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28 juni filmavond voor de
Jeugd groep 6,7en 8
Meidengroep bedankt het wijkplatform
In Juli en augustus is er geen INFO
i.v.m. vakantie
Wijkcentrum de “Kiosk” is van 6 juli t/m
19 augustus gesloten
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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:
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
juni 2013
Vrijdag 28 juni 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.
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, dit is voor alle
Kinderen. Voor inlichtingen kan gebeld worden naar, tel: 06-10965410
Vergaderingen: AvBA In “de Kiosk”aanvang 20.00 uur, 10 - juni, 9 - september,
14 - oktober, 4 - november, 9 - december
Vergaderingen: Wijkplatform In “de Kiosk”aanvang 20.00 uur, 17- juni, 19 - augustus,
16 - september, 21 - oktober, 18 - november, 16 - december

Zaterdag 29 juni oud papier voor 12.00 uur

aan de straat zetten.
Daarna op 27 juli en op 31 augustus
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

28 juni
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 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 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.

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
Voor info , www.synthese.nl

Koffie- en Thee-uurtje voor Vrouwen
Koffie– en Thee-uurtje is met vakantie vanaf 7 juli t/m 21 augustus
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.

Meer belangrijke adressen vind u op www.brukske.nl
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Vergadering AvBA 13 mei 2013
Bij deze vergadering werden de nieuwe data vastgelegd van de aktiviteiten die
vanaf juni gehouden worden.
Het Solfestival van 16 juni is de eerstvolgende grote aktiviteit.
Verder is er weer het jaarlijkse herfstknutselen voor de kinderen, de filmavonden
voor de jeugd, kienen, Sint Maarten, Sinterklaasfeest en kerstknutselen.
Verdere informatie hierover komt in “de info” te staan.
De werkgroep van het Solfestival heeft het nog erg druk om alles in goede orde te
laten verlopen. Wij hopen dan ook dat er veel bezoekers zullen komen genieten van
de muziek en dans die er te zien zal zijn.

Een bericht van de redactie INFO Brukske
Bijna zomervakantie en dan????
Het is weer bijna zomervakantie nog maar een paar weekjes te gaan.
Eventjes voor 6 weken geen school, geen leraar/lerares die aan je hoofd ligt te
“zeuren” nee eventjes lekker je eigengang kunnen gaan. Met je ouders naar een
pretpark of op vakantie gaan naar een bijzondere plek of dit nou in het buitenland is of in eigenland dat maakt niet zo veel uit. De ouders zijn van een kant blij
dat ze niet zo vroeg op hoeven maar van de andere kant ook weer niet omdat de
kinderen niet naar school gaan. Een voordeel van de vakantie is dat er geen
verplichtingen zijn je kunt gewoon een denken laat de boel de boel maar ik neem
het er eventjes van en ga genieten. Om dan naar 6 weken weer lekker fris te
kunnen beginnen aan een nieuw schooljaar met een andere leraar of lerares of
naar een andere school gaan.

