
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

 bovengenoemd   e-mailadres of 
 Buitenhof 13,  5807 BW  Oostrum, tel. 550566 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Oostrumse kermis 
 

De Oostrumse kermis is dit jaar van zaterdag 8 t/m dinsdag 11 september.  
Van de gebroeders Regter (kermisexploitanten) ontvingen we de volgende informatie. 
Dit jaar  is er de Autoscooter, ritprijs €1,00 en de Rups, ritprijs €1,50. 
Voor de kleintjes is er de Draaimolen met een ritprijs van €0,80. 
Verder zijn er de grijpertjes, bussensport, touwtje trekken, de schietsalon, de boksbal, aquablaste en 
voor de lekkere trek de visverkoop, de snoepsalon en de suikerspin. 
 
We wensen iedereen veel kermisplezier. 
Dorpsraad Oostrum 
 
 

Bedankje voor Victor Veilig 
 

Langs deze weg wil de dorpsraad de ouderraad van de Meulebeek 
en Slagerij Biermann-Van den Eijnden bedanken voor het plaatsen 
van “Victor Veilig”. 

 
Victor biedt een bijdrage aan een veiliger oversteek voor iedereen 
in Oostrum. De geheel vrijwillige bijdrage in materiaal en tijd door 
Slagerij Biermann-Van den Eijnden en de ouderraad wordt zeer 
gewaardeerd. 

 
De dorpsraad is trots op deze particuliere initiatieven in Oostrum. 
 
Samen houden we ons dorp leefbaar! 

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 36                 Sluitingsavond in te leveren kopij 

6 september 2012             Zaterdagavond 18.00 

uur 

Stichting Dorpsraad Oostrum  

Jofferspas 15 
5807 BZ OOSTRUM 
tel. (0478) 561231 
e-mail: dorpsraadoostrum@home.nl 

internet: www.dorpenvenray.nl 
Rabobank Venray Meerlo-Wanssum 
14.00.01.689 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                 
                                     
 
 
 
                                                        
 
             
 
 
Zondag 9 sept.  9.30 uur: Hoogmis (Herenkoor)            
 
     ter ere van Onze Lieve Vrouw van Oostrum “Behoudenis der kranken”,  
    jaardienst Miek Wilmsen-Derikx, Jeu Wilmsen,    
    jaardienst Martien Vermeulen en overleden familie,  
    Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,   
    familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.    
 
                  Misdienaars: Floor, Lisan en Sandra                           
  
Donderdag 13 sept.  9.00 uur: H. Mis                                                
 
NB:  Het telefoonnummer van Pastoor A. Keller, Mgr. Hanssenstraat 20, is 851146.   
         In verband met tijdige publicatie in het Oostrum’s Weekblad en Peel en Maas  
         dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 18.00 uur op te geven bij kerkbestuurslid 
         Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  584031.                                                                                       
 

 
 

Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend, de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten          
Voor Spoedrecepten van uw Apotheek kunt u buiten openingstijden                                          

terecht bij een Huisartsenpost. 
 

TEL. 0900 - 8818 

 
Bij een melding van vernieling of overlast dan kunt u zich wenden tot de gebiedsmentor van de 

Politie Noord-Limburg, dhr. R. Coppus of via e-mail roel.coppus@limburg-noord.politie.nl 
 

GEEN SPOED, WEL POLITIE?   0900 – 8844 
 

Hinder of overlast in de openbare ruimte, of als u vragen of meldingen heeft van praktische 
aard zoals bv. Losliggende stoeptegels, gevaarlijke obstakels e.d. met de: 

 

GEMEENTE VENRAY      523333 
 
 
 

MELDINGEN-AMBULANCE-POLITIE-GEMEENTE VENRAY 

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN & APOTHEEK 

 

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

mailto:roel.coppus@limburg-noord.politie.nl


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ma. 10 sept. 19.30u. Groepsrepetitie klarinetten  

  *Geen repetitie jeugdorkest en groot orkest 
Wo.12 sept. * Leerlingen tamboerkorps 
  19.00u. Repetitie Hit-it 
  20.00u. Repetitie tamboerkorps 
         
Agenda:  
15 sept. Inzamelen oud papier 
29 sept. Inzamelen oud papier 
 
 

Kom naar de inlooprepetitie op 6 september van Koor Harmony 

Op donderdag 6 september a.s. houdt koor Harmony uit Oostrum een inlooprepetitie bij café “Back in Time” in 
Oostrum. Deze inlooprepetitie begint om 19.45 uur en eindigt om 21.30 uur. 
 
