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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. 
 

 
“Wat is dit voor belachelijke vertoning hier! Om mij zo achter die deur weg te proppen. “ 

 
 



ZATERDAG  31 Oktober 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

26 okt. 19.30u. Repetitie orkest
28 okt. 14.00u. Music for Life mixed groep
  16.30u. Music for Life blokfluitgroep
  20.00u. Repetitie slagwerkgroep 

Agenda

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



Zondag 25 okt.  11.00 uur: Hoogmis (orgelspel)     

    jaardienst overleden ouders Wiel van de Pasch en Marieke Derickx,   
Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 

 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.              

Zondag 1 nov.      N.B.:  10.00 uur (!): Allerheiligen- en Allerzielenviering (pastor R. Frenken), 
 opgeluisterd door de Harmonie Sub Matris Tutela, 
  eerst  in onze kerk en daarna op het kerkhof Trans Cedron!

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.                                               

                                                                                                                                                     

150 jaar...

Dit is een hele tijd. Maar wat zou ik er mee bedoelen? Een huwelijksjubileum, een verjaardag? Nee, we 
weten allemaal dat we zo�n mijlpaal niet kunnen halen Dan maar een nieuwe poging. De werkzaamheden 
aan het Lovinckplein? Nee, ook al schijnen deze lang, voor velen veel te lang, te duren, het is niet te 
hopen dat het zó lang gaat duren. Nee, wat ik bedoel is het 150 jaar bestaan van de Schlager. Het zal u 
natuurlijk niet vreemd in de oren klinken als ik als uw pastoor hierover schrijf. Maar hoe kom ik erop? Op 
een zaterdagavond was ik van plan om nog eens te gaan �stappen�, stel je voor dat je dit verleert. Maar 
toen ik �s avonds nog even langs de tv-kanalen aan het zappen was kwam ik uit bij de jubileumshow, 
gepresenteerd door Florian. Een mega uitzending b.g.v. het 150 jaar bestaan van de Schlager. Ik bleef 
hangen en van het avondje stappen kwam niets meer. Maar goed, ik wist dat ik een week later toch op 
stap zou gaan omdat mijn kennissen uit Susteren kwamen spelen. Eenzelfde ervaring doen wij maar al te 
vaak op in ons leven. We nemen iets voor en plots vallen alle plannen in het water door een onverwachte 
gebeurtenis. Zo kunnen we voor ons leven nog zoveel plannen maken, er kan altijd iets gebeuren dat er 
weinig of niets van terecht komt. Onze lieve Heer zit altijd vol verrassingen en als we daar voor openstaan, 
dan zullen we deze ook gaan zien en de ervaring opdoen, als we ons hierdoor laten leiden, dat dit onze 
levensvreugde alleen maar groter maakt. Nu is het leven niet altijd even gemakkelijk, maar gelukkig is het 
niet altijd kommer en kwel. We mogen er ook van genieten. En hoe groot zal onze vreugde niet worden als 
we God in ons leven daarbij betrekken. Niet alleen voor een avond of voor 150 jaar, maar we mogen dit 
voor altijd en eeuwig doen, want deze tijd heeft onze lieve Heer ons beloofd. Willen we met volle teugen 
genieten van het leven, laten we onze lieve Heer dan tellen tot onze kennissenkring. We zullen er alleen 
maar beter van worden tot in de eeuwigheid. 

pastoor J. Boon





Toneeluitvoering  
 
 
De tante, tante Bella, van Berend en Albert is overleden.  
Berend en Albert hebben hier niet zo erg om gerouwd, want een band met tante Bella hadden ze niet. Sterker 
nog, eigenlijk zijn ze zelf wel blij met haar overlijden, wan ze hebben nu immers een erfenis! 
De erfenis bestaat uit een iets wat verpauperde beautysalon. Berend is er van overtuigd, dat de beautysalon 
met een likje verf en wat kleine aanpassingen voor goud geld te verkopen is. Maar is dit allemaal wel zo’n 
goed plan? Immers tot de verkoop moet de beautysalon natuurlijk wel gewoon doordraaien en dan is er wel 
personeel nodig. Dat is niet het enige probleem waar de beide heren mee te kampen hebben, want zo’n 
gemakkelijk klantenbestand had tante Bella nu ook weer niet. Trouwens, zijn de beide heren wel de enige 
erfgenamen? Al met al problemen genoeg die de meest absurde situaties veroorzaken. 
 

Bent u benieuwd geworden naar de Beautysalon van Bella en naar de deskundigheid van de heren kom dan een avond 
heerlijk ontspannen in de Beautysalon van Tante Bella op zaterdag 7 november om 20.00 uur of zondag 8 november 
om 19.00 uur in d’n Oesterham. 
Voor maar 5 euro krijgt u 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. 
 

Dit jaar hebben wij voor het eerst via loting 1 straat getrokken die per huis 2 gratis kaarten ontvangt voor onze 
voorstelling. De winnaars van dit jaar wonen op de oneven nummers in de Kloosterstraat! Zij ontvangen komende 
week de kaarten in de brievenbus. 
 

