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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 

  

 

 
 

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 

http://www.julicher-meijer.nl/
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Zaterdag  29 November  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 
november / december2014 
 

 

Dinsdag 11 november St - Maarten lampionnenoptocht  let op dit is bij de Wijkhal

(oude tennishal) vanaf 18:15 uur lampionnen afhalen aanvang 18:30 uur. 
 

Zaterdag 29 november Sint-Nicolaas feest in de Kiosk wijkcentrum Brukske 

aanvang 10:30 uur t/m 12:00 uur 
 

Vrijdag 28 november filmavond voor de jeugd groep 6,7 & 8 in de Kiosk wijkcentrum 

Brukske aanvang 18:30 uur. 
 

Zaterdag 13 december Kerstknutselen voor kinderen van 4 t/m 10 jaar in de Kiosk 

Wijkcentrum Brukske aanvang 14:00 uur. 
 

 

 

Vergaderingen: AvBA In “de Kiosk”aanvang 20.00 uur.  3 - nov, 1 - dec.  
 

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

28 november 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 

Wijkverpleegkundig spreekuur 
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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Wilt u iets wegbrengen of verhuizen huur dan  
 

de Wijkbus voor meer informatie kunt u bellen  
 

met het volgende telefoonnummer. 
 

06-49590055 

 

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. 

 
Pedicure behandeling €23,- 
 

Gelpolish teennagels €25,- 
 

Gelpolish & pedicure €37,50 
 

Gezichtsbehandeling € 15,- 
 

www.voetzorgvenray.nl 
 

           06-46583231 
 

Ouverturestraat 17 - 5802 EL - Venray  

 

aktiviteitenvereniging 
“brukske aktief” 
 
 
Aktiviteiten vereniging BrukskeAktief wil hierbij de 
sponsors van de kienavond bedanken voor hun gift: 
Jumbo brukske, Wogo Trading Venray, Vos garage-
deuren Venlo, cafetaria “Old  Dutch” Venray, Zumka 
kapsalon, Profile de fietsspecialist Paul Van Raay. 
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Kort verslag van de vergadering   
6 oktober 2014 

 

 

Knutselmiddag  
 

Voor alle kinderen van  
 

4 t/m 10 jaar  
 

Op zaterdag 13 december 2014 
 

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. 

Organiseert. 

Eerst werd er 1 minuut stilte gehouden vanwege het overlijden van Richard. 

 

De volgende maand worden de nieuwe data van aktiviteiten voor 2015 vastgelegd. 

 

De voorbereidingen voor de knutselmiddag en de paranormale avond met Marielle 

Beks op 18 oktober zijn afgerond. Ook de vrijwilligers die deze aktiviteiten  

ondersteunen hebben zich aangemeld. 

 

Voor de gezinskienavond van 25 oktober hebben we weer onze kienmeesters  

Gerda en Henk van Egmond gevraagd. 

 

De Sint Maartensoptocht van 11 november vertrekt vanuit de wijkhal. Het  

St. Maartensvuur wordt ontstoken op het veldje langs de wijkhal.  

 

De werkgroep van Sint Nicolaas komt in november bij elkaar.  

Deze aktiviteiten zullen het volgend jaar in het M.F.C. plaats vinden.  

Het is de bedoeling dat dit in april 2015 geopend wordt. 
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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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Gezellige Wintermarkt  
 in  Brukske    

U kunt nu reeds een kraam huren, voor  

bewoners van Brukske zijn ze gratis. 

Bijvoorbeeld om hobbyspulletjes aan de man te 

brengen en zo contacten met andere  

bewoners te leggen.  

Interesse in een kraam?  

Stuur dan uiterlijk vóór 10 december een mail 

naar: wijkplatform@brukske.nl 

Op woensdag 17 december houdt Brukske 

weer zijn Wintermarkt, een gezellige 

sfeermarkt voor het hele gezin. De Wintermarkt 

is in de Wijkhal Brukske (de voormalige 

tafeltennishal)  

van 17.00 tot 20.00 uur.  