Koor Harmony uit Oostrum is een enthousiaste groep van ongeveer 30 zangeressen. De doelstelling van het 
koor is populaire koormuziek ten gehore te brengen op goed niveau, afgewisseld met wat lichtere muziek 
zoals nederpop en musicalliedjes.  
 
Koor Harmony heeft een open karakter waarin omzien naar elkaar belangrijk is (saamhorigheidsgevoel). Hoge 
amateurkwaliteit is voor Harmony ook belangrijk maar dit mag niet ten koste gaan van het samen plezier 
beleven aan het zingen. Dus plezier in het zingen staat voorop! Koor Harmony wil het publiek 
enthousiasmeren en iets meegeven, hen inspireren en raken. 
Jaarlijks heeft koor Harmony diverse optredens.  Zo  staat er op 9 december a.s. ’s middags een 
kerstoptreden gepland in de Mariakapel in Holthees en op 16 december ‘s middags in het Parkhotel in Horst. 
 
Dus wilt u zingen bij een gezellig en goed koor, bezoek dan geheel vrijblijvend de inlooprepetitie van koor 
Harmony op 6 september bij café Back in Time in Oostrum. Heeft u nog vragen neem dan contact op met 
Carolien Wennekers (voorzitter), telefoon 0478-511995 of Petra Vermeulen (bestuurslid), telefoon 0478-
531963. 

 
 
 
 

14 augustus 2011......................... 
We kwamen in ‘n nachtmerrie terecht, 
waarna ruim 3 weken dat enorme gevecht. 
De doctoren hebben er alles aan gedaan, 
maar uiteindelijk moesten we ôzze Nick 7 sept. 2011 laten gaan. 
7 september 2012........................ 
1 jaar geleden is het alweer 
1 jaar lang met ontzettend veel pijn 
1 jaar, waarin je denkt keer op keer, 
waarom Nick, waarom moest het zo zijn??? 
Vrijdagavond 7 sept. a.s., op de sterfdag van ôzze Nick, houden we ‘n gedenkavond  
onder ‘t genot van ‘n hapje en drankje. Iedereen die wil/kan komen is van harte welkom  
om dat samen met ons te doen op Randenrade 47 Oostrum. 
Toon, Riky en Bobby Emons 
 



 
 
 
 
 

 
Nieuw in Oostrum: 
WIJKVERPLEEGKUNDIG SPREEKUUR IN D’N OESTERHAM 
 
Vanaf 29 augustus zit de wijkverpleegkundige van Proteion Thuiszorg iedere 
laatste woensdag van de maand voor u klaar in d’n Oesterham om al uw vragen 
op gebied van gezondheid, wonen en welzijn te beantwoorden.  
 
De wijkverpleegkundige kan advies, informatie en voorlichting geven en 
gezondheidstesten bij u afnemen voor onder meer bloeddruk en bloedsuiker.  
 
Wijkverpleegkundig spreekuur  
Gemeenschapshuis d’n Oesterham, Oostrum 
Iedere laatste woensdag van de maand tussen 11.00 en 11.45 uur.   
 
Loopt u gerust binnen bij de wijkverpleegkundige: een vertrouwd gezicht in de 
wijk! Een afspraak maken is niet nodig.  
 

          
www.proteion.nl  Ι  088 - 850 00 00

 

 



FLORIADE UITSTAP VAN ZONNEBLOEM OICASTRUM. 
 

Op 16 augustus was het dan zover. Een ca. 55 deelnemers gingen  
namens Oicastrum naar de Floriade. Alles was mooi geregeld.  

