
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

 
     
 

WATERMOLEN EN PLEIN ONTMOETINGSPLEK  
VOOR JONG EN OUD 

 
 

DISCUSSIEER MET ONS MEE!!! 
 

Missen we nog speeltoestellen op het Watermolenplein? 
 

Wat wil de jeugd?? 
 

Moet er een JOP (Jongeren Ontmoetings Plaats) op het 
Watermolenplein komen? 

Mensen uit Castenray komen hierover een presentatie geven 
 

Wat willen de ouderen? 
De KBO zal dit in een presentatie aangeven 

 
Wat willen de aanwonenden? 

 
 

Wat gaat er nu precies gebeuren met de Watermolen? 
Ook Den Oesterham zal een korte presentatie geven over de stand van zaken. 

 
KORTOM, KOM OP DINSDAG 22 MAART OM 20.00 UUR NAAR 

DEN OESTERHAM EN DISCUSSIEER MET ONS MEE!! 
 

WATERMOLEN EN PLEIN VOOR JONG EN OUD 
 

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. 10                                                                       Sluitingsavond in te leveren kopij:
         10 maart 2011                                                                                       Maandagavond 18.00 uur



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

                                     
                     
 

 
Zondag 13 maart  Toon Thielen en wederzijdse familie,  
     Leo Martens en Frank Martens,    
     overleden familie Raedts-Verhees,     
     overleden familie Hendriks,   
     Jan Zegers en Johanna Camps,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,   
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.          
 
               Misdienaars: Chris en Esmee                                                                                                  
 
 
NB:  DE PAROCHIEVERGADERING IS OP 14 APRIL 2011 OM 20.00 UUR IN D’N OESTERHAM !!!  
 
        DE MARIAPROCESSIE VAN OOSTRUM WORDT GEHOUDEN OP ZONDAG 15 MEI 2011 !!! 
         
 
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, Mgr. Hanssenstraat 6,  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 



 
 
 
 
MAART 
 

16  Maart Smakt met Oirlo & Castenray               KBO                                               
16  Maart Bedevaart & Quiz te Smakt      Zijaktief 
17  Maart Dag voor alleengaande (Kringactiviteit)    Zijaktief 
17  Maart Wandelen        KBO 
19  Maart  Potgrondaktie        Harmonie 
19  Maart  Wervingsactie nieuwe leden/leerlingen harmonie   Harmonie 
20 Maart   Sing Challenge De Schatberg  medewerking van                      Aostrumse Zangkompeneej. 
22  Maart Kienen         KBO 
22  Maart Discussieavond afronding Watermolen/Watermolenplein. Dorpsraad 
26  Maart Lenteconcert        Aostrumse Zangkompeneej. 
31  Maart Mw. Vievermans (Huidaandoeningen)     Zijaktief 
 

APRIL 
 

2/3 April  Solisten/ensembleconcours Muziekfederatie in Oostrum Harmonie 
05  April Bezoek Art Com       KBO  
07  April Wandelen        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  
14  April Parochievergadering  (in D’n Oesterham)    Parochie 
15  April Paasstukjes maken       KBO 
15  April Vrijwilligersavond       SVO 
19  April Kienen         KBO 
21  April Wandelen        KBO 
22  April Bloemenactie        SVO 
27  April Palingkwekerij       De Zonnebloem 
 
 

2011 



 



 
 
 
 

Za. 12 maart 09.00u. Inzamelen oud papier 
Ma. 14 maart 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 
  20.00u. Repetitie orkest 
Wo. 16 maart 19.00u. Repetitie jeugdslagwerkgroep Hit-it 
  19.00u. Leerlingen tamboerkorps 
  20.00u. Repetitie tamboerkorps 
Agenda: 
19 mrt.   Potgrondaktie 
19 mrt.  Wervinsaktie leerlingen/leden 
26 mrt.  Inzamelen oud papier 
27 mrt.  Concert in Heeswijk Dinther 
 
 

ZATERDAG 12 maart 09.00 – 12.00u. INZAMELEN OUD PAPIER 
 

Locatie terrein van Rattingen Oirloseweg 
 

 

 

 

 

16 maart Bedevaart Smakt 

Tezamen met Oirlo en Castenray gaan we 16 maart naar Smakt. 

