
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

 
 
     

Vergadering dorpsraad dinsdag 18 januari 2011 
   20 uur  in “den Oesterham” 
 
 
  Bezoek college B & W gemeente Venray aan de dorpsraad. 
 
Op 7 december 2010 stond een bezoek van het college B&W van Venray al op het programma. 
Door dringende verplichtingen van B&W elders is dit bezoek niet doorgegaan.  
 
Als nieuwe datum is 18 januari 2011 vastgelegd. U bent hierbij van harte welkom op deze dinsdag 
18 januari 2011 aanvang 20.00 uur in het gemeenschapshuis “den Oesterham”. 
 
Het programma van deze avond zier er als volgt uit: 
 
20.00   Opening 
20,05   Kennismaking en presentatie van de individuele portefeuilles door burgemeester en       
 wethouders.  
20.45 Presentatie dorpsraad van de resultaten van het enquêteonderzoek DOP 2010 
21.15 Discussie met B&W aan de hand van 5 hieronder genoemde stellingen als resultante van      

de opmerkingen en suggesties uit de enquête. 
22.00   Afronding van de avond. 
 
Wij gaan met B&W in discussie over de 5 stellingen die u hierna geformuleerd vindt. 
 
 
Als gevolg van deze vergadering op 18 januari 2011 is de vergadering van 11 januari 2011 van de 
dorpsraad NIET openbaar maar geldt deze voor de dorpsraad als interne vergadering ter 
voorbereiding op de vergadering met B&W. 
 
 
Dorpsraad Oostrum 

 
 

Redactieadres: 
 

G. Smedts,  
Valkenkampstraat 14, 
5807 AN  Oostrum.  
Tel. 58 46 42. 
E-mailadres:  
oostrumsweekblad@planet.nl 
 

Rabobank: 12.81.44.912 
 

Bezorging:  
“Periodiek”, tel. 582877. 
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R.K. Parochie O.L. Vrouw Geboorte, Oostrum      

                                     
                     
                        

 
Zondag 9 jan. 2011  9.30 uur: Hoogmis (Herenkoor)       
 jaardienst overleden familie Graat-Verhaag,    
 jaardienst Toon van Horck,  
                Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,   
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.   
 
 
               Misdienaars: Bennie en Jack                                       
 
 
PS:   De “feestavond” voor de vrijwilligers van onze parochie, als dank aangeboden door  
         het Kerkbestuur, wordt gehouden op 20 januari 2011 in de Bowling/Bistro te Oostrum! 
 
 
NB:  Het telefoonnummer van Pastoor A. Keller is 851146.   
         In verband met tijdige publicatie in het Oostrum’s Weekblad en Peel en Maas  
         dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 18.00 uur op te geven bij kerkbestuurslid 
         Jos de Beer  tel.  584031.             
 

    
 

 

Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend, de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten 
Tel. 0900-8818 

 
 
 
 
 
 
 

WEEKEND- EN NACHTDIENSTEN VENRAYSE APOTHEKEN: 
Apotheek: Antoniusveld, Stationsweg 60d, tel. 584877 
Openingstijden weekend: zaterdag en zondag van 17.00-18.00 uur. 
 
BEZORGDIENST APOTHEKEN VENRAY 
Maandag t/m vrijdag tussen 09.30 en 17.00 kan er bezorgd worden in Oostrum  
(alleen bebouwde kom). Er kan bovendien bezorgd worden tussen 13.00 en 17.00 uur op, 
maandag, woensdag en vrijdag in Oostrum (buiten de bebouwde kom). 

Groene Kruis Winkel - Uitleen verpleegartikelen 
Venray, Schoolstraat 7 (maandag 13.00-17.00 uur,  

dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.30 uur)  
Tel. 088-6108861, 24 uur per dag bereikbaar. 

Weekenddiensten huisartsen 

Weekend- en nachtdiensten venrayse apotheken 

GEEN SPOED, WEL POLITIE ? BEL DAN 0900 - 8844 



 
 
 
 
JANUARI 
 
09  Januari Liedjesmiddag (D’n Oesterham)     CV. De Karklingels 
11   Januari Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) F 20.00 uur  Dorpsraad 
19  Januari Toneel         De Zonnebloem 
20  Januari Jaarvergadering & Kienen      Zijaktief 
20  Januari    “Feestavond” voor de vrijwilligers  

van de parochie Oostrum in de Bowling             Parochie    
22  Januari Prinsebal (D’n Oesterham)      CV. De Karklingels 
25  Januari Kienen         KBO 
29  Januari Jeugdprinsebal (Café-Zaal Back in Time)    CV. De Karklingels 
 