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.    
 
Workshop Kunstkijken 
 
Datum: donderdag 5 en 12 november 2015 
Plaats:           Mgr. Hanssenstraat 30 in Oostrum  

Tijdstip:            20.00 uur tot 22.00 uur. 

Kosten:             € 20,00 per persoon. 
 
In twee bijeenkomsten kijken we gezamenlijk naar kunstenaars en hun werk,                                                                             
waardoor kunstwerken nog meer gaan leven. 
 
De eerste twee bijeenkomsten zijn op donderdag 5 en 12 november 2015. 
Bij meer dan 6 opgaves zijn er ook nog de data donderdag 19 en 26 november 2015 
gereserveerd. 
 
Deze workshop wordt gegeven door een lid van ZijActief, Yvonne Cramer. 
Kosten voor twee avonden zijn € 20,00 per persoon, afrekenen op de eerste bijeenkomst. 
 
Aanmelding vóór 29 oktober 2015 bij Annelies Joosten per email: hay.joosten@home.nl of telefonisch 580548.  
 



Henk Bovee
Horst

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

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

Complete keuken 
(recht of hoek) 

voor 2995.-

Hoekkeuken

Rechte keuken

HBASIC

Bij Henk Bovee in Horst heeft u al 
’n complete keuken voor 2995 euro.
Inclusief blad, spoelbak, kraan, vaatwasser, 
koelkast, schouwkap, gaskookplaat en 
’n oven of magnetron.
De keuken is verkrijgbaar in 61 fronten. 
U kunt kiezen uit ’n rechte keuken of 
’n hoekkeuken.
Voor de prijs hoeft u het niet te laten want 
die is voor beide uitvoeringen even laag:

2995.-



 
 
 
 
 
 

 
 

        
Op woensdag 28 oktober willen we u het volgende menu serveren 

 
 

Wortelkokossoep 
------ 

 
Rode kool 

Schouderkarbonade 
Aardappelen 

                                  
    ------ 

 
Toetje met wentelteefjes 

 
 
Mochten er mensen zijn die niet zo mobiel zijn ( rolstoel / niet goed ter been ) maar 
toch graag willen aansluiten aan de dis, vermeld het op het inschrijfformulier en wij 
zorgen dat dit geen probleem hoeft te zijn. 
De kosten voor dit etentje bedragen 7.50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 24 oktober opgeven 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
         
              Graag tot ziens.      De vrijwillige megjes uut de keuken. 
 
Kijkt u ook eens op onze mooie website. www.oesterham.nl 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:___________________________________________________ 
 
Komt met  _________    perso(o)n (en) 
 
Wil(len) graag aansluiten aan de dis op woensdag 28 oktober a.s. 
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.   
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  24 oktober bij Dorpscentrum D’n Oesterham 





 

 
Aanleg glasvezel in Venray start in eerste helft 2016 
 
Naar verwachting zou GlaswebVenray januari 2016 starten met de aanleg van een glasvezelnetwerk in geheel Venray en 
Holthees. De gesprekken met financiers lopen maar nemen meer tijd in beslag dan verwacht.   
 
Het ondernemingsplan is positief, helder en duidelijk. Een glasvezelnetwerk in Venray is op basis van gehanteerde 
uitgangspunten financieel haalbaar. De voorbereiding van dit project vergt zorgvuldigheid waaraan veel overleg ten 
grondslag ligt. Hier is de Coöperatie GlaswebVenray druk mee doende. Verwacht wordt dat in de eerste helft van 2016 
gestart wordt met de aanleg van het glasvezelnetwerk voor geheel Venray en Holthees. 
 
Coöperatie GlaswebVenray is opgericht door het Dorpsradenoverleg en Wijkradenoverleg van Venray. In 2015 zijn er 
twee succesvolle klantenwervingsronden geweest,  waarbij één op de vijf huishoudens klant is geworden van 
GlaswebVenray.  Dit resultaat is behaald door de grote inzet van vele vrijwilligers uit uw wijk of uw dorp.   
 
Glasvezel is de digitale snelweg met vele rijbanen, waardoor er ook bij grote  drukte geen files ontstaan.  Glasvezel is de 
snelste manier van informatietransport met veel capaciteit.  Aangezien we steeds meer data en informatie verzenden is 
glasvezel binnenkort dé manier om zonder haperingen en filevorming veel data en informatie te transporteren. Via de 
glasvezel ontvangen wij de diensten voor telefoon, internet en televisie. 
 
Op dit moment is GlaswebVenray niet actief bezig met klantenwerving.  Regelmatig komen er nog aanmeldingen binnen 
en zien we dat het blijft leven. Op de achtergrond is de Coöperatie bezig een vervolg op deze klantenwerving op te 
zetten die gestart wordt zodra de aanleg begint . Niettemin is aanmelden nog steeds mogelijk via de website 
www.glaswebvenray.nu, de Glasweb-teamleden en de aanmeldpunten Electro Gommans en Welcom bij Kivits.  
 
