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Activiteiten Kalender
April/mei 2015
Vrijdag 24 april filmavond voor de jeugd groep 6,7 & 8 in de Kiosk wijkcentrum
Brukske aanvang 18:30 uur.
De filmavonden voor de jeugd in mei en juni zijn voorlopig nog ondervoorbehoud
i.v.m. de verhuizing naar het nieuwe MFC. Zodra hier meer van bekend is zal de
redactie ervoor zorgen dat dit in de INFO komt te staan.
Zaterdag 4 april paaseieren zoeken voor de jeugd t/m 10 jaar vanaf 10:00 uur het zoeken
begint om 10:30 uur.
Zaterdag 9 mei knutselmiddag voor de kinderen van 4 t/m 10 jaar
aanvang 13:00 uur t/m 15:00 uur
Vergaderingen: AvBA In “de Kiosk”aanvang 20.00 uur. 13 - april, 4 - mei, 8 - juni
Vergaderingen: Wijkplatform In “de Kiosk”aanvang 20.00 uur,
20 - apr, 18 - mei, 15 - juni, 20- juli,

Zaterdag 25 april oud papier voor 12.00 uur
aan de straat zetten.
Let op ! Papier waar ander afval tussen zit kan niet worden meegenomen.
Opbrengst van het oud papier komt ten goede van de AvBA.
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AvBA presenteert:

FILM-AVOND

Voor de jeugd van groep 6,7 en 8

Zin om een spannende film te kijken met vrienden en vriendinnen?
Kom dan op vrijdag avond

24 april 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 !!!
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Inloop en informatiepunten voor de wijkbewoners
Wijkkantoor
Voor alle vragen,opmerkingen of klachten betreffende de
wijk, kunt u terecht bij het wijkkantoor Kiosk 98/99.
Daar treft u een vertegenwoordiger van de Politie, Wonen Limburg , Gemeente Venray,
Synthese aan welke bij toerbeurt aanwezig zullen zijn om u van dienst te zijn.
Iedere dag van 10:00 uur t/m 13:00 uur,U bent van harte welkom.

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 spreekuren 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.

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.

Advies over uw gezondheid? Bezoek onze deskundige wijkverpleegkundige
in het wijkcentrum De Kiosk!
Meer belangrijke adressen vind u op www.brukske.nl

Wilt u iets wegbrengen of verhuizen huur dan
de Wijkbus voor meer informatie kunt u bellen
met het volgende telefoonnummer.
06-49590055
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Fietsvierdaagse
Schrijft u nu in voor de 31ste Fietsvierdaagse Venray via Veiligreserveren.nl en u maakt de
kans op gratis deelname.
Sinds dit jaar kunt u zich nog gemakkelijker inschrijven voor ons evenement. Wij zijn nl een
overeenkomst aangegaan met Veiligreserveren.nl. Dit heeft voor u de volgende voordelen:
U kunt eenvoudig digitaal inschrijven.
Meteen via een veilige manier betalen, nl via I-Deal.
Na het betalen krijgt u het zgn. e-ticket per mail toegestuurd.
Print dit ticket en neem het mee naar de startlocatie, is tevens een leuke herinnering.
U meldt zich vervolgens aan een speciale balie, geen lange wachttijden.
Hier wordt uw e-ticket gescand.
Vervolgens ontvangt u de bestelde startkaarten.
De 100ste inschrijver die zich via Veiligreserveren inschrijft krijgt zijn inschrijfgeld voor
maximaal 2 personen retour gestort en kan dus gratis deelnemen aan de 31 ste Fietsvierdaagse Venray. Ga nu naar onze site www.fietsvierdaagse-venray.nl en schrijf je in.

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.

