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Eerste hulp voor problemen onderweg 
 

Scholieren in Venray krijgen Veilige Honken 
 
De gemeente Venray is op zoek naar Veilige Honken.                                                                                                                                  
Een Veilig Honk is een adres langs een schoolroute, waar scholieren terecht kunnen als ze onderweg problemen 
hebben. Particulieren en bedrijven kunnen zich melden. Voor hun vrijwillige inzet als Veilig Honk ontvangen de 
deelnemers een pakket materiaal en een kleine vergoeding. 
 

Het project Veilige Honken is in 2001 bedacht in de West-Brabantse gemeente Halderberge. De Venrayse gemeenteraad 
heeft deze zomer het college opdracht gegeven om in Venray Veilige Honken in te richten.  De bedoeling is om voor       
1 januari op de belangrijkste schoolroutes in de gemeente Veilige Honken te hebben. 
Een vrijwilliger van het Veilig Honk biedt eenvoudige en kortdurende hulp zoals het inlichten van de school, ouders of 
politie, het oppompen van een platte band, het bieden van een schuilplaats bij noodweer of het plakken van een 
pleister. De gemeente stelt voor de Veilige Honken een fietspomp, bandenplakset, verbanddoos, (in overleg) een 
leenfiets en een Veilig Honk-bord ter beschikking. De vrijwilliger ontvangt verder jaarlijks een vergoeding van € 50,-. 
 

Belangrijk 
 

“De taak van een vrijwilliger van een Veilig Honk is eenvoudig, maar o zo belangrijk”, zegt burgemeester Hans Gilissen. 
“Elke dag zijn een paar duizend kinderen onderweg met de fiets tussen huis en school. Onderweg met de fiets kan er 
van alles gebeuren. Pech, een pesterij, een valpartij of extreem slecht weer. Het idee achter het project Veilig Honk is 
om de schoolgaande jeugd extra veiligheid te bieden.” 
Een Veilig Honk kan niet overal worden ingericht. Voorwaarde is dat de woning of het bedrijf aan een schoolroute ligt. 
Dat kan een route zijn voor het voortgezet onderwijs, maar ook voor basisscholen. Verder is het belangrijk dat er in de 
regel iemand is, zodat de scholier die hulp vraagt niet voor een gesloten deur staat. Een vrijwilliger moet een verklaring 
van goed gedrag overleggen. De gemeente betaalt de kosten van zo’n verklaring. 
 

Meld u aan! 
 

Woont of werkt u langs een doorgaande schoolroute (voor het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs of één van 
de gefuseerde basisscholen) in de gemeente Venray en bent u in de regel thuis of op uw bedrijf? Meldt u zich dan aan 
als vrijwilliger voor het project Veilig Honk. U kunt dit doen door een mail te sturen naar de gemeente Venray, 
monique.janssen@venray.nl. Heeft u vragen of wenst u meer informatie, neemt u dan gerust contact op met Monique 
Janssen, Team Maatschappelijke Ontwikkeling, telefoon (0478) 523 430. 
 

 
“Mevrouw, u overdrijft. Het waren slechts een paar centimeters.” 

 



ZATERDAG  17 Oktober 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

17 okt. 09.00u. Inzamelen oud papier
19 okt. 18.45u. Repetitie jeugdorkest
  19.30u. Repetitie orkest
21 okt. 14.00u. Music for Life mixed groep
  16.00u. Leerlingen slagwerk
  16.30u. Music for Life blokfluitgroep
  19.30u. Repetitie Hit-it
  20.15u. Repetitie slagwerkgroep 

Agenda

31 okt. Inzamelen oud papier
1 nov. Allerzielen
13 nov. Finale Maestro
14 nov.Inzamelen oud papier
22 nov. Intocht Sinterklaas
28 nov.Inzamelen oud papier



Zondag 18 okt.  11.00 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)    

    Piet en Mien Direks-Hellegers, 
    Thei van Kessel,     

              Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
     familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.            

Zie ook de website van de parochie Oostrum: www.parochieoostrum.nl

Het telefoonnummer van pastoor J. Boon, Lovinckplein 8, 5813 CC Ysselsteyn, is 545055.
In verband met tijdige publicatie in het Oostrum’s Weekblad en Peel en Maas
dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 10.00 uur op te geven bij kerkbestuurslid 
Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  584031.        