Het programma is als volgt:                                                                                                         
15.00 uur de H.Mis Daarna gezellig samenzijn onder het nuttigen van koffie en vlaai in Asteria 

De kosten zijn € 2.50 per persoon te voldoen bij inschrijving. 

Bij goed weer gaan we op de fiets; in dat geval wordt u tussen half twee en kwart voor twee 
verwacht op het Dorpsplein. Indien u per auto wenst te gaan, graag om 14.20 uur op of nabij het 
Dorpsplein, zodat degene die geen vervoer hebben eventueel met u kunnen meerijden tegen een 
vergoeding van € 2.50. We vetrekken dan om 14.30 uur. 

U kunt zich inschrijven door onderstaand strookje in te vullen en in te leveren bij Leny Tromp vóór 
14 maart 2011 

Tot ziens op 16 maart. 

 

Smakt 

Naam: ………….……………………………………………………….. 

Aantal personen: ………………………………………………………. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doe jij dit jaar eindexamen ? 
 

Misschien zoeken wij jou wel ! 
 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste jongelui voor de bediening bij ons 

in Hostellerie de Hamert in Wellerlooi 
 

Ben jij diegene die in de weekenden en vakantieperiodes wilt werken ? 
 

Wij zijn op zoek naar jongelui vanaf 17 jaar met Horeca-ervaring. 
 

Ben jij diegene die ons team wil komen versterken? 
 

Bel of mail ons dan! 
 

Vraag naar Roger Smits tel: 077- 4731260 of info@hamert.nl 
 

Hostellerie de Hamert 
Hamert 2 
5856 CL  Wellerlooi 
Tel: 077-4731260 
info@hamert.nl 
www.hamert.nl 

 
Maart belasting maand 

 
Heeft u ook weer zo’n blauwe envelop    

in de bus gehad, die voor 1 April         
moet zijn ingevuld.?                    

 
Laat geen geld liggen en laat uw aangifte 
verzorgen door iemand die al vele jaren 

ervaring heeft. 
 

U kunt u nu laten helpen met het doen 
van aangifte voor een redelijke prijs, door  

 

Pim Schrijver 
 
            Maak vrijblijvend een afspraak.  

Bereikbaar:  0478-532494.   
peugje@zonnet.nl 

 
Pim Schrijver, 

Dorpsplein 10, 5807 BC, Oostrum 
 

 
 
 
 
 
 

Vanaf 1 maart 2011 in Oostrum 
“Rijschool Rick Gielens” 

 
•  de eerste 10 aanmeldingen  ontvangen 

de 1e les gratis. 
•  alle aanmeldingen in de maand maart 

ontvangen een waardebon voor 1 luxe 
vlaai naar keuze gratis. 

(inwisselbaar bij Bakkerij van Gassel) 
 

Voor info of aanmeldingen: 
 
Rick Gielens, Binnenhof 23 
5807 BV   Oostrum                            
Tel 06-12525583 
 
info@rijschoolrickgielens.nl 
 
www.rijschoolrickgielens.nl 



                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ophaalroute: 
 

8.00 uur Castenray kerk 
8.05 uur Oirlo kerk 

8.15 uur Oostrum kerk 
Maandag 5 september     
 
Via de Duitse snelwegen rijden we richting Trier. Onderweg wordt in de omgeving van Maria Laach 
een pauze ingelast voor een kopje koffie met gebak. Daarna rijden we verder naar Trier waar we 
rond het middaguur zullen arriveren. Eerst gebruiken we gezamenlijk de lunch; 13.00 uur 
Een korte rondrit door de stad met het toeristisch treintje de “Römer Express”. Aansluitend kan 
iedereen nog tot 16.00 uur op eigen gelegenheid in Trier rondkijken. Via een mooie route rijden we 
vervolgens naar Clervaux waar we om ca. 18.00 uur bij het hotel zullen arriveren. Omstreeks 19.00 
uur wordt het diner geserveerd. 
 