Aanmelden kan dus nog! Diegene die zich nu aanmelden als klant van GlaswebVenray, betalen geen aanlegkosten voor 
glasvezel. Indien men later besluit om klant te worden zijn deze aanlegkosten serieuze bedragen. U betaalt dan de 
werkelijke aanlegkosten (ca. € 45  per strekkende meter vanaf de erfgrens) met een minimum van € 250,-.   Daarbij zijn 
de huidige maandtarieven van GlaswebVenray goedkoper dan het standaardpakket met lagere snelheden van Ziggo. 
Aanmelden voor GlaswebVenray, het kan nog steeds. Elke klant maakt het burgerinitiatief GlaswebVenray krachtiger. 
 
 
 
 



Daarom

• Komt bij u thuis.
• Deskundig en eerlijk advies.
• Lokaliseren en oplossen van problemen.
• Alles wordt voor u aangesloten en ingesteld.
• Ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar.
•• Alles voor bedrijf, thuis, auto of boot.

                 info@in2sound.nl | Tel: 06-14653208

 

 
Onder het genot van een 
hapje en een drankje 
heten wij u welkom op:  
Woensdag  14:00 - 20:00  
Donderdag  10:00 - 17:00  
Vrijdag  10:00 - 20:00  
Zaterdag  10:00 - 17:00 
 

15 november koopzondag 
        11.00 – 16.00 uur 

Heidseweg 33, 5812 AA Heide  www.twoonatelier.nl tel. 06-16476389 kleding 06-23508096 

                                                                                    
 
 
 

                   

  Onze winkel zal gedompeld zijn in   
een gezellige wintersfeer 

 



Sint Maarten 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 november 2015 

KOM JE OOK? 
 

We  verzamelen om 18.20 uur op het dorpsplein          
zodat we om 18.30 uur aan kunnen lopen. 

Breng je lampion mee, want we gaan in een 
(lampionnen) optocht  door Oostrum lopen. 

Na de tocht gaan we op het schoolplein bij de 
vuurkorf iets lekker drinken/eten. 

 
Tot dan! 





Uitnodiging      RABOBANK 
Ledenbijeenkomst 3 november   HORST - VENRAY 
 
Modernisering coöperatieve structuur 
De Rabobank moderniseert haar coöperatieve structuur. De nieuwe structuur heeft als doel om zowel de 
coöperatie als het bankbedrijf van de Rabobank te versterken. De lokale banken gaan samenwerken onder één 
coöperatie. In het nieuwe model krijgen onze leden een grotere stem. Elke lokale Rabobank krijgt namelijk een 
rechtstreekse vertegenwoordiging namens de leden in het hoogste orgaan van de coöpera tie, de Algemene 
Ledenraad.  
 

Wij nodigen u van harte uit! 
Graag vertellen wij u meer over de vernieuwde coöperatieve structuur, tijdens de ledenbijeenkomst op 
dinsdagavond 3 november. Wij nodigen onze leden hiervoor van harte uit! De bijeenkomst vindt plaats op ons 
kantoor aan de Spoorweg 2 in Hegelsom. Wij ontvangen u graag vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur begint de 
vergadering.  
 

Wij informeren u niet alleen over de coöperatieve structuur, maar ook over de jaarcijfers van 2014 en de laatste 
ontwikkelingen.  
 

Wilt u aanwezig zijn? 
U kunt zich aanmelden via www.rabobank.nl/horstvenray 
Op onze website vindt u ook een digitaal magazine over  de modernisering van de coöperatieve structuur.   
 
  
 
 

ZITTINGS-AOVENDEN KARKLINGELS 
 
Vreejdag 20 nevember en zaoterdag 21 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.  
 
Dit wilde nie missen, ge kunt de kaarte hale op de volgende daag:  
 
Verkoeëp leeje: Allemanscafé Aostrum op zòndág 1 Nevember tusse 14:00 en 16:00  
  

(Ge mugt maximaal 4 kaarte p.p. mit neme) 
 
Vreeje verkoeëp: Allemanscafé Aostrum op zòndág 8 Nevember tusse 14:00 en 15:00  

Pries € 12,50 ,- 
 
Noa de vreeje verkoeëp zien d’r nog kaarte áf te hale beej:  
 
Bob van Mil, Wester Thienweg 3  
Arjan Kempen, Hoefslag 5 
 
De Kemmissie Zitting 
 





Sfeervol jubileumconcert koor Harmony in schouwburg 

Zaterdagavond 10 oktober vierde koor Harmony uit Oostrum haar 40-jarig bestaan in een bijna uitverkochte 
schouwburg. In 1975 is het koor door pastoor de Ceuster in Oostrum opgericht. Toen was Harmony nog een 
jongerenkoor en tweemaal per maand werd er in de kerk gezongen! Vanaf 2007 is John Wauben uit Beesel dirigent van 
het koor en is koor Harmony een andere weg ingeslagen. 
  
