
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Ma. 7 febr.  18.45u. Repetitie leerlingenorkest 
  19.30u. Groepsrepetitie 
  20.00u. Repetitie orkest 
Wo. 9 febr. 19.00u. Leerlingen tamboerkorps 
  19.00u. Repetitie Hit-it 
  20.00u. Repetitie tamboerkorps 
 
Agenda: 
 
12 febr. Inzamelen oud papier 
13 febr. Uitwisselingsconcert jeugdorkesten en jeugdslagwerkgroepen van Oirlo en Oostrum 
  in het gemeenschapshuis te Oirlo 
20 febr. Rommelmarkt 
26 febr. Inzamelen oud papier 
 
 
 
 

 
De veteranen hebben op vrijdag 4 februari feest en Oostrum is van 
harte uitgenodigd.  
 
Er is namelijk een unieke gelegenheid om kennis te maken met de 
andere kant van onze keeper Ramon.  
 

De Rock coverband ZenZation, waar Ramon zanger / gitarist is zal onze feestavond 
muzikaal omlijsten en Oostrum kan hiervan mee genieten.  
 
De ''place to be'' op 4 februari is uiteraard ons stamcafé het AMC. 
 
 
 
 

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. 

39e jaargang WK. 5                                                                       Sluitingsavond in te leveren kopij:
      3 februari 2011                                                                                       Maandagavond 18.00 uur

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
R.K. Parochie O.L. Vrouw Geboorte, Oostrum      

                                     
                     
 

 
                        
 
Zondag 6 febr.  9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)                
 overleden familie Maessen-van de Voort,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,   
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.   
 
 
               Misdienaars: Bennie en Jack                                                                             
 
 
 
NB:  Het telefoonnummer van Pastoor A. Keller, Mgr. Hanssenstraat 20, 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 



 
 
 
 
FEBRUARI 
 

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  Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) Z 20.00 uur  Dorpsraad 
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 
 

03  Maart Workshop OV-Chipkaart      KBO                                               
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 Smakt met Oirlo & Castenray               KBO                                               
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 Zangkompeneej. 
31  Maart Mw. Vievermans (Huidaandoeningen)     Zijaktief 
 
 
 
 
 

2011 



 



In een bomvolle BIT is zaterdag 29 januari verkozen tot            
52e jeugdprins van Aostrum, Lull en  d’n Boshuuze: 

 

Jeugdprins Bob I 
Vorst Henri en nar Joost 

 

Na het afsluiten van een geweldig carnavalsjaar en het aftreden 
van het oude trio kregen de Karklingels een bericht binnen van 
Planeet Elluf. Door een te grote polonaise op deze 
carnavalsplaneet was deze volledig uit koers geraakt en denderde 
recht op het Karklingelland af. De gehele zaal werd vervolgens 
meegenomen de ruimte in om Planeet Elluf te helpen en carnaval 
te redden. 

 

Tijdens de reis heeft iedereen meegeholpen en met succes. Er kwamen berichten binnen  van de 
bewoners van Planeet Elluf en om de Karklingels te bedanken stuurden ze drie nieuwe 
astronauten mee terug naar de aarde. 

Eenmaal op aarde aangekomen 
bleken de astronauten volleerd 
carnavalsvierders te zijn en mochten 
ze eindelijk aan alle Karklingels 
bekend maken wat ze al zolang 
geheim hebben moet houden. 
Jeugdprins Bob I (van Goch), vorst 
Henri (Jeucken) en nar Joost (van 
Bergen) kwamen te voorschijn als 
het nieuwe trio voor dit 
carnavalsseizoen. 

Na een aantal plechtigheden en het 
voorlezen van de proclematie 
mochten de heren eindelijk voorop in 
de polonaise.  

 

 “Mit zien alle op de vloer, wört dees carnaval een geweldige toer”  

 



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 

  

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Susan Stevens 
 

Gewichtsconsulente 
 

Zilverschoon 24, 5803 MA Venray 
Tel. 06 - 254 75 996 

 

Uw steun bij het afvallen!! 
 

Bekijk mijn website: 
 

 www.livelifenow.nl 
  

en/of maak een afspraak 
 

(vergoeding door de meeste zorgverzekeraars) 
 



DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
Mw. Dekkers, humoristisch 
 
Datum: Dinsdag 8 Februari 2011 
Plaats: D’n Oesterham. 
Aanvang: Avond 20.00 uur. 
 