De entree is gratis. 
 

Tijdens deze derde editie van de  

Wintermarkt, een initiatief van het Wijkplatform  

Brukske, is van alles te doen en beleven voor jong 

en oud. In de sfeervol verlichte kraampjes in de 

Wijkhal worden allerlei (zelfgemaakte) spulletjes 

aangeboden. Ook zijn diverse  

demonstraties, zoals 3D-kaarten maken,  

kleine hapjes maken en nog meer. Er worden  

sowieso ook tal van lekkere hapjes en  

gerechtjes aangeboden tijdens de Wintermarkt. 

Kom vooral even proeven van wat Brukske te  

bieden heeft! Voor de kinderen zijn er eveneens 

leuke activiteiten, waaronder spelletjes en  

knutselen.  

mailto:wijkplatform@brukske.nl
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Boekenruilkast.  
 

De eerste boekenruilkast in Venray is een feit.        
 

Zo werkt het: Je mag je boek komen 

ruilen voor een ander boek.  

Dat is gratis.  
Maar je plaatst wel een boek van gelijkwaardige 

kwaliteit terug. Dat is de voorwaarde. 

Het is een nieuwe manier van ‘delen’.  

Deze ontwikkeling past goed in onze tijd; mensen hebben door de crisis minder 

te besteden en zijn bereid meer met elkaar  te delen. 

Als je dit eerste boek gelezen hebt, kun je het terugbrengen en  

vervolgens opnieuw een boek uitzoeken. Dit kun je net zo vaak herhalen 

als je wilt. 
 

Boeken zijn immers niet geschreven en gemaakt om weg te gooien, maar om te 

lezen en te herlezen. Boekenruil is daarom niet alleen milieu- en papiersparend, 

maar ook goedkoop en leuk. 
 

De boekenruilkast is gelijktijdig een mogelijkheid om meer in contact te komen met 

de bewoners in de wijk. Vaak blijft men even staan bij de kast en snuffelt wat in de 

boeken en zo ontmoet je op een leuke manier anderen uit je wijk. 
 

We vertrouwen erop dat een ieder zich aan de (beperkte) regels houdt en 

de kast netjes achterlaat. 

LET WEL:  Het is NIET de bedoeling dat er tassen vol boeken 

gebracht worden. 

De ruimte blijft beperkt tot 1 kast! 
 

Ik hoop alleszins dat heel wat mensen van deze kast gebruik zullen gaan maken. 
 

De boekenruilkast is geopend tussen 08:00 en 21:00 uur. Hij 

staat in de Chopinstraat 54 te Venray (brukske) 

Heel belangrijk en dringend 
 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die de  

INFO willen rond brengen in de straten  

Allegrostraat, Menuetstraat,  

Andantestraat, Vivaldistraat.  

U kunt conact opnemen met Rob Fries tel:06-22570282. 
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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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Feest van St. Maarten 

Dinsdag 11 november 2014 

Lampionnenoptocht  
De kinderen verzamelen zich bij de wijkhal en niet bij het  

Wijkcentrum “de Kiosk” 

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. 

De route van de St.Maartens optocht: Verzamelen en Startpunt– Wijkhal 
Daarna via Kiosk naar Allegrostraat dan oversteken naar Griegstraat en 
tenslotte via Händelstraat terug naar het eindpunt bij de Wijkhal  

Let op !!  Bij slecht weer gaat de optocht niet door. 
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Buurtwensen realiseren met Brukskecheques 

 

In de tweede week van november worden huis aan huis 

in Brukske Brukskecheques bezorgd, een initiatief van 

Wijkplatform Brukske. De Brukskecheques maken  

buurtinitiatieven financieel mogelijk. En u bepaalt  

waarvoor uw cheque wordt gebruikt. 
 

