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INFOBrukske 

                                       
                                     
                                   Zaterdag 3 mei Moederdagknutselen         

                                voor de jeugd t/m 10 jaar in  
 

                             Wijkcentrum “de Kiosk “                              
 
                        Vrijdag 23 mei filmavond voor  
 

                      de jeugd groep 6,7 & 8 in                                  

                    Wijkcentrum “de Kiosk” 
 
 

               Voordelig naar ZooPark Overloon 
 
 

De natuur kan zo mooi zijn. 



2  

  

 

 
 

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 31 mei 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 
mei  2014 

 
 

Vrijdag 23 mei  filmavond voor de jeugd groep 6,7 en 8  

aanvang 18:30 tot ± 20:00 uur. 
 

Zaterdag 3 mei knutselmiddag voor de jeugd 4 jaar t/m 10 jaar 

Aanvang 14:00 uur t/m 16:00 uur 
 

 

Vergaderingen: AvBA In “de Kiosk”aanvang 20.00 uur. 12 - mei, 2 - juni, 8 - sept,  

6 - okt, 3 - nov, 1 - dec.  
 

Vergaderingen: Wijkplatform In “de Kiosk”aanvang 20.00 uur, 19 - mei, 16 - juni,  

21 - juli, 18 - aug, 22 - sept, 20 - okt, 17 - nov, 15-dec. 

 

 
 

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  www.brukske.nl 

Alle informatie over uw wijk   

actieve verenigingen en organisaties, 

Foto’s van actuele activiteiten, etc. 

Webmaster:  R. Noya 

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   

23 mei 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 !!! 

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 

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. 

Het maatschappelijk werk van Synthese kent al vele jaren een 

open spreekuur waar mensen dagelijks van 09.00 uur tot 10.00 

uur kunnen binnenlopen. Inmiddels  merken wij dat deze spreek-

uren niet meer aansluiten bij de ontwikkelingen rondom de sociale wijkteams en de 

gezinscoach. Dat betekent dat we geen open inloopspreekuren meer hebben. 
 

Om de burgers in Venray klantvriendelijker en efficiënter te begeleiden en te  

ondersteunen komt Synthese naar de mensen toe. Iedereen met een vraag kan zich 

dagelijks telefonisch of digitaalaanmelden via telefoonnummer 0478 517300, via  

e-mail info@synthese.nl of via onze site www.synthese.nl. Bij aanmelding wordt -in 

principe- een afspraak gemaakt voor een bezoek aan huis. 

mailto:info@synthese.nl
http://www.synthese.nl
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 Voor: 
 - Echtscheiding 

Mr. R.H.A. Julicher - Alimentatie 
Mr. J. Meijer                                                           - Omgangsregeling 
Mw. Mr. D. Strijbosch  

 - 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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Vergadering van 7 april 2014 

De rommelmarkt was een succes en ook de paranormale avond is goed verlopen.  

In oktober of november komt Mariëlle Beks nog eens terug.  
 

Voor de knutselbijeenkomst met als thema Pasen hebben zich genoeg vrijwilligers 

gemeld.  
 

Op 3 mei is er een knutselmiddag met als thema Moederdag.   
 

De filmavond loopt ook goed en zonder problemen.  
 

Pasen staat voor de deur en we hebben de paashaas weer  

uitgenodigd om ons te komen bezoeken op 19 april.  
 

In de volgende vergadering worden de data van de aktiviteiten voor het tweede half-

jaar vastgesteld.  

OPROEP VAN EEN HOND 
Gelukkig heb ik een baasje die mij iedere dag een paar keer uit kan laten. Het ver-

diend 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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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

mailto:belastingservice.houtappels@home.nl
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Berichten van het Wijkplatform 

Op 22 april werd de vergadering bij uitzondering op dinsdagavond gehouden, 

omdat het maandag tweede paasdag was. Een aantal van de besproken  

onderwerpen ziet u hieronder. 
 

