
 

 

Beste leden  
van de afdelingen voetbal en korfbal van de S.V.O. 
 

Op maandag 22 oktober a.s. vindt de jaarlijkse 
ledenvergadering van de Sportvereniging Oostrum plaats. 
Tijd: 20.30 
Plaats: kantine op het sportpark. 
 
Schrijf alvast op in je agenda, smartphone, tablet, harde 
schijf,  zodat je er ook bij kunt zijn. 
Secretaris SVO 
 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Thema avond op dinsdag 9 oktober 2012 om 20.00 uur in “den Oesterham” 
 

    “De toekomst van het Oostrums Weekblad” 
 

   Discussieer mee en geef uw mening. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 39                 Sluitingsavond in te leveren kopij 

27 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 30 sept.  9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)            
 
     overleden ouders Loonen-van Rens, Wim Loonen en Deken Loonen,    
    overleden ouders van Oijen-van Berlo,   
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,   
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.     
 
                  Misdienaars: Jack en Lisan                                     
  
Donderdag 4 okt.  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.                                                                                                                           
 

 
 
 
 
 

“Het voelt  toch alsof  hij  al aan de deur klopt. Aan de schuifdeuren zogezegd. .”  
 

             

 

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


 

Nieuwe clubkampioenen TC Oostrum 
       

De afgelopen weken zijn de voorrondes van de clubkampioenschappen gehouden bij TC Oostrum.   
 
Zaterdag werd er beslist wie zich de nieuwe 
clubkampioenen mogen noemen.  
 
De uitslagen zijn als volgt:  
Heren enkel: 1. Frans van de Kerkhof,  
2. Alex Peerlings, 3. Paul Rutten.  
Dames Enkel: 1. Riny Simons,  
2. Nelly Poels, 3. Jessica Bekker  
Heren Dubbel:  
1. Patrick Wijnen/ Alex Peerlings,  
2. Theo van de Pas/ Geert Kunen,  
3. Ton Clephas/ Gerrit Hendrickx  
Dames Dubbel:  
1. Jessica Bekker/ Jacomyn Jeuken,  
2. Ine Vollenberg/ Riny Simons,  
3. Marian Gommans/ Jacqueline Kessels 
Mixed Dubbel:  
1. Jacomyn Jeuken/ Alex Peerlings,  
2. Henriëtte van Bergen/ Gerrit Hendrickx,  
3. Ine Vollenberg/ Geert Kunen 
 
TC Oostrum wil graag alle deelnemers 
bedanken voor deze geslaagde 
clubkampioenschappen. 

Patrick Wijnen ontbreekt op de foto.  
 

 

 

Junioren, 

 

Een zeer geslaagd kamp is voorbij en nu staat er weer een toernooi op het programma. 
Op zondagochtend 7 oktober is het ouder - kind toernooi. 
 

Je kan je opgeven om samen te tennissen met je vader, moeder, oom, tante of iemand anders. 
Samen met diegene ga je dan dubbelen, dus geef je op via junioren@tcoostrum.nl voor woensdag 3 oktober. 
Geef ook even door wie je meeneemt. 
Waarschijnlijk zal dit toernooi rond 10 uur starten en eindigen rond 13 uur. Verdere info volgt nog. 
groetjes, jeugdcommissie TCO. 
 
 

Tijd voor tennisles...!? 

 
Na de herfstvakantie wordt er weer gestart met een nieuw blok tennislessen, dit is in week 43. 
Het blok bestaat uit 12 lessen, 8 lessen voor de kerst en 4 in het nieuwe jaar m.u.v. de vakanties en strenge 
winterdagen. 
De lessen voor de junioren worden gegeven op woensdag, voor de senioren zijn de lessen naar alle 
waarschijnlijkheid op maandagavond. 
Voor de senioren; wil je wel les maar kun je niet op maandag, geef dit dan aan bij je aanmelding, dan 
proberen wij hier een oplossing voor te zoeken.  
De lessen worden aangeboden in samenwerking met Tennisschool Maascourt, door gediplomeerde 
tennisleraar Rick Oudenhoven. 
Geef je op voor 15 oktober via junioren@tcoostrum.nl of senioren@tcoostrum.nl 
Voor vragen kun je altijd mailen of bellen met Jacomyn (0641236253). 

mailto:junioren@tcoostrum.nl
mailto:j@tcoostrum.nl
mailto:senioren@tcoostrum.nl


 

 

 



 

                                                     
 

 
 
De Aostrumse Zangkompeneej zal op zaterdag 29 september 2012 
optreden op de Floriade in Venlo. Op de Heestervallei zullen twee sessies van 
optredens verzorgd worden. De eerste zal om 14:00 uur aanvangen. 
 
