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INFOBrukske 
Gelukkig Nieuwjaar, happy New Year,  
bonne année,  gelukkig Nuwejaar,  
Gëzuar Vitin e Ri,  سنة جديدة سعيدة 
Yeni iliniz mübarək,  srećna Nova godina,  
Честита Нова Година,  新年快樂,  Godt 

Nytår,  Ευτυχισμένο το Νέο Έτος,  नया 
साल मुबारक हो, boldog Új Évet ,  Buon 

anno,  明けましておめでとうございます, 
feliz Año Nuevo, Szczęśliwego Nowego 
Roku 새해 복 많이 받으세요,sretna Nova 
godina,mutlu Yıllar, An Nou fericit,  
Срећна Нова Година, šťastný Nový Rok  
Year New Happy, Chúc mừng năm mới  

                           De activiteiten vereniging Brukske  
 

                        actief wenst iedereen een  
 

                     gelukkig Nieuwjaar 
 
                 23 januari filmavond voor  
 

              de jeugd groep 6,7 & 8 
 
            31 januari Carnavalsknutselen  
        voor de jeugd van 4 t/m 10 jaar 
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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  31 januari  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 
 

Januari 2015 
 

 

Vrijdag 23 januari filmavond voor de jeugd groep 6,7 & 8 in de Kiosk wijkcentrum 

Brukske aanvang 18:30 uur. 

 

Zaterdag 31 januari 2015 Carnavalsknutselen voor de jeugd van 4 t/m 10 jaar 
 

Carnaval 15 februari - 17 februari 2015 in de kiosk voor de jeugd van 10:00 uur tot 

14:00 uur 
 

 

Vergaderingen: AvBA In “de Kiosk”aanvang 20.00 uur.  12 - jan, 2 - febr,  2 - maart, 

13 - april, 4 - mei, 8 - juni 
 

Vergaderingen: Wijkplatform In “de Kiosk”aanvang 20.00 uur,  12 - jan, 16 - feb,  

16 - ma, 13 - apr, 11 - mei, 15 - juni, 13 - juli, 17 - aug, 14 - sep, 12 - okt, 16 - nov,   

14 - 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 januari 2015 

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 
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. 

Stap boordevol vertrouwen in het splinternieuwe jaar. 

365 dagen om te houden van elkaar. 

Maak elke dag een tikkeltje bijzonder. Ontdek in de kleinste  

dingen het wonder. Zo wordt 2015 voor iedereen een zegen! 

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. 

 

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 contact opnemen met Rob Fries tel:06-22570282. 



7  

Kort verslag van de vergadering   
1 december 2014 

De nieuwe data voor de vergaderingen in 2015 zijn vastgelegd. Ook de data voor de 

aktiviteiten in de eerste helft van 2015 zijn bekend. De tweede helft van 2015 gaan 

we over naar het MFC.  
 

De filmavond is deze keer onrustig verlopen. We hopen dat dit de volgende keer  

beter wordt.  
 

De Sint Maartensoptocht was een succes. De kinderen kregen na afloop nog iets 

lekkers. Het volgend jaar worden er geen gratis lampions meer uitgedeeld.  

Wel kunnen de kinderen van tevoren tijdens een knutselmiddag zelf een lampion 

maken.  Ook kan er voor de optocht een lampion met batterijen gekocht worden.  
 

Sinterklaas was ook weer in “de Kiosk” en de kinderen die er waren konden dansen 

met de Pieten en hebben allemaal een mooi cadeau gekregen.  
 

De voorbereidingen voor het kerstknutselen op 13 december zijn afgerond.  

We hopen op een grote opkomst. 

Vrijwilligers van de INFO in het zonnetje gezet 
 

De vrijwilligers die iedere maand de INFO vouwen en nieten werden in het zonnetje gezet. 

Ze werden verrast met een roos en een lichtje. 

De AvBa is blij dat ze zo op de vrijwilligers die ervoor zorgen dat de INFO wordt gevouwen 

en geniet  kan vertrouwen. De AvBa wil dan ook de vrijwilligers bedanken. 

Tiny de vrouw van Kees werd afgelopen dinsdag 3 december nog extra verrast met een 

mooi  boeket bloemen. Helaas moet Tiny stoppen met het vouwen en nieten van de INFO 

i.v.m. gezondheids klachten, wij willen Tiny toch nog via deze weg bedanken. 

