
 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Bericht van de redactie: 
 
De komende tijd is het inleveradres voor de kopij:  

 bovengenoemd   e-mailadres of 

 Buitenhof 13,  5807 BW  Oostrum, tel. 550566. 
 

 
 

Vastenaktie 2012 
 
Vastentijd, tijd voor bezinning.  
Jong of oud, gelovend of zoekend… iedereen kan vasten.  De Vastenaktie nodigt je uit te ontdekken dat 
vasten verrijkt.  Ga de uitdaging aan en kies eens voor ”even minder “, het thema van dit jaar.  Van 
Aswoensdag tot Pasen  is het vastentijd. Een tijd van bezinning.  Een moment om stil te staan bij wat je hebt 
door iets te laten voor een ander. Als je tijdelijk met minder genoegen neemt, kun je geld, tijd en aandacht 
delen met iemand – dichtbij of ver weg – die jouw steun heel goed kan gebruiken. Doe daarom mee met je 
eigen vastenaktie. Kies wat bij jou past. Een dagje geen vlees, de auto laten staan of een avond geen t.v.?  
Laat zien wat jij doet en kijk eens op www.vastenaktie.nl voor  meer ideeën. De m.o.v.-groep in het dekenaat 
Venray heeft dit jaar gekozen voor het sloppenwijk project in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 maart paasstukjes maken 
 
 
De paasdagen zijn weer in zicht. We gaan dus weer paasstukjes maken zoals gewoonlijk onder leiding van 
Martine Weijs. Vrijdag 30 maart ’s middags om 14.00 in de Watermolen. 
 
U kunt zich opgeven bij Nelly Thielen uiterlijk 27 maart; Gildestraat 12, tel.581806 
 

 
 
 
 
Kienen 20 maart om 14.00 uur. 

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. 

40e jaargang WK 11                 Sluitingsavond in te leveren kopij 

15 maart 2012             Maandagavond 18.00 uur 

http://www.vastenaktie.nl/
mailto:oostrumsweekblad@planet.nl


 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 18 maart 9.30 uur: Hoogmis (Gastkoor)             
 overleden familie Hendriks,   
    Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
  familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.                             
    
                   Misdienaars: Esmee Z. en Lisan                                                                                                                                
 
Zaterdag 31 maart 19.00 uur: H. Mis met presentatie van de aanstaande communicanten.   
 
PS.:  Op zondag 11 maart 2012 is in onze kerk Floor Janssen gedoopt!   
 
 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

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

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uitslagen; 
 
PupillenD2; SVOC-Oostrum 1-0 
PupillenC1; Oostrum-SV United 1-5 
AspirantenB1;Oostrum- SV United 3-6 
JuniorenA2; Oostrum-Klimop 6-7 
JuniorenA1; Oostrum-Spes 7-17 
Midweekdames1; ZSV-Oostrum  11-4 

 
 
 
 
 
Lezing over Suriname, Frans Guyana 
 

Op maandag 19 maart organiseert IVN Geysteren-Venray een lezing over twee Zuid Amerikaanse landen 
namelijk Suriname en Frans Guyana 
 Ad Havermans, die de lezing verzorgt,  wil u deelgenoot maken van de fantastische ervaringen die hij in beide 
landen heeft opgedaan in februari van 2009. 
Belangrijkste aandachtspunt is het tropisch regenwoud, met een hoofdrol voor het gebied van Trésor in Frans 
Guyana. Hier ligt een nationaal natuurreservaat van bijzondere schoonheid. We maken kennis met vegetatie 
en bewoners van het woud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met een woudreus die met 15 mensen niet te omspannen is. Met prachtige insecten en vogels. Apen, met het 
fantastische geluid van de brulapen. Gelukkig zijn er ook geluidsopnamen gemaakt. Het tropisch regenwoud 
vraagt natuurlijk ook aandacht voor het klimaat, zonder welke deze schoonheid niet kan ontstaan. Ook de 
bodem met als belangrijkste kenmerk de enorme voedselarmoede is nodig om de grote biodiversiteit van dit 
gebied te begrijpen. 
 