De Aostrumse Zangkompeneej is van plan hier een gezellige middag van te maken. 
Liedjes als “Bridge over troubled water”, “Can’t help falling in love”, “New York New 
York”, “Loch Lomond” en dergelijke zullen dan niet ontbreken, maar ook bijvoorbeeld 
“Mach was Schönes” en “Wolga”. Voor iedere muziekliefhebber wel iets naar zijn of 
haar gading. 
 
Onder leiding van Kenny Jansen zingt het mannenkoor uit Oostrum al geruime tijd liederen van vandaag de 
dag. Enkele arrangementen worden door hem zelf bewerkt. Samen met twee andere dirigenten heeft hij zijn 
bijdrage onlangs geleverd aan een optreden van “Het Droomkoor” te Meerlo. Zo’n 350 koorleden van diverse 
koren hadden voor dat optreden liedjes ingestudeerd van moderne, hedendaagse zangers. 
 
We verheugen ons er op u te mogen begroeten op die zaterdag op de Floriade. Een dag naar de Floriade is 
zonder meer al een bijzondere belevenis. 
 
Namens de activiteitencommissie van De Aostrumse Zangkompeneej, 
P. Klaassen. 
 
 

 

Het Steunpunt Mantelzorg Venray geeft een cursus: ‘Blijf in balans’. 
  
Waarom een ondersteuningscursus voor mantelzorgers?   

 
Als u zorgt voor uw zieke of gehandicapte partner, familie, vriend of buur, dan bent u mantelzorger. Zoals de 
meeste mantelzorgers ziet u uw hulp waarschijnlijk als vanzelfsprekend en met liefde gedaan. En het geeft u 
veel voldoening. Dat neemt niet weg dat het soms zwaar is of dat er soms moeilijke keuzes gemaakt moeten 
worden. Misschien combineert u de zorg voor een naaste met werk of andere bezigheden buitenshuis.  
Of u zorgt voor meerdere mensen om u heen. Vaak wordt de zorg, om allerlei redenen en vrijwel ongemerkt, 
zwaarder naarmate de tijd verstrijkt. 
 
Om de zorg vol te kunnen houden, maar vooral om te voorkómen dat u als mantelzorger te zwaar belast 
wordt, organiseert het Steunpunt Mantelzorg Venray deze ondersteuningsgroep speciaal voor mantelzorgers. 
Voor diegenen dus die de (langdurige) zorg voor een naaste op zich hebben genomen. 
 
In een zevental bijeenkomsten krijgt u aan de hand van uw eigen situatie handreikingen om zo goed mogelijk 
met soms moeilijke omstandigheden om te gaan. U wisselt ervaringen en tips uit. U leert praktische en 
emotionele steun te vragen binnen uw eigen sociale netwerk en de zorg zo te regelen dat u er minder alleen 
voor staat. Daarnaast krijgt u handvatten om beter te kunnen omgaan met uw zorgsituatie, meer te genieten 
en minder te piekeren, minder schuldgevoelens te hebben en meer tijd vrij te maken voor uw eigen behoeften 
en wensen. In een laatste terugkombijeenkomst bekijkt u onder meer wat u aan de bijeenkomsten heeft gehad 
en welk effect het heeft op uzelf en uw omgeving. 
 
Start: een middag in het najaar 2012 bij Synthese, Leunseweg 51 in Venray. 
Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden. 
 
Hebt u vragen of wilt u zich aanmelden voor de cursus ‘Blijf in Balans’?  
Neem dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg Venray. 
 
Dasja Giantsios/José Wijnhoven 
Steunpunt Mantelzorg Venray 
Telefoon: 0478- 523333 
E-mail: mantelzorg@venray.nl 



 



 
“Ik raak hier al les kwij t ,  wat is dit  toch voor een afdel ing?”  
 
