
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Agenda: 
 
Za. 30 juli Inzamelen oud papier 
 
* Voor meer informatie zie www.smtinfo.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muziek maken is gaaf!! 
 
 
De nieuwe blokfluitgroep start op woensdag 24 augustus. De lessen worden 
gegeven door Annemiek Pouwels op woensdagmiddag van 13.00 tot 13.45 uur.  
Annemiek is als  muziekdocente werkzaam bij de muziekschool in Boxmeer. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij!! 
Dus zit jij in volgend schooljaar in groep 4 of 5 en wil je graag blokfluit spelen, zingen 
en dansen in een leuk groepje, geef je dan op bij Marian de Kleijn. 
dekleijn@home.nl Telefoonnummer 580485. 
 

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. 28                                                                       Sluitingsavond in te leveren kopij:
             14 juli  2011                                                                                       Maandagavond 18.00 uur

 

ZATERDAG 16 juli  09.00 – 12.00u. INZAMELEN OUD PAPIER 
 

Locatie terrein van Rattingen Oirloseweg

   IN DE WEKEN 30 & 32  
      

     VERSCHIJNT ER GEEN  
           

                  OOSTRUMS WEEKBLAD 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

                                     
     
       

      
Zondag 17 juli  9.30 uur: Hoogmis (Orgelspel)  
    jaardienst Albert Moorrees, Harry Moorrees en overleden familie  
    Moorrees-Peeters,   
    Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,   
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  
 
            
                Misdienaars: Chris, Esmee en Sandra     
 
 
Donderdag 21 juli 9.00 uur: H. Mis                     
 
 
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 



 
 
 
 
 
JULI 
 
21  Juli Wandelen        KBO 
30 Juli Jeu de Boules met Oirlo & Castenray    KBO 
 
AUGUSTUS 
 
04  Augustus Wandelen        KBO 
17 Augustus Kevelaer met Oirlo & Castenray     KBO 
18 Augustus Wandelen        KBO 
28 Augustus   Luikse markt        Harmonie 
 
SEPTEMBER 
 
01  September         Wandelen       KBO 
3/4 September  Kamp jeugleden       Harmonie 
5-6-7 September Meerdaagse reis      KBO 
07   September Tienrays Museum      De Zonnebloem 
10  September Bloemenactie       Aostrumse Zangkompeneej 
10/13 September Kermis 
15  September Wandelen       KBO 
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 
02  Oktober  Ensemble-concert      Harmonie 
04  Oktober  Ton Brouwers (Paranormale geneeswijze)   Zijaktief 
06  Oktober            Wandelen       KBO 
11  Oktober  Dorpsraadvergadering (Thema) F 20.00 uur            Dorpsraad 
11  Oktober  Dagreis Wittem met Oirlo & Castenray   KBO 
12  Oktober  Vollemaanswandeling      Zijaktief 
16  Oktober              Play-in jeugdorkesten door Muziekfederatie Venray  Harmonie 
18  Oktober  Kienen        KBO 
18  Oktober  Jong voor Oud (Muziek)     De Zonnebloem 
20  Oktober    Wandelen       KBO 

2011 



 



Verwendag voor mantelzorgers            
van dementerenden. 

 
Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag (WAD). Op deze dag vraagt Alzheimer Nederland 
aandacht voor dementie en de gevolgen voor patiënten en hun omgeving. Dit wordt door de 
regionale afdelingen gedaan middels verschillende activiteiten.  
 
De afdeling Noord-Limburg organiseert op zaterdag 17 september 2011 een boottocht op de 
Maas voor mantelzorgers van dementerenden. Tijdens deze boottocht kan de vaak overbelaste 
mantelzorger even afstand nemen, ontspannen en contacten leggen met lotgenoten.  
 
Deelname aan deze boottocht is gratis. Wanneer de mantelzorger de zorg voor de dementerende 
partner (familielid of vriend(in)) niet aan iemand anders kan overlaten, mag de dementerende ook mee. 
Vrijwilligers zullen zo veel mogelijk de zorg voor de dementerende overnemen, zodat de mantelzorger 
even de handen vrij heeft. 
 
Informatie en opgave, bij mevrouw M. Verstappen tel. 077-4731722 of mevrouw G. Hectors 
tel. 077-4678169. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 juli Jeu de Boulestoernooi te Oirlo. 
 

