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INFOBrukske 

                                        

                                    

                                10,11,12 februari carnaval in de 

                                     “Kiosk”  
 

                          Zaterdag 2 maart paasknutselen voor  

                       de jeugd 

                   22 februari filmavond voor  

              de  jeugd  

            Rommelmarkt in de “Kiosk” 

    Prins Maikey 1e en     Prinses Chantal 1e, wie volgt  
     hun  op??  
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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 

Voor al uw boodschappen 
 

C1000 
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Zaterdag 23 februari 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. 

Activiteiten Kalender 
  Februari/maart 2013 

 

Vrijdag 22 februari filmavond voor de jeugd van groep 6,7 en 8  

aanvang 18:30 tot ± 20:00 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. 
 

Zaterdag 2 maart Paasknutselen van 14:00 tot 16:00 voor alle kinderen van 4 tot 10 jaar 
 

Zaterdag 9 maart Rommelmarkt aanvang 8:30 uur tot 13:00 uur opgeven of  

informatie  bij Marleen Molmans tel: 0478-511873. (Deze datum is aangepast was 

eerst 16 maart) 
 

Vergaderingen: AvBA In “de Kiosk”aanvang 20.00 uur  4 - februari. 11 - maart  
 

Vergaderingen: Wijkplatform In “de Kiosk”aanvang 20.00 uur,  18 - februari, 18 - maart 

C o l o f o n  
INFO Brukske is een uitgave van Aktiviteiten vereniging Brukske Aktief.  

Verschijnt maandelijks, maar niet in juli en augustus. 

Inleveren van advertenties / kopij voor 26ste anders geen plaatsing. 

Oplage: 2020 exemplaren 

Inleveradres: Fagotstraat 23 

Telefoon 0478-510032 

Email : wijkkrant@brukske.nl 

Redactie 
Miranda Schrijnemakers 

Lidy Gooren 
 

Vormgeving 
 

Drukwerk 
 
 

Vouwwerk 
 
 
 
 
 

Verspreiding 

Telefoon 
510032 
580707 
 
Schrijnemakers 
 
Eddy Partridge 
Rob Fries 
 

Riet Wouters 
Tiny Lourens 
Cees Purmer 
Gerda Huys 
Nel Fries 
 

Vele vrijwilligers 

Op onze website  www.brukske.nl 

Alle informatie over uw wijk   

actieve verenigingen en organisaties, 

Foto’s van actuele activiteiten, etc. 

Webmaster:  R. Leenders 

Voor contact en informatie:  

webmaster@brukske.nl 
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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   

22 februari 

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 !!! 

AvBA presenteert: 
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Inloop en informatiepunten voor de wijkbewoners 

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.  

Onderneming voor Zorg en Welzijn 

Let op! Het Wijk Informatie Punt zal per 1 maart stoppen (zie de berichten 

van het wijkplatform). U kunt na die datum terecht bij het Wijkkantoor.  

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. 

 

Meer belangrijke adressen vind u op www.brukske.nl 

SPREEKUUR OUDERENWERK EN  

(SCHOOL)MAATSCHAPPELIJK WERK IN BRUKSKE 
Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur  

aangepaste aanvulling dat er ook opbouwwerk en jongerenwerk meedraait 

in het spreekuur,het spreekuur is van 14.00-15.00  

U kunt zo binnen lopen of een afspraak maken voor het Brukske spreekuur  

TEL: 0478 - 517317 OF   E-MAIL: VENRAY@SYNTHESE.NL.    
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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!! 

 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 

 Kinderdagverblijf Piccolo 
 

  Bachstraat 14 a, 5802 GK Venray 
 
 

  Kleinschalige kinderdagopvang, bij u in de wijk 
 

 

 

 

 

 
 

 

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 

mailto:ger@gerhoutappels.nl
http://www.gerhoutappels.nl/
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Kort Verslag van de bestuursvergadering van 
14 januari  
 
 

 

Iedereen wenst elkaar een gelukkig 2013 en hoopt dat het een goed jaar wordt voor 

onze vereniging. 
 

De knutselmiddag werd goed bezocht er waren 46 kinderen. 
 

De vrijwilligers hebben met de kerstdagen een leuke attentie gehad voor hun inzet. 

