
 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

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

 
 
 
 
 

 

 

 
 

VERSLAG THEMABIJEENKOMST OOSTRUM’S WEEKBLAD 
 
Tijdens de themabijeenkomst van 9 oktober over de toekomst van het Oostrum’s Weekblad hebben we 
gediscussieerd met Oostrumse verenigingen en inwoners over in hoeverre de huidige vorm van  
het Oostrum ‘s Weekblad nog aansluit bij de behoefte van de lezer en gebruiker.  
 
Zowel positieve als negatieve aspecten zijn besproken, maar al snel werd duidelijk dat de meerderheid vindt 
dat het blad behouden moet blijven, voor zowel verenigingen als burgers. Het blad verschijnt wekelijks, de 
informatie bereikt een groot deel van de Oostrumse inwoners(ruim 600 gezinnen hebben een abonnement), is 
laagdrempelig, enz.  
 
Verder is er ook gesproken over de vorm; moet het een papieren blad blijven of mag het ook digitaal!  
De meningen hierover waren verdeeld, een deel zou een digitale versie prima vinden, maar een groot deel 
vindt toch dat het blad ook in z’n huidige vorm zou moeten blijven bestaan.  
Als dorpsraad willen we de mogelijkheden m.b.t. een digitale versie verder gaan bekijken, ook gezien de 
kosten van drukken en bezorgen. Men zou dan de mogelijkheid hebben om het Oostrum’s Weekblad digitaal 
of toch gewoon via de brievenbus te ontvangen. Als er ook een digitale versie komt, dan zullen we die 
waarschijnlijk eerst een paar maanden testen met een aantal inwoners. 
 
Voor wat betreft de layout en de inhoud hebben we diverse tips ontvangen welke we zeker mee zullen nemen 
voor de toekomst. 
 
Kortom het was een zinvolle avond wat de Dorpsraad betreft en we bedanken dan ook iedereen die aanwezig 
was en heeft mee gediscussieerd. 
Wij gaan er mee aan de slag! 
 
Dorpsraad Oostrum 
 

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 42                 Sluitingsavond in te leveren kopij 

18 oktober 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 21 okt.  9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)              
    overleden ouders Rongen-Rutten en Mia Driessen-Rongen,   
    Piet Peeters en Jo Peeters-Verstegen,     
    Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,   

familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.     
 
                  Misdienaars: Jack, Lisan en Sandra                                                                                        
  
Donderdag 25 okt.  9.00 uur: H. Mis                                                                              
 
NB: Zondag 4 nov.  9.30 uur: Allerheiligen- en Allerzielenviering!!! (Harmonie SMT)    
 
PS:  Om tijdens de winter extra hoge verwarmingskosten van de kerk te voorkomen,  
        vervalt van 1 november 2012 tot 11 april 2013 donderdags de h. mis van 9.00 uur!!!    
 
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


 

Uitnodiging algemene ledenvergadering 
 

Sportvereniging Oostrum  
  
 

Datum: 22 oktober 2012 
Tijd:   20.30 
Plaats:  Kantine Sportpark de Spar 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
 

2. Notulen ledenvergadering d.d. 17-10-2011 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

4. Jaarverslagen seizoen 2011-2012 
 

5. Financiële verslagen seizoen 2011-2012, deze verslagen en de begroting zullen 1 uur voor de 
vergadering ter inzage in de kantine worden gelegd, maar kunnen ook vanaf 1 oktober 2012 bij de 
penningmeester via mail fritsdupont@home.nl worden opgevraagd. 

 
6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie 

 
7. Begroting 2012-2013  

 
8. Voorstel tot contributieverhoging; verhoging van € 7,50 voor de leden van de afdeling voetbal en 

verhoging van € 5,- voor de leden van de afdeling korfbal. 
 

9. Verplichte zelfwerkzaamheid actieve leden 
 

10. Bestuursverkiezingen 

 Bestuur SVO 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Derk Ederveen, Marivi Claessens 

 

 Bestuur afdeling voetbal 
o Nieuw bestuurslid: Paul van Bergen 
o Tussentijds aftredend: Jacqueline van Kessel en Patrick Verrijth 
o Aftredend en niet herkiesbaar: Sjef Arts 
 

 Bestuur afdeling korfbal 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Marcia van Zweden 
o Nieuw bestuurslid: Petra van Bergen 
 

 
Door de leden kunnen tot uiterlijk drie dagen voor de vergadering kandidaten voor bestuursfuncties 
voorgedragen worden. Dit dient te gebeuren onder overlegging van een door het kandidaat-bestuurslid en drie 
leden ondertekende verklaring, dat hij of zij bij verkiezing, deze functie ook zal aanvaarden. 
 