Belangrijke mededeling
Voor het huren van een zaal in de Kiosk voor
vergaderingen,besprekingen kunt u bellen met het volgende
nummer: 06-53713603. U kunt dit telefoon nummer bellen
vanaf 11:00 uur ‘s morgens. In de avond uren kunt u gewoon
het nummer van de kiosk zelf bellen dit is 0478-588235 het
andere telefoon nummer van Franca komt te vervallen.
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Kort verslag van de vergadering
2015
Deze maand is er geen kort verslag van de AvBA. Wel wil de AvBA mededelen dat
er met de filmavond voor de jeugd met klem wordt gevraagd om tijdens de film geen
mobiele telefoon te gebruiken, dit is heel erg storend voor kinderen die naar de film
willen kijken.
De filmavond is uitsluitend voor groep 6,7 en 8. Kinderen buiten deze leeftijd worden
niet meer toegelaten.
9 mei is er weer een knutselmiddag voor kinderen van 4 t./m 10 jaar deze
knutselmiddag heeft het thema Moederdag. Aanvang 13:00 uur t/m 15:00uur.

Cursus ‘Met Lef!’: Zelfverzekerd in contact
met anderen

Begin april start afdeling Preventie van Vincent van Gogh de cursus ‘Met Lef!’ op
donderdagmiddag in Venray. De cursus is voor mensen vanaf 18 jaar die zich
onzeker voelen in het contact met anderen. Ben je snel verlegen, vindt je het moeilijk
om een gesprek te beginnen of ben je bang op te vallen in gezelschap? Dan is de
cursus ‘Met lef!’ mogelijk iets voor jou. Thema’s die aan bod komen zijn; de rol van
gedachten, vergroten van zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en omgaan met
moeilijke situaties.
Informatie en aanmelding: Informatiepunt Vincent van Gogh
Telefoon: (0478) 527 066 of e-mail: informatiepunt@vvgi.nl

Yoga voor de 50 + vrouw
Elke maandagmorgen is er yoga voor de 50 + vrouw, dit is in de Kiosk. In de 2e
groep is nog plek voor een paar vrouwen, de groep is van 10:15 uur t/m 11:15 uur.
U kunt ook een proefles meedoen kom gerust eens kijken.
Voor meer informatie kan men bij Lydi Goedee terecht tel:
0478-586188 of via mail vrouwenyogabrukske@gmail.com
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Hulp nodig bij belastingzaken?
Wilt u een belastingaangifte doen, huurtoeslag of voorlopige
teruggaaf aanvragen?
Voorkom problemen door een te grote voorlopige teruggave
of te hoge huur- of zorgtoeslag.
Laat geen geld liggen en laat U helpen met dit soort dingen door iemand die hier
al vele jaren ervaring in heeft.
Door jarenlange ervaring bij de vakbond is de kans dat u geld laat liggen klein.
Het kan u zelfs veel geld opleveren.
Ger Houtappels helpt u graag bij het doen van aangifte, aanvraag huur- en
zorgtoeslag voor een redelijke prijs.
U kunt hem bereiken onder tel: 0478-550118 of via
belastingservice.houtappels@home.nl

Snel & Betrouwbaar
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REINIGING VAN:
KLEDING
(VLOER-) KLEDEN
DEKENS
DEKBEDDEN
(VITRAGE-) GORDIJNEN
TROUWJAPONNEN
LAMELLEN
SLAAPZAKKEN
TAPIJTEN ETC.