De lezing vindt plaats in  de Kemphaan Kennedyplein 1 Venray en begint om 20.00 uur.  
Inlichtingen : Ad Havermans (0495-533271) of apfhavermans@hetnet.nl 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SV Oostrum Jeugd 
Uitslagen  
zaterdag 10 maart 
Montagnards A1-S.V. Oostrum A1,3-1 
S.V. Oostrum B1-IVO B2,0-5 
S.V. Oostrum MB1-Helden MB1,1-3 
S.V. Oostrum C1-SV Venray C3,2-2 
Venlosche Boys C6-S.V. Oostrum C2,6-2 
De Willy's MC1- S.V. Oostrum MC1,4-4 
Volharding D1G-S.V. Oostrum D1G,1-3 
Leunen D1-S.V. Oostrum D2G,5-0 
S.V. Oostrum D3G-H.B.S.V. D3,4-1 
S.V. Oostrum D4G-Belfeldia D2,8-1 
S.V. Oostrum E1-Stormvogels'28 E1G,3-5 
SSS'18 E2-S.V. Oostrum E2,2-3,Speler van de week Tycho Graat 
S.V. Oostrum E3-SV Venray E9,2-3Speler van de week Michiel Linskens 
S.V. Oostrum E4-Wittenhorst E7,3-5 
GFC'33 E5-S.V. Oostrum E5G,6-3,Speler van de week Steef Readts 
S.V. Oostrum F1-Hegelsom F1G,5-2,Speler van de week Jacco Sterk 
Belfeldia F2-S.V. Oostrum F2,7-1, 
S.V. Oostrum F3-SVEB F2G,4-2,Speler van de week Jeffrey Rechards 
Ysselsteyn MP1/2-S.V. Oostrum MP1/2 1,4-4,Speler van de week Lars Noijen 
 
Programma  
zaterdag 17 maart 
S.V. Oostrum A1-America A1,15:00 
RKDSO B1CO-S.V. Oostrum B1,15:00 
Sportclub Irene B3-S.V. Oostrum B2,15:00 
Vitesse'08 MB1-S.V. Oostrum MB1,12:30,vertrek 11.30 
IVO C2-S.V. Oostrum C1,14:00 
S.V. Oostrum C2-SVOC'01 C2G,13:30 
S.V. Oostrum MC1-Juliana Mill MC1,15:00 
S.V. Oostrum D1G-SV United D1CO,9:00 
S.V. Oostrum D2G-SV United D2GCO,11:30 
IVO D2-S.V. Oostrum D3G,12:00,vertrek 11.00 
Venlosche Boys D5G-S.V. Oostrum D4G,12:00 
Belfeldia E2-S.V. Oostrum E1,10:30,vertrek 9.30 
S.V. Oostrum E2-Montagnards E3,10:00 
H.B.S.V. E7-S.V. Oostrum E3,10:00 
HRC'27 E2G-S.V. Oostrum E4,10:30 
S.V. Oostrum E5G-SSS'18 E4,11:30 
Sportclub Irene F4-S.V. Oostrum F1,10:45 
S.V. Oostrum F2-Venlosche Boys F7,11:00 
Volharding F5G -S.V. Oostrum F3,11:00 
S.V. Oostrum MP1/2-SV United MP1/2,10:00 



 

SVO blijft in spoor van koploper 
 
SV Oostrum 2 – RKSV Meterik 2  3 – 1 

 