We splitsten onze groep op, zodat velen in Oirlo bij de Linde op de bus konden stappen en een handjevol toog 
naar de Wetteling om daar in de bus te stappen. Dat verliep allemaal vlotjes. Om 10.30 uur waren we bij de 
Floriade. Naast elke bus stonden al rijen rolstoelen klaar voor de gasten Deze stoelen waren geweldig mooi 
versierd met grote plastic Zonnebloemen in de wielen. Op het Floriadeterrein kon je met je gast eerst een kop 
koffie met vla bestellen (inclusief) en later eens goed gaan rondtoeren. 
Na wat uurtjes slenteren en genieten van de mooie shows en tuinbouwkassen, was het tijd voor een 
georganiseerde lunch. Deze werd met andere zonnebloemafdelingen samen gebruikt in een speciaal daarvoor 
bestemd groot restaurant. 
Gevoed door een fijne lunch van soep, verse broodjes en fruit na, konden we er weer een hele middag 
tegenaan. Ieder mocht doen wat hij/zij wilde. De een ging film kijken, de ander haalde alvast het cadeautje 
(een mooie placemat) op en weer een ander ging lekker winkelen in de buitenlandse winkeltjes. Het was goed 
warm maar de zon maakte het ook wel echt tot een succes. Met dit licht heeft een ieder natuurlijk goede zin op 
zo’n mooie bloemenlocatie. 
Kortom een overweldigend succes waar menigeen nog lang van kan nagenieten. 
Tot de volgende activiteit bij Oicastrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag van de ouderen. 
 
Zoals u in de Schakel nr.9 hebt kunnen lezen vindt op 1 oktober a.s. de Dag van de Ouderen plaats. 
Deze dag kunnen alle mensen van 55 jaar en ouder hieraan deelnemen, dus ook de mensen die geen lid zijn 
van een ouderenbond. 
Het lijkt weer een gezellige middag te worden met optredens van de Ysselsteynse cabaretier Henk Deters, 
Toneelvereniging Vondel uit Castenray en de Golden Liesjes uit Grubbenvorst, dit alles na de H.Mis door 
deken H. Smeets en met zang van het kerkkoor Crescendo. Aanvang 13.30 uur. 
 
Zoals gebruikelijk kunnen ouderen een toegangskaart kopen met daaraan vastgehecht twee 
consumptiebonnen. De koffie met gebakje vooraf zijn voor rekening van de Centrale van 
Ouderenverenigingen. De prijs van de toegangskaarten is € 7.50 per persoon. 
 
Er kan niet meer geparkeerd worden op het schouwburgplein. De BoodschappenPlusBus wil 
inspringen voor mensen zonder vervoer. Lees hiervoor het verhaal op blz. 10 van de Schakel. 
 
U kunt kaarten bestellen samen met het verschuldigde bedrag van € 7.50 per persoon uiterlijk 12 september 
bij Leny Tromp, Stationsweg 211a. 
(als u even aanbelt dan kunt u de kaarten meteen meenemen; mocht ik niet thuis zijn worden deze bezorgd.) 
 
 
 Dag van de Ouderen 
 
Naam:   ……………………………………… 
 
Adres:                   ……………………………………… 
 
Telefoon:  ……………………………………… 
 
Wenst met ….personen deel te nemen aan de Dag van de Ouderen. 
 
Handtekening:……………………………. 
 
Gebruik van de BPB hier aangeven a.u.b. 





 
 
SV Oostrum Jeugd 
uitslagen  
zaterdag 1 september 
S.V. Oostrum A1-America A1,1-10 
S.V. Oostrum B1-Merselo B1G,2-5 
HRC'27 MB1-S.V. Oostrum MB1,8-1 
SVEB C1G-S.V. Oostrum C1,0-2 
Melderslo C2G-S.V. Oostrum C2,0-3 
S.V. Oostrum C3G-SSS'18 C3,4-3 
ST SV United/BVV'27 D1-S.V. Oostrum D1G,9-1 
Meterik D1-S.V. Oostrum D2G,6-0 
S.V. Oostrum D3G-SV Venray D7,0-5 
S.V. Oostrum E1-Melderslo E1,4-2 
S.V. Oostrum E2-Sporting S.T. E1,1-6,speler van de week Stef Willems 
RESIA E2-S.V. Oostrum E3,4-1 
RESIA E3G-S.V. Oostrum E4,2-6 
Sparta'18 F3-S.V. Oostrum F1,3-7,speler van de week Luce Loonen 
S.V. Oostrum F2-SVEB F1G,0-10,speler van de week Lynn v.d. Wijst 
Wittenhorst F6-S.V. Oostrum F3,3-6,speler van de week Mike van Stokkem 
S.V. Oostrum MP1/2-SVOC'01 MP1/2,6-4,speler van de week Guusje Hoex 
 
