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                            14 december kerstknutselen     

                         voor kinderen 4 t/m 10 jaar                      
 

                     20 December filmavond voor de  
 

                   jeugd Groep 6,7& 8  
       

             Inleveren van advertenties/kopij uiterlijk  
 

           19 december dit inverband feestdagen         

                       AvBA wenst iedereen hele 

                                  fijne feestdagen  
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C1000 wordt JUMBO 

 

Vanaf 27 november bent u weer van harte welkom 
 

 in onze vernieuwde JUMBO winkel 
 

Van maandag t/m zaterdag 08:00– 20:00 uur 
 

                                 Zondag  10:00– 17:00 uur 
 

Gratis parkeren 

Voor al uw boodschappen 
 

J. Winters 
Winkelcentrum Brukske 

NIEUW NIEUW 
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Zaterdag 28 december 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 
  December  2013 

 

LET OP HET AANLEVEREN VAN ADVERTENTIES/ KOPIJ VOOR 19  

DECEMBER DOEN DIT INVERBAND MET DE FEESTDAGEN!!!!  

 

Vrijdag 20 december  filmavond voor de jeugd groep 6,7 en 8  

aanvang 18:30 tot ± 20:00 uur.  
 

Zaterdag 14 december kerstknutselen in de “Kiosk” voor kinderen van 4 t/m 10 jaar 

aanvang 14:00 uur “ LET OP KINDEREN DIE TE LAAT KOMEN KUNNEN NIET 

MEER MEE DOEN MET HET KNUTSELEN “!!! 

 

Vergaderingen: AvBA In “de Kiosk”aanvang 20.00 uur, 9 - december, 6 - januari 
 

Vergaderingen: Wijkplatform In “de Kiosk”aanvang 20.00 uur, , 16 -  december,  

20 - januari 2014 

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 

 

Onze website is er weer.  

www.brukske.nl 

Alle informatie over uw wijk   

actieve verenigingen en organisaties, 

Foto’s van actuele activiteiten, etc. 

Webmaster:  R.Noya 
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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   

20 december 

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 11.00 -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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Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen 
helpen bij kook activiteiten. 
Om kinderen van de leeftijd 10 tot 14 jaar te begeleiden bij deze activiteit. 
Deze activiteiten vinden plaats in het huis van de wijk iedere vrijdag  

van 17:00 uur tot 19:00 uur. 
Tevens zijn wij vanaf januari 2014 op zoek naar een vrijwilliger die dit project wil  
begeleiden. 
U kunt contact op nemen met : 
Hakan Ortak 
Sociaal Cultureel Werker/  
Jeugd- en jongerenwerk 
Tel 06-26758975 
Of mailen naar h.ortak@synthese.nl 

Lunchen in “Brukske”          
Gezellig samen eten en praten! 

In Brukske, Venray, wordt er regelmatig samen gekookt en gegeten. Er is een Eet-

punt voor ouderen, Multi-Cultikoken en sinds kort op vrijdagavond ook Tienerkoken. 

Vanuit de wijk wordt er regelmatig gevraagd of er ook overdag gekookt en gegeten 

kan worden.   

Dat gaan we doen!  

Vanaf volgende maand  nodigen wij de bewoners van Brukske uit om elke tweede 

donderdag van de maand, samen met hun buren en kennissen uit de wijk te komen 

lunchen. Gezellig op een ongedwongen wijze met elkaar eten, een praatje maken en 

lachen. Een goed moment om elkaar te ontmoeten. 

Waar en wanneer? 

“Lunchen in de Wijk” is elke tweede donderdag van de maand tussen 12.00 – 13.00 

uur in het Huis van de Wijk, Kiosk 95 in Brukske. De kosten bedragen € 3,- per keer 

per persoon.  

Écht van start! 

Vanaf donderdag 12 december gaan wij dan écht van start. Bewoners kunnen zich 

aanmelden bij Lia Juliana. Ben op tijd met uw aanmelding, want het aantal plaatsen 

is beperkt. Vol = Vol! 

Het “Lunchen in de Wijk” wordt mogelijk gemaakt door het Sociaal Activerings  

Programma van Gemeente Venray en Wonen Limburg.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lia Juliana (06-17016623) of  

Gerda Wolters (06-22966908)   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ik kom lunchen op donderdag 12 december  2013 tussen 12.00 en 13.00 uur 
 

Naam: 
Adres: 
Telefoonnummer: 
Aantal personen: 
Dit strookje en  € 3,00  per persoon in de brievenbus doen vóór maandag 9 december,  
bij Lia Juliana  Bachstraat 1.  

mailto:h.ortak@synthese.nl
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Vergadering AvBA van 4 nov 2013.  

