INFO Brukske
Wijkkrant voor de bewoners van het
Brukske en omgeving

Zaterdag 10 oktober herfstknutselen voor kinderen van 4 tot 10 jaar aanvang
13:00 uur t/m 15:00 uur,
Vrijdag 30 oktober filmavond voor de jeugd voor de jeugd groep 6,7 & 8 in het
wijkcentrum aanvang 18:30 uur.
Zaterdag 7 november paranormale avond met Mariëlle Beks aanvang 19:30 uur
zaal open vanaf 19:00 uur
Woensdag 11 november St-Maartensoptocht lampionnenoptocht
voor kinderen t/m 12 jaar vanaf 18:00 uur lampionnen afhalen aanvang 18:30
uur.
Zaterdag 14 november gezinskienen aanvang 19:30 uur zaal open vanaf 19:00
uur.
Zaterdag 28 november Sinterklaasfeest voor kinderen van 0 jaar t/m 9 jaar
aanvang 10:30 uur t/m 12:00 uur
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Voor al uw boodschappen

J. Winters
Winkelcentrum Brukske
Van maandag t/m donderdag
08:00 - 20:00 uur
Vrijdag : 08:00 uur - 21:00 uur
Zaterdag : 08:00 uur - 20:00 uur
Zondag: 09:00 uur - 18:00 uur
Gratis parkeren

Het kantoor voor VENRAY en omgeving

Mr. R.H.A. Julicher
Mr. J. Meijer
Mw. Mr. D. Strijbosch

Voor:
- Echtscheiding
- Alimentatie
- Omgangsregeling
- Arbeidsrecht
- Letselschade
- Strafrecht

Gratis
Kennismakingsgesprek

Venray Tel. 0478 – 52 10 70
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www.julicher-meijer.nl

Colofon
INFO Brukske is een uitgave van Aktiviteiten vereniging Brukske Aktief
Verschijnt maandelijks, maar niet in juli en augustus
Inleveren van advertenties / kopij voor de
Oplage: 2020 exemplaren
Inleveradres: Fagotstraat 23
Email : wijkkrant@brukske.nl

24ste anders geen plaatsing.
Redactie M.Schrijnemakers
L. Gooren
Vormgeving M.Schrijnemakers

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

Drukwerk Eddy Partridge
Rob Fries
Vouwwerk Riet Wouters
Tiny Lourens
Cees Purmer
Gerda Huys
Nel Fries
Juliet Voesten
Verspreiding Vele vrijwilligers

Activiteiten Kalender
Oktober / november 2015
Zaterdag 10 oktober herfstknutselen voor kinderen van 4 tot 10 jaar aanvang 13:00
uur t/m 15:00 uur,
Vrijdag 30 oktober filmavond voor de jeugd voor de jeugd groep 6,7 & 8 in het
wijkcentrum aanvang 18:30 uur.
Woensdag 11 november St-Maartensoptocht lampionnenoptocht
voor kinderen t/m 12 jaar vanaf 18:00 uur lampionnen afhalen aanvang 18:30 uur.
Zaterdag 14 november gezinskienen aanvang 19:30 uur zaal open vanaf 19:00 uur.
Zaterdag 28 november Sinterklaasfeest voor kinderen van 0 jaar t/m 9 jaar
aanvang 10:30 uur.
Vergaderingen AvBa 5 - okt, 2 - nov, 7 - dec.
Vergaderingen Wijkplatform:12 - okt , 16 - nov, 14 - dec.

Zaterdag 30 oktober 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

30 oktober 2015
de grote zaal van het wijkcentrum Brukske
Hoe laat ? Van 18.30 tot + 20.00uur
Hoe Duur? Helemaal gratis.

Let op geen eten en drinken meenemen!!!

Zie je in het wijkcentrum !!!
Wilt u iets
wegbrengen of
verhuizen huur dan
de Wijkbus voor
meer
informatie kunt u
bellen
met het volgende
telefoonnummer.
06-49590055

Heel belangrijk en
dringend
Wij zijn op zoek naar
vrijwilligers die de INFO
willen rond brengen in de
Bachstraat U kunt contact
opnemen met Rob Fries
tel:06-22570282.
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De aktiviteiten vereniging organiseert
In het nieuwe wijkcentrum een

