
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 bovengenoemd   e-mailadres of 

 Buitenhof 13,  5807 BW  Oostrum, tel. 550566 
 

Inleveren KOPIJ voorlopig vervroegd naar                   ZATERDAGAVOND 18.00 uur. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Aostrums Voet- en Beachvolleybaltoernooi 2012 
 

Voor degene die het al in de agenda heeft gezet. We hebben het toernooi naar een week later verzet. 
Dit is zijn de definitieve data: 
Zaterdag 23 juni wordt het voetvolleybaltoernooi, en Zondag 24 juni het beachvolleybaltoernooi 
georganiseerd. Dit alles is op de vertrouwde lokatie voor het Allemanscafé.  
Verdere informatie over inschrijving en tijden zal spoedig volgen in ´t Aostrum weekblad. 
 
De organisatie 2012: V.C. ‘t Vat en C.V. de Karklingels 

_____________________________________________________________________ 
 

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. 

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 17                 Sluitingsavond in te leveren kopij 

26 april 2012             Zaterdagavond 18.00 uur 
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Zondag 29 april 9.30 uur: Hoogmis (Linderskoor)            
 
 voor Koningin Beatrix, voor de politici en leiders van de wereld en kerk,  
    Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.                               
 
                   Misdienaars: Chris en Lisan                                                                                                                                                               
 
Donderdag 3 mei 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

 

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

 



 
 
 
 
Za. 28 april 09.00u. Inzamelen oud papier 
Ma.30 april * Geen repetities 
Wo. 2mei 19.00u. Repetitie leerlingen tamboerkorps 
   19.00u. Repetitie Hit-it 
  20.00u. Repetitie tamboerkorps 
 
 Agenda:  
9 mei   Ledenwervingsconcert “Mamma appelsap concert” 
20 mei  Mariaviering 
 

 

ZATERDAG 28 april  09.00 – 12.00u. INZAMELEN OUD PAPIER 
 

!!! NIEUWE LOCATIE: PARKEERPLAATS  
naast ALLEMANSCAFE!!! 

 
 

Muziek maken is gaaf!! 
 

GRATIS PROEFLES!!!!! 
 
Wil jij leren blokfluiten en samen muziek maken? 
Dat kan in Oostrum.  Je leert spelen op de blokfluit, luisteren naar muziek, spelletjes doen met muziek en 
samen met anderen muziek maken. Plezier staat voorop. Het leuke van de blokfluit is dat je er al snel leuke 
liedjes op kunt spelen. 
 
Je bent van harte uitgenodigd de proefles bij te wonen op: woensdag 23 mei van 13.00-13.45 uur in de 
Oesterham. 
 
Wil je meer weten neem dan gerust contact op met:  
Marian de Kleijn 
Telefoonnummer 580485 
Email dekleijn@home.nl 

 
 

    Geboren: 
Golden Retriever Pups in Oostrum           
  

 

Voor info: www.goldenpupsoostrum.nl   

Tel: 0610505306 of 0478589077 

Mail: trudy-reijnders@hotmail.com                                                                                                        

 
                                                                       
 

 

Gevonden 
 
op Mgr. Hanssenstraat (nr.18) 
 

Abus Fietssleutel 

met rood label. 
 

 
Bel 06-1497 0392 

http://www.goldenpupsoostrum.nl/




                                                              

 

 

 

 

Lentefietstocht 
 

de fietstocht afgelast wegens regen op 10 april 
 

Dinsdag 1 mei a.s. gaan we nu op pad. 
 

Wij vertrekken om 13.30 uur vanaf het Dorpsplein. 
Een kop koffie krijgt u onderweg aangeboden. 

 
Als u zich had opgegeven en mocht u dan op de nieuwe datum  verhinderd zijn of alsnog wil meefietsen meldt 
u dat dan even bij Harrie Holtackers, Het Gevlecht 1. Tel.583803 
 
 
 
Fietstocht 
 
Naam………………………………………….. 
Aantal personen…………… 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

Naar de top whisky voor kika! 

