
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultaat thema vergadering 

 
 

Inrichting van de openbare ruimte van Oostrum 
 
 
De dorpsraad heeft op dinsdag 11 oktober 2011 een thema-avond gehouden over de openbare ruimte. 
Hoewel de opkomst op deze avond minder groot was als verwacht, is er erg zinvol gediscussieerd over 
een groot aantal zaken dat bij de dorpsraad en de overig aanwezigen leeft.  
 

Het hoofdthema was: 
 
Wat vinden we van de inrichting van de openbare ruimte in Oostrum op dit moment? 
Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden? 
 

De avond werd gestart met een power-point presentatie waarin de te behandelen onderwerpen en de 
doelstelling van de avond werden uitgelegd. 
 
De onderwerpen voor de discussie waren: 
 

• Speelvoorzieningen 
• Groenvoorziening 
• Verhardingen (o.a. straten, voetpaden en pleinen) 
• Straatverlichting en straatmeubilair. 

 
In het hierna volgende overzicht hebben we een samenvatting gemaakt van de voornaamste 
opmerkingen/knelpunten en wensen die op deze avond naar voor kwamen. 
Het is de bedoeling dat de dorpsraad een werkgroep samenstelt, ook met niet dorpsraadleden, die het 
overzicht verder gaat uitwerken, zodat we met het resultaat in overleg kunnen treden met de gemeente. 
Het uiteindelijke resultaat moet zijn dat de openbare ruimte nog beter zal zijn ingericht en zoveel 
mogelijk beantwoordt aan de wensen van de inwoners. 
Aanwezigen hebben deze nieuwe werkvorm van de dorpsraad als positief ervaren 
 

Wij zullen u tussentijds op de hoogte brengen van de resultaten. 
 
Verder willen we graag degenen die bijgedragen hebben aan deze thema-avond danken voor hun 
inzet. 
 
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 30 okt. 9.30 uur: Allerheiligen- en Allerzielenviering,      
                 opgeluisterd door de Harmonie Sub Matris Tutela,   
                eerst in onze kerk en daarna op het kerkhof Trans Cedron!   
 
 overleden ouders Camps-Wolters,   
 Daphne Weijs,  
 Joos Hoex,  
  Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.    
  
                Misdienaars: Esmee L., Lisan en Nic        
  
Donderdag 3 nov.  9.00 uur: H. Mis        
 
Zaterdag 5 nov. 18.00 uur: Sint Maartenviering!   
 Chantal Bom 
 
PS:  Om tijdens de winter extra hoge verwarmingskosten van de kerk te voorkomen,  
        vervalt van 3 november 2011 tot 12 april 2012 donderdags de h. mis van 9.00 uur!!!    
 
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 



 

Resultaat themabijeenkomst “Openbare ruimte” 
Dorpsraad Oostrum 11-10-2011 
 
 
Speelvoorzieningen: 
(suggestie/advies/wens)  
 
     

1) Speelterrein van Broekhuizenstraat  
 -aanvullen met speeltoestel(len)     

      2)  Korfbalmand op speelterrein Ghünebeek 
      3) Watermolenplein 
 -vaste voetbalmuur (voor behoud Watermolengebouw) 

      -volledig behouden voor jeugd en ouderen   
 -verder opknappen 
 -toezicht houden ter voorkomen van vernielingen 
       4)  Speelterreinen algemeen 
 -huisdiervrij houden  
 -overlast van honden en katten bestrijden 
 -centraal houden 
        -kwaliteit naar de toekomst waarborgen 
 
Groenvoorzieningen: 
(suggestie/advies/wens) 
 
 

1) Voormalig ADOR-terrein groenbestemming geven 
2) Mgr. Hanssentraat veel last van bladafval 
3) Ondergrond speelterrein van Broekhuizenstraat in orde maken 
4) Meer groen in oudere straten (van Broekhuizenstraat,Valkenkampstraat, Hatendonkstraat e.a.) 
5) Suggestie via mail gekregen om betere verlichting, meer groen en straatmeubilair in de 

Valkenkampstraat. 
6) Naam van Oostrum in perkvorm bij invalswegen 
7) Meer kleur en bloeiend groen in hele dorp, vooral bij binnenkomst dorp 
8) Platanen knotten Mgr. Hanssenstraat (offerte voorhanden) 
9) Wat te doen met grasveld Jofferspas? 
10) Bewoners betrekken bij groen in de straat. 
11) Verbeteren/vernieuwen/snoeien groen/bomen op diverse locatie (i.v.m. vandalisme) 
12) Bomen snoeien rond straatverlichting 
 