Knutselmiddag

thema

herfst

Voor kinderen van 4 tot 10 jaar
Op zaterdag 10 oktober 2015
Van 13:00 uur t/m 15:00 uur
Je krijgt limonade in de pauze
Entree slechts € 0,50 per kind
Kom jij ook, ja toch en breng gerust ook
een vriendje of vriendinnetje mee.
Jullie zijn van harte welkom.
Neem ook een plastic draagtas mee om jullie
knutselwerkjes in te doen

Inloop en informatiepunten voor de wijkbewoners
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.
Mike Smits heeft het stokje van Karlijn overgenomen. Mocht u een leuk idee hebben
en wilt u daar eens met Mike over willen praten. Neem dan gerust contact met Mike
op. Mike is te bereiken via het volgende Emailadres: m.smits@synthese.nl of via het
volgende telefoonnummer: 06-33040335.
Mike zal regelmatig in de wijk aanwezig zijn ook dan kunt u hem aanspreken.

Het nieuwe Wijkcentrum
Wijkcentrum Brukske is te bereiken via het volgende telefoonnummer: 0478-854845
mocht u informatie of een zaal willen huren dan kunt u met dit telefoonnummer
bellen.
Postadres: Wijkcentrum Brukske, Kiosk 5, 5802NP,Venray
E-mailadres: wijkcentrumbrukske@outlook.com

Meer belangrijke adressen vind u op www.brukske.nl
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AFSLANKEN !
Nu beginnen !
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Elke dinsdag
in wijkcentrum
Brukske
Aanvang 18.45 tot ± 19.30uur
Waar: u neemt de trap en u
gaat naar de eerste etage, u
loopt de gang rechtdoor en
neemt de eerste deur rechts
dan loopt u naar zaal 4

Al vele jaren een begrip voor lijners.
Afslanken en toch met de pot mee
eten. Elke week een uur vol tips,
recepten, steun en begeleiding om
verantwoord de overtollige pondjes in
groepsverband kwijt te raken.
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Inlichtingen;
Wilma Kruisman
tel. 040-2838540

Kort verslag van de vergadering
7 september 2015
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de gast Y.Willems van
Venraybeweegt. Er is veel werk verzet bij de overgang van “de Kiosk” naar het
nieuwe wijkcentrum Brukske. R.Fries en E.Partridge hebben hier veel voor gedaan
en worden bedankt voor hun inzet. De datums van de aktiviteiten voor de 2 e helft van
dit jaar zijn weer vastgezet. Deze komen uitgebreid in de ‘info’ te staan maar ook op
de website van www.brukske.nl en op de facebookpagina aktiviteitenvereniging
brukske. De eerstvolgende knutselmiddag is op 10 oktober. Let op: We starten om
13.00 uur tot 15.00 uur. We gaan dan een herfststukje maken en een lampion voor
Sint Maarten. De eerste filmavond was op 25 september.

Bereikbaarheid wijkagent – politie.
INLOOP elke DINSDAG van 17:00 – 18:30 uur.

