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                             25 oktober filmavond  
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                      26 oktober herfstknutselen  
 

                   voor de jeugd 
 
               9 november filmavond   

            voor de ouderen 
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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 26 oktober 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 
 Oktober / november 2013 

Vrijdag 25 oktober filmavond voor de jeugd groep 6,7 en 8  

aanvang 18:30 tot ± 20:00 uur.  

Zaterdag 26 oktober herfstknutselen middag voor kinderen van 4 t/m 10 jaar,   

aanvang 14:00 uur  t/m 16:00 uur.( zie voor info pagina 11) 

Maandag 11 november sint - maarten lampionnen optocht 18:15 uur lampionnen 

afhalen  aanvang 18:30 uur. 

Zaterdag 16 november gezins kienavond aanvang: 19:30 uur zaal open 19:00 uur. 

Zaterdag 30 november Paranormale avond met Mariëlle Beks de zaal is open vanaf 

19:30 uur aanvang 20:00 uur. 
 

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 

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   

Alle informatie over uw wijk   

actieve verenigingen en organisaties, 

Foto’s van actuele activiteiten, etc. 

Webmaster:   

Voor contact en informatie:  

webmaster@brukske.nl 
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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   

25 oktober 

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 

 

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 

 

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 

 

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. 
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Vergadering AvBA van 10 juni 2013.  

In deze vergadering werd een evaluatie gehouden over het Solfestival van juni 2013. 
 

Deze dag is goed bezocht mede door de mooie attracties die er weer stonden. Ook 

de optredens waren goed verzorgd en de toeschouwers, vooral kinderen, hebben 

flink mee gedaan. Er waren een paar volwassenen die mee gedanst hebben met de 

buikdanseres. Dit is voor herhaling vatbaar. De foto’s hiervan staan deze keer op 

facebook onder avba brukske. 
  

Op 16 november is er weer gezinskienen in “de Kiosk” en op 30 november wordt er 

weer een paranornale avond gehouden. We hopen op een grote opkomst.  
 

Er is iets nieuws gestart in “de Kiosk” nl een filmavond voor  

ouderen. Komt u ook eens kijken. De entree is € 2,50.  

Meer informatie hierover vindt u in “de INFO”.  

 

 Feest van St. Maarten 
 

Maandag 11 november 2013 

Lampionnenoptocht  
met na afloop St. Maartensvuur 

 

Alle kinderen t/m 12 jaar mogen mee lopen in de optocht door 

Brukske. 

Vanaf 18.15 uur gratis lampion afhalen 

Om 18.30 uur start de optocht,  

de muziek word verzorgt door: Joekskapel Lange Zök  
De deelnemers krijgen een traktatie. 

Zelf gemaakte lampions krijgen een extraatje. 
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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

Berichten van het Wijkplatform 

Er was een grote opkomst bij de vergadering van het Wijkplatform Brukske op  

maandag 16 september, er viel dan ook heel wat te bespreken. Hier een kleine  

opsomming van wat aan bod kwam. 

 

Koffiekar 

 

Karlijn Verstegen heeft het plan opgevat om een koffiekar in het Brukske te  

introduceren. De huidige wijkschouw levert al veel informatie op, maar daardoor kom 

je er nog niet achter wat er onder de mensen leeft. Via een praatje bij een kopje  

koffie in de straat kan er veel meer boven water komen en komen de mensen op  

mailto:belastingservice.houtappels@home.nl
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een meer ontspannen manier met elkaar in contact. In andere wijken wordt het al 

door professionals gedaan, maar het kan natuurlijk ook vrijwilligers opgepakt  

worden. In welke vorm de koffiekar ingezet wordt, moet nog besproken worden.  

Enthousiastelingen zijn welkom. 

 

Buurtbus 

 

Sinds 10 september is het buurtbusje officieel aan het Wijkplatform overgedragen en 

is al diverse keren verhuurd. De grote kracht is, dat het busje ook per dagdeel te 

huur is. Er worden geen commerciële prijzen gevraagd, maar er zitten natuurlijk wel 

voorwaarden aan. Een daarvan is, dat het bedoeld is voor wijkbewoners. 

 

Tafeltennishal 

 

Over een aantal weken komt de tafeltennishal leeg te staan, maar wordt nog niet 

meteen afgebroken. Het ziet ernaar uit dat het wijkplatform toestemming krijgt van de 

gemeente om de ruimte tot de sloop te gebruiken. Er zijn nog geen concrete plannen 

wat het platform ermee gaat doen, maar er zijn wel genoeg wensen. Gedacht wordt 

aan onderdak voor “spelen doe je zo” of dagbesteding voor zorggroepen, maar er 

zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden. Het is overigens niet de bedoeling dat het 

gaat concurreren met de “Kiosk”. Het platform zoekt wel ondersteuning voor de  

uitvoering van deze plannen. 