De vrijwilligers die de INFO vouwen en nieten zijn:  
 

Riet,Kees,Gerda,Eddy,Julliet,Marian,Gerry,Nel,Rob en Petra 
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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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’t Kadetje, Lunchen in “Brukske” 
 

Gezellig samen eten en praten! 
In Brukske wordt veel samen gekookt en gegeten. Op dit moment bijna 4 x per week! 
Buurtbewoners hebben vaker gevraagd of er ook overdag gekookt en gegeten kan 
worden.  
 
Dat Kan! 
Elke tweede donderdag van de maand nodigen wij 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 
 € 3,50 per keer per persoon.  
Donderdag  15 Januari 2015 is er weer “Lunchen in de wijk”.  Deze keer is er infor-
matie over Proteion. Met het onderstaande strookje kunt u zich aanmelden. U vult 
het strookje in, stopt het samen met € 3,50  p.p. in een enveloppe en daarna levert u 
het in bij Lia Juliana, Bachstraat 1 in Brukske. 
 
Informatie over Proteion 
Proteion is een thuiszorgorganisatie. Zij bieden hulp in huis, als u dat zelf niet meer 
kunt, en verpleging/verzorging in de thuissituatie. Wekelijks is er inloopspreekuur in 
het wijkcentrum De Kiosk.  Zij komen op donderdag 15 januari tijdens de lunch iets 
vertellen over het spreekuur en wat u van Proteion mag verwachten.  
 
Voor meer informatie; 
Lia Juliana               06-17016623 
Gerda Wolters       06-22966908 
 
 
 
 

================================================================ 
Antwoordstrookje; 
 
Ik kom lunchen donderdag 15 Januari 2015 , 12.00-13.00 uur 
 
Naam:…………………………………………………………………… 
 
Adres:…………………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer:………………………………………………………... 
 
Aantal personen:……………………………………………………………. 
 
Dit strookje en  € 3,50  per persoon in de brievenbus doen vóór vrijdag 9 Januari 
2015 bij Lia Juliana Bachstraat 1. 
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Multicultureel koken 

Sluit u aan bij een gezellige kookgroep ? 
 

Een keer in de maand op Zaterdag koken enkele dames uit allerlei windstreken  

De meest heerlijke gerechten. Marokkaans, Turks, Indonesisch, Nederlands, het  

maakt niet uit. Vindt u koken leuk en wilt u deelnemen ?  

Geef u op voor deze smaakmakende en gezellige kookgroep. 

Eigen bijdrage : € 6,00 per keer. 
 

Wilt u meer weten of zich aanmelden; 

Contactpersoon; 

Lia Juliana 

Bachstraat 1 

5802 Gk Venray 

liajuliana@home.nl 

………………………………………………………………………………………………… 

U kunt zich aanmelden door uw contactgegevens in te vullen of via de mail. 

 

Naam                           :     _________________________________________ 

 

Adres                           :     _________________________________________ 

 

Telefoonnummer      :     _________________________________________ 

 

E – mailadres             :      _________________________________________ 

iPitt dankt haar sponsoren 
 

Wonen Limburg, Jumbo, Inzichadvies,Eigenhandig,Basta kappers, Stichting Bacht-

uin, Brukske Mooi Anders, Wijkplatform, Wogo trading, Asteria, Ici Paris, Slagerij 

Verschuuren, Bloemenkorf, Andalucia, Grill en Go, Brauckmann, Manders Verhuur, 

Werkhuis, Vera, AvBa, Aerts fotografie, Zumka, Bella Milano 

 

iPitt  wordt mogelijk gemaakt door het Sociaal ActiveringsPrograama van Wonen 

Limburg en gemeente Venray 

mailto:liajuliana@home.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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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: 

 

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  ………………...    

                   
carnavalsvereniging A.S.W brukske  
 
 

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

Buurtsportcoaches Venray hebben als doel  

bewegen te stimuleren. 
Als er onder verenigingen, vriendenkringen of bij wie dan ook een initiatief ontstaat om te 

gaan bewegen, laat het ons dan weten. Want wij zijn er voor alle inwoners van jullie wijk!  