 

11. Rondvraag 
 
De notulen en jaarverslagen zijn via e-mail bij M. Claessens (mclaessens@planet.nl) op te vragen en liggen 
ook vanaf 1 oktober 2012 ter inzage in de kantine) 
 
Afmeldingen bij: M. Claessens  mclaessens@planet.nl 

mailto:fritsdupont@home.nl
mailto:mclaessens@planet.nl
mailto:mclaessens@planet.nl


 

 

 



Lidmaatschappen C.V. de Karklingels 
 
Tussen 17 en 31 oktober zullen de leden van de Raad van Elf en 
het Bestuur bij u langs komen om het lidmaatschapspasje te 
bezorgen voor het aankomende carnavalsseizoen.  
Het lidmaatschap kost € 16. 
Bent u nog geen lid van de C.V. de Karklingels en wilt u dat wel 
graag worden, stuur dan even een mailtje naar 
karklingels@home.nl.  
Het lidmaatschap geeft recht op een gratis entreebewijs voor de 
zitting (zolang de voorraad strekt) en gratis entree bij het prinsebal.  
Onze leden krijgen als eerste de gelegenheid een kaartje voor de 
zitting te bemachtigen. Pas daarna begint de vrije verkoop voor de 
zittingsavonden.  

 

ZITTINGS-AOVENDEN KARKLINGELS 
 
Vreejdag 23 nevember en zaoterdag 24 nevember zien wèr de jaorlekse zittings-
aovenden van òs Carnavalsvereniging. Ok dit jaor denke we d’r ien geslaagd te 
zien een moj programma vur ollie ien mekaar te zette mit butedäörpse artiesten en 
van aege bòjjem.  
 
D’r is dit joar een extra Vreeje Verkoeëp umdat ut d’n zòndág de  
11e van d’n 11e is. 
 
 
Leeje verkoeëp: Allemanscafé Aostrum op zòndág 4 Nevember tusse 14:00 en 16:00  
 
 
Vreeje verkoeëp: Allemanscafé Aostrum op zaoterdag 10 Nevember tusse 17:00 en 19:00 Pries € 11 ,- 
 
Vreeje verkoeëp: Allemanscafé Aostrum op zòndág 11 Nevember tusse 14:00 en 16:00  

Pries € 11 ,- 
 
Zurreg dat geej op tied bint, dan hedde de baeste plàts! 
 
De Kemmissie Zitting 
 
 
 
 

 
 
  

Beste inwoners van Oostrum 
 
 

 
Zoals u wellicht weet plaatst de dorpsraad elk jaar een kerstboom op het dorpsplein. 
Ook dit jaar willen we dat doen en zijn daarom op zoek naar  
 

een GROTE MOOIE  kerstboom. 
 

Misschien hebt u een boom die u hiervoor wilt afstaan. 
Een berichtje naar het secretariaat van de dorpsraad is welkom. 
dorpsraadoostrum@home.nl of telefoonnummer 0478-561231 
 
Dorpsraad Oostrum 

mailto:karklingels@home.nl
mailto:dorpsraadoostrum@home.nl


 



Kaartverkoop uitvoering 27 / 28 oktober  
 

 

Beste mensen 
 
Over anderhalve week is het zover; op zaterdag 27  en zondag 28 oktober  brengen wij  voor 
u de klucht “Gestuntel op verloskunde” op de planken.  
Hier volgt een korte toel icht ing van het stuk:  
 
Het zijn drukke t i jden op de afdel ing ver loskunde van het ziekenhuis.  
Hoofdzuster Debby probeert alles in goede 
banen te leiden, maar dat valt  niet mee gezien 
het personeel dat rondloopt op de afdel ing.  
Ze l i jken het drukker te hebben met andere 
zaken dan met hun werk. Zo is dokter Koekoek 
de hele t i jd op zoek naar iets; Thijs, de arts in 
opleiding heeft meer oog voor de 
verpleegsters dan voor zijn pat iënten;  
en de verpleegsters zelf  vl iegen elkaar om het 
minste of  geringste in de haren. Dan hebben 
we het nog niet eens over de pat iënten gehad. 
Kortom er gebeurt van al les op de afdeling en dat zorgt voor een hoop “gestuntel” .  
 