 
 
 

SV Oostrum Jeugd 
 
uitslagen  
zaterdag 22 september 
FCV-Venlo A1-S.V. Oostrum A1,3-1 
Leunen B1-S.V. Oostrum B1,6-2 
S. V. Oostrum C1-Volkel C1,2-5 
S.V. Oostrum C2-ST DEV-Arcen/RKDSO C2,3-2 
Volharding C2G-S.V. Oostrum C3G,3-2 
S.V. Oostrum D1G-Wittenhorst D2,1-6 
S.V. Oostrum D2G-SVEB D1,0-6 
Leunen E1-S.V. Oostrum E1,9-3 
America E1G-S.V. Oostrum E2,12-5,speler van de week Sten van den Heuij 
S.V. Oostrum E3-Montagnards E3,2-3,speler van de week Teun Cuijpers 
S.V. Oostrum E4-DEV-Arcen E2G,3-12 
S.V. Oostrum F1-Hegelsom F1G,11-3,speler van de week Luuk Willems 
H.B.S.V. F3-S.V. Oostrum F2,6-3,speler van de week Daan Linders 
S.V. Oostrum F3-Meterik F2,5-2,speler van de week Cadey Luijkx 
Merselo/SSS'18 MP-S.V. Oostrum MP1/2,1-22,speler van de week Tygo Pelzer 
 
programma  
zaterdag 29 september 
S.V. Oostrum A1-VCH A1,15:00 
S.V. Oostrum A2-Baarlo A2,13:00 
S.V. Oostrum B1-SVEB B1,15:00 
SJVV MB1-S.V. Oostrum MB1,14:30,vertrek 13.30 
Festilent C1-S.V. Oostrum C1,13:00,vertrek 11.45 
SV Venray C5-S.V. Oostrum C2,15:00,vertrek 14.00 
S.V. Oostrum C3G-Leunen C2,11:30, 
Sparta'18 D2-S.V. Oostrum D1G,12:15,vertrek 11.00 
SV Venray D4-S.V. Oostrum D2G,9:00 
S.V. Oostrum D3G-GFC'33 D4M,9:00 
S.V. Oostrum E1-RESIA E1G,9:00 
S.V. Oostrum E2-Hegelsom E1,11:30 
Griendtsveen E1G-SV Oostrum E3,9:00 
SV Venray E14-S.V. Oostrum E4,9:00 
Meterik F1-S.V. Oostrum F1,9:15 
S.V. Oostrum F2-Baarlo F2,9:30 
SV Venray F9-S.V. Oostrum F3,11:00 
S.V. Oostrum MP1/2-HRC'27 MP1/2,11:30  

 



 



SV Oostrum Senioren 
 
Uitslagen 
Zaterdag 22 september 2012 
Sporting ST vet.-S.V. Oostrum vet.,0-1 
zondag 23 september 2012 
S.V. Oostrum 1-Melderslo 1,1-2 
S.V. Oostrum 2-Leunen 3,0-2 
EWC'46 2-S.V. Oostrum 3,2-0 
Merselo 4-S.V. Oostrum 4,1-0 
SV Lottum 4-S.V. Oostrum 5,2-4 
Stormvogels'28 4-S.V. Oostrum 6,5-0 
S.V. Oostrum VR1-Amstenrade VR1,1-5 
Programma 
zaterdag 29 september 2012 
S.V. Oostrum vet.-Montagnards Vet.,17:00 
zondag 30 september 2012 
S.V. Oostrum 1-MVC'19 1,14:30,Wedstrijdsponsor CISCO VLOEREN OOSTRUM 
S.V. Oostrum 2-SSS'18 3,12:00 
Ysselsteyn 3-S.V. Oostrum 3,12:30  
S.V. Oostrum 4-SV Venray 9,11:30 
America 5-S.V. Oostrum 5,10:30 
SSS'18 7-S.V. Oostrum 6,10:00 
S.V. Oostrum VR1-Gemert VR1,10:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitslagen: 
Oostrum B1 - Oranje Wit (L) B1  4-7 
HBSV C1 - Oostrum C1    3-3 
Oranje Wit (L) D2 - Oostrum D2   5-0 
Spes (M) D2 - Oostrum D1    1-3 
Oostrum 1 - De Peelkorf 4    10-13 
Oostrum2-SVSH     4-12 
Oostrum3-SVOC     3-17 
 