BLIJVENDE VRIENDENDAG

Onlangs hield de Foyer de Charité in Thorn, waar ik al eerder iets over geschreven heb,  haar jaarlijkse vriendendag. 
Een gezellige dag, waar je mensen weer terugziet en waar je nieuwe contacten kunt maken. Dit bracht mij ertoe om 
eens mijn gedachten te laten gaan over wat nu vrienden zijn. Je hoeft elkaar daarvoor heus niet elke dag te zien, en 
je toch met elkaar verbonden weten. Want als eenling kunnen we niet leven, we hebben anderen nodig. Nu hoeft dat 
niet met iedereen, maar mensen om ons heen weten waar we ons �goed bij voelen� waar we onze diepste innerlijk, 
onze diepste �geheimen� mee kunnen delen voelt fijn. Immers Toon Hermans vertelde het ons al toen hij schreef:

Je hebt iemand nodig
stil en oprecht

die als het erop aan komt
voor je bidt of voor je vecht

pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je grient

dan pas kun je zeggen:
‘k heb een vriend

En om op deze gedachte verder te bouwen wil ik met u een tekst delen van een schoolviering van de basisschool van 
Ysselsteyn:

Een vriend is iemand die je vertrouwt, die je zorgen en geheimen toevertrouwt.
Een vriend is iemand die je aanvaardt met je fouten en die je begrijpt en je helpt om problemen op te lossen.
Een vriend is iemand met wie je prettige en minder prettige momenten beleeft en met wie je open en eerlijk kunt 
praten. Een vriend is iemand met wie je kan lachen en huilen, iemand voor wie je je niet hoeft te schamen.
Een vriend vertelt geen leugens en is oprecht. Een vriend geeft je je vrijheid. Een vriend mag je duidelijk tonen dat je 
van hem houdt. Een vriend is iemand die niet alles van één kant laat komen. Een vriend is iemand bij wie je helemaal 
jezelf kunt zijn.

Zo�n vriend wil ook Jezus voor ons zijn en wij kunnen het voor elkaar zijn, niet voor één dag, maar voor altijd.

           pastoor J. Boon





Toneeluitvoering 
 
 
 
Wilt u een avond heerlijk ontspannen in de Beautysalon van Tante Bella kom dan zaterdag 7 november om 20.00 uur of 
zondag 8 november om 19.00 uur naar d’n Oesterham. 
Voor maar 5 euro krijgt u van Bella een heerlijke ontspannen avond aangeboden. 
 
In de week van maandag 19 t/m zondag 25 oktober komen wij in de kern van Oostrum aan de deuren voor de 
kaartverkoop. 
 
Mocht u nu al willen reserveren voor een ontspannen avond stuur dan even een mailtje met het aantal kaartjes naar 
toneelverenigingdevlasbloem@hotmail.com. De kaarten zijn net als andere jaren voor een van de twee dagen te 
gebruiken. 
 
Zet 7 en 8 november vast in uw agenda en dan zien wij u hopelijk in de altijd gezellig Beautysalon van Tante Bella. 
 
Neem ook eens een kijkje op de Facebookpagina van Toneelvereniging de Vlasbloem. 
Like onze pagina, deel dit bericht en maak kans op 2 gratis kaarten voor de voorstelling! 
 
 
 
 
 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
 
Fit door de overgang 
 
Datum: donderdag 22 oktober 2015 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 

Aanvang: 20.00 uur. 
 

Thema-avond: 
 
Overgangsklachten, 80% van alle vrouwen in de overgang blijkt er last van te hebben.                                                                
Opvliegers, transpireren, onregelmatig en soms hevig bloedverlies, niet goed slapen,                                                      
gewrichtsklachten, hartkloppingen, stemmingswisselingen, depressie.                                                                                                  
Het is een lange rij klachten. Soms beginnen de klachten al voor het 40ste levensjaar, soms pas na het 50ste.                        
Herken je dit? 
 
Tijdens deze thema-avond geeft vrouwenarts Barbara Havenith informatie en tips                                                                                      
wat u kunt ondernemen als de overgangsklachten uw leven te veel bepaalt.  
 
U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen. 
 
 
 
 
 

 
“Alberdina! Zei ik Albert?” 
 

