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INFOBrukske 

                                              
                                           27 februari filmavond  
 

                                        voor de jeugd groep 6, 7 & 8  
 

                                      aanvang 18:30 tot + 20.00uur 
 
                                  15-16 -17 februari carnaval in de Kiosk 
 

                                iedere dag van 10:00 t/m 14:00 uur 
 

                             entree is gratis   
 
                         7 maart Paranormale avond met  
 

                     Mariëlle Beks aanvang 19:30 uur 
 

                                 
                 21 maart Paasknutselen voor kinderen  
 

              4 t/m 10  jaar aanvang 14:00 t/m 16:00 uur 
 
          28 maart ROMMELMARKT in de Kiosk  
 

       aanvang 08:30 t/m 13:00 uur 

Carnaval in de Kiosk 
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Zaterdag  28 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. 

Activiteiten Kalender 
 

Februari/maart  2015 
 

Vrijdag 27 februari filmavond voor de jeugd groep 6,7 & 8 in de Kiosk wijkcentrum 

Brukske aanvang 18:30 uur. 

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

14:00 uur 

Zaterdag 7 maart paranormale avond met Mariëlle Beks zaal open 19:00 uur  

Aanvang 19:30 uur 

Zaterdag 21 maart Paasknutselen voor kinderen van 4 t/m 10 jaar aanvang  

14:00 uur t/m 16:00 uur 

Zaterdag 28 maart ROMMELMARKT in de Kiosk aanvang 08:30 uur t/m 13:00 uur 

Tafel reserveren , bel : M, Molmans tel; 0478– 511873. 
 

Vergaderingen: AvBA In “de Kiosk”aanvang 20.00 uur.  2 - febr,  2 - maart, 13 - april, 

4 - mei, 8 - juni 

Vergaderingen: Wijkplatform In “de Kiosk”aanvang 20.00 uur,   23- 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 

 

Email : wijkkrant@brukske.nl 

Redactie 
 
 

Vormgeving 
 

Drukwerk 
 
 

Vouwwerk 
 
 
 
 
 

Verspreiding 

M.Schrijnemakers 
L.Gooren 
 
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   

27 februari 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. 

Carnaval 2015 

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. 
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Kort verslag van de vergadering   
12 Januari 2015 

 

Anders kijken en meer zien,  met: 

Mariëlle Beks 

Geeft met behulp van foto’s en voorwerpen 

antwoorden op vragen van bezoekers. 

De zaal is open vanaf 19.00 uur Entree € 2,00 inclusief een 

kopje koffie/thee aanvang 19:30 uur 

 Op zaterdag 7 maart  in Wijkcentrum  

,,de Kiosk,, 

Door AvBA georganiseerd 

 

De voorzitter opent de vergadering met een welkom en de beste wensen voor 2015. 
Hij hoopt weer op een prettige samenwerking.  
 

Het probleem met de blauwe bakken voor het oud papier loopt nog steeds.  
Johan zal nog eens contact opnemen met de Gemeente hierover.  
 

7 maart 2015 is er weer een paranormale avond met Mariëlle Beks.  
 

De overige aktiviteiten vindt u op onze website Brukske.nl. 
 

De filmavond voor de jeugd is goed verlopen. De volgende filmavond is 23 januari.  
 

Op 28 maart organiseren we weer een rommelmarkt in “de Kiosk”. 
Graag op tijd aanmelden zodat u zeker een tafel kunt huren.  

Wederom mag ik dit jaar een paranormale avond verzorgen in  

't Brukske. Het lijkt me leuk om een "verassingsavond" te doen waarin van 

alles aan de beurt  kan komen. Een boodschap van iemand die overleden 

is, een boodschap vanuit een tarotkaart, offffff....dat ga ik maar niet  

verklappen want dan is het geen verassingsavond meer. 
 

groetjes Marielle 
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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 

Maandagavond 15 december was de laatste bijeenkomst van het Wijkplatform 

Brukske in het jaar 2014. Ook deze keer waren er een paar gasten en  

belangstellenden aanwezig.  

