INFOBrukske

AvBA en de INFO redactie
Wenst iedereen een gezond
2013
25 Januari filmavond voor de
jeugd
26 januari Carnavalsknutselen
voor de jeugd
Januari 2013 Jaargang 33 nr.1

Voor al uw boodschappen

C1000

J. Winters
Winkelcentrum Brukske
Openingstijden:
Maandag t/m Zaterdag
08.00 - 20.00 uur
Zondag
10.00 - 17.00 uur
Altijd gratis parkeren
Slim bezig
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Colofon
INFO Brukske is een uitgave van Aktiviteiten vereniging Brukske Aktief
Verschijnt maandelijks, maar niet in juli en augustus
Inleveren van kopij en advertenties, steeds voor de 26ste van de maand
Oplage: 2020 exemplaren
Inleveradres: Fagotstraat 23
Redactie Telefoon
Miranda Schrijnemakers 510032
Telefoon 0478-510032
Lidy Gooren 580707
Email : wijkkrant@brukske.nl
Vormgeving Schrijnemakers
Op onze website www.brukske.nl
Drukwerk Eddy Partridge
Alle informatie over uw wijk
Rob Fries
actieve verenigingen en organisaties,
Vouwwerk Riet Wouters
Foto’s van actuele activiteiten, etc.
Tiny Lourens
Cees Purmer
Webmaster: R. Leenders
Gerda Huys
Voor contact en informatie:
Nel Fries
webmaster@brukske.nl
Verspreiding Vele vrijwilligers

Activiteiten Kalender
Januari/februari 2013
Vrijdag 25 januari filmavond voor de jeugd van groep 6,7 en 8
aanvang 18:30 tot ± 20:00 uur.
Zaterdag 26 januari Carnavalsknutselen voor kinderen van 4 t/m 10 jaar
aanvang 14:00 tot 16:00 uur.
Zondag 2 februari aftreden / uitroepen van jeugdprins en prinses in de
“Kiosk” aanvang ± 14:00 uur.
Zondag 10 februari, maandag 11 februari, dinsdag 12 februari
Carnaval in “de Kiosk” aanvang 10:00 uur tot 14:00 uur entree is gratis.
Vergaderingen: AvBA In “de Kiosk”aanvang 20.00 uur 14 - januari, 4 - februari.
Vergaderingen: Wijkplatform In “de Kiosk”aanvang 20.00 uur, 21 - januari ,
18 - februari.

Zaterdag 26 januari oud papier voor 12.00 uur

aan de straat zetten.
Let op ! Papier waar ander afval tussen zit kan niet worden meegenomen.
Opbrengst van het oud papier komt ten goede van de AvBA.
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AvBA presenteert:

FILM-AVOND

Voor de jeugd van groep 6,7 en 8

Zin om een spannende film te kijken met vrienden en vriendinnen?
Kom dan op vrijdag avond

25 januari
de grote zaal van de Kiosk.
Hoe laat ? Van 18.30 tot + 20.00uur
Hoe Duur? Helemaal gratis en je krijgt ook nog iets lekkers.

Let op geen eten en drinken meenemen!!!

Zie je in de Kiosk !!!
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Inloop en informatiepunten voor de wijkbewoners
Wijk Info Punt in wijkcentrum de Kiosk.
Iedere woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur kunt u voor uw vragen,
opmerkingen of klachten betreffende de wijk bij het Wijk Informatie Punt in de Kiosk
terecht. Daar treft u een vertegenwoordiger van de Politie, Wonen Venray, Gemeente
Venray, Synthese of het Wijkplatform aan welke bij toerbeurt aanwezig zullen zijn
om u van dienst te zijn. Alle vragen, opmerkingen en of klachten zijn hier welkom.

SPREEKUUR OUDERENWERK EN
(SCHOOL)MAATSCHAPPELIJK WERK IN BRUKSKE
Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
U kunt zo binnen lopen of een afspraak maken voor het Brukske spreekuur
TEL: 0478 - 517317 OF E-MAIL: VENRAY@SYNTHESE.NL.

Onderneming voor Zorg en Welzijn
Leunseweg 51/Postbus 5033 5800 GA Venray Tel.: 0478-517317
e-mail: venray@synthese.nl voor info, www.synthese.nl
Op de spreekuren kunt u zonder afspraak terecht op maandag,dinsdag,
woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur

Koffie- en Thee-uurtje voor Vrouwen
U bent van harte welkom op het wekelijks uurtje, voor een kopje
koffie of thee en een praatje van10.00 uur tot 12.00 uur
Voor alle dames uit de wijk is dit een gezellig praat uurtje in de
Kiosk, Loop ook eens binnen.

