
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oostrum,  31 oktober 2011. 
 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum. 
 
Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 8 november 2011 in D’n Oesterham  
Aanvang: 20.00 uur 
 
Namens het dagelijks bestuur 
 
J. M. Linskens, voorzitter 
 
Agenda: 
 

01 Opening door de voorzitter 
02 Vaststelling van de agenda 
02a      Presentatie aannemer Eijsen  over de in ontwikkeling zijnde groepsaccommodatie     
Spraelandweg. 
03 Ingekomen en uitgaande stukken en verdere mededelingen  
04 Dagelijks Bestuur 

- Mededelingen uit interne vergadering dd 6 september jl 
- Mondeling verslag dorpsradenoverleg 4 juli, 5 september, 6 oktoberen 7 november 
- Overige activiteiten 

05 Openbare Ruimte 
- Terugblik thema avond 11 oktober  
- Voortgang afhandeling thema avond 11 oktober 
- Afronding Watermolenplein 

        -      Kerstboomplaatsing/verbranding 
- Rapportage overige activiteiten 

06 Maatschappelijke zaken 
- Toekenning leefbaarheidsbudget 
- Rapportage overige activiteiten 

07 Dorpsontwikkeling 
- Voortgang Stationsomgeving 
- Overige activiteiten        

08 Rondvraag 
09 Sluiting 

 

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. 44                                                                       Sluitingsavond in te leveren kopij:
 1 november 2011                                                                                       Maandagavond 18.00 uur



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                       
                               

 
       

Zaterdag 5 nov. 18.00 uur: Sint Maartenviering!  
 Chantal Bom 
 
 
Zondag 6 nov. 9.30 uur: Hoogmis (Linderskoor)    
 jaardienst overleden ouders Wiel van de Pasch en Marieke Derickx, 
 Annie Rutten-Weijs,  
 Frank en Leo Martens,  
 Jos Nellen,  
 Leonard Maas en Maria Martens,   
  Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.    
 
  
                Misdienaars: Bennie, Esmee Z., Jack en Sandra         
 
  
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 



 
 
 
 
 
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 

 

“Gaat u eens ontspannen staan, met de benen ui t  e lkaar.”  
 



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 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Toewijzing huurwoningen         
door Wonen Venray 

 
 
Sedert eind vorig jaar hanteert Wonen Limburg een andere manier van huurwoning toewijzen dan 
voorheen. Aan deze verandering heeft Wonen Venray begin 2011 al de nodige publiciteit gewijd; 
woningzoekenden moeten zelf meer actief op zoek naar een huurwoning en worden minder 
benaderd. 
 
Het zal u mogelijk bekend zijn dat vanaf  2007 een vorm van dorpsvoorrang (voorrang voor 
inwoners van Oostrum) wordt toegepast bij de toewijzing van bepaalde woningen in 
Oostrum.Hierbij ging het met name om de seniorenwoningen in de Gildestraat, Watermolenstraat, 
Jofferspas, Dorpsplein en de Horik. 
 
Wonen Venray heeft door de andere manier van woningtoewijzing de dorpsvoorrang weliswaar 
gehandhaafd maar wel het aantal woningen waarop deze voorrang betrekking heeft beperkt. Het 
betreft nu nog de senioren woningen aan de Jofferpas en het Dorpsplein en deze zijn in de 
zogenaamde aanbod-module geplaatst.  
De levensloopbestendige woningen (de Hork), seniorenwoningen (Gildestraat, Watermolenstraat) 
en gezinswoningen (v.Broekhuizenstraat, Hatendonkstraat en Valkenkampstraat) zijn in de optie-
module geplaatst. 
Ook dienen woningzoekenden ingeschreven te zijn bij Wonen Venray en te kiezen voor een of 
meer mogelijkheden (opties) die Wonen Venray biedt. 
 
Indien u, op termijn, wilt verhuizen binnen Oostrum dan adviseert de dorpsraad en Wonen 
Venray u om zich in te schrijven bij Wonen Venray om zomogelijk een woning toegewezen 
te krijgen en indien van toepassing gebruik te kunnen maken van de dorpsvoorrang. 
 