Programma, 
 
Zaterdag 29-09-2012 
De Peelkorf F1b - SVO F1   aanvang 13.45 
Sporting ST C1 - Oostrum C1 12:00 
Olympia (O) D2 - Oostrum D2 10:30 
Sporting ST D2 - Oostrum D1 09:30 
Woensdag 03-10-2012 
Oostrum 3 - De Wilma's 4  19:30 
Oostrum 2 - De Treffers 3  21:00 
 

 

“Jij  bent mijn eigen sterke imponerende tijger”    
 



 



 
 
 
 
 
 
 

Oostrums weekblad 40
e
 jaargang; volgt ook nog de 41

e
? 

 

  Discussieer mee over de toekomst van het weekblad!  
 
  Dinsdag 9 oktober 2012  20.00 uur in “Den Oesterham” 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

SEPTEMBER 
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 

08  Nov Verrassingsavond       Zijaktief 

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

09  Nov St. Maartenviering       Ouderraad 

10  Nov Muziek met Smaak                                                                    Harmonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

13  Nov Kienen         KBO 

13  Nov Openbare vergadering  (Foyer)     Dorpsraad 

15  Nov Wandelen        KBO 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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

 



Open dagen Nederlandse wijngaarden 

                               
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Wijnhoeve Limburgergaard zaterdag 29 en zondag 30 september  

 

Vandaag heeft U de kans een echte Nederlandse wijngaard te bezoeken,  

een wijnmakerij te bekijken en hoe wijnvaten van lokaal hout vervaardigd 

worden (van boomstam tot vat). Genieten van kunst, muziek en natuurlijk 

wijn proeven van Limburgse bodem. 

U bent van harte welkom op zaterdag 29 en zondag 30 september  

van 12.00 tot 17.00 uur.  

Wijnhoeve Limburgergaard, Steegse Peelweg 55 te Leunen 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

KOM NETWERKEN MET ANDERE OUDERS 

Inspiratieworkshop en infomarkt communiceren met 

kinderen voor vaders en moeders 
Op maandag 1 oktober zijn alle vaders en moeders uit Venray van harte welkom bij de 
inspiratieworkshop Communiceren met kinderen! 
Band versterken 
Een vol leven, je smartphone die om aandacht schreeuwt en herrie in huis… Soms loopt je hoofd over en blijft 
er maar een half oor over voor je kind(-eren). 
Terwijl jouw aandacht en betrokkenheid juist zo belangrijk voor hen zijn.  
Hoe communiceer je met ‘hart en ziel’ met je kind? Wat doen andere ouders om de band met hun kind te 
versterken?  
Inspirerend en creatief 
Het wordt een energieke workshop boordevol slimme en nuttige tips en ideeën. Er is veel tijd om met andere 
ouders tips en ervaringen uit te wisselen.  
Bovendien kun je de leukste ideeën op de kop tikken voor dingen die je samen met je zoon of dochter kunt 
doen. 
De workshop wordt georganiseerd door Synthese omdat de week van 1-7 oktober aanstaande de Week van 
de Opvoeding is. Op de infomarkt presenteert Synthese al haar producten en diensten. Er zijn professionals 
aanwezig die graag met u meedenken! 
Praktische informatie 
De workshop en infomarkt wordt georganiseerd op maandag 1 oktober van 19.00 tot 22.00 uur bij Synthese, 
Leunseweg 51 te Venray. Meedoen is gratis. Wil je meer weten of meedoen? Neem dan contact op met 
Synthese Venray via venray@synthese.nl of 0478-517317. 

mailto:venray@synthese.nl


 



 
 
 
 
 

 
Uit de enquête van eind vorig jaar bleek dat er plm. 10 personen graag nog eens een 
keertje wilden gaan vissen…..en nu is het dan zover ! 
 

 
Maandag 8 oktober gaan we van 14.00 tot 17.00 uur nog een keertje “Vissen” 
We gaan dit doen met behulp van vrijwilligers van Visvereniging ’t Alvertje in de visvijver aan de 
Wanssumseweg. Er wordt gezorgd voor hengels, voer, aas, schepnet etc….maar als u graag met eigen 
hengel vist kan dat natuurlijk ook. 
We gaan ervan uit dat ieder op eigen kracht naar de visvijver komt maar indien er voor vervoer gezorgd moet 
worden horen we dat graag ! 
 