In de maand januari van dit jaar is er nog geen vergadering geweest. 
 

Streetleage 

Stagiair Jeroen Smits vertelde over een maatschappelijk project van de Venlose 

voetbalclub VVV, dat in Venlo erg succesvol is. Hij kwam polsen of er in het 

Brukske ook kansen voor zijn. Het is een soort straatvoetbaltoernooi waarbij ook 

punten te verdienen zijn door goed spelgedrag (fairplay) en positieve bijdragen 

aan de buurt. Hierbij kunnen sportidolen ingezet worden.  

Vooral voor hangjongeren die nu nergens bij horen zou het wel wat zijn, maar 

die zijn het lastigst te benaderen. Bij bestaande sportgroepen aansluiten heeft 

het risico dat goed werkende structuren overhoop gehaald worden.  

Er zal gekeken worden naar mogelijkheden. 
 

Brukske cheques 

Voorafgaande aan de vergadering van het wijkplatform hadden enkele straten 

hun plannen met de Brukske cheques voorgelegd. De Chopinstraat had een 

erg goed uitgewerkt plan dat deels zo uitgevoerd kan worden. Het andere 

deel van het plan heeft verkeerstechnische consequenties en moet nog  

bekeken worden door de gemeente. 
 

Glasweb 

Het Wijkradenoverleg wilde met hulp van o.a. verenigingen Glasweb promoten, 

maar kwam er achter dat het moeilijk is om op wijkniveau verenigingen aan te 

spreken. Daarom trekken de wijken daarin gezamenlijk op. Overigens zullen het 

zenderaanbod en de pakketten van Glasweb vergelijkbaar zijn met dat van  

andere providers. Meer informatie hierover is te vinden op de website. 
 

Huiskamergroepen 

Het wijkplatform was onaangenaam verrast door het feit dat Synthese niet alleen 

stopt met de begeleiding van meidengroep in de Huiskamer, maar ook met de 

groepen van de basisschool. Voor de eerste groep was het platform al op zoek 

naar alternatieven, maar de begeleiding van de tweede groep zou gewoon  

doorlopen. Dat er nu geen geld voor is gereserveerd bij Synthese is tegen alle 

afspraken in. Nu moet er in allerijl gezocht worden naar een oplossing. Overigens 

is de positie van de Huiskamer in het nieuwe MFC nog steeds onduidelijk. 
 

Mocht u ook een keer een bijeenkomst bij willen wonen, in het nieuwe jaar 2015 

zullen de eerstvolgende vergaderingen van het Wijkplatform Brukske gehouden 

worden op 23 februari en 16 maart om 20.00u in de Kiosk. 
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Wij van Cafetaria OldDutch feliciteren 
Jeugdprins Bryan 1ste  

En 
Jeugdprinses Prescilla 1ste 

Van carnavalsvereniging ASWA Brukske. 
 

 Vandaar deze knal aanbieding: 
 

Gezinszak friet 4 personen en 4 snacks keuze: 
Frik,krok,bamischijf of kaassoufflé 
Nu voor maar € 8,00 
 

 Alle wereldmenu’s tweede halve prijs. 

Kijk voor ons assortiment op onze website: 

www.cafetariaolddutch.nl 
Openingstijden tijdens de carnaval: 

Zaterdag       11:00-??????? 
Zondag         16:00-??????? 
Maandag      16:00-??????? 
Dinsdag        16:00-??????? 
Woensdag    16:00-??????? 

 

Nieuw ons verwarmd terras 
 

Allemaal fijne carnavalsdagen 
 

OldDutch team 

 

 

 

 

Het Ipitt start in mei met een nieuwe groep, dus dames wat let jullie en meld je aan 

voor een gratis cursus, leer je zelf ontdekken, leer om te gaan in moeilijke  

omstandigheden, leer samen werken in een groep met verschillende nationaliteiten. 