Verharding (straten en pleinen) 
(suggestie/advies/wens) 

 
 
1) Wateroverlast bestrijden bij hevige regenval 
2) Oosterthienweg tot Rosmolenweg vaker opwerken 
3) Doorgang maken Den Horik/Mgr. Hanssenstraat (bedrijf Raedts verhuist) 
4) Trottoirtegels plaatsen bij uitgang basisschool 
5) Toegankelijkheid voor mindervaliden verbeteren 
6) Aanpassen/verbeteren trottoirs bij opritten 
7) Mgr. Hanssenstraat aanpassen voor verkeersveiligheid (versmallingen) 
8) Betere aanduiding/markering 30 km-zone 
9) Doorgaand verkeer weren 
10) Verbreden fietspad Sparrendreef/Hoogzand 
 

 



Straatverlichting en straatmeubilair 
(suggestie/advies/wens) 

 
1) Uitbreiding straatverlichting 
  -Geijsterseweg, Henri Dunantstraat,Spurkterdijk, Rosmolenweg, 
       Watermolenplein, Asselberghstraat, Randenrade en bij borden 30 km-zone 
2) Plaatsen afvalbakken 
      -Ghünenbeek, Spoorwegovergang Boshuizen, Watermolenplein en  
    verplaatsen afvalbak bij Bolwerk 
3) Bewegwijzering 

  -naar sportpark, Hulst 1 en naar bezienswaardigheden in het dorp 
       4)   Verplaatsen banken 
  -bij Watermolen en Binnenhof 
       5)   Verfraaiing ingang dorp met plaatsnaamborden (bv. Blitterswijck en Leunen) 
       6)   Terugplaatsen verkeersspiegel Geijsterseweg 
       7)   Markering 30 km-zone aanbrengen op asfalt bij ingang dorp 
       8)   Meer functionele kunst in openbare ruimte 
       9)   Ondergrondse blikcontainer of verplaatsen naast andere containers 
       10) Bloembakken plaatsen als snelheidsremmers op de Mgr. Hanssenstraat  
 
 

 
 
 
 
 

 
29 okt. 09.00u. Inzamelen oud papier 
30 okt. 09.30u. Allerzielenviering 
31 okt. 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 
             20.00u. Repetitie orkest 
2 nov. 19.00u. Leerlingen tamboerkorps en Hit-it 
            20.00u. Repetitie tamboerkorps 
 
Agenda: 
 
12 nov. Inzamelen oud papier 
17 nov. Deelname muzikanten leerlingenorkest aan Young Musiscians 
26 nov. Inzamelen oud papier 
27 nov. Intocht Sinterklaas 
 
* Voor meer informatie zie www.smtinfo.nl 
 
 

ZATERDAG 29 okt. 09.00 – 12.00u. INZAMELEN OUD PAPIER 
 

Locatie terrein van Rattingen Oirloseweg 
 
 
 

 

                         
               “ Ik  z ie van a l les  schudden b i j  d ie  vrouwen,  z i jn  d ie  nu a l  ontspannen?”  

 



 
 
 
 
 
 
NOVEMBER 
 
03  November Wandelen       KBO 
03   November Marian v/d Berg (Lezing)     Zijaktief 
02   November Kienen        De Zonnebloem 
05   November Sintermerteviering (18.00 uur) 
08   November Dorpsraadvergadering (Openbare)    F 20.00 uur Dorpsraad 
10   November Algemene ledenvergadering in Roermond   Zijaktief 
10   November   Jaarvergadering (Café Back in Time)    CV. De Karklingels 
11   November Opening jubileumjaar 5x11 (Op ’t Dorpsplein)  CV. De Karklingels 
12 & 13 November Toneeluitvoering      De Vlasbloem 
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 
26  November Oliebollenactie      Nobel   
27  November  Uitvoering bij Intratuin te Venray.   Aostrumse Zangkompeneej 
27  November Intocht Sinterklaas       Decembercomité 
22   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 
15   December Kersttoepen       SVO 
16   December Kerststukjes maken      KBO 
17   December   Concert        Harmonie 
20   December Kerstavond       Zijaktief  
22   December Kerstviering       KBO 
 
 

2011 

 
“Die ezel stoot  z ich niet  tegen een boom, maar tegen een steen.”  