Dinsdag 6 september 
 
 
Na het ontbijt rijden we naar Luxemburg-stad,  
10.00 een rondrit door de stad o.l.v. een deskundige gids. De gids zal ons de mooiste plekjes laten 
zien en ons tal van wetenswaardigheden over de stad, haar geschiedenis en haar bewoners weten 
te vertellen. Na de rondrit rijden we verder naar het plaatsje Schengen vlakbij de Franse grens, 
bekend van het “Verdrag van Schengen” van 1985. Hier gebruiken we eerst de lunch.  
14.00 uur beginnen we aan een boottocht over de Moezel. We varen eerst zuidwaarts Frankrijk in 
tot het plaatsje Sierck-les-Bains. Hier keert de boot, waarna we terugvaren tot het plaatsje Remich, 
waar we weer om ca. 16.00 uur zullen arriveren. Eerst kunt u nog even rondkijken in Remich en 
bijv. een wandeling maken over de Moselpromenade voordat we via een mooie toeristische route 
o.l.v. de chauffeur terugrijden naar Clervaux. Omstreeks 19.00 uur wordt het diner geserveerd. 
 
 
Woensdag 7 september 
 
8.30 uur verlaten we Clervaux. Een eerste stop maken we in het idyllische stadje La Roche-en-
Ardenne waar u even op uw gemak kunt rondkijken. 
11.20 uur rijden we verder naar Durbuy, ook het kleinste stadje van België genoemd. Hier 
gebruiken we eerst de lunch voordat we een bezoek brengen aan het “Parc des Topiaires”, een 
mooie tuin in het teken van de boomsnoeikunst. Omstreeks 16.00 uur is het dan tijd om aan de 
terugreis te beginnen. Deze wordt op Nederlandse bodem onderbroken voor een prima diner. 
Thuiskomst tussen 20.30 uur en 21.00 uur. 
 
We hopen uw interesse te hebben gewekt.        (Z.O.Z.) 

3-DAAGSE REIS 

CLERVAUX 
SENIOREN CASTENRAY-OIRLO-OOSTRUM 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De reissom bedraagt: € 245.00 excl. Toeslag voor een eenpersoonskamer en eventueel een 
reis en/of annuleringsverzekering. 
 
U kunt zich opgeven bij Leny Tromp, Stationsweg 211a.  
 
In volgorde van opgave zullen wij u inschrijven onder een aanbetaling van € 50.00 per persoon 
over te maken op Bankrekening 1332.98.418 t.n.v. KBO Castenray onder vermelding van             
3-daagse reis. 
 
 

 
Stel niet uit tot morgen wat vandaag ook nog kan 

Als de bus vol is komt u op de reservelijst en bent u afhankelijk van annuleringen 
 
 
 
 
 
Volledig invullen a.u.b. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-Daagse Reis Luxemburg               5-6-7 September 2011 
 
Datum: …………………………………………………………………………… 
Naam: ……………………………………………..……………………………… 
Adres: ………………………………………………….………………………… 
Aantal personen: …………… 
 

Reisverzekering afsluiten                            O ja O nee 
Annuleringsverzekering afsluiten               O ja O nee   
O 1 persoonskamer                                         O 2 persoonskamer



                                                          
 
 
 
 
 
Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 14 maart 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: 
Dementie en de rol van de huisarts. Gastspreker: Mw. M. Deckers, huisarts, 
huisartsenpraktijk De Brier. 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 Alzheimer Noord-Limburg: 06-27830080 
 

 
 
 
 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM. 
 
 
 

 
Bedevaart en Quiz te Smakt 
 
Datum: Woensdag 16 maart 2011 
Plaats: Smakt 
Aanvang: Avond 19.30 uur. 
  