De uitvoer ingen zijn in gemeenschapshuis D’n Oesterham in Oostrum.  
Aanvang van de voorstel l ingen is op zaterdag om 20:00 uur , en op zondag om 19:00 uur. 
De zaal is een half  uur voor aanvang open.  
Kaarten à €7,50 zijn verkri jgbaar aan de kassa  
 
Voor meer informatie en het bestel len van kaarten kunt u contact opnemen met Lucienne 
Janssen, email:  luciennej@home.nl.  
 
Met vriendel i jke groet,  
 
Toneelgroep de Vlasbloem 
 

 

 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 

Mevrouw Ineke Smans 
 

Datum:  Dinsdag 30 oktober 2012 
Plaats:  D’n Oesterham. 
Aanvang: Avond 20.00 uur. 
Lezing:  Gezichtsgymnastiek  

 
Gezichtsgymnastiek, de natuurlijke facelift.  
 
Door het ouder worden verliest de huid aan stevigheid. In de esthetische klinieken bestaat er een keur aan 
kostbare en riskante ingrepen om het gelaat te verfraaien.  
Kies voor een veilig en verantwoord alternatief n.l. de natuurlijke facelift door middel van gezichtsgymnastiek. 
Want net zoals we ons lichaam glad en strak en soepel kunnen houden door spieroefeningen te doen, zo 
kunnen we ook de spiergroepjes in ons gelaat trainen en op die manier in prima conditie houden. Door deze 
oefeningen kunnen oogleden worden gelift, wallen worden verminderd, onderkinnen worden gereduceerd. 
Langzamerhand vervagen rimpels en groefjes. 
Een prima methode waar geen mes en injectienaald aan te pas komt, het is risicoloos, het doet geen pijn, je 
doet het helemaal zelf.  
 
Spreekt bovenstaande je aan dan wordt men van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen, tot ziens op 30 
oktober aanvang 20.00 uur in D’n Oesterham. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Eindejaarsopruiming gebruikte Electrofietsen!!  
 

 Sparta Ion M-gear 7v (ijsblauw) (alle maten)    €995,- > €595,- 

 Sparta Ion M-gear lage Instap 7v (div kleuren)  €1095,->€695,- 

 Gazelle Orange Demo 8v Dames 50cm (geel)            (nieuw)€2199,->€895,- 

 Sparta Ion GL (zilver/wit en blauw/zilver) (D en H)  €1195,->€950,- 

 Sparta Ion XGT 8v Dames 48cm (blauw)   €1295,->€995,- 

 Sparta ION RX 8v Dames 53cm (blauw/zilver)  €1295,->€995,- 

 Trek L500+ Dames 50cm en Heren 55cm   €1295,->€995,- 

 Giant La Free Dames       €450,- > €250,- 

 Sparta Ion XT Dames 53cm (blauw-zilver)   €1295,->€995,- 

 Nog diverse andere gebruikte electrofietsen, ongeveer 20 stuks! 

 



SV Oostrum Jeugd 
uitslagen  

zaterdag 13 oktober 2012 

S.V. Oostrum A2-H.B.S.V. A2,1-6 

S.V. Oostrum C3G-Wittenhorst C4,3-3 

Sportclub Irene MB1-S.V. Oostrum MB1,4-1 

Baarlo D1-S.V. Oostrum D1G,3-2 

programma  

zaterdag 20 oktober 2012 

S.V. Oostrum MB1-HRC'27 MB1,15:00 

S.V. Oostrum C2-Deurne C3,15:00 

S.V. Oostrum E2-Volharding E3,11:30 

S.V. Oostrum MB1-HRC'27 MB1,15:00 

 

SV Oostrum Senioren 

Uitslagen 

zaterdag 13 oktober 2012 

Melderslo  vet.-S.V. Oostrum vet.,3-3 

zondag 14 oktober 2012 

S.V. Oostrum 1-Ysselsteyn 1,5-2 

S.V. Oostrum 2-DSV 2,0-2 

S.V. Oostrum 3-vrij, 

Holthees 2-S.V. Oostrum 4,0-3 

Sporting S.T. 5-S.V. Oostrum 5,2-3 

EWC'46 4-S.V. Oostrum 6,1-6 

Progra mma 

 zaterdag 20 oktober 2012 

S.V. Oostrum vet.-GFC (A,17:00 

zondag 21 oktober 2012 

Wittenhorst 11-S.V. Oostrum 4,9:30 

 

 

 

 

 

 

 

“Victor!  Het  i s  wel  je eigen  vlees en b loed dat  een k lein  beet je  ru ikt .”  

