INFOBrukske

Zaterdag 9 maart rommelmarkt
Vrijdag 29 maart filmavond
voor de jeugd
Zaterdag 30 maart paaseieren zoeken
Zondag 31 maart en maandag 1 april Pasen
Zaterdag 13 april paranormale avond
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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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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

Telefoon
510032
580707

Vormgeving

Schrijnemakers

Drukwerk

Eddy Partridge
Rob Fries
Riet Wouters
Tiny Lourens
Cees Purmer
Gerda Huys
Nel Fries
Vele vrijwilligers

Vouwwerk

Verspreiding

Activiteiten Kalender
Maart/april 2013
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).
Vrijdag 29 maart filmavond voor de jeugd groep 6,7 en 8
aanvang 19:30 tot ± 20:00 uur.
Zaterdag 30 maart Paaseieren zoeken voor kinderen tot 10 jaar.
Zaterdag 13 april Paranormale avond met Marielle Beks.
Zondag 16 juni word voor de 9e keer het Solfestival georganiseerd
Vergaderingen: AvBA In “de Kiosk”aanvang 20.00 uur 11 - maart, 11 - april
Vergaderingen: Wijkplatform In “de Kiosk”aanvang 20.00 uur, 18 - maart, 22 - april

Zaterdag 30 maart 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

29 maart
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
Wijkkantoor
Voor alle vragen,opmerkingen of klachten betreffende de wijk, kunt u terecht bij in het
wijkkantoor Kiosk 98/99.
Daar treft u een vertegenwoordiger van de Politie, Wonen Limburg , Gemeente Venray,
Synthese aan welke bij toerbeurt aanwezig zullen zijn om u van dienst te zijn.
Iedere dag van 10:00 uur t/m 13:00 uur,U bent van harte welkom.

Spreekuur ouderenwerk en (school)
maatschappelijkwerk 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, U bent van harte welkom.

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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Beauty Inc. Venray
Uw Zonnestudio, Schoonheidssalon,Nagelstudio
en Fish Spa
Heerlijk ontspannen in een sfeervolle
ambiance en gratis parkeren
Zonnebank vanaf € 0,28 p/minuut
reserveren is niet nodig !

Openingstijden : ma 13.00 - 20.30
Di t/m vr 12.00-20.30
Eikenlaan 2 a
Za 10.00 - 18.00
Telnr: 0478 - 513470
Website : www.beauty-inc.net
Zo gesloten

Voorbereidingen voor het paasknutselen 2 maart
De werkgroep van het paasknutselen die er voor zorgt
dat de kinderen leuke werkjes kunnen gaan maken.
Deze dames en heer verdienen het wel om eens in het
zonnetje gezet te worden. Het is toch fijn dat er nog
mensen zijn die zich inzetten om iets leuks voor de
kinderen te organiseren
want zonder deze
mensen was er geen
knutselmiddag, in welke vorm dan ook. De kinderen
die naar de knutselmiddag komen vinden het altijd heel
leuk om te doen en ze mogen ook hun knutselwerkje
mee naar huis nemen, zodat de ouders kunnen zien
wat hun kind die middag heeft gemaakt.
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Kort Verslag van de bestuursvergadering
van 4 februari 2013

Het was deze keer een korte vergadering. Het Carnavalsknutselen is goed verlopen.
De kinderen gingen met hun zelf gemaakte knutsels tevreden naar huis.
Ook de filmavond werd weer goed bezocht en Rob had weer voor een mooie film
gezorgd.
De animo voor de rommelmarkt op 9 maart is op dit moment nog erg klein.
We hopen dat er zich nog meer mensen melden voor een tafel.
Het solfestival zal onder voorbehoud op 16 juni 2013 plaats vinden. De eerste
voorbereidingen zijn al gaande. Wij zijn zoals elk jaar nog op zoek naar vrijwilligers
die op 16 juni kunnen helpen met het opbouwen en afbreken van de attracties bij het
Solfestival.
Op onze website kunt u vanaf nu zelf informatie over gebeurtenissen in
’t Brukske uploaden.