Met ingang van 1 september 2015 ben ik als wijkagent, op elke dinsdag van 17:00
uur tot 18:30 uur, aanwezig in het MFC Brukske.
U kunt daar terecht voor een gesprek, vragen, meldingen, informatie etc.
Mocht dit tijdstip u niet uitkomen dan kunt u ook met mij of een collega in contact
komen op de volgende manieren:
Telefonisch : 0900-8844
Politiebureau
: Leunseweg 4 Venray
AANGIFTE doen kan middels:
Internet
: www.politie.nl
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
Politiebureau
: Afspraak maken middels 0900-8844. U hoeft dan niet te lang te
wachten.
MELDING doen kan middels:
Telefonisch : 112
SPOED
: 0900-8844
Geen spoed.
: 0800-7000
Meld Misdaad Anoniem.
: 114
Dier in nood
Internet
: www.politie.nl
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
Handig is ook om de POLITIEAPP op uw mobiele telefoon te installeren. Middels
deze app kunt u ook meldingen doen, afspraken maken met de wijkagent, etc.
U kunt zelfs foto’s/video’s toevoegen bij meldingen. Maar ook kunt u op de hoogte
blijven van het landelijke en lokale politienieuws.
Andere tip die ik u graag wil aanbevelen is, om u aan te melden bij burgernet.
www.burgernet.nl
Politie Venray is ook te volgen middels Twitter en binnenkort middels Facebook.
Ik zie u graag tijdens de inloop om te horen wat u vindt van de leefbaarheid en
veiligheid in uw woon/leef omgeving.
Met vriendelijke groet,
Marcel Deenen,
Wijkagent Venray-Zuid (Brukske-Antoniusveld-VvGi instituut-Woonboulevard
De Brier) Twitter @politievenray
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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
Maandag 14 september kwam het Wijkplatform Brukske voor de tweede keer
bijeen in het nieuwe Wijkcentrum Brukske. Het was fijn een aantal mensen, die
de jaarvergadering hadden bezocht, weer terug te zien.
Dag van de Wijk
De zondag voorafgaand aan de bijeenkomst werd de eerste straatmarkt tussen de
twee flats onder de naam “Dag van de Wijk” georganiseerd door Berry en Wendy.
Ze hadden het groots opgezet met 70 kramen en diverse attracties. Het was erg
gezellig geweest en goed verlopen. Volgend jaar willen ze wel dat iedereen voor
de kramen betaalt om bezetting te verzekeren. Bovendien willen ze ook en een
iets kleinere opzet, om het geheel een beetje intiemer te kunnen houden.
Zomerschool LSA
Zoals altijd had de zomerschool van het Landelijk Samenwerkingsverband
Actieve bewoners een vol maar interessant programma. Thema’s waren o.a.;
buurtrechten, ervaringen met bewonersinitiatieven en wijkteams. Maar vooral
de presentaties over burenhulp en “buurzaamheid” waren erg inspirerend.
WijkRadenOverleg
De grenzen van de wijken worden door de gemeente Venray opnieuw
vastgestelde. Dat het hele gebied rond de Plataanstraat ook bij het Brukske
hoorde, wisten we eigenlijk wel, maar gevoelsmatig is het besef er niet altijd
geweest.
Huiskamergroepen
De verandering van de huiskamergroepen naar meer inhoud en meer eigen
initiatief van de kinderen, zal langzaam opgebouwd moeten worden. Er is nu
overleg geweest en er zal extra geld voor vrij gemaakt worden voor begeleiding.
Suikerfeest
Het eerste Suikerfeest in het nieuwe wijkcentrum is perfect verlopen. De sfeer
was goed, het eten erg lekker en er waren ook veel nieuwe voldane gezichten.
Communicatie
Diverse mensen die al bezig zijn met communicatie in onze wijk zijn
bijeengekomen om verbinding te leggen tussen de diverse kanalen en samen
hierin op te trekken. Het wijkplatform wil daartoe zeker ook samenwerken met de
Aktiviteiten Vereniging Brukske Aktief, de uitgever van de INFO.
De eerstvolgende vergaderingen van het Wijkplatform Brukske zijn op en 12
oktober en 16 november om 20.00 uur in het nieuwe Wijkcentrum Brukske. U
bent natuurlijk weer van harte welkom.
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Hobby Huukske

Veel mensen hebben een creatieve hobby waar ze met veel plezier vele uurtjes aan
besteden. Maar soms is het toch een beetje een eenzame bezigheid. Daarom start
op dinsdag 15 september een creatieve hobby avond.
Wat de organisatoren op deze avond willen bereiken is dat er gezellig bij elkaar
verschillende hobby’s kunnen worden beoefend onder het genot van een kopje koffie of thee.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld 3D kaarten maken, borduren, breien, haken, kleuren,
pixel hobby maar kan ook een andere kleine hobby zijn die in een gezelschap
gedaan kan worden.
Als u komt, is het de bedoeling dat u uw hobbyspullen zelf meeneemt en na afloop
ze ook weer mee naar huis neemt er is helaas geen ruimte om de spullen op te
slaan.
Wanneer : elke dinsdagavond vanaf 15 september
Voor wie : iedereen
Tijd : van 19:00 tot 21:30 uur
Waar : het Wijkcentrum Brukske
eerste verdieping (lift aanwezig)
Adres : kiosk 5 5802NP Venray
Kosten : avond voorlopig gratis, koffie / thee € 1,00
Voor meer info kunt u contact opnemen met Monique
tel 06-12851819

Eetpunt voor alleenstaanden
In het nieuwe MFC
Eetpunt in het Brukske voor alleenstaanden.
Iedere alleenstaande boven 18 jaar is welkom.
Elke dinsdag om 12:00 uur wordt een warme maaltijd, bestaande uit een
voorgerecht , hoofdgerecht en dessert geserveerd.
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 maandagavond tot 20:00 uur op telefoonnummer:
06-22966908
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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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Door AvBA georganiseerd

Op zaterdag 7 november in Wijkcentrum Brukske
Aanvang 19.30 uur

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

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
bij Henk Jacobs Luitstraat 5 of Rob Fries Fagotstraat 24
================================================================
Opgeven 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 ………………...