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
Uitslagen: 
De Eendracht D2 - Oostrum D2  0-10 
Merselo 2 - Oostrum 3   8-0 
DOS (A) 2 - Oostrum 2   11-3  
Erica B1 - Oostrum B1   22-1  
Roka C1 - Oostrum C1   0-0  
VIOS (O) D2 - Oostrum D1   4-5 Proficiat kampioene 
SVSH 4 - Oostrum 1    1-3 
Programma; 
24 OKT 19:30 UUR 
Oostrum 3 - De Wilma's 4 
24 OKT 21:00 UUR 
Oostrum 2 - De Treffers 3  
 

 
Zo. 21 okt. 09.00u. Repetitie tamboerkorps 
Ma. 22 okt. 18.45u. Repetitie jeugdorkest 
  20.00u. Repetitie orkest 
Wo 24 okt. 16.00u. Leerlingen tamboekorps 
  19.00u. Repetitie Hit-it 

          20.00u. Repetitie tamboerkorps 
Agenda:  
27 okt. Inzamelen oud papier 
4 nov. Allerzielen 
9 nov. St. Maarten 
10 nov. Dinnershow 
 
Heeft u zin in een heerlijk , compleet avondje uit? Kom dan op 10 november 2012 naar: 
 

Muziek met smaak! 
 
Deze dinnershow, georganiseerd door Harmonie Sub Matris Tutela is een avond vol muziek en entertainment 
onder het genot van een heerlijk diner in buffetvorm. Het orkest zorgt samen met de drumband, een combo, 
twee zangers en twee zangeressen voor de muzikale omlijsting van de avond. Om de show compleet te 
maken komt ook entertainment aan bod in de vorm van dans van twee danseressen en toneel van 
toneelgroep ‘de Vlasbloem’ uit Oostrum.  
 
De avond wordt afgesloten met een gezellige afterparty  waar u nog even na kunt kletsen en de avond op een 
leuke manier af kunt sluiten. Natuurlijk mag goede muziek hierbij niet ontbreken en daarom speelt Orkest 
Flavour uit Venray voor u!  
 
Er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor deze fantastische avond! Een kaart voor de dinnershow is  
€ 49,50 en is all-in; zowel het diner, de show als de drank zijn bij de prijs inbegrepen. De entree van de 
afterparty is bij de prijs van de dinnershow inbegrepen, maar de consumpties voor de afterparty zijn voor eigen 
rekening. U kunt ook een kaart kopen voor alleen de afterparty, deze is € 2,-. 
 
Tot en met 20 oktober kunt u voor het kopen van kaarten terecht bij Slagerij Biermann. Daarnaast is er op 22 
oktober ook de mogelijkheid om kaarten te kopen bij de Oesterham van 18.30 tot 20.00 uur. 
 
Bent u met een grotere groep en wilt u graag bij elkaar zitten? Neem dan contact op met Marian Vermeulen, 
telefoonnummer 0478-510852 (graag tussen 18.00 en 20.00 uur). 
 
Graag zien we u op 10 november bij Muziek met smaak! 

 



 



Hannes 
 
De Oostrumse gemeenschap heeft zich tijdens de themabijeenkomst van dinsdag 9 oktober breed 
uitgesproken voor handhaving van het Oostrums Weekblad(O-Wee) in de huidige vorm; enkel aanpassingen 
daargelaten. 
Digitaal alleen is geen optie, want dan blijven, veelal, ouderen uitsloten van specifiek Oostrums nieuws. Over 
een aantal jaren zal dit probleem minder worden, want ook de oudjes worden meegesleept in de huidige 
technologie. 
Men wilde bijvoorbeeld wel een column met daarin nieuws en ontwikkeling in Oostrum, in een beetje 
cryptische en ludieke vorm. 
Het is geenszins de bedoeling van de `Oostrums Hannes` om personen of anderszins te krenken. Op een 
ludiek manier zaken aan de kaak stellen, waarin iedereen zich kan terugvinden. 
Hannes gaat dus niet op de gemeentelijke toer, daar hebben we een andere Hannes voor. 
Spelen bij de gemeente specifieke Oostrumse aangelegenheden, dan komt deze Hannes wel in het geweer. 
De redactie van O/Wee zal in nauw overleg met de voorzitter van de dorpsraad de kopij publiceren. 
Hannes streeft naar een wekelijkse column, waar mensen naar uitkijken. Ik hoop dat het lukt. 
Beschouw dit als een voorwoord, volgende week ga ik van start. 
 