 
 
Zaterdagmiddag 30 juli organiseert de afdeling Oirlo het jaarlijkse  Jeu de 
Boulestoernooi 
 
Plaats:                  Jeu de Boulebanen, Haalakker Oirlo 
Aanvang:              13.15 uur 
Inschrijfgeld:         € 2.00 per persoon 
 
Ter plaatse: consumpties voor eigen rekening. 
  

Mocht u hieraan graag deelnemen kunt u zich vóór of uiterlijk 25 juli opgeven bij Leny Tromp door 
middel van het ingevulde onderstaande  strookje met  het verschuldigde inschrijfgeld. 
In verband met de organisatie kunnen opgaven na deze datum helaas niet meer worden 
gehonoreerd. 
 

 
 
Jeu de Boules 
 
Naam ……………………………………………………….. 
Adres: ………………………………………………………. 
Aantal personen …………………….. 



 



Beste leden, 
  
De voorrondes van de mix zijn nu afgerond, want ook de laatste wedstrijd is 
gespeeld. De uitslag: Henriëtte van Bergen / Gerrit Hendrickx – Gonny Wilms / 
Wies Jeuken 6-4 en 6-3. 
  

 De kruisfinales zullen gespeeld worden door de volgende koppels: 

• Henriëtte van Bergen / Gerrit Hendrickx - Marly Gösgens / Theo Clephas 

• Jacomyn Jeuken / Alex Peerlings - Nellie Poels / Theo v/d Pas 

Deze kruisfinales worden gespeeld donderdag of vrijdag voor de finale dag, gelijktijdig met de 
andere kruisfinales. 
 
Tot en met 31 juli kun je je opgeven voor de andere onderdelen (DE, DD, HE, HD). De data van 
deze wedstrijden worden na loting vastgesteld.  

Je mag je per onderdeel voor één avond afmelden (wel van te voren bij opgave aangeven). Geef 
ook aan met wie je de dubbel wilt spelen. 
 

We starten in week 35 vanaf maandag 29 augustus t/m vrijdag 2 september met de dames en 
heren enkel. Aanvang 19.00 uur. 
In week 36 vanaf maandag 5 september t/m vrijdag 9 september met de dames en heren dubbel. 
Aanvang 19.00 uur. 
 

We gaan er vanuit dat men één wedstrijd per avond zal spelen. 
Zoals bekend zullen de finales gespeeld worden op zaterdag 17 september. 
 

Aansluitend zal de feestavond gehouden worden. Je kunt je ook hiervoor opgeven (€ 10,- p.p.) 
Opgave via senioren@tcoostrum.nl of lenssenleo@hotmail.com. 
  
Namens T.C.O    Leo Lenssen 

 

 

 

 

 



  

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de maand juli zal er geen gezamelijke maaltijd plaatsvinden. 
Dit in verband met vakantie. 
 

Vanaf woensdag 31 augustus starten we weer met veel plezier en hopen 
voor net zoveel gasten te mogen koken als in de achterliggende maanden. 
 

U wordt middels het oostrums weekblad tijdig op de hoogte gesteld van  
het menu en u kunt zich dan ook via de inschrijfstrook aanmelden. 
 

Noteert u nu alvast op de kalender  woensdag 31 augustus samen eten 
We wensen u allen een hele fijne vakantie en graag zien we u gezond weer terug. 
 

We blijven het herhalen.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap, en brengt zoveel meer’ 
 
         
              Graag tot ziens.      De vrijwillige megjes uut de keuken. 
 
 

 
IVN Geysteren/Venray organiseert een 

nachtzwaluwtocht 
 

 
Op vrijdag 22 juli organiseert IVN Geysteren-Venray een nachtzwaluwtocht 
De nachtzwaluw, de naam zegt het al,  is een grote nachtvogel die maar een korte tijd in 
Nederland blijft. Begin mei komt hij of zij en in september vertrekken ze weer naar Afrika.             
Hun voedsel is uitsluitend vliegende motten en kevers, die ze met opengesperde bek proberen te 
grijpen. Het legsel bestaat uit 2 eieren, die zomaar op de grond gelegd worden. Ze hebben dus 
geen echt nest Ze beginnen te broeden 18 dagen voor volle maan, omdat ze dan met volle maan, 
beter kunnen jagen op de insecten.  
Na 18 dagen komen de eieren uit. Ook als het nest verstoord wordt, wachten ze weer met leggen 
tot 18 dagen voor volle maan. Meestal leggen ze echter maar een keer eieren. Het mannetje heeft 
witte vlekken op staart en vleugels. Het geluid dat ze maken met de vleugels, is een klappergeluid, 
en met de bek maken ze een snorrend geluid, ver te horen is. Hopelijk zullen we deze prachtig 
gecamoufleerde vogel horen en zien op de wandeling.  
 
