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Uitnodiging aan alle inwoners van Oostrum
Thema vergadering Dorpsraad 11 maart 2014 in D’n Oesterham aanvang 20.00 uur 

De dorpsraad is bezig met het opzetten van een zelfsturingsproject gemeenschapsaccommodaties. De 
kernvraag voor de Dorpsraad is “waar heeft Oostrum in de toekomst behoefte aan, en in hoeverre  
voldoen onze huidige gemeenschaps-accommodaties hieraan?” 

Wat is een zelfsturingsproject?
Elk dorp mag een zelfsturingsproject indienen dat belangrijk is voor het dorp. Indien dit project aan de 
voor afgestelde voorwaarden voldoet wordt dit project door de gemeente financieel gesteund. Door 
zelf initiatief te nemen en zaken te organiseren, lossen inwoners veel dingen op en realiseren zij kleine 
en grote initiatieven zonder (al te veel hulp van) de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven van 
andere dorpen zoals het Zorghuus in Ysselsteyn, het multifunctionele centrum voor Leunen maar ook 
het toekomstige Logeerhuis in Venray-kern. Iedereen kan individueel of collectief een steentje bijdra-
gen. 

In de door de gemeente gestelde voorwaarden zullen de behoeften en wensen, evenals het draagvlak 
en draagkracht met betrekking tot deze accommodaties belangrijke pijlers zijn.
Gemeenschapsaccommodaties moet u breed zien zoals bijvoorbeeld: gemeenschapshuis, school, kerk-
gebouw, gymzaal en sportkantine.  

De dorpsraad  wil de Oostrumse gemeenschap nauw betrekken bij dit project.  
Een werkgroep heeft vorm gegeven aan een opzet voor deze brede discussie en wil deze graag, alvo-
rens hiermee verder te gaan, met u delen. Graag willen wij u uitnodigen met ons van gedachten te 
wisselen over dit project. Waardevolle suggesties kunnen door de werkgroep meegenomen worden in 
de verdere uitwerking van het project. 
Wij hopen dat we velen van u op 11 maart 2014 mogen begroeten bij deze presentatie en hierdoor een 
eerste vorm van draagvlak voor een eventueel project te kunnen bereiken.

Dorpsraad Oostrum
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    Zondag 9 maart 
    9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)  

    Frank en Leo Martens,
    overleden familie Raedts-Verhees, 
    Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
    familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse 
    familie.          

  8 maart    inzamelen Oud papier                                                                                                                                           
  22 maart  inzamelen Oud papier                                                                                                                                           
  23 maart  Rommelmarkt                                                                                                                                      
  29 maart  Potgrondactie                                                                                                                                    
  29/30 maart   Solisten/ensemble toernooi                                                                                                                                         
  Muziekfederatie Venray
 



MAART  
  
   1 - 4 Carnaval CV De Karklingels
   6 Wandelen KBO
   7 Symposium (Hart voor Vrouwen) Roermond ZIJACTIEF
   11 Thema vergadering Dorpsraad 
   12 Smakt (Met Oirlo & Castenray) KBO
   15 Lenteconcert AZKompeneej
   18 Kienen (BIT) KBO
   19 Bedevaart & Quiz in de Smakt ZIJACTIEF
   20 Dag voor alleengaande in Melderslo ZIJACTIEF
   20 Het Loo De Zonnebloem
   20 Wandelen KBO
   23 Rommelmarkt Harmonie
   25 Rondleiding bij STRAKK-Keukens ZIJACTIEF
   29 - 30 Toneeluitvoering De Vlasbloem
  
APRIL  
  
   ? Babbeltrucs KBO
   1 Theatertournee De Zonnebloem
   3 Wandelen KBO
   8 Fietstocht KBO
   9 Toon Kortooms Museum De Zonnebloem 
   10 Modeshow (door Hout-Brox en v/d Ven) ZIJACTIEF



24 uurs Kinderopvang



Lezing over Castenrayse Vennen 
 
IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 10 maart 
een lezing over de Castenrayse Vennen. De lezing start 
om 20:00 uur in zaal de Gelderkoel in Heide en wordt 
verzorgd door Jan Strijbos. De lezing is gratis voor leden 
van IVN-Geijsteren-Venray. Niet-leden betalen een 
bijdrage van € 2. 
 