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

Samen aan tafel in het nieuwe MFC gebouw.
Bent u 55+ en vindt u het gezellig om met leeftijdsgenoten te eten? Meld u dan aan
voor ‘Samen aan Tafel’ op woensdag
14 Oktober 2015 om 17.30 uur
In het Wijkcentrum Brukske Kiosk 5 5802 NP Venray
De kosten voor een maaltijd zijn € 7,00.
Via onderstaand strookje kunt u zich opgeven.
Lever dit strookje met het bedrag van € 7,00 voor 9 okt.. 2015
in bij Lia Juliana, Bachstraat 1.
Voor vragen kunt u bellen met Lia via 06-17016623.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:………………………………………………………………………
Aantal personen:…………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………..
Postcode en woonplaats:………………………………………………..
Telefoonnummer:………………………………………………………..
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Handwerkclub De Bonte Steek
Leren van elkaar
Breien, haken, quilten,
borduren,
hardanger borduurwerk – de
dames van handwerk/
hobbyclub De Bonte Steek in
Brukske draaien er de hand
niet voor om. Elke donderdag
komen ze van 13.15 tot 15.30
uur bij elkaar in Wijkcentrum
Brukske om samen te handwerken.
Dat is gezellig en je steekt er
ook van elkaar iets op.
Handwerkclub De Bonte Steek is een initiatief van Els Bloemen, Lydi Goedee en
Stans Garé. Ze leerden elkaar kennen bij de yoga in de wijk, bemerkten een andere
gedeelde interesse en zo ontstond het idee om samen te gaan handwerken.
Elke week treffen ze elkaar in het Wijkcentrum Brukske. Negen leden telt de groep
inmiddels - alleen vrouwen. Ieder brengt haar eigen handwerk en materialen mee. Lizzy
breit met allerlei technieken bontgekleurde tasjes en uiltjes, Stien maakt de mooiste
poppenjurkjes, Thea borduurt een tafelkleed en Stans, Lydi, Mia en Els borduren, haken,
breien, quilten – net waar ze zin in hebben. Els is momenteel bijvoorbeeld bezig met een
quilt. “Maar ik ben ook een deken aan het breien. Dan is het fijn als ik de anderen af en toe
om advies kan vragen.”
Andere technieken
En dat is ook net het idee achter de handwerkclub. Gezellig met elkaar aan de praat,
intussen lekker bezig zijn, en leren van elkaar. Want de dames beheersen dan wel de
nodige technieken, er is altijd wel iemand die ook een ander trucje kent. Lydi: “Het zou
daarom zo leuk zijn als ook vrouwen uit andere culturen bij ons aanhaken. Zij kennen
wellicht weer heel andere technieken.” Kosten zijn er in en elk geval niet aan verbonden.
De dames leggen alleen elke week 50 cent in voor de koffie en thee. En verder brengt ieder
haar eigen spullen mee. Els: “Het leuke is: we ondersteunen elkaar zo gaandeweg niet
alleen met het handwerk, er komt van alles ter sprake. Het is hartstikke gezellig.”
Nieuwe leden welkom
De dames verwelkomen dan ook graag nieuwe leden bij hun handwerk/hobbyclub. Stans:
“Dat kan ook als je een andere hobby hebt, kaarten maken of zo. Als het maar handwerk is
en iets wat aan je eigen plekje aan tafel kunt doen. Kom maar een keer kijken of het erbij
past!” De dames van De Bonte Steek zijn elke donderdag van 13.15 tot 15.30 uur te vinden
in het wijkcentrum. En dan geven ze belangstellenden graag meer informatie.
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Bijzonder Burgerinitiatief: Vrouwenyogabrukske !
Sinds het voorjaar van 2013 worden er yogalessen gegeven in het wijkcentrum van Brukske
tegen een zeer vriendelijke vergoeding.
De kosten bedragen €20,- per maand, omgerekend dus maar €5,- per les. Dit is mogelijk
omdat een groep mensen de handen ineen sloeg, samen sta je sterk!
Het betaalbaar houden van de lessen voor zoveel mogelijk mensen ligt als principe aan de
basis van dit burgerinitiatief.
De yogalessen zijn met name gericht op actieve vrouwen vanaf 55 jaar, maar je mag gerust
jonger zijn. Het uur yoga is praktijkgericht en allesbehalve zweverig, de aanwijzingen zijn
heel concreet.
Door de aandacht te concentreren op de oefeningen kom je ook mentaal tot rust zonder
speciale meditatieve oefeningen te doen.
Je wordt gaandeweg leniger en het is een fijne manier om te ontspannen, een moment voor
jezelf.
Tijdens de les komt het hele lichaam aan bod, je voelt daarna ook echt dat je wat gedaan
hebt