Whisky proeverij 

Vrijdag 11 mei organiseert het team van “naar de top voor Kika” een heerlijke whisky proeverij!  
De opbrengst van deze proeverij gaat 100% naar KiKa. 
6 geweldige schotse single malt whisky’s ( 1 lowlands, 4 highlands van één destileerderij en 1 islay)  
zullen de revue passeren en onder leiding van Piet van de Ven en Lucien Conjaerts zal iedere whisky  
worden toegelicht. 
Doe jij mee aan deze top-proeverij geef je dan nu op door voor 5 mei a.s. een mailtje te sturen naar 
info@naardetopvoorkika.nl waarbij je aangeeft wat je naam is en met hoeveel personen je komt. 
WANNEER: vrijdag 11 mei 
AANVANG: 19:30 (start proeverij 20.00) 
EINDE: 22.30 
WAAR: 't Allemanscafé, Mgr. Hanssenstraat 45, Oostrum 
BIJDRAGE voor Kika: EURO 40 pp 
 

 

mailto:info@naardetopvoorkika.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mama Appelsap Concert!! 
 

WIE? 

De kinderen van de blokfluitgroep werken mee aan dit fantastische concert. 
Ook de kinderen van de groepen 4 en 5 werken weer mee. Door “Muziek in de klas”, gegeven door Jelske die 

verbonden is aan het Kunstencentrum, krijgen ze dit jaar op een bijzondere manier muziekles.  
Hit-it en het leerlingenorkest spelen ook een belangrijke rol. 

 

 
 

DOE ALLEMAAL MEE AAN DE WEDSTRIJD 
Alle kinderen mogen raden hoeveel spulletjes er in de pot zitten. 

De pot staat vanaf maandag 7 mei Basisschool De Meulebeek.  
Schrijf op een briefje hoeveel spulletjes er in de pot zitten en zet je naam erbij.  

Je kunt een mooie prijs winnen als je raad hoeveel het er zijn.  
Wie er het dichtst bij zit heeft gewonnen.  

 
WAT?  

Dat blijft nu natuurlijk nog een verrassing. 
Denk dus goed na en ben er op 9 mei bij, want alleen als je aanwezig bent kun je winnen. 

Kinderen die niet in Oostrum op school zitten, kunnen in de zaal de pot bekijken en een briefje invullen. 
De briefjes kunnen op 9 mei voor 18.00 uur worden ingeleverd  

bij de ingang van D’n Oesterham. 
Zorg dat je naam er dus duidelijk op staat. 

 

HOE LAAT? 
Het concert begint om 18.00 uur we weten niet precies hoe laat het is afgelopen, we denken rond 19.30 uur. 

 
Tot woensdag 9 mei! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Uitslagen; 
SVO W2 SVO W1  
Oranje-Wit W1 SVO W2   3-0 
SVO W1 Merselo W1   4-1  
Lottum E – Oostrum E   4 – 5 
Oostrum A1 - De Horst A2   afgelast 
Oostrum A2 - Klimop (A) A1   4-3  
Oostrum B1 - JES B2   1-4 
Oostrum C1 - SVOC '01 C1   0-6 
Oostrum D1 - Gazelle D1   8-3 
Oostrum D2 - Klimop (A) D2   1-2  
 
PROGRAMMA; 
28 APR 14:30 UUR 
DOT (V) A1 - Oostrum A2  
28 APR 10:00 UUR 
Heumen B1 - Oostrum B1  
28 APR 09:00 UUR 
Oostrum D2 - Roka D1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SV Oostrum Jeugd 
 
Uitslagen 
zaterdag 21 april 
SVEB B1-S.V. Oostrum B1,1-1 
DEV-Arcen C2CO-S.V. Oostrum C1,1-6 
S.V. Oostrum C2-Venlosche Boys C6,2-3 
S.V. Oostrum MC1-Juliana Mill MC1,-4 
Melderslo D1-S.V. Oostrum D1G,1-1 
MVC'19 D2-S.V. Oostrum D2G,5-0 
S.V. Oostrum D3G-Sporting S.T. D1G,7-4 
S.V. Oostrum D4G-Blerick D4G,4-5 
S.V. Oostrum E1-H.B.S.V. E3,9-1, Speler van de week Ruben Kuijt 
S.V. Oostrum E2-Wittenhorst E2,3-3, Speler van de week Jesper Holtackers 
S.V. Oostrum E3-Sporting S.T. E2,10-3, Speler van de week Tim Smits 
RESIA E3G-S.V. Oostrum E4,23-1 
S.V. Oostrum E5G-SV United E5CO,4-8, Speler van de week Wiek Vlasma 
Sportclub Irene F3-S.V. Oostrum F1,1-0,Speler van de week Sten van den Heuij 
Blerick F4-S.V. Oostrum F2,6-2 
S.V. Oostrum F3-EWC'46 F2,4-3, Speler van de week Daphne Weijs 
SSS'18 MP1/2-S.V. Oostrum MP1/2,12-13, Speler van de week Wout Holtackers 