 

Huiskamer 

 

Het GGZ organiseert bijeenkomsten voor kinderen van ouders met psychische- of 

verslavingsproblemen en zou graag de huiskamer daarvoor gebruiken. Omdat het 

zeker valt binnen de doelstelling van de huiskamer, wil het platform daar natuurlijk 

aan meewerken. 

 

Website en Wijkboekje 

 

Eindelijk zijn er mensen gevonden om de website van het Brukske, die al een tijdje 

stilligt, weer actief te krijgen. Het zou fijn zijn als het dan ook interactief gaat worden. 

Het moet een levendige site worden. Misschien kan er ook contact gezocht worden 

met andere wijkwebsites. Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden.  

Overigens moet ook het wijkboekje, dat al zo’n jaar of vijf oud is, nodig geüpdate 

worden. 

 

Mocht u ook een keer een bijeenkomst bij willen wonen, de volgende vergaderingen 

van het Wijkplatform Brukske zijn op 21 oktober en 18 november. 
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Talenten gezocht! 
Vindt je het leuk om met kinderen te werken en heb je tijd om een paar uurtjes per 

jaar hierin te investeren?  

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Op basisschool Estafette in de wijk Brukske vinden ieder jaar een aantal  

zogenaamde naschoolse activiteiten plaats. Activiteiten die plaatsvinden buiten 

schooltijd en waar kinderen zich voor een maximale bijdrage van 3,50 per cyclus aan 

kunnen melden. Deze activiteiten zijn vrijwillig en starten aansluitend wanneer de 

school is afgelopen en duren gemiddeld 1 tot 1,5 uur. De activiteiten worden  

minimaal 3 weken achter elkaar gegeven, een gemiddelde activiteit duurt ongeveer 

5/6 weken. Je kunt je opgeven voor meerdere cyclussen per schooljaar maar  

natuurlijk ook voor één per jaar. Geef ook je voorkeur aan voor de leeftijdscategorie 

waar je graag mee zou willen werken. De materiaalkosten worden vergoed maar er 

staat geen persoonlijke vergoeding tegenover. Er zijn verschillende invullingen voor 

het naschoolsaanbod te bedenken, je zou kunnen denken aan; knutselen, rappen,  

schilderen, naaien, sporten, toneelspelen, muziek maken enz. 

Heb je een talent en wil je dit graag overbrengen aan kinderen, ben je minimaal 18 

jaar of ouder en heb je zin in een leuke uitdaging?  

Meld je dan aan bij de directeur van de school, Ans Arendzen om een afspraak te 

maken a.arendzen@sws-estafette.nl of bel: 0478-550224  

Georganiseerd 

Gezins Kienavond
 

Op zaterdag 16 november 2013 
 

In ”de Kiosk” 
 

Aanvang 19.30 uur.  

de zaal is open vanaf 19.00 uur  
 

Kosten van de kaarten: 
 

1 volle kaart van 6 sp.  € 8,00 

1/2 kaart van 3sp.   € 5,00 

1 enkel spel    € 2,00 
 

Er zijn weer veel mooie prijzen te winnen 

mailto:a.arendzen@sws-estafette.nl
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Knutsel Middag thema Herfst 
 

Voor kinderen van 4 t/m 10 jaar  

Op Zaterdag 26 oktober 2013 

Van 14.00 tot 16.00 uur 

Je krijgt limonade in de pauze  

Entree slechts € 0,50 per kind  

Kom jij ook,  ja toch, en, breng gerust een  

Vriendje of vriendinnetje mee 

 

Georganiseerd door: 

TAFELTENNISHAL WORDT WIJKHAL! 
 

Nog maar een maand en dan vertrekt de tafeltennisvereniging definitief uit de hal die 

al heel wat jaren onderdeel uitmaakt van onze wijk. Omdat er geen noodzaak meer 

is om het gebouw meteen te slopen, heeft het Wijkplatform Brukske gevraagd of zij 

de hal, tot die tijd, mogen gebruiken voor activiteiten voor bewoners. De gemeente 

heeft hier in toegestemd.  
 

De overname moet nog geregeld worden en de omwonenden zullen nog benaderd 

worden, maar over een maand of twee kan het gebouw een nieuwe bestemming 

krijgen. Dat biedt natuurlijk mogelijkheden…. 
 

De plannen van het Wijkplatform Brukske voor de ruimte zijn nog niet concreet, maar 

ideeën wat ermee kan zijn er al genoeg. Er wordt al gedacht aan “Spelen doe je zo”, 

dat dan ook met slecht weer door kan gaan. De Wintermarkt zou er gehouden  

kunnen worden. Misschien kan er zelfs begonnen worden met het opzetten van een 

bewonersbedrijf.  
 

Hier vast een voorproefje hoe het eruit kan komen te zien: 
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Start Doe-praatgroep in de Kiosk 
 

K        PP/ KV  

Ben je als ouder vaak in de war, angstig of verslaafd? Hoe gaat het met de kinderen?  

Opvoeden is een hele klus, zeker als je zelf psychische of verslavingsproblemen hebt. Je 

wilt als ouder  graag goed voor je kinderen zorgen, maar door je eigen problemen is dat 

soms extra moeilijk.  

