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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 25 mei 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 
  Mei/juni 2013 
 

 

 

Vrijdag 24 mei  filmavond voor de jeugd groep 6,7 en 8  

aanvang 18:30 tot ± 20:00 uur. 
 

 

 
 

Zondag 16 juni word voor de 9e keer het Solfestival georganiseerd 

 

Vergaderingen: AvBA In “de Kiosk”aanvang 20.00 uur,   13 - mei , 10 - juni 
 

Vergaderingen: Wijkplatform In “de Kiosk”aanvang 20.00 uur, dinsdag 21 -mei , 17- juni 

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 de 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:   

Voor contact en informatie:  

webmaster@brukske.nl 

Bij goed weer kunnen de kinderen iedere zaterdag lekker spelen bij wijkcentrum de 

Kiosk, de entree kost € 0,50 p.p. Aanvang 12:00 t/m 18:00 uur,alle kinderen. 
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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   

24 mei 

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 iedere woensdagmorgen  

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.  

Onderneming voor Zorg en Welzijn 

 

Meer belangrijke adressen vind u op www.brukske.nl 

Spreekuur ouderen/jongeren (school)  
Maatschappelijk werk in Brukske 
Elke dinsdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur   

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

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

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. 
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Cursus ‘Stress de baas…?! 

In mei 2013 start de afdeling Preventie van Vincent van Gogh de cursus ‘Stress de 

baas…?!’. Afhankelijk van de aanmeldingen zal deze cursus in Venlo of Venray van 

start gaan. De cursus bestaat uit 9 bijeenkomsten (19.00 – 21.30 uur) en is bedoeld 

voor mensen die last hebben van stress of burn-out verschijnselen. In de cursus 

leert u vaardigheden aan en krijgt u tips om stress de baas te kunnen blijven.  

Informatie en aanmelding: Informatiepunt Vincent van Gogh 

T: 0478 – 527 066 of E: informatiepunt@vvgi.nl 
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Vergadering AvBA 8 april 2013 

Deze vergadering werden er veel afspraken gemaakt over het Solfestival van 16 juni 

2013. Het wordt weer een mooi evenement. Alleen de Luikse markt komt er dit jaar 

niet. Er komt wel een kleine informatiemarkt voor de bewoners van ’t Brukske. 
 

Het paaseieren zoeken met de paashaas was weer een succes. We hadden droog 

en zonnig weer en het was alleen wat koud.  
 

Ook de filmavond werd weer goed bezocht en in de maand mei en juni komt er een 

extra filmavond voor de jeugd. De datums komen in de info van de volgende maand. 
 

Wij zoeken nog vrijwilligers die ons willen helpen met het opbouwen en opruimen bij 

het Solfestival. U kunt zich aanmelden bij 0478 511873. 

ACTIEVE VRIJWILLIGERS EN BESTUURSLEDEN 
GEZOCHT VOOR HET BRUKSKE 
 
 

Brukske is een bruisende wijk waar de bewoners allerlei activiteiten ontplooien om 

van onze wijk een prettige omgeving te maken er voor zorgen dat er van alles te 

doen is. Dat is natuurlijk fijn, maar voor al die activiteiten zijn niet alleen mensen  

nodig die de handen uit de mouwen kunnen steken, maar ook mensen die de zaken 

die ervoor nodig zijn kunnen regelen.  
 

WAAR KUNT U TERECHT? 
 

Als u vooral mee wilt helpen met activiteiten, bijvoorbeeld begeleiden van kinderen 

bij Samen Buiten Spelen, filmavonden, spellenmiddagen en vieringen, kunt u zich 

aanmelden bij Aktiviteitenvereniging Brukske Aktief (AvBA)  

Tel: 0478-511873 
 

Begrijpt u dat een Wijkplatform hard nodig is om de belangen van onze wijk te  

behartigen en heeft u bovendien een goed oog voor cijfers. Wijkplatform Brukske 

is dringend op zoek naar (bestuurs)leden en vooral een penningmeester is welkom. 

Tel: 0478-584641 
 

Ziet u het belang van huiswerkbegeleiding in en wilt u helpen bij de organisatie  

daarvan, meldt u dan aan bij Wizkidz. Zij hebben dringend bestuursleden nodig. 

Tel: 06-12626516 
 

Kortom, draagt u de wijk Brukske een warm hart toe en wilt u graag uw energie en 

tijd erin steken om onze wijk nog leuker te maken, meldt u dan aan bij een van  

bovenstaande organisaties! 
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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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Berichten van het Wijkplatform 

 

Maandagavond 22 april hielden de leden van het Wijkplatform Brukske een besloten  

bijeenkomst. Meestal zijn de vergaderingen openbaar en kan iedereen aanschuiven. 