programma   
zaterdag 8 september 
MVC'19 A2-S.V. Oostrum A2,15:00 
Merselo B1G-S.V. Oostrum B1,15:00 
MULO MB1-S.V. Oostrum MB1,14:30,vertrek 13.30 
S.V. Oostrum C1-Juliana Mill C1,13:30 
S.V. Oostrum C2-Melderslo C2G,15:00 
ST SV United/BVV'27 C2-S.V. Oostrum C3G,13:30,vertrek 12.30 BLITTERSWIJCK 
S.V. Oostrum D1G-Melderslo D1,9:00 
Hegelsom D2G-S.V. Oostrum D3G,9:30 
Montagnards E1-S.V. Oostrum E1,9:00 
Quick Boys'31/Venlo E1-S.V. Oostrum E2,10:30 
S.V. Oostrum E3-Volharding E3,9:00 
S.V. Oostrum E4-ST SV United/BVV'27 E6,11:30 
S.V. Oostrum F1-Blerick F2G,9:30 
S.V. Oostrum F3-Merselo F1G,11:30 
IVO MP1/2-S.V. Oostrum,10:30 
 
SV Oostrum Senioren 
Uitslagen 
zondag 2 september 2012 
Leunen 1 - S.V. Oostrum 1,2-4 
S.V. Oostrum 2 - Wedstr. gaat naar 13-9 
S.V. Oostrum 3 - SV United 2,2-0 
S.V. Oostrum 4 - Volharding 6,2-2 
S.V. Oostrum 5 - GFC'33 5,4-0 
S.V. Oostrum 6 - Sporting S.T. 6,5-1 
De Willy's VR1 - S.V. Oostrum VR1,10-0    vervolg SVO programma zie volgende blz. 





Programma 
zaterdag 8 september 2012 
SVEB vet. -S.V. Oostrum vet,17:00 
zondag 9 september 2012 
S.V. Oostrum 1-VCH 1,14:30, Wedstrijdsponsor CISCO VLOEREN OOSTRUM 
S.V. Oostrum 2-Excellent 2,12:00 
DEV-Arcen 3-S.V. Oostrum 3,9:30 
Wittenhorst 11-S.V. Oostrum 4,9:30 
DEV-Arcen 4-S.V. Oostrum 5,12:30 
SVS 2-S.V. Oostrum 6,10:30 
S.V. Oostrum VR1-Bekkerveld VR1,11:00 
donderdag 13 september 2012 
MVC 2-S.V. Oostrum 2,20:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitslagen; 
PupillenD1; 
Oostrum-De Eendracht 8-6 
PupillenD2; 
Oostrum-SWIFT 4-0 
PupillenC1; 
Oostrum-SV United 4-2 
AspirantenB1; 
Oostrum-SVSH 4-2 
Senioren1; 
SWIFT-Oostrum 12-1 
 
Programma; 
08-09-2012 SVO F1 - Sporting F1a 13.00 
08-09-2012 SVOC '01 B1 - Oostrum B1 14:00  
08-09-2012 Gazelle C1 - Oostrum C1 11:30 Sportpark Veersestraat  
08-09-2012 Lottum D2 - Oostrum D2 11:00 Oud Aast 
08-09-2012 United D2 - Oostrum D1 15:00 De Broekberg (tijdelijk) 
09-09-2012 Oostrum 1 - HBSV 2 11:00 Sportpark De Spar  
12-09-2012 De Peelkorf 6 - Oostrum 3 20:00 De Vlies  
12-09-2012 De Eendracht 2 - Oostrum 2 20:00 sportpark Liessel  
 