 



 

 

“ Ik  weet  het… de voeten… de voeten moeten omhoog!”  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.s. zaterdag 5 november is het weer zover, we vieren het feest van Sint Maarten. 
En wat is er mooier als er iets te vieren valt, dit in grote getale te doen, kortom, 
zoveel te meer zielen zoveel te meer vreugde! 
Hierbij wil de ouderraad van Basisschool de Meulebeek iedereen, groot en klein, jong 
en oud, van harte uitnodigen om deze avond samen te beleven. 
We beginnen met een viering in de kerk om 18.00 uur. 
Natuurlijk mag ieder kind een lampion meebrengen naar de sfeervol verlichte kerk. 
Onze pastoor zal deze viering voorgaan.  
Sint Maarten met zijn soldaten en de bedelaars zullen niet ontbreken en beelden het 
Sint Maarten verhaal uit. 
Het kinderkoor Spirit uit Venray verzorgt de muzikale omlijsting. 

Aansluitend na de viering, dit zal zijn rond  18.45 uur, verzamelen we op het 
dorpsplein, om deel te nemen aan de Sintermerte optocht. 
Natuurlijk gaat Sint Maarten samen met zijn paard Sarah, de soldaten en 
bedelaars voorop, gevolgd door de kinderen met hun lampionnen,  ouders, opa’s, 
oma’s, familie, iedereen is welkom! 
 
De route is als volgt; vanaf het dorpsplein rechtsaf de 
Vlasakker op, linksaf de Randerade in, rechtsaf de 

Randerade vervolgen, linksaf naar het Buitenhof, links aanhouden de 
Gildestraat door, waar we op het eind van de Gildestraat oversteken en 
het schoolplein op lopen. 
 
Hier kunnen we onder het genot van warme chocolademelk, wafel / koekje, koffie of 
ranja  genieten van een knapperend vuur. Joekskapel Ut Got en drumband Hit It 
zorgen voor de muzikale klanken.  
Rond 20.00 uur wordt het feest van Sint Maarten afgesloten. 
 
Hopelijk mogen we veel mensen, jong en oud begroeten. 
 
Wat ons betreft graag tot ziens op zaterdag 5 november! 
 

Namens de ouderraad met vriendelijke groet;  
 

Marijke Berkel  
Claudia Verhoeven  

Liedy Janssen. 
 
 



        
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
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) 

 

 
Warm & Koud buffet € 13,00 



  
 
 
 
 
                                                              
3 november 
 
Donderdag 3 november vindt, in De Wingerd te Sevenum een infomarkt voor 55+ers over wat 
techniek u allemaal te bieden heeft, plaats. 
In de Schakel van vorige maand was deze informatie bijgesloten. 
U kunt hier de hele dag van 10.00-17,00 uur terecht voor een heel breed programma; o.a. 
workshops (digitaal fotobewerken) op verschillende tijden nl. 11.00 uur, 12.30 uur, 14.00 uur en 
15.30 uur. De duur van deze workshops is 45 minuten. (hiervoor kunt u zich tevoren aanmelden 
(aanmeldingsformulieren kunt u inleveren bij de KBO-stand) 
Verder is een groep die gaat wandelen  en zijn er diverse optredens van Volksdansen en muzikale 
optredens.  
Een twintigtal standhouders op allerlei gebied, kunt u deze dag bezoeken. B.v. op het gebied van 
wonen, gezondheid, computerkennis, electrische fietsen, Electro, brandpreventie etc. 
Wij denken dat er voor u allen interessante items aanwezig zijn. 
 
 
15 november 

 
Dit is weer kienmiddag!! 

 
 
 
 
 

 
24 november 
 
Heuzinkveld Horeca Facilities verzorgt op deze dag een 
middagvullend, adembenemend cabaresk en 
humoristisch programma over en met Oud-Hollandse 
likeuren. 
Dit mag u niet missen. Drinkt of mag u geen alcohol, geen 
probleem want er zijn ook alcoholvrije likeuren aanwezig. 
Ook zonder alcohol te drinken is deze zeer amusante 
middag volop de moeite waard. 
De bijdrage per persoon is € 4.50 voor de likeuren die 
natuurlijk allemaal kunnen worden geproefd. 
Het buffet wordt in Kerstsfeer ingericht! 
De aanvangstijd is 14.00 uur in Café zaal Back in Time. 
Komt u allen naar deze vast heel gezellige middag. 
  
U kunt zich opgeven door onderstaand strookje in te vullen, het verschuldigde bedrag bij te voegen 
en in te leveren bij Leny Tromp, Stationsweg 211a. s.v.p. vóór 15 november. 
 