Maar dit  keer wilde het platform vooral bespreken wat de haar eigen rol is met het oog op 

de toekomst zonder inbreng van andere partijen. Natuurlijk werden er ook een aantal  

reguliere zaken besproken. 

 

Bewonersbedrijf 

Om vrijwilligerswerk voor de toekomst veilig te stellen, maakt het platform al enige 

tijd plannen om een bewonersbedrijf op te richten. Dit blijkt moeilijker dan verwacht, 

mede omdat voor allerlei initiatieven, waar je in de toekomst geld voor de wijk mee 

zou kunnen verdienen, een pand in eigen beheer nodig is. Die mogelijkheid is er  

binnen  het Brukske niet. Bovendien is het aantal vrijwilligers en de tijd die zij hieraan 

kunnen besteden op dit moment niet groot genoeg. Vandaar het plan om even pas 

op de plaats te maken en te inventariseren wat er op dit moment al gebeurt, want dat 

is niet weinig. Misschien dienen zich dan andere mogelijkheden aan. Daarnaast 

gaan we actief proberen om meer mensen te werven. Vooral bestuursleden zijn dun 

gezaaid op het moment. In deze INFO komt ook een oproep. 

 

Huiskamer 

Eindelijk zijn er verzekeringsgelden binnen gekomen en is er begonnen aan het  

herstel en opknappen van de huiskamer en de Kiosk na de brand. Over de inventaris 

is er nog onduidelijkheid. Komt er nog wat terug, wanneer komt er geld voor de  

aanschaf van nieuwe spullen en hoeveel?  

De gebruikersgroepen hebben al laten weten dat ze in ieder geval graag willen  

meehelpen bij de inrichting. 

 

De volgende vergaderingen, waar iedereen weer welkom is, zijn op 21 mei en 17 

juni. 

NIEUW, SPREEKUUR VOOR  
ALLOCHTONE OUDEREN 
 

Op alle woensdagmiddagen in de even weken vindt er een speciaal spreekuur plaats voor  
allochtone ouderen van 13.00 - 14.00 uur. 
 

U kunt zo binnen lopen of een afspraak maken voor Brukske spreekuur in de buurtwinkel, 
Kiosk 98/99. 
Tel: 0478-517317 of E-mail: venray@synthese.nl 
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Met de bakfiets de wijk in! 
 
Misschien heeft u hem vorig jaar al een keer voorbij zien komen, de bakfiets van 

Brukske Mooi Anders! Deze bakfiets zit vol met knutselmateriaal, een tafel met 4 

stoeltjes en verschillende buitenspellen. 

 

Wilt u de bakfiets inzetten om een leuke activiteit te organiseren voor de kinderen uit 

uw straat en woont u in de wijk Brukske. Dan kunt u de bakfiets kosteloos komen 

ophalen. 

 

Schrijf even kort in een mailtje wie u bent en waarvoor en waanneer u de bakfiets 

nodig heeft of neem contact op via de telefoon met Karlijn Coneuo– Versteegen van 

Syntehese, k.versteegen@synthese.nl of bel: 06-44281619. 

 

Last van lentekriebels? Gewoon terug kriebelen! Gezelligheid in de wijk maak je  

samen! 
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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) 
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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......... 
 
 

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. 

http://www.julicher-meijer.nl/
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Help jij tijdelijk iemand in je buurt uit 
de brand? 

 

Je kent het vast wel: operatie, snel uit het ziekenhuis, thuis  
herstellen maar professionele hulp is er niet meer. Met buren, familie 
en vrienden moet je het zien op te lossen. Dit is soms heel moeilijk. 
Zou jij voor enkele weken iets voor een gezin bij jou in de buurt willen 
betekenen? Neem jij een keer de  
boodschappen voor ze mee? Breng jij een keer een kind naar 
school? Draag jij een keer die zware wasmand naar boven? 
 

Voor meer informatie bel met Judith Pelzer  

06-52669374 
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Extra activiteit Huiskamer Brukske 
 
 

Op zaterdag 23 maart werd er een regio dag gehouden in  de wijk Brukske.  Mensen 

vanuit heel Nederland mochten een kijkje komen nemen in Brukske en beleven  

welke projecten hier allemaal georganiseerd worden.   

De Huiskamer heeft een extra activiteit gehouden in het huis van de wijk op die  

ochtend. Tijdens deze activiteit hebben de mensen kennis kunnen maken met het 

huiskamer project, begeleiders en kinderen die het project bezoeken. Hierbij was de 

gelegenheid om vragen aan elkaar te stellen. Tijdens deze huiskameractiviteit zijn er 

o.a. koekjes gebakken en versierd, geknutseld, sieraden gemaakt en natuurlijk  

heerlijk geproefd van de zelfgemaakte koekjes. 