FEBRUARI 
 
08  Februari  Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) Z 20.00 uur  Dorpsraad 
08  Februari Mvr. Dekkers/Humoristisch     Zijaktief 
09  Februari De Lollypops        De Zonnebloem 
12  Februari Klingelbal met uitreiking Orde van Verdienste (D’n Oesterham) CV. De Karklingels 
13  Februari  Uitwisselingsconcert jeugdorkesten Oirlo en Oostrum  Harmonie 
15  Februari Jaarvergadering       KBO 
20  Februari  Rommelmarkt        Harmonie 
22  Februari Ria v/d Eijnden lingerie (Badkleding voor mensen met borstkanker) Zijaktief 
22  Februari Kienen         KBO 
24  Februari Carnavalsavond       KBO 
26  Februari Verkoop carnavalskrant (Café-Zaal Back in Time)   CV. De Karklingels 
27  Februari Wagenoverdracht met aansluitend receptie prins (D’n Oesterham) CV. De Karklingels 
 
MAART 
 
05  Maart Carnaval        CV. De Karklingels 
06  Maart Carnaval        CV. De Karklingels 
07  Maart Carnaval        CV. De Karklingels 
08  Maart Carnaval        CV. De Karklingels 
09  Maart Aswoensdag        CV. De Karklingels 
15  Maart Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) F 20.00 uur  Dorpsraad 
16  Maart Bedevaart & Quiz te Smakt      Zijaktief 
17  Maart Dag voor alleengaande (Kringactiviteit)    Zijaktief 
19  Maart  Potgrondaktie        Harmonie 
19  Maart  Wervingsactie nieuwe leden/leerlingen harmonie   Harmonie 
22  Maart Kienen         KBO 
26  Maart Lenteconcert        Aostrumse Zangkompebeej. 
31  Maart Mw. Vievermans (Huidaandoeningen)     Zijaktief 

2011 



Schoonheidsspecialiste 
 

Maud Vermeulen 
 
* Gezichtsbehandeling klein of groot 
* Verven van wimpers en/of wenkbrauwen 
* Harsen gelaat en/of lichaam 
* Sabaaydi massage 
 
 
* Nieuw: BODYSUGARING 
   - Harsen met een suikerpasta 
   - Minder pijnlijk dan gewone hars 
   - Haren worden zachter en lichter van kleur 
   - Vermindering van haargroei 
 
 
Voor meer informatie of voor het maken van 
een afspraak kunt u contact opnemen met: 
 
Maud Vermeulen 
Vlasakker 2 
5807 BK Oostrum 
Tel: 0478-512102 

  

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Stellingen ter bespreking met B&W              

op dinsdag 18 januari 2011  
 
 

Uit de enquête die wij de afgelopen maand hebben gehouden onder de inwoners van Oostrum 
hebben wij een aantal zaken gelicht die prominent naar voren kwamen. 
Hieruit hebben wij een 5-tal stellingen samengesteld waarover wij gaarne met B&W willen 
discussiëren. 
Graag willen we in eerste instantie de burgemeester of wethouder laten reageren in wiens 
portefeuille de stelling thuis hoort. Daarna wordt ook de vergadering de gelegenheid geboden 
hierop te reageren. 
Wij hopen zodoende op constructieve wijze met elkaar in gesprek te gaan. Gezien de beperkte tijd 
zullen we erop toezien dat alle stellingen aan de orde komen.  
 
Stelling 1) 
 
In Oostrum heerst een verkeers-onveiligheidsgevoel!  Hoe en wanneer neemt de gemeente 
dit gevoel weg of moeten er eerst slachtoffers vallen?  
 
Toelichting: 
 
Oostrums bebouwde kom geldt als 30 km zone.  
Door het instellen van een 30 km zone worden een aantal verkeersmaatregelen niet genomen. Te 
denken valt hierbij o.a. aan voorrangskruisingen, oversteekplaatsen voor voetgangers, fiets-
suggestiestroken. 
 
De Mgr. Hanssenstraat geeft een aantal knelpunten die veelvuldig aan ons worden gemeld: 
Kruising Valkenkampstraat/Watermolenstraat, wegversmalling kruising Geysterseweg/ Vlasakker. 
Geen voetgangersoversteekplaatsen bij “den Oesterham”en Ghünenbeek/ Hoefslag. 
 