De Brukskecheque heeft een waarde van 20 euro en kan worden ingezet om uw 

wens, of beter gezegd die van de straat of buurt, te realiseren. Dat kan van alles 

zijn. Van feestverlichting voor de straat tot de aanleg van een hondenspeelwei voor 

de wijk. En van een etentje voor de straat tot een picknick voor alle  

Brukskebewoners. Het is aan u - bedenk het maar! 
 

Hoe het werkt? Heel simpel! Maak een plan en verzamel daarvoor samen met 

buurtbewoners Brukskecheques. Uw plan dient u vervolgens in bij hiervoor  

aangestelde bewonerscommissie van Wijkplatform Brukske. Die beoordeelt of uw 

plannen aan de voorwaarden voldoen: 

         -     het plan gaat meerdere Brukskebewoners aan, het mag geen   

               individueel doel dienen; 

 -      het is ethisch verantwoord; 

 -      er worden minimaal acht Brukskecheques tegelijk voor ingezet. 
 

De Brukskecheques kunnen tot 1 juli 2015 worden verzilverd. Waarvoor u de  

cheques inzet, is verder geheel aan u. Er kan heel veel! En u kunt er ook al heel 

snel mee aan de slag. 
 

Wat moet u ervoor doen? 

      -        Ga met uw plan de buurt op en verzamel Brukskecheques. 

      -         Stuur vóór 31 december 2014 een e-mail met uw plan naar  

                cheques@brukske.nl. 

U krijgt vervolgens zo snel mogelijk bericht over de toekenning van de gelden. 

Wilt u graag even vooraf overleggen met de bewonerscommissie? Kom dan op 

maandag 17 november tussen 19.00 tot 20.00 uur naar wijkcentrum De Kiosk. 

 

Niet apart maar samen, dat is het motto van het Wijkplatform Brukske. Deze  

bewonersactie sluit daarbij aan. Het geld om wensen voor de buurt uit te voeren 

ligt met de Brukskecheques letterlijk in de straat! Raap het op en ga ermee aan de 

slag! Samen maken we zo van Brukske een nog fijnere wijk om in te wonen. 

mailto:cheques@brukske.nl
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ESP Budgetbeheer 
Budgetcoach 

 

Hulp nodig bij uw administratie of  
schulden? 

Bel 0478-854477 op maandag,woendsdag  
 

of vrijdag tussen 10:30 en 12:00 uur 
 

Of mail naar info@espbudgetbeheer.nl 
 

Bekijk ook de website: 
www.espbudgetbeheer.nl 

 

 

MINI ADVERTENTIES 
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Carnavals vereniging A.S.W BRUKSKE  
is op zoek naar :  

een nieuwe prins en prinses voor de aankomende carnaval. 

alle kinderen uit het Brukske vanaf  10 t/m 14 jaar kunnen  

zich opgeven om prins of prinses te worden.  

er zijn geen kosten  aan verbonden om prins of prinses te worden.  

Je moet wel de gehele carnaval beschikbaar zijn. 

Overleg  a.u.b. wel even met je ouders voordat je onderstaand briefje invult. 

 

Het briefje voor opgave mag je sturen naar: 

 

carnavalsvereniging A.S.W brukske  
 
 

Opgeven bij Henk Jacobs Luitstraat 5 of Rob Fries Fagotstraat 24 of in de Wijkhal. 

         

 

 

Vul dit lijstje zo goed en volledig mogelijk in .  
 

Naam:  …………………………………... ik ben: jongen / meisje   leeftijd :   …... jaar  
 

Adres: ……………………………………………………….. Huisnummer:……………... 
 

Telefoon nummer: …………………………………. 
 

Postcode:  ………………………..      Venray. 
 

Handtekening ouders:  ………………………………………...datum  ………………...                      
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Halloween wordt in Nederland en de rest van Europa steeds populairder. Steeds meer  
mensen versieren hun huis en er komen ook steeds meer feestjes. In sommige steden en 
dorpjes gaan de kinderen zelfs langs voor trick or treat. Maar wat is de geschiedenis van 
Halloween en de betekenis? 
 