 U dient dan bij de inschrijving kenbaar te maken dat u belangstelling heeft voor de 
woningen die met name  in de optie-module en/of de aanbod-module zijn opgenomen. 
 
Verdere informatie en toelichting kunt u verkrijgen bij Wonen Venray Mevrouw Reny 
Nijssen; telefoon 0478-554638.  
 
Wij hopen als dorpsraad u met deze informatie van dienst te zijn. 
 
Dorpsraad Oostrum 
 
 
  

Wij krijgen hem er niet mee terug.… 
 
Maar de vele welgemeende steunbetuigingen 
bij het overlijden van  
 
“Ozze Twan” Claessens  
 
zijn een geweldige steun voor ons geweest. 
 
Gerrie, Nicky en Moniek 
Mam, Fam. Claessens 
Fam. Swaghoven 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
***** 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 November Snack Attack: 
Bami Oriënt van € 1,80 voor € 1,70 

 

Mgr. Hanssenstraat 25B 
5807 BA Oostrum Lb. 

Tel. 0478-585505 



 
 
 
 

 
5 nov.  19.00u. Slagwerkgroep Hit-it optreden bij Viering St. Maarten (schoolplein) 
7 nov. 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 
             19.30u. Repetitie orkest 
9 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 
 
 

 

 

“Waarom l ig t  meneer  Bar t  over  je  heen?”  



 



 
 

SV Oostrum Jeugd 
 
 
Uitslagen 
 
zaterdag 29 oktober 
 
S.V. Oostrum D1G-Sportclub Irene D1,1-3 
Ysselsteyn D2-S.V. Oostrum D2G,3-3 
DEV-Arcen D2G-S.V. Oostrum D3G,1-4 
S.V. Oostrum D4G-SVOC'01 D2G,2-7 
Ysselsteyn E2-S.V. Oostrum E2,2-6,Speler vande week Mike Wolf 
S.V. Oostrum E3-SV United E2CO,2-9 
SV Venray F4-S.V. Oostrum F2,5-1 
 
Programma 
 
zaterdag 5 november 
 
S.V. Oostrum A1-Sporting S.T. A1,15:00 
S.V. Oostrum B1-Sporting S.T. B1,13:00 
GFC'33 B2-S.V. Oostrum B2,13:30 
Rood Wit'62 MB1-S.V. Oostrum MB1,14:45 
S.V. Oostrum C1-GFC'33 C1,15:00 
EWC'46 C2G-S.V. Oostrum C2,13:00,vertrek 12.00 
Olympia'18 MC2-S.V. Oostrum MC1,12:00 
S.V. Oostrum D1G-Volharding D1G,9:00 
S.V. Oostrum D2G-RESIA D2G,11:30 
H.B.S.V. D3-S.V. Oostrum D3G,11:30,vertrek 10.30 
RKOSV Achates E1G-S.V. Oostrum E1,11:00 
S.V. Oostrum E2-S.V. Oostrum E3,10:00 
Volharding E5-S.V. Oostrum E4,11:00,vertrek 10.00 
S.V. Oostrum E5G-vvVOS E2,11:30 
GFC'33 F1-S.V. Oostrum F1,10:00 
S.V. Oostrum F2-Volharding F3,11:00 
DEV-Arcen F2-S.V. Oostrum F3,9:30 
SVOC'01 MP3-S.V. Oostrum MP1/2,10:30,vertrek 9.45 
 
 
 
 
 
 



SV Oostrum Senioren 
 
 
Uitslagen 
 
 
zaterdag 29 oktober 2011 
 
S.V. Oostrum Vet.-Geijsteren Vet.,0-4 
zondag 30 oktober 2011 
SV United 1-S.V. Oostrum 1,0-2 
Blerick 5-S.V. Oostrum 2,4-4 
Leunen 5-S.V. Oostrum 3,1-4 
S.V. Oostrum 4-Ysselsteyn 4,3-0 
 S.V. Oostrum 5-SV United 4,1-8 
S.V. Oostrum 6-SSS'18 6,1-1 
 De Willy's DA1-S.V. Oostrum DA1,2-2 
 