 

Knutselmiddag  
 

Voor alle kinderen van  

4 t/m 10 jaar  

Op zaterdag 14 december 2012 

in wijkcentrum de Kiosk van 14.00 tot 16.00 uur 

Het thema is: Kerstfeest 

Meedoen kost € 0,50 per kind inclusief limonade in de pauze 

Vraag of je vriendje of vriendinnetje ook mee gaat. 
 

LET OP KINDEREN DIE TE LAAT KOMEN KUNNEN NIET 

MEER MEE DOEN MET HET KNUTSELEN!!! 

Organiseert. 

Koffie– en Thee uurtje voor vrouwen 
 

Tussen kerst -en nieuwjaarsdag is er geen koffie uurtje 
 

8 januari 2014 bent u zoals iedere woensdagmorgen 
 

Van 10:00 uur tot 12:00 uur weer van harte welkom  
 

Voor een kopje koffie of thee en een praatje in de Kiosk 
 

Fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2014 

De aktiviteitenkalender wordt aangepast met de nieuwe data van de aktiviteiten in 

2014. Deze data staan nu op facebook  bij avba brukske.  
 

In het nieuwe jaar zal de nieuwe website van start gaan en dan kunt u hier weer  

alles volgen wat er in ‘t Brukske gebeurt bij www.brukske.nl .  
 

Aan het herfstknutselen deden veel kinderen mee. Het was een groot succes.  

We hopen dat de kinderen ook naar ons kerstknutselen komen op 14 december.  
 

De voorbereidingen voor het kienen zijn klaar en we hopen dat er veel mensen  

komen.  
 

De inschrijvingen voor Sinterklaas op 30 november lopen goed.  
 

Johan en Rob hebben de route voor Sint Maarten gelopen om te zien of er nog  

obstakels zijn voor de kinderen. De muziek Lang Zók zal weer de optocht  

begeleiden. 

http://www.brukske.nl/
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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

 

 Naaiatelier ‘t Schaartje 
 
 

 Voor al uw kledingreparaties 
 

 en herstelwerkzaamheden  
 
 

 Antoinette van Helmond 
 

 Marjolein 41 
 

 5803 JS Venray 
 
 

 0478-850320 
 06-36312520 
 

mailto:belastingservice.houtappels@home.nl
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Recept  gevulde kerstkalkoen  
Gevulde kalkoen met de meest lekkere smaken 
 

Ingrediënten 
 

1 kalkoen (ca. 2 - 2 1/2 kg)  

8 sneetjes witbrood, zonder korst 

2 grote uien, gepeld 

1 citroen, schoongeboend 

1 zakje verse Italiaanse kruidenmix (20 g)  

 

 

 

175 g boter, in blokjes 

Voorbereiding 

Vullen: Laat de kalkoen minstens 30 minuten op kamertemperatuur komen. Verwarm 

de oven voor op 200 ºC. Verkruimel het brood (in een keukenmachine) heel fijn. 

Rasp 1 ui en de schil van de citroen boven het kruim. Ris de blaadjes van de  

kruidentakjes en snijd ze fijn. Meng de kruiden met zout, peper en 75 gram boter 

door het kruim en kneed het geheel tot een losse bal. Leg de kalkoen in een vergiet 

en schenk er kokend water over (hierdoor wordt het vel extra knapperig). Dep de 

kalkoen aan de binnen- en buitenkant droog met keukenpapier. Stop de vulling  

losjes in de kalkoen en sluit de holte af met de tweede ui. Maak met de hand  

voorzichtig het vel bij het borstvlees los en duw enkele klontjes boter tussen vel en 

vlees (zo blijft het sappig). Bestrooi de kalkoen rondom met zout en peper. 