De wandeling, let op, start om 21.30 op de parkeerplaats bij de Boshuizerbergen te Venray.  
Op de provinciale weg van Venray richting Maashees gaan we tegenover de afslag naar Smakt, 
rechtsaf naar de parkeerplaats. 
(hier kunnen we auto of fiets neerzetten en kan de wandeling beginnen) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



Gespreksgroepen en 
persoonlijkheidstrainingen bij Synthese  

 
 
Of u alleen maar een steuntje in de rug nodig heeft of diep in de put zit, het maatschappelijk 
werk van Synthese biedt trainingen en gespreksgroepen die u verder helpen. Van rouw tot 
stress, van opvoedingsproblemen tot relatieperikelen: samen met Synthese kunt u er wat 
aan doen. De trainingen en gespreksgroepen zijn toegankelijk voor inwoners van Arcen-
Velden, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook-Middelaar en Venray.  
Afhankelijk van de aanmeldingen worden de groepen in Venray, Horst of Gennep gegeven. 
 
Bij voldoende aanmeldingen starten binnenkort de onderstaande trainingen/groepen: 
 
Gespreksgroep scheidingsverwerking 
Zijn u en uw partner uit elkaar en valt de scheiding zwaar? Dan kunt u in deze gespreksgroep 
ervaringen delen met andere gescheiden mensen. Het doel is om elkaar te helpen de pijn te 
verwerken en praktische problemen uit de weg te ruimen. En: om op zoek te gaan naar een nieuw 
toekomstperspectief. 
 
Gespreksgroep kinderen van gescheiden ouders 
Ondervindt uw kind problemen na de scheiding, dan kan het in deze gespreksgroep leeftijdgenoten 
ontmoeten die tevens lotgenoten zijn. Ze herkennen elkaars verhalen en kunnen elkaar steunen en 
stimuleren. In spellen, toneelstukjes en opdrachten leren ze hulp te vragen, grenzen te stellen en 
hun wensen kenbaar te maken om zo beter om te gaan met de scheiding. 
 
Gespreksgroep huiselijk geweld 
Veel slachtoffers van huiselijk geweld kampen met gevoelens van schuld en schaamte, gevoelens 
die u samen met lotgenoten kunt overwinnen in deze gespreksgroep. U leert vaker ‘nee’ te zeggen 
en grenzen te stellen, want zelfvertrouwen is essentieel om het fysieke en/of psychische geweld 
van de partner te beteugelen. 
 
Gespreksgroep kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld 
In deze gespreksgroep wil Synthese kinderen die in aanraking zijn gekomen met huiselijk geweld 
uit hun isolement halen. Want al zijn ze niet zelf het doelwit, ze zijn toch óók slachtoffer. De 
kinderen leren hun ervaringen te verwerken en hun emoties te uiten: cruciaal om zich weer veilig te 
kunnen voelen en de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. 
 
Gespreksgroep omgaan met spanningen 
Heeft u vaak last van stress? Gelukkig is daar wat aan te doen. Er zijn veel manieren om 
spanningen te hanteren en in deze gespreksgroep zult u ontdekken welke manier het beste bij u 
past. U leert spanningen eerder te herkennen, ze bij te sturen en te verminderen. Zodat u niet 
langer het gevoel heeft dat u geleefd wordt. 
 
Oudercursus opvoeden & zo 
Iedere opvoeder heeft weleens behoefte aan steun en advies. Vandaar deze gespreksgroep, 
waarin u vaardigheden krijgt aangereikt om uw kind te stimuleren tot plezierig gedrag en om 
vervelend gedrag te corrigeren. Ook wisselt u ervaringen en tips uit met groepsgenoten. Met als 
doel dat u niet langer politieagentje hoeft te spelen, maar volop kunt genieten van uw kind. 



Oudercursus puber in huis 
Zich afzetten tegen de ouders is een gezonde ontwikkeling die elk kind moet doormaken, maar 
voor ouders kan het knap lastig zijn om met een puber om te gaan. Deze cursus draagt ertoe bij 
dat u het gedrag van uw puber beter kunt begrijpen, met als voornaamste doel dat u in contact blijft 
met uw kind. Want dat voorkomt veel spanningen thuis en zorgen buitenshuis. 
Gespreksgroep rouwverwerking 
Het verlies van een dierbare grijpt diep in in het leven van de nabestaande en niemand die het 
gemis ten volle begrijpt. Behalve mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Die ontmoet u bij 
deze gespreksgroep. Samen leert u het verlies te dragen dat in uw eentje ondraaglijk lijkt en 
langzaam vindt u weer de kracht om het leven verwachtingsvol tegemoet te treden. 
 