Het wijkcentrum “de Kiosk” is van
6 juli t/m 19 augustus gesloten
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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
Vanwege Pinksteren kwam het Wijkplatform Brukske 20 mei op dinsdagavond bij elkaar.
Door de zomervakantie van de Info zult u de berichten twee maanden moeten missen en
daarom zullen we zoveel mogelijk onderwerpen aan bod laten komen.
Toekomst
Dirk Smeets, de discussieleider tijdens de regiodag, wil graag het platform helpen
om de weg naar de toekomst te vinden. Als straks de ruime professionele
ondersteuning in de wijk wegvalt zou het platform klaar moeten zijn voor een
centrale positie, waarbij zij de toon zet voor wat er in de wijk gebeurt. Daarvoor is
een duidelijke visie nodig. Dit sluit aan met waar het platform zelf mee bezig is en ze
wil deze lijn dan ook graag open houden.
Solfestival
Bijna zou het Solfestival dat al jaren zo succesvol is, vanwege krimpende financiën
niet door kunnen gaan. Dat zou des te pijnlijker zijn, omdat volgend jaar de bouw
van het nieuwe MFC bezig zal zijn en het dan sowieso niet mogelijk is. Gelukkig
springt het Sociaal ActiveringsProgramma (SAP) bij en kan het naar alle
waarschijnlijkheid toch door gaan.
Buurtbus
Het busje dat het wijkplatform van Wonen Limburg in gebruik krijgt, kwam maar niet
vrij, terwijl het alleen nog beletterd zou moeten worden. Het bleek dat er een kink in
de communicatiekabel zat waardoor de partijen op elkaar zaten te wachten.
Hopelijk is dit nu snel opgelost en kunnen de wijkbewoners er snel gebruik van
maken.
Huiskamer
De huiskamer in de Kiosk is bijna klaar. De door brand aangetaste ruimte is mooi
gerenoveerd, de deuren, ramen en muren zien er strak uit en er is een hele nieuwe
vloerbedekking. Er moeten nog een aantal zaken aangepast worden en dan kan de
aankleding beginnen.
Wijk- en Dorpsraden Overleg
De dorpen maken zich zorgen over het minimaal vereiste leerlingenaantal voor de
basisscholen. Voor een aantal zou dat sluiting van hun school betekenen en dat
haalt wel het hart uit het dorp. Daarnaast is het glasvezelnetwerk in het
buitengebied een probleem. Op sommige punten is er zelfs geen
netwerkverbinding. Er wordt gezocht naar een gebiedsdekkende constructie.
Mocht u ook een keer een bijeenkomst bij willen wonen, de volgende vergaderingen
van het Wijkplatform Brukske zijn op 17 juni en daarna, vanwege de zomervakantie,
pas weer op 19 augustus.
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Kleurplaat wedstrijd voor alle kinderen die nog op de basisschool zitten.
Jullie kunnen de kleurplaat inleveren met naam en leeftijd,adres op het volgende
adres Pasodoblestraat 11. Voor 15 augustus 2013 en hier kunnen jullie een klein
prijsje mee winnen.
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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
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op zondag 16 juni 2013

Op zondag 16 juni bruist het centrum van het Brukske te Venray van de
activiteiten want dan wordt voor de negende keer het Solfestival rond
wijkcentrum de Kiosk gehouden. Het evenement wordt georganiseerd door
Av Brukske Aktief in samenwerking met vertegenwoordigers van de Turkse
Gemeenschap uit Venray.
Het Solfestival heeft mede door de sponsorbijdragen van Wonen Venray,
het Wijkplatform Brukske, het wijkcentrum de Kiosk uit kunnen groeien tot
een jaarlijks evenement
Het festival, dat om 13.30 uur wordt geopend, bestaat uit een vier uur
durend programma van dans en muziek, dat vanaf een overdekt terras te
volgen is.
Deze middag treedt o.a. Los Del Sol op met een buikdanseres met
vuurshow. Verder zullen Los Del Sol Mexicaanse en temperamentvolle Zuid
Amerikaanse dans- en muziekshows laten zien. Tevens treedt deze middag
Nadine Daniels op die in 2012 de winnares van Venray Got Talent was.
De presentatie van deze middag is in handen van Petra van
Duinhoven. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Treasure. Voor de
jeugd zijn diverse attracties opgesteld waaronder twee luchtkussens, een
glijbaan, een draaimolen. Verder kunnen de kinderen zich laten schminken
en henna - verven.
Ook dit jaar zijn tijdens het Solfestival een aantal organisaties uitgenodigd
om zich op deze dag middels een informatiestand te presenteren en
bezoekers van informatie te voorzien.
Al met al wordt het een zeer gevarieerde middag met allerhande activiteiten,
de entree is gratis en……...iedereen is van harte welkom
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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

Aankondiging

Lekker buiten spelen

Bij goed weer gaan we weer naar buiten
met alle spellen.
Wanneer?
Iedere zaterdag vanaf 12:00 t/m 18:00
uur.
Ook is er dan popcorn,suikerspin,chips,
Limonade en friet te koop.
Waar?
Bij wijkcentrum de Kiosk
Entree € 0,50 p.p
Met veel spellen,grote trampoline en
springkussen.
Voorinlichtingen kunt u bellen met
tel: 06-10965410
Toezicht aanwezig
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Zomer fruitbowl
Echt een zomers fris dessert
Bereidingstijd: 10-20 minuten
Ingrediënten voor 4 personen
1 kg zomerfruit zoals aardeien, blauwe bessen, frambozen, rode bessen, perzik of
nectarines, kersen zonder pit,
50 ml sinaasappellikeur,
50 ml cassisiroop,
50 ml sinaasappelsap,
1 fles prosecco of cava,
enkele takken verse munt
Bereidingswijze
Maak de vruchten schoon en schep ze in een ruime schaal of kom. Meng de likeur
met de siroop, sap en schep dit door de vruchten. Giet de prosecco of cava erover.
Serveer in kommetjes of mooie glazen en doe de munt erop
Serveertips
Kan ook zonder alcohol, bereid dan met koolzuurhoudend mineraalwater of cristal
clear cranberry.
Neem ipv munt basilicum.