Verkeersmarkt 

Jolanda van Sinten uit Landweert kwam ons vertellen over de jaarlijkse  

verkeersmarkt die dit jaar 10 mei in Venray Centrum gehouden wordt. Ze hebben 

weer allerlei aansprekende demonstraties aan kunnen trekken. Dit jaar staat  

veiligheid met landbouwverkeer in de schijnwerpers, maar ze hebben o.a. ook 

een alcoholsimulator en een ogentest. Het lijkt een aantrekkelijk geheel. Natuurlijk 

zijn vrijwilligers bij de diverse stands meer dan welkom.  Vandaar dat er ook leden 

van Wijkplatform Brukske mee zullen helpen. 
 

Buren helpen buren 

Jolanda vertelde ook over een nieuw project in Landweert “Buren helpen Buren”, 

waarbij vrijwilligers zich voor allerlei klussen aan kunnen melden. Zij worden  

opgeslagen in een database en gekoppeld aan mensen in hun wijk die hulp nodig 

hebben. Het lijkt veel op de Algemene Hulpdienst, met dit verschil dat het echt 

wijkgericht is. Contacten tussen de bewoners is dan ook een hoofddoel 
 

Bach- en Mozartstraat 

De begane grond van de flats in de Bach- en Mozartstraat wordt opnieuw  

ingedeeld. De nooduitgangen gaan naar de voorkant en de garageboxen die 

eerst bestemd waren voor kleine bedrijfjes, worden deels omgebouwd tot  

bergingen, waarbij de bewoners van de flats voorrang hebben bij de verdeling 
 

Buurtbus 

De buurtbus die onder beheer van het wijkplatform door wijkbewoners  

gebruikt mag worden, is een groot succes. De vraag is groot en de bus is 

de meeste dagdelen in gebruik. Het project is dan ook kostendekkend. 
 

Illegaal afval 

Er zijn weer een aantal illegaal gedumpte vuilniszakken gevonden waarvan de 

daders achterhaald konden worden. Zij kunnen een stevige boete verwachten. 

Vreemd is het wel dat het merendeel van de inhoud van die zakken gewoon  

gescheiden had kunnen worden en daarna gratis in de containers kwijt had  

gekund. Voor sommige mensen is een heel klein beetje moeite blijkbaar al teveel. 

Dat wordt een dure les. 
 

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

vergaderingen van het Wijkplatform Brukske zijn op 19 mei en 16 juni. 
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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 15 Mei  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 15 Mei 2014, 12.00-13.00 uur 
 

Naam:…………………………………………………………………………………………. 

 

Adres:………………………………………………………………………………………… 

 

Telefoonnummer:…………………………………………………………………………... 

 

Aantal personen:………………………………………………………………………. 
 

Dit strookje en  € 3,00  per persoon in de brievenbus doen vóór maandag   

12 Mei  2014 bij Lia Juliana Bachstraat 1. 
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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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    GEHANDICAPTEN PLATFORM VENRAY 

Centrale van Ouderenverenigingen Venray 

Bosschermolen 5 

5801 HE  Vanray 

Tel: 0478584041 

Stichting Gehandicaptenplatform Venray 

Postbus 305 

5800 AM Venray 

Tel: 0478-580395 

Ontwikkelingen in de WMO 

Datum: Donderdag 8 mei 

Plaats: de Kemphaan, Kennedyplein 1 te Venray 
 

Programma 
 

13.30 -14.00 uur Ontvangst met koffie / thee. 
 

14.00 -14.10 uur Opening door de voorzitter van het GPV, dhr. Jac Haegens. 
 

14.10 -14.30 uur  Presentatie door mevr. Mariska Boon, beleidsmedewerkster  

                             gemeente Venray 
 

14.30 -14.50 uur  Presentatie vanuit een van de wijkteams 
 

14.50 -15.10 uur Pauze 
 

Tijdens de pauze worden onderstaande stellingen op het scherm 

geprojecteerd. 
 

1.  De gedachte 'ik heb recht op.... ' moet veranderen 

in  'wat kan ik zelf'; eigen verantwoordelijkheid. 

2. De ondersteuning die de gemeente i.h.k.v. de Wmo 

biedt, is afhankelijk van de vraag van de client en 

zijn/haar financiële mogelijkheden en niet van het 

aanbod. 