Verslag wedstrijd Pupillen F2 zaterdag 1 sept. 
Op zaterdag 1 september hebben we onze eerste wedstrijd als F pupillen gespeeld.  
We mochten 2 keer een kwartier korfballen in Hegelsom tegen ODOS. 
We vonden het heel spannend omdat we met het toernooi vorige week flink verloren hadden.  
We hadden natuurlijk wel weer goed meegedaan in de training en dat was nu wel te zien. 
We hebben heel goed overgespeeld. We stonden weinig op een hoopje en kregen dus heel veel kansen. 
Uit deze kansen kwamen van onze kant wel 10 doelpunten. Kyra scoorde 4x, Tessa, Juul en Noor scoorden 2 
x.  Odos scoorde 1 keer en dus was de einduitslag 1-10!!  Loes speelde haar eerste echte wedstrijd en 
speelde alle ballen super goed aan. Dit is de reden dat Loes speelster van de week is geworden.  
Gefeliciteerd Loes!! 
Na de wedstrijd werd er  weer een spelletje gespeeld. Dit keer was het kwartetten. Voor elke bal die raak was 
mocht er iets gepakt worden. 4 dingen bij elkaar maakte een kwartet. Ook het scoren verliep heel goed 
waardoor wij 4 kwartetten hadden en Odos 1. 
De leidsters zijn super trots op alle meiden want wat deden ze het goed. Op naar de eerste thuiswedstrijd 
komende zaterdag om 12.30 uur, dan kunnen we weer “knallen”. 









 

 

 

 

 

 

SEPTEMBER 

08  Sept  Bloemenactie in Oostrum     Aostrumse Zangkompeneej 

8,9,10, & 11 Sept  Kermis 

18  Sept  Kienen         KBO                                

18  Sept High Tea        Zijaktief 

20 Sept Wandelen        KBO 

24  Sept  Breifabriek (Met Oirlo & Castenray)    KBO 

29  Sept  Optreden op de Floriade (14.00 & 15.15)   Aostrumse Zangkompeneej 

 

OKTOBER 
 

01  Okt Dag van de Ouderen       KBO                                 

02  Okt Excursie Toverland       Zijaktief 

02  Okt Thema bijeenkomst vrijwilligers     Zonnebloem Oicastrum 

04  Okt Wandelen        KBO 

09  Okt Dagreis Wittem (Met Oirlo & Castenray)    KBO 

09  Okt Openbare vergadering (Thema)     Dorpsraad 

12  Okt Boottocht Wanssum       Zonnebloem Oicastrum 

16  Okt Kienen         KBO 

18  Okt Herfstwandeling       KBO 

28  Okt Optreden in het bejaardenhuis (De Nieuwenhof, Deurne) Aostrumse Zangkompeneej 

30  Okt Gezichtsgymnastiek       Zijaktief 

31  Okt  Schone Schijn – Oirlo      De Zonnebloem  

 

NOVEMBER 
 

01  Nov Wandelen        KBO 

02  Nov Aostrums Bestuurders Café 

06  Nov Info-middag (door Nederlandse Brandwondenstichting)  KBO  

08  Nov Algemene Ledenvergadering (Roermond)    Zijaktief 

09  Nov Jaarvergadering (Café zaal Back in Time)    CV De Karklingel 

10  Nov Muziek met Smaak                                                                    Harmonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

13  Nov Kienen         KBO 

13  Nov Openbare vergadering  (Foyer)     Dorpsraad 

15  Nov Wandelen        KBO 

15  Nov Verrassingsavond       Zijaktief 

20  Nov Muzikaal Verteltheater      KBO  

23-24  Nov Zitting        CV De Karklingel 

25  Nov Intocht Sinterklaas       Decembercomité 

25  Nov Korentreffen in Oostrum (B.I.T.)    Aostrumse Zangkompeneej 

27  Nov Rondleiding Crematorium      Zijaktief 

2012 



 

DECEMBER 
 

06 Dec Wandelen        KBO 

11  Dec Kienen         KBO  

11  Dec Kerststukjes maken       Zijaktief  

11  Dec Openbare vergadering  (Thema) Grote zaal   Dorpsraad 

14  Dec Kerststukjes maken       KBO                              

18  Dec Kerstavond & viering 80-jarig bestaan    Zijaktief 

19  Dec  Kerst viering – Oostrum      De Zonnebloem 

20  Dec Wandelen        KBO 

20  Dec Kerstviering        KBO  

 

 

 

 

 

 

JANUARI 
 

06  Jan Liedjesmiddag (d’n Oesterham)      CV De Karklingel 

12  Jan Prinsebal (D’n Oesterham)      CV De Karklingel 

19  Jan Jeugdprinsebal (Café-Zaal Back in Time)    CV De Karklingel 

26  Jan Klingelbal (uitreiking Orde van Verdiensten)    CV De Karklingel 

31  Jan Carnavalsbal voor ouderen (D’n Oesterham)    CV De Karklingel 

 

FEBRUARI 
 

03  Feb Wagenoverdracht met aansluitend receptie prins (D’n Oesterham) CV De Karklingel 

08  Feb Schoolcarnaval       CV De Karklingel 

09 t/m 12  Feb Carnaval       CV De Karklingel 

13  Feb Aswoensdag        CV De Karklingel 

 

2013 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paddenstoelencursus. 
 