Mannen van de gestampte pot, van de bruine boterham met kaas, van een groot stuk spek met gebakken 
eieren. Hieruit bestond het team van Meterik. Een ploeg die desondanks met slechts 4 schamele puntjes 
onderaan bungelt in klasse 4I, maar vorige week wel het puntentotaal met 33% had verhoogd door koploper 
Ysselsteyn een gelijkspel af te dwingen. 
Wellicht dat de nieuwe keeper van de groen-witten, met de reputatie van een echte puntenpakker, de ‘El 
Salvador’ van de RKSV kon worden en Meterik na de winter kon leiden naar ongekende hoogtes. Hoogtes die 
zelfs de meest notoire canabis-roker niet weet te bereiken. Een ploeg dus die zelfvertrouwen had getankt in de 
eerste wedstrijd na de winter, als de grote Monster Jam truck van leider Björn ‘B’ Leijsen benzine tankt na vol 
op zijn staart te zijn getrapt. Gevaarlijk, dat was het toverwoord deze zondag. Een ploeg uit de onderste helft 
van de ranglijst die niets te verliezen heeft. Freddie R. kan erover mee sputteren… 
Bij Oostrum was er ten opzichte van de overwinning tegen Sparta maar één wijziging in de basisopstelling. 
Door een blessure van Roy ‘Krullie’ van Delft startte Marc ‘Bierie’ Biermann op de linksbuiten positie. En zo 
kreeg hij weer eens de kans om zijn faam als ‘Mag het ietsjes meer zijn’-doelpuntenmachine waar te maken. 
Oostrum startte, net zoals tegen Sparta, met 75% balbezit. Maar Meterik zakte ver terug, hield het veld nog 
kleiner dan veld 2 al is, en belette SVO op deze manier de bal bij de voorwaartsen in te kunnen spelen. 
Daarvoor was er ook te weinig beweging bij de ideale schoonzonen en werd de tweede bal niet gewonnen. 
Heel wat voetbalclichés op een rij, maar het was gewoonweg niet goed wat Oostrum liet zien. 
Meterik wachtte geduldig op de foute pass van ’t Twed en net zoals afgelopen week leverde ook nu de eerste 
tegenaanval een doelpunt op. De eerste keer dat een Meulewieker richting Tom ‘Bamboes’ Kamphuis 
opstoomde was het direct raak, SVO in minuut 29 op achterstand. Gezien het spelbeeld tegen de verhouding 
in, maar gezien de afgedwongen kansen wellicht een goede weerspiegeling van de wedstrijd. SVO creëerde 
namelijk weinig tot niks, Meterik was zeer effectief.  
In de rust werd het tactische plan tegen het licht gehouden en werd de conclusie getrokken dat enige fijn-
afstemming voldoende moest zijn om de ban te breken en dat rigoureuze ingrepen niet nodig waren. Tevens 
werden Dennis ‘Nolly’ Nohlmans en Lars ‘Gers’ Bardoel vanaf de bagagedrager binnen het veld gebracht. Het 
was tijd voor vers bloed. 
En al snel werd duidelijk dat deze conclusie de juiste was. De ideale schoonzonen drongen krachtiger aan en 
de aanvallen stranden niet meer op 25 meter van het Meterikse doel. De bal kwam regelmatig binnen de 16 
meter en een doelpunt kwam dan ook steeds dichterbij. Een kleine 10 minuten na rust kreeg SVO dan ook de 
tot dan toe grootste mogelijkheid in de wedstrijd. Een handsbal binnen de beruchte lijnen werd terecht met een 
pingel bestraft en Roy ‘Keptun’ de Kleijn mocht aanleggen vanaf 11 meter. Maar waar dit normaliter een koud 
kunstje is, daar belandde de bal deze keer op de paal. Een uitgelezen mogelijkheid om op gelijke hoogte te 
komen werd niet benut… 
Heel even leken de kopjes te gaan hangen, maar dit was slechts van zeer korte duur. Vervolgens werd dit on-
fortuin omgezet in energie en werd Meterik alsnog kapot gespeeld. Eén van de wapens van SVO, de verre 
inworp van ‘Nolly’, bracht uiteindelijk uitkomst. Kees ‘Zonder Bijnaam’ Gommans controleerde de bal binnen 
de 5 meter heel rustig en bracht de 1-1 op het bord! Nog 28 minuten te gaan om de sleutel tot de overwinning 
te vinden. 
En 12 minuten later leek die overwinning er dan ook te komen. Een afgemeten voorzet vanaf rechts van 
Eugène ‘Uzi’ Jacobs werd perfect teruggekopt door ’Zonder Bijnaam’ en vervolgens heerlijk binnen geschoten 
door Kees ‘Fandefan’ van de Ven. Schitterend doelpunt en de drie punten binnen handbereik! 
Dat de wedstrijd in minuut 80, zes minuten na de 2-1, in het slot werd gegooid door Roy ‘Matsoe Matsoe’ 
Willems mag geen verrassing heten. Een steekbal van Mark ‘Screbby’ Broeren werd door ‘Matsoe Matsoe’ 
goed beoordeeld en op snelheid ging hij op weg naar het vijandelijke doel. Nadat ook de keeper was 
omspeeld, inderdaad die puntenpakker, was het een koud kunstje om de 3-1 tegen de touwen te schieten. 
Wedstrijd gespeeld en niet meer over praten. 
Al met al wederom een belangrijke overwinning, zeker gezien de overwinning van Ysselsteyn tegen Bergen. 
De verhoudingen in de top van 4I blijven ongewijzigd. Eens zien of daar volgende week verandering in kan 
worden gebracht. 
 
Aostrum 2. 