Deze avond zal Mw. Dekkers op humoristische wijze verhalen vertellen van uit het verleden en 
heden, wil je een avondje heerlijk ontspannen dan is het de moeite waard om hierbij aanwezig te 
zijn.  
 
          
Etentje Valuascollege  
 
Datum: Woensdag16 februari 2011 
Plaats: Venlo. 
Aanvang: 18.00 uur. 
 
Momenteel zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar voor leden van Zijactief te Oostrum om deel te 
nemen aan het etentje bij het Valuascollege te Venlo, kosten €14.95 p.p. excl. Drankjes.          
Opgave vóór 8 februari 2011 bij Marjo Nielen tel. 582569 
We vertrekken om 17.15 uur vanaf de kerk te Oostrum.   
 
          
 
 
 
 

Tijdens de druk bezochte jaarvergadering van 20 januari j.l. werden 4 jubilarissen van ZijActief Oostrum 
gehuldigd en in het zonnetje gezet.  v.l.n.r. Mw. Moorrees – Peeters 50 jaar lid van ZijActief, Mw. Poels – 
Houwen, Mw. Houwen – v/d Wouw en Mw. Jeuken – Berents, 40 jaar lid van Zijactief.                                      
Tevens werd aan Mw. Moorrees – Peeters door Mw. Direks secretaris kring noord  een cadeau overhandigd. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AFHALEN 
 

(A)   Maand Menu voor 2 personen     € 15,- 
 
• Babi Pangang 
• Kipfilét met Chili saus 
• Saté 
• Pisang goreng 

 
(B)          Maand Menu voor 4 personen    € 30,- 

 
• Ti Pan Visfilét 
• Babi Pangang 
• Kipfilét met Chili saus 
• Saté 
• Pisang goreng 

 
(met Nasi, bami of rijst) 

 
************************************************************************** 

 
Menu van de Chef 

 
 

Voor 2 personen   € 24,75 
 

Schitterend opgemaakte schaal om mee naar huis te nemen !! 
 

• Geb. Peking eend 
• Chung Si Koe Loe Yok 
• Gesneden runderhaas met Hui Koe saus 

 
 

(met Nasi, bami of rijst) 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SV Oostrum Jeugd 
 
Programma zaterdag 5 februari 
 
Zaalvoetbal 
S.V. Oostrum D1 Sporthal Bergen,15.00-18.00 
S.V. Oostrum D2 Wetteling 11Venray,10.30-13.30 
 
Gymzaal S.V. Oostrum 
S.V. Oostrum F1-9.00-10.00  
S.V. Oostrum E1-10.00-11.00  
S.V. Oostrum E2-11.00-12.00  
S.V. Oostrum E3-12.00-13.00  
 
Vincent van Gogh 
S.V. Oostrum D3-18.00-19.00  
S.V. Oostrum C1-19.00-20.00  
 
Vriendschappelijk 
Melderslo A1-S.V. Oostrum A1,14.30 
Venray D10-S.V. Oostrum D4, 9.00 
 

SV Oostrum Senioren 
 
Programma zaterdag 5 februari 
Wittenhorst Vet.-S.V. Oostrum Vet.,17:00 
Uitslagen  zondag 30 januari   
S.V. Oostrum 1 - H.B.S.V. 1, 0 - 1 
S.V. Oostrum 2 - Leunen 3, Afgelast 
S.V. Oostrum 3 - Leunen 4, Afgelast 
Holthees 2 - S.V. Oostrum 4, Afgelast 
JVC Cuijk DA1 - S.V. Oostrum DA1, Afgelast 
Programma  zondag 6 februari  
S.V. Oostrum 1 - SVEB 1 14:30 Wedstrijdsponsor Cisco Vloeren 
S.V. Oostrum 2 - Ysselsteyn 2 12:30 
S.V. Oostrum 3 - Ysselsteyn 3 10:00 
S.V. Oostrum 5 - America 4 9:30 
Melderslo 3 - S.V. Oostrum 6 10:30 
Rood Wit'62 DA1 - S.V. Oostrum DA1 11:00 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hardwerkend Oostrum laat, maar terecht onderuit 
 

Tot aan minuut 88 had Oostrum uitzicht op een punt, maar toen ging het 
alsnog mis tegen een HBSV dat voetballend Oostrum de meerdere was. 

Voor aanvang waren de opvattingen van beide teams reeds duidelijk. 
Waar HBSV geen zin had om de wedstrijd te beginnen en Oostrum dit 
duidelijk wel had lag het oordeel bij de arbiter van vandaag dhr. Philipsen. 
Die was echter heel duidelijk: Het veld is prima bespeelbaar en de 
wedstrijd gaat gewoon door! 