Wijkverpleegkundig spreekuur
Advies over uw gezondheid?
Bezoek onze deskundige wijkverpleegkundige in
het wijkcentrum De Kiosk!
Wanneer?
Elke woensdagochtend van 10.00 -12.00 uur
Elke donderdagmiddag van 14.00 -16.00 uur.
Voor wie? Voor alle inwoners van het Brukske.
Kosten? Een afspraak maken is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.

Meer belangrijke adressen vind u op www.brukske.nl
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Kinderdagverblijf Piccolo
Bachstraat 14 a, 5802 GK Venray
Kleinschalige kinderdagopvang, bij u in de wijk

voor de leeftijd groepen: 0-2 jaar en 2-4 jaar, van maandag t/m vrijdag
Tijden: Ochtend: 7:30 uur - 12:45 uur Middag : 12:45 uur - 18:00 uur
Op dit moment zijn er plaatsen beschikbaar in allebei de groepen
de opvang kan dus snel geregeld worden
Vragen en/of informatie? Wij zijn dagelijks van 9:00 uur - 16:30uur te bereiken op
telefoonnummer 0478– 586498 of e-mail: info@kinderwereldvenray.nl

Ook op zoek naar een locatie om je feestje te houden?
De oplossing speciaal voor Venray e.o.:

Huur een partytent en zet deze in je tuin!
Nodig de buren ook uit en je kunt feesten!!!!!

Partytent te huur, groot 6X4mtr
Vraag naar de weekendaanbieding.
Ger Houtappels
Tel: 0478-550118
ger@gerhoutappels.nl
www.gerhoutappels.nl
De partytent wordt bij je opgebouwd en ook weer afgebroken. Je hebt er dus geen werk mee!!
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Kort Verslag van de bestuursvergadering van 10
december 2012
Het Sint Nicolaas-feest in de nieuwe opzet is goed verlopen. Dit is voor
herhaling vatbaar. Hierbij bedanken we de werkgroep en de vrijwilligers die
dit weer mogelijk hebben gemaakt. Elk kind ging met een mooi cadeautje
naar huis.
Voor het knutselen op 15 december was alles goed voorbereid.
De filmavonden worden druk bezocht. We gaan in 2013 weer mooie films
draaien.
Hierbij bedanken we ook nog de sponsors van het kienen. De mooie prijs
van rijwielhandel Van Raay was het hoogtepunt van deze avond. Ook
bedanken we Brukske Mooi Anders, C1000 en alle anderen die aan ons
gedacht hebben.
Meer nieuws uit ’t Brukske kunt u elke maand lezen in onze “info”.
Onze nieuwe website is nu compleet. De foto’s die gemaakt worden van de
evenementen kunt u ook hier bekijken. www.brukske.nl

Carnavalsvereniging is op zoek!!!!!!!!!!!
Alle kinderen uit het Brukske vanaf 9 t/m 14 jaar die prins
of prinses willen worden kunnen zich opgeven.
opgeven kan t/m 25 januari 2013 (niet t/m 30 januari)

Vul dit lijstje zo goed en volledig mogelijk in. en stuur naar:
carnavalsvereniging A.S.W Brukske
luitstraat 5 5802NA
in venray
Naam: …………………………………... ik ben: jongen / meisje leeftijd : …... jaar
Adres: …………………………………………………….. Huisnummer:……………...
Telefoon nummer: ………………………………….
Postcode: ………………………..

Venray.

Handtekening ouders: ………………………………………...datum ………………...
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John's scooter
Shop b.v.
Albionstraat 43
5809 AC Leunen

Autoverhuur
Van den Beuken
Albionstraat 43
leunen-venray

Tel: 0478-853025

06-33871773
www.Autoverhuurvandenbeuken.nl

mail : johnscootershop@live.nl
www.johnscootershop.nl

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 hem bereiken onder tel: 0478-550118 of via
belastingservice.houtappels@home.nl

Snel & Betrouwbaar
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REINIGING VAN:
KLEDING
(VLOER-) KLEDEN
DEKENS
DEKBEDDEN
(VITRAGE-) GORDIJNEN
TROUWJAPONNEN
LAMELLEN
SLAAPZAKKEN
TAPIJTEN ETC.