De lezing over de Castenrayse Vennen gaat over situatie 
voor en na de Tweede Wereldoorlog, maar ook over de 
actuele toestand van het gebied. De vele foto’s die 
getoond worden, geven een prachtig beeld van hoe het 
was en hoe het nu is.  
 

 
 
Over het natuurreservaat De Castenrayse Vennen, in 
eigendom van Staatsbosbeheer, kan Jan Strijbos van alles 
vertellen. In het verleden werd er turf gestoken en turfslijk 
gebaggerd. Ook haalde men er ‘schânse’ (takkenbossen) 
om de sopketel of de bakkersoven mee te stoken. Bij veel 
mensen blijft het gebied echter in herinnering als 
schaatswater, waar schaatsliefhebbers uit de hele regio 
op winterse dagen naar toe togen. 
Bij de ruilverkaveling in 1969 werden maatregelen 
genomen, waardoor de waterstand dramatisch zakte. Het 
gebied begon langzaam maar zeker te verdrogen. Gelukkig 
zijn er herstelwerkzaamheden uitgevoerd waardoor het 
gebied behouden is gebleven. In 1997 werd een 
natuurlijke en avontuurlijke wandelroute aangelegd, die 
nu nog steeds uitdaagt om de prachtige Castenrayse 
Vennen te verkennen.  
 

          Column.

      Karnaval.

 Terwijl ik hier een column zit te schrijven, is het 
zuidelijke deel van Nederland karnaval aan het 
vieren.  Heerlijk.

Toch, die enkele keren, dat ik erbij ben, geniet ik 
met volle teugen. Er zit iets in mijn bloed, wat 
er nooit helemaal uit gaat. Het bloed wordt wel 
dunner, of liever gezegd wat dikker, het stroomt 
n.l. niet meer zo hard.

Het is nog steeds mooi om te zien, dat met die 
dolle dagen iedereen gelijk is, ook al heeft de 
een een deftiger pak aan als de ander.
Mensen geniet ervan zolang het kan.

Over genieten gesproken, de lente is al in het 
land. Als je ziet wat er helemaal of bijna in bloei 
staat, dan is dat niet normaal meer.
De winter is aan ons voorbij gegaan dit jaar, 
althans dat hopen we maar, want anders ziet 
het uit.

Ik moet er niet aan denken.

We gaan gewoon weer genieten van de lente, 
met al zijn moois.
De mensen fleuren weer op, gaan van alles 
ondernemen in de tuin of anderszins.

De schoffelploeg komt weer in actie, alles komt 
uit de winterslaap.

Het enige wat de rust verstoort, zijn de 
verkiezingscampagnes en de grote borden.
Door wie worden we na de verkiezingen , met 
allerlei mooie beloftes, weer “gepakt”??????

Dat wordt misschien een verrassing, een niet 
traditionele coalitie zou wel eens goed kunnen 
zijn.

   O  -  WEE.





 
 
 
 
 
 
 
 
12 maart Bedevaart Smakt 
Tezamen met Oirlo en Castenray gaan we 13 maart naar Smakt. 
 
Het programma is als volgt: 
 
15.00 uur de H.Mis 
 
Daarna gezellig samenzijn onder het nuttigen van koffie en vlaai in het Pelgrimshuis 
Uw bijdrage hiervoor is € 2.75; gaarne te voldoen bij opgave uiterlijk 7 maart bij Leny Tromp, Stationsweg 211a. 
 
Bij goed weer gaan we op de fiets; in dat geval wordt u tussen half twee en kwart voor twee verwacht op het 
Dorpsplein. 
Indien u per auto wenst te gaan , vertrekken we om 14.30 uur vanaf het Dorpsplein. 
Als u geen vervoer hebt en graag wil meerijden kunt u dit aangeven op het onderstaande strookje 
 
 
 
Smakt 13 maart 
 
Naam…………………………………………. 
 
◊ per fiets                      aantal personen…………. 
 
◊ per auto                      aantal personen…………. 
 
◊ geen vervoer              aantal personen………….. 
 
Gaarne aankruisen wat van toepassing is. 
 
Mocht u per auto gaan wilt u ons dan laten weten hoeveel personen u eventueel kunt meenemen, zodat we met minder 
auto’s kunnen vertrekken. 
De vergoeding voor de chauffeur is € 2.00 
 
Tot ziens op 12 maart. 
 
