INFOBrukske

Zaterdag 13 april paranormale avond
26 april filmavond voor de jeugd
Voordelig naar Zooparc Overloon
16 juni 9e Solfestival
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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

2

Colofon
INFO Brukske is een uitgave van Aktiviteiten vereniging Brukske Aktief
Verschijnt maandelijks, maar niet in juli en augustus
Inleveren van advertenties / kopij voor de
Oplage: 2020 exemplaren
Inleveradres: Fagotstraat 23
Telefoon 0478-510032
Email : wijkkrant@brukske.nl

26ste anders geen plaatsing.

Redactie
Miranda Schrijnemakers
Lidy Gooren

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
April/mei 2013
Vrijdag 26 april filmavond voor de jeugd groep 6,7 en 8
aanvang 19:30 tot ± 20:00 uur.
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 , 8 - april , 13 - mei
Vergaderingen: Wijkplatform In “de Kiosk”aanvang 20.00 uur, 22 - april,
dinsdag 21 mei

Zaterdag 27 april 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

26 april
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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Leer jezelf effectief zelfverdegigen
In slechts 16 lessen voor maar € 56,-Fast is er al per maand vanaf € 25,- voor
Onbepaalde tijdGebaseerd op Krav maga Jeet Kune Do en Ninjutsu

Trainings lokatie & tijden
Wijkcentrum “de Kiosk”Brukske 1
5802 NN Venray
Donderdag : 19:00 - 21:00 uur
Vrijdag: 19:00 - 21:00 uur

Vind ons op Facebook:
“Fast Zelfverdediging”

Inschrijven of gratis training bijwonen?
Kom langs of mail.
E - mail: shaunicteam@hotmail.com

Het Reumafonds heeft in ’t Brukske € 289,83 opgehaald
tijdens de jaarlijkse collecteweek.
Alle gulle gevers en alle vrijwilligers die in ’t Brukske
hebben gecollecteerd
bedankt het Reumafonds hierbij hartelijk.
6

Vergadering AvBA 11 maart
Er werd geëvalueerd over het paasknutselen en de rommelmarkt.
Er waren 21 kinderen die meededen met het knutselen en het viel op dat de leeftijd
vrij jong was. Ze hebben er weer iets moois van gemaakt. De foto’s kunt u zien op
de website.
Wat de rommelmarkt betreft kunnen we zeggen dat die goed verlopen is. Alleen
wordt er besloten om in oktober geen rommelmarkt te houden maar weer in maart
van het volgend jaar. Wel wordt er in de info een oproep geplaatst om te kijken of er
interesse is in een rommelmarkt buiten, wanneer het Solfestival gehouden wordt.
Een marktkraam huren kost dan Є 30,00.
De info is 1 week later bij de mensen in de bus gevallen omdat er een storing was
bij het printen. Gelukkig werd die weer snel opgelost.
Het oud papier ophalen op 30 maart gaat gewoon door.

Zaterdag 30 maart kwam de paashaas op
bezoek in ’t Brukske.
Vele kinderen deden hun best om zoveel
mogelijk eieren te zoeken.
Wie een gouden ei vond kreeg een grote
chocolade paashaas extra.
Het weer was goed. Wel koud maar er scheen
een mooi zonnetje.