De eerste helft speelde zich vooral op het middenveld af met weinig kansen voor beide doelen. 
Voetballend was het niet bijster hoogstaand wat beide teams lieten zien. Oostrum wilde wel en 
werkte ook hard, het goede spel wat in het begin van de competitie regelmatig werd getoond bleef 
echter achterwege. HBSV probeerde voetballend door de Oostrum linies te geraken. Meer dan wat 
halve kansjes leverde dit niet op. En als ze al eens dreigend werden, stond doelman Ralph 
Kessels op zijn post. De brilstand was halverwege dan ook en logisch gevolg.  

De tweede helft was duidelijk voor HBSV en Oostrum moest ver terug. Steeds vaker kwamen de 
gasten opzetten en het werd drukker voor het doel van de thuisploeg. Doelman Kessels moest 
enkele keren vol aan de bak, en als hij een keer kansloos was dan waren de gasten zo vriendelijk 
om enkele reuze kansen om zeep te helpen. Naar gelang de tijd verstreek groeide de hoop op een 
goed resultaat voor de thuisploeg. Niet dat dit door het eigen spel kwam maar vooral door het 
uitblijven van het openingsdoelpunt door de gasten. En toen 5 minuten voor tijd de vrijwel enige 
echte kans voor Oostrum zich aandiende stond de wedstrijd bijna helemaal op zijn kop. Een 
voorzet van links werd door de hardwerkende Rik Schlepers opgepikt en rakelings over het doel 
van HBSV geschoten. De wedstrijd leek te gaan eindigen zoals hij begonnen was. Tot die fatale 
88e minuut, toen Oostrum de bal achterin niet weg kreeg. De mee opgekomen verdediger,Bart 
Schattefor, kreeg de bal plots voor zijn voeten. Hij kapte een keer en lepelde de bal met een 
fantastische boog over de kansloze Kessels. Oostrum was gebroken en kon in het restant van de 
wedstrijd geen vuist meer maken.   

Toen de arbiter van dienst na exact 90 minuten voor de laatste keer op zijn fluit blies was de 
nederlaag voor Oostrum een feit. Een nederlaag die terecht te noemen is. Oostrum werkte hard 
maar creëerde veel te weinig tegen een  HBSV dat voetballend duidelijk de beste was. Volgende 
week wederom een thuiswedstrijd tegen koploper SVEB.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 



 

 

 

 

Uitslagen; 
 
PupillenD1; 
ODOS-Oostrum 2-1 
 
PupillenD2; 
Sporting st-Oostrum 1-1 
 
AspirantenB1; 
DES-Oostrum 2-2 
 
JuniorenA1; 
Concordia-Oostrum 5-2 
 
Midweekdames2; 
Oostrum-Vonckelgirls 5-15 
 
Programma; 
 
Welpen; 
Peelkorf 2 -     SVO 1            14.40 uur  in Ysselstyn 
SVO 1  -         Merselo 1        15.30 uur 
 
Mini E; 
SVO 1 Peelkorf 3                   15.15 uur Servaashof 
 
Junioren; 
05-02-2011 10:00  Wedstrijd:  Oostrum A1 - Sporting ST A1  
Locatie:  De Weert / VENRAY  
 
Aspiranten; 
05-02-2011 11:10  Wedstrijd:  Oostrum B1 - HBSV B2  
Locatie:  De Weert / VENRAY  
  
PupillenC1; 
05-02-2011 12:10  Wedstrijd:  Oostrum C1 - Oranje Wit (L) C2  
    
PupillenD2; 
05-02-2011 13:10  Wedstrijd:  Oostrum D2 - United D1  
    
PupillenD1; 
05-02-2011 14:10 5907 Wedstrijd:  Oostrum D1 - Wittenhorst D1  
 
Midweekdames1; 
07-02-2011 19:00 3213 Wedstrijd:  Oostrum 1 - ODOS 3  Overloon 
07-02-2011 19:30 3236 Wedstrijd:  Roka 2 - Oostrum 2  Reuver 
Locatie:  De Schans / REUVER  
 



 
Driemaal is scheepsrecht. 

 
 
 

IVN Geysteren/Venray heeft vanwege het hoge water van de Maas tot twee keer toe de jaarlijkse  
vogel boottocht uit moeten stellen. Op zondag 6 februari wordt er nogmaals en poging 
ondernomen om de maas te gaan varen en naar vogels te gaan kijken. We zullen maar zeggen 
drie maal is scheepsrecht.  
 