 

Bereidingswijze 

Braden: Smeer wat boter over de bodem van de braadslede, leg de kalkoen op de 

borst erin en verdeel de rest van de boterklontjes erover. Dek de braadslede losjes 

af met aluminiumfolie om uitdrogen te voorkomen (niet te strak, anders stooft de  

kalkoen). Zet de braadslede op een rooster in de voorverwarmde oven en braad de 

kalkoen in 2 tot 2s uur goudbruin en gaar. Schakel na 1 uur de oventemperatuur  

terug naar 175 ºC. Bedruip de kalkoen regelmatig met braadvocht. Verwijder de  

laatste 30 min. het aluminiumfolie en draai de kalkoen om, zodat ook het vel op de  

borstkas bruin en krokant wordt. Controleer of de kalkoen gaar is door in het dikste 

deel van het dijbeen een satépen of vleesvork te steken. Het vocht dat eruit druppelt 

moet helder zijn. Is het roze van kleur, laat de kalkoen dan nog een kwartier in de 

oven staan en test opnieuw. Neem de braadslede uit de oven. Wikkel de kalkoen in 

een nieuw stuk aluminiumfolie en laat hem op het aanrecht minstens 15 min. rusten. 

Doe de kalkoen dan over op een snijplank met gootje (om het vleessap op te  

vangen) en snijd hem aan tafel met vleesmes en -vork aan. 

Bron: AH 
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Valpreventietraining voor ouderen 

Bij Fysiotherapiepraktijk Wieenhof 

Ouderen vallen meer dan jongeren. En als ze vallen, houden ze er mogelijk letsel, 

zoals botbreuken, aan over.  Per jaar belanden 50.000 mensen daardoor met een 

botbreuk op een spoedeisende hulp. “ We begeleiden hen met onze training zoveel 

als nodig is”, zeggen de praktijkhouders/fysiotherapeuten Rob Velthuizen en Lène de 

Visser -Slots van fysiotherapiepraktijk Wieenhof. Veel mensen zijn na een val banger 

om te bewegen. Terwijl bewegen juist goed is voor iedereen. Ongeacht leeftijd.  

Fysiotherapiepraktijd Wieenhof verzorgt een valpreventietraining voor ouderen. Om 

de angst en problemen bij ( mogelijk) vallen te voorkomen. 
 

Door de training vermindert het vallen ( met maar liefst 50%). Tijdens de training 

worden risicosituaties uit het dagelijks leven in een circuit nagebootst. De conditie zal 

er beter door worden. En er zijn geen vervelende bijwerkingen, die medicatie vaak 

wel met zich mee brengt. “De verantwoordelijkheid bij de cliënt te leggen. Wij hebben 

als therapeuten een coachende rol. Cliënten moeten niet te afhankelijk van ons  

worden. “Maar evengoed is er veel begeleiding bij de valpreventietraining ”We laten 

de mensen echt niet aan hun lot over. “ 
 

Uitgangspunt van fysiotherapiepraktijk Wieenhof is de aandacht die er is voor de  

cliënt. Fysiotherapeuten in hart en nieren noemen de behandelaars zien. Terecht. 

Want naast hun kennis van het bewegingsapparaat nemen zij ook de tijd voor hun 

cliënten. En onderscheiden zich daarmee positief van veel andere praktijken. 

Informatie: www.fysiotherapiewieenhof.nl. Telefoon 0478-588291 

Waar zijn we toch mee bezig, 
begrijpen doe ik het niet,  

eerst over de negerzoenen,  
nu over zwarte Piet. 

Wat gaat er in Nederland allemaal verkeerd, 
en worden we in ons eigen land gediscrimineerd. 

Schaf dan ook de Kerstman af,  
in zijn rode kleed, 

die met zijn rendieren de lucht doorkleeft, 
wat een dierenleed. 

De elfjes en kabouters, 
pakken zijn pakjes in, 

kinderarbeid dus, 
wat heeft het nu voor zin. 

Alles wat zo mooi was, 
wordt tenietgedaan, 

dan kan de wereld beter, 
ook maar naar de maan. 
Als ieder land zich houdt, 

aan wat ze altijd hebben gedaan, 
was onze negerzoen er ook nog, 

en blijft zwarte Piet bestaan. 

Zwarte Piet  

http://www.fysiotherapiewieenhof.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 een persoonlijk afscheid… 

 

Eventueel in unieke rouwkapel in Oirlo 
 

Telnr. 0478-571442  
 

www.duijfuitvaartonderneming.nl 
 

Ook als u elders verzekerd bent. 
 

Uitvaartonderneming Duijf 
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Bestelbus voor Brukske 
Brukske beschikt sinds vorige maand over een eigen wijk(bestel)bus. Bewoners die 

vervoer nodig hebben voor wat grotere spullen kunnen de wijkbus, al dan niet met 

chauffeur, voor een prikje huren.  
 