Zomer
Zomer dat hoort het nu te zijn.
Zomer ik vind het altijd zo fijn.
Zomer de zon schijnt de hele dag.
Zomer er verschijnt op mijn gezicht een lach.
Zomer dat ziet er nu niet naar uit.
Zomer maar het lijkt wel herfst.
Zomer het regent nu en daaraan de pest.
Zomer kom maar gauw terug.
Zomer ik wil de zon weer terug.
Zomer ik vind het zo fijn.
Zomer mag het van mij altijd wel zijn.

Aktiviteitenvereniging Brukske Aktief en de
redactie van de INFO
Wensen alle bewoners van het Brukske
Of ze nou met het vliegtuig,eigenauto,trein,bus
Of op de fiets gaan, maar ook alle thuisblijvers,
☞ EEN PRETTIGE VAKANTIE. ☜
In september zien we elkaar weer graag terug
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Meidengroep Brukske bedankt het Wijkplatform Brukske
De meidengroep van Synthese heeft op maandag 13 mei de leden van het wijkplatform
Brukske bedankt voor het mede mogelijk maken van de meiden inloop. Zonder hun inzet
zou de inloop niet plaats kunnen vinden. Zij voorzien de meidengroepen o.a. van een eigen
accommodatie.
Naast het serveren van eigen gemaakte culinaire hapjes hebben de meiden van 13-14 jaar
deze avond ook ideeën omtrent de inrichting van de (nieuwe) accommodatie besproken
met het WPF.
Begin februari jl. is de locatie van de huiskamer en meidengroepen bij de Kiosk beschadigd
geraakt door brandstichting. Sinds deze periode komt de meidengroep1 (13-14jr), begeleidt
door meidenwerkers van Synthese, bij elkaar in het Huis van de Wijk van Wonen Limburg.
De meidengroep2 (14-15jr.) en 3 (15jr. +) kunnen in de maanden mei en juni terecht in het
moedercentrum EVA.
Wat houdt een meidengroep, ondersteunt door Synthese, nu eigenlijk in?
In drie verschillende leeftijdsgroepen biedt Synthese laagdrempelige activiteiten aan in een
veilige omgeving waar ruimte is voor het ontwikkelen en uiten van eigen identiteit. Ook is er
ruimte voor ontmoeting en ontspanning waarbij speciale aandacht uit gaat naar het individu
en haar culturele achtergrond. Deze voorwaarden zijn noodzakelijk voor een evenwichtige
ontwikkeling.
De activiteiten die Synthese verder aanbiedt zijn verschillend van aard en inhoud:
Themagerichte activiteiten met als doel opbouwen en onderhouden van sociale
contacten.
Leren om hun mening te uiten en voor zichzelf op te komen
Kennis opdoen over verschillende thema’s middels voorlichting, excursies, discussies
en gastsprekers.
Sport- en recreatieve activiteiten.
Het stimuleren van deelnemers in hun zelfstandigheid en participatie binnen hun eigen
leefomgeving.
Deelnemers hebben actief inspraak in het programma.
De meidengroepen zijn voor alle meiden uit de gemeente Venray toegankelijk en gratis te
bezoeken. De focus ligt in eerste instantie wel op de groep allochtone meiden omdat gebleken is dat er bij hen duidelijk een behoefte is om op deze manier samen te komen, contacten en vriendschappen te onderhouden en informatie tot zich te laten komen. Autochtone
meiden zijn ten alle tijden van harte welkom om zich bij de groep te voegen.
Uitstapje Walibi
Elk jaar maken de meiden een groot uitstapje. Rond de meivakantie kunnen ze even bij
komen van de dagelijkse dingen zoals school, werk, etc. Dit jaar was, in de meivakantie,
Walibi aan de beurt. Voor meer informatie kunt u terecht bij Mirte Nelissen
m.nelissen@synthese.nl of Mieke Cruijsberg m.cruijsberg@synthese.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
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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

Nederlandse Grammatica
Les
Van 20.30 tot 22.00 uur
In de Kiosk
Voor inlichtingen
0478-511873
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
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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

Te koop
Box vierkant, wit: € 15,00
Maxi-cosi: € 20,00
Houten kinderstoel
( met afneembaar blad en
kussen), Wit: € 15,00
Campingbedje: € 10,00
Tel: 06-48186431

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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