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  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. 
 
 



UITNODIGING 
Het nieuwe jaar is weer van start gegaan en voor wat betreft de activiteiten heeft 
de activiteitencommissie gekozen voor een andere opzet. 

Zo willen we het nieuwe jaar op zaterdag 19 februari 2011, om 11 uur, starten met een 
opentoernooi of te wel een “Snert”toernooi. Zodat iedereen weer ontwaakt en weer sportief actief 
wordt. De indeling zal door loting plaatsvinden en het inschrijfgeld bedraagt 5 euro. 

Laten we er samen een mooi tennisjaar van maken. 

De inschrijving kan plaats vinden via een mail op de site van TC Oostrum, of telefonisch bij Jac. 
Van der Meijden, tel. 0478 – 588323. 

Opgave vóór 12 februari 2011. 

De activiteitencommissie. 

 

BESTE LEDEN, 

In april start weer de dorpencompetitie.  

Er wordt gespeeld op zaterdagavond en/of zondagmorgen. 

Een team bestaat uit minimaal 4 personen namelijk 2 heren en 2 dames. Het is raadzaam om met 
1 dame en 1 heer het team samen te stellen zodat je kunt wisselen. 

Er wordt gespeeld 1x dames enkel, 1x heren enkel, 1x damesdubbel, 1x herendubbel en 1x mix.  

Ben je met 2 dames en 2 heren dan speelt ieder twee wedstrijden. Wedstrijden duren 2 sets, en 
kunnen dus wat tijd dus verschillen. Er kunnen zich meerdere teams opgeven. Er is ook een 
beginners poule, zodat iedereen mee kan doen.  

Wij geven de mogelijkheid om je als compleet team op te geven, maar je kunt je ook als individu 
opgeven waarna een team wordt samengesteld. 

Opgeven vóór 06-03-2011 bij Leo Lenssen, Hatendonkstraat 9, Oostrum.                        
Schriftelijk of via email: lenssenleo@hotmail.com 

Meer info is via mail op te vragen. 

De toernooicommissie 

 



  
 

GROEPSWERK EN TRAININGEN SYNTHESE  
 
 

 
Het maatschappelijk werk van Synthese organiseert jaarlijks groepswerk en trainingen.  
Deze zijn toegankelijk voor inwoners van Arcen-Velden, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas,  
Mook-Middelaar en Venray.  
Vóór deelname aan een groep zal er altijd eerst een individueel gesprek met de maatschappelijk 
werker plaatsvinden. Er wordt gewerkt in kleine groepen (ongeveer 10 deelnemers). Bij elke 
training ontvangt de deelnemer een werkboek met daarin informatie over de bijeenkomsten.  
 
Sociale Vaardigheidstraining ‘Op komen voor jezelf (G)een Kunst’ 
Dit is een training voor kinderen van 9-12 jaar en jongeren van 12-16 jaar, die vaker moeite 
hebben met contact maken, voor zichzelf op te komen, reageren op pesten en vrienden maken. 
Deze training wordt gegeven in samenwerking met de GGZ. 
 
Rouwverwerking en zingeving 
Deze gespreksgroep staat open voor iedereen die iemand verloren heeft en rouwt om iemand. Het 
geeft de mogelijkheid om in contact te komen met lotgenoten en ervaringen te delen. Tijdens deze 
gespreksgroep is ruimte en aandacht voor ieders persoonlijke verhaal en belevenis. 
 
Training Sociale Vaardigheden 
In de sociale vaardigheidstraining voor volwassenen leer je o.a. hoe je op een andere manier met 
moeilijke situaties om kunt gaan, hoe je contact met anderen kunt leggen en hoe je beter voor 
jezelf kunt opkomen. 
 
Oudercursus ‘Puber in huis’ 
Deze cursus is bedoeld om ouders van pubers een steuntje in de rug te bieden. Aandachtspunten 
bij deze cursus zijn de veranderingen van kinderen in de puberteit. Het doel van deze cursus is het 
bevorderen van een goed contact met de puber. 
 
Anders omgaan met spanning  
Als u geregeld last heeft van geestelijk gespannen zijn en hier meer wil je meer grip hierop krijgen, 
dan is dit een training voor jou. In de hectiek van alledag kunnen spanningen en stress het leven 
zo beheersen dat je het gevoel hebt dat je niet leeft maar geleefd wordt. In de training leer je hoe 
je deze spanningen, pijnklachten en stressklachten kunt verminderen. 
 