Het thema van dit jubileumconcert was Circle of Music. Tijdens deze avond nam koor Harmony de schouwburgbezoeker 
mee op de golven van de muziek, langs het leven met vreugde en verdriet.  Hierbij passeerden de onderwerpen de 
revue die typerend zijn voor het koor, zoals liefde, saamhorigheid, gevoel, passie en plezier! De presentatie en sfeer was 
met zorg aangepast aan de nummers waardoor de Circle of Music werd gevormd! 
 
Er werden vijf nummers gezongen met een afvaardiging van het Venray’s Mannenkoor en het koor werd begeleid door 
pianiste Ludmila Seroo en een afvaardiging van de band Fezz. Er waren diverse gastoptredens, zoals de slagwerkgroepen 
Hit-it uit Oostrum en Ons Genoegen uit Oirlo. Ook rapper Ivo Kuijpers uit Venray verzorgde met het koor een verrassend 
optreden. Violist Stefan Ansinger uit Leunen begeleidde het koor tijdens het prachtige nummer “You raise me up” op 
viool.  Tijdens het nummer “Sway” gaf een danspaar van danscentrum Janssen acte de présence.  
 
Voor de pauze was er het eerbetoon, het nummer “Avond”, voor het in juli overleden koorlid. Dit lied  werd belevend 
gezongen en was voor velen zeer aangrijpend en emotioneel. Na de pauze was er o.a. een kleurrijk sfeervol optreden 
“Dry your tears Africa” met de slagwerkgroep uit Oirlo. Dat ook het publiek tevreden was bleek uit het ovationeel 
applaus op het einde van het concert! Kortom een prachtig vocaal en muzikaal verzorgd schouwburgwaardig optreden. 

Tot slot was er een gezellige drukbezochte afterparty in de foyer met DJ Eleven. 
 

 

Fotografie: Peter Maas 



 

 

  
 

 

Welkom bij het Knooppunt van de Smaak 

KIENEN IN WELLERLOOI 
 

Win mooie prijzen! 
  

Vanaf zondag 18 oktober bent u ELKE ZONDAG van harte welkom vanaf 19.00 u 
voor een avondje gezellig kienen. De zaal is open vanaf 18.00 u. 
 

Tot ziens bij Taste & Go in Wellerlooi! 
Rijksweg Zuid 25  |  Wellerlooi  |  T 0478 85 49 88  |  info@tasteandgo.nl 
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Op maandag 16 november 2015 is het zover: de nieuwe sociale 
vaardigheidstraining “Durven Doen” gaat van start!  
 
De training is voor kinderen van het speciaal basisonderwijs met een autisme 
spectrum stoornis en/of ADHD, in de leeftijd van negen tot en met twaalf jaar. In 

de training leren en oefenen de kinderen met sociale vaardigheden, zodat zij in de omgang met leeftijdsgenoten en in 
hun directe omgeving kunnen groeien en ontwikkelen. Enkele leerpunten zijn: een stevige houding aannemen, omgaan 
met teleurstellingen en complimenten, emoties herkennen en grenzen aangeven.  
 

De kracht van een groep is dat de kinderen steun aan elkaar hebben, van elkaar kunnen leren en dat ze ondervinden dat 
ze niet de enige zijn met soortgelijke problemen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van verschillende werkvormen; 
oefeningen, theorie, creatief bezig zijn, omdat dit aansluit bij de belevingswereld van de kinderen.  
 

De training bestaat uit negen bijeenkomsten van één uur en een ouderavond. De training start op maandag 16 
november 2015, van 16.00 uur tot 17.00 uur en zal plaatsvinden bij Synthese te Venray, Leunseweg 51, 5802 CG Venray. 
Deelname kan alleen na aanmelding. De eigen bijdrage is € 50,00. 
 

Voor meer informatie kunt u ons telefonisch bereiken of de website raadplegen (www.synthese.nl). We zijn telefonisch 
bereikbaar via 0478-517300.  
 

 

CURSUSSEN VOOR VRIJWILLIGERS 
 
Vrijwilligers zijn de pijlers waar een vereniging op draait! Bent u al vrijwilliger bij een vereniging of wilt u vrijwilliger 
worden en heeft u ondersteuning nodig om uw werkzaamheden (nog beter) uit te voeren? Match, Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Venray en Synthese, Servicepunt Jong&Oud Horst bieden hier ondersteuning in.                             
Ondersteuning in de zin van wet- en regelgeving, advies hoe om te gaan met vrijwilligers of aandacht voor de 
persoonlijke ontwikkeling. Komend najaar zijn er nog diverse cursussen en workshops voor vrijwilligers, gratis of tegen  
een kleine vergoeding. 
BHV (Bedrijfshulpverlening) basis en herhaling waarin EHBO, levensreddend handelen, brandveiligheid en ontruiming 
worden behandeld. 
IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken) voor vrijwilligers die binnen hun vereniging bardiensten draaien. 
Hebt u interesse in het volgen van bovenstaande cursus(sen) meldt u dan aan via                                      
www.synthese.nl/cursussen-activiteiten 
 
 

Spinnenwandeling Zwartwater 

Op zondag 25 oktober organiseert IVN Geijsteren-Venray een spinnenwandeling in het natuurgebied Zwartwater aan 
de Kuulenweg in Vreedepeel. De wandeling start om 9:00 uur. Deelname is gratis.  