Maximaal kunnen er 12 personen deelnemen ! 
Er zijn geen kosten aan deze middag verbonden tenzij u met zalm of kabeljauw thuis wilt komen……………… 
‘s maandags staat de vishandel van E. Camps altijd op het dorpsplein. 
 
Opgave graag voor 1 oktober a.s. met vermelding van naam, adres en geboortedatum…dit in verband met het 
invullen van de dagvergunning 
Opgave bij: 
Joop Bus, Witte Vrouwenstraat 11, Oostrum 0478-584496 of per email:  joopbus@home.nl 
 
 
► Dinsdag 9 oktober : 
         
Gezamenlijke activiteit van  Oostrum – Oirlo -  Castenray met H. Mis in het bedevaartsoord 
van de H. Gerardus Majella in Wittem. 
        
OPGAVE  voor deelname t/m  2 oktober 
 
Het  programma van deze dagreis ziet er als volgt uit: 
08.50 uur Vertrek in Oostrum    

± 10.30 uur   Aankomst in Wittem  waar we eerst nog koffie/thee met vlaai gaan nuttigen. 
11.15 uur   H. Mis 
12.15 uur  We vervolgen onze reis naar Klimmen/Vijlen,  
12.45 uur  Bij aankomst krijgen we een heerlijke  koffietafel in restaurant Bergzicht.. 
14.15 uur  Vertrek naar Valkenburg      
14.30 uur  Geplande aankomst in Valkenburg waar we de STEENKOLENMIJN gaan bezoeken. 
In een mysterieuze omgeving onder de grond gaat u kennismaken met de bijzondere wereld van de 
Limburgse mijnbouw uit de vorige eeuw. In een sfeervolle ondergrondse filmzaal krijgen we een unieke film 
te zien over de historie van de Staatsmijnen. Na de film neemt een gids – een ex-mijnwerker – ons mee 
naar de echte wereld van de steenkoolwinning. U gaat zelf de harde, maar indrukwekkende wereld van de 
mijnwerkers beleven. Elke gids heeft zijn eigen verhaal, met de nodige humor, waardoor de sfeer van toen 
herleeft. Dit gevoel wordt extra versterkt door de demonstraties van echte mijnbouw-machines. 
Kortom een zeer bijzondere beleving, die leuk, interessant en vooral indrukwekkend is !  
De Steenkolenmijn is goed toegankelijk voor minder valide en rolstoelgebruikers !! 
16.00 uur    Vertrek in Valkenburg 
17.00 uur    Stop in Melick waar we  een heerlijk 3-gangen diner krijgen. (drank is voor eigen rekening) 
18.45 uur    Vertrek voor de terugreis. 
19:30 uur - Geplande aankomst in Oostrum.       
. 
Een compleet dagje uit, welke we u kunnen aanbieden voor  € 60,00 per persoon. Aanmelden  t/m 2 
oktober bij…Leny Tromp, Stationsweg 211a;  tel.589033……………………………… 

 
Het  verschuldigde bedrag s.v.p. overmaken op bankrekening KBO, 
nummer  1332.98.418 t.n.v. KBO Castenray o.v.v. Wittem. 

mailto:joopbus@home.nl


WHAT
verkoop van mijn handgemaakte sieraden

verder ook horloges, sjaals, tassen en riemen

PLACE
“De Wieneshof”,

Mgr. Hanssenstraat 51, Oostrum

DATE
dinsdag 2 oktober 2012

TIME
19.00 – 21.00 uur

LABEL 10
Leonie Schaeffers-van Dijck

ook op 20-09-12 bij Gemeenschapshuis “De Brink”, Albionstraat 28, Leunen

ook op 26-09-12 bij Herberg “De Peel”, Jan Poelsweg 6, Ysselsteyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

20 Dec Toepavond         SVO 

 

 

 

 

 

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 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Oostrums weekblad  “DIGITAAL”   ???? 

 
Geef uw mening op dinsdag 9 oktober 2012 “den Oesterham” 20.00 uur. 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engels leren ? 
 