 
Programma 
 
 
zaterdag 5 november 2011 
 
Elsendorp Vet.-S.V. Oostrum Vet., 16:00, vertrek 15:00 
 
zondag 6 november 2011 
 
S.V. Oostrum 1-FCV-Venlo 1,14:30, wedstrijdsponsor Elektro Martens Venray 
S.V. Oostrum 2-Sporting S.T. 2,12:00, 
S.V. Oostrum 3-SVOC'01 2,10:30, 
Wittenhorst 10-S.V. Oostrum 4,11:30 
SSS'18 5-S.V. Oostrum 5,10:00  
Holthees 2-S.V. Oostrum 6,11:00 
S.V. Oostrum DA1-SSS'18 DA1,10:00, 

 
 

 



 
Periodetitel voor Oostrum na derbywinst 
 
 
 
Oostrum is er op het veld van SV United in geslaagd de 
eerste periodetitel in de wacht te slepen. Na een weinig 
hoogstaand maar wel spannend duel, bleek de 0-2 
derbyoverwinning voldoende voor het vieren van een 
feestje. 

Dat Oostrum geen gemakkelijke middag tegemoet zou gaan werd in de openingsfase al snel 
duidelijk. De thuisploeg had meer balbezit en kwam een aantal keer dreigend opzetten via de 
handige linksbuiten Serginio Zwennicker. Echt grote kansen leverde de goede openingsfase de 
fusieclub echter niet op en langzaamaan kreeg Oostrum meer grip op de wedstrijd. Kansjes waren 
er ook voor onder meer Chris Wilschut en Rik Schlepers maar het vizier was nog niet op scherp 
gezet. Na een half uur spelen kwam Oostrum vrij onverwacht aan de leiding. Uit een corner van 
Arjan Kempen schoot aanvoerder Hans Custers knap raak in de korte hoek: 0-1. Twee minuten 
later besliste scheidsrechter Bloemen het duel in Oostrums voordeel door de gasten plotseling een 
penalty toe te kennen. Chris Wilschut probeerde met een omhaal een voorzet van Niek van 
Bergen binnen te werken en werd in de ogen van de arbiter daarbij onderuit getrokken. Wilschut 
zelf schoot vervolgens zelf de makkelijk gegeven penalty feilloos binnen: 0-2. Tot de rust gebeurde 
er niet veel meer en kon Oostrum de kleedkamer opzoeken met een comfortabele voorsprong. 
De tweede helft probeerde de thuisploeg de achterstand ongedaan te maken en zocht meteen de 
aanval. Ondanks het aandringen van United bleef Oostrum redelijk eenvoudig overeind, alhoewel 
doelman Kessels nu wel een paar keer handelend moest optreden. Dat Oostrum de zaken 
verdedigend goed voor elkaar had ging echter wel ten koste van het aanvalsspel want veel kansen 
vielen er ook voor de roodwitten niet te noteren. De laatste tien minuten moest Oostrum met tien 
man verder nadat Steef Emons met een ogenschijnlijk zware knieblessure uitviel en de drie 
wissels al opgebruikt waren. Opvallend genoeg was de beste kans in deze fase voor Oostrum 
maar het geplaatste schot van invaller Frank van Daal ging rakelings naast. Na het laatste 
fluitsignaal bleek dat de concurrentie punten had verspeeld en dat de eerste periodetitel voor 
Oostrum een feit was. Komende zondag staat voor Oostrum de lastige thuiswedstrijd tegen 
nummer twee FCV uit Venlo op het programma. 
 
 



 

 

 

 

Uitslagen midweekdames; 
 
Midweekdames1; 
Oostrum-ODOS 8-6 
 
Midweekdames2; 
Dee Merels-Oostrum 19-1 
 
Programma; 
 
Mini E1 05-11-2011 
SVO E1 - Peelkorf E2  aanvang 12.00 Overloon 
 
Midweekdames2; 
09-11-2011 
Wedstrijd:  
Oostrum 2 - Merselo 2  aanvang 20.30 
 

 
  

Selectiewedstrijd springen voor paarden en pony’s 
 

Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Nobel uit Oostrum organiseert op 
zaterdag 3 en zondag 4 december een 2-daagse springwedstrijd voor paarden en pony’s in 
rijhal De Molenhorst te Horst-Meterik. Tijdens deze selectiewedstrijd wordt er in alle klassen 
gestreden om een startplaats voor de Regio Kampioenschappen. Een fantastisch 
paardensportevenement voor jong én oud.  