Op donderdag 16 maart zal de jaarlijks terugkerende Bedevaart en Quiz plaatsvinden. 
Namens de Mis en Quizcommissie wordt een ieder van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. 
Om 19.30 uur zal in de St. Jozef kapel een Eucharistieviering plaatsvinden, hierna gaan we naar 
het Pelgrimshuis waar zoals vanouds een gezellige quiz wordt gehouden. 
 
Tot ziens in de Smakt 
 
 
Ingrid Schellekens: Workshop sieraden 
 
Datum: Donderdag 24 maart 2011 
Plaats: D’n Oesterham. 
Aanvang: Avond 19.30 uur. 
Opgave: Bij Annelies Joosten tel. 580848,  

Ook bestaat de mogelijkheid tot opgave via een briefje in de brievenbus, 
Randenrade 78.  

 
Tijdens een workshop zal deze avond onderleiding van Ingrid Schellekens een vooraf uitgekozen 
sieraad worden gemaakt, het uitzoeken van het sieraad zal plaatsvinden op 15 maart 2011 vanaf 
19.00 uur tot 20.00 uur op Randenrade 78. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektricien nodig? 
 

Voor al uw elektrotechnische 
werkzaamheden in en om uw woning        

of bedrijf. 
 

SPARKS 
Elektro – Oostrum 

 

Bel of mail voor vrijblijvende offerte: 
06 13433120 

Sparks-Oostrum@home.nl 

RAMEN DEUREN EN KOZIJNEN IN 
ALUMINIUM KUNSTSTOF HOUT 
 
 

  ALLE SOORTEN GLAS 
  TIMMERWERKEN 

VERBOUWINGEN E.D. 
 
J. VAN DE LIGT  

TIMMER/ONDERHOUDSBEDRIJF 
DE CUYPERSTRAAT 37 

WANSSUM        0478 – 53 21 84 



 
 

SV Oostrum Jeugd 
 
uitslagen zaterdag 5 maart 
geen 
 
Programma 12 maart 
S.V. Oostrum A1-GFC'33 A1,15:00 
S.V. Oostrum B1-Leunen B1,13:00 
SV Venray MB1-S.V. Oostrum M11B1,11:15 
SV Venray C6-S.V. Oostrum C2,13:15 
SV Venray D8-S.V. Oostrum D2,9:00 
S.V. Oostrum D3-Wittenhorst D4,9:00 
S.V. Oostrum D4G-VCH D1,11:30 
S.V. Oostrum E2-Stormvogels'28 E2,9:30 
S.V. Oostrum E3-Sparta'18 E7,9:00 
S.V. Oostrum F2-Montagnards F3,11:00 
Meterik F2-S.V. Oostrum F3,9:15 
S.V. Oostrum F4-Stormvogels'28 F3,12:00 
S.V.Oostrum MP1/2-SVOC'01 MP1/2,10.00 
 

SV Oostrum Senioren 
 
uitslagen zaterdag 5 maart 
geen 
uitslagen zondag 6 maart 
geen 
 
Programma 12 maart 
Ysselsteyn vet.-S.V.Oostum vet.,17.00,vertrek:16.00 
Programma 13 maart 
S.V. Oostrum 2-Leunen 3,12:00 
S.V. Oostrum 3-Leunen 4,10:00 
Holthees 2-S.V. Oostrum 4,11:00 
JVC Cuijk DA1-S.V. Oostrum DA1,10:30 
 
Programma dinsdag 15 maart  
S.V. Oostrum 1-DSV 1,20:00 (vriendschappelijk) 
 

 



  

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
Dat kan want 19 maart komt de 

harmonie met potgrond langs de deur. 
 
 

Vanaf 10.00 UUR 
 
 

Harmonie Sub Matris Tutela komt 19 maart,             
huis-aan-huis potgrond verkopen.                        

U kunt de potgrond in zakken van 40 liter kopen.            
De kosten zijn € 4,- per zak, 3 zakken €10,-. 



 



Wandelen over de toppen van de  
Dikkenberg  te Wellerlooi.  

