INFOBrukske

Dit zijn de kinderen die de
kleurwedstrijd hebben
gewonnen

De vakantie is weer voorbij en
wij gaan weer beginnen
20 september filmavond voor de
jeugd Groep 6,7&8 deze filmavond
gaat niet door

September 2013 Jaargang 33 nr.6

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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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:
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 20 september filmavond voor de jeugd groep 6,7 en 8
aanvang 18:30 tot ± 20:00 uur. ( Gaat niet door in oktober is er wel weer een
Filmavond )
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, 14 - oktober,
4 - november, 9 - december
Vergaderingen: Wijkplatform In “de Kiosk”aanvang 20.00 uur, 16 - september,
21 - oktober, 18 - november, 16 - december

Zaterdag 28 september 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 kan helaas niet doorgaan

20 september in oktober is er weer een filmavond
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.

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
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 van 10 juni 2013.
Dit was de laatste vergadering voor de vakantie. Er werden nog afspraken gemaakt
omtrent het Solfestival.
Er waren weer attracties voor de jeugd en diverse optredens van Los del Sol uit
België.
Ook de winnares van Venray got talent trad op tijdens het Solfestival van 16 juni.
Er waren genoeg vrijwilligers, de organisatie van de “buiten spelen” zorgde voor een
popcornautomaat en luchtkussen en trampoline.
Na het Solfestival had iedereen vakantie en ook de redactie van “de info” had
2 maanden Vakantie.
De foto’s van het Solfestival staan op Facebook onder Avba Brukske.

In het wijkcentrum “de Kiosk” start op
woensdagavond 4 september 2013
Nederlandse grammaticales voor
anderstaligen van 20.30 uur tot 22.00 uur.
Dit kost € 2,50 per les.

Spreekt u Nederlands maar heeft u moeite met
grammatica bij het schrijven, of heeft u moeite
met het begrijpen van brieven, dan kunt u zich
opgeven tel. nr. 0478 511873.

7

Beeldje bij de Kiosk is weg/gestolen?
Bij de Kiosk staat al vanaf 1982 een
beeld (meisje met hoepel)
Helaas is dit beeld weg.
Als u iets gezien of gehoord heeft
neem dan contact met de politie op.
Zodat de politie hier werk van kan
maken.

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
De INFO had al vakantie toen het Wijkplatform Brukske haar laatste vergadering voor het
zomerreces hield op maandag 17 juni. Vandaar dat u nu nog op de hoogte wordt
gebracht van de belangrijkste onderwerpen die besproken zijn. Aansluitend komt de
eerste vergadering na de vakantie aan bod.
Overlast
Twee belangstellende bewoners, wilden graag weten waar het wijkplatform zoal mee
bezig is. Natuurlijk kregen zij ook het woord en gaven aan dat vooral de hondenpoep en
het crossen op het zwarte pad hen een doorn in het oog zijn. Het zijn bekende
problemen. De crossers zijn moeilijk aan te pakken omdat ze veelal op gestolen scooters
rijden. Bij jeugdoverlast worden overigens eerst coaches gestuurd. Voor de honden zijn
er geen uitlaatstroken meer en de handhaving door BOA’s is lastig. Het WPF zou
eventueel een ambtenaar van de gemeente hierover kunnen uitnodigen. Initiatieven
vanuit de bewoners zijn nog meer welkom en zullen zeker ondersteund worden.
Plannen voor Bach- en Mozartflat
Door de renovatie is het wooncomfort in de flats flink gestegen, maar met de sociale
cohesie wil het nog niet zo vlotten. Wonen Limburg gaat dit met diverse middelen
aanpakken. Eén daarvan is een toewijzingsbeleid voor de flats. Nieuwe bewoners
moeten uit de wijk komen, een baan of dagbesteding hebben en betrokkenheid bij de wijk
tonen. De doelgroepen zijn jonge gezinnen, vitale ouderen en jongeren. De vrijgekomen
woningen krijgen een frisse uitstraling om extra aantrekkelijk te maken. De omgeving
wordt ook aangepakt. Voor de bestaande bewoners biedt de kansmakelaar actief
mogelijkheden en ook overlast wordt actief aangepakt.
Tijdelijke parkeerplaatsen
Het bouwterrein van het nieuw te bouwen MFC valt over de huidige parkeerplaatsen,
zodat voor het begin van de sloop en bouw, als eerste dat probleem moet worden
opgelost. De panden van de bloemist en vroegere drogist worden gesloopt en daar komt
een kleine parkeerplaats. De grootste verharde plaats komt op de groene zone naast het
Zwarte Pad, achter de Klarinetstraat. Tijdens de bijeenkomst voor bewoners op 3 mei
werd ook verteld dat de doorsteek langs het winkelcentrum blijft, maar versmald en met
eenrichtingsverkeer. Vanwege het bouwverkeer via de rondweg zal er ook een
alternatieve fietsroute komen. De tijdelijke situatie zal zeker een jaar of vijf duren.
Veilige wijk voor iedereen
Omdat het wijkplatform graag wil dat iedereen zich veilig voelt in de wijk is zij in gesprek
met vertegenwoordigers van de landelijke pilot “Natuurlijk Samen” die ook seksuele
diversiteit bespreekbaar willen maken in de wijken.
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Hoe dit vorm gegeven wordt is nog niet concreet. Na de vakantie kwam het Wijkplatform
Brukske op 19 augustus bij elkaar en het was volle bak. De bezoekers van de laatste keer
waren weer aanwezig met versterking.
Veel van de onderwerpen die vorige keer aan bod waren gekomen, werden even
bijgepraat. Waar nieuwe ontwikkelingen waren vindt u die hieronder vermeld
Hondenpoep
Het was fijn te zien dat de bezoekers van de vorige keer zo geïnspireerd waren dat
zij de koppen bij elkaar hadden gestoken en samen met hondenbezitters naar
oplossingen gezocht hebben voor het hondenpoep probleem. Dhr. Noya gaf hier
samen met Dhr. Najja een powerpoint-presentatie over onder het motto ‘hou het gras
groen’. Zij vonden het jammer dat in zo’n groene wijk als de onze, vanwege
hondepoep, grasvelden niet gebruikt kunnen worden door de kinderen. Zij wezen
met name op de onduidelijkheid over waar honden wel of niet hun gang mochten
gaan. Oplossingen zochten zij daarom vooral in bordjes, afscheidingen,
uitlaatmogelijkheden en natuurlijk handhaving. Het wijkplatform herinnerde aan
vroegere maatregelen, die wegbezuinigd waren. Misschien zijn daar toch weer
mogelijkheden. Vandaar dat zij de bewoners in contact brachten met Dhr. Linders
van de gemeente, die ook aanwezig was. Misschien is het weer eens tijd om
gezamenlijk in actie te komen.
Suikerfeest
Het Suikerfeest was een groot succes. Het bezoekersaantal was dubbel zo groot
dan verwacht, mede door het mooie weer en de combinatie met ‘samen spelen’.
Zowel kinderen als volwassenen amuseerden zich volop. Het eten was door de grote
opkomst jammer genoeg voor het einde al op, maar dat mocht de pret niet drukken.
Wizkidz
Sinds 8 augustus is Wizkidz, die huiswerkbegeleiding in de Estafette verzorgd, een
zelfstandige stichting. Op deze manier kunnen zij fondsen werven voor dit project dat
vorig jaar zo succesvol bleek. De beoogde uitbreiding naar begeleiding van kinderen
in het voortgezet onderwijs gaat niet meer door, omdat dit inmiddels is opgepakt
door een andere particuliere organisatie.
Wintermarkt
De jaarlijkse wintermarkt in de Kiosk die gepland staat op 18 december, kan door de
geplande bouwactiviteiten van het nieuwe MFC in gevaar komen. Eventueel kan er
uitgeweken worden naar het Estafette schoolgebouw.
Mocht u ook een keer een bijeenkomst bij willen wonen, de volgende vergaderingen
van het Wijkplatform Brukske zijn op 16 september en 21 oktober.