3. De client heeft recht op een keukentafelgesprek met 

duidelijke informatie. Het belang van de client staat 

voorop, niet het belang van de zorgaanbieder of de 

gemeente. 

4. Ik wil niet moreel verplicht worden om als  

     vrijwilliger hulp te bieden aan mijn  

     hulpbehoevende buurman van 90 jaar. 
 

15.10 -15.55 uur  Discussie over de stellingen. 
 

16.00 uur     Sluiting door de voorzitster van de Seniorenraad, mevr. Trudy  

Eekhout-Dumoulin. Toegang is gratis. 

Aanmelding is niet nodig. 
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Glasvezel i n B r u k s k e 

als u het wil! 
 

Informatieavond in de Kiosk op 26 mei 2014 
 

Glasvezel is de toekomst. Het geeft niet 

alleen toegang tot internet waarmee u 

gebruik kunt maken van 

mogelijkheden om thuis te werken alsof u op het werk bent, bellen over internet of 

hetlezen van het allerlaatste nieuws. Hiernaast kunt u met een glasvezel  

verbinding meer TV zenders ontvangen, internetten gaat sneller, u bent voorbereid 

op nieuwe digitale diensten en niet afhankelijk van één aanbieder. 
 

Tijdens de gemeenschappelijke vergadering van het Dorpsraden en  

Wijkradenoverleg op 19 februari jl. heeft een ruime meerderheid ingestemd met 

het realiseren van een geheel dekkend glasvezelnetwerk voor de gehele  

gemeente Venray. De werkgroep GlaswebVenray die het vooronderzoek heeft 

gedaan in de vorm van een haalbaarheidsonderzoek wil alle wijkbewoners van 

informatie te voorzien. Zo wil de werkgroep alle bewoners van de wijken en  

dorpen informeren via de wijk- en dorpsraden. Op maandag 26 mei zal  

GlaswebVenray in Brukske aanwezig zijn. 
 

Waarom zou u komen? 
 

-    Wilt u weten wat glasvezel u biedt? 
 

-    Bent u benieuwd waarom ze daarvoor een coöperatie willen oprichten? 
 

-    Wilt u weten waarom dit ook voor u interessant is? 
 

Als u op één van de bovenstaande vragen JA hebt geantwoord, woon dan 

deze informatie avond bij. 
 

De avond wordt gehouden: 
 

Datum :           Maandag 26 mei 2014 

Tijdstip :          20:00 uur 

Locatie:           Wijkcentrum de Kiosk in Brukske 
 

Wij heten u alvast van harte welkom ! 
 

Voor meer informatie en de informatieavonden in andere wijken, neem gerust 

een kijkje op website  www.glaswebvenray.nu. 

En natuurlijk kunt u voor vragen en opmerkingen terecht op  

wijkplatform@brukske.nl. 

http://www.glaswebvenray.nu/
mailto:wijkplatform@brukske.nl
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Maatschappelijke Beursvloer Venray 

In de raadszaal van het gemeentehuis in Venray wordt op donderdag 19 juni a.s. de eerste 

Maatschappelijke Beursvloer voor Venray gehouden. Doel van de Maatschappelijke Beursvloer 

is om samenwerking tussen bedrijven, ondernemers, verenigingen en stichtingen tot stand te 

brengen. Op de Maatschappelijke Beursvloer  kan men met elkaar handelen om diensten of 

faciliteiten met elkaar uit te wisselen, dus producten aan te bieden in ruil voor een product van 

de andere partij. Dat kan natuurlijk altijd al maar het bijzondere is dat het dit keer met gesloten 

beurs gebeurt. 

Enkele voorbeelden 

Bedrijven kunnen bijvoorbeeld aanbieden om gratis een financieel - of bouwadvies op te stellen, 

of ze stellen een ruimte met apparatuur beschikbaar. Een vereniging of stichting stelt als  

 ruildienst dan een middag tennisbanen en les beschikbaar, of biedt een training aan voor 

EHBO, organiseert een sportieve personeelsmiddag of computerlessen.  