O.H  (Oostrumse Hannes) 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Gemeente Venray werkt alléén op afspraak  
 
Sinds de verhuizing naar het gerenoveerde gemeentehuis aan de Raadhuisstraat, werkt de gemeente 
Venray alleen nog op afspraak. Een afspraak maken kan via de website of telefonisch.  
 

Maar wist u al dat u veel gemeentelijke diensten en producten ook direct kunt regelen via www.venray.nl? 
Bijvoorbeeld het opvragen van een uittreksel uit de burgerlijke stand of het doorgeven van een verhuizing 
binnen de gemeente. Voor sommige producten of diensten heeft u uw DigiD nodig. 
 
Afspraak maken 
Natuurlijk kunnen we niet alles online regelen. Soms is een bezoek aan het gemeentehuis nodig. Voortaan 
moet u daarvoor een afspraak maken. We voorkomen zo lange wachttijden. Voor een aantal producten kunt u 
rechtstreeks via de website een afspraak inplannen, zoals voor het aanvragen van een paspoort. Klik links op 
de homepage op ‘Afspraak maken’ en er verschijnt een lijst met producten waarvoor u via de website een 
afspraak kunt inplannen. Staat uw product er niet tussen? Dan staan we u graag eerst telefonisch te woord, 
bijvoorbeeld voor het aanvragen van een bouwvergunning.  
 

 

 

  
“Meer smaken hebben  we echt  n iet  meneer  Hoefnagels.”  
 
 
__________________________________________________________________________________________  
 

Zaterdag 6 oktober vond de benefietavond plaats op het sfeervolle landgoed De Biestheuvel in Hoogeloon.  
Deze avond stond symbool voor een jaar lang kei hard werken. Keihard werken door TOPdeelnemers, 
ambassadeurs, vrijwilligers en bestuursleden. 
De goed bezochte avond stond bomvol van muzikale optredens, prachtige interviews en een geslaagde 
veiling. Particuliere donaties, zakelijke sponsoring, statiegeldflessenacties, lessenmarathons, whiskyproeverij, 
sponsorlopen, veilingen... Er is werkelijk alles uit de kast gehaald om zoveel mogelijk geld te verzamelen  

voor KiKa.  En met succes: € 119.420,99. 
In tijden van economische crisis is het Naar de Top voor KiKa gelukt om op 6 oktober een TOPBEDRAG te 
overhandigen aan Rien Schimmel van stichting KiKa. 
Wat een daverend succes! Iedereen bedankt voor jullie bijdrage! 
 
Piet van de Ven, Harrie en Jan-Willem Bruysten. 

 

http://www.venray.nl/


        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Hobbybeurs in Oostrum 
 
Oostrum kent veel mensen die enthousiast vele verschillende hobby's beoefenen. Deze hobby's lopen uiteen 
van fotograferen, tot schilderen, bloemsierkunst, textiele werkvormen en het maken van sieraden. Een groot 
aantal hobbyisten vindt het leuk om de resultaten van hun  hobby's aan een ruimer publiek te laten zien.  
 
Op zondag 11 november organiseert de KBO afdeling Oostrum daarom een beurs in gemeenschapshuis  
D'n Oesterham, Watermolenstraat 1, Oostrum.  
U bent van harte uitgenodigd om tussen 11.00 uur en 16.00 uur te komen kijken en eventueel iets moois mee 
naar huis te nemen.  De toegang is gratis voor iedereen van jong tot oud en waar ook vandaan. 
 

Tot kijk op de hobbybeurs 11 november. 

 
 
 

Het mysterie rond paddenstoelen. 

Wandelt u ook zo graag in een herfstig bos? En als u paddenstoelen ziet, 
wordt u dan ook nieuwsgierig? Paddenstoelen zijn mysterieus!! Wilt u er meer 
over weten? 