Een klein stukje geschreven door Marielle Beks
Niemand kan het in dit leven alleen doen. Uiteindelijk
moeten we allemaal zelf doen en een beetje hulp
hierbij kan iedereen wel gebruiken. Het kan in zoveel
vormen, van een steuntje in de rug, een schouder om
op te huilen, bemoedigende woorden, allemaal vormen
ze samen “een hart onder de riem “. Het hart is de
motor van ons lichaam, en daar moeten we zuinig op
zijn, zo zijn onze hartendieven hierboven zuinig op
ons. Onze dierbaren willen ons graag helpen op ons
levenspad, maar soms is het moeilijk om die ander te bereiken. Op 13 april
worden er boodschappen doorgegeven en cadeautjes uitgedeeld, door
mijzelf behartigd die met “ hart en ziel” gegeven worden, het zal een
prachtige avond worden, met heel veel hartelijkheid.
…….Stelt u uw hart ook open om te ontvangen?
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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
Maandagavond 18 maart waren de leden van het Wijkplatform Brukske weer bijeen.
Ze bespraken weer wat er geweest was en nog komen ging.
Jantje Beton
De collecte voor Jantje Beton heeft bijna 360 euro opgebracht. De helft mogen we
aan een eigen doel geven. We hadden al vooraf afgesproken dat de opbrengst naar
de Wizkids zou gaan, dus kunnen we hen een kleine 180 euro overhandigen.
Kroonappels
Op het moment van de vergadering wisten we nog niet welke kroonappels door het
Oranjefonds genomineerd zouden worden. Maar de reacties waren al
hartverwarmend. Het is alleen jammer dat er gekozen is voor een grote hoofdprijs.
Het zou leuker zijn als meer projecten een wat kleiner bedrag zouden krijgen.
Inmiddels weten we dat voor Venray drie projecten uit het Brukske genomineerd zijn.
De huiskamer, de Bachtuin en het Eetpotje. Een geweldig resultaat. Op naar de
volgende ronde.
Veiligheid
Goed nieuws mag ook wel eens verteld worden. Afgelopen maand zijn er, mede
dankzij een aantal aanhoudingen, geen inbraken in de wijk geweest.
Mocht u ook een keer een bijeenkomst bij willen wonen, de volgende vergaderingen
van het Wijkplatform Brukske zijn op 22 april en dinsdag 21 mei.

BUURTEN IN ONZE WIJK
Op 23 maart was het eindelijk zover. In samenwerking met LSA (Landelijk
Samenwerkingsverband Aandachtswijken) werd de regiodag in onze wijk gehouden.
Wijkbewoners van andere steden en plaatsen uit het hele land kwamen kijken wat er
in onze wijk gebeurt.
De opkomst was ondanks het koude weer goed. Er waren ongeveer tachtig
aanwezigen. Na een inleiding, fotopresentatie over de wijk en uitleg over het nieuw
te bouwen MFC, werden de bezoekers in twee groepen gesplitst die voor en na de
lunch een rondleiding door de wijk kregen. Een route ging naar de gerenoveerde
Bach- en Mozartflats en de Bachtuin, de andere route naar het wijkkantoor, de
protestants-christelijke kerk en de moskee. Nadat iedereen weer opgewarmd was
volgde er nog een geanimeerde discussie over zelfsturing in de wijken en na wat
hapjes en een drankje ging iedereen huiswaarts.
Buiten mocht het koud zijn, de sfeer binnen was warm. Het Brukske is landelijk goed
op de kaart gezet en de aanwezigen waren dan ook erg enthousiast.
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Proef met de BoodschappenPlusBus
In de regio Venray vinden diverse activiteiten plaats voor ouderen en mensen met
een beperking, die behoefte hebben aan een zinvolle tijdsbesteding. Ontmoeting en
contacten leggen met leeftijdsgenoten staan hierbij hoog in het vaandel. Deze
activiteiten kunnen voorkomen dat je in een sociaal isolement raakt.
Sinds kort is er een werkgroep actief die onderzoekt of de BoodschappenPlusBus
ook in de gemeente Venray kan worden ingezet. De BoodschappenPlusBus is een
initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. In heel Nederland rijden er 60 bussen
rond. Een bus biedt plaats aan 8 personen en een chauffeur. Alhoewel de naam het
doet vermoeden heeft de bus niets te maken met boodschappen doen bij een
bepaalde supermarkt. Op de meeste plaatsen wordt de bus ingezet om ouderen in
de gelegenheid te stellen (samen) te gaan winkelen.
In de gemeente Horst aan de Maas rijdt sinds januari 2011 bijna dagelijks de
BoodschappenPlusBus. Meer informatie over de BoodschappenPlusBus in Horst
kunt u vinden op de website www.samenuitbus.nl
Op vrijdag 5 april wordt in de gemeente Venray gestart met een proefperiode van
vier maanden. Het is de bedoeling dat gedurende deze periode de
BoodschappenPlusBus (max. 8 passagiers) iedere vrijdagochtend klanten gaat
ophalen in de dorpen van de gemeente Venray. Ouderen en mensen met een
beperking uit de kerkdorpen kunnen tegen een geringe vergoeding van € 3,00 in het
centrum van Venray gaan winkelen. Hierbij kan worden gedacht aan boodschappen
doen, naar de bibliotheek gaan, zaken regelen op het gemeentehuis of gezellig iets
gaan drinken. De klanten van de BoodschappenPlusBus worden op één centraal
punt in het centrum van Venray afgezet.
Omdat de gemeente veel dorpskernen heeft zal de bus de ene week de klanten
ophalen die in Castenray, Oirlo, Oostrum, Leunen, Veulen of Heide wonen, en de
andere week worden klanten opgehaald die in Ysselsteyn, Vredepeel, Merselo,
Smakt, Geijsteren, Wanssum of Blitterswijck wonen.
De klanten kunnen zich vooraf opgeven bij de Algemene Hulpdienst,
tel. 0478-584444.
Alle klanten worden thuis opgehaald en ook weer thuis voor de deur afgezet.
Tegen het einde van de proefperiode zal worden besloten of de BoodschappenPlusBus wel of niet blijft rijden in de gemeente Venray.
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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)
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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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Meer met minder! Grijp uw kans.
Van alle kanten krijgen we berichten over bezuinigen. Ons inkomen daalt, spaargeld
wordt minder waard, BTW stijgt.
Hoe houd je grip op je “knip”( inkomen) en grijp je kansen om met minder meer te
doen!!! Bezuinigingen brengen creatieve ideeën voort.
Wie weet kun je in aanmerking komen voor inkomenstoeslagen of subsidie? Waar
kun je gereedschap voor een klus gratis lenen? Hoe kan ik mijn bakkunst inzetten
om mijn tuin te laten opknappen? Bespaartips!
Wie helpt mijn administratie op orde te maken zodat ik zonder kopzorgen weer kan
slapen? Hoe en waar kan ik gratis sporten?
Een aantal organisaties in Venray gaat op zaterdag 18 mei hun informatie, hulp,
adviezen en creatieve ideeën aan u geven om samen te zorgen dat u de crisis goed
doorstaat.
Kom naar de informatiemarkt in het wijkcentrum “de Kiosk” in wijk het Brukske te
Venray.
Zaterdag 18 mei
Van 10.00 tot 13.00 uur
Toegang gratis
Iedereen welkom!!
Maak gebruik van doe-activiteiten zoals:
Administratie op orde brengen. Breng je administratie mee en ga met hulp alles
ordenen in een overzichtelijke map.
Onderzoek of je in aanmerking kunt komen voor toelages, subsidie
Grip houden op je inkomsten en uitgaven
Met medewerking van:
PLIV, Synthese, Papierkraom, Gilde Opleidingen, Algemene Hulpdienst, Peerby,
Lets-do-it, EVA, Wonen Venray, van Helden Bewindvoering, gemeente Venray, Doe
Activiteiten Samen, ……………