l KLEDINGREPARATIES

BERICHTEN VAN HET WIJKPLATFORM
Maandagavond 16 maart kwam het Wijkplatform Brukske weer bij elkaar om de stand van
zaken in de wijk door te nemen. Hieronder een aantal van de zaken die besproken zijn.
Bomen
Na de kap van de bomen en struiken was het wel even erg kaal in onze groene wijk.
Inmiddels is er heel wat aarde verzet en zijn de kuilen weer glad gestreken. Bovendien zijn
er ook al weer heel wat jonge boompjes geplant. Een aantal daarvan samen met kinderen
uit de buurt op Boomplantdag. Over de nu erg zichtbare schuttingen moet nog met Wonen
Limburg gepraat worden.
Huiskamergroepen
De huiskamergroepen lopen ondanks de begeleidingsperikelen heel aardig. Bij de
meidengroepen is de invoering van thema’s een succes, wel zijn er duidelijkere regels nodig. De basisschoolgroepen lopen ook goed hoewel de begeleiding wel een flinke aanslag
op het budget van het wijkplatform is. Binnenkort beginnen de gesprekken over hoe de
Huiskamer in het nieuwe MFC vorm gegeven gaat worden.
Brukske cheques
Mondjesmaat komen er nog aanvragen binnen om met de opbrengst van de
bewonerscheques iets in de straat te organiseren. Omdat het de eerste keer was, hadden
nog weinig mensen een idee wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn, en zijn de cheques
weggegooid. Bij een volgende ronde zijn er voorbeelden waarnaar verwezen kan worden en
zal de inlevertijd ook verruimd gaan worden.
Wijkteams
Vanuit de gemeente wordt aan bewoners gevraagd om invulling te geven aan het opzetten
van wijkteams, vooral vanwege de WMO-groepen. Het is de bedoeling dat er gewerkt wordt
vanuit bestaande activiteiten en voorzieningen. Daarom kan de vorm per wijk verschillen.
Er is wel al in gezien dat bewoners hier meer tijd voor moeten krijgen.
Wijk Raden Overleg
De individuele wijkraden hebben het op dit moment moeilijk. Deels door verloop van
personen die zich op deze manier willen inzetten voor de wijk. Maar zeker ook door de grote
bezuinigingen op subsidiegelden. Wat kun je nog en hoe moet het anders?
Mocht u ook een keer een bijeenkomst bij willen wonen, de eerstvolgende vergaderingen
van het Wijkplatform Brukske worden gehouden op 20 april en 18 mei om 20.00u in de
Kiosk.

Oproep!!! Van de 4 dames van IPITT
Beste mensen de dames van IPITT zijn op zoek naar kunstenaars. Woont er een
kunstenaar/res in het Brukske en heeft u misschien zin en tijd om mee te denken
samen met de 4 dames van IPITT neem dan gerust contact op met Lydi Goedee ook
om meer informatie op te vragen. Het mail adres van Lydi is: goedhuis@msn.com
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Handwerk club voor
vrouwen
Op donderdag 26-02 start er in het Brukske een handwerk/hobbyclub.
Het is iedere donderdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur in het Huis van de Wijk.
Per keer betaal je 50 eurocent, voor koffie/thee
Het is alleen voor vrouwen, ook vrouwen buiten de wijk zijn welkom.
Ken je nog anderen die deze activiteit leuk vinden? Neem die dan mee!
Je kunt gewoon binnenlopen, hoeft je niet per sé aan te melden.
Iedereen neemt zijn eigen spulletjes mee en onderling kunnen we elkaar helpen aan
materiaal als dat nodig mocht zijn.
voor meer info kunt u contact opnemen met Els:
telefoonnummer 512343
Met vriendelijke groet,
Lydi,Stans en Els

Paaseieren zoeken
Organiseert

Op zaterdag 4 april voor kinderen
4 t/m 10 jaar

Jullie zijn allemaal welkom vanaf : 10:00 uur
Verzamelen bij de wijkhal
Het zoeken begint om 10:30 uur

Leuk als jij ook komt helpen zoeken.
Vlooienmarkt
Op zondag 3 mei organiseren wij een vlooienmarkt in de wijkhal van het Brukske
(voormalige tafeltennishal)
Let op!!! Er zijn alleen grondplaatsen van 3 x 3 meter. U dient zelf voor een grondzeil
o.i.d. te zorgen. Ook mag u een tafel meebrengen.
Huur van een plaats van 3 x 3 bedraagt € 10,00.
Aanmelden kan tot 26 april 2015 elke avond tussen 19:00 en 20:00 uur telefoon nr.
06-55348735 of 06-22966908
De opbrengst komt ten goede aan Samen Sterkt. ( te vinden op Facebook)
Voor het organiseren van kinderfeestjes voor kinderen van ouders met een smalle
beurs en Samen eten voor alleenstaande uit de wijk.
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Computer problemen?