 

IVN Geysteren-Venray start een korte paddenstoelencursus met als 
cursusleider Gerard Compiet.   
Gerard heeft in de herfst van 2011 bij het IVN een interessante 
lezing gehouden over  
"Paddenstoelen op hout". 

Les 1 gaat o.a. over de plaats van paddenstoelen in de kringloop 
van de natuur (mycorrhiza-paddenstoelen, saprofyten, parasieten)  
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 geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in het 
onderwerp paddenstoelen.  
De cursusdata zijn op woensdag 24 oktober en 31 oktober. De aanvangstijd is 19:30 uur.  
Zaterdagmorgen 10 november is er een paddenstoelenexcursie.  
 
De bijeenkomsten vinden plaats in de Alde Schol, Dorpstraat 15, in Geysteren. 
 
Voor meer informatie kijkt u op de website van het IVN: www.ivn-geysteren-venray.nl 
Opgave tot uiterlijk 20 oktober 2012. 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

MS Collecteweek 19-24 november 
Strijd mee tegen onzichtbare slopende ziekte 
Collectanten zijn hard nodig! 
Wilt u heel concreet helpen om mensen met MS een beter leven te geven? 
Collecteren is niet moeilijk. U ontvangt van de coördinator in uw woonplaats de collectebus en overlegt in welk 
straat wilt collecteren. Gemiddeld zet u zich 1 avond per jaar in! 
Meer informatie:  
Wilt u zich aanmelden en/of meer weten over ons werk?  
Bel 010-5919839 of kijk op www.nationaalmsfonds.nl 
Een donatie op giro 5057 is meer dan welkom. 

http://www.ivn-geysteren-venray.nl/
http://www.nationaalmsfonds.nl/


 

STARTERS Opgelet: 
 

TE KOOP in OOSTRUM 
Watermolenstraat 6 

 
Halfvrijstaande woning (’61) met 
garage en carport; goed onderhouden. 
o.a. woonkamer met uitbouw, 
eetkeuken, huiskelder en 4 slaapkamers. 
Inh. ca. 380 m³ op perceel van 230 m². 
Op een fijn plekje in het dorp! 

 

*Vraagprijs: € 185.000,-- k.k.* 

www.groenwonen.nl 
Tel.: 0478-692525 

 



 
 
 

Voor een goed plan is er altijd geld! 
 
Beste Oostrumse bestuurders. Op 2 november staat alweer de tweede editie van het Aostrums Bestuurders 
Café voor de deur. Jullie weten het vast nog wel. Een informele manier om elkaar te leren kennen, om 
ervaring uit te wisselen en om kennis op te doen. 
 

Zoals door de aanwezigen vorige keer gewenst zal het hoofdthema  subsidies en fondsenwerving zijn onder 
het motto “voor een goed plan is er altijd geld”.  Want vergis je niet. Het wordt geen saaie bijeenkomst over 
cijfertjes voor alleen penningmeesters. Integendeel. Het gaat in eerste instantie om plannen voor leuke nieuwe 
initiatieven. 
 

We kunnen ons verheugen op de bijdrage van een drietal deskundigen op het gebied. Ger Last en Edwin 
Teurlincx van de gemeente Venray en Jos Gerritsen die al vele jaren als fondsenwerver actief is. Zij zullen een 
korte introductie verzorgen, waarna we verder gaan in een workshop vorm. Samen aan de slag om te oefenen 
in “hoe pak je zoiets nu aan?”.  Het leuke idee en het goede plan blijken de basis te vormen voor het 
verkrijgen van subsidie of fondsengelden. En dan is er veel mogelijk. Zeker wanneer je samen activiteiten 
ontwikkelt. 
Laat je gedachten dus nu alvast gaan over leuke initiatieven, met name samen met andere verenigingen. Op 2 
november kunnen die ideeën verder uitgewerkt worden tot plannen die rijp zijn voor verwerving van subsidie of 
fondsengeld. 
 

Uiteraard zal er voldoende tijd over blijven om met de deskundigen en elkaar na te praten over het thema of 
andere onderwerpen. 
 

Meld je aub even aan bij geertthuis@home.nl, zodat we in de voorbereiding weten met welk aantal we 
rekening moeten houden. 