Ook je  kinderen hebben het thuis niet altijd even gemakkelijk.  Ze worden vaker met ver-

warrende en  met stresssituaties geconfronteerd. Soms begrijpen ze niet goed wat er met 

hun papa of mama aan de hand is. Dit wil je liever niet als ouder.  

Om ervoor te zorgen dat kinderen lekker in hun vel (blijven) zitten is het belangrijk dat ze  

met andere kinderen hierover kunnen  praten. Dit  is voor de meeste kinderen  moeilijk. Ze 

denken vaak  dat zij de enige zijn die dat thuis meemaken. Uit onderzoek is echter gebleken 

dat dit niet zo is en dat praten helpt!  In de (online)  ondersteuningsgroepen ervaren de kin-

deren dat ze niet de enige zijn met een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen 

en kunnen bij elkaar steun vinden.  

Eén van deze ondersteuningsgroepen voor kinderen van 8-12 jaar is de Doe-praatgroep. 

Deze groep gaat na de herfstvakantie op maandagmiddag 4 november van 16.00-17.30 

uur van start in de huiskamer van de Kiosk in het Brukske. In deze groep wordt in 9 

bijeenkomsten op ontspannen (speelse) wijze  informatie gegeven over het ziektebeeld van 

de ouder(s) en de invloed daar van op de kinderen en hoe ze goed voor zichzelf kunnen 

zorgen. Er zijn geen kosten aan de groep verbonden. 

Voor meer  informatie of aanmelding:  Informatiepunt Vincent van Gogh, tel. 0478 - 527066 

(maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.00 uur) of e-mail:  informatiepunt@vvgi.nl 

mailto:informatiepunt@vvgi.nl
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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… 

 

Eventueel in unieke rouwkapel in Oirlo 
 

Telnr. 0478-571442  
 

www.duijfuitvaartonderneming.nl 
 

Ook als u elders verzekerd bent. 
 

Uitvaartonderneming Duijf 
 

http://www.julicher-meijer.nl/
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O rgan iseerd 

 

 

Ook dit jaar komt Sint Nicolaas de kinderen van t Brukske,  

van 0 t/m 9 jaar bezoeken, in wijkcentrum ,,de Kiosk,, 

Op zaterdag 30 november  van 10.30 tot 12.00 uur. 

Hij brengt voor elk kind een kadootje  mee. 
 

Wil jij daar ook bij zijn? laat dan door je vader of moeder, 

de onderstaande bon invullen en lever deze snel in. 

Als de opgaven voor 15 november binnen is kost het € 4,00 Per 

kind 

Later binnen gekomen opgaven kosten � € 5,00 

Let op !! Na 23 november is opgeven niet meer mogelijk  

   

   

Ik wil graag mijn kind(eren) opgeven voor het 

  Sint Nicolaas feest, op zaterdag 30 november 
 

  Naam kind 1…………………..        …….jaar  j/m ? ...... 

  Naam kind 2 ………………….        …….jaar  j/m ? …... 

  Naam kind 3 ………………….        …….jaar  j/m ? ……  
 

  Achternaam………………………………………………… 

  Straatnaam .....………......................   Huisnummer ….. 
 

  De bon SVP volledig invullen. 

  inleveren en betalen bij: Lia  Juliana Bachstraat 1 

  of bij : Marleen Molmans  Pasodoblestraat  11 
 

  Let op !! de lnleverdatum  dat scheelt geld en teleurstelling 

Sint Nicolaas Feest 
In de Kiosk 
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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 enz, enz. 
 

Voorinlichtingen kunt u bellen met 
  

tel: 06-10965410  

Toezicht aanwezig 

Aankondiging Lekker buitenspelen 
 

Bij slecht weer binnen 
  

spelen 

 

Anders kijken en meer zien,  met: 
 

Mariëlle Beks 
 

Geeft met behulp van foto’s en voorwerpen 

antwoorden op vragen van bezoekers. 

De zaal is open vanaf 19.30 uur Entree € 2,00 

 Op zaterdag 30 november  in Wijkcentrum  

,,de Kiosk,, 

Door AvBA georganiseerd 
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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 

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 

Hondenuitlaatservice 

Venray 

Voor info bel: 0622179104 

Of kijk op: 

 www.hondenuitlaatservicevenray.nl 

 

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 

 

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 

 

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 

 
 

Naar de Voedselbank maar geen vervoer……. 
 

Vanaf  07-11-2013 kunt u met vervoer vanuit Leunen 
 

Of Brukske naar de VB aan de Smakterweg (en retour) 
 

Van adres en terug zijn geen kosten verbonden 
 

De pilot (in beginsel) vindt plaats in de maanden 
 

November tot half  april 2014 
 

Bel voor reservering: donderdag* van 11:30 tot 14:00uur 
 

 (*vanaf 07-11-2013) 
 

 tel : 06 465 25 012 
 

 E– mail: haber@peelstreek.nl 
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