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
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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
Op maandagavond 18 februari kwam Wijkplatform Brukske weer bij elkaar om een aantal
zaken te bespreken.
Verkeersveiligheid
Het platform had Jolanda van Sinten van verkeersgroep Smile Landweert
uitgenodigd, om van elkaar te horen wat de mogelijkheden tot samenwerking zijn.
Smile is drie jaar geleden begonnen onder de vleugels van ROVL (Regionaal
Orgaan Verkeersveiligheid Limburg) om vooral goed verkeersgedrag te belonen. De
groep staat nu op eigen benen en is erg enthousiast over de resultaten. Gemeente
en politie werken ook goed mee. Smile zoekt nu uitbreiding naar andere wijken. Het
platform wil in ieder geval alvast meehelpen met de door Landweert georganiseerde
verkeersmarkt die 18 mei op het schouwburgplein gehouden wordt. Brukske zal in
eerste instantie Veilig Verkeer Nederland vragen of zij de kar willen trekken om een
verkeersgroep in het Brukske te kunnen vormen. Zo niet wordt in navolging van
Landweert, contact gezocht met ROVL.
Wizkids
De huiswerkbegeleidingsgroep Wizkids die nu nog onder de vlag van het
Wijkplatform opereert zal een zelfstandige stichting moeten worden om fondsen te
kunnen werven. Door de groei zullen de kosten voorlopig alleen maar stijgen en
extra gelden zijn hard nodig. Er is al toegezegd om de vrij te besteden opbrengsten
van de Jantje Betoncollecte, die begin maart gehouden wordt, aan Wizkids te
besteden.
Brand in de Kiosk
Er wordt nog steeds gewerkt aan het herstel van de schade die de brand in de
huiskamer van 26 januari heeft veroorzaakt. De inventaris die door rookschade
aangetast is wordt door een bedrijf schoongemaakt. Offertes voor reparatie zijn
opgenomen. Het is nog niet bekend wat de verzekering zal vergoeden. De groepen
die gebruik maakten van de huiskamer, zijn tijdelijk ondergebracht in het Huis van de
Wijk. Eventuele daders zijn nog niet gevonden. Het onderzoek is nog bezig.
LSA regiodag
De organisatie van de regiodag in onze wijk, in samenwerking met LSA (Landelijk
Samenwerkingsverband Aandachtswijken) op 23 maart is zo goed als rond.
Bewoners van andere wijken in het land kunnen dan 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. De folder met de uitnodiging is bij deze
INFO gevoegd.
Mocht u ook een keer een bijeenkomst bij willen wonen, de volgende vergaderingen
van het Wijkplatform Brukske zijn op 18 maart en 22 april.
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26 januari hadden een aantal kinderen
Carnavalsknutsels gemaakt.
Voorbeeld van de knutselwerkjes die kinderen hebben mogen
maken.
Een groepsfoto van alle
kinderen die carnavalsknutsel
werkjes hadden
gemaakt. Ieder kind mocht
natuurlijk naar
afloop het knutselwerkje mee
naar huis nemen.

De overgebleven knutselwerkjes
zijn uitgedeeld aan cliënten van
De Bloemenhof.
De cliënten reageerde allemaal
heel erg blij en namen dankbaar
de knutselwerkjes in ontvangst.

Een van de tevreden cliënten van
de Bloemenhof.

Paaseieren zoeken
Op zaterdag 30 maart voor kinderen t/m
10 jaar
Jullie zijn allemaal welkom vanaf : 10:00 uur
bij wijkcentrum ,,de Kiosk,,
Het zoeken begint om 10:30 uur

Leuk als jij ook komt helpen zoeken.

10

Computer problemen?

PCINSTAL
Uw adres voor:
Marian ten Holder



Klaproos4
5803 HC Venray
pcinstal@planet.nl
0478 589868 of
06 48193495



Kijken

Kopen



hardware & software:
complete systemen:
installatie en reparatie:



virus trojan en spyware
verwijdering



aanleg internet / netwerk
Cursus PC (beginners)



Kijken

Kopen

Kijken

organiseert

Rommelmarkt
op 9 maart 2013 Van 8.30 tot 13.00 uur

In Wijkcentrum ”de Kiosk”
Brukske Venray

€ 6,00
Bespreek vroegtijdig een of meer tafels Per tafel
Bel, Marleen Molmans, op 0478 - 511873

11

Voor een persoonlijk afscheid.........
met de mogelijkheid om afscheid te nemen in een
unieke rouwkapel in Oirlo.
Telnr.: 0478-571442 www.duijfuitvaartonderneming.nl
Ook als u elders verzekerd bent.