 
 
Likeuren 
 
Naam: ………………………………………….. 
 
Aantal personen ……………… 



  
Het Rabobank Venray Coöperatiefonds 
 
Rabobank Venray is een coöperatie. Een deel van onze winst besteden we aan 
maatschappelijke projecten. Die betrokkenheid van het wel en wee van de plaatselijke 
samenleving onderscheidt ons van andere banken. Omdat we een coöperatie zijn, hoeven 
we niet te streven naar een zo hoog mogelijke winst. We hebben namelijk geen 
aandeelhouders die tevreden gehouden moeten worden. Winst maken is natuurlijk wel 
nodig. Om de continuïteit van de bank te garanderen, om investeringen te kunnen doen en 
om tegenvallers te kunnen opvangen. Een deel van de winst geven we terug aan de lokale 
samenleving. Rabobank Venray heeft hiervoor een fonds in het leven geroepen: het 
coöperatiefonds.  
 
Welke projecten komen in aanmerking voor een bijdrage uit het coöperatiefonds? 
Dat kan eigenlijk van alles zijn. Maar het belangrijkste is dat het project erop gericht moet 
zijn om de leef- en werkomgeving in het werkgebied van Rabobank Venray te verbeteren. 
Denk aan initiatieven op het gebied van educatie, kennisoverdracht, verenigingsleven, 
vrijwilligerswerk, cultuur, welzijn en samenleving. Toekomstgerichtheid, innovativiteit, 
duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid van het project tellen bij de beoordeling 
zwaar mee. Daarnaast hebben projecten door en voor jongeren een streepje voor.  
 
Is het een soort sponsoring?  
In eerste instantie lijkt het coöperatiefonds veel gemeen te hebben met sponsoring. Toch 
bestaat er een wezenlijk verschil. De bijdragen uit het coöperatiefonds worden 
voornamelijk toegewezen aan structurele projecten, waarbij het niet draait om een directe 
tegenprestatie, maar om de samenwerking tussen de partijen. Het gaat om projecten die 
primair in het teken staan van de versterking van leef- en werkomgeving.  
 
Wie beoordeelt de aanvragen voor het coöperatiefonds? 
Elke aanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld. Dat is de taak van een afvaardiging uit de 
ledenraad. Zij bepalen aan de hand van het reglement welk project in aanmerking komt 
voor een bijdrage en voor welk bedrag. De afvaardiging van de ledenraad komt 4 keer per 
jaar bij elkaar. Dat betekent dat de beoordeling van de aanvraag moet wachten tot een 
eerstvolgende vergadering.  
Wilt u dit jaar nog een aanvraag doen? Stuur uw aanvraag dan voor 1 november in naar 
directie@venray.rabobank.nl  
 
Hoe dient u een aanvraag in? 
Kent u een initiatief waarvan u denkt dat het een geschikt project is om in aanmerking te 
komen voor een bijdrage uit het coöperatiefonds? Ga dan naar www.rabobank.nl/venray 
voor meer informatie en om het aanvraagformulier te downloaden.  
 
Nog vragen? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rabobank Venray,  
Chantal Scherders of Marjon Minten, via (0478) 530 300 of 
communicatie@venray.rabobank.nl 
 
 
Rabobank Venray 
 
(0478) 530 300 (particulieren) 
(0478) 530 200 (zakelijk) 



 

SV Oostrum Jeugd 
 
Uitslagen 
 
zaterdag 22 oktober    
S.V. Oostrum C1-Wittenhorst C2,4-1   
S.V. Oostrum E1-4 tegen 4 bij Volharding,2e plaats 
S.V. Oostrum F1-4 tegen 4 bij Sporting ST,1e plaats 
S.V. Oostrum F3-4 tegen 4 bij HRC'27,4e plaats 
 

Programma 
 
zaterdag 29 oktober 
S.V. Oostrum A1-MVC'19 A1,15:00 
S.V. Oostrum MB1-Kevelear MB1,13:00 
S.V. Oostrum D1G-Sportclub Irene D1,10:00 
Ysselsteyn D2-S.V. Oostrum D2G,12:00 
DEV-Arcen D2G-S.V. Oostrum D3G,10:30 
S.V. Oostrum D4G-SVOC'01 D2G,11:30 
Ysselsteyn E2-S.V. Oostrum E2,10:00 
S.V. Oostrum E3-SV United E2CO,9:00 
SV Venray F4-S.V. Oostrum F2,11:00 
 