 

SV Oostrum Senioren 
 
Uitslagen 
zaterdag 10 maart 2012 
S.V. Oostrum Vet.-Holthees Vet.,2-2 
zondag 11 maart 2012 
S.V. Oostrum 1-SV Quick Boys'31 1,1-2 
S.V. Oostrum 2-Meterik 2,3-0 
BVV'27 2-S.V. Oostrum 4,1-1 
BVV'27 3-S.V. Oostrum 5,5-0 
Montagnards 5-S.V. Oostrum 6,1-3 
S.V. Oostrum DA1-RVU DA1,2-0 
 
Programma 
zaterdag 17 maart 2012 
SVS Stevensbeek vet.-S.V. Oostrum Vet.,17:00,vertrek 16:00 
zondag 18 maart 2012 
RESIA 1-S.V. Oostrum 1,14:30 
Montagnards 3- S.V. Oostrum 2 10:30 
Volharding 5-S.V. Oostrum 3,11:00 
S.V. Oostrum 4-Griendtsveen 2,11:30 
S.V. Oostrum 5-Leunen 6,12:00 
S.V. Oostrum 6-SVS 2,9:30 
S.V. Oostrum DA1-Gemert DA1,10:00 
 

 
 

 
 
 
Oostrum verliest onterecht van Quick Boys 
Ondanks dat Oostrum het grootste deel van de wedstrijd het beste van het spel had is de ploeg er niet in 
geslaagd het Venlose Quick Boys te verslaan. Door twee ongelukkige tegengoals in het laatste kwart van de 
wedstrijd werd het op een 1-2 nederlaag getrakteerd. 
Het thuis spelende Oostrum startte sterk aan het duel en kwam in de openingsminuten meteen gevaarlijk 
opzetten. Goed combinerend werd het vijandelijke doel opgezocht wat leidde tot een aantal dreigende 
momenten voor het doel van Quick Boys. Een goed afstandsschot van Chris Wilschut had een beter lot 
verdiend maar spatte op de lat uiteen. De verdiende openingstreffer viel uiteindelijk vlak voor het rustsignaal. 
Via de ingeschoven Bastian Bouwsema kwam de bal bij Chris Wilschut die de Quick doelman kansloos liet 
met een geplaatste boogbal: 1-0.  
Na de rust leek er voor Oostrum nog steeds geen vuiltje aan de lucht. De ploeg had het meeste balbezit en 
kreeg in de persoon van Bart Direks al snel een goede kans op een verdubbeling van de score. Vrij voor de 
keeper gezet schoot de middenvelder de bal echter tegen de uitkomende doelman op. Oostrum bleef 
gemakkelijk voetballend de aanval zoeken en had weinig te duchten van de opponent uit Venlo-Zuid. De 
gelijkmaker viel in de 65e minuut dan ook volledig uit de lucht. Een afgeweken vrije trap werd nogmaals voor 
het doel gebracht waar Giel Emons de bal ongelukkig in het eigen doel werkte: 1-1. De tot dan toe vrijwel 
kansloze gasten waren weer terug in de wedstrijd en durfden zowaar wat meer naar voren te voetballen. Tien 
minuten na de gelijkmaker nam Quick Boys zelfs de leiding toen de ongelukkig fluitende scheidsrechter in een 
lichte overtreding van Hans Custers op Dave Joosten een penalty zag. Joosten nam de penalty zelf en via de 
vingertoppen van Ralph Kessels en de binnenkant van de paal kwam Quick Boys op voorsprong: 1-2. Met nog 
een kwartier te spelen gooide de thuisploeg nu alles op de aanval. Met het inbrengen van een extra aanvaller 
voor een verdediger werden de gasten met de rug tegen de muur gezet. De vele voorzetten van de zijkant 
waren echter te vaak een makkelijke prooi voor de verdediging van de Venlonaren. Doordat Oostrum veel 
ruimte weggaf kreeg Quick Boys zelfs nog de beste kans op een doelpunt maar gescoord zou er niet meer 
worden. Door de nederlaag is Oostrum gezakt naar de vierde plaats op de ranglijst en kan de ploeg de 
titelaspiraties voorlopig in de ijskast zetten. Aanstaande zondag staat in Wellerlooi de uitwedstrijd tegen Resia 
op het programma. 
 
 



 

Aangifte 2012 

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  

 

mailto:peugje@zonnet.nl


 

 
 
 
 
 
 

Za. 17 mrt. 09.00u. Inzamelen oud papier 
Ma.19 maart 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 
  20.00u. Repetitie orkest 
Wo. 21 maart 19.00u. Repetitie leerlingen tamboerkorps 
   19.00u. Repetitie Hit-it 
  20.00u. Repetitie tamboerkorps 
 
 Agenda: 
31 mrt.   Inzamelen oud papier 
01 april  Premiereconcert nieuwe dirigent Henk Houben 
 
 

ZATERDAG 17 maart 09.00 – 12.00u. INZAMELEN OUD PAPIER 
 

Locatie terrein van Rattingen Oirloseweg 

 
 
 
 
 

Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland. 
 