Als je wilt praat je na de les gezellig bij met de andere deelnemers onder het genot van een
kopje koffie of iets anders.
Leuk om te weten: het wijkcentrum serveert vooral fairtrade-producten!
Yogabrukske:
Waar: Wijkcentrum Brukske, in het MFC
Dag: Elke maandag, behalve op feestdagen en de maanden juli en augustus.
Tijd: 09.00-10.00 en 10.15-11.15 uur
Contactpersoon van burgerinitiatief:
Lydi Goedee; 0478-586188
Docent:
Ingrid Knelissen; info@kurukshetra.nl | 06-27481554 | www.kurukshetra.nl
Neem contact op als je meer wilt weten, of een gratis proefles wilt volgen.
Je bent van harte welkom!
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Bekend nieuw gezicht in de wijk
Sinds enkele maanden is Mike Smits voor Synthese actief in Brukske als
opbouwwerker. Veel mensen kennen hem echter nog van het jongerenwerk.
Een hernieuwde kennismaking. De opbouwwerker ondersteunt wijkbewoners bij het
uitvoeren van plannen die de leefbaarheid in de wijk vergroten of bevorderen.
Op straat-,buurt- en wijkniveau. “Zowel wijkbewoners als organisaties in de wijk
kunnen bij mij terecht als ze hulp nodig hebben, bij iets dat ze willen organiseren”,
legt Mike uit. “ Van straatfeest tot jongerenactiviteiten. Bijvoorbeeld: hoe kunnen we
ons idee het beste aanpakken? Ik denk dan ook mee over de financiering ervan, of
breng mensen in contact met de juiste netwerkpartners. Ik ga het echter niet organiseren, dat is iets wat mensen zelf moeten doen.”
Zelf dingen oppakken
Mike ziet het echter ook als zijn taak om wijkbewoners indien nodig te stimuleren of
te prikkelen om activiteiten te organiseren of op te pakken.“ Zo ziet onze
maatschappij er vandaag de dag nu eenmaal uit”, zegt hij.“ Het is niet meer
achteroverleunen en afwachten wat er gebeurt, maar zelf dingen oppakken.
Als je vindt dat er iets moet gebeuren in de wijk, moet je dat zelf aanzwengelen.
Als een lantaarnpaal gerepareerd moet worden, moet je ook zelf de gemeente
bellen. Dat principe geldt ook voor leefbaarheidinitiatieven”. Uiteraard is niet
iedereen even voortvarend, en heeft niet iedereen het lef om zo maar op mensen of
organisaties af te stappen. Maar juist dan kan Mike ook helpen.“Hier ligt een vraag,
daar is een club die een oplossing kan bieden. Er zijn zó veel goede en leuke
bewonersinitiatieven in Brukske! “
MFC basis voor activiteiten
Het werk van de opbouwwerker raakt aan dat van de leefbaarheidmedewerkers van
Wonen Limburg.“Maar die gaan eerder over de inrichting van de wijk. Bij mij kun je
ook al terecht voor het proces daarnaartoe. “Mike besluit: “Ik help bewoners er ook
graag bij dat Brukskegevoel uit te dragen. Er gebeurt veel waar de wijk trots op kan
zijn. Met het MFC van Brukske ligt er een heel mooie basis voor activiteiten.
Dus heb je vragen, heb je een idee of wil je iets organiseren?
Kom maar! Een mailtje sturen kan iedereen. “In dit geval dan naar
m.smits@synthese.nl
Jeugdhonk – er kan van alles
Ook jongeren die iets willen organiseren in het Jeugdhonk kunnen bij Mike Smits of
collega’s van het jongerenwerk van Synthese aankloppen.
Of bij de vrijwilligers van het Wijkcentrum Brukske, dat het Jeugdhonk beheert. Het
jeugdhonk is er voor alle jongeren uit Brukske in de leeftijd van pakweg 10 tot 23
jaar. De drie meidengroepen die voorheen hun activiteiten hielden in het
wijkcentrum, komen ook hier geregeld. Maar er is nog volop ruimte voor meer.
“Ik daag de jongeren in de wijk hierbij dan ook uit om eens na te denken over hoe ze
die ruimte zouden willen gebruiken”, zegt Mike Smits. “Want in het jeugdhonk
kunnen ze in principe zelf bepalen wat de activiteiten zijn. Of ze nu willen chillen of
een discussieavond houden, van een game-avond tot een schaaktoernooi, of van
een knutselmiddag tot een workshop tekenen- er kan heel veel. Maar ze moeten zelf
met ideeën komen.”
Wil je een leuke activiteit organiseren voor jongeren in Brukske? Kom eens kijken
wat het jeugdhonk aan mogelijkheden biedt.
Mail met m.smits@synthese.nl of vraag het aan een van de vrijwilligers in het
wijkcentrum.
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Alle aktiviteiten die worden
georganiseerd door de
Aktiviteiten vereniging
Brukske Aktief

