INFOBrukske

Het begin van het MFC
21 februari filmavond voor de jeugd
groep 6, 7 & 8
22 februari carnavals knutselen
2– 3– 4 maart carnaval in wijkcentrum
“De Kiosk” 10:00 t/m 14:00 uur
22 maart ROMMELMARKT in wijkcentrum
“De Kiosk” 08:30 t/m 13:00 uur
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Voor al uw boodschappen

J. Winters
Winkelcentrum Brukske
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Van maandag t/m zaterdag
08:00 - 20:00 uur
Zondag
10:00– 17:00 uur
Gratis parkeren
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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
Januari/februari 2014
Vrijdag 21 februari filmavond voor de jeugd groep 6,7 en 8
aanvang 18:30 tot ± 20:00 uur.
Zaterdag 22 februari Carnavalsknutselen voor kinderen van 4 t/m 10 jaar
aanvang 14:00 uur tot 16:00 uur.
Carnaval in „de kiosk„ 2 - 3 - 4 maart 2014 aanvang 10:00 uur tot 14:00 uur.
ROMMELMARKT op zaterdag 22 maart 2014 aanvang 08:30 uur tot 13:00 uur
In ,,de Kiosk.,, Tafel reserveren , bel : M, Molmans tel; 0478– 511873.
Zaterdag 29 maart Paranormale avond met “Mariëlle Beks zaal is vanaf 19:00 open
aanvang 19:30 uur
Vergaderingen: AvBA In “de Kiosk”aanvang 20.00 uur, 10 - februari,
10 - maart, 7 - april, 12 - mei, 2 - juni, 8 - sept, 6 - okt, 3 - nov, 1 - dec.
Vergaderingen: Wijkplatform In “de Kiosk”aanvang 20.00 uur, 17 - februari, 17 - maart,
22 - april, 19 - mei, 16 - juni, 21 - juli, 18 - aug, 22 - sept, 20 - okt, 17 - nov, 15-dec.

Zaterdag 22 februari 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

21 februari 2014
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 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
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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)
en terug naar uw adres.
Er zijn geen kosten aan 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 kantoor voor VENRAY en omgeving
Voor:
- Echtscheiding
- Alimentatie
- Omgangsregeling

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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- Arbeidsrecht
- Letselschade
- Strafrecht

www.julicher-meijer.nl

Vergadering AvBA van 6 januari 2014
De voorzitter wenst iedereen een gezond en gelukkig 2014 en bedankt hen voor
hun inzet van het afgelopen jaar.
De opkomst bij het Kerstknutselen was groot. Er waren 50 kinderen die mooie
kerstknutsels hebben gemaakt.
Ook de filmavond werd weer goed bezocht. De sfeer was goed en na afloop kregen
de kinderen een traktatie.
De foto’s van het knutselen en de wintermarkt staan op onze website.
www.brukske.nl.
We hebben een nieuwe vrijwilliger die ons bij de knutselactiviteiten gaat helpen.
De kerstattenties voor onze vrijwilligers zijn weer uitgereikt door de Jumbo.
Wij bedanken hen hierbij voor de samenwerking.
Het nieuwe jaar begint weer met een filmavond voor de jeugd en op 22 februari is er
knutselen met als thema carnaval. Verdere activiteiten staan in “de INFO”.
Hierdoor houden wij u op de hoogte van de gebeurtenissen in de wijk.