Maatschappelijk ondernemen 

Op deze manier worden partijen bijeen gebracht die normaal niet met elkaar  

samenwerken en die er allebei beter van worden. Het is maatschappelijk  

ondernemen in optima forma. In andere plaatsen in Nederland heeft een dergelijk evenement al 

plaatsgevonden; in Venray dus nu voor de eerste  keer. De hoofdrol is weggelegd voor  

burgemeester Hans Gillissen, hij leidt de bijeenkomst en luidt de gong bij de start. Hij wordt  

geassisteerd door hoekmannen die de handel stimuleren en het verloop bewaken.  

De bijeenkomst is op 19 juni 2014 van 17.00 tot 18.30 uur. 

Deelnemen 

Elk bedrijf, elke vereniging of stichting kan zich aanmelden en een vraag en aanbod opstellen 

via www.beursvloervenray.nl  Bij het opstellen van een vraag en aanbod kun je kiezen uit vier 

categorieën, als eerste PR en media, als tweede Materialen en faciliteiten, als derde  

Vrijwilligers en handjes en als vierde Advies en financiën.Het geheel vindt plaats op initiatief 

van Wonen Limburg en Synthese en wordt ondersteund door het Venrays Ondernemers  

Platform, Match, Venray Centraal, Gemeente Venray, Wijk- en Dorpsraden en de Venrayse 

Serviceclubs. 

http://www.beursvloervenray.nl/
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Activiteiten Kalender Brukske 
 

Maandag :     9:00 t/m 10:00 uur  vrouwenyoga 55+,  In Wijkcentrum de Kiosk kosten per les 
€ 4,00 meer info: k.versteegen@synthese.nl 
 

Maandag:,  13:45-15:15 uur, doeken beschilderen voor bouw MFC t/m 2 juni basisschool 
Estafette meer info: k.versteegen@synthese.nl 
 

Maandag:      18:00-19:30 Brukske DJ workshops voor Brugklassers in wijkcentrum de Kiosk 
wekelijks t/m zomervakantie, meer info: Roeland.Cleuren@wonenlimburg.nl 

h.ortak@synthese.nl  

Maandag:     19:00-21:00 ,meidengroep, Huiskamer wijkcentrum Kiosk 12 t/m 14 jaar meer 
info: l.titulaer@synthese.nl 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

Dinsdag:   15:45-17:15 uur huiskamermiddag wekelijks geopend m.u.v. schoolvakanties, 
huiskamermiddag wekelijks geopend m.u.v. schoolvakanties in huiskamer Wijkcentrum Kiosk 
voor groep 7&8 max 12 kinderen meer info: Lisanne Titualer 0478-517317 wijkplatform@brukske.nl  : 

l.titulaer@synthese.nl 

Dinsdag:   18:30-19:30 Koffiebus Brukske April t/m oktober(2e v.d maand),alle wijkbewoners 
uit Brukske meer info: Lidy Goedee,Petra van Duijnhoven,Lia Juliana 
 

Dinsdag:  18:30-19:30, Wizkids wekelijks geopend m.u.v. schoolvakantie SWS Estafette 
voor Groep 4t/m 8 kosten €3.50 per.maand max € 5,00 per gezin meer info: Wizkids  
Mohamed Aoussar  
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

Woensdag:  8:30-10:00 uur Koffie-thee uurtje voor vrouwen op SWS Estafette wekelijks 
geopend m.u.v. schoolvakantie, in aula school SWS Estafette voor Ouders van kinderen in 
de basisschoolleeftijd, meer info: Basisschool Estafette. 
 

Woensdag :   10:00-12:00 uur koffie-thee uurtje voor vrouwen, wekelijks geopend,  
huiskamer wijkcentrum Kiosk, Vrouwen uit de wijk Brukske, meer info:M. Molmans tel:  
0478-511873. 
 

Woensdag:   11:00-12:00 uur Wijkverpleegkundig spreekuur in Wijkcentrum Kiosk, alle  
bewoners uit Brukske, meer info: Ria Gielen   ria.gielen@dezorggroep.nl. 
 