Het verkeer van en naar Venray evenals het verkeer door Oostrum houdt zich niet aan de gestelde 
limieten. Periodieke snelheidsmetingen geven steevast een overschrijding van de limiet aan door 
meer dan 10 % van het aantal passerende automobilisten. 
Met name de Stationsweg en de Mgr.Hanssenstraat worden als racebanen ervaren. Daarnaast 
wordt de Mgr. Hanssenstraat nog veelvuldig als doorgangsweg gebruikt door vrachtverkeer en 
zwaar landbouwverkeer terwijl dit niet is toegestaan. Ook wordt deze weg. als doorgaande weg 
gebruikt naar Geysteren en Wanssum.  
Er wordt niet gehandhaafd. 
 
Stelling 2) 
 
Oostrum gaat gebukt onder diverse vormen van geluidshinder! Wat doen we er aan? Hoe 
wordt dit opgelost? 
 
Toelichting: 
 
Oostrum is het ideale dorp ook wat betreft de bereikbaarheid. A 73, N 270, NS-station en Veolia-
bussen-knooppunt.  
 
Die goede bereikbaarheid heeft nadelige kanten. Geluidsoverlast wordt veelvuldig en steeds meer 
ervaren. Geluidshinder van de trein is toegenomen sinds Veolia-treinen zijn ingezet. 
De bedrijventerreinen: de Hulst, de Blakt en de Witte Vennnen brengen meer vrachtverkeer met 
zich mee en dus geluidsbelasting. 
 



De A73 en de N 270 (Deurneseweg/ Wanssumseweg) trekken steeds meer verkeer aan hetgeen 
leidt tot steeds meer geluidsoverlast. 
Bovendien brengen de ingezette ontwikkelingen: rondweg en uitbreiding haven Wanssum en het 
opwaarderen van de N 270 in de Via Venray een toename van het verkeer met zich mee en dus 
extra geluidshinder voor Oostrum omdat de N 270 Via Oostrum gaat. 
 
Stelling 3)  
 
Oostrum moet Oostrum blijven! Dat vindt ook het gemeentebestuur van Venray? 
 
Toelichting: 
 
Het buitengebied van Oostrum is het laatste decennium sterk veranderd en verslechterd. 
 
Debet hieraan zijn de bedrijventerreinen “de Hulst I en II”, “de Witte Vennen” en “de Blakt” Ook de 
bouw van “de Rooyse Wissel en de uitbreidingen van “Dichterbij” hebben het buitengebied 
aangetast. 
 
Oostrum is aan drie zijden ingesloten door industrie. Het is zo genoeg. Het nog overgebleven 
buitengebied moeten in tact blijven. Woningbouw kan alleen nog plaats vinden in het aangewezen 
gebied Oostrum Oost en eventueel vrijkomende terreinen in het centrum. 
 
Dit betekent dat het open gebied tussen de Stationsweg/Mgr. Hanssenstraat en de 
Boshuizerbergen en de Geystersebossen niet verder aangetast mag worden. Het moet een 
opengebied blijven waar geen ruimte is voor industrie en/of woningbouw. Evenmin mag het gebied 
tussen de Wanssumseweg en de Vennenweg toegevoegd worden aan het industrieterrein “de 
Witte Vennen”. Recreatieve activiteiten vormen hierop een uitzondering. 
  
Stelling 4) 
 
Ook in Oostrum staat de detailhandel onder druk en verdwijnt steeds meer. Hoe gaat de 
gemeente de detailhandel stimuleren? 
 
Toelichting: 
 
Ondanks de gunstige ligging van Oostrum t.o.v de voorzieningen in Venray wordt steeds meer 
gevraagd naar vormen van voorziening o.a. in de eerste levensbehoeften. Het wegvallen hiervan 
betekent een aanslag op de leefbaarheid van het dorp. Juist dit soort voorzieningen bevordert de 
leefbaarheid. 
Een buurtsuper/kruidenier, bakker evenals een uitgiftepunt van medicijnen en/of postagentschap 
wordt met name door de toenemende vergrijzing door ouderen gemist. 
 
Stelling 5) 
 
Oostrum vervult t.o.v. de andere kerkdorpen een bijzondere positie binnen de gemeente 
Venray met regionale en zelfs bovenregionale voorzieningen. Oostrum wil erkenning voor 
deze bijzondere positie. 
 
Toelichting: 
 
Deze bijzondere positie wordt gevormd door o.a.: Verkeersknooppunt NS/Veolia-station (poort van 
Venray), A73 en N270, Gilde opleiding, Rooyse Wissel, Dichterbij, Verslavingskliniek Paschalis, 
Recreatiepark “Witte Vennen” met het enige openlucht recreatiebad van de gemeente en 
sportaccommodaties. Ook ligt in Oostrum aan de Wanssumseweg het grote sportvissers complex 
van sportvisserijvereniging “ ’t Alvertje” met zijn bovenregionale functie.” 
 