 
 

 
Op  zondag 13 maart organiseert IVN Geysteren/Venray een wandeling over de toppen van 
de Dikkenberg. Het gebied van de Dikkenberg is een onderdeel van landgoed de Hamert gelegen 
in Nationaal Park de Maasduinen. 
Tussen Wellerlooi en Arcen ligt Landgoed de Hamert, 908 ha groot. Dit gebied tussen Maas en 
Duitse grens, omvat een breed scala aan landschapstypen: de Maasweiden, droge loof- en 
naaldbossen, heidevelden, vennen, hoogveen, akkers en het snelstromende Geldernsch-
Nierskanaal met zijn beekbegeleidende vochtige bos. Het bos op landgoed de Hamert staat 
grotendeels op, tijdens de laatste ijstijd opgestoven, Maasduinen. De bodem is zeer arm aan 
voedingsstoffen, waardoor hier weinig planten kunnen leven. Nu bestaat het bos vooral uit 
aangeplante grove dennen. Centraal op de Hamert ligt een grote oppervlakte heide met enkele 
verspreide bomen en boomgroepjes. In de open terreindelen liggen verscheidene vennen: het 
meest westelijke, het Westmeerven, en oostelijk hiervan het zomers vaak droogstaande 
Heerenven. In de omgeving van beide vennen zijn in de afgelopen jaren regelmatig 
plagwerkzaamheden uitgevoerd om de grazige vegetatie te veranderen in een vochtige 
heidevegetatie. De top van de Dikkenberg is de hoogste top in de omgeving en heeft u een 
prachtig uitzicht op genoemde vennen en de omliggende omgeving.  

De wandeling start om 10.00 uur bij mini camping de Dikkenberg, gelegen aan de Paaldijk 2 in 
Wellerlooi. U  kunt het beste vanaf de N271 Wellerlooi inrijden, het dorp voorbij rijden  en via 
Tuindorp de Paaldijk oprijden.  

 
 
 
 

Beste jeugd-tennisleden, 
 

 
Het nieuwe tennisseizoen is weer begonnen. Ook dit jaar worden er weer 
verschillende toernooien georganiseerd. 

 
We starten met het ouder-kindtoernooi. Dit toernooi speel je samen met je vader of moeder in een 
team. Kunnen je ouders niet tennissen, dan kun je natuurlijk gewoon meedoen samen met je oom, 
tante, buurman of buurvrouw. Vraag snel iemand om mee te doen en geef je samen op voor dit 
toernooi. 
 
Het toernooi is op zondag 20 maart (ochtend/begin middag), we maken er samen een gezellig 
toernooi van. Heb je een tennispartner gevonden geef je dan snel op, opgeven kan tot uiterlijk 
woensdag 16 maart via email naar junioren@tcoostrum.nl. 
 
Zet de volgende data vast in je agenda, dan kun je deze vrijhouden om mee te kunnen doen aan 
de volgende toernooien dit seizoen: Lentetoernooi (dorpen) 2 mei, lentetoernooi 15 mei, vriendjes- 
en vriendinnetjestoernooi 19 juni, nazomertoernooi 25 september, herfsttoernooi (dorpen) 26 
oktober kerst- wintertoernooi (dorpen): kerstvakantie. 
 
Tot op de tennisbaan! 
 

 

  



 
 

WORKSHOP ‘OEI, DE GEMEENTE GAAT DE 
SUBSIDIE VERLAGEN, WAT NU?’ 

 
 
De gemeente Horst aan de Maas gaat met ingang van 1 januari 2012 de stimuleringssubsidies 
harmoniseren. Sommige vrijwilligersorganisaties krijgen iets meer en anderen weer iets minder.  
Onder deze organisaties vallen bijvoorbeeld sport-, muziek-, jeugd-, welzijn- en 
evenenmentenorganisaties. De gemeente Venray heeft verenigingen en vrijwilligersorganisaties 
10% minder subsidie gegeven. 
 