Geschiedenis 
De geschiedenis van Halloween gaat vele jaren terug en oorspronkelijk is het eigenlijk een 
Keltisch feest. Veel mensen denken dat Halloween uit Amerika is overgewaaid, maar dit is 
dus niet het geval. Het is wel zo dat Amerika Halloween als een groot feest ziet en dat dus 
ook zo viert. 
Het woord Halloween is afgeleid van het woord All Hallows Eve, dit is de avond voor  
Allerheiligen welke op 1 november plaats vind. In de Keltische kalender begon het jaar op 1 
november en was 31 oktober oudejaarsavond. De legende van het Keltische Nieuwjaar  
verteld dat 31 oktober de laatste zomerdag is. Op die dag zullen de dolende geesten, van 
mensen die het vorige jaar zijn overleden, terug komen. Zij gaan dan op zoek naar levende 
lichamen waarvan zij het komende jaar bezit kunnen nemen. Natuurlijk wilde niemand dat 
de geesten bezit zouden nemen van hun lichaam. Om ervoor te zorgen dat dat niet zou  
gebeuren deden de mensen alle lichten uit en deden ze oude, vieze kleren aan. Ook  
maakten ze veel herrie. Ze geloofden dat ze zo niet aantrekkelijk genoeg waren voor de 
geesten. Door de jaren heen veranderde de vieze, oude kleding zich voor kostuums zoals 
een trol, spook en een heks. Dit kwam met name omdat steeds minder mensen de legende 
geloofden. 
 

Trick or treat 
Trick or treat is daarentegen helemaal niet afkomstig uit de Keltische cultuur. Trick or treat is 
afgeleid van een Europese gewoonte welke in de 9e eeuw is ontstaan. Op 2 november  
gingen de vroegere Christenen lopend van dorp naar dorp bedelend om zielen cake, dit is 
brood gevuld met krenten. Bij elk stuk dat ze kregen beloofde ze een gebed te doen voor de 
dode familieleden van de gevers. Men geloofde dat de gebeden, zelfs van vreemden, de 
doden zouden helpen hun weg te vinden naar de hemel. 
Lampion 

 
De traditie van de lampion komt uit een Iers volkslied. Dit volkslied gaat over Jack, die altijd 
dronken is en mensen bedriegt. Toen hij de duivel ontmoette had hij hem in een boom laten 
klimmen. Jack had toen een kruis op de boom gezet, zodat de duivel gevangen zat. Als de 
duivel voortaan vriendelijker wilde zijn voor Jack, zou hij hem vrijlaten. Toen Jack overleden 
was mocht hij niet naar de hemel, omdat hij altijd slecht was. Naar de hel mocht hij ook niet, 
omdat hij de duivel bedrogen had. Jack bleef dus dolen tussen de twee werelden. Hij kreeg 
van de duivel wel een gloeiend houtje zodat de weg van Jack een beetje verlicht zou zijn, 
want die weg was heel duister. Het gloeiende houtje zat in een uitgeholde knol. Dit zorgde 
ervoor dat het houtje langer zou blijven gloeien. 
 
 Bron: www.wikipedia.nl 
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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 . 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 November  2014  is het weer “Lunchen in de wijk”. Met het onder-

staande 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 November  2014, 12.00-13.00 uur 

 

Naam:……………………………………………………………………….. 
 

Adres:………………………………………………………………………. 

 

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

 

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

 

 

 

Dit strookje en  € 3,00  per persoon in de brievenbus doen vóór vrijdag 7 november  

2014 bij Lia Juliana Bachstraat 1. 



19  

 
 

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 

Tim Janssen 06– 31762711 of bezoek onze website 

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

Spelen doe je zo ! 
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O rgan i seerd 

 

 

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

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

Op zaterdag 29 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 29 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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 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 Islamitisch 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 : 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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