 



De aanwezigheid van unieke natuurgebieden “Boshuizerbergen” en “Geystersebossen”. Ook de 
bedrijventerreinen bepalen mede deze bijzondere positie. 
Naar de toekomst toe vult Oostrum, in het kader van de klustering van wijken en dorpen wellicht de 
basisonderwijsvoorziening in, met een daaraan gekoppelde buitenschoolse opvang voor een 
aantal dorpen en/of wijken. De sportvereniging SVO vervult nu al een overloopfunctie van Venray 
en Geysteren. 
 
Bij een mogelijke 4e sporthal dient deze, gezien de bereikbaarheid, gesitueerd te worden in de 
nabijheid van het verkeersknooppunt NS-station. 
 
Daarnaast is de ontwikkeling van het VECC in gang gezet. 
 
Al deze gegevenheden brengen lusten maar ook de nodige lasten met zich mee. 
Hierdoor dient er bijzondere aandacht te zijn voor Oostrum in de ondersteunende zin. Financiële 
middelen moeten beschikbaar gesteld te worden om al deze voorzieningen toegankelijk te houden 
en zonodig uit te breiden. Maar tevens dient de overlast die dat met zich mee brengt bestreden te 
worden. 
 
Extra toezicht van politie dient hierbij vanzelfsprekend te zijn bij dorpsoverstijgende voorzieningen. 
 
Dorpsraad Oostrum 
 
 

KERSTBOOMVERBRANDING 
 
Op zaterdag 8 januari organiseert de Dorpsraad  
de kerstboomverbranding op een perceel van de familie Verheijen  
aan het einde van de van Broekhuizenstraat (na huisnr. 44). 
De bomen kunnen tussen 16.00 uur en 16.30 uur gebracht worden, 
voor elke boom krijg je een lot waarmee ook dit jaar weer geldprijzen te winnen zijn. 
De verbranding begint rond 16.30 uur en aansluitend vindt de  
prijsuitreiking plaats. 
 
Tijdens de verbranding van de kerstbomen zal er voor een warme versnapering 
gezorgd worden. 
 
Veel succes! 
 

 
 
 
 
 

 
Ma. 10 jan.  18.45u. Repetitie leerlingenorkest 
  20.00u. Repetitie orkest 
Wo. 12 jan. 19.00u. Leerlingen tamboerkorps 
  19.00u. Repetitie Hit-it 
  20.00u. Repetitie tamboerkorps 
 
Agenda: 
 
15 jan. Inzamelen oud papier 
29 jan. Inzamelen oud papier 
 

 



Wilt u de dialoog met ons aangaan? 
Rabobank Venray zoekt twee kandidaten voor de ledenraad (afdeling Bedrijven) 
 
Rabobank Venray zoekt twee leden voor de ledenraad, afdeling Bedrijven die zijn/haar 
collega-leden willen vertegenwoordigen in de ledenraad. Bent u eigenaar van een bedrijf of 
geeft u leiding aan een onderneming? Wilt u dan de dialoog met ons aangaan? 
We zoeken leden met inzet, inzicht en inlevingsvermogen. Iemand die kan luisteren,wil 
meedenken en meepraten over bankzaken en het algemeen maatschappelijk, sociaal en 
economisch belang. Een netwerker die wil weten wat er speelt in de regio en die in zijn of 
haar stem de stem van anderen willen laten doorklinken. U vormt samen met de andere 
ledenraadsleden een belangrijke schakel tussen de 10.000 leden van Rabobank Venray en de 
directie van de bank.  
 
Profiel 
Het lidmaatschap van de ledenraad van Rabobank Venray is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 
Wilt u precies weten wat voor persoon we zoeken? Ga dan naar www.rabobank.nl/venray. 
Daar vindt u een profielschets.  
 
De ledenraad: een pittig takenpakket 
De ledenraad bestaat uit afgevaardigden van leden, die door en uit de leden gekozen wordt. 
De ledenraad bestaat uit 30 leden, 15 per afdeling. De zittingsperiode is maximaal acht jaar, 
waarbij een rooster van aftreden wordt gehanteerd. De raad vergadert in de avonduren, 
minimaal twee en hooguit vier keer per jaar. 
Ledenraadsleden wonen ook de ledenbijeenkomst bij. Voor uw inzet vergoeden wij € 75 per 
bijgewoonde vergadering.  
 