Cursus Omgaan met Borderline
Medio april start de afdeling Preventie van Vincent van Gogh de cursus ‘Omgaan
met Borderline’ in Venray. De cursus, op donderdag gegeven, bestaat uit 8 bijeenkomsten en is bedoeld voor familieleden en naasten van mensen met een borderline
persoonlijkheidsstoornis. Het doel van de cursus is te voorkomen dat familieleden en
naasten van iemand met borderline overbelast raken door de zorg voor en om deze
persoon. In de cursus staan eigen vragen en behoeften centraal. Informatie, tips,
oefenen van vaardigheden en steun van anderen kunnen helpen meer grip op de
situatie en meer rust te krijgen.
Meer informatie of aanmelden:
Informatiepunt Vincent van Gogh
(0478) 527 066 of informatiepunt@vvgi.nl
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WAT GAAT ER GEBEUREN IN HET CENTRUMGEBIED
BRUKSKE?
Nu de plannen voor het centrumgebied van het Brukske eindelijk concreet gaan
worden werd het tijd om de omwonenden op de hoogte te brengen. Vandaar dat 25
februari een druk bezochte informatieavond was georganiseerd, gepresenteerde
door Hassan Najja van Wonen Limburg. De sfeer bij de aanwezigen was erg positief.
Voorgeschiedenis
In 2007 zag het Masterplan het levenslicht ter verbetering van de inrichting van de
wijk en meer sociale samenhang. Er werd een en ander gerealiseerd op beide
gebieden maar toen het op de bouw van het multifunctioneel centrum (MFC) en een
nieuw winkelcentrum aankwam, vormde de financiering een groot probleem. Steun
werd gezocht en gevonden bij o.a. Jumbo (eigenaar C1000) en Provincie Limburg en
december 2012 kwam er uiteindelijk groen licht om met de bouw te starten. De opzet
is zoveel mogelijk gelijk gebleven, maar het MFC wordt iets kleiner en er zijn op
verzoek van omwonenden wat aanpassingen gedaan.
Volgorde
Het totaal gaat ongeveer vier jaar duren. Eind zomer, na aanpassing en goedkeuring
van de bestemmingsplannen, wordt begonnen met de aanleg van een tijdelijk
parkeerterrein, de (tijdelijke) uitbreiding van Jumbo, de sloop van de gymzalen en de
bouw van het MFC die eind 2014 klaar moet zijn. Na oplevering wordt de
tafeltennishal, de school en het wijkcentrum gesloopt en tijdelijke voorzieningen
gerealiseerd. Als laatste volgt de inrichting van het openbare gebied, de bouw van
woningen en de bouw van het nieuwe winkelcentrum. De bouw wordt aanbesteed
aan lokale aannemers.
Aanzien van het MFC
Architectbureau RAU heeft bij het ontwerp rekening gehouden met de
kleinschaligheid van de wijkbebouwing. Daarom komen er verschillend uitziende
gebouwen voor elke functie die door een overdekte openbare zone met veel glas
verbonden worden. Duurzaamheid wordt o.a. gegarandeerd door herbruikbaar
bouwmateriaal, gebruik van zonlicht en zonnewarmte, een groen dak en goede
isolatie.
Resultaat
Als alles klaar is hebben we een modern en goed bereikbaar winkelcentrum en MFC,
waarbij voor de veiligheid langzaam en snel verkeer gescheiden zijn. Tussentijds
zullen de bewoners op de hoogte blijven via publicaties, internet en workshops. Op
naar de toekomst!
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ZooParc Overloon
Ook dit jaar kunnen de bewoners van de wijk ,,Brukske,,
weer gebruik maken van onze voordeelactie.
In de voorgaande jaren zijn al veel bewoners van deze
wijk bij ons op bezoek geweest.
Al deze mensen maar ook die gene die ons park nog niet kennen, stellen wij
graag in de gelegenheid, met een korting van meer dan 50% op bezoek te komen in
ons natuurlijke en spannende park. Normaal kost een toegangskaart € 17,00 per persoon