Ieder vrouw is uniek en ieder vrouw is een pareltje.  
 

Waar staat het Ipitt voor?  

Het Ipitt heeft 5 pijlers namelijk,Sociaal evenwicht in relaties,gezondheid en fysiek 

welbevinden,mentale balans,werk en actief leven, materiële balans, sociaal  

evenwicht. 

 

Ing ur ding op alle kleding 20% tot 30% sales  
korting 
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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) 

 



12  

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  

De carnavals vereniging ASW wil 

jullie hun nieuwe jeugdprins en  

prinses voorstellen. 

    

     

    Jeugdprins 

      Bryan  

         &  

    Jeugdprinses 

      Prescilla 

 

 

 

 

 

Zij zouden het heel leuk vinden als jullie allemaal carnavals zondag,maandag en 

dinsdag naar de Kiosk zouden komen om hun te feliciteren en om een hele fijne  

carnaval samen te vieren. Dus kom allemaal 15,16 en 17 februari naar de Kiosk.  

De Kiosk is vanaf 10:00 uur t/m 14:00 uur  iedere dag geopend. De entree is gratis 

mailto:info@venraybeweegt.nl
http://www.venraybeweegt.nl
https://www.facebook.com/venraybeweegt
https://twitter.com/VenrayBeweegt
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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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’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 of 

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  12 februari 2015 is er weer “Lunchen in de wijk”.   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. 
 

Voor meer informatie; 

Lia Juliana               06-17016623 

Gerda Wolters       06-22966908 

 

=============================================================== 

 

 

Antwoordstrookje; 

 

Ik kom lunchen donderdag 12 Februari 2015 , 12.00-13.00 uur 

 

Naam:………………………………………………………………... 

Adres:………………………………………………………………... 

Telefoonnummer:…………………………………………………. 

 

 

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

 

Dit strookje en  € 3,50  per persoon in de brievenbus doen vóór vrijdag 6 februari 

2015 bij Lia Juliana Bachstraat 1. 
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Spelen doe je zo! 

Kinderen kunnen heerlijk spelen en een hapje en een 

drankje benuttigen in de voormalige tafeltennishal in het 

Brukske.  Iedereen is welkom: Mama’s, papa’s, vriendjes, 

vriendinnetjes, opa’s en oma’s enz. Ook hebben we een 

kantine waar ouders lekker kunnen zitten, terwijl de  

kinderen lekker spelen. TOEZICHT AANWEZIG! 

Iedere zaterdag zijn wij geopend van 12:00 tot 18:00.  

Entree per kind € 0,50. 

 

 

Voor meer info bel dan naar Tim Janssen 06 – 31762711 of  

bezoek onze website: https://www.facebook.com/groups/

spelendoejezo 
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Organiseert        

Knutselmiddag  
Voor alle kinderen van 4 t/m 10 jaar 

Op zaterdag 21 maart   

In wijkcentrum de Kiosk   

Van 14:00 tot 16:00 

Het thema is: Paasknutselen 

 

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)Geef u kinderen ook een plastic zak mee om de knutselwerkjes in te 

doen. 

€ 6,00 

Per tafel 

Kijken Kijken Kijken Kopen Kopen 

organiseert  

Rommelmarkt 
op 28 maart 2015  Van 8.30 tot 13.00 uur  

In Wijkcentrum ”de Kiosk” 

Brukske Venray 

Bespreek vroegtijdig een of meer tafels 

Bel, Mvr.M Molmans-Vos, op 0478 - 511873 
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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 39 5802 AM Venray 

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 

Iets te koop,  

gezocht , gevonden  of een  

andere kort berichtje max 7 regels 

Plaats een mini, dit kost slechts  

€ 1,25 per keer 

duidelijke tekst en geld afgeven op het  

redactieadres: Fagotstraat 23 
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