 
 
 
 
 

      
     • Creatieve Workshops voor jong en oud m/v 

          (talent en ervaring niet nodig) 

     • Kinderfeestjes 

     • Bloesemtherapie, Creatieve therapie 

     • (Nieuwetijds)Kindercoach 

 

  *  2 Mei kinderworkshop “Moederdag” * 

     Voor meer informatie: www.creatiefinbalans.nl 

Petra van Bergen   0478-581356              

creatiefinbalans@live.nl 
 

 

 

KONINGINNEDAG is weer feestdag 

bij KWEKERIJ DE LIFRA! 
 

Voor iedere klant gratis ijs en crêpes. 
KONINGINNEDAG OPEN VAN 

10:00 t/m 16:00 uur 
 

Met weer volop ZOMERBLOEIERS, 

hangplanten, perkplanten, kuipplanten en 

natuurlijk de BESTE POTGROND. 

Geraniums € 0,80, Gazania’s € 0,50. 

Zomerknaller!! 12 lobelia’s voor € 1,50 

Verder meer dan 250 soorten en kleuren 

zomerbloeiers. 
 

KWEKERIJ DE LIFRA  

Nonstop open  

ma t/m vr van 9:00 tot 19:00 uur 

zaterdags van 9.00 tot 18.00 uur 

Telefoon 0614217697 

LORBAAN 12A VEULEN. 

(nabij center-parcs). 

 

 



Vervolg SV Oostrum Jeugd 
Programma  

Zaterdag 28 april 

S.V. Oostrum A1-Blerick A2,15:00 

S.V. Oostrum B1-FCV-Venlo B1,13:00 

S.V. Oostrum B2-SVOC'01 B1G,15:00 

TSC'04 MB1-S.V. Oostrum MB1,11:30 

Stormvogels'28 C1CO-S.V. Oostrum C1,14:30 

MVC'19 C3M-S.V. Oostrum C2,13:30 

Hegelsom D1-S.V. Oostrum D2G,9:30 

S.V. Oostrum D3G-Sparta'18 D4,9:00 

S.V. Oostrum E1-SV Venray E6,9:00 

Volharding E3G-S.V. Oostrum E2,10:00 

S.V. Oostrum E4-SV Venray E12,10:00 

S.V. Oostrum E5G-Belfeldia E4,11:30 

VCH F1-S.V. Oostrum F1,11:00 

S.V. Oostrum F3-Wittenhorst F7,11:00 

Donderdag 3 mei 

RKDSO B1-S.V. Oostrum B1,19:00 

 

SV Oostrum Senioren 

Uitslagen 

zaterdag 21 april 2012 

Sporting S.T. 2-S.V. Oostrum 2,2-0 

S.V. Oostrum Vet.-Beekse Boys-DSV Vet.,2-2 

zondag 22 april 2012 

FCV-Venlo 1-S.V. Oostrum 1,1-2 

SVOC'01 2-S.V. Oostrum 3,2-1 

S.V. Oostrum 4-Wittenhorst 10,3-2 

S.V. Oostrum 5-SSS'18 5,1-5 

S.V. Oostrum 6-Holthees 2,1-7 

Programma 

zaterdag 28 april 2012 

Geijsteren Vet.-S.V. Oostrum Vet.,16:30 

zondag 29 april 2012 

S.V.Oostrum 1-Bieslo 1,14:30,Wedstrijdsponsor Melvins Tweewielers 

S.V.Oostrum 2-Venlosche Boys 5,12:00 

S.V.Oostrum 3-Wittenhorst 7,10:00 

Sparta'18 6-S.V.Oostrum 4,10:00 

HRC'27 4-S.V.Oostrum 5,9:30 

HRC'27 3-S.V.Oostrum 6,9:30 

S.V.Oostrum-DA1-Sportclub WVV'28 DA1,11:00 

 