SV Oostrum Senioren 
 

Uitslagen 
 
zaterdag 22 oktober 2011     
Beekse Boys/DSV Vet.-S.V. Oostrum Vet.,1-3  
zondag 23 oktober 2011     
S.V. Oostrum 2-SV Venray 3,0-3  
Ysselsteyn 5-S.V. Oostrum 5,0-0  
Stormvogels'28 4-S.V. Oostrum 6,2-3 
  

Programma 
 
zaterdag 29 oktober 2011     
S.V. Oostrum Vet.-Geijsteren Vet.,17:00 bijeenkomst 16:30 
zondag 30 oktober 2011     
SV United 1-S.V. Oostrum 1,14:30  
Blerick 5-S.V. Oostrum 2,9:30  
Leunen 5-S.V. Oostrum 3,11:00  
S.V. Oostrum 4-Ysselsteyn 4,11:30 
S.V. Oostrum 5-SV United 4,10:00 
S.V. Oostrum 6-SSS'18 6,9:30 
De Willy's DA1-S.V. Oostrum DA1,11:00 



 
 
 
 
 
 

 
Uitslagen 19-10-2011 
 
Midweekdames1; 
Oostrum-HBSV 6-7 
 
Midweekdames2; 
Oostrum-Ajola 2-4 
 

 

 
 
 

Zondag 23 oktober startte Bianca Enders haar paard Zolena op een springwedstrijd in Merselo. 
Dit resulteerde in een mooie 4e prijs in de klasse L. 
 
Van harte gefeliciteerd! 
 



 
 

 Gemengd Koor 
 
 
 
 

 
Op 20 november,de laatste zondag van het kerkelijk jaar,wordt het feest gevierd van 
Christus Koning. Op deze dag viert ons Gemengd Koor ook de feestdag van de heilige Caecilia. 
De Hoogmis wordt verzorgd door het Gemengd Koor met orgel begeleiding van Carola 
Hoedemaekers. Daarnaast krijgt de Hoogmis een extra tintje door het meespelen van het 
Venray "s Strijkorkest "Poco a Poco"onder leiding van Sander Hendrix. 
Er wordt onder andere gezongen; Messes Breve no.7 van Charles Gounod. 
De algehele leiding heeft Wim Lakeman,dirigent Gemengd Koor. 
 

Enkele mededelingen: 
 
Donderdag 10 november is er repetitie in de kerk. . 
Vrijdag 11-11-11 Huwelijksmis Paterskerk te Venray tijd 15.00 uur.                                                         
(van Suzanne Schraven & Loek Claessens) 
Woensdag 16 november repetitie in de kerk. 
Zondag 11 December zingt het Venr.Gregoriaans Koor. 
Zondag 18 December zingt het Oostrums Gemengd Koor. 
 

Vriendelijke groet, Leny Versteegen 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfect onderhouden: goed geïsoleerd; Perceel 251 m2, Inhoud 430 m3 
Bouwjr. 1981 Het huis bevat o.a. 4 slaapkamers; vaste trappen naar 
zowel 1e als 2e verdieping. Het geheel is v.v. kunststof ramen en deuren. 
Bovenverdieping v.v. rolluiken. Kleine tuin (9x5).                                      
Carport en parkeerruimte voor 3 auto’s.                                                         
Voor bezichtiging op ander tijdstip: 0478 – 852768                      
Het dorp Meerlo heeft 17/1800 inwoners. Het is voorzien van o.a. 
huisartsenpraktijk, tandarts, apotheek, diverse therapieën, bakker, 
slager, school, sportzaal, diverse verenigingen, alles op loopafstand. 
 



Korenavond 6 november in Hotel Asteria 
 
Op zondagavond 6 november a.s. om 20.00 uur wordt er in Hotel Asteria te Venray een 
korenavond georganiseerd door koor Harmony uit Oostrum.                                                                 
Koor Harmony bestaat uit 29 enthousiaste zangeressen. De muziek van dit koor varieert van 
lekker vlot populaire tot meer gedragen nummers, soms ook klassiek of iets uit een musical.             
Koor Harmony wil het publiek enthousiasmeren en iets meegeven, hen inspireren en raken. 
 
Tijdens deze avond  treden er drie koren op, namelijk Zang en Muziek uit Roermond, Zang- en 
Theatergroep Oker uit Overloon en Koor Harmony uit Oostrum.                                                             
De entree is vrij. Ook wordt er een tombola gehouden.                                                                                 
 
Het programma is als volgt. 
 
20.00 uur  Welkom en optreden koor Harmony 
20.30 uur    Optreden Zang en Muziek Roermond  
21.00 uur  PAUZE (verkoop tombola) 
21.30 uur Optreden Zang- en Theatergroep Oker 
22.00 uur    Optreden koor Harmony 
22.30 uur Dankwoord en start tombola  
23.00 uur           Einde programma 
 
Kom op 6 november naar deze gezellige avond in Asteria en laat u verrasssen!  
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
***** Nieuwe Openingstijden ***** 

 
Maandag Gesloten 
Dinsdag 15.00 tot 23.00 uur 
Woensdag 12.00 tot 23.00 uur 
Donderdag 15.00 tot 23.00 uur 
Vrijdag 12.00 tot 23.00 uur 
Zaterdag 12.00 tot 23.00 uur 
Zondag 12.00 tot 23.00 uur 
 
 

Hele maand Oktober Snack Attack: 
Shoarma rol Groot van                  

€ 2,50 voor € 2,00 
 

Mgr. Hanssenstraat 25B 
5807 BA Oostrum Lb. 

Tel. 0478-585505 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MARGRIET COLUMNISTE/SCHRIJFSTER 
MARJAN VAN DEN BERG   
 
OOK VOOR NIET LEDEN 
 
Datum: Donderdag 3 november 2011 
Plaats: Avond 20:00 uur Den Oesterham 
Onderwerp: Lezing 
 
Leden gratis, introducés € 3,00   
 
 
Beste leden ZijActief en introducés 
 
Marjan van den Berg is geboren in 1955. Acht jaar lang wekelijks een column in Margriet 
over de drie puberdochters, In hetzelfde blad wekelijks al ruim 15 jaar een aflevering van het 
feuilleton “SANNE”. Sanne verscheen ook in boekvorm: 
 

1. Sanne 
2. Uit het leven van Sanne 
3. Dag Sanne 
4. Sanne, Sanne 
5. Alleen Sanne 
6. Gewoon Sanne 
7. Gelukkig Sanne 
8. Zo Sanne 

 
In februari 2009 verscheen deel 9: “Echt Sanne”vanwege het 15 jarig bestaan met het 
Schriftje van juffrouw Schaap als jubileumcadeautje en in okt 2010 is het tijd voor deel 10. 
In 2008 verscheen “Van den Berg stort in”, in 1994 verscheen haar eerste boek “Ze is 
vioolmuziek vergeten”. Een boek waarin ze afscheid neemt van haar moeder die leed aan de 
ziekte Alzheimer. 
Geen vrolijk onderwerp, nee. Maar toch met een glimlach geschreven. Een monumentje mijn 
man, ik lees u er graag uit voor en vertel er wat bij. Om na de pauze gekke columns voor te 
lezen over alles wat vrouwen bezighoudt. En natuurlijk wat geheimen van Sanne. 
 
EEN LACH EN EEN TRAAN. ZO ZIT DE WERELD IMMERS IN ELKAAR? KOM MAAR LUISTEREN 
MET Z’N ALLEN. DAT LIJKT HAAR WEL ZO GEZELLIG. 
        
  



 



ZITTINGS-AOVENDEN KARKLINGELS 
 
Vreejdag 18 nevember en zaoterdag 19 nevember zien wèr de 
jaorlekse zittings-aovenden van òs Carnavalsvereniging. Ok dit jaor 
denke we d’r ien geslaagd te zien een moj programma vur ollie ien 
mekaar te zette mit butedäörpse artiesten en van aege bòjjem.  
 
Vreeje verkoeëp: Allemanscafé Aostrum op zòndág 30 

Oktoeëber tusse 13:00 en 15:00 Pries € 11 ,- 
 
Noa de vreeje verkoeëp zien d´r nog kaarte áf te hale beej: 
 
Bob van Mil, Kloosterstraot 11 
Arjan Kempen, Randerade 71 
 
De Kemmissie Zitting 
 

 
 
 
 
 
 

 

Vorige week ben ik in de nieuwe 
wijk, of ergens anders in 
Oostrum, een zilveren armband 
(zwarte glimmende bolletjes met 
lange zilveren schakels) verloren.      
Het heeft voor mij emotionele 
waarde. Indien iemand de armband 
heeft gevonden, dan graag een 
belletje naar 06 - 23822077.   
Ik zou er zeer blij mee zijn . 



 



 