Oud papier en afval
De ophalers van het oud papier constateren regelmatig dat er allerhande afval
tussen het op te halen papier zit. Het komt voor dat er glas, allerhande soorten
plastic en hout tussen het oud papier wordt aangetroffen. Ook verpakkingen van
melkproducten en vruchtensappen mogen niet als oud papier worden aangeboden.
Om aan deze ontwikkeling een halt toe te roepen wordt iedereen zeer vriendelijk
maar dringend verzocht om geen afval bij het oud papier aan te bieden.
De opbrengsten van het oud papier worden door de Aktivteitenvereniging Brukske
Aktief (AvBA) gebruikt om activiteiten te organiseren voor de bewoners van Brukske
die (bijna) gratis zijn.
Wanneer er afval tussen het oud papier wordt gevonden brengt het papier minder
op waardoor er ook minder activiteiten georganiseerd kunnen worden. Wanneer
door de vrijwilligers wordt vastgesteld dat er afval wordt aangeboden tussen het oud
papier zal dit niet worden meegenomen. Bovendien willen we er iedereen nogmaals
op wijzen dat het aanbieden van afval tussen het oud papier gelijk staat aan het
illegaal storten van huisvuil. Daarom wordt iedereen nogmaals vriendelijk maar
dringend verzocht om alleen nog maar oud papier aan te bieden en dit stevig
gebundeld of goed verpakt in hanteerbare dozen van niet meer dan 20 kg vóór
11.30 uur aan de straat te zetten. Bij regenachtig weer graag zo laat mogelijk buiten
zetten. De AvBA wil iedereen bij voorbaat danken voor de medewerking.

De AvBA is op zoek naar een vrijwilliger die de INFO wil rond
brengen in de Aubadestraat het gaat om 26 boekjes, u kunt
zich melden bij M.Molmans tel: 511873 of R. Fries 589587
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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
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REINIGING VAN:
KLEDING
(VLOER-) KLEDEN
DEKENS
DEKBEDDEN
(VITRAGE-) GORDIJNEN
TROUWJAPONNEN
LAMELLEN
SLAAPZAKKEN
TAPIJTEN ETC.

l KLEDINGREPARATIES

Berichten van het Wijkplatform
Voorafgaand aan de eerste vergadering het Wijkplatform Brukske in het nieuwe jaar
op maandagavond 20 januari, werd met alleen de leden besproken hoe het nieuwe
MFC het bruisend hart van de het Brukske kan worden. Dit vanwege een project van
een ontwerpbureau en studenten van de TU. De eerste vraag; wat het platform
graag zou willen, maakte al zoveel los dat besloten werd een nieuwe afspraak te
maken.
Ontwikkeling de Hulst
Er zijn plannen om de Inalfa naar de Hulst te verhuizen in een nieuw pand. Bekeken
wordt welke gevolgen dit voor het Brukske kan hebben en het verkeer op de Henri
Dunantstraat. Vooralsnog lijkt er weinig reden tot bezorgdheid. De beperkte toename
van verkeer kan makkelijk opgevangen worden. Bovendien zijn er plannen om de
Henri Dunantstraat te herstructureren en kan de rare voorrangsbocht een rotonde
worden. Er zal ook gekeken moeten worden welke gevolgen een nieuw pand heeft
voor de parkeergelegenheid rond de Evenementenhal.
Bezoek minister Blok
Tijdens het bezoek van minister Blok heeft het platform haar zorgen geuit over de
toekomstige invulling van het nieuwe MFC. Het viel op dat de minister erg
geïnteresseerd was en de juiste kritische vragen stelde aan de vertegenwoordigers
van Wonen Limburg.
Kiosk
Door de plaatsing van de hekken rondom het bouwterrein van het MFC is de Kiosk
aan de voorkant, vooral voor minder validen erg lastig te bereiken. Dit terwijl de
Kiosk nu juist bezig is met uitbreiding van het beheer en het aantal vrijwilligers om
vaker en langer open te kunnen zijn. Eventueel kan het zicht op de bouwactiviteiten
een extra aantrekkelijk punt worden.
Wintermarkt
De wintermarkt in de nieuwe Wijkhal was gezellig en mag een succes genoemd
worden. Er waren iets minder bezoekers nu de markt binnen was en niet meer in de
loop van het winkelcentrum ligt. Vervelender was dat een paar standhouders niet
gekomen waren, wat meteen invloed had op de aanwezige hapjes. Hoe dit te voorkomen is meteen een van de aandachtspunten voor een volgende keer dat iets dergelijks wordt georganiseerd. Misschien deze zomer al?
Afscheid
Het begin van het nieuwe jaar, was voor sommigen meteen een afsluiting. Peter
Huys, al jarenlang lid van het wijkplatform, nam om gezondheidsredenen emotioneel
afscheid, hij werd bedankt voor zijn enthousiaste inzet. Ook Heidi Vroemen van
Wonen Limburg stopt met haar huidige functie, maar blijft nog wel in beeld.
Mocht u ook een keer een bijeenkomst bij willen wonen, de volgende vergaderingen
van het Wijkplatform Brukske zijn op 17 februari en 17 maart.
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Kijken