10

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…
Eventueel in unieke rouwkapel in Oirlo
Telnr. 0478-571442
www.duijfuitvaartonderneming.nl
Ook als u elders verzekerd bent.
Uitvaartonderneming Duijf

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

OPROEP VAN EEN HOND
Gelukkig heb ik een baasje die mij iedere dag een paar keer uit kan laten.
Het verdiend een pluim dat mijn baasje ALTIJD een zakje bij zich heeft om mijn
drollen in te doen en het dan thuis bij het afval gooit.
Wanneer ik mijn soortgenoten keurig aangelijnd zie lopen met hun baasjes, moet ik helaas
constateren dat er veel baasjes bij zijn die niet de moeite nemen om de
drollen op te ruimen. Wanneer de drol wel in een zakje wordt gedaan, zie ik geregeld dat
die zakjes dan ergens tussen struikjes of gras wordt gegooid. Ik mag toch aannemen dat
iedere hondenbezitter weet hoe het wel moet. (ook de kattenbezitters)
Het zou zo fijn zijn als kinderen eens een keer
thuis komen van het buiten spelen, en dan
geen hondenpoep
onder hun schoentjes hebben. Zelfs ik vind dit
zo erg stinken dat ik er helemaal niet goed van
wordt. Gezien mijn soortgenoten en ik echt
niet onze drollen zelf op kunnen ruimen, wil
ik bij deze dan ook een vriendelijk en
dringend verzoek doen om onze mooie wijk
drolvrij te maken en te houden.
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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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Te Huur: Bedrijfsruimte,
Bachstraat 100B

Per 1 september is deze bedrijfsruimte (links op de foto) te
huur.
De ruimte is 22 m2 groot, exclusief toilet en kitchenette.
De huur bedraagt € 250,- per maand
en de servicekosten (incl. stoken en water) € 60,10.
Dit bedrijf ligt langs de rondweg in Brukske
en er is gratis parkeergelegenheid.
De ruimte is ideaal voor kleine bedrijfjes,
zoals een schoenmaker, naaiatelier, etc.
In beperkte mate is ook detailhandel mogelijk.
De ruimtes zijn bedoeld voor startende ondernemers.
In de nabije toekomst bouwen wij op deze plek meer
bedrijfsruimtes.
Wilt u hier meer over weten?
Bel de Kansmakelaar, Roeland Cleuren, 088-3850701.
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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

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

Hondenuitlaatservice
Venray
Voor info bel: 0622179104
Of kijk op:
www.hondenuitlaatservicevenray.nl

AvBA is ook aktief op
Facebook.
Mensen die een Facebook
pagina hebben kunnen de
Facebook pagina van de AvBA
vinden in het zoek menu van
hun Facebook pagina door
AvBA brukske in te toetsen.
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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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