Woensdag:    13:00-15:00 uur  Huiskamermiddag, wekelijks geopend m.u.v. schoolvakantie, 
groep 5&6 max tot 12 kinderen, meer info:  Lisanne Titualer  0478-517317, wijkplat-

form@brukske.nl, Uitvoering: l.titulaer@synthese.nl. 

Woensdag:       14:00-16:00 uur Jongereninloop, wekelijks geopend m.u.v. schoolvakantie in 
wijkcentrum Kiosk, groep 8, meer info,  Synthese Hakan Ortak 0478-517317, 
h.ortak@synthese.nl. 
 

Woensdag:     20:30-22:00 uur Nederlandse grammatica les, wekelijks m.u.v. schoolvakan-
tie in wijkcentrum Kiosk, volwassenen, kosten € 2,50 per les, aanmelden bij M. Molmans 
Wijkplatform. 
 

Woensdag:  vanaf 17:30 uur Samen aan tafel 1x per maand (m.u.v. schoolvakantie) huis 
van de wijk, voor 55+ , kosten € 6,00 per maaltijd, meer info Lia Juliana tel 06-17016623 . 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

Donderdag:  14:00-16:00 uur Wijkverpleegkundig spreekuur, in wijkcentrum Kiosk, alle be-
woners uit Brukske,  Proteion thuiszorg Groene Kruis, meer info  Ria Gielen, 
ria.gielen@dezorggroep.nl 
 
Kijk voor meer informatie ook op de website: www.brukske.nl 

mailto:k.versteegen@synthese.nl
mailto:k.versteegen@synthese.nl
mailto:Roeland.Cleuren@wonenlimburg.nl
mailto:h.ortak@synthese.nl
mailto:l.titulaer@synthese.nl
mailto:wijkplatform@brukske.nl
mailto:l.titulaer@synthese.nl
mailto:ria.gielen@dezorggroep.nl
mailto:wijkplatform@brukske.nl
mailto:wijkplatform@brukske.nl
mailto:l.titulaer@synthese.nl
mailto:h.ortak@synthese.nl
mailto:ria.gielen@dezorggroep.nl
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Wilt u iets wegbrengen of verhuizen huur dan  
 

de Wijkbus voor meer informatie kunt u bellen  
 

met het volgende telefoonnummer. 
 

06-49590055 

 
Het leven is een 
Tuin vol bloemen, 

Van vreugde, 
Tevredenheid en 

Gelegenheid van geluk 
Vergeet niet 

Om ze te plukken! 
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Vrouwen maken zelf kleding 
Een groep enthousiaste dames is in april begonnen met het volgen van naailessen. 

Onder deskundige leiding van mevrouw Hamdi Hassan zullen er elke  

donderdagmiddag, met uitzondering van de schoolvakanties, naailessen verzorgd 

worden tussen 13.00-15.00 uur in het huiskamergedeelte van wijkcentrum de Kiosk. 

De lessen vinden in kleine groepjes plaats en zijn voor alle vrouwen uit Brukske  

toegankelijk. Het is de bedoeling dat je je eigen stof meeneemt en per maand wordt 

er een kleine vergoeding gevraagd. Wanneer de huidige groep vrouwen het maken 

en repareren van de eigen kleding onder de knie heeft, komt er weer ruimte voor 

nieuwe belangstellenden. Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door het 

Wijkplatform Brukske en krijgt ondersteuning vanuit 

het Sociaal Activerings  

Programma Brukske, dat mogelijk wordt gemaakt 

door de gemeente Venray en Wonen Limburg. 

Heeft u belangstelling om ook deel te nemen aan 

deze lessen of u wilt meerinformatie? Of wilt u ook 

graag iets organiseren in Brukske? Neem dan  

contact op met Karlijn Conejo Versteegen, 

k.versteegen@synthese.nl.  