 





                  

                 

SERVICEPUNT OOSTRUM 
THEMA AVOND: 

WONING TOEWIJZINGSBELEID VAN WONEN LIMBURG 

Woensdag 4 november 2015 om 20.00 uur 

In de Watermolen 

 

Belangrijke informatie voor jong en oud 

 

 Vraagt u zich ook wel eens af hoe Wonen Limburg huurhuizen toe wijst? 
 Zet u ook wel eens vraagtekens bij het toewijzen van huurwoningen in Oostrum? 
 Het zit het met de toewijzing van seniorenwoningen? 
 Waarom hebben senioren uit Oostrum geen voorrang? 
 Hoe kan het dat er jongeren een senioren woning krijgen toegewezen?  
 Weet u wanneer men in aanmerking kan komen voor een huurwoning? 
 Staat u wel ingeschreven voor het verkrijgen van een huurwoning? 

 

Op al deze vragen kunt u antwoord krijgen op de thema-avond van Servicepunt Oostrum op 
woensdag 4 november 2015 om 20.00 uur in de Watermolen. 

Op de thema-avond zullen medewerkers van Wonen Limburg toelichting geven op het 
toewijzen van huurwoningen.  

 

Kom naar de thema-avond op 4 november 

 
 

 
         “Worrúm hedde geej aegelek  gén bòks án!” 
 

 





 

Vier seizoenenwandeling: Herfst in ‘t Ham 
 

 
 
 
Op zondag 18 oktober organiseert IVN Geijsteren-Venray in het kader van de                                                                                        
4-seizoenenwandelingen de herfstwandeling in ’t Ham in Horst.                                                                                                            
Deze herfstwandeling start om 9:30 uur bij de kleine parkeerplaats aan de Hesselenweg in Horst.                                                
Deelname is gratis.                                                                                                                                                                                                     
In het beekdal zijn de wandelpaden moeilijk begaanbaar omdat het rundvee ze ook gebruikt.                                                       
Stevig schoeisel is beslist nodig. 

 
We bekijken natuurgebied ‘t Ham in alle vier de jaargetijden. Mensen die alle vier 
seizoenen meegaan, beleven het natuurgebied telkens anders en zien de natuur in 
de loop van het jaar veranderen. We hebben al in de winter, de lente en de zomer 
gewandeld door dit afwisselende en kleinschalige gebied. Nu maken we in de herfst 
dezelfde wandeling nog een keer met speciale aandacht voor de mooie 
herfstverschijnselen. De bladeren beginnen te verkleuren en van de bomen te 
dwarrelen, spinnenwebben zijn goed zichtbaar doordat dauwdruppels eraan blijven 
hangen, de vruchten van bomen en struiken zijn rijp of al opgegeten door vogels en 
natuurlijk is het tijd voor grote aantallen paddenstoelen. 
 

 
 
Spinnen, akelige beesten…? 

 
IVN Geijsteren-Venray organiseert in samenwerking met het Natuurhistorisch genootschap op maandag 19 oktober 
een lezing over spinnen. De lezing start om 20:00 uur in zaal de Kemphaan, Kennedyplein te Venray en wordt 
verzorgd door Rien Kersten. De lezing is gratis voor leden van IVN-Geijsteren-Venray.                                                              
Niet-leden betalen een bijdrage van € 2. 

 
Er zijn niet veel echte spinnenliefhebbers. Spinnen missen nu eenmaal een 
aantrekkelijke, kleurrijke of tedere uitstraling. Hoewel vaak sterk behaard, rekenen 
we ze in het algemeen niet tot de groep van aaibare dieren. Er bestaat zelfs een 
behoorlijk aantal mensen dat een echte angst voor spinnen heeft. Als je spinnen 
nader durft te bekijken, blijkt dat we te maken hebben met een heel boeiende 
diergroep. Tijdens de lezing wordt afgerekend met vooroordelen, misverstanden en 
onjuiste beeldvorming. Tevens wordt duidelijk gemaakt dat je verschillende 
interessante en mooie aspecten van spinnen gemakkelijk in eigen directe omgeving 
kunt observeren, met name in de herfst wanneer de webben in de ochtenddauw 
prachtig zichtbaar zijn. 
Tijdens de lezing wordt via een powerpointpresentatie ingegaan op de plaats van 
spinnen binnen het dierenrijk en op de algemene kenmerken van spinnen. Ook 
komen aspecten van het spinnengedrag aan de orde, zoals voeding, voortplanting en 
broedzorg. Natuurlijk ook aandacht voor de ingenieuze bouwwerken (webben) die 
verschillende spinnensoorten vervaardigen en die heel uiteenlopende functies en 
structuren hebben. 