Wat heeft u eraan om in de ledenraad plaats te nemen? 
Op een aantal momenten per jaar komt de ledenraad bij elkaar. Daarmee bouwt u een 
netwerk op en leert u van elkaar. Verder heeft u als lid van de ledenraad echt wat te zeggen. 
Er wordt overleg gevoerd over de koers en wijze van werken van de bank. We geven 
openheid van zaken en luisteren naar onze leden. U geeft zowel gevraagd als ongevraagd 
advies. Dat heeft een positieve invloed op het beleid van de bank. Op die manier houden de 
leden de bank scherp en prikkelen ons om nog klantvriendelijker te zijn. Kortom een 
meerwaarde voor u en voor de bank. 
 
Kandidaatstelling 
Wilt u uw belangstelling tonen voor deelname in de ledenraad, dan kunt u een 
belangstellingsformulier downloaden via www.rabobank.nl/venray opvragen via e-mail 
(directie@venray.rabobank.nl) of opvragen per telefoon via (0478) 530 312 
(directiesecretariaat). Het ingevulde formulier dient uiterlijk 4 februari 2011 op de bank binnen 
te zijn. Daarna nemen wij contact met u op. 
 
Tijdlijn 
4 februari 2011: uiterste aanmelddatum voor de kandidaten 
7 februari – begin maart 2011: start selectieprocedure 
18 april 2011: ledenbijeenkomst, nieuwe kandidaten worden voorgedragen  
 
Vragen? 
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het  
directiesecretariaat, via (0478) 530 312 of directie@venray.rabobank.nl.  
 
 

Rabobank Venray  www.rabobank.nl/venray 



Informatie voor afdelingen: 
 
Symposium hart voor vrouwen 
Op maandag 14 februari 2011 zal ZijActief Limburg van 12.30-17.00 
voor haar leden en overig geïnteresseerden haar tweede symposium organiseren rondom het 
thema “hart voor vrouwen” in Kasteel de Berckt, De Berckt, 5991 PD 1 in Baarlo. 

Het ontstaan van hartklachten bij vrouwen zijn de laatste jaren enorm toegenomen. Op dit moment 
overlijden in Nederland meer vrouwen aan hartfalen dan aan borstkanker. Dit is een ernstig 
onderkend probleem. Dit is de reden waarom ZijActief al vorig jaar contact heeft gezocht met de 
Universiteit van Maastricht en in samenspraak met enkele deskundigen op dit gebied de basis 
heeft gelegd voor twee dezelfde symposia. Het doel van dit symposium is de bewustwording van 
de enorme toename van hartfalen bij vrouwen, het vroegtijdig  leren herkennen van de signalen en 
meer aandacht voor de seksespecifieke gezondheidszorg. In Nederland verschijnen de eerste 
mannen en vrouwen poli’s. ZijActief is een vrouwenorganisatie van 9000 leden in Limburg en wil 
met dit symposium zowel haar leden als familieleden alsook de huisartsen en regionale 
cardiologen bereiken.  

Programma: 
12.30: ontvangst met een broodje en koffie/thee 
13.00: opening door M. Cox, projectgroep “hart voor vrouwen” 
13.15: presentatie door  Dr. Angela Maas, cardioloog Isala kliniek 
14.00: presentatie door Dr. Yvonne Winants, genderstudies huisartsgeneeskunde 
14.30: afsluiting presentaties en mogelijkheid voor vragen 
14.45-15.00: korte pauze 
15.00-16.30: keuze uit 3 workshops: 
 1. Herkennen hartproblemen en eerste hulp 
 2. Gezonde voeding en bewustwording 
 3. Vrouwenquiz en info over beroerte 
16.30: plenaire terugkoppeling vanuit de workshops en vaststellen vervolgacties 
17.00: afsluiting met drankje 
 
Aanmelding 
Leden kunnen zich (met alle contactgegevens en aanmelding voor de workshop) aanmelden tot 
uiterlijk vrijdag 4 februari 2011 rechtstreeks bij ZijActief Limburg per email, fax  of post  door 
te sturen naar: Servicebureau ZijActief Limburg, Postbus 960, 6040 AZ Roermond, email 
zijactief@zijactieflimburg.nl, fax (0475) 333 243, telefoon (0475) 381 781. Hierbij ook graag de 
voorkeur voor de workshops vermelden met een eerste en een tweede voorkeur. 
 