 
De zomer gaat langzaam op z’n retour en de herfst komt eraan  
met alle verschijnselen die bij dit seizoen horen.   
Een belangrijk verschijnsel van de herfst zijn de paddenstoelen.  
IVN Geysteren-Venray start een korte cursus over deze  
zwammen. 
De cursus start op 19 september met als cursusleider  
Gerard Compiet. Gerard heeft in de herfst van 2011 bij het IVN  
een interessante lezing gehouden over paddenstoelen op hout.  
 
 
 
De cursusdata zijn op woensdagavond 19 december en 3 oktober. Tijd: 19.30 uur. 
Zaterdagmorgen 29 september is er een paddenstoelenexcursie 
Les 1 gaat o.a. over de plaats van paddenstoelen in de kringloop van de natuur (mycorrhiza-paddenstoelen, 
saprofyten, parasieten) Deze les bevat een werkopdracht rond melkzwammen. 
In les 2 komt de ontwikkeling van paddenstoelen (voortplanting, sporenvorming en verspreiding, onderdelen 
van een paddenstoel, de verschillende vormgroepen e.d.) aan de orde. 
De cursus is laagdrempelig en daardoor ook geschikt voor niet IVN-ers. 
Voor meer informatie kijkt U op de website van het IVN: www.ivn-geysteren-venray.nl 

 

“ Muziekspektakel Veulen “ 

 
Op zaterdag 22 september, 
in de feestloods van onze Hoofdsponsor, 
Paul en Bas Reintjes, Brugpas 27c  te Veulen. 

 
t.g.v. het 50 jarig bestaan van blaaskapel, 
die Fröhlichen Rübensammler Leunen e.o. 

 
Wij houden receptie van: 18:00 tot 20:00 uur. 

 
Vanaf 20:30 uur is er het muziekspektakel  
met 3 blaaskapellen tegelijkertijd op één podium; 

 
De original Maaskapel uit Wessem 
De Zwarte Fanfare uit Aarle Rixtel 
Die Fröhlichen Rübensammler uit Leunen 

 
Het beloofd iets geweldigs te worden, dus  
noteer deze datum alvast in jullie agenda. 

 
Gratis entree. 

 





Open Monumentendag 2012  
 
Het tweede weekend van september is het weer “Open Monumentendag”.  Dit jaar voor de 26ste keer.  2012 
werd uitgeroepen tot jaar van de buitenplaatsen en landgoederen en het thema van de Open Monumentendag  
“Groen van Toen” sluit hier mooi bij aan. Ook in Venray hebben de verschillende activiteiten raakvlakken met 
dit thema.     
Zaterdag 8 september is de Petrus (Stoks) Molen aan de Sportlaan 10, in Venray  van 09.00 tot 17.00 uur 
geopend voor bezichtiging.  
Zaterdag 8 én zondag 9 september geven rondom de molen in Merselo, Groot Dorp 93,  de mensen van de 
Stichting Nooit Gedacht en heemkunde vereniging ’t Raokeliezer van 13.30 tot 17.00 uur  informatie over 
groenten, kruiden en gewassen van vroeger.  Op zondag is ook Monique van de Zanden van educatief 
centrum de Wereldboom aanwezig en zij geeft een presentatie.  Mede in het kader van Mind Map, een 
manifestatie over kunst en psychiatrie, zijn van 14.00 – 17.00 uur de St. Petrus’Banden (Grote) Kerk, de Toren 
van de Grote Kerk en het Venray Museum, Eindstraat 8 geopend en gratis toegankelijk. De toren kan 
beklommen worden en in het museum loopt de tentoonstelling: “Welkom in mijn Wereld”; kunst van outsider 
kunstenaars.   
Zondag 9 september  van 11.00 – 14.00 uur is iedereen welkom op het Landgoed Geijsteren in de 
Kasteelruïne aan de Maasheseweg. Fanfare Concordia uit Wanssum brengt een aubade en Baron C. de 
Weichs de Wenne vertelt over het oude kasteel, de verwoesting daarvan en de restauratie van de 
kasteelruïne.  