We hopen dat ze dit ook in 2013 blijven doen.  
 

Ook de filmavonden worden door veel kinderen bezocht. 
 

De website loopt goed, hier kunt u alle informatie vinden van en over de wijk ’t  

Brukske. 
 

Verder mogen we trots zijn dat ondanks de bezuinigingen onze “info” blijft bestaan. 
 

Ook dit jaar gaan we weer een Solfestival organiseren in juni. Zijn er nog mensen die 

als vrijwilliger hier aan mee willen helpen dan horen we dit graag. 

Geachte wijkbewoners, 

 

Hierbij wil het Wijkplatform u laten weten dat het WijkInfoPunt op woensdagmorgen 

in de Kiosk wordt beëindigd. Reden hiervoor is dat er te weinig gebruik van wordt 

gemaakt en dat het Wijkkantoor vier dagen in de week (maandag t/m donderdag van 

10.00 uur tot 13.00 uur) voor vragen en probleem oplossingen geopend is. Voor al 

uw vragen aan Wonen Limburg, Politie, Synthese en gemeente Venray kunt u daar 

terecht. 

 

Het Wijkplatform dankt alle medewerkers, welke zich jarenlang voor de wijk hebben 

ingezet en bewoners met raad en daad hebben geholpen. 

 

Namens het Wijkplatform, 

 

Wim Beks 

Secretaris WPF. Brukske. 

E-mail: wijkplatform@brukske.nl 

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

  

Snel & Betrouwbaar

S T O M E R I J
V E N R A Y

Ju l ian asi ng el 3 , 580 2 A S Ven r ay
Tel . 04 78 -5 57 20 0  Fa x 0 47 8- 55 72 04

 KLEDING
 (VLOER-) KLEDEN

 DEKENS

 DEKBEDDEN

 (VITRAGE-) GORDIJNEN
 TROUWJAPONNEN

 LAMELLEN
 SLAAPZAKKEN
 TAPIJTEN ETC.

REINIGING VAN:

l KLEDINGREPARATIES

 John's scooter 

Shop b.v. 

Albionstraat 43 

5809 AC Leunen 
 

Tel: 0478-853025 

 
 

      

mail : johnscootershop@live.nl 

www.johnscootershop.nl 

 

Autoverhuur 
Van den Beuken  

             Albionstraat 43 
 

   

leunen-venray 
 

06-33871773   
www.Autoverhuurvandenbeuken.nl            

mailto:belastingservice.houtappels@home.nl
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Door omstandigheden is was het bericht over de laatste  vergadering 

van het Wijkplatform Brukske van het jaar 2012 die op 19 december gehouden werd  

vervallen. Daarom hier een overzicht van wat op die avond en op die van de eerste  

vergadering op 21 januari van het jaar 2013 besproken werd. 

 

Basketballessen 

De basketbal-clinics voor de leerlingen van de Estafette waren een groot succes. Als  

vervolg hierop kunnen vanaf 12 december alle kinderen die in het Brukske wonen elke 

woensdagmiddag deelnemen aan Basketball’sCool in de gymzaal Brukske. De lessen  

worden opgezet in nauwe samenwerking tussen samenwerkingsschool De Estafette,  

Basketbal Promotie Limburg, Basketbalvereniging Jumpers ‘ 76 uit Venray en Brukske Mooi 

Anders. De kinderen hoeven hiervoor geen lid te worden van een vereniging. 

 

Containeractie 

De actie op zaterdagochtend 15 december om een aantal containers te plaatsen waar  

bewoners eenmalig gratis hun grof vuil kwijt konden, was blijkbaar een gat in de markt.  

Bewoners gaven aan dat het vervoer naar het milieupark vaak een probleem is. De  

belangstelling was zo groot dat om elf uur alle containers al vol waren. De actie wordt  

geëvalueerd en er wordt gekeken of een dergelijke actie, eventueel in gewijzigde vorm,  

herhaald zou kunnen worden. 

 

Bezoek aan Ruilwinkel Kerkrade 

Leden van het wijkplatform hadden een bezoek gebracht aan de succesvolle ruilwinkel van 

Humanitas in Kerkrade om inspiratie op te doen. Het idee van de ruilwinkel lijkt sterk op het 

Lets Do It project, waar ook diensten uitgeruild kunnen worden. Het verschil is dat het in 

Kerkrade ook goederen geruild kunnen worden en breder is opgezet in samenwerking met 

de gemeente. Het functioneert bijvoorbeeld ook als leerwerkplaats voor langdurig  

werkelozen. 