U kunt kaarten kopen, via AvBA, dan betaald u slechts € 8,00
dus niet aan de kassa van het park.
Deze kaarten zijn geldig voor kinderen volwassenen en 65-plussers ( kinderen tot
en met 2 jaar zijn gratis ) De kaarten hebben een onbeperkte geldigheidsduur
U kan dus zelf beslissen op welke dag u komt.

Dit werk als volgt
Vul op onderstaande bon in hoeveel kaarten u wil hebben, Vermeld duidelijk
leesbaar naam en adres en lever deze bon t/m 27 april 2013 in,
met contant geld . ( aantal kaarten x € 8,00 )

Bij: Rob Fries Fagotstraat 24
De kaarten kunnen na 3 mei afgehaald worden op het inleveradres.

Wil je alvast wat voorpret kijk dan op www.overloonzoo.nl

Bestellijstje
Naam :……………………………………………………….
Adres:………………………………………………………..
wil graag ……………..Kaartjes voor Zoo Parc Overloon
En betaald …………...x € 8,00 = €…………….totaal
SVP duidelijk leesbaar en volledig invullen
Inleveren bij:
Rob Fries Fagotstraat 24
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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

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

Iets te koop,
gezocht , gevonden of een
andere kort berichtje
Plaats een mini, dit kost slechts
€ 1,25 per keer
duidelijke tekst en geld afgeven op het
redactieadres: Fagotstraat 23
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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

Beauty Inc. Venray
Eikenlaan 2 a
Telnr: 0478 - 513470
Openingstijden: ma 13:00 - 20:30
Di t/m vr 12:00 - 20:30
Za 10:00 - 18:00
Zo gesloten

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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