l KLEDINGREPARATIES

Berichten van het Wijkplatform
Helaas geen berichten van het wijkplatform, daarom
kleurplaat voor de kinderen.

een
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Brukske Mooi Schoon!
Op zaterdag 15 december organiseerde Brukske Mooi Anders samen met het
Wijkplatform Brukske een opschoonactie in Brukske. Tevens een mooi moment om
met bewoners in gesprek te komen over de wijk. Het was een groot succes. Veel
bewoners, die geen gelegenheid hebben om hun grof vuil op te ruimen, kregen nu
de kans om dat wel te doen. Dit zorgde ervoor dat de containers die op verschillende
plekken in de wijk stonden, al snel vol waren.

Buurtwinkel Brukske
De bewoners werden uitgenodigd om een kijkje te nemen in de buurtwinkel van
Brukske Mooi Anders en in het naastgelegen ‘Huis van de Wijk’. In de buurtwinkel
kunnen bewoners van Brukske terecht met al hun vragen over de wijk. Wonen
Limburg werkt hier samen met de gemeente Venray, de Politie, Mensana en
Synthese. De buurtwinkel is gelegen aan de Kiosk 98 (onder een van de woontorens
in het winkelcentrum van Brukske). U kunt er terecht van maandag tot en met
donderdag tussen 10.00 – 13.00 uur of op afspraak.

‘Huis van de Wijk’
In het naastgelegen ‘Huis van de Wijk’ worden diverse activiteiten voor en door de
wijkbewoners gehouden. Bijvoorbeeld Samen aan Tafel en de Multiculturele
kookgroep. Heeft u een leuke activiteit? Loop eens binnen bij het Wijkkantoor en
vraag naar de mogelijkheden om uw activiteit plaats te laten vinden in het Huis van
de Wijk. Na de opschoonactie werden bewoners in het ‘Huis van de Wijk’
getrakteerd op een heerlijke kop soep met brood.

Nieuwe ideeën
Het Sociaal Activerings
Programma heeft deze actie
financieel mogelijk gemaakt. Veel
bewoners reageerden enthousiast
op de Brukske Mooi Schoon-actie.
Met hen is gesproken hoe deze
activiteit een vervolg zou kunnen
krijgen. Brukske Mooi Anders en
het Wijkplatform Brukske gaan
samen met bewoners hiermee
aan de slag.

De INFO Redactie wenst iedereen een heel
mooi 2013
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Computer problemen?

PCINSTAL
Uw adres voor:
Marian ten Holder
Klaproos4
5803 HC Venray
pcinstal@planet.nl
0478 589868 of
06 48193495








hardware & software:
complete systemen:
installatie en reparatie:
virus trojan en spyware
verwijdering
aanleg internet / netwerk
Cursus PC (beginners)

NIEUWJAARSBORREL
OP DONDERDAG
10 JANUARI 2013
VAN 17.00 UUR – 19.30 UUR
Als dank voor alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de wijk
Brukske biedt Brukske Mooi Anders hen een nieuwjaarsborrel aan op
donderdag 10 januari 2012 van 17.00 tot 19.30 uur in wijkcentrum
‘De Kiosk’, Brukske 1 in Venray.
Mede door de inzet van de wijkbewoners bruist Brukske steeds meer van de
activiteiten.
Wil je komen? Graag aanmelden bij Heidi Vroemen van Wonen Limburg op
088-3850128 of mailen naar heidi.vroemen@wonenlimburg.nl.
In verband met de voorbereidingen van het maken van de hapjes ontvangen
we je aan- of afmelding graag vóór 7 januari 2012.
Graag tot ziens op 10 januari in wijkcentrum ‘De Kiosk’.
Wij wensen wij jullie allemaal alvast hele fijne feestdagen toe en een
gezond en gelukkig 2013!
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Voor een persoonlijk afscheid
Wij zijn dag en nacht bereikbaar, tel: 0478-571442
Hoofdstraat 25A 5808 AS Oirlo.
Ook als u elders verzekerd bent.
Voor nadere informatie ga naar: www.duijfuitvaartonderneming.nl

Het kantoor voor VENRAY en omgeving

Mr. R.H.A. Julicher
Mr. J. Meijer
Mw. Mr. S.J.M.P. Hoppers
Mw. Mr. C. Riechelmann
Gratis
Kennismakingsgesprek

