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Oostrum, 30 oktober 2015 
 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum. 
 
Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 10 november 2015 (in de Watermolen) 
 
Aanvang: 20.00 uur 
 
 

Agenda: 
 

1. Opening door de voorzitter. 
2. Vaststelling van de agenda 
3. Notulen vergadering 10 maart 2015 
4. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken 
5. Stand van zaken: 

 Herinrichting stationsweg 
 Stationsomgeving 
 Via Venray 
 Oostrum oost 
 Paschalis 
 Accommodaties 

6. Voorbereidingen herinrichting Mgr. Hanssenstraat 
7. Werving nieuwe leden dorpsraad 
8. Rondvraag. 

 
 
 Sinterklaasactie SVO afdeling korfbal. 

Van 2 november tot 12 november kunnen de leden van de afdeling korfbal bij u aan de 
deur komen om sinterklaaslekkernijen van Bakker Bart te verkopen. 

U kunt bij hen bestellen, vervolgens worden de bestellingen in week 48 bij u thuisgebracht. 
De opbrengst komt ten goede van SVO afdeling korfbal. 

 

Banketstaaf   € 4,00 
Speculaas middel 10 stuks   € 3,00 

Pakket bestaande uit:  5 kleine speculaasjes, kleine amandel- en speculaasstaaf € 5,00 
 

Hebt u ze gemist en wilt u toch wat lekkers bestellen dan kan dat  via de mail 
abbeyvollenberg@hotmail.com 

 



ZATERDAG  14 November 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

7 nov.  18.30u. Hit-it opluistering bij St. Maarten
9 nov. 18.