 
 
 

 
 “Dat is inderdaad nog waarneembaar. Maar laat u die mevrouw hier zomaar op de vloer liggen?” 
 

 



Bij ons koopt u Atag, Pelgrim of Etna voor internetprijzen. 
U koopt nergens goedkoper.

Nieuwe apparatuur 
in uw keuken?  

En…. 1. Met 8 jaar garantie! 
2. Montage door eigen vakkundige monteurs! 

Henk Bovee Horst
Handelstraat 13  •  T 077- 397 90 00  •  www.bovee.nl

Al ruim 45 jaar hét vertrouwde adres voor keuken en badkamer!

  Herfstpoppetjes  

   Pannenkoeken 

 

 

   

 

Herfstvakantie                                      
Bonte Middag   

Woensdag 28 oktober  
gratis inloop voor iedereen 

Vanaf 14.00 uur 
www.omgevallenboom.nl 

 

Ga op zoek in het bos naar kastanjes,                                     
eikeltjes dennenappels…                                                                       

En kom gezellig knutselen bij de omgevallen boom! 

 



 
 
 
Als de blaadjes vallen… 
 
Hij is weer voorbij die mooie zomer. 
Maanden hebben we er naar uit gekeken, vakantie gepland, op vakantie geweest naar de zon, 
genoten op een terrasje en eenmaal weer aan het werk of naar school nog een mooie nazomer 
meegepikt… De zomer, voor de meeste onder ons toch een periode waarin we ons op ons lekkerst 
voelen! 
 
De periode waarin de meeste van ons zich het beste voelen… En toch was de afgelopen maand 
augustus met gemiddeld 185 millimeter de natste augustusmaand in ruim 100 jaar. Daar staat dan 
wel tegenover dat over de hele zomer gemeten dit de heetste zomer was ooit wereldwijd gemeten. 
 
Na zo’n zomer is het even schakelen als de blaadjes weer gaan vallen. Het gras wordt voor de laatste 
keer gemaaid, de heg nog een keer gesnoeid. Het tuinmeubilair wordt nog even goed 
schoongemaakt voordat het weer voor een hele tijd de schuur in mag en de rest van de tuin wordt 
winterklaar gemaakt. Vervolgens met z’n allen in de overlevingsstand om de winter weer door te 
komen. Met z’n “allen” of zouden er ook mensen zijn die het juist toejuichen dat ze zich niet meer 
met factor 40 in hoeven te smeren? Een vraag waar de Spitsbroeders zich eens in zijn gaan 
verdiepen. En inderdaad er zijn zeker mensen die niet kunnen wachten tot dat de zomer weer voorbij 
is.  
 
Je zou allergisch zijn voor zonlicht de zogenaamde “polymorfe lichteruptie”, of je bij de minste of 
geringste inspanning kapot zweten. Al zijn er in Nederland maar 200 mensen die te maken hebben 
met een zonallergie, de groep zal elk jaar weer blij zijn als de blaadjes gaan vallen en ze zich weer 
buiten kunnen begeven.  
 
En zijn de herfst en de winter eigenlijk wel zo vervelend? Inderdaad, niemand wordt er vrolijk van om 
in de regen naar het werk of naar school te fietsen. Maar wat is er tegen een frisse wind, een paar 
graden vorst of een pak sneeuw? Winterjassen aan, mutsen op, sjaals om en er op uit! Een stevige 
wandeling in onze Geijstersebossen om kastanjes te zoeken of de gevallen bladeren in de tuin bij 
elkaar harken om daar na een stevige windvlaag weer opnieuw mee te beginnen. 
 
En wat is er dan vervolgens lekkerder dan thuis binnen te komen en je met een warme kop koffie of 
chocomel je bij de open haart te nestelen om daar op internet op zoek te gaan naar de ideale 
vakantie bestemming voor het volgende jaar! En dan waarschijnlijk naar een bestemming met zon 
garantie want daar zijn we dan wel weer aan toe… 
 
Fijn najaar allemaal… 
 
Hojje wor! 
 
Spitsbroeders 





‘De Herdenkingsplek...’

Om een idee te geven wat de gedachtenis avond Òs gemis nu precies inhoudt wordt er deze week 

week nog een item uitgelicht: De Herdenkingsplek...