 

Bachtuin 

De Stichting Bachtuin uit onze wijk die een ontmoetingstuin voor en door bewoners willen 

maken, heeft voor de provincie Limburg de Groen Dichterbij Icoonprijs gewonnen. Zij  

winnen hiermee niet alleen een geldprijs maar krijgen vooral ook ondersteuning van een 

expertiseteam bij de totstandkoming van de tuin.  

 

Inbraakbeveiliging 

Het blijft zaak om ramen en deuren goed gesloten te houden en te zorgen dat het huis er bij 

afwezigheid bewoond uitziet. Tot de laatste maanden van 2012 was het aantal inbraken in 

onze wijk erg laag. Jammer genoeg was er juist die laatste maanden een inbraakgolf in  

Venray waar ook onze wijk mee te maken had.  

Berichten van het Wijkplatform 
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Verkeersveiligheid 

Net zoals vorig jaar wil het wijkplatform van Landweert een verkeersdag organiseren 

en zoekt samenwerking met het Wijkplatform Brukske. Ook in het Brukske zijn we 

druk bezig met verkeersveiligheidprojecten en willen dan ook graag meehelpen. Er 

zal contact opgenomen worden met de organisatie. 
  

Bewonerscheques 

In navolging van de Capelse centen, wil Woningvereniging Limburg  en gemeente 

aan de bewoners van het Brukske cheques ter beschikking stellen die besteed  

mogen worden aan een project in de wijk. Die projecten zullen dan ook initiatieven 

van de bewoners zelf zijn om de leefbaarheid in de buurt te bevorderen. Zij zijn nog 

bezig om dit vorm te geven.  
 

Wijkinfopunt WIP 

Met een beetje pijn in het hart, heeft het platform besloten om per 1 maart de  

wekelijkse openstelling van het WIP in de Kiosk stop te zetten. De belangstelling was 

zo laag geworden dat het geen zin meer heeft. Eigenlijk is het doel bereikt. Er zijn, 

mede door de komst van het wijkkantoor, genoeg laagdrempelige mogelijkheden om 

met vragen, opmerkingen of klachten betreffende de wijk terecht te kunnen. 
 

LSA regiodag 

Het wijkplatform zal in samenwerking met LSA (Landelijk Samenwerkingsverband 

Aandachtswijken) op 23 maart een regiodag organiseren, waar bewoners van  

andere wijken in het land kunnen kijken hoe wij de zaken aanpakken om de  

leefbaarheid in onze wijk te verbeteren. Natuurlijk zijn alle mensen die hart hebben 

voor onze wijk welkom. Daarom komt er een folder bij hierover in de INFO waar u 

meer informatie kunt vinden. 
 

Mocht u ook een keer een bijeenkomst bij willen wonen, de volgende vergaderingen 

van het Wijkplatform Brukske zijn op 18 februari en 18 maart. 

JANTJE BETON VOOR WIZKIDZ 

 

In de week van 4 tot 9 maart is het collecteweek van Jantje 

Beton. Deze organisatie zet zich in voor kinderen in de eigen 

buurt. Verenigingen mogen geld ophalen en de helft gebruiken 

voor een project in hun buurt en de andere helft wordt besteed 

aan buitenspeelprojecten door het land. 

Wijkplatform Brukske heeft gekozen om de opbrengst te betsteden aan het huis-

werkproject Wizkidz. Zij zorgen er mede voor dat kinderen op 

een plezierige manier de schoolresultaten kunnen verbeteren 

en daarna met des te meer lol buiten kunnen spelen. Wij hopen 

op uw bijdrage te kunnen rekenen. 
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Marian ten Holder 

Klaproos4 

5803 HC Venray 

pcinstal@planet.nl 

0478 589868 of 

06 48193495 

 
 
 

Computer problemen? 
 