Er zijn geen kosten aan het symposium verbonden maar wij vragen wel om u alleen aan te melden 
als u ook daadwerkelijk komt of om u bij plotselinge verhindering af te melden. Het aantal 
deelnemers is namelijk beperkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gevonden bij het speeltuintje op "de Horik" een jongensmuts;  
kleur blauw met grijs, met klittebandsluiting onder de kin. 
De muts is af te halen bij de Horik 9. 
Tel. 0478-851135 
  



Toelichting workshops 
 
Indien er veel animo is voor een bepaalde workshop zal deze twee keer worden aangeboden en 
zal hiervoor een andere workshopleider worden ingezet. 
 
Herkennen hartproblemen en eerste hulp 
Peter van Montfort tekent voor een workshop over het herkennen van hartproblemen en acute 
eerste hulp daarbij. Ruim twintig jaar werkt hij op de ambulance in de regio Weert; en heeft talloze 
mensen gereanimeerd. Peter speelde een belangrijke rol bij het opzetten van een 
ambulancedienst van 170 professionals in Limburg Noord. Hij deed met cardiologen veel 
onderzoek naar het hart: inspanning, echo en catheterisatie. Daarnaast is hij hoofddocent medisch 
bij het Trainings Opleidings Centrum (TOC) in Zuid- en Oost-Nederland.   
 
Gezonde voeding en bewustwording 
Als diëtiste heeft Ingrid Hoefnagels een lange staat van dienst. Ze deed voor een instituut onder 
meer onderzoek naar medicijnen bij diabetes en cholesterol. Sinds enkele jaren werkt ze voor de 
stichting Vitaliteit en Voedingsbewustwording in Kerkrade die zich vooral richt op individuele 
begeleiding van mensen. Zij heeft zich gespecialiseerd in vragen over hoe ons lichaam reageert op 
wat we eten en drinken. Wat betekent dat voor bijvoorbeeld cholesterol, bloeddruk, bloedwaarden 
en daarmee dus ook voor het onderwerp van dit symposium: ons hart. Meer informatie kunt u 
vinden via www.vivob.nl 
 
Vrouwenquiz en info over beroerte 
Vanuit de Hartstichting zullen twee voorlichters starten met een vrouwenquiz: dit zijn 10 vragen 
over vrouwen en hart- en vaatziekten. Daarna wordt dieper ingegaan op de 
vragen/onduidelijkheden van de vrouwenquiz. Hierna volgt een lezing over het onderwerp 
beroerte: wat is een beroerte (met filmpje), hoe herken je een beroerte, wat kun je 
doen/behandeling bij een beroerte en wat kun je zelf doen om een beroerte te voorkomen (ingaan 
op leefstijlfactoren: beweging/gezonde voeding/bloeddruk/gezond gewicht). 
 
 
 
Informatie voor leden: 
 
 
Minisymposium Hart voor Vrouwen 
 
Op maandag 14 februari 2011 organiseert ZijActief Limburg van 
12.30-17.00 uur voor haar leden en overige geïnteresseerden haar tweede symposium rondom het 
thema ‘Hart voor Vrouwen’ in Kasteel de Berckt in Baarlo. Het ontstaan van hartklachten bij 
vrouwen is de laatste jaren enorm toegenomen. Op dit moment overlijden in Nederland meer 
vrouwen aan hartfalen dan aan bijvoorbeeld borstkanker. Dit is een ernstig onderkend probleem. 
Om deze reden heeft ZijActief contact heeft gezocht met de Universiteit van Maastricht en in 
samenspraak met enkele deskundigen op dit gebied de basis gelegd voor dit interessante 
symposium. Deelnemers kunnen kiezen uit een workshop “Herkennen hartproblemen en eerste 
hulp 
 ‘, ‘Gezonde voeding en bewustwording’ en ‘Vrouwenquiz en info over beroerte’. Kijk voor meer 
informatie en een beschrijving van de workshops op www.zijactieflimburg.nl. 
 
Leden kunnen zich (met alle contactgegevens en voorkeur voor de workshop) aanmelden tot 
uiterlijk vrijdag 4 februari 2011 rechtstreeks bij ZijActief Limburg via 
zijactief@zijactieflimburg.nl of (0475) 381 781.  
 
 



 

SV Oostrum Jeugd 
 

Programma zaterdag 8 januari  
  
 
Zaalvoetbal  
Oostrum D2,sporthal de Weert Venray,11.00-14.00 
Oostrum E3,Sporthal de Wetteling Venray,8.00-11.00 
Oostrum E4,Sporthal de Wetteling  Venray,14.00-16.00 
Oostrum F1,Sporthal de Weert Venray,14.00-17.00 
Oostrum D1,Sporthal Maashees,9.00- 12.20 
Oostrum F2,Sporthal Maashees,12.15-17.00 
  
Gymzaal Oostrum  
Oostrum E5,9.00-10.00 
Oostrum E1,10.00-11.00 
Oostrum F3,11.00-12.00 
Oostrum MF,12.00-13.00 
  
Vincent van Gogh  
Oostrum D4,18.00-19.00 
Oostrum D3,19.00-20.00 

 
 

Wij wensen iedereen  
een heel 

gelukkig,gezond en sportief 

2011 
S.V. Oostrum 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE HUUR: 
 

Gemeubileerd appartement 
  

in het centrum van venray. 
  