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

Georganiseerd door:

Paranormale avond met:
Marielle Beks
Op zaterdag 13 april
In wijkcentrum ,,de Kiosk,,
Ziet zij
meer,
wat wij
niet zien

Aanvang
20.00 uur
Zaal open
19.30 uur

Kom het mee beleven voor slechts € 2,00 per persoon
Inclusief kopje koffie of thee
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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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Kindercarnaval 2013 in de kiosk
Zondag 10 Februari 2013 was het weer zo ver, klokslag 10:00 uur gingen de deuren
open en kon de kindercarnaval in de Kiosk beginnen. Onze Prinses Laura de 1e en
Prins Kuba de 1e waren er iedere dag, maar ook de Prins en de Nar van de Estafette
en de Prins van de Bloemenhof kwamen even meevieren.
Alle dagen werd er flink gedanst en gehost op de perfecte muziek van onze eigen DJ
Ronny. Er werd opgetreden door 3 meiden en zelfs door onze Jeugdprins Kuba de
1e. Ook waren er prijsjes voor de mooiste verklede kinderen. De kinderen vonden het
erg spannend en het was mooi te zien dat de kinderen blij waren voor degenen die
de prijsjes wonnen.
We willen iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt. Natuurlijk onze Prins
en Prinses met hun geweldig inzet. Maar ook personeel van de Kiosk, alle
bestuursleden van CV-ASW Brukske, Petra die iedere dag de kinderen heeft
geschminkt en de vele vrijwilligers zonder wie het allemaal niet gelukt was.
Alle kinderen, ouders, opa’s oma’s hebben er samen een geweldig feest van
gemaakt. Het was leuk, gezellige en druk bezocht en we kijken er met een tevreden
gevoel op terug.
Voor het volgend jaar kunnen de kinderen uit het Brukske zich nu al opgeven om
Prins en Prinses 2014 te worden.
Kijk hiervoor op de website http://www.cv-aswbrukske.nl. Daar zijn ook foto’s en
nieuwtjes over Carnaval in het Brukske te vinden. We
hopen jullie allemaal weer te mogen begroeten tijdens de
Carnaval volgend jaar in de kiosk.
Alaaf en bedankt namens de Voorzitter
CarnavalsVereniging-ASW Brukske

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 besteden aan het huiswerkproject 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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Op zaterdag 16 maart is er in het wijkcentrum de “Kiosk”
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
Aankondiging deze avond is helemaal uitverkocht
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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
Kinderdagverblijf Piccolo (Bachstraat 14a) Tel:06-45023518. Voor inschrijving:
0478-586498 voor info: www.kinderwereldvenray.nl / info@kinderwereldvenray.nl
Peuterspeelzalen: PSZ Sam Sam (Kiosk 3 Venray) tel: 06-16536844.
PSZ Hummeltjeshoek (Oostsingel 39 Venray) Tel: 06-17495911. Voor inschrijving:
0478-586498 voor info:www.peuterspeelzalenvenray.nl of
peuterspeelzalen@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: www.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

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

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

TRIMSALON JOSÉ
José Zijlmans
Etudestraat 44
5802 ER Venray
0478-514803
jmizijlmans@ziggo.nl
Mob: 06 - 22413176

Zoekt u een succesvolle
gewichtsbeheersing en meer
energie!

HERBALIFE

Rijschool Connect
Haal nu snel uw rijbewijs
vakkundig en goedkoop!!!!
Snelcursus of losse lessen alles is
mogelijk
Kijk op onze site
www.rijschoolconnect.nl en schrijf je
in.
Tel: 0642111385 of mail
rijschoolconnect@hotmail.nl

Lezing
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Gefeliciteerd met je Burn-out door
Marina Schriek
Dinsdag 26 maart 20.00 uur
Kamgras 9 te Venray
Info en aanmelden:
0478850237/0623563905
Of mail: info@bewust-ster.nl
Zie ook:
www.gezondverstandavonden.nl
En : www.bewust-ster.nl

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

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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