PCINSTAL 

Uw adres voor: 
 

 hardware & software: 

 complete systemen: 

 installatie en reparatie: 

 virus trojan en spyware  

        verwijdering 

 aanleg internet / netwerk 

 Cursus PC (beginners) 

 

Rommelmarkt  
op 9 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  

 

€ 6,00 

Per tafel 

Kijken Kijken Kijken Kopen Kopen 

organiseert 
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 Voor: 
 - Echtscheiding 

Mr. R.H.A. Julicher - Alimentatie 
Mr. J. Meijer - Omgangsregeling 
Mw. Mr. S.J.M.P. Hoppers  
Mw. Mr. C. Riechelmann - Arbeidsrecht 

 - Letselschade 
                                         - Strafrecht 
 

 

   
Het kantoor voor VENRAY en omgeving 

 

Venray   Tel. 0478 – 52 10 70        www.julicher-meijer.nl 

Gratis 
Kennismakingsgesprek 

 

Voor een persoonlijk afscheid………… 
 

Wij zijn dag en nacht bereikbaar, tel: 0478 - 571442 
 

Hoofdstraat 25 A 5808 AS Oirlo. 
 

Ook als u elders verzekerd bent. 
 

Voor nadere informatie ga naar: www.duijfuitvaartonderneming.nl  

http://www.julicher-meijer.nl/
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Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg 
 

De afdeling Preventie van Vincent van Gogh gaat dit voorjaar weer van start met een 

aantal nieuwe cursussen: 

 

  'Stress de baas' : voor mensen die last hebben van stress of burn-out  

            verschijnselen. 

 

  'Slapen doe je zo' : voor mensen die actief willen werken aan hun  

           slapeloosheid en chronische slapeloos willen voorkomen. 

 

 'Denkjewel' : voor mensen die veel piekeren of negatief denken. 

 

 'Mindfulness': voor mensen die willen leren anders om te gaan met klachten   

zoals: angst, stress. Negatief denken, piekeren en / of somberheid. Hierbij  

wordt geleerd de aandacht doelbewust te richten op de ervaring van dit  

           moment, zonder hierover te oordelen.  

 

Voor meer informatie of aanmelding over ons cursusaanbod: 

Informatiepunt Vincent van Gogh 
 

T: 0478 - 527066 of E: informatiepunt@vvgi.nl  

 

Knutselmiddag   
voor alle kinderen, van 4 tot 10 jaar,  

het thema is: 

Pasen 
In wijkcentrum ,,de Kiosk,, 

Op zaterdag 2 maart van 14:00 topt 16:00 uur 

Entree € 0,50  in de pauze gratis glaasje limonade 

Organiseert 
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Toelichting op plannen centrum Brukske 

In december heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de bouw van een  

multifunctioneel centrum en de renovatie van het winkelcentrum in Brukske.  

Inmiddels is het bestemmingsplan gereed. Het ligt ter inzage in het Wijkkantoor. Maandag 

25 februari van 19.00 tot 21.30 uur is er een informatieavond in wijkcentrum de Kiosk. 
 

Het bestemmingsplan voor het centrum van Brukske ligt tot en met 14 maart ter inzage in 

het gemeentehuis. Maar ook in het Wijkkantoor aan de Kiosk 98-99 kunt u het  

bestemmingsplan inzien. Hebt u er vragen over, of wilt u een toelichting? Daarvoor is vanaf 

5 februari tot en met 12 maart elke dinsdag van 10.00 uur tot 13.00 uur iemand aanwezig in 

het wijkkantoor. Tijdens carnaval is het wijkkantoor gesloten, die week kunt u er op  

woensdag 13 februari terecht.   
 

Informatieavond 

Op maandag 25 februari houdt de gemeente van 19.00 tot 21.30 uur een informatieavond in 

wijkcentrum De Kiosk. Tijdens deze avond licht de gemeente niet alleen het  

bestemmingsplan toe, maar ook het stedenbouwkundig plan (de indeling en inrichting van 

de ruimte) en de plannen rondom het multifunctioneel centrum (MFC). Uiteraard is er dan 

ook gelegenheid om vragen te stellen. U bent er van harte welkom. 

Sociaal gezicht Brukse   

Bewoners aan zet 

Wilt u meedenken en meepraten over het sociaal beleid voor Brukske voor de  

komende jaren? Kom dan naar workshop op woensdagmiddag 13 maart van 12.00 tot 

17.00 uur in wijkcentrum De Kiosk.  
 