Lessen in kleine groepjes. 
 

Beginners, gevorderden, 

conversatie en bijles. 
 

Overdag of in avonduren. 
 

 

Inlichtingen:   

0478-585340 



 "Volgens mij is dat de baas lieverd...”  
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Actie van Amnesty Venray op de Werelddag op zondag 30 september 
 

Steun met uw groet een gevangen Iraanse mensenrechtenactiviste! 
 
Op de 10e Werelddag van het Mondiaal Platform Venray, die jaarlijks op het Henseniusplein te Venray 
gehouden wordt en waar zo’n vijftien organisaties aan mee doen, vraagt de Venrayse afdeling van 
Amnesty International aandacht voor de rechtsongelijkheid van vrouwen in Iran.  
Bij de stand van Amnesty Venray kunt u door middel van het ondertekenen van een groetenkaart 
gevangen genomen vrouwelijke Iraanse mensenrechtenactivisten een hart onder de riem steken.  
 
In Iran heerst een grote rechtsongelijkheid tussen mannen vrouwen. Sinds 2006 pogen moedige 
mensenrechtenactivisten in Iran hier op een vreedzame manier verandering in te brengen. Zij geven 
voorlichting over vrouwenrechten en verzamelen handtekeningen voor een petitie tegen wettelijke 
discriminatie van vrouwen. Door dit werk riskeren zij gearresteerd en veroordeeld te worden tot jarenlange 
gevangenisstraffen.  
 
Vrouwen in Iran hebben te maken met wijdverbreide discriminatie onder de wet. Zij zijn uitgesloten van 
belangrijke staatsorganen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld geen rechter zijn of president. Zij hebben niet dezelfde 
rechten als mannen bij huwelijk, echtscheiding, voogdij en erfenis. In het strafrecht wordt schade geleden door 
een vrouw minder zwaar bestraft dan dezelfde schade geleden door een man. Bewijs aangedragen door 
vrouwen telt in de rechtspraak slechts half zo zwaar als bewijs aangedragen door een man.  
Overigens is hebben meisjes wel recht op onderwijs en is momenteel de meerderheid van de beginnende 
universitaire studenten in Iran vrouw. 
 
Steun op zondag 30 september de moedige vrouwen in Iran die gevangen zitten vanwege hun vreedzame 
werk voor vrouwenrechten door het ondertekenen van een groetenkaart.   
U kunt de kraam van Amnesty Venray tussen 11.30u en 17.00u op het Henseniusplein (vóór de vestiging van 
VVV/ANWB) aantreffen.  
Voor de kinderen zijn er groetenkaarten die door hen gekleurd kunnen worden. Ook is in de stand veel 
materiaal verkrijgbaar dat nu tegen een fikse korting te koop is.  
Hopelijk treffen we op deze dag mooi weer, zodat we velen van u op deze dag mogen begroeten.  
Tot zondag 30 september! 
 
________________________________________________________________________________________ 

Breincafé een trefpunt voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). 
 
Op woensdagavond 3 oktober 2012 is er weer een Breincafé in Nieuw Bergen. Het thema ‘ketenzorg bij 
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.  
 
De zorg voor mensen die meerdere professionals nodig hebben is vaak versnipperd. Cliënten moeten hun 
verhaal steeds opnieuw vertellen, de zorg is niet altijd goed afgestemd op de behoefte van de cliënt en de 
samenwerking tussen de verschillende hulpverleners is niet optimaal. VWS stimuleert dat zorgverleners één 
samenhangend pakket van zorg aanbieden: ketenzorg of ook wel integrale zorg genoemd. Tijdens het 
Breincafé wordt uitgebreid ingegaan op ketenzorg voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. 
Breincafé Nieuwe Bergen is 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.  

http://limburg.cvaregio.nl/
mailto:i.vd.sigtenhorst@mee-nml.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de kermis, 7 en 8 oktober, serveren wij 

 

Chinees Indisch lopend buffet € 13,- p.p. 

 

Onbeperkt eten, inclusief soep en nagerecht. 

 

Kinderen 6 t/m 16 jaar   €  8,- p.p. 

 

Wilt u vooraf reserveren a.u.b.!! 
 