De Insectenwerkgroep van IVN Geijsteren-Venray gaat in natuurgebied het Zwartwater op 
zoek naar spinnen. Het is voor de werkgroep ook een beetje een verrassing wat ze zullen 
aantreffen, omdat dit de eerste keer is dat er uitgebreid naar diverse spinnen wordt gezocht. 
Het gebied met heide en bossen zal in ieder geval wat diversiteit geven in de soorten die 
aangetroffen kunnen worden. 

Iedereen die mee wil lopen is van harte welkom. Voor hobbyfotografen is dit ook een goede 
gelegenheid om diverse spinnensoorten vast te leggen. 

 



 

COLUMN. 

Oranje. 

Heeft U er wakker van gelegen, dat de oranje grootverdieners niet naar  het EK in 2016 mogen. 

Wat een afgang voor deze jongens, hun technische staf en de Bobo’s van de KNVB. 

Schei t aan het trouwe publiek, de thuiskijkers en natuurlijk de economische misser. 

De voetbalwereld schenkt veel aandacht aan de uitschakeling. Er wordt alom gegniffeld, in de pers 
veel leedvermaak. Het Oostrums Weekblad kan daar natuurlijk niet bij achterblijven. BILD an Sontag 
b.v. “De leeuw staat in zijn hemd”.  

Kijk nu naar de Belgen “De Rode Duivels “, zij staan er wel en zijn zelfs eerste op de wereldranglijst 
van de FIFA. De Belgen spelen tenminste voor lands eer en minder voor de goedgevulde 
portemonnee. 

Wat nu volgend jaar???? Geen oranje vlaggen in Oostrum en elders. Geen grootbeeld televisie in de 
kroegen, omgezellig samen naar het voetballen te kijken. Ondernemers die een extraatje aan hun 
neus voorbij zien gaan.Misschien dat er gevlagd kan worden met rode vlaggen, om zodoende de 
Belgen een hart onder de riem te steken. 

Nederland zit in ieder geval in de kelder van Europa, bij b.v. Andorra ,Luxemburg, SanMarino e.a 

Maar troost U, volgend jaar zijn er ook wel weer evenementen, zoals b.v. het wielrennen, met Tom 
Dumoulin, Wout Poels, Mike Teunissen, of Dafne Schippers onze wereld kampioene. 

Het volgende fiasco wordt ongetwijfeld de voorronde van het WK in 2018. Onze tegenstanders in de 
poele hebben er een makkie bij gekregen. 

Misschien, dat de spelers van Oranje voortaan in overall uit de bus moeten stappen, ten teken, dat ze 
gaan werken.  

Die idiote kleding van b.v. Memphis Depay, de muziek installaties die ze over hun oren hebben 
hangen, daar stoort iedereen zich toch aan. Het ontbreekt alleen nog aan een TV die ze voor hun 
gezicht hebben hangen.  

Houw toch op met die idioterie en ga doen waarvoor je gekozen bent. Als je als vertegenwoordiger 
van het Nederlandse voetbal niets anders kunt doen, ga dan hier of daar vrijwilligers werk doen. 

O-2 heeft het in ieder geval gehad met jullie. 

O – 2. 

 

 



 

Nacht van de Nacht 
 

 
Op zaterdag 24 oktober 
organiseert IVN Geijsteren-
Venray een nachtavontuur 
in de Boshuizerbergen voor 
volwassenen én kinderen. 
Deze nachttocht, 
georganiseerd in het kader 
van de Nacht van de Nacht, 
start vanaf 19:30 uur en 
duurt tot maximaal 20:30 
uur. Het startpunt is de 
Zuiderbergweg in Oostrum. 
Parkeren is mogelijk in de 
bermen van de zandwegen. 
Liever geen zaklampen mee, 
we willen tenslotte 
genieten van het donker. 
Kosten: vrijwillige bijdrage. 
 
 
 

 
Wat is de Nacht van de Nacht 
De Nacht van de Nacht is een jaarlijks terugkerend evenement in oktober, georganiseerd door de Milieufederaties en 
Stichting Natuur & Milieu. Tijdens de Nacht van de Nacht worden op honderden plaatsen in Nederland activiteiten 
georganiseerd die de schoonheid van echte duisternis benadrukken. Dit jaar is er ook in Venray een leuke activiteit.  

Wat gaan we doen? 
Op zaterdag 24 oktober is een gedeelte van het natuurgebied de Boshuizerbergen tussen 19:30 en 22:30 uur 
opengesteld voor een rondwandeling in het donker. Stichting het Limburgs Landschap, beheerder en eigenaar van het 
gebied, heeft hiervoor eenmalig toestemming gegeven. Wat is er spannender dan een nachtelijke route tussen de 
geheimzinnige jenerverbesstruiken van dit unieke natuurgebied? De route is goed gemarkeerd, zodat niemand in het 
donker verdwaalt. Tijdens de tocht worden de deelnemers verrast met een aantal leuke activiteiten, zoals een spannend 
verhaal, het luisteren naar vleermuisgeluiden met behulp van batdetectors, het lokken en bekijken van nachtvlinders en 
de sterrenhemel bekijken met een telescoop (als het niet bewolkt is).  
Op de start/finishplaats, waar een aantal vuurkorven staat, zal ook een stand staan met koffie, thee, warme chocomel 
en gluhwein.   
 