Wijkbewoners maken zelf hun buurt mooier, leggen zelf contacten met andere bewoners en 

hebben zelf regie en verantwoordelijkheid over hun leefomgeving. In Brukske wordt daar 

met hulp van de gemeente Venray en Wonen Limburg vorm aan gegeven met onder meer 

het Sociaal Activerings Programma (SAP). Zo leveren zij samen met bewoners een bijdrage 

aan een plezierig en sociaal leefklimaat in Brukske. Het SAP-beleid voor 2013-2018 moet 

nu vorm krijgen, uiteraard met inbreng van wijkbewoners uit de binnen- en buitenring. Wilt u 

meewerken aan de leefbaarheid van Brukske? U bent van harte uitgenodigd om deel te 

nemen aan de workshop.  

Samen met professionals bepalen wijkbewoners zo de 

koers van het SAP voor de komende jaren. 
 

Meedoen aan deze workshop? Mail dan vóór 1 maart 

naar heidi.vroemen@wonenlimburg.nl.  

mailto:heidi.vroemen@wonenlimburg.nl
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 Afgelopen zaterdag 2 februari is het nieuwe   

prinsenpaar uitgeroepen. Dit zijn geworden: 
  

Prins Kuba 1e en Prinses Laura 1e 

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg 
 

De afdeling Preventie van Vincent van Gogh gaat dit voorjaar weer van start met een 

aantal nieuwe cursussen: 

  'Stress de baas' : voor mensen die last hebben van stress of burn-out  

            verschijnselen. 

  'Slapen doe je zo' : voor mensen die actief willen werken aan hun  

           slapeloosheid en chronische slapeloos willen voorkomen. 

●         'Denkjewel' : voor mensen die veel piekeren of negatief denken. 

 'Mindfulness': voor mensen die willen leren anders om te gaan met klachten   

zoals: angst, stress. Negatief denken, piekeren en / of somberheid. Hierbij  

wordt geleerd de aandacht doelbewust te richten op de ervaring van dit  

           moment, zonder hierover te oordelen. 

 

Voor meer informatie of aanmelding over ons cursuaanbod: 

Informatiepunt Vincent van Gogh 

T: 0478 - 527066 of E: informatiepunt@vvgi.nl  
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Op zaterdag 16 maart is er in het wijkcentrum de “Kioks”weer een  

Indische avond 

Natuurlijke met live muziek van de band Affinity. Ook is er catering  

aanwezig verzorgd door Wajang 

De inmiddels bekende tombola zal ook weer plaats  

Vinden. 

Kortom weer een gezellig avond. 

De Indische avond zal begint om 20:00 uur en  

eindigd om 01:00 uur. 
 

De zaal gaat om 19:30 open. 

Toegang alleen met een geldig entree bewijs € 6,50 p.p. 

Wilt u hier ook bij zijn, bel dan snel met :  

Rob Boshoven : 06 - 14201948 
 

Fer Boshoven : 06 - 30485549 
 

 Richard Philipsen : 06 - 10965410 
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 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 

mailto:Wijkplatformbrukske@hetnet.nl
mailto:marcel.deenen@limburg-noord.politie.nl
http://www.politie.nl/Limburg-Noord
http://www.hv-nl.nl/
http://www.moedercentrumvenray.nl/
mailto:moederce@planet.nl
mailto:foekepot@tref.nl
mailto:info@bsdehommel.nl
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MINI ADVERTENTIES 

 TRIMSALON JOSÉ 
José Zijlmans 
 

Etudestraat 44 

5802 ER Venray 

0478-514803 

jmizijlmans@ziggo.nl 

Mob: 06 - 22413176 

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 

Schoonheidssalon & Anti-aging 

Definitief ontharen 

Pedicure /  Manicure 

Mgr. Hanssenstraat 25, Oostrum 

Telefoon 0478-586632 

Hondenuitlaatservice 

Venray 
Voor info bel: 0622179104 

Of kijk op: 

 www.hondenuitlaatservicevenray.nl 

 

             Hondensalon  
             Bello Pets,                    

                     Etudestraat 29 Venray                     

  tel: (0478)561334 M: 0651660061 

 

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 
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 

 

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  

Vitaliteit 
Bel 06-28186961  
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