Paasknustelen 
Iedereen werd verwelkomt door Petra, de 

kinderen mochten toen beginnen met het eer-

ste paas knutselwerkje, een  ei/paashaas. De 

kinderen vonden het leuk om te doen. Naar 

dat ze klaar waren met het eerste stukje 

mochten ze een tweedepaas stukje maken 

dat werd een haan van je hand maken. Naar 

dit knutselwerkje konden de kinderen eventjes 

uitrusten en kregen ook wat drinken.  

Naar de korte pauze mochten de kinderen een derde werkstukje maken en dat was een kip 

en kuiken op een rolletje. Sommige kinderen waren al vroeg klaar zij mochten nog  

kleurplaten kleuren. Als verrassing kwam de paashaas, maar waar was hij? 

De kinderen mochten eventjes zoeken en vonden hem al snel, de paashaas was in slaap 

gevallen, bijna liet de paashaas zijn mandje met eieren vallen. Er waren kinderen bij die dat 

zagen en hebben de paashaas toen geholpen. De kinderen mochten als ze dit wilden  

samen met de paashaas op de foto. Naar afloop kregen alle kinderen die hadden geknut-

seld een paasei mee naar huis ook mochten zij de 3 knutselwerkjes mee naar huis nemen. 

Het was een hele gezellige knutselmiddag die zeker voor herhaling vatbaar is.  

mailto:k.versteegen@synthese.nl
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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, ma-

ma’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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ZooParc Overloon 
Ook dit jaar kunnen de bewoners van de wijk ,,Brukske,, 

weer gebruik maken van onze voordeelactie. 

In de voorgaande jaren zijn al veel bewoners van deze  

wijk bij ons op bezoek geweest.  

Al deze mensen maar ook  die gene die ons park nog niet  kennen, stellen wij 

graag in de gelegenheid, met een korting van meer dan 50% op bezoek te komen in 

ons natuurlijke en spannende park. Normaal kost een toegangskaart  € 17,00 p. p 

U kunt kaarten kopen, via AvBA, dan betaald u slechts € 8,00   

dus niet aan de kassa van het park. 

Deze kaarten zijn geldig voor kinderen volwassenen en 65-plussers ( kinderen tot 

en met 2 jaar zijn gratis ) De  kaarten hebben een onbeperkte geldigheidsduur  

U kan dus zelf beslissen op welke dag u komt. 
 

Dit werk als volgt 

Vul  op onderstaande bon in hoeveel kaarten u wil hebben, Vermeld duidelijk  

leesbaar naam en adres  en lever deze bon  t/m 23 mei  2014  in,  

met contant geld .  ( aantal kaarten x € 8,00  )  

Bij:  Rob Fries Fagotstraat 24       

De kaarten kunnen na 30 mei afgehaald worden op het inleveradres. 

Wil je alvast wat voorpret kijk dan op www.overloonzoo.nl 

 

 
Bestellijstje  

 
 Naam :………………………………………………………. 
 
 Adres:……………………………………………………….. 
 
 wil graag ……………..Kaartjes voor Zoo Parc Overloon  
 
 En betaald …………...x  € 8,00  =   €…………….totaal 
 
 
 SVP duidelijk leesbaar en volledig invullen 

 Inleveren bij:  

 Rob Fries Fagotstraat 24 
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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 
 

Duocore IT  
 
Bachstraat 100, 5802 GL Venray,  
 

tel: 0478-854153 / 06-49779656  
 

Email: info@duocore.nl /  
 

www.duocore.nl                                                                                      

 

Melding defecte straatverlichting 

0800-0266666 

www.nobra.nl/gem/frmstorve.pl 

Elke lantaarnpaal heeft een nummer. 

Het is handig dit nummer te noteren en 

te vermelden bij de melding. 
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 WIJKADRESSEN  

Wijkplatform Brukske  Voorzitter: Petra van Duijnhoven,  Penningmeester/ 

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 

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 

 

Heeft U oud ijzer, 
 

Of alles waar een stekker 
 

aan zit  
 

BEL: 
 
 

Geert: 06-33994179 
 

Henk Jacobs: 06-52252871  
 

WIJ KOMEN OOK HALEN 

  

    
                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 
 

 

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 

 

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 
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