 3 maanden feb t/m april 
  

    Tel. 06 - 44167147 



 

 

 

 

Mini E1; 
08-01-2011 In Oostrum 
SVOC ‘01 – SVO 1 15.05 uur                                                                                                            
SVO1 – Peelkorf 1 15.30 uur 
 
PupillenD2; 
08-01-2011 09:00  Wedstrijd:  Oostrum D2 - De Eendracht D2  
    
PupillenD1;  
08-01-2011 10:00  Wedstrijd:  Oostrum D1 - Roka D1  
 
AspirantenB1; 
08-01-2011 14:30  Wedstrijd:  De Peelkorf B3 - Oostrum B1  
 
PupillenC1; 
08-01-2011 17:00  Wedstrijd:  Oostrum C1 - Lottum C1  
 
JuniorenA1; 
08-01-2011 18:05  Wedstrijd:  Oostrum A1 - Olympia (O) A2  
 
Midweekdames1; 
10-01-2011 19:00  Wedstrijd:  Oostrum 1 - Wittenhorst 1  
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MC CATERING SERVICE   
Uw catering in Well. 

Voor alle gerechten en arrangementen. 
 

Laat u verassen, bijvoorbeeld: 

 

 

 

 

Kijkt ook eens op onze website:  
www.mccateringservice.com           

Voor info of vragen kunt u ons bereiken via: 
info@mccateringservice.com 

MC CATERING SERVICE, 
Sterrenbos 48, 5855 BV, Well.       

Tel. 06 – 41820672 (van 9.00 tot 19.00 uur) 
Tel. 0478 – 501006 (na 19.00 uur) 

3 soorten warm vlees               
+ nasi of bami of witte rijst € 12,50 



 

 

 

!!! OPROEP JEUGDRAOD !!! 
 

 
Hedde geej ok altied al beej de jeugdprins ien de jeugdraod wille 
zitte, en zoeë veurop wille gaon tijdens de carnaval? Zurreg dan dat 
geej d’r dit jaor beej bint! Vur de jeugdraod züke weej vrollie die ien 
het twedde jaor zitte van de middelbare schòl. Vur verdere uutleg 
en informatie zien gillie van harte welkom op: 
 

WOENSDAG 19 JANNEWARIE um 19.30u                       beej 
Tielke Vollenberg (Mgr. Hanssenstraot 16) 

 
Hedde wel interresse, mar kunde echt nie komme, of hedde nog 
andere vraoge, nim dan efkes contact op mit Tielke           (06-
12192180/ tielke2@hotmail.com) 
 

De jeugd K-Missie! 
 
 



Zelfverzekerd in contact met anderen 
 
1 februari start in Venray ‘Met lef!’, een cursus die effectief gebleken is voor 
mensen die snel onzeker zijn, negatief over zichzelf denken en zich veel zorgen 
maken over wat anderen van ze vinden.  
 

Cursusinhoud 
Thema’s die aan bod komen zijn ‘de rol van gedachten’, ‘vergroten van zelfvertrouwen’, ‘sociale 
vaardigheden’ en ‘omgaan met moeilijke situaties’. Naast het verstrekken van informatie, tips en 
handvatten staan concrete oefeningen centraal.  
 
Praktische informatie 
De cursus bestaat uit 9 bijeenkomsten van 2 uur. Na aanmelding volgt een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek. De kosten bedragen éénmalig € 45,- voor het cursusmateriaal.  
 
Meer informatie en aanmelding 
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum 
Geestelijke Gezondheid, telefoon: 0478 – 527 066, e-mail: igg@vvgi.nl  
 
 
 

 
Hoi Judoka’s 
 
Het nieuwe jaar is weer begonnen, en er staat weer van alles op het programma. 
Op 15 januari mogen er vriendjes mee naar de training. Vooral in de jongste groepen is dat leuk, 
maar ook bij de oudere judoka’s vinden vrienden of broers en zussen ook nog soms de weg naar 
de judomat. 
Op 16 januari gaan onze judoka’s weer de mat op bij de instapcompetitie. 
Op 5 februari willen we met ouders oefenen voor het tellen bij wedstrijden.                                              
We doen dit tijdens de training van 10.00. Zo kunnen we met zijn allen 13 februari weer een mooi 
toernooi in Meerlo organiseren. 
Op 25 januari is er de jaarvergadering om 20.00 in ’t Brugeind, wij hopen dat er veel ouders komen 
om een woordje mee te spreken. 
 