Het is algemeen bekend dat Oostrum een dorp is met een rijke historie. 
Dat blijkt onder meer uit de benaming  : De Heerlijckheid  Oosterham- Spraeland. 
 
Als  Maria Bedevaartplaats komt Oostrum reeds naar voren vanaf het jaar 1350. De legende van de 
eenvoudige landman op de Vlasakker is ongetwijfeld bij velen van U bekend. 
 
Minder bekend bij U is wellicht het voormalige klooster “Bethlehem “ ; destijds  gelegen in de hoek Vlasakker/ 
Asselberghsstraat en het  bestaan van het Oostrums Schuttersgilde. 
Het gilde is ontstaan in de eerste helft van 16e eeuw,zoals blijkt uit het kerkarchief. 
Vele eeuwen is het Gilde actief geweest in de plaatselijke dorpsgemeenschap. 
 
Het Gildezilver is gelukkig bewaard gebleven. In 1993 heeft het toenmalige kerkbestuur van de parochie O.L. 
Vrouw Geboorte het Gildezilver in  bruikleen gegeven aan  het Venray’s Museum, waar het in enkele vitrines 
te bewonderen is.  
 
In het onlangs verschenen boekwerk  van Koos Swinkels “TOEN WIJ DEN VOGEL SCHOOTEN “ 
is ook een hoofdstuk gewijd aan het Oostrumse  Onze – Lieve- Vrouwe - Gilde. 
Het boek beschrijft de geschiedenis van de gemeente Venray via de oudste verenigingen en omvat 300 
pagina’s en  naast veel tekst plm. 350 illustraties. 
Het is een prachtig boekwerk en een aanwinst voor elke boekenkast. Het boek is  qua uitvoering vergelijkbaar 
met een eerdere uitgave over de Grote Kerk “ Kathedraal van de Peel “. 
 
Bent U geïnteresseerd ? U kunt dit boek bestellen tot 1 mei 2012 bij de Stichting Historische Kring Oostrum en 
Spraland. Als contactpersoon fungeert : Math Laurensse, Asselberghsstraat 8, 5807  BR Oostrum; tel.  
587531; e-mail : math.laurensse@ziggo.nl 
Het boek kost € 34,95.        
    
 

 

mailto:math.laurensse@ziggo.nl


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonie Sub Matris Tutela presenteert: 

 

 

Première Concert 
 

Kennismakingsconcert van onze nieuwe dirigent 

Henk Houben 

 

m.m.v. Tamboerkorps (o.l.v. Hans Simons) 

Leerlingenorkest (o.l.v. Henk Houben) 

Orkest (o.l.v. Henk Houben 

 

 

 

 

Wanneer? 1 april  

Hoe laat?  19.00 uur 

Waar?   D’n Oesterham 



 

 
Zeil en Zadelmakerij J. Creemers V.O.F. 
 
 
 
 
 

ZADELMAKERIJ: 

LEREN BROEKRIEMEN 
SPIJKERZAKKEN 
HONDENLIJNEN EN HALSBANDEN 
VERSCHILLENDE SOORTEN LEDEROLIE 
ZADELMAKERSFOURNITUREN 
SPAN EN SJORBANDEN MET RATEL  ENZ.ENZ.. 
REPARATIE TRAMPOLINE’S ENZ.ENZ.ENZ. 
 
 
 

ZEILMAKERIJ: 
HOEZEN GEREEDSCHAPSKISTEN 

HEFTRUCKCABINES 
P.V.C. SCHORTEN-PREI-MELK—ASPERGES 

P.V.C. BROEKPIJPEN VOOR O.A. ROZENTEELT 
AFDEKZEILEN AANHANGWAGENS 

ZWEMBADNETTEN VOOR OPVANG BLADEREN 
TERRASAFSCHEIDING MET/ZONDER RUITEN 

WINDBREEKGAAS ENZ.ENZ. 
 