Kopen

Kijken

Kopen

Kijken

organiseert

Rommelmarkt
op 22 maart 2014 Van 8.30 tot 13.00 uur

In Wijkcentrum ”de Kiosk”
Brukske Venray

€ 6,00
Per tafel

Bespreek vroegtijdig een of meer tafels
Bel, Mvr.M Molmans-Vos, op 0478 - 511873

Organiseert
Organiseert

Knutselmiddag
Voor alle kinderen van 4 tot 10 jaar
Op zaterdag 22 februari
In wijkcentrum de Kiosk
Van 14:00 tot 16:00
Het thema is: Carnaval
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 “!!!( Het aantal kinderen bij het knutselen is maximaal
50 kinderen)
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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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Foto’s uit de oude
doos of album

De 30ste editiie van de Fietsvierdaagse Venray staat in het teken van de nostalgie.
Wij halen herinneringen uit vervlogen tijden op en kijken terug naar het ontstaan van
dit landelijke evenement. Speciaal ter gelegenheid van ons 30 jaar bestaan starten
wij dit jaar weer vanuit de “oude sporthal” in de wetteling en halen wij het alom
bekende Rad van Fortuin weer van zolder.
Voor onze 30ste editie zijn wij op zoek naar foto’s van de Fietsvierdaagse Venray uit
de beginjaren en in het bijzonder van de edities van 1985 t/m 1994. Heeft u foto’s die
u met ons wilt delen kan kunt u deze digitaal sturen naar
info@fietsvierdaagse-venray.nl.
Is het niet mogelijk om deze foto’s digitaal aan te leveren dan kunt u deze opsturen
naar Stichting Fietsvierdaagse Venray onder vermelding van “foto’s oude doos”
Postbus 270, 5800 AG Venray dan scannen wij ze in en sturen ze dan z.s.m. terug.
(maximaal 4 foto’s aub)***
Svp uw naam, adres en woonplaats vermelden en tevens aangeven op welk jaar de
foto betrekking heeft. Ook kort anekdotes van enkele regels zijn van harte welkom.
De ingezonden foto’s zullen een speciaal plaatsje krijgen tijdens de 30 ste editie en
worden ook geplaatst op onze site en op onze facebooksite.
Wij hopen veel nostalgische foto’s te mogen ontvangen.
De 30ste editie is van 22 t/m 25 juli
Stichting Fietsvierdaagse Venray
*** Stichting Fietsvierdaagse is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal en/of
beschadiging van foto’s en ook niet aansprakelijk voor publicatie i.v.m kopij of
portretrecht.

Zaterdag 29 maart 2014
Om 19.30 uur in ,,De Kiosk,,

Georganiseerd
Paranormale avond
met:

Mariëlle Beks
Zaal gaat open om 19.00 uur
Entree € 2,00 p.p. inclusief een kopje koffie of thee
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Lunchen in “Brukske”
Gezellig samen eten en praten!
In Brukske wordt er regelmatig samen gekookt en gegeten. Er is een eetpunt voor
ouderen, er is 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!
Elke tweede donderdag van de maand nodigen we U uit om samen met uw buren,
kennissen uit de wijk te lunchen. Gezellig op een ongedwongen wijze met elkaar
eten, een praatje maken, 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.
Donderdag 13 Februari 2014 is het weer “Lunchen in de wijk”. Met het
onderstaande strookje kunt u zich aanmelden. U vult het strookje in, stopt het samen
met € 3,- p.p. in een enveloppe en daarna levert u het in bij Lia Juliana, Bachstraat 1
in Brukske.
Het “Lunchen in de Wijk” wordt mogelijk gemaakt door het SAP.
Voor meer informatie;
Lia Juliana
06-17016623
Gerda Wolters
06-22966908
—————————————————————————————————————
Antwoordstrookje;
Ik kom lunchen donderdag 13 Februari 2014, 12.00-13.00 uur
Naam:………………………………………………………………………………..
Adres:………………………………………………………………………………...
Telefoonnummer:…………………………………………………………………...
Aantal personen:
Dit strookje en € 3,00 per persoon in de brievenbus doen vóór maandag
10 Februari 2014 bij Lia Juliana Bachstraat 1.

Van huis uit!
Gastouderbureau

GOB van huis uit is een gastouderbureau met een brede
kijk op kinderopvang. Kwaliteit staat bij ons voorop.
Wij willen de opvang voor kinderen in een huiselijke sfeer
laten plaatsvinden waarbij de normen en waarden van huis
uit een grote rol spelen. Veiligheid en geborgenheid zijn
hiervoor van groot belang.
Etudestraat 3 ● 5802 EP Venray ● 06-18408683
info@vanhuisuit.org ● www.vanhuisuit.org
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Spelen doe je zo !
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
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MINI ADVERTENTIES
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

Zoekt u een succesvolle
gewichtsbeheersing en meer
energie!

HERBALIFE

Met meer dan 34 jaar ervaring, in meer
dan 91 landen.
Uitgebalanceerde voeding voor
Afslanken, aankomen, sport en
Vitaliteit
Bel 06-28186961

Te Koop
Kookplaat (gas) € 25,00
Afwasmachine Siemens
€ 85,00
Frietpan Philips € 15,00
Eiken tuintafel 240 x 130
€ 60,00
Tel 06-56053261
Te Koop
Rode kinderfiets met zijwielen € 15,00
12 delig bestek niet gebruikt in
cassette € 25,00
Zwarte kinderfiets 4 tot 6 jaar € 25,00
Tel: 58575 na 15:00 uur
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Naaiatelier ‘t Schaartje
Voor al uw kledingreparaties
en herstelwerkzaamheden
Antoinette van Helmond
Marjolein 41
5803 JS Venray
0478-850320
06-36312520

Bachstraat 100, 5802 GL Venray, tel.: 0478-854153 /0649779656
Email: info@duocore.nl

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

Heeft U oud ijzer,
Of alles waar een stekker
aan zit
BEL:
Geert: 06-33994179
Henk: 06-52252871
WIJ KOMEN OOK HALEN
Rijschool sameh
Vlot, veilig en verantwoord
Kwaliteit gaat voor kwantiteit
Lessen voor € 37,50 p/u
Bij rijschool samen,
Kun je overal en op elk tijdstip
opgehaald worden.
Snel en voordelig je rijbewijs
halen, 7 dagen bereikbaar en
altijd een vaste rij– instructeur.
Voor:
● Pakketten
● Spoed opleiding
En andere diensten kijk op
WWW.RIJSCHOOL-SAMEH.NL
Tel:06-44020008
Rosa Manusstraat 12
5803 AJ Venray
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TRIMSALON
JOSÉ
José Zijlmans
Etudestraat 44
5802 ER Venray
0478-514803
jmizijlmans@ziggo.nl
Mob: 06 - 22413176

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

Heidi Haar Salon
Kapsalon voor
hem en haar
en kids
Heidi van Tilburg
Top styliste
Heidihaarsalon@gmail.com
Wagnerstraat 31
5802 JN Venray
Mob: 06-10188840
Alleen op afspraak
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