PCINSTAL
Uw adres voor:
Marian ten Holder
Klaproos4
5803 HC Venray
pcinstal@planet.nl
0478 589868 of
06 48193495








hardware & software:
complete systemen:
installatie en reparatie:
virus trojan en spyware
verwijdering
aanleg internet / netwerk
Cursus PC (beginners)
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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

Organiseert

Knutselmiddag
Voor alle kinderen van 4 t/m 10 jaar
Op zaterdag 9 mei
In wijkcentrum de Kiosk
Van 13:00 uur tot 15:00 uur

Het thema is: Moederdag
Meedoen kost € 0,50 per kind inclusief
limonade in de pauze.
Vraag of je vriendje/vriendinnetje ook mee komt.
Geef u kind een plastic draag tas mee zodat daar het
knutselwerkje ingedaan kan worden.
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Opknapbeurt groen langs het Zwarte pad

Het groen langs het Zwarte pad wordt vanaf half februari grondig onderhanden genomen. Tevens rooit de gemeente enkele bomen en worden er nieuwe geplant.
Vooral de onderbegroeiing wordt grondig aangepakt. En dan met name langs het
deel van het Zwarte pad tussen de Bach- en Mozartflat en de middenstrip naar het
centrum. In het Masterplan Brukske staat ook aanpassing in de groenvoorziening
van het centrumgebied op het programma. Daarom zijn deze werkzaamheden in
eerste instantie even uitgesteld. Maar omdat de centrumaanpassing uiteindelijk iets
later startte, is verder uitstel niet meer reëel. “De struiken zijn indertijd aangeplant
tegen de achtertuinen aan. Sommige zijn nu zo hoog en dicht gegroeid, dat het onderhand bomen zijn geworden. Maar ze zijn niet
boomtechnisch onderhouden”, zegt beleidsmedewerker Groen Roger Hoeymakers
van de gemeente Venray. “Bovendien staan enkele bomen te dicht bij de schuttingen
of funderingen. Daar komt nog bij dat de dichte begroeiing bepaald niet bijdraagt aan
een gevoel van veiligheid. Tot slot wordt door de renovatie ook het beheer makkelijker en goedkoper – er wordt namelijk vaak afval in de dichte begroeiing gedumpt.
Kortom: tijd voor onderhoud.”
Nieuwe bomen aanplanten
Half februari starten de werkzaamheden. Die duren ongeveer vier weken. “Vergelijk
het maar met wat we een paar jaar geleden bij de Etude- en Serenadestraat hebben
gedaan, daar is ook een open, parkachtige structuur gerealiseerd”, zegt Roger Hoeymakers. Op Boomfeestdag (woensdag 18 maart) moet alles klaar zijn. Op die dag
planten leerlingen van groep 8 van de Estafette, als laatste onderdeel van het groenonderhoud, nieuwe bomen op het middendeel. Daar komen bomen beter tot hun
recht en kunnen ze uitgroeien tot mooie, oude exemplaren. Er wordt ook nieuw gras
ingezaaid. “Met deze onderhoudsbeurt wordt dus dit deel van het groene hart van de