 
Rondleiding Gemeentehuis 
 
Wij hebben de mogelijkheid  een rondleiding door het Gemeentehuis te organiseren. 
 
De datum:   24 maart van 15.00 tot 16.30 uur. 
 
Het maximum is 20 personen. 
 
Mocht u interesse hebben kunt u zich opgeven bij Leny Tromp  (Tel.589033 of e-mail l.tromp-brand@home.nl) 
 
 



 

Wij vieren ons 1 jarig bestaan en 
heten u welkom op: 
 
Vrijdag 7 maart 
van 13.00 tot 21.00 uur met gast kok 
Joep van Versboerderij de Gastendonk.  
 
Zaterdag 8 maart 
van 10.00 tot 17.00 uur met gast kok 
Harry van Harry Kookt 

Heidseweg 33, 5812 AA Heide www.twoonatelier.nl 

                           
 
 
 
 
 
 
 

                                                     

Feestelijk weekend 7 & 8 maart 
 



 

Mijling Speciaal Optiek  -  Passage 5  -  5801BR  -  Venray  -  www.mijlingoptiek. 

“Waar is die leesbril nou? Heb ik hem 
weer in de auto laten liggen?”   

Een leesbril maakt het leven makkelijker, 
maar veel mensen zijn ‘m ook vaak kwijt. 
Dan zijn AIR OPTIX®  AQUA MULTIFOCAL 
leeslenzen de ideale oplossing. 
ALTIJD GOED ZICHT 

Ineens gaat het lezen van een boek niet meer zo 
makkelijk of de woorden op het computer-
scherm zijn niet helemaal scherp. Dan zijn AIR 
OPTIX® AQUA MULTIFOCAL maandlenzen een 
goede optie. Die zorgen voor optimaal zicht op 
alle afstanden, van dichtbij tot ver weg. Niet 
alleen handig bij het sporten en in het verkeer, 
ook make-up aanbrengen gaat makkelijker! 

HOE WERKEN MAANDLENZEN?  

De AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL maand- len-
zen hebben in het midden een leesgedeelte. 
Vanaf het centrum wijzigt de sterkte geleidelijk 
naar de rand en corrigeert de lens voor afstan-
den verder weg. Het fijne van deze lenzen is dat 
ze ook tot vijfmaal meer zuurstof** doorlaten 
dan traditionele hydrogel multifocale lenzen. Dit 
zorgt voor witte en gezond uitziende ogen.  

Geldig van 16 februari t/m 31 maart 

PROBEER GRATIS* LEESLENZEN 

PROBEER GRATIS* LEESLENZEN 
* informeer naar de voorwaarden 



Hallo jeugdleden, 

Tennisschool Maascourt organiseert een gratis jeugd tennisclinic voor de regio venray tennis-
verenigingen  Dit is op zondag 23 maart van 12.30 - 14.30 uur in de Maascourt Tennishal in Venray. 
Het is zelfs mogelijk om een vriend of vriendin mee te nemen die misschien ook wil gaan tennissen 

(Maascourt zorgt dan ook voor een racket).  Wil je hieraan meedoen, geef je dan op via junioren@tcoostrum.nl vóór 
vrijdag 14 maart. 

groetjes, 

jeugdcommissie TCO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ruim nu uw:                                                                                                                         
zolder,   tuinhuis,  schuur of   kamer op  en breng ons uw nog bruikbare spullen. 

Steun hiermee uw   Harmonie. 

U kunt uw spullen brengen op: 

Zaterdag 22 maart: van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

 

 

 
 
 
Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 10 maart 2014 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 van de avond is: 
Wat betekent dementie voor jezelf en je omgeving? 
Gastspreker: 
Bère Miessen, psychogerontoloog 
 
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 21.30 uur afgesloten. De toegang is gratis. 
Voor meer informatie kunt u bellen met de avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray, Joke Halmans, 
telefoon (0478) 583806. 
 
 
 
 
Gezocht 
 
Mijn gymspullen.  
 
Het is een geel Adidas voetbal broekje en shirt. Achter op het shirt staat de naam Casillas. 
Puma schoenen wit/zwart/rood. De spullen zaten in een zwarte rugzak met Ducati logo. 
 
Als u iets meer weet, graag bellen naar Juul Sterk 582343 
 

 