De nacht is niet meer duister 
In een geïndustrialiseerd gebied als West-Europa is het bijna onmogelijk om nog plekjes te 
vinden waar de hemel echt donker is. Dat geldt al helemaal voor ons land: Nederland is 
gewogen en te licht bevonden. Lichtvervuiling vormt, net zo goed als lawaai en stank, een 
aanslag op het milieu. Niet alleen mensen hebben last van te veel licht. Voor de meeste 
dieren is het een ramp.  
Duisternis is een van de oerkwaliteiten van het buitengebied, net als stilte en ruimte. De 
aanblik van een sterrenhemel is voor veel mensen heel belangrijk. Bij een volkomen 
natuurlijk donkere lucht is het mogelijk om in Nederland 2.500 sterren te zien. Door 
lichtvervuiling zijn in veel steden echter nog maar zo’n 50 sterren zichtbaar. 
Met de Nacht van de Nacht willen we mensen laten genieten van de donkere nacht en dit 
onderwerp breed onder de aandacht brengen. 
 
 
                     “Iedereen zegt altijd dat ik er erg jong uitzie voor mijn leeftijd…” 





                                                           
 
 

 

Themamiddag: Hulp bij Dementie (Lisette Dickhoff-Evers) 
 

Datum:  donderdagmiddag 12 november 

Aanvang: 14.00 uur 

Lokatie: de Oesterham 
 
Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg is ontstaan uit de vraag 
van cliënten en mantelzorgers. 
 
In het voorjaar van 2008 is aan mantelzorgers, professionals en 
huisartsen in Noord-Limburg gevraagd welke knelpunten zij 
ervaren ten aanzien van de zorg en diensten aan mensen met 
dementie en hun mantelzorgers. Op basis van de uitkomsten van 
deze inventarisatie zijn drie speerpunten voor verbeteringen geformuleerd: 
 
1. Ondersteuning mantelzorgers: Met name de behoefte aan een vast aanspreekpunt kwam naar voren. 
Daarnaast is er behoefte aan betere informatievoorziening en scholing van vrijwilligers.   
 
2. Samenhang in de keten: Mantelzorgers en professionals gaven nadrukkelijk aan dat een betere 
samenwerking tussen aanbiedende organisaties noodzakelijk is. 
 
3. Deskundigheid: Mantelzorgers signaleren tekorten in de deskundigheid van werkers. Huisartsen hebben 
behoefte aan scholing op vroegdiagnostiek. 
 
Voor ieder speerpunt is een werkgroep geformeerd. De resultaten van deze werkgroepen hebben de basis 
gevormd het dementieprogramma Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg. 
 
De vraag en behoeften van de client en mantelzorgers staan centraal! 
Telkens moet antwoord gevonden worden op de vragen / behoeften van cliënt  en mantelzorgers. Dat 
betekent dat er geen ‘standaard programma’ is geschreven. De route, volgorde, de betrokkenen en de rollen 
van eenieder in het proces kunnen / zullen telkens weer anders zijn. Daar voorziet Hulp bij Dementie ten 
principale in!  
 
Het doel van Hulp bij Dementie om een samenhangend en afgestemd geheel van zorg en diensten aan 
cliënten en mantelzorgers te bieden waardoor cliënten in staat worden gesteld om zo lang mogelijk in de 
thuissituatie te blijven functioneren. Om kwaliteit te bieden, is het nodig eenduidige afspraken te maken over 
standaarden, werkwijzen, taken en verantwoordelijkheden en er voor te zorgen dat alle participanten 
conform deze afspraken werken. 
 
Graag tot ziens op deze interessante themamiddag.  
 





                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

Computeren in de Watermolen ! 
 
Data voor 2015: maandagmiddag: 26 oktober, 9 november, 23 november,  
   7 december en 21 december 
Tijdstip:  14.00 – 16.30 uur 
 
De eerste bijeenkomst zullen we een inventarisatie  van alle wensen / mogelijkheden maken zodat we weten hoe we 
een en ander kunnen gaan invullen en we u kunnen helpen. Er zullen waar mogelijk altijd een paar mensen ter 
ondersteuning aanwezig zijn.  We hebben nu 3 nieuwe laptops aangeschaft met daarop Windows 10. 
Natuurlijk is het wenselijk om eigen apparatuur als laptop/notebook of  tablet ook mee te nemen. Specifieke vragen 
daaromtrent kunnen we dan wellicht beantwoorden. Neem een eigen usb stick mee  ( evt. met foto’s ) om te werken en 
op te slaan.  Er is wifi verbinding in de Watermolen zodat draadloos internet ter beschikking is. 
 