Eetpunt voor alleenstaanden

Sinds dinsdag 6 januari 2015 is er in het Brukske een eetpunt voor
alleenstaanden. Iedere alleenstaande boven 18 jaar is welkom.
Elke dinsdag om 12:00 uur wordt een warme maaltijd, bestaande uit een
voorgerecht en dessert geserveerd in het Huis van de Wijk, Kiosk 95 Venray.
De kosten bedragen € 4,00 voor een complete maaltijd.
Eventueel kan er ook afgehaald worden.
U dient dan wel zelf bakjes mee te brengen en door te geven dat u een maaltijd
ophaalt. De kosten zijn dan ook € 4,00.De deur is open vanaf 11:50 uur tot 14:00
uur. Reserveren kan elke week tot dinsdagochtend 10:00 uur op telefoon nr:
06-22966908
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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 9 April 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 9 April 2015 , 12.00-13.00 uur
Naam:…………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………..
Telefoonnummer:……………………………………………..
Aantal personen:………………………………………………
Dit strookje en € 3,50 per persoon in de brievenbus doen vóór vrijdag 3 april 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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Twee gymzalen in MFC
In het MFC komen ook twee gymzalen. Die worden beheerd door Optisport Venray. De verenigingen uit Brukske kunnen er met ingang van het nieuwe sportseizoen terecht.
In het nieuwe seizoen, na de zomervakantie als het MFC open is, kunnen sportclubs en verenigingen voortaan weer in Brukske terecht. “De insteek is dat de clubs en verenigingen
die de gymzalen voorheen gebruikten deze in principe weer op dezelfde uren terugkrijgen”,
vertelt de locatiemanager van Optisport Helma Vervoort. Optisport beheert in de gemeente
Venray drie sporthallen en zes gymzalen, waaronder die in Brukske. Die ruimtes worden
uiteraard bij voorkeur zo optimaal mogelijk benut. Vaste gebruikers zijn vooral scholen en
sportverenigingen.
Inschrijven
In maart krijgen alle gebruikers van alle gymzalen in Venray een inschrijfformulier voor het
volgende sportseizoen, dat parallel loopt aan het schooljaar. “In mei is dan een conceptplanning klaar. Die wordt dan voorgelegd aan de gebruikersraad”, legt Helma Vervoort uit. “De
gebruikersraad ziet erop toe dat we alle regels volgen en moet de planning vervolgens
goedkeuren. Zo krijgen bijvoorbeeld scholen de eerste keus, daarna de vaste gebruikers en
als laatste de incidentele gebruikers.”
Eén grote zaal = twee kleine
Vanaf het nieuwe schooljaar kunnen school en verenigingen in Brukske voor het sporten
weer terecht in de eigen wijk. Er is een grote zaal, waarvan de velden zijn ingericht voor
binnensporten als voetbal, en handbal. Met behulp van een scheidingswand kunnen er twee
gymzalen van worden gemaakt, geschikt voor basketbal, volleybal, badminton en korfbal.
“Maar als deze clubs een toernooi willen organiseren, is de grote zaal weer fijn. Net als voor
grotere activiteiten van school, zoals met carnaval. Ook kan de grote zaal incidenteel worden gebruikt, voor bijvoorbeeld de verkeerslessen van Streetwise. Hoewel sportieve activiteiten natuurlijk de voorkeur hebben.” In maart worden de inschrijfformulieren verstuurd en
kunnen verenigingen zich weer inschrijven voor de gymzalen. Daarna staat het bezettingsrooster met de ingevulde en nog vrije uren op de website www.optisport.nl/venray, net als
de tarieven. Helma Vervoort: “Die tarieven zijn overigens hetzelfde gebleven. De clubs in
Brukske krijgen straks dus een veel betere gymzaal voor hetzelfde geld.”

ATTENTIE

Om verwildering tegen te gaan
wordt er door mij een vergoeding
betaald, voor elke bijenzwerm.
Die door uw aangegeven kan
worden gevangen
Bel: 06-57314623
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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
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MINI ADVERTENTIES
Hondenuitlaatservice
Venray
Voor info bel: 0622179104
Of kijk op:
www.hondenuitlaatservicevenray.nl

Heeft U oud ijzer,
Of alles waar een stekker
aan zit
BEL:
Geert: 06-33994179
Henk : 06-52252871
WIJ KOMEN OOK HALEN
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

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

18

TRIMSALON
JOSÉ
José Zijlmans
Etudestraat 44
5802 ER Venray
0478-514803
jmizijlmans@me.com
Mob: 06 - 22413176

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/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
Manuela 06-28186961
http://manuela.coach4everybody.nl
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