Venray Tel. 0478 – 52 10 70
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Voor:
- Echtscheiding
- Alimentatie
- Omgangsregeling
- Arbeidsrecht
- Letselschade
- Strafrecht

www.julicher-meijer.nl

WOORDJE VAN DE VOORZITTER VAN Av BRUKSKE AKTIEF
Het afgelopen jaar was een jaar van grote tegenstellingen. Aan de ene kant was er
het droevige afscheid, door een veel te vroeg overlijden eind juni, van de secretaris
van de AvBA, Piet Molmans. Naast zijn werkzaamheden als secretaris stond hij altijd
klaar bij de organisatie van de vele activiteiten die in de afgelopen jaren plaats
vonden.
Daar tegenover stond dat Av Brukske Aktief over het afgelopen jaar weer terug kan
kijken op een flink aantal zeer geslaagde activiteiten. Hierbij denk ik met name aan
de druk bezochte gezinskienavond, de rommelmarkten en de thema-avonden.
Speciaal voor de jeugd zijn er het Paaseieren zoeken de drukbezochte
knutselmiddagen en filmavonden.
Ook dit jaar bracht St Nicolaas weer een bezoek aan het Brukske waar hij
verwelkomd werd door bijna 80 kinderen die met hun ouders naar de Kiosk waren
gekomen.
Evenals voorgaande jaren werd dit jaar weer de St Maartensoptocht georganiseerd
waaraan door ruim tweehonderd kinderen werd deelgenomen. De optocht wordt al
enkele jaren muzikaal begeleid door Joekskapel Lang Zök. En dit zorgt toch ieder
jaar weer voor een extra feestelijk tintje tijdens de optocht waarvoor ik de leden van
deze joekskapel zeer hartelijk wil danken.
Het afgelopen jaar werd, in samenwerking met vertegenwoordigers van de Turkse
gemeenschap, voor de 8e keer het Solfestival gehouden. Tijdens dit festival werd
een Luikse Markt gehouden en was een informatiemarkt aanwezig. Ondanks het
matige weer werd het evenement, dat geopend werd door de provinciaal
gedeputeerde Patrick van den Broek, goed bezocht.
Voor de volwassenen is er verder de gezellige sjoelclub Magnifique,die op de
donderdag in het wijkcentrum De Kiosk actief is. Met 16 deelnemers mag deze club
zich nog steeds over een goede belangstelling verheugen en kan het komende jaar
ook weer rekenen op de steun van Av Brukske Aktief.
Voor de Info is het alweer de 32e jaargang Ik wil dan ook het Info-team bedanken
voor hun inzet om iedere maand toch weer tijdig de Info bij de bewoners in de bus te
hebben. Deze vaste informatiebron voor de inwoners van het Brukske verschijnt
onder auspiciën van Av Brukske Aktief. Daarnaast kunt u ook al weer enkele jaren
terecht op de website www.brukske.nl. Om al deze activiteiten te organiseren zijn
een groot aantal vrijwilligers nodig en deze wil ik dan ook heel hartelijk danken voor
hun inzet in het afgelopen jaar. Tevens wil ik alle organisaties en sponsors bedanken
die door hun financiële bijdrage alle activiteiten mede mogelijk gemaakt hebben. Ook
het Wijkplatform, het stichtingsbestuur van het wijkcentrum en de medewerkers van
wijkcentrum "De Kiosk" wil ik bij deze bedanken voor de steun en hulp die wij in het
afgelopen jaar mochten ontvangen.
Tenslotte wil ik van de gelegenheid gebruik maken om, namens het bestuur, alle
vrijwilligers,leden en sponsors maar ook alle andere bewoners van de wijk het
Brukske een gelukkig en voorspoedig 2013 toe te wensen.
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HEEFT U SCHULDEN OF VERKEERT U IN FINANCIËLE
PROBLEMEN?
Als U zoveel (problematische) schulden heeft dat U door de bomen het bos niet meer ziet

kunt U zich met uw hulpvraag richten tot RRA & Partners Insolventiebemiddeling en –advies.
Wij bieden advies op maat en begeleiding naar een oplossing aan:
* Particulieren
* Ondernemers
* Ex-ondernemers
BEL VOOR EEN VRIJBLIJVEND GESPREK MET RRA & PARTNERS.
Hemelrijksdijkje 54 – 5701 NG – Helmond – 0492 665 339/0492 347 035 www.rra-partners.nl.
UIT DE SCHULDEN IS NIET MAKKELIJK, MAAR WÈL MOGELIJK !