2 november – aanvang 19:30 uur – d’n Oesterham 
 

Zorg dat je er bij bent. 
Geert Janssen  
harmonie “Sub Matris Tutela” 

 

 

 

 

 

OKTOBER 
18  Okt Herfstwandeling       KBO 

27/28 Okt Uitvoering “Gestuntel op verloskunde”    de Vlasbloem 

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 

2012 

mailto:geertthuis@home.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 

Datum: Donderdag 8 november 2012 
Plaats:  TheaterHotel de Oranjerie Roermond 
Aanvang: 10.00 uur tot 16.00 uur, opgave tot 29 oktober. 
Onderwerp: Ruimte voor nieuwe verbindingen   

 
 
 
Ledenvergadering Zijactief Roermond donderdag 8 november 2012 
De Algemene Ledenvergadering van 2012 staat volledig in het teken van het thema “nieuwe verbindingen” 
Met een open vizier kijken we vooruit naar de kansen en mogelijkheden om onze vereniging nóg beter bij de 
vrouw van nu aan te laten sluiten. Hoe kunnen we zorgen dat iedere vrouw zich thuis voelt bij ZijActief 
Limburg, nu en in de toekomst? Samen blikken we vooruit naar het beleidsplan voor de komende vier jaar. 
 
De algemene ledenvergadering op donderdag 8 november wordt gepresenteerd door Kiki van Aubel, bekend 
van TV Limburg. 
 
Programma: 
10.00-10.30 uur Ontvangst met koffie en thee 
10.30-12030 uur Welkom door presentatrice Kiki van Aubel 
 

Bezinnend moment door kring Helden 
“Verbondenheid in Beeld” 
 
Jaarrede door Truus Geraeds 
 
Formele stukken 
 
Afscheid Leny Reuls, Marly de Jong, Jeanny Schillings 
en Bergi Direks 
 

12.30-14.00 uur Lunch 
14.00-16.00 uur Middagprogramma waarin de drie nieuwe speerpunten uit het beleidsplan 2013-2016 op 

een verrassende manier concreet worden. Een aantal voor ZijActief Limburg belangrijke 
partners en inspirerende talenten doen een boekje open over waar zij voor staan. Het 
belooft een middag vol praktische informatie en persoonlijke verhalen te worden. 
Afsluitend laat musicaltalent Brigitte Heitzer, speciaal voor u, zien wat zij aan muzikaal 
talent in huis heeft. 

De deelname aan de algemene ledenvergadering is gratis. 
Wilt u gebruikmaken van het lunchbuffet, dan betaalt u € 16,00. 
Aanmelden voor de ALV en/of lunch kan tot 29 oktober bij het afdelingssecretariaat of bij het servicebureau via 
het aanmeldformulier. 
 
Locatie: De ALV vindt plaats in TheaterHotel de Oranjerie, 

Kloosterwandplein 12-16, Roermond (op enkele minuten van het NS- en  busstation; parkeren 
kan in parkeergarage De Oranjerie) 

Tot ziens op donderdag 8 november 2012! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inloopavond voor startende ondernemers op 26 oktober 

Bent u pas gestart met uw eigen onderneming of loopt u met het idee uw eigen 
onderneming te starten? Loop dan eens bij ons binnen tijdens onze inloopavond voor 
starters. Tijdens deze avond kunt u zich vrijblijvend door één van onze Bedrijven Adviseurs 

laten informeren over datgene wat komt kijken bij de start van een eigen onderneming en 
beantwoorden zij al uw vragen.  

De eerst volgende inloopavond is op vrijdag 26 oktober 2012 op ons  

kantoor in Venray. Onze Bedrijven Adviseurs staan  
van 16:00 tot 19:00 uur voor u klaar! 

 

Rabobank Venray   (0478) 530 200 
 

 

Weekkalender 2013 beschikbaar  
bij Rabobank Venray 

 

2013 staat voor de deur, een jaar waarin u volop nieuwe afspraken gaat maken met 

bekenden. Een weekkalender kan daarbij niet ontbreken. 
 

Daarom geeft Rabobank Venray haar klanten een weekkalender voor 2013 cadeau.  

Vanaf maandag 15 oktober zijn de weekkalenders af te halen bij de receptie  
op onze kantoren in Venray en Wanssum.  

 
Ieder gezin ontvangt één kalender. Dit omdat we zoveel mogelijk klanten blij willen 
maken met de weekkalender voor 2013. Wees er snel bij want op=op! 

 

Rabobank Venray    
(0478) 530 300 
www.rabobank.nl/venray 
 

 
 