Hoe nu om te gaan met deze ontwikkeling? 
 
Wellicht dat de workshop ‘Oei, de gemeente gaat onze subsidie verlagen.., wat nu ?’ u uitkomst 
kan bieden. 
 
De financiële situatie is voor elke vereniging anders. Dus zal verlaging van de subsidie bij de ene 
vereniging meer “pijn” doen dan bij de andere. 
De bedoeling van de workshop is om die verenigingen, die serieus in de problemen denken te 
komen als gevolg van de subsidieverlaging, een handreiking te bieden om dreigende financiële 
problemen op tijd af te wenden. 
 
In de workshop zullen de volgende onderwerpen behandeld worden: 
 

1. Wat betekent deze subsidieverlaging voor onze club, heeft dit invloed op het kunnen blijven 
realiseren van onze activiteiten?  

2. Welke (andere) inkomstenbronnen hebben we en wat zijn de mogelijkheden of 
onmogelijkheden om verminderde subsidie op te vangen door wat aan die andere 
inkomsten te doen ? 

3. Uitgaven: waaraan besteden we eigenlijk ons geld en doen we dat wel zuinig of efficiënt 
genoeg. 

 
De workshop zal worden gehouden op 30 maart a.s. bij Synthese te Horst. Aanvang 19:30 uur. 
 
Als u zich wilt inschrijven voor deze cursus, dan kunt u een mailtje sturen naar 
Venray@synthese.nl o.v.v cursusnummer 17 met uw volledige naam- en adresgegevens. 
 
Mocht u meer informatie willen over deze cursus dan kunt u altijd bellen met Synthese 077-
3978500 of met vrijwilligerssteunpunt Match 0478 516995 
 
Informatie over het cursusaanbod kunt u vinden op de website van Synthese, www.synthese.nl.  
 
 
 

 
Dames en Heren gemengdkoor. 

 
 

Zondag 13 maart hebben we een korte repetitie voor de mis, 
willen jullie om 9.15 uur aanwezig zijn? 

 
Vriendelijke groet, 

 
 Leny. 

 



Aege Bòjjum Live/ Pas Op! N.A.T. 
De vasten is nu echt begonnen, dus is het zo ook alweer halfvasten. Wij zijn daarom al weer druk 
bezig met de voorbereidingen voor het volgende feest: Aege Bòjjum Live! Na het succes van 2005, 
2007 en 2009 vindt op zaterdag 9 april 2011 de 4e editie plaats.  
Ook het succes van Pas op! N.A.T. 2007 en 2009 krijgt een vervolg op zondag 10 april 2011.  
Beide evenementen vinden plaats in het Holland House op de Hulst. De organisatie van dit 
weekend is in handen van Harmonie Sub Matris Tutela.  
Als je de vorige edities meegemaakt hebt, dan weet je dat je het ook dit jaar niet wilt missen.  
 
Inmiddels zijn de zangers en zangeressen al volop aan het oefenen. De eerste repetities zijn 
geweest en ze gaan er met z’n allen een geweldige avond van proberen te maken. Uiteraard zijn 
ook alle andere voorbereidingen in volle gang. Een flinke klus, waarvoor we gelukkig een groot 
aantal actieve en enthousiaste mensen bij elkaar hebben (kleding, grime, tentaankleding, horeca 
etc.)  
 
De voorverkoop voor Aege Bòjjum Live start op 20 maart 2011 tussen 12.00 en 14.00 uur in het 
AMC. Zorg dat je erbij bent, want op = op en vol = vol!  
De kosten van een entreekaart bedragen € 10,- in de voorverkoop en € 12,- aan de kassa 
(mochten er nog kaarten over zijn). Er zijn ook een beperkt aantal zitplaatsen. Deze moeten echter 
bij de voorverkoop gereserveerd worden.  
De entree voor Pas op! N.A.T. is gratis!  
 