Wij zijn U graag van dienst.
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Wintermarkt in Brukske
Woensdag 19 december vond de Brukske Wintermarkt plaats. Op en rond het
parkeerterrein bij het winkelcentrum was het vanaf 17.00 uur een gezellige drukte.
Wijkbewoners en een aantal winkeliers waren in de weer om hun waren aan de man
te brengen. Het popkoor D-Light zorgde voor de muzikale aankleding en ook de
Kerstman was van de partij.
Lampionnentocht leerlingen Estafette
De leerlingen van basisschool de Estafette hadden die dag een speciaal programma.
In de ochtend werd er hard gewerkt aan het maken van een lampion. ’s Avonds
werden de leerlingen getrakteerd op een warme maaltijd. Hierna was er nog tijd om
met elkaar gezelschapspelletjes te spelen. Als afsluiting van deze bijzondere dag
was er een sfeervolle lampionnentocht die ook over de wintermarkt voer.
Samenwerking
De Wintermarkt is tot stand gekomen door samenwerking van het Wijkplatform, De
Estafette, Synthese, Wonen Limburg en de gemeente Venray met ondersteuning uit
het Sociaal Activerings Programma van Brukske Mooi Anders.
================================================================
Brukske Mooi Schoon!
Op zaterdag 15 december organiseerde Brukske Mooi Anders samen met het
Wijkplatform Brukske een opschoonactie in Brukske. Tevens een mooi moment om
met bewoners in gesprek te komen over de wijk. Het was een groot succes. Veel
bewoners, die geen gelegenheid hebben om hun grof vuil op te ruimen, kregen nu
de kans om dat wel te doen. Dit zorgde ervoor dat de containers die op verschillende
plekken in de wijk stonden, al snel vol waren.
Buurtwinkel Brukske De bewoners werden uitgenodigd om een kijkje te nemen in
de buurtwinkel van Brukske Mooi Anders en in het naastgelegen ‘Huis van de Wijk’.
In de buurtwinkel kunnen bewoners van Brukske terecht met al hun vragen over de
wijk. Wonen Limburg werkt hier samen met de gemeente Venray, de Politie, Mensana en Synthese. De buurtwinkel is gelegen aan de Kiosk 98 (onder een van de
woontorens in het winkelcentrum van Brukske). U kunt er terecht van maandag tot
en met donderdag tussen 10.00 – 13.00 uur of op afspraak.
‘Huis van de Wijk’ In het naastgelegen ‘Huis van de Wijk’ worden diverse activiteiten voor en door de wijkbewoners gehouden. Bijvoorbeeld Samen aan Tafel en de
Multiculturele kookgroep. Heeft u een leuke activiteit? Loop eens binnen bij het
Wijkkantoor en vraag naar de mogelijkheden om uw activiteit plaats te laten vinden
in het Huis van de Wijk. Na de opschoonactie werden bewoners in het ‘Huis van de
Wijk’ getrakteerd op een heerlijke kop soep met brood.
Nieuwe ideeën Het Sociaal Activerings Programma heeft deze actie financieel
mogelijk gemaakt. Veel bewoners reageerden enthousiast op de Brukske Mooi
Schoon-actie. Met hen is gesproken hoe deze activiteit een vervolg zou kunnen
krijgen. Brukske Mooi Anders en het Wijkplatform Brukske gaan samen met
bewoners hiermee aan de slag.
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Organiseert

Knutselmiddag
Voor alle kinderen van 4 tot 10 jaar
Op zaterdag 26 januari
In wijkcentrum de Kiosk
Van 14:00 tot 16:00
Het thema is:

Carnaval

Meedoen kost € 0,50 per kind inclusief limonade in de pauze.
Vraag of je vriendje of vriendinnetje ook mee gaat.

Kijken

Kopen

Kijken

Kopen

Kijken

Rommelmarkt
op 16 Maart 2013 Van 8.30 tot 13.00 uur

In Wijkcentrum ”de Kiosk”
Brukske Venray
Bespreek vroegtijdig een of meer tafels
Bel, Marleen Molmans, op 0478-511873
organiseert
16