We gaan o.a. verder met :  Fotobewerking via Picasa , trucage foto’s maken ,fotoalbum diverse mogelijkheden bekijken 
en maken,  Powerpointpresentatie  in elkaar zetten, felicitatiekaarten maken  
 

Het zijn geen cursussen maar wel de mogelijkheid om met behulp van programma’s thuis verder te kunnen oefenen. 
Het is dus ook de bedoeling dat we van elkaar kunnen leren 
 

Tot maandag 26 oktober in de Watermolen ! 
 

Joop Bus KBO Oostrum 

 
“Wat een deskundige man is dat zeg.” 

 
 
 



 
 
 
 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 

zaterdag 17 oktober 2015    
 

S.V. Oostrum A1 ST SVEB/Sporting S.T.A1 1 - 1  
S.V. Oostrum B2G VCH B2 1 - 10  
Wittenhorst C2G S.V. Oostrum C1 afgelast  
S.V. Oostrum C2G ST Stormvogels'28/HRC'27 C2G 2 - 2  
S.V. Oostrum D1G Vitesse'08 D1 afgelast  
FCV-Venlo D6 S.V. Oostrum D2G afgelast  
Venlosche Boys E3 S.V. Oostrum E1 2 - 6  
S.V. Oostrum E2 Hegelsom E1 afgelast  
S.V. Oostrum E3G SSS'18 E3G afgelast  
S.V. Oostrum F1 Merselo F1G afgelast  
Venlosche Boys F10 S.V. Oostrum F2 0 - 1 Speler van de week Marijn Baselmans 
S.V. Oostrum F3 Sportclub Irene F10 afgelast  
S.V. Oostrum MP1/2 Stormvogels'28 MP1/2 afgelast  
Montagnards MP3 S.V. Oostrum MP3/4 9 - 2 Speler van de week Levi Palmen 
    

Programma    
 

zaterdag 24 oktober 2015    
 
S.V. Oostrum B1 ST HRC'27/Stormvogels'28 B1 13:00  
S.V. Oostrum C2G Montagnards C2G 12:00  
    

Senioren    
 

Uitslagen    
 

zaterdag 17 oktober 2015    
 

SVV Vet S.V. Oostrum Vet. 6 – 1  
 

zondag 18 oktober 2015    
 
S.V. Oostrum 1 SV Milsbeek 1 0 - 5  
S.V. Oostrum 2 Olympia'18 4 5 - 2  
Sporting ST 2 S.V. Oostrum 3 2 - 3  
S.V. Oostrum 4    
S.V. Oostrum 5 Leunen 5 1 - 3  
    

Programma    
 

zaterdag 24 oktober 2015    
 

S.V. Oostrum Vet. V.V. Holthees Vet. 17:00 Herman 
 

zondag 25 oktober 2015    
 
VVV'03 4 S.V. Oostrum 4 12:00  



 
DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
Datum: donderdag 12 november 2015 
Plaats: Congrescentrum Het Forum,  
  Elmpterweg 50, Roermond 
Aanvang: 10.00 uur tot 16.30 uur 
Kosten:       € 15,00 per persoon 
Thema:       ZijActief  en “vrunj” (vrienden)  
 
Samen sta je sterk! Dat geldt niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook als 
vereniging. Samenwerking is onmisbaar, zowel binnen als buiten ZijActief. Samen 
met onze “vrunj” organiseren we allerlei activiteiten en projecten, wisselen we 
kennis uit en delen we successen. Want we hebben vaak meer met elkaar gemeen 
dan we denken! 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2015 gaan we in op de “vrunjegroep” die wij als ZijActief 
Limburg in de 85 jaar dat we bestaan, hebben opgebouwd en steeds verder uitbouwen. 
Collegavrouwenorganisaties, andere maatschappelijke organisaties, verenigingen en initiatieven, goede 
doelen: we zijn er trots op dat we hen onze vrienden mogen noemen. 
 
Deze Algemene Ledenvergadering wordt voor de derde keer gepresenteerd door Joes Boonen, 
zangeres, actrice en presentatrice. 
 
Programma: 
10.00 – 10.30 u.  Ontvangst met koffie en thee 
 
10.30 – 12.00 u.  Welkom door presentatrice Joes Boonen 
 
    Meditatieve viering door kring Heuvelland 
                        Thema: Kijk en zie, hoor en luister 
 
    Jaarrede door voorzitter Truus Geraeds 
 
    Huishoudelijk gedeelte met formele stukken 
 
12.30 – 13.30 u.  Lunch met een kop soep en belegde  broodjes 
 
13.30 – 15.30 u.  Middagprogramma: ZijActief en “vrunj””  

We maken kennis met oude en nieuwe vrienden die we in de 85 jaar dat 
ZijActief bestaat om ons heen hebben verzameld. 
 