De commissies  
 
Pas Op! N.A.T.      Aege Bòjjum Live  
Sjef Claessens      Sjaak Blenckers  
Bert Linskens       Frits Euwes  
Gemma Ruhl       Marcel Linskens  
Elke Euwes       Geert Janssen  
Lizanne Arts       Loes Kessels 

 
 
 

 



Gastvrij Venray? 
 

Het nieuws van deze dagen wordt beheerst door de onlusten in Noord-Afrika en het Midden-
Oosten en we zijn verbijsterd door het dictatoriaal optreden van sommige machthebbers. 

Ook zien we in Tunesië hoe de bevolking, die het zelf niet breed heeft en net een revolutie achter 
de rug heeft, al het mogelijke doet voor de vele tienduizenden vluchtelingen die vanuit Libië de 
grens oversteken. We horen de vluchtelingen lof spreken over de Tunesische gastvrijheid. 
Momenteel komt er gelukkig hulp op gang van internationale organisaties, zoals het Rode Kruis, 
de VN en van sommige Europese landen.  
De gastvrijheid van Tunesië steekt wel schril af bij de opstelling van het “Comité Venray tegen 
AZC” . (AZC is de afkorting van asielzoekerscentrum).  

Maar liever dan met hen een discussie aan te gaan, wil ik wijzen op de mensen die moeten 
vluchten. Dat zijn mensen als u en ik die mogelijk in eigen land vervolgd worden. Wie zich verdiept 
in de oorzaken van de onlusten in de landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, weet dat de 
levensstandaard in die landen erg laag is. Het voedsel is duur en er is heel veel werkeloosheid, 
zeker onder de jongeren. Maar ook is in die landen geen vrijheid van meningsuiting. Al vele jaren  
zijn er talrijke rapporten van Amnesty International over de vele gewetensgevangenen. 
(Gewetensgevangenen zijn mensen die enkel vanwege hun mening,  godsdienst, afkomst of 
geslacht gevangen zitten zonder dat ze geweld hebben gebruikt of tot geweld hebben 
opgeroepen).  Iemand die zijn land ontvlucht vanwege gegronde vrees voor vervolging wegens zijn 
ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging 
mag niet worden teruggestuurd naar het land van herkomst, zo zegt het Vluchtelingenverdrag van 
de Verenigde Naties. 

Dat Nederland het vluchtverhaal van asielzoekers checkt op de waarheid is heel begrijpelijk. 
Amnesty International vindt echter dat dit checken heel zorgvuldig moet gebeuren. Niemand wil 
toch dat Nederland indirect verantwoordelijk is aan de vervolging of wellicht zelfs de dood van een 
onterecht teruggestuurde asielzoeker! Dit gebeurde, naar verluidt, in september 2010 met 
een uitgewezen asielzoeker in Afghanistan. 

Ook vindt Amnesty International dat asielzoekers in de onderzoeksperiode goed en menselijk 
moeten worden opgevangen. In Nederland zijn daar de asielzoekerscentra voor.  

Namens Amnesty Venray e.o. 
Carola Hoedemaekers                     

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

DARTEN    DARTEN    DARTEN 
 

13e OOSTRUMS OPEN IN CAFÉ ZAAL BACK IN TIME  
TE OOSTRUM 

ZATERDAG 19 MAART 2011 HOUDEN WIJ:                 
“DC DE KARKLINGEL” 

VOOR DE 13e KEER HET OOSTRUM OPEN            
DEELNAME T/M 2e DIVISIE EN VANAF 16 JAAR 

DE AANVANG IS OM 19.30 UUR 
AANWEZIG ZIJN OM 19.15 UUR 

HET INSCHRIJFGELD BEDRAAGT € 5.00                         
PER PERSOON 

DIT TE VOLDOEN BIJ INSCHRIJVING 
DE INSCHRIJVING SLUIT OP 17 MAART 2011 

INSCHRIJFFORMULIEREN ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ 
CAFÉ ZAAL BACK IN TIME MRG HANSSENSTR 29 

OOSTRUM 
 

HOPELIJK TOT DAN 
 

“DC DE KARKLINGEL” 
 
 



 




