
 
Senioren Venray       Centra le van Ouderenveren ig ingen  –  Venray 

U kunt dagelijks terecht bij: 

• Venray - Restaurant Beukenrode (De Zorggroep), Beukenlaan 1 
Dagelijks, behalve op zaterdag, van 12.00 uur tot 13.00 uur. Voor iedereen. 
Kosten op maandag t/m vrijdag € 8,50 en op zondag € 11,-- 

 
• Venray - WOC ‘t Schöpke (De Zorggroep), Veltumse Kleffen 68 

Dagelijks van 11.30 uur tot 13.30 uur. Voor iedereen. 
Kosten op maandag t/m zaterdag € 8,80 en op zondag € 11,40 
(Op vertoon van Groene Kruispas krijgt men korting) 
 
 

U kunt wekelijks terecht bij: 
 
• Venray - De Reden (Mensana), Langstraat 16 

Op woensdag en vrijdag van 9.30 uur tot 16.00 uur en op  
zondag van 13.30 uur tot 16.00 uur. Voor iedereen.  Kosten zijn divers. 

 
• Venray - De Tol Ambachtkwartier (De Zorggroep), St. Jozefweg 50 

Maandag t/m vrijdag van 12.00 uur tot 13.00 uur. Voor iedereen uit de buurt.  Kosten € 8,50 
 

• Venray – MFC Brukske, Kiosk 95 
Dinsdag tussen 12.00 en 12.30 uur eten voor alleenstaanden. Kosten € 4,-- 
(alleen bij voldoende aanmeldingen via tel. 06 2296 6908) 
 

• Ysselsteyn/Vredepeel - gemeenschapshuis, Puttenweg 2 
Iedere vrijdag vanaf 11.00 uur. 
Voor senioren vanaf 55 jaar, alleenstaanden en mensen met een indicatie.  Kosten € 7,50 
 

U kunt tweewekelijks terecht bij: 

• Venray – MFC Brukske, Kiosk 95 
Eerste en derde vrijdag van de maand om 17.30 uur. Kosten € 5,-- 
(alleen bij voldoende aanmeldingen via tel. 06 2296 6908) 
 

• Veulen - Hoefslag, Brugpas 2 
Iedere woensdag, in de even weken, kunnen ouderen uit Veulen onder  
de noemer ‘An Toffel’ genieten van een heerlijke maaltijd, vanaf 12.00 uur. Kosten € 8,-- 
 

U kunt maandelijks terecht bij: 

• Blitterswijck - gemeenschapshuis, Beetezijweg 1 
Iedere derde vrijdag van de maand om 12.00 uur. Voor alle senioren uit Blitterswijck.  Kosten € 8,-- 

 
• Castenray - gemeenschapshuis De Wis, Matthiasstraat 2 

Iedere laatste woensdag van de maand vanaf 12.00 uur. Voor alle senioren uit het dorp.  Kosten € 7,50 
 
• Heide - De Gelderkoel, Heidseweg 72 

Een keer in de maand samen eten. 
 
• Holthees/Smakt - zaal ’t Trefpunt, Gildestraat 40 

Iedere eerste dinsdag van de maand, vanaf 17.00 uur. 
Voor alle inwoners van de dorpen Holthees en Smakt. 

 
• Leunen - MFC De Baank, Albionstraat 28 

Iedere vierde woensdag van de maand vanaf 11.30 uur. 
Voor inwoners van Leunen en anderen die een aantoonbare band hebben met 
Leunen. Wel moet de woon- of leefsituatie een reden zijn voor deelname. Kosten € 8,-- 

 
• Merselo - ’t Anker, Grootdorp 73 

De eerste maandag van de maand vanaf 16.30 uur. Voor alle inwoners uit Merselo.  Kosten € 8,-- 
 
• Oirlo - café D’n Terp, Hoofdstraat 20 

Iedere derde donderdag van de maand (niet in december en februari) 
vanaf 12.00 uur. Voor senioren uit Oirlo.  Kosten € 7,50 
 

• Oostrum - gemeenschapshuis D’n Oesterham, Watermolenstraat 1 
Iedere laatste woensdag van de maand om 12.00 uur.  
Voor met name ouderen en alleenstaanden.  Kosten € 7,50 
 

• Venray – MFC Brukske, Kiosk 95 
Iedere tweede woensdag van de maand is er ‘Samen aan Tafel’ en wordt er  
een lekkere driegangen maaltijd geserveerd. Aanvang 17.30 uur Kosten € 7,-- 

 
• Venray Landweert - wijkcentrum ’t Stekske, Kruidenlaan 161 

Dinsdag in de laatste volle week van de maand vanaf 13.00 uur. Men  
kan tot ± 16.30 uur ‘natafelen’. Voor de wijkbewoners.  Kosten € 6,-- 

 
• Venray – EVA Vrouwencentrum Venray, Dr. Poelsstraat 8 

Eenmaal per maand op woensdagmiddag van 12.30 uur – 13.30 uur.  
Datum: 23 januari, 20 februari en 20 maart. De rest van de data volgt nog. 
Opgeven via telefoonnummer 0478 510 035 of via info@evavrouwencentrumvenray.nl 
Iedereen is welkom, let wel op vol = vol. Kosten € 8,-- 
 

• Venray Smakterheide – ‘Op ’t Nipperke’, St. Odastraat 41 
Iedere tweede donderdag van de maand om 17.00 uur. 
Voor de leden van de ouderenvereniging ‘Ons Genoegen’.  Kosten € 7,-- 
Eerste maandag van de maand lunch voor alle wijkbewoners. Kosten € 4,50 
 

• Veulen - Zorgboerderij De Haam, Lorbaan 10 
Iedere woensdag in de even weken vanaf 11.30 uur. 
Voor alleenstaande ouderen uit Veulen.  Kosten € 7,50 

 
• Wanssum - gemeenschapshuis De Zandhoek, St. Leonardusweg 1 

Samen eten! Iedere tweede woensdag van de maand om 12.00 uur. 
Voor senioren uit Wanssum en Geijsteren. (Kosten voor niet-leden € 10,--) Kosten € 8,-- 
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