Programma: 
 
Zaterdag 3 december : Paarden  
Zondag 4 december : Pony’s  
 
Op beide wedstrijddagen is de aanvang 09.00 uur. 

Locatie:  

Rijhal de Molenhorst, Molenhorstweg 40, Horst-Meterik.  

Ruiters en amazones kunnen zich vanaf heden inschrijven;                                                                                  
meer informatie is te vinden is op de website 
www.nobeloostrum.weebly.com.  

Daarnaast is iedereen is van harte welkom om te komen kijken en te genieten van deze 
springwedstrijd!                                                                                                                                                       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



Op zoek naar paddenstoelen
Op zondag 6 november kunt U met IVN Geysteren-
Venray op zoek naar paddenstoelen.  

 
Vroeger verbaasden de mensen zich over paddenstoelen. De mensen waren er zelfs een 
beetje bang voor. Paddenstoelen verschijnen zomaar, lijkt het, en de mensen begrepen niet 
waar ze vandaan kwamen. Paddenstoelen werden dan ook in verband gebracht met 
bovennatuurlijke zaken, zoals duivels, heksen en elfen. Aan veel namen van paddenstoelen 
kan je dat nu nog merken: duivelsei, duivelsbrood, heksenboter, heksenboleet, 
heksenkringen, en elfenbankjes. 
 
Omdat er geen duidelijke reden was 
waarom er soms wel en soms geen 
paddenstoelen groeiden, verzonnen 
de mensen vroeger zelf maar een 
verklaring. Heksenkringen zouden 
ontstaan waar 's nachts heksen 
gedanst hadden. Elfen gebruikten 
paddenstoelen om op te zitten: het 
elfenbankje. 
 

Ook de naam paddenstoel verwijst 
nog naar die verzonnen verklaringen 
De naam paddestoel of paddenstoel 
is afgeleid van een zetel voor een 
pad. Padden werden gezien als 
weerzinwekkende, giftige en enge 
beesten, ze werden immers niet voor 
niets in brouwsels van magiërs en in heksenzalf verwerkt. En als men een pad opraapte 
kreeg men wratten. De huid van een Californische pad scheidt zowaar een zeer krachtige 
hallucinogene stof af. 
 

Padden, zo dacht men vroeger, waren de huisdieren van heksen en tovenaars.                      
De paddenstoel is hun zitplaats. Ook werd wel gedacht dat paddenstoelen kabouterhuisjes 
waren.. Over al deze verklaringen zijn in de loop der jaren heel wat sprookjes, liedjes 
(kabouter spillebeen) en verhalen geschreven.  

Paddenstoelen kun je het hele jaar door vinden. Alleen als het in de zomer langdurig droog 
is of het in de winter hard vriest zijn er weinig. Vaak komen ze na een regenbui heel snel te 
voorschijn, ze schieten als paddenstoelen de grond uit…. In de herfst vind je andere soorten 
dan in het voorjaar. In nat weer staan paddenstoelen er altijd mooi bij, je moet het daarom 
niet erg vinden om je nat te laten regenen. Om de onderkant van de hoed te kunnen 
bekijken is het handig om een zakspiegeltje te gebruiken, dan hoef je de paddenstoel niet te 
plukken. Een loep is handig om kleine soorten van dichtbij te bekijken Nieuwsgierig 
geworden. Wij nodigen iedereen van harte uit om mee te wandelen.  

We vertrekken om 10.00 uur vanaf het parkeerterrein bij het voetbalterrein aan de 
Oostrumseweg te Geysteren 
 
 
 

 

“ ’ t  L i jk t  wel  een opstoot je ,  ze zouden toch geen ruz ie  hebben?”  
 



