………………………………... ik ben: jongen / meisje    

leeftijd :   …... jaar  
 

Adres: ………………………………………………………..  

Huisnummer:……………... 
 

Telefoon nummer: …………………………………. 
 

Postcode:  ………………………..      Venray. 
 

Handtekening ouders:  ………………………………………… 

datum  ………………...    

                   

carnavalsvereniging A.S.W brukske  
 

Opgeven bij Henk Jacobs Luitstraat 5 of Rob Fries Fagotstraat 24  













Begin maart weer
in uw brievenbus: 
de Brukske-cheque. 

 ter waarde van
        € 20,–

Brukske Cheque

• Maak een plan met de buurt of straat.

• Verzamel minimaal 8 Brukske-cheques ter waarde van 20 euro.

• Dien uw plan in voor 1 juni 2017 via cheques@brukske.nl.

• En voer het plan uit voor 31 december 2017.
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geldig tot 31 december 2017
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