 

Oostrum pakt overwinning in ‘t Ven 
Het feit dat het Venlose FCV en Oostrum de derde plaats op de ranglijst deelden zou een voorbode moeten zijn van 
een spannend voetbalduel. In ’t Ven won Oostrum echter vrij eenvoudig en had er aan het eind van de wedstrijd 
een hogere score dan de 1-2 overwinning op het scorebord kunnen staan. 
Oostrum startte sterk aan het duel en kwam goed combinerend een aantal malen gevaarlijk opzetten. De FCV- 

verdediging had weinig grip op het Oostrumse aanvalsspel en had geluk dat Oostrum een handvol opgelegde 

kansen niet wist te benutten. Hoewel er voor Oostrum alleen de eer op het spel stond, speelde de ploeg goed 

geconcentreerd en gaf de gastheren nauwelijks kans gevaar te stichten voor het doel van Ralph Kessels. Nadat 

Chris Wilschut van dichtbij de lat had geraakt pakten de roodwitten vlak voor rust dan toch de verdiende  



 



voorsprong. Een voorzet van Frank Frederix werd slecht weggewerkt en door Wes Wilmsen weer hard voor het 
doel geschoten waar Bastian Bouwsema de bal van dichtbij binnen kon lopen: 0-1.  
De tweede helft kende een ongekende start want na amper anderhalve minuut hadden beide ploegen het net 
alweer gevonden. Vanaf de aftrap trok de thuisploeg ten aanval en profiteerde van slap verdedigen aan Oostrumse 
kant. Rechterspits Kay Verkoeyen kon zodoende vanaf twintig meter Ralph Kessels met een boogbal passeren: 1-
1. Het Oostrumse antwoord liet zoals gezegd niet lang op zich wachten. Een goede pass van de sterk spelende 
Niek van Bergen werd door Chris Wilschut afgelegd op de inkomende Kees van de Ven die het leer met links 
voorbij doelman Ververgaert knalde: 1-2. De ploegen waren nu meer aan elkaar gewaagd dan in het eerste bedrijf 
en er waren wat scoringskansen over en weer. Uitgerekend nadat de thuisploeg besloot één-op-één te gaan spelen 
creëerden de Venlonaren nauwelijks nog kansen. Omdat ook Oostrum geen punt meer op het bord kreeg werd dit 
duel der subtoppers afgesloten met een terechte 1-2 zege voor de gasten. Voor Oostrum staat komende zondag 
het thuisduel met Bieslo op het programma, een tegenstander die voor de allerlaatste kans op lijfsbehoud strijdt. 