15.30 – 16.30 u.  Feest 85 jaar ZijActief  
                                        Met een drankje en een hapje proosten we samen op 85 jaar  
                                        ZijActief Limburg 
 
Voor het eerst vindt de ALV plaats in Congrescentrum Het Forum, aan de rand van Roermond. Het 
Forum is een goed te bereiken locatie (vlakbij de A73), waar volop gratis parkeergelegenheid is. 
Kijk op www.forumroermond.nl voor de aanrijroute en de bereikbaarheid met openbaar vervoer. Vanaf 
het station van Roermond zet ZijActief  gratis speciaal busvervoer in. 
Vanwege deze nieuwe locatie die niet in het centrum ligt, bieden we voor iedereen het programma aan 
incl. lunch, koffie of thee vooraf en borrel na afloop. Hiervoor betaalt u € 15,00 per persoon. 
Aanmelden kan t/m 31 oktober 2015 bij het afdelingssecretariaat of bij het servicebureau via het 
aanmeldformulier of per mail.(zijactief@zijactieflimburg.nl) 
Geef bij aanmelding even door of u gebruik wilt maken van het gratis busvervoer vanaf het station van 
Roermond. 
 
Tot ziens op donderdag 12 november 2015! 

 
 



“Zo wat een vooruitgang! Een mannelijk personeelslid!” 

  

OKTOBER  

  
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
26 Computeren 14.00 - 16.30 (De Watermolen) KBO
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 Computeren 14.00 - 16.30 (De Watermolen) KBO
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 Themamiddag over Dementie KBO
12 Algemene Ledenvergadering (Roermond) Zijactief
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                                                                                                                      Decembercomité
23 Computeren 14.00 - 16.30 (De Watermolen) KBO
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

  

DECEMBER  
  
2 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen                                  Servicepunt Oostrum
7 Computeren 14.00 - 16.30 (De Watermolen) KBO
7 Knutselmiddag (Kerst) KBO
8 Kerststukjes (Martine Weys) Zijactief
8 Kienen KBO
9 Kerstmiddag De Zonnebloem
10 Kerstviering (D’n Oesterham) KBO
16 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen                                  Servicepunt Oostrum
17 Kerstavond Zijactief
21 Computeren 14.00 - 16.30 (De Watermolen) KBO
30 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen                                  Servicepunt Oostrum



  
 
 

 
 

Harry Maessen Wintercompetitie 2015 - 2016 
     

POULE  B    
 
 Uitslag 1e wedstrijd 17-10-2015   
     
 Team Competitie- Wedstrijd- Saldo 
  punten punten  
1 Hedse Boulers 2 3 7 37 
2 Lönse Boulers 2 3 7 34 
3 Oostrum 3 2 5 21 
4 Pi:elboulers 3 2 5 16 
5 Piëlboulers 4 1 4 -16 
6 BCM Merselo 2 1 4 -21 
7 Yssellooi 0 2 -34 
8 JBC Venray 80 2 0 2 -37 
     
 Competitiestand na 1 wedstrijd   
     
 Team Competitie- Wedstrijd- Saldo 
  punten punten  
1 Hedse Boulers 2 3 7 37 
2 Lönse Boulers 2 3 7 34 
3 Oostrum 3 2 5 21 
4 Pi:elboulers 3 2 5 16 
5 Piëlboulers 4 1 4 -16 
6 BCM Merselo 2 1 4 -21 
7 Yssellooi 0 2 -34 
8 JBC Venray 80 2 0 2 -37 
     
 De volgende competitiedag is 31-10-2015 Poule A  Aanvang 10.30 uur. Aanwezig zijn 10.00 uur. 
 



Aankomende zaterdag is het zover; de eerste editie van Òs Gemis. Een avond waar de 

gelegenheid wordt geboden om overledenen in een sfeervolle omgeving te gedenken. 

Een herdenkingsbijeenkomst voor jong en oud, vrij toegankelijk voor iedereen. Alleen of 

samen met anderen stilstaan bij onze dierbare overledenen, ongeacht waar deze begraven 

of gecremeerd zijn.

Om een idee te geven wat de gedachtenis avond Òs Gemis nu precies inhoudt zijn er de afgelopen 

weken een paar items in het kort uitgelicht, waaronder ‘Post voor de Hemel...’ en ‘De Herdenkings-

plek’. De avond is een open inloop, waarbij het programma doorloopt van 18.30 uur tot ongeveer 

20.30 uur. Dus kom wanneer je wilt en mocht je een gedicht, foto, tekening of een ander aan-

denken hebben ter herinnering aan een dierbare, vergeet deze dan zaterdag niet mee te nemen. 

We heten iedereen van harte welkom met een kopje koffi e of thee en voor de kids is er ranja.

Wil je meer informatie over het programma of het nog een keer terug willen lezen. 

Kijk dan gerust op www.osgemis.nl

Mocht het zaterdag zeer slecht weer zijn dan zijn we helaas genoodzaakt de avond niet door te 

laten gaan en wellicht op een ander moment te organiseren. Jullie worden hierover uiteraard 

tijdig geïnformeerd via de website!

Tot zaterdag! 

Òs gemis - zaterdag 24 oktober 2015 - begraafplaats Trans Cedron Oostrum