Kalender      wedstrijdgroep 
 
8   januari  trainen    
15 januari  trainen    
16 januari  instapcompetitie Lottum    
22 januari  trainen    
25 januari   20.00 algemene leden vergadering  
29 januari   trainen    
5   februari  trainen/ouders oefenen tellen    
12 februari   trainen 
13 februari  instapcompetitie meerlo  

 
 



 
Vogel)boottocht over de Maas  
 
 

 

IVN Geysteren/Venray start het verenigingsjaar met een vogelboottocht over de Maas aan boord 
van de Fila Mosae op zondag 9 januari 
 

Het is ieder jaar weer mooi om zowel een kijkje boven op het dek, als beneden in de kajuit te 
nemen. Boven, de van de kou trappelende en gewapend met kijkers,  in de strakke wind turende 
enthousiaste vogelaars, beneden  in de aangename warmte, voorzien van een drankje, gezellig 
pratend, de overige passagiers. U hoeft dus geen fervente vogelliefhebber te zijn, om aan dit 
uitstapje over de Maas deel te nemen. Dat IVN Geysteren/Venray met deze boottocht ieder jaar 
weer een vaste groep een leuke ochtend bezorgen, blijkt wel uit het feit, dat we de tocht  al voor de 
15e maal oprij organiseren!! 
 

De boot vertrekt om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats achter C 1000 in Wanssum. Het inschepen 
begint om 9.30 uur. We varen richting Vierlingsbeek en Sambeek en we zullen om ongeveer 12.00 
uur weer terug zijn in de haven van Wanssum.  
Heeft u ook zin om dit jaar van de partij te zijn, meld u zch dan aan door € 6,00 over te maken op 
rekeningnummer: 15.63.20.339 tnv IVN Geijsteren-Venray, onder vermelding van “boottocht IVN”.  
U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij Marije Freriks. 0478-501325.  
 
 
                                                          
 

 
 
 
Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 10 januari 2011 is het Alzheimer Café Venray weer open. Het café is een 
maandelijkse informele bijeenkomst waar mensen met dementie, familieleden, hulpverleners en 
andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten om ervaringen uit te 
wisselen en te leren over dementie en aanverwante thema’s. Het thema voor deze avond is: 
Rijvaardigheid en dementie. Gastspreker: Dhr. M. Doorakkers, psychiater Vincent van Gogh 
(voorheen GGZ Nooord- en Midden-Limburg). Het Alzheimer Café Venray vindt plaats in De 
Kemphaan, Kennedyplein 1 te Venray. Inloop is vanaf 19.00 uur en aanvang van het programma is 
om 19.30 uur. De avond wordt uiterlijk 22.00 uur afgesloten.  
De toegang is gratis. 
Voor meer informatie kunt u bellen met het Informatiecentrum Geestelijke Gezondheid telefoon 
(0478) 527066. 
 
 

GEZOCHT 
 

Hulp in de huishouding voor      
3 uur per week in Oostrum. 

Voor meer info: 
 

Tel. 06 – 14109926
 

TE HUUR: 
 

 
Gemeubileerd appartement 

  
in het centrum van venray. 

  
 3 maanden feb t/m april 

  
    Tel. 06 - 44167147 



 



 
 
 
 

APRIL 
 

2/3 April  Solisten/ensembleconcours Muziekfederatie in Oostrum Harmonie 
09  April  Aege Bojjum Live       Harmonie 
10  April  Pas op N.A.T.        Harmonie 
12  April Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) Z 20.00 uur  Dorpsraad 
12  April Waarom mannen niet luisteren     Zijaktief 
13 April Lentebeurs        Zijaktief  
19 April Kienen         KBO 
27 April Palingkwekerij       De Zonnebloem 
 

MEI 
 

10  Mei Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) F 20.00 uur  Dorpsraad 
14  Mei Rondleiding Natuurbegraafplaats     Zijaktief  
24  Mei Kienen         KBO 
 

JUNI 
 

14  Juni Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) F 20.00 uur  Dorpsraad 
21  Juni Kienen         KBO 
17  Juni Fietsdagtocht       Zijaktief 
 
 

2011 



 