Je kunt contact opnemen met info@venraybeweegt.nl 

Kijk gerust eens op: www.venraybeweegt.nl 

Een belletje mag ook: 06-11889477 
 

Of kom even bij ons langs, we zijn elke woensdag te vinden op de even weken  

van 09.00-11.00 uur bij ’T Schopke te Veltum, en de oneven weken van 09.00 - 11.00 uur  

bij het Huis vd Wijk te Brukske. 

 https://www.facebook.com/venraybeweegt  

   https://twitter.com/VenrayBeweegt  

mailto:info@venraybeweegt.nl
http://www.venraybeweegt.nl
https://www.facebook.com/venraybeweegt
https://twitter.com/VenrayBeweegt
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER VAN  

Av BRUKSKE AKTIEF 
 

De Aktiviteitenvereniging Brukske Aktief kan het afgelopen jaar weer terugkijken op een flink 
aantal zeer geslaagde activiteiten. Hierbij denk ik met name aan de goed bezochte  
gezinskienavond, de rommelmarkten en de thema-avonden. Speciaal voor de jeugd zijn er 
het Paaseieren zoeken, de drukbezochte knutselmiddagen en filmavonden. Ook dit jaar 
bracht St Nicolaas weer een bezoek aan het Brukske waar hij verwelkomd werd door 72 
kinderen die met hun ouders naar de Kiosk waren gekomen.  
 
Evenals voorgaande jaren werd dit jaar weer  de St Maartensoptocht georganiseerd  
waaraan door ruim tweehonderd kinderen werd deelgenomen. De optocht wordt al vele  
jaren muzikaal begeleid door Joekskapel Lang Zök. En dit zorgt toch ieder jaar weer voor 
een extra feestelijk tintje tijdens de optocht waarvoor ik de leden van deze joekskapel zeer  
hartelijk wil danken.  
 
In verband met de bouw van het nieuwe MFC kon het Solfestival, dat voor de 10e keer  
gehouden zou worden, niet doorgaan.  
 
Voor de volwassenen is er de gezellige sjoelclub Magnifique,die op de donderdag in het 
wijkcentrum De Kiosk actief is. Deze club heeft nog steeds een goede belangstelling en kan 
ook het komende jaar weer rekenen op de steun van Av Brukske Aktief.  
 
Voor de Info is het alweer de 34e jaargang Ik wil dan ook het Info-team bedanken voor hun 
inzet om iedere maand toch weer tijdig de Info bij de bewoners in de bus te hebben. Deze 
vaste informatiebron voor de inwoners van het Brukske verschijnt onder auspiciën van  
Av Brukske Aktief.  
 
Daarnaast is de website www.brukske.nl ook al weer ruim een jaar actief. Onze speciale 
dank gaat uit naar de vrijwilliger die dit mogelijk heeft gemaakt en die zich ook bereid heeft 
verklaard om de site de komende tijd verder te ontwikkelen en te onderhouden.  
Alle, hiervoor genoemde, activiteiten worden gefinancierd uit de opbrengst van het oud  
papier.  
 
Hiermee is de Av Brukske Aktief een van de weinige verenigingen in Venray waarbij de  
opbrengst van het oud papier, dat opgehaald wordt in het Brukske, rechtstreeks ten goede 
komt aan de bewoners van deze wijk. Ik wil bij deze de papier ophalers en de chauffeurs 
van Box bedanken die iedere maand weer klaar staan om het oud papier op te halen.  
 
Om al deze activiteiten te organiseren zijn een groot aantal vrijwilligers nodig en deze wil ik 
dan ook heel hartelijk danken voor hun inzet in het afgelopen jaar.  
 
Tevens wil ik alle organisaties en sponsors bedanken die door hun financiële bijdrage alle 
activiteiten mede mogelijk gemaakt hebben. Ook  het stichtingsbestuur van het wijkcentrum 
en de medewerkers van wijkcentrum "De Kiosk"  wil ik bij deze bedanken voor de steun en 
hulp die wij in het afgelopen jaar mochten ontvangen. 
 

Tenslotte wil ik van de gelegenheid gebruik maken om, namens het bestuur,  

alle vrijwilligers,leden en sponsors maar ook alle andere bewoners van de wijk het Brukske 

een gelukkig en voorspoedig 2015 toe te wensen. 

http://www.brukske.nl/
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Berichten van het Wijkplatform 

Helaas zijn er geen berichten van het Wijkplatform bij de redactie binnen gekomen. 