 
Tweede competitienederlaag SV Oostrum 
Sporting ST 2 - SV Oostrum 2  2 - 0 
 
Op de derde zaterdag in april leed SVO de tweede nederlaag van het seizoen. Een wedstrijd, verplaatst naar de 
zaterdag in verband met afwezigheid van enkele spelers op zondag, tegen de nummer 11 uit de competitie. En 
daarmee ook een match die de ideale schoonzonen op papier moeten zouden kunnen winnen. Maar ook een duel 
tegen het duo-dorp Swolgen/Tienray. En normaal gesproken geldt toch de regel dat twee tegen één niet eerlijk is. 
Maar omdat Oostrum als koploper niet in de positie zit om te klagen, werd op deze enigszins vreemde dag de reis 
naar Swolgen aangevangen. Een dag en tijdstip die op het eerste gezicht beter passen bij Spargel König Wien en 
zijn maten en niet bij de jonge honden van de ideale schoonzonen. 
Maar gedurende de voorbereiding op de wedstrijd was er niets te merken van het verschil in dag. Bijeenkomst was 
gewoon in de gezelligste huiskamer, de voorbespreking verliep hetzelfde, de spelers waren dezelfde, de technische 
staf was dezelfde, al was Sjors de Kleijn vandaag helaas afwezig, en de rit naar Swolgen verliep zoals gebruikelijk, 
hetzelfde. Niets nieuws onder de zon. 
Wat voor de meeste wel nieuw was, was de kantine van ST, zoals de club in de volksmond ook wel wordt 
genoemd. En daar begon het eerste gevaar voor ’t Twed zich dan ook af te tekenen. Waar clubs al jarenlang met 
knikkende knietjes de beroemde, wellicht beruchte, trap in de Koel af en op moeten, daar had ST geprobeerd een 
zelfde psychologisch voordeel te behalen. 
Om het lokaal te bereiken moest een trap worden afgedaald naar de krochten van de aarde onder het MFA 
Kerkebos. Een ruimte waar geen stukadoor aan te pas was gekomen en waar ‘schón metselwaerk’ nog steeds 
hoogtij vierde. En in deze warme ruimte leek de spanning bij de ideale schoonzonen toe te nemen. Wellicht begon 
het besef te groeien dat er nog maar 3 wedstrijden te spelen waren, dat Ysselsteyn op zondag een lastige wedstrijd 
had en dat een mogelijk kampioenschap daarmee zo dichtbij leek te komen. Wat het precies was zal waarschijnlijk 
nooit duidelijk worden, maar al met al miste SVO uiteindelijk op het veld het vonkje dat nodig was om wedstrijden te 
beslissen. 
En dat bleek ook gedurende de eerste 45 minuten. De ideale schoonzonen domineerden, hadden verreweg het 
meeste balbezit, maar creëerden amper een kans. Tot 30 meter van het ST doel werd er aardig gevoetbald, wellicht 
in een iets te laag tempo, maar de keeper van de all-blacks werd zelden tot nooit op de proef gesteld. De wedstrijd 
leek een zelfde verloop te krijgen als Chelsea-Barcelona, de eerste van twee halve finale wedstrijden in de 
Champions League. Veel balbezit, maar bedroevend weinig daadkracht. Omdat Sporting aan de andere kant ook 
geen kans kreeg, kabbelde de wedstrijd naar een 0-0 ruststand. Het massaal toegestroomde publiek, met een 
straffe wind in de rug, kreeg het maar niet warm van het vertoonde spel. 
En in de tweede helft veranderde er in eerste instantie niets aan het spelbeeld. Trage opbouw van achteruit, een 
middenveld dat te diep stond en de bal weinig in de voeten kreeg en een voorhoede die niks kon afdwingen. 
Algehele malaise dus. Maar niet bij Sporting. Daar begon het geloof te groeien dat er, wellicht onverwacht, punten 
waren te behalen in deze wedstrijd. En dus begonnen de behendige middenvelders en voorhoedespelers trucjes te 
vertonen die ze voorheen niet hadden laten zien. Zelfs de achterhoede van ST, met een oud-keeper en een laatste 
man op één been, begon zich te roeren. 
En zo kon het gebeuren dat Oostrum deze wedstrijd met 2-0 verloor. De eerste een klutsgoal, waarbij nog steeds 
de vraag open staat wie er daadwerkelijk heeft gescoord. De tweede een schotje uit de tweede lijn dat met een 
vreemde curve in het doel verdween. 
De knak die het tweede doelpunt bij ’t Twed veroorzaakte, was waarschijnlijk tot in Ysselsteyn hoorbaar. En 
misschien dat dit ervoor zorgde dat op zondag de koude rillingen nog steeds bij de all-whites-met-de-rode-sokken 
over de rug liepen. Want waar SVO in gedachten al een plek was gezakt op de ranglijst, was de SV uit de Peel zo 
vriendelijk op zondag gelijk te spelen en zo Oostrum aan kop te houden. 
Met nog twee wedstrijden te spelen is het verschil met de nummer twee nog maar 1 puntje. En dan te bedenken dat 
op de laatste speeldag Ysselsteyn-Oostrum op het programma staat…. Kan het mooier? 
Maar eerst aanstaande zondag succesvol afronden. Om 12u00 op sportpark de Nieuwe Spar tegen nummer 3 
Venlosche Boys. Graag tot dan, uw steun wordt zeer gewaardeerd! 
Aostrum 2. 







 
 
 



LEKKER DE NATUUR IN !!  

 

In de meivakantie en wel op vrijdag 4 mei kun je  
met IVN  Geysteren/Venray een MOERAS-BOSTOCHT meemaken in de 
Castenray’se vennen ! ! 

 
Wat is er leuker dan iets bijzonders te beleven in de natuur?  
Alles te weten te komen over een moeras-bos en de vennen ? 
Kinderen tussen 6 – 12 jaar, die graag mee willen kunnen zich aanmelden bij Annie Verheijen:  
annie-verheijen@versatel.nl   
Doe laarzen of stevige schoenen aan en kleren die nat en vies mogen worden.  
Het startpunt is 9.30 uur bij het schaatsenrijdersbeeldje aan het eind van de Rietweg in Castenray. 
 