Gespreksgroep voor mensen na scheiding 
Deze groep is voor mannen en vrouwen die gescheiden zijn van diegene met wie ze getrouwd 
waren of met wie ze geruime tijd hebben samengeleefd. De groep biedt de mogelijkheid om met 
andere gescheiden mensen in contact te komen die eenzelfde ervaring hebben en heeft als doel 
bij te dragen aan het verwerken van scheidingsproblemen en aan het vinden van een nieuw 
levensperspectief. 
 
 
Wilt u meer informatie over een training of groep of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op 
met Synthese, tel. 0478 517300. De trainingen en groepen worden gegeven bij voldoende 
aanmeldingen. Meer informatie hierover is ook te vinden op de website www.synthese.nl.  
 
 
 
 



 



APRIL 
 
2/3 April  Solisten/ensembleconcours Muziekfederatie in Oostrum Harmonie 
05  April Bezoek Art Com       KBO  
09  April  Aege Bojjum Live       Harmonie 
09  April Oud IJzer actie       SVO 
10  April  Pas op N.A.T.        Harmonie 
12  April Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) Z 20.00 uur  Dorpsraad 
12  April Fietstocht        KBO 
12  April Waarom mannen niet luisteren     Zijaktief 
13  April Lentebeurs        Zijaktief  
15  April Paasstukjes maken       KBO 
15  April Vrijwilligersavond       SVO 
19  April Kienen         KBO 
22  April Bloemenactie        SVO 
27  April Palingkwekerij       De Zonnebloem 
 
MEI 
 
10  Mei Dagtocht        KBO 
10  Mei Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) F 20.00 uur  Dorpsraad 
14  Mei Rondleiding Natuurbegraafplaats     Zijaktief  
14  Mei Veteranentoernooi       SVO 
20/22 Mei Jeugdkampen        SVO 
24  Mei Kienen         KBO 
27/29 Mei Jeugdkampen        SVO 
31  Mei Mariaviering        KBO 
 
JUNI 
 
04  Juni Afsluiting Korfbalkring Venray     SVO 
04  Juni Receptie Kampioenen      SVO 
05  Juni Stratentoernooi       SVO 
07  Juni Fietstocht (Picknick) alternatief voor evt. regen   KBO 
10/12 Juni A0toernooi afdeling Voetbal     SVO 
14  Juni Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) F 20.00 uur  Dorpsraad 
17  Juni Fietsdagtocht       Zijaktief 
21  Juni Kienen         KBO 
22  Juni Midgetgolf met Oirlo & Castenray     KBO 
 
 
JULI 
 
30 Juli Jeu de Boules met Oirlo & Castenray    KBO 
 



AUGUSTUS 
 
17 Augustus Kevelaer met Oirlo & Castenray     KBO 
 
 
SEPTEMBER 
 
5-6-7 September Meerdaagse reis      KBO 
07   September Tienrays Museum      De Zonnebloem 
22 September Mw. Olaerts       Zijaktief 
26 September Breifabriek met Oirlo & Castenray    KBO  
26 September  Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) F 20.00 uur Dorpsraad 
27  September Kienen        KBO 
   
 
OKTOBER 
 
01  Oktober  Dag van de Ouderen      KBO 
04 Oktober  Ton Brouwers (Paranormale geneeswijze)   Zijaktief 
11  Oktober  Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) F 20.00 uur Dorpsraad 
11  Oktober  Dagreis Wittem met Oirlo & Castenray   KBO 
12  Oktober  Vollemaanswandeling      Zijaktief 
18  Oktober  Kienen        KBO 
 
 
NOVEMBER 
 
03   November Marian v/d Berg (Lezing)     Zijaktief 
02   November Kienen        De Zonnebloem 
08   November Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) F 20.00 uur Dorpsraad 
10   November Algemene ledenvergadering in Roermond   Zijaktief 
15   November Kienen        KBO 
24  November Caberesk programma over Oud-hollandse likeuren KBO 
??   November Margrietbeurs      Zijaktief 
 
 
DECEMBER 
 
08  December Kerststukjes maken      Zijaktief  
13   December Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) Z 20.00 uur Dorpsraad 
13   December Kienen        KBO 
14   December Kerstviering       De Zonnebloem 
16   December Kerststukjes maken      KBO 
20  December Kerstviering       KBO 
20   December Kerstavond       Zijaktief  



 