€ 6,00
Per tafel

WIJKADRESSEN
Wijkplatform Brukske Voorzitter: Petra van Duijnhoven, Penningmeester:
Miep Albers Secretaris Wim Beks. tel: 0478584641 of Wijkplatform@brukske.nl
Aktiviteitenvereniging Brukske Aktief Secretariaat: Mevr M. Molmans
Pasodoblestraat 11, 5802NJ Venray tel: 511873
Wijkcentrum “de Kiosk” Brukske 1, tel: 588235
Huisartsen : MC Wieeënhof : Wieënhof 1 5802 EZ Venray
tel: 582200 Receptenlijn 0478-712466 informatie: www.mcwieenhof.nl
Politie Venray Wijkagent Marcel Deenen Leunseweg 4 Venray tel 0900-8844
Email:marcel.deenen@limburg-noord.politie.nl internet www.politie.nl/Limburg-Noord
Bewonerscommissie “Brukske” - Huurdersvereniging Noord-Limburg
Bergweg 4, 5801EG Venray tel 0478-584502 of op http://www.hv-nl.nl
Platform Lage Inkomens Venray (PLIV) Mozartstraat 20 b tel.: 581332
Geopend Ma Di Wo Do 9.30-11.30
Voedselbank Venray tel: 0650860418
Moedercentrum EVA Dr Poelsstraat 8, 5802 AX Venray tel: 510035
www.moedercentrumvenray.nl E-mail moederce@planet.nl
PeuterspeelzalenSamSam(Kiosk 3 Venray)tel:06-16536844,Hummeltjeshoek
(Bachstraat 14 b) 06-17495911.Voor inschrijving: tel 0478-586498 voor info:
peuterspeelzalenvenray@hetnet.nl Kinderdagverblijf Piccolo (Bachstraat 14a) tel:
06-45023518. Voor info: www.kinderwereldvenray.nl
Samenwerkingsschool Estafette kiosk 3 5802 NP Venray
tel: 0478-550224 e-mail: info@sws-estafette.nl
Protestants christelijke school De Hommel OostSingel
tel: 0478-550222 e-mail: info@bsdehommel.nl internet: bsdehommel.nl
Lets do it : Henk tel: 0478-582378 of Els: tel. 0478-512343 www.letsdoitvenray.nl
Stichting Islamitich Centrum Venray, Kiosk 6a 5802 NP Venray
tel: 0478-589586 E-mail : masijiedi@home.nl
Stg. Algemene Hulpdienst, Kennedyplein 1, 5802VH Venray
Tel: 10478584444 Website: www.ahd-venray.nl
Sociaal cultureel werken synthese. Mevr K Conejo Versteegen. Bezoek adres:
Leunseweg 51, Venray. Aanwezig: dinsdag, woensdag en donderdag. Tel: mob en
vast: 06-44281619/0478-517366. Mailadres: k.versteegen@synthese.nl

Meer belangrijke adressen vind u op www.brukske.nl
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MINI ADVERTENTIES
Hondensalon
Bello Pets,
Etudestraat 29 Venray
tel: (0478)561334 M: 0651660061

Schoonheidssalon & Anti-aging
Definitief ontharen
Pedicure / Manicure
Mgr. Hanssenstraat 25, Oostrum
Telefoon 0478-586632

Kosten Besparen op
Het verwijderen van Electr.apparaten
zoals: Radio - TV- koelkast wasautomaat - droger– vriezer etc.
Deze worden na tel. Afspr. Opgehaald
Bel: 06-57314623

Hondenuitlaatservice
Venray
Voor info bel: 0622179104
Of kijk op:
www.hondenuitlaatservicevenray.nl

Grijze herenfiets te koop
Merk Batuvus Topper
In zeer goede staat
€ 50,00
Tel: 0478511873
Gezocht!

Mensen die met sporten meer
ENERGIE en een
SNELLER
HERSTEL kunnen
gebruiken
Gratis advies en begeleiding
HERBALIFE
Onafhankelijk Herbalife distributeur
Manuela
www.manuela.coach4everybody.nl
06-28186961
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TRIMSALON JOSÉ
José Zijlmans
Etudestraat 44
5802 ER Venray
0478-514803
jmizijlmans@ziggo.nl
Mob: 06 - 22413176

Redactie INFO Brukske
Wenst iedereen een heel
goed 2013
Iets te koop,
gezocht , gevonden of een
andere kort berichtje
Plaats een mini, dit kost slechts
€ 1,00 een keer
duidelijke tekst en geld afgeven op het
redactieadres: Fagotstraat 23

Zoekt u een succesvolle
gewichtsbeheersing en meer
energie!

HERBALIFE

Met meer dan 30 jaar ervaring, in meer
dan 83 landen.
Uitgebalanceerde voeding voor
Afslanken, aankomen, sport en
Gezondheidsverbetering
Bel 06-28186961
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