____________________________________________________________ 
Breincafé Nieuw Bergen: verkeersdeelname na NAH 
Op woensdagavond 9 mei 2012 is er weer een Breincafé in Nieuw Bergen. Het thema 

‘verkeersdeelname na NAH’ staat deze avond centraal. Het Breincafé is een trefpunt voor mensen met 

een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en 

professionals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een beroerte, ongeval, hersentumor of reanimatie.  

Het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) beoordeelt of mensen met NAH veilig kunnen autorijden. Is 

autorijden niet meer mogelijk, dan kan er gezocht worden naar alternatieven zoals het zogenaamde 

gehandicaptenvervoer van bus, trein of taxi. Ook een scootmobiel of een aangepaste fiets kan een oplossing 

zijn. Tijdens dit Breincafé wordt een presentatie verzorgd over verkeersdeelname met een NAH. Breincafé 

Nieuwe Bergen is op woensdag 9 mei van 19.30 tot 21.30 uur bij Activiteitencentrum Nieuw Bergen (SGL), 

Rembrandtplein 10. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Consumpties zijn voor eigen rekening. 
 
Breincafé Nieuw Bergen is elke eerste woensdag van de maand (met uitzondering van vakanties) op 
dezelfde tijd en locatie. Er staan wisselende onderwerpen centraal in een gezellige en ontspannende 
sfeer. Er is volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Vrijwilligers van onder meer CVA-
vereniging Samen Verder organiseren het Breincafé. Zij krijgen hierbij ondersteuning van 
professionals van Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas, SGL en MEE Noord en Midden Limburg. Kijk 
op http://limburg.cvaregio.nl (agenda Breincafé) voor meer informatie of neem contact op met Ingrid 
van den Sigtenhorst, MEE Noord en Midden Limburg, T 077 396 15 15, E i.vd.sigtenhorst@mee-
nml.nl.  

 

 

 

 

APRIL 

30  April Koninginnemiddag 

MEI 
01  Mei Fietstocht        KBO 

03 Mei Wandelen        KBO 

08  Mei Interne vergadering (Kleine zaal)              Dorpsraad 

08  Mei Dagtocht        KBO                                          

09   Mei  Ledenwervingsconcert       Harmonie                   

11 - 13 Mei  Jeugdkampen        SVO                                      

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 

 

Vervolg zie volgende bladzijde 
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vervolg  MEI 

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 

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 

23/24 Juni Voetvolley en beachvolleybaltoernooi    ’t Vat en CV de Karklingel 

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 

SEPTEMBER 
04   Sept  Openbare vergadering (Thema) Grote zaal   Dorpsraad 

3, 4, 5 Sept Meerdaagse reis       KBO 

06  Sept Wandelen        KBO 

10, 11, 12 Sept Kermis 

18  Sept  Kienen         KBO                                

18  Sept High Tea        Zijaktief 

20 Sept Wandelen        KBO 

24  Sept  Breifabriek (Met Oirlo & Castenray)    KBO 

OKTOBER 
01  Okt Dag van de Ouderen       KBO                                 

02  Okt Excursie Toverland       Zijaktief 

02  Okt Thema bijeenkomst vrijwilligers     Zonnebloem Oicastrum 

2012 



Dit voorjaar bij Synthese: 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. Laat u hem of haar de vrije keuze in kleding, vrienden, wel of niet roken, 

alcohol en drugs? Het liefst stuurt u uw kind natuurlijk in de goede richting, waar het in alle jeugdige 

onbesuisdheid plotseling van afwijkt. Maar hoe voorkomt u dat uw puber van het rechte pad raakt en er ruzie 

ontstaat of stiekem gedrag? Daarvoor biedt Synthese de oudercursus puber in huis aan. U leert het gedrag 

van pubers beter te begrijpen, met als voornaamste doel dat u in contact blijft met uw kind. Want dat voorkomt 

veel spanningen thuis en zorgen buitenshuis. 

 
Praktische informatie:  

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

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

(als u als echtpaar deelneemt is het voor twee personen: € 215,50). 

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

 
 



 