Aansluitend is er een rondleiding rondom de kasteelruïne.  
Van hieruit vertrekt om 13.15 uur een wandeling langs de 
monumenten in de kern van Geijsteren onder leiding van een gids.   
Van 14.00 – 17.00 uur is de St. Willibrorduskapel in het Geijsterse 

Bos open voor bezichtiging, er is een gids aanwezig. De Rosmolen 

is in werking en de molenaar is aanwezig om uitleg te geven.  De 

Willibrorduskapel en de Rosmolen zijn te voet of per fiets 

bereikbaar. Alle activiteiten op 8 en 9 september zijn gratis 

toegankelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 

Op maandag 10 september 2012 is het Alzheimer Café Venray weer open. 
Het café is een maandelijkse informele bijeenkomst waar mensen met dementie, 
familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden elkaar in een 
ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en te leren 
over dementie en aanverwante thema’s. 

 
 

Het thema voor deze avond is:  
Juridische aspecten bij dementie. 
Gastspreker:  
dhr. A. Leijsen, bewindvoerder en curator 

 
Het Alzheimer Café Venray vindt plaats in De Kemphaan, Kennedyplein 1 te Venray. 
Inloop is vanaf 19.00 uur en aanvang van het programma is om 19.30 uur.  
De avond wordt uiterlijk 22.00 uur afgesloten. De toegang is gratis. 
Voor meer informatie kunt u bellen met de avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray, Joke Halmans, 
telefoon (0478) 583806. 





 
 

 

 

 

 

 

 

WereldReumaDag 
 

Op WereldReumaDag, 12 oktober-2012, wordt jaarlijks wereldwijd de aandacht gevestigd op de ernst 
en impact van reuma en artrose. 
 
Via diverse activiteiten onderstrepen het Reumafonds en reumapatiëntenverenigingen, de gevolgen van 
reuma voor het dagelijks leven van patiënten en hun omgeving. 
 
Het thema van de WereldReumaDag is “bewegen”. Als je een vorm van reuma hebt kan bewegen pijnlijk zijn. 
Toch is bewegen juist heel goed. Het maakt de spieren sterker  en de gewrichten soepel. Bewegen verlicht 
ook klachten als pijn en stijfheid. 
 
Voor mensen met een vorm van reuma organiseert de “ReumaPatiënten vereniging Venray en omgeving” 
op 12 oktober een open dag waar men kennis kan nemen van de mogelijkheden die er zijn om verantwoord te 
bewegen.  
Er kan op deze vrijdagmiddag onder deskundige leiding geoefend worden in het zwembad De Sprank in 
Venray. Er is een FysioFitness en een Yoga programma op vrijdagmiddag in ontmoetingscentrum De 
Kemphaan te Venray. Er kan ook hier weer onder deskundige begeleiding geoefend worden. Daarnaast is er 
een wandelcoach aanwezig die u alles uitlegt over wandelen voor reumapatiënten en eventueel en met u een 
wandeling gaat maken.  
Hopelijk beslist u na deze middag om ook regelmatig te gaan bewegen. 
 
Iedereen met een vorm van reuma is op 12 oktober welkom; vanaf 13:30 in zwembad “De Sprank” en 
vanaf 13:00 in “De Kemphaan”.  De toegang is vrij. 
Over enkele weken is het volledige programma te bekijken op de website van de “ReumaPatiënten vereniging 
Venray en omgeving”  WWW.rpvveo.nl 
 
Adres De Sprank; Kempweg 70, 5801 VV Venray 
Adres de Kemphaan; Kennedyplein 1, 5801 VH Venray. 

REUMAPATIËNTENVERENIGING VENRAY E.O.  
Kennedyplein 1, 5801 VH Venray.   

Secretariaat. 0485 51 80 77 

Mailadres: rpvvenray@gmail.com 

Rabobank:14 00 24 727 

ING:  027 25 87 

Web: rpvveo.nl 

 

http://www.reumafonds.nl/reumafonds/activiteiten/belangenbehartiging/ondersteuning-patientenorganisaties
http://www.rpvveo.nl/
mailto:rpvvenray@gmail.com


 