Op deze avond zal er bij de grot op Trans Cedron een herdenkingsplek ingericht worden waar iedereen  iets 

kan ophangen ter nagedachtenis aan hun dierbaren. Dit kan van alles zijn; een meegebrachte foto, iets 

persoonlijks, of wat je ter plekke schrijft of maakt. Dus neem iets mee om iemand te herdenken... Speciaal 

voor deze gelegenheid zal de grot sfeervol verlicht zijn, dus een bezoekje meer dan waard! Kijk voor meer 

info ook eens op www.osgemis.nl

Òs gemis - zaterdag 24 oktober 2015 - begraafplaats Trans Cedron Oostrum
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Harry Maessen Wintercompetitie 2015 - 2016 
     

POULE  A    
 
 Uitslag 1e wedstrijd 10-10-2015   
     
 Team competitie- wedstrijd-  
  punten punten saldo 
1 Hedse Boulers 1 3 7 54 
2 Piëlboulers 1 3 7 29 
3 Lönse Boulers 1 3 6 1 
4 BCM Merselo 1 2 5 -13 
5 JBC Venray 80 1 1 4 13 
6 Oostrum 2 0 3 -1 
7 Piëlboulers 2 0 2 -29 
8 Oostrum 1 0 2 -54 
     
 Competitiestand na 1 wedstrijd   
     
 Team Competitie- Wedstrijd- plus/min 
  punten punten saldo 
1 Hedse Boulers 1 3 7 54 
2 Piëlboulers 1 3 7 29 
3 Lönse Boulers 1 3 6 1 
4 BCM Merselo 1 2 5 -13 
5 JBC Venray 80 1 1 4 13 
6 Oostrum 2 0 3 -1 
7 Piëlboulers 2 0 2 -29 
8 Oostrum 1 0 2 -54 
     
     
De volgende competitiedag is 17-10-2015 Poule B    Aanvang 10.30 uur. Aanwezig zijn 10.00 uur. 
     
 





Jeugd    
Uitslagen    
zaterdag 10 oktober 2015    
ST Stormvogels'28/HRC'27 A1 - S.V. Oostrum A1 0 - 3  
RESIA B1 S.V. Oostrum B1 3 - 0  
SVOC'01 B1G S.V. Oostrum B2G 1 - 1  
S.V. Oostrum C1 Volharding C2G 2 - 2  
S.V. Oostrum C2G Baarlo C3 8 - 0  
SV Venray D3G S.V. Oostrum D1G 5 - 2  
S.V. Oostrum D2G Venlosche Boys D6 9 - 0  
S.V. Oostrum E1 Volharding E2 5 - 4  
Sparta'18 E3 S.V. Oostrum E2 6 - 2 Speler van de week Wout Sanders 
IVO E2 S.V. Oostrum E3G 3 - 3 Speelster van de week Noor Cornelissen 
ST America/Meterik F1 S.V. Oostrum F1 0 - 1 Speler van de week Siem Thielen 
S.V. Oostrum F2 FCV-Venlo F5 1 - 0 Speler van de week Joel Jansen 
ST HRC'27/Stormvogels'28 F2G - S.V. Oostrum F3 1 - 1 Speler van de week Giel Joosten 
Volharding MP1/2 S.V. Oostrum MP1/2 1 - 19 Speler van de week Aron Arts 
S.V. Oostrum MP3/4 Ysselsteyn MP3 7 - 0 Speler van de week Joep van Goch 
    
Programma    
zaterdag 17 oktober 2015    
S.V. Oostrum A1 ST SVEB/Sporting S.T.A1 15:00  
S.V. Oostrum B2G VCH B2 15:00  
Wittenhorst C2G S.V. Oostrum C1 13:15  
S.V. Oostrum C2G ST Stormvogels'28/HRC'27 C2G 12:00  
S.V. Oostrum D1G Vitesse'08 D1 9:00  
FCV-Venlo D6 S.V. Oostrum D2G 9:30  
Venlosche Boys E3 S.V. Oostrum E1 10:00  
S.V. Oostrum E2 Hegelsom E1 9:00  
S.V. Oostrum E3G SSS'18 E3G 11:00  
S.V. Oostrum F1 Merselo F1G 11:00  
Venlosche Boys F10 S.V. Oostrum F2 9:00  
S.V. Oostrum F3 Sportclub Irene F10 11:00  
S.V. Oostrum MP1/2 Stormvogels'28 MP1/2 11:30  
Montagnards MP3 S.V. Oostrum MP3/4 10:30  
    