Knutselmiddag thema carnaval
knutselmiddag thema Pasen
knutselmiddag thema Moederdag
Knutselmiddag thema herfst
Knutselmiddag thema kerstmis
Filmavond jeugd iedere maand
Rommelmarkt
paaseieren zoeken met paashaas
St Maartens lampionnen optocht
Paranormale avond
Solfestival
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Melding defecte straatverlichting
0800-8889999
www.nobra.nl/gem/frmstorve.pl
Elke lantaarnpaal heeft een nummer.
Het is handig dit nummer te noteren en
te vermelden bij de melding.

’t Kadetje, Lunchen in “Brukske”
Gezellig samen eten en praten in het
Nieuwe MFC Gebouw !

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 Wijkcentrum Bruskske Kiosk 5 5802 NP Venray .
De kosten bedragen
€ 3,50 per keer per persoon.
Donderdag 8 oktober 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 8 oktober 2015 , 12.00-13.00 uur
Naam:………………………………………………………………..
Adres:………………………………………………………………..
Telefoonnummer:………………………………………………….
Aantal personen:……………………………………………………
Dit strookje en € 3,50 per persoon in de brievenbus doen vóór vrijdag 2 oktober
2015 bij Lia Juliana Bachstraat 1.
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Feest van St. Maarten
woensdag 11 november 2015

Lampionnenoptocht
De kinderen verzamelen zich bij het wijkcentrum Brukske
Er is geen St. Maartensvuur
Alle kinderen t/m 12 jaar mogen mee lopen in de optocht door
Brukske.
Vanaf 18.15 uur lampion afhalen voor € 1,00
Om 18.30 uur start de optocht,
de muziek word verzorgt door: Joekskapel Lange Zök
De deelnemers krijgen een traktatie.
Let op !! Bij slecht weer gaat de optocht niet door.

Info Spelen doe je zo!
Kinderen kunnen lekker komen spelen in het nieuwe wijkcentrum
van ’t Brukske. Iedereen is welkom en er is toezicht aanwezig.
Iedere zaterdag zijn wij geopend van 12:00 tot 18:00, mits anders
vermeld. Hou hiervoor onze Facebook pagina en onze website in de
gaten.
Entree per kind € 0,50. Dus niet in prijs gestegen.
Voor meer info: 06 – 317 62 711 of kijk op de website:
www.spelendoejezo.tk,
facebook: https://www.facebook.com/groups/spelendoejezo/
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Organiseerd

Sint Nicolaas Feest
In het wijkcentrum Brukske

Ook dit jaar komt Sint Nicolaas de kinderen van t Brukske,
van 0 t/m 9 jaar bezoeken, in wijkcentrum Brukske
Op zaterdag 28 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 14 november binnen is kost
het € 4,00 Per kind.
Later binnen gekomen opgaven kosten € 5,00 per kind.
Let op !! Na 21 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…………………..
Naam kind 2 ………………….
Naam kind 3 ………………….

…….jaar j/m ? ......
…….jaar j/m ? …...
…….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 inleverdatum dat scheelt geld en teleurstelling
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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 Brukske tel: 0478-854845 adres:Kiosk 5, 5802NP,Venray
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 tel: 06-16536844.
PSZ Hummeltjeshoek (Oostsingel 39 Venray) Tel: 06-17495911. Voor inschrijving:
0478-586498 voor info:www.peuterspeelzalenvenray.nl of
peuterspeelzalen@kinderwereldvenray.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. Mike Smits. Bezoek adres: Leunseweg 51,
Venray. Aanwezig: dinsdag, woensdag en donderdag. Tel: mob 06-33040335 of
Emailadres: m.smits@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
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
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
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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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