 
 
 
ZEIL EN ZADELMAKERIJ J.CREEMERS 
WANSSUMSEWEG 19 
5807 EA OOSTRUM L 
TEL 0478- 532956 
FAX 0478-532839 
 

Bekijk ook www.zeilenzadelmakerijcreemers.nl 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAART 
15 Maart Wandelen        KBO 

24 Maart Lenteconcert te Oostrum     Aostrumse Zangkompeneej             

20 Maart Kienen         KBO                        

29 Maart  Mw. Mia Terwijn over Stress & Emotie            Zijaktief                             

29 Maart Dag voor alleengaanden (Kringactiviteit)                                 Zijaktief                           

30 Maart Paasstukjes maken       KBO 

APRIL 
1   April Kennismakingsconcert nieuwe dirigent Henk Houben  Harmonie 

2/7 April Bezorgen Brieven (Gezamelijke collecte)  

03   April  Theater tournee – Venlo      De Zonnebloem 

05 April Wandelen        KBO 

06  April  Bloemenactie        SVO                               

9/14 April Ophalen Brieven (Gezamelijke collecte) 

10   April Dorpsraadvergadering (Thema)  grote zaal 20.00 uur  Dorpsraad                           

10  April Floriade         Zijaktief 

10   April Fietstocht        KBO                                

13   April  Raayland college – Venray      De Zonnebloem                  

14   April  Oud-ijzeractie        SVO                                           

17   April Kienen         KBO                                          

17  April Bloesemremedies        Zijaktief                             

19  April        Parochievergadering (20.00 uur in D’n Oesterham)                   Parochie  

20  April  Vrijwilligersavond       SVO                               

22  April        Eerste Communiemis (10.30 uur!)                                              Parochie  

24  April Omgaan met verlies       KBO 

2012 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vervolg 

 

MEI 
03 Mei  Wandelen        KBO 

08  Mei Interne vergadering (Kleine zaal)              Dorpsraad 

08  Mei Dagtocht        KBO                                          

11 - 13 Mei  Jeugdkampen        SVO                                      

12   Mei  Ledenwervingsconcert       Harmonie                   

13   Mei Optreden in de Schouwburg van Venray   Aostrumse Zangkompeneej                

15   Mei Wandelen met Joof       Zijaktief 

16 Mei t/m 9 Juni Zonnebloem loterij      Zonnebloem Oicastrum 

17 Mei  Wandelen        KBO 

20  Mei            Plechtige Mariamis met lof (géén Mariaprocessie!)                 Parochie   

18 - 20 Mei  Jeugdkampen        SVO                                    

22  Mei Mariaviering        KBO                                                                                                                            

25 - 27 Mei  A-toernooi         SVO                          

29  Mei Kienen         KBO 
 

Gespreksgroep scheidingsverwerking 

Een scheiding verwerken is zwaar. Gevoelens van verdriet en opluchting, boosheid en berusting voeren de 
boventoon. Juist nu u er alleen voor staat, is het prettig om te praten met mensen die hetzelfde doormaken 
als u. Daarvoor kunt u terecht bij de gespreksgroep scheidingsverwerking van Synthese. Het doel is om 
elkaar te helpen om de pijn te verwerken en praktische problemen uit de weg te ruimen. En: om op zoek te 
gaan naar een nieuw toekomstperspectief. In de gespreksgroep ondervindt u niet alleen de steun van uw 
lotgenoten, maar kunt u ook rekenen op  deskundige begeleiding. 

Praktische informatie:  

De bijeenkomst wordt geleid door een maatschappelijk werker en gaat door bij voldoende belangstelling.  

De kosten: € 145,00 p.p voor 6 bijeenkomsten van 2 uur. 

Informatie: Yvonne Imming, coördinator. Aanmelding: 0478  517300 of via info@synthese.nl 
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Vervolg 

 

 

JUNI 
03  Juni Sing-Inn te Belfeld      Aostrumse Zangkompeneej                     

05  Juni Intratuin        Zonnebloem Oicastrum 

07 Juni Wandelen        KBO 

08  Juni Fietstocht (Picknick)      KBO                                         

02  Juni  Receptie kampioenen         SVO                                                                                                                       

03  Juni  Stratentoernooi        SVO                             

12  Juni Fietsdagtocht       Zijaktief                           

12   Juni Openbare vergadering (Foyer)     Dorpsraad                                

19  Juni Kienen         KBO                              

20 Juni Midgetgolf (Met Oirlo & Castenray)    KBO 

21 Juni Wandelen        KBO 

JULI 
05 Juli Wandelen        KBO 

19  Juli Wandelen        KBO 

28  Juli Jeu de boules (Met Oirlo & Castenray)    KBO 

AUGUSTUS 
02 Aug Wandelen        KBO 

14  Aug Kevelaer  ( Met Oirlo & Castenray)    KBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

16  Aug Wandelen        KBO 
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