Senioren    
Uitslagen    
zaterdag 10 oktober 2015    
S.V. Oostrum Vet. SV Venray Vet 3 - 3  
zondag 11 oktober 2015    
DSV 1 S.V. Oostrum 1 0 - 1  
Merselo 2 S.V. Oostrum 2 1 - 1  
S.V. Oostrum 3 America 2 9 - 0  
S.V. Oostrum 4 Venlosche Boys 6 2 - 2  
RESIA 2 S.V. Oostrum 5 1 - 1  
    
Programma    
zaterdag 17 oktober 2015    
SVV Vet S.V. Oostrum Vet. 17:00  
zondag 18 oktober 2015    
S.V. Oostrum 1 SV Milsbeek 1 14:30 Wedstrijdsponsor: Concoat 
S.V. Oostrum 2 Olympia'18 4 12:00  
Sporting ST 2 S.V. Oostrum 3 12:00  
S.V. Oostrum 4  vrij  
S.V. Oostrum 5 Leunen 5 11:30  

 





 
 
 
 
 

Uitslagen: 
 

DES F1a – Oostrum F1    9 - 8 
United D1 – Oostrum D1   1 - 2  
VIOS (O) B1 – Oostrum B1   6 - 5 
Eendracht (M) A1 – Oostrum A1  2 - 2 
Oostrum 1 – Diosa 2    5 - 7  
     

Programma: 
 

Zaterdag  17 oktober 
 

Oostrum D1 – Oranje Wit (L) D1  09.00  De Spar Oostrum 
Oostrum B1 – Sporting ST B1   10.00  De Spar Oostrum 
Oostrum A1 – SVO A1    11.15  De Spar Oostrum  
 

Zondag 18 oktober  
 

De Horst 3 – Oostrum 1    14.30  Hoge Horst Groesbeek      
 
 
 

OKTOBER  
  
15 Herfstwandeling KBO
19 Knutselmiddag KBO
20 Kienen KBO
21 Kienen De Zonnebloem
22 Fit door de overgang (Lezing door Mw. Dr. B. Havenith) Zijactief
24 Najaarsconcert bij de Maasgalm te Lomm Aostrumse Zangkompeneej
28 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
  

NOVEMBER  
  
4  Thema-avond toewijzingsbeleid voor woningen 
 door Wonen Limburg in de Watermolen Servicepunt Oostrum
6 Jaarvergadering (BIT) CV De Karklingels
7 Toneeluitvoering De Vlasbloem
8 Toneeluitvoering De Vlasbloem
9 Knutselmiddag KBO
10 Meidenkist (door Dhr. C. Prinsen) Zijactief
11 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
12 Algemene Ledenvergadering (Roermond) Zijactief
12 Themamiddag over Dementie KBO
13 Finale Maestro Harmonie        Harmonie SMT
17 Kienen KBO
20 Zitting (D’n Oesterham) CV De Karklingels
21 Zitting (D’n Oesterham) CV De Karklingels
22 Intocht Sinterklaas Decembercomitë
23 Knutselmiddag KBO
24 Wet WMO (Lezing door Mw. J. Hendrix) Zijactief
25 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum



VENRAY
DEMENTIE
VRIENDELIJK

venraydementievriendelijk.nl

Alzheimer Noord-Limburg, Hulp bij Dementie Noord-Limburg en de gemeente Venray 
spannen zich in om Venray dementievriendelijk te maken. In een dementievriendelijk 
Venray kunnen mensen met dementie langer blijven meedoen in de samenleving.  
Dat kan, wanneer het taboe op dementie wordt doorbroken en  
mantelzorgers weten, dat zij er niet alleen voor staan.

Dat kan als er binnen de Venrayse gemeenschap 
draagvlak is: bij organisaties, bedrijven, horecazaken, 
winkeliers, verenigingen, wijken en dorpen. Iedereen 
kan daaraan bijdragen, van buurtsuper tot brandweer, 
van bank tot museum!

“In Venray wonen 650 mensen met dementie. Laten we er samen voor 
zorgen dat zij zich thuis blijven voelen”, aldus wethouder Lucien Peeters. 