In het huiskamerproject worden verschillende activiteiten uitgevoerd. Deze  

activiteiten hebben tot doel het activeren van jongeren, begeleiding bij de  

persoonlijke ontwikkeling, participatie en het stimuleren van kinderen bij sport, spel 

en ontmoeting. 

De huiskamer is bestemd voor alle kinderen van groep 5 t/m 8 die in de wijk Brukske 

wonen.  

Openingstijden Huiskamer: 

Groep 7 & 8 : ieder dinsdag- en donderdagmiddag van 15.30 uur tot 17.00 uur. 

Groep 5 & 6 : ieder woensdag van 13.00 uur tot 15.00 uur  

 

Dit project wordt uitgevoerd door Synthese en  ondersteund vanuit het sociaal  

activeringsprogramma van Brukske Mooi Anders en het Wijkplatform Brukske. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de begeleidster van het  

Huiskamerproject Samira Najja- Siar. mailadres: s.najja@synthese.nl 
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Meer met minder! Grijp uw kans.  
 
Van alle kanten krijgen we berichten over bezuinigingen. 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  

 *    Modeshow ”zichtbaar mooi in onzichtbaar tweedehands”  

 

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, Lia Juliana, Kredietbank Limburg, Voedselbank, de buurvrouw-

venray, To-Do, de Rede, Rabobank,. …………… 
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Meimaand Fietsmaand – Eco-route 
 

De Fietsvierdaagse Venray organiseert dit jaar voor de 4e maal een prachtige  

gezinsfietstocht van ongeveer 34 km in het kader van Meimaand Fietsmaand en is 

een prima voorbereiding voor de 29ste Fietsvierdaagse Venray. Deze gezinsfietstocht 

heeft de naam Eco-route gekregen.  
 

Tijdens deze tocht kunt u genieten van het enorme aanbod aan cultuur, kunst, en 

natuur wat Venray en omgeving rijk is. Onderstaand treft u een kleine greep uit de 

diverse bezienswaardigheden tijdens deze tocht: 
 

Demonstratie schapen drijven  

Wijnhoeve Limburgergaard in Leunen 
  

Deze tocht gaat plaatsvinden op zondag 26 mei. De start is op het Henseniusplein 

in het centrum van Venray.  Men kan starten tussen 10.00 uur en 13.00 uur.  

Sluitingstijd is 17.00 uur. Bij de start ontvangt men een routebeschrijving. 
 

De kosten van deelname bedragen slechts € 3, = per persoon inclusief een unieke 

herinnering. Kinderen, onder begeleiding, kunnen gratis deelnemen.  

Deze route is ook geschikt voor mensen in een scootmobiel. 
 

Op zondag 26 mei is het koopzondag in Venray en zijn de winkels in Venray  

geopend en kunt u na afloop heerlijk nagenieten op één van de gezellige terrassen 

of nog even gaan winkelen. 
 

Op onze site www.fietsvierdaagse-venray.nl kunt u de route van 2010 (Molen Nooit 

Gedacht), de route van 2011 (Museumtocht) en de route van 2012 (Venray Bloeit 

Fietsroute) gratis downloaden. 
 

Wij hopen u te mogen ontmoeten op zondag 26 mei. 

 

Brukske Mooi Anders 
In het wijkkantoor aan de Kiosk 98/99 kunt u terecht met al uw vragen over Brukske 

Mooi Anders: over het winkelcentrum, het MFC, of over sociale activiteiten en  

ondernemen in Brukske. U kunt er ook uw ideeën of tips voor de wijk geven. Loop 

gerust eens binnen! 
 

Openingstijden 
Maandag t/m donderdag van 10.00-13.00 uur voor informatie over Brukske Mooi 

Anders en vragen aan Wonen Limburg. Overige bezoektijden op afspraak. Voor  

actuele informatie kijkt u op www.brukskemooianders.nl 

http://www.fietsvierdaagse-venray.nl
http://www.liefdevoorlimburg.nl/evenementen/fietsroute+venray+bloeit?evenement_id=1349&contactid=z5O7VkWj9tL4Orwi7RBMjA==
http://www.wijnhoevelimburgergaard.nl/
http://www.fietsvierdaagse-venray.nl/
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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 

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 

 

          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 

 

Iets te koop,  

gezocht , gevonden  of een  

andere kort berichtje max 7 regels 

Plaats een mini, dit kost slechts  

€ 1,25 per keer 

duidelijke tekst en geld afgeven op het  

redactieadres: Fagotstraat 23 

 

Dinsdagavond 
 

Van 20.30 tot 22.00 uur 
 

Nederlandse Grammatica 
 

Les 
 

In de Kiosk 
 

Voor inlichtingen 
 

0478-511873 
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