Zomertraining plezier op school 
Deze training is voor kinderen die gepest worden, moeilijk vrienden maken of geen ‘nee’ kunnen 
zeggen. Vóór zij naar de middelbare school gaan, leren ze in oefeningen en rollenspellen om beter 
op te komen voor zichzelf, makkelijker contacten te leggen en om te gaan met pesten. Zodoende 
gaan ze straks met meer plezier en zelfvertrouwen naar school. 
 
Cursus praten met je partner 
Een goede relatie vergt soms wat onderhoud. Want hoe innig u ook met elkaar bent, u blijft twee 
individuen met eigen wensen en onhebbelijkheden. Daarom is het zaak bespreekbaar te maken 
wat er soms misgaat, waarmee u spanningen en ook sleur voorkomt. Deze cursus leert u beter 
naar elkaar te luisteren en open te staan voor kritiek van de ander. 
 
Training opkomen voor jezelf 
Het is voor jongeren niet altijd makkelijk om aansluiting te vinden bij leeftijdgenoten. Bij deze 
training in sociale vaardigheden onderzoeken ze samen met lotgenoten wat er misgaat in 
contacten met anderen om vervolgens nieuwe omgangsmanieren aan te leren die wel werken. 
Zodat hun zelfvertrouwen groeit. 
 
Training sociale vaardigheden 
Volwassenen voelen zich ook niet altijd op hun gemak in het gezelschap van anderen. Indien dit 
een onoverkomelijke barrière wordt, biedt deze training uitkomst. U komt mensen tegen met 
dezelfde remmingen en in oefensituaties leert u om contacten te leggen, een gesprek te voeren en 
om te gaan met kritiek en conflicten. Kortom: om uzelf niet meer tekort te doen. 
 
Voor meer informatie of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Synthese:             
Tel. 0478 - 517 300. Zie ook www.synthese.nl. 
 



IENSCHRIEVING

LIEDJESMIDDEG 2012

De zomer is ien volle gang, vakanties gaon beginne. Tied vur

onstpanning en um vuruut te kieke!  Hopelijk enne tied mit veul

inspiratie vur de vastelaovend van 2012! 

Hierbij laote weej ollie wieëte dat de ienschrieving van de 

24e Liedjesmiddeg van CV de Karlingels is GEOPEND! 

Tekste en meziek gaer uuterlijk op 1 september 2011 beej os 

ienlevere. DEADLINE = DEADLINE! Ut maximaal aantal deelnemers is 

11, dus bin dur snel beej! De inschrieving is officieel as weej zowel 

de meziek as de tekst binne hebbe!

De tekst / muziek en as ge hed, bladmuziek ienlevere beej ‘t AMC, 

Mgr. Hanssenstraat 45.

Alvast bedankt vur ollie beejdrage en veul succes!!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   IN DE WEKEN 30 & 32 

     VERSCHIJNT ER GEEN  

           OOSTRUMS WEEKBLAD 



NOVEMBER 
 

03  November Wandelen       KBO 
03   November Marian v/d Berg (Lezing)     Zijaktief 
02   November Kienen        De Zonnebloem 
08   November Dorpsraadvergadering (Openbare)    F 20.00 uur Dorpsraad 
10   November Algemene ledenvergadering in Roermond   Zijaktief 
11    November  Jaarvergadering (Café Back in Time) & Opening jubileumjaar 5x11 CV. De Karklingels 
15   November Kienen        KBO 
17   November Wandelen       KBO 
18   November Zitting (D’n Oesterham)     CV. De Karklingels 
19   November Zitting (D’n Oesterham)     CV. De Karklingels 
24  November Caberesk programma met als thema: Oud-hollandse likeuren KBO 
27  November  Uitvoering bij Intratuin te Venray.   Aostrumse Zangkompeneej 
27  November Intocht Sinterklaas       Decembercomité 
??   November Margrietbeurs      Zijaktief 
 

DECEMBER 
 

01  December  Wandelen       KBO 
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 
15   December Wandelen       KBO 
16   December Kerststukjes maken      KBO 
20   December Kerstavond       Zijaktief  
22   December Kerstviering       KBO 
 
 



 