 Zondag 15 februari t/m  

dinsdag 17 februari 2015 

Carnaval in de Kiosk entree is 

graties 

 

Wie wordt dit jaar jeugdprins en prinses ???? 
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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 

Tim Janssen 06– 31762711 of bezoek onze website 

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

Spelen doe je zo ! 
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Even voorstellen het Bestuur van het  
nieuwe wijkcentrum in het MFC 
 

Van links naar rechts: Mahyar Tahsini, 
Esther van Wamelen, Joris Truijen 
 
Even voorstellen. 
Ik ben Mahyar Tahsini 31 jaar en woon 
in Brukske.  Ik ben geboren in Teheran 
en woon sinds mijn 15e in Nederland. Ik 
werk als zelfstandig ondernemer en 
heb de afgelopen jaren al meerdere 
sociale activiteiten in Venray uitge-
voerd. In het nieuwe bestuur van het 
wijkcentrum ga ik de taak van secreta-
ris op me nemen en ik heb er erg veel 
zin in. Samen met de mensen uit de wijk gaan we er hopelijk iets heel moois van 
maken. 
 

Hallo, mijn naam is Esther van Wamelen, 45 jaar. Getrouwd met Giel en we hebben 
samen 4 kinderen (2 meiden en 2 jongens). Ik woon sinds 2007 in het Brukske, dit 
bevalt me erg goed. Sinds augustus 2011 heb ik een spierziekte aan mijn rechter-
arm, helaas kan ik hierdoor sinds mei van 2014 niet meer werken. In mijn werkzame 
leven was ik leidinggevende in de zorg. Gelukkig kan ik vanaf nu als voorzitter mijn 
energie kwijt in het wijkcentrum van het MFC in het Brukske. Daarnaast ben ik voor 
de PvdA actief in Venray. 
 

Ik ben Joris Truijen 40 jaar en woon sinds 2001 in het Brukske. Ik ben gescheiden en 
heb een zoon van 14 die bij mij woont. Ik mag op mijn 40e al zeggen dat ik opa ben 
van 2 prachtige kleindochters van mijn stiefdochter. Ik ben de penningmeester in het 
nieuwe bestuur, daarnaast ben ik ook penningmeester voor de Stichting Wizkidz. Op 
dit moment ben ik druk bezig met het zoeken naar een nieuwe baan en natuurlijk 
met het nieuwe wijkcentrum. 
 

Als alles volgens planning verloopt dan zal het nieuwe wijkcentrum in juni 2015 zijn 
deuren openen. 
Wij als bestuur van het nieuwe wijkcentrum willen heel graag met alle mensen uit de 
wijk er iets heel moois van gaan maken. Mensen die graag iets willen komen doen in 
het nieuwe wijkcentrum laat het ons maar weten. Ook zijn we nog op zoek naar  
mensen die vrijwilligerswerk willen komen doen in het hele mooie nieuwe  
wijkcentrum. 
Als je meer informatie wil of als je je wilt aanmelden als vrijwilliger stuur dan een 

mailtje naar joristruijen74@gmail.com 

 

Carnaval 2015 begint zondag 15 februari  

t/m woensdag 17 februari.  
 

De Kiosk is dan iedere dag geopend van 10:00 uur t/m 14:00 uur. Kom ook naar de 

Kiosk om te hossen en te springen op carnavalsmuziek. En natuurlijk te weten  

komen wie er dit jaar jeugdprins en jeugdprinses worden bij de carnavalsvereniging 

ASW Brukske. De entree is gratis. 
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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 
 

 EVA Vrouwencentrum Venray  Dr Poelsstraat 8, 5802 AX  Venray tel: 510035 

 www.evavrouwencentrumvenray.nl e-mail: info@evavrouwencentrumvenray.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/
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@me.com 

Mob: 06 - 22413176 

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 

  

    
                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 
 

 
ESP Budgetbeheer 

Budgetcoach 
 

Hulp nodig bij uw administratie of  
 

schulden? 
 

Bel 0478-854477 op  
 

maandag,woensdag  
 

of vrijdag tussen 10:30 en 12:00 uur 
 

Of mail naar  
info@espbudgetbeheer.nl 

 
 

Bekijk ook de website: 
 

www.espbudgetbeheer.nl 

 

Zoekt u een succesvolle  
gewichtsbeheersing 
en/of meer energie 

HERBALIFE 
Met meer dan 34 jaar ervaring, in meer 

dan 93 Landen 
Uitgebalanceerde voeding voor gezond 
ontbijt, afslankten, aankomen, sport en 

vitaliteit 
Wilt u meer weten over Herbalife 

neem dan vrijblijvend contact op met: 
uw onafhankelijke Herbalife distributeur 

Manuel 06-28186961 
http://mauela.coach4everybody.nl 
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Bachstraat 100B Brukske Venray openingstijden donder-

dag,vrijdag en zaterdag vanaf 10.00uur.Leuke,vlotte trendy  

kleding ,kom vrijblijvend een keer kijken!!  

Ing ur ding  
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