De wijkbus is beschikbaar gesteld door Wonen Limburg, die de bestelauto in oktober heeft 

overgedragen aan het Wijkplatform Brukske. De wijkbus is beschikbaar voor alle inwoners 

van Brukske die bijvoorbeeld meubels of spullen voor een feestje moeten vervoeren, of 

groot afval naar het milieustation willen brengen. “De bus is niet geschikt voor  

personenvervoer, en is ook niet bedoeld voor zakelijk gebruik, maar is voor bewoners die 

eenmalig iets te versjouwen hebben”, zegt Rob Fries van het wijkplatform.  

De wijkbus is te huur per drie dagdelen. Een hele dag huur kost 30 euro. Daarnaast betalen 

de huurders 10 cent per kilometer en de brandstof: voor elke tien kilometer een liter diesel. 

De huurders moeten uiteraard over een geldig rijbewijs beschikken. Wie niet zelf kan of durf 

te rijden met de bestelbus, kan daarvoor een beroep doen op de vrijwilligers van het  

wijkplatform.  
 

Wilt u de wijkbus reserveren? Bel dan met 06-49590055.  
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In de wijkhal/voorheen de tafeltennishal 

Kom snel! 

Iedere zaterdag van 12:00 uur t/m 18:00 uur is er spelen voor de 

kinderen uit Venray.  Waar? In de voormalige tafeltennishal in 

het Brukske. Iedereen is van harte welkom. Ook alle papa’s, 

mama’s, opa’s, oma’s enz. Entree is €0,50 p.p. We hebben koffie, 

thee, ranja, cola, sinas, frietjes, kipfricandellen, chips, popcorn, 

suikerspin en in de toekomst ook snoep. En een loungehoek met 

tv, games spelen op groot scherm. Er is genoeg zit gelegenheid 

voor iedereen. En uw kinderen spelen binnen. 

TOEZICHT IS AANWEZIG! 

Spelen doe je zo! Heet u allen welkom. 

Voor meer info bel dan naar 

06-10965410 of bezoek onze website 

https://www.facebook.com/groups/spelendoejezo 

Spelen doe je zo ! 
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 Tijdelijke Wijkhal  
 

Brukske heeft, zij het tijdelijk, een eigen wijkhal. Totdat de voormalige tennishal over  

anderhalf jaar wordt gesloopt, mag de wijk er gebruik van maken. Dinsdag 22 oktober werd 

het beheer van de hal overgedragen aan het Wijkplatform Brukske, dat blij is met de ruimte. 

In de hal kan het allerlei materiaal opslaan. Verder krijgt “Spelen doe je zo” er onderdak, 

zodat de kinderen van de wijk ook in de wintermaanden lekker samen kunnen spelen. Ook 

krijgt de tweede editie Wintermarkt op 18 december er een dak boven het hoofd.  

“We onderzoeken nu of we in de Wijkhal een ruilwinkel kunnen starten voor bewoners”,  

vertellen Petra en Wim van het Wijkplatform. Een plek waar bewoners tweedehands spullen 

kunnen kopen of verkopen. We hebben nu, zo lang het duurt, de ruimte ervoor, die willen we 

dan ook ten volle voor de wijk benutten.”  

 

 

 

Joop Verblakt van de Red Stars tafeltennisvereniging draagt de sleutels over aan  

projectleider Jos Meijboom van de gemeente Venray, die ze meteen weer overhandigt aan 

Petra van Duijnhoven van Wijkplatform Brukske.  



17  

 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


18  

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 

 

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 

 

Rijschool Connect 
 

Haal nu snel uw rijbewijs 
 en goedkoop!!! 

 

Snelcurcus of losse lessen is  
 

mogelijk 
 

Kijk op onze site 
 

www.rijschoolconnect.nl  
 

en schrijf je in. 
 

Tel : 06 42 111 385 of mail  
 

rijschoolconnect@hotmail.nl 
 

Facebook: RijschoolConnect 
  

Venray 

 

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 14:00 

 
(*vanaf 07-11-2013) 
 
Tel: 06 465 25 012 
E-mail: haber@peelstreek.nl 

Het heeft even geduurd, maar hij is 

weer terug, de website van Brukske! 

Jullie kunnen de site bekijken op:  

http://www.brukske.nl 

Ideeën en/of commentaar zijn altijd  

welkom. 

http://www.brukske.nl
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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 

http://www.julicher-meijer.nl/
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