 



Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 
 

Op vrijdag 11 november is er weer afspraakspreekuur voor de 
verplichte rijbewijskeuring voor senioren bij stichting De Kemphaan 
aan het Kennedyplein 1 te Venray.                                                 
De keuring kost 30 euro en aanmelden op tel. 0478-586706.                              
Voor de keuring zijn nodig: een ingevulde Eigen Verklaring, een 
kleine hoeveelheid urine, een overzicht van de eventuele 
medicijnen, de bril voor in de auto (bij contactlenzen de sterkte van 
de lenzen) en het rijbewijs.                                                                      

De volgende keuring is op vrijdag 9 december. 

 

  

 

 

                                                          

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 ……………… 



                          
 
 
 

 
 

Namens de Zonnebloem feliciteren 
wij alle prijswinnaars van harte met hun prijs. 

Verder bedanken wij iedereen voor hun steun verleend aan deze actie. 
 

Namens de vrijwilligers van de Zonnebloem “Oicastrum”. 



 
 
De Vlasbloem presenteert “Heibel in het meditatiecentrum”.  
 
 

Beste mensen, 
 
Over anderhalve week is het zover; op zaterdag 12  en zondag 13 november  
brengt toneelgroep de Vlasbloem de klucht “Heibel in het meditat iecentrum” op de 
planken in D’n Oesterham in Oostrum. De voorstel l ing begint op beide avonden 
om 20:00 uur. 
 
Korte toelichting van het toneelstuk; 
’ t  Gaat niet goed met meditat iecentrum Lotus, eigenaresse Jul ia heeft moeite om 
het hoofd boven water te houden. Onverwacht komt er toch een aantal gasten, 
dus l i jkt  het t i j  te keren, maar schi jn bedriegt aangezien de gasten met andere 
bedoel ingen komen. 
Zo zi jn Bart en Susan nogal op hun hoede en verl iezen ze hun bagage geen 
moment ui t  het oog. Dan is er ook nog mevrouw Heleen, die graag al les wil  weten 
en overal vragen over stel t .  Jul ia en haar stagiaire Eugenie gaan toch enthousiast 
van start  met verschi l lende sessie, maar als de pol i t ie langs komt voor 
inl icht ingen is de stress compleet. 
 
Voor meer informatie en / of het bestel len van kaarten kunt u contact opnemen 
met Nöl l  Linders. Tel:  0478-510385 / email :  arnol inders@home.nl. 
 
Met vr iendel i jke groet, 
 
Toneelgroep de Vlasbloem 
 

 
 
 



 



 
 

Gratis tuinafval naar het milieustation 
 
Van oktober tot en met december 2011 kunt u weer uw tuinafval gratis aanleveren op het 
milieustation aan de Metaalweg. Ook kunt u daar bladeren die in uw tuin zijn gevallen kwijt. 
 
Sinds 2009 is het mogelijk om tuinafval in het najaar gratis te brengen naar het milieustation. In dat 
jaar zijn voor het eerst geen bladkorven meer geplaatst, vanwege het vele (grof)vuil dat er in werd 
gestort. Vorig jaar maakten ruim 4.000 bezoekers gebruik van de gratis brengmogelijkheid. 
Hierdoor is in 2010 veel minder tuinafval aangetroffen bij het restafval. En dat is goed voor het 
milieu, want het tuinafval wordt nu gecomposteerd in plaats van samen met het restafval verbrand.  
 

Andere gratis afvalstromen  
Op het milieustation kunt u ook ander afval gratis aanbieden. Het kost niets om de volgende 
afvalstromen in te leveren: papier, karton, glas, klein chemisch afval, metaal, textiel, elektrische 
apparaten, blik, melk- en sappakken, kunststof verpakkingsmateriaal en autobanden zonder velg 
(maximaal 5 stuks).  
 

Afvalpas meenemen 
Denkt u er wel aan dat u bij het milieustation uw afvalpas moet laten zien. Als u het blad echt niet 
kunt brengen, bijvoorbeeld vanwege een handicap, dan belt u de gemeente. De gemeente zoekt 
dan individueel naar een oplossing. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 12 november zijn onze 
ouders en grootouders 50 jaar getrouwd.  

Dit heugelijke feit zullen zij met familie en vrienden  in besloten kring vieren. 

Namens kinderen & kleinkinderen van 

Frans & Bep Swinkels   
Valkenkampstraat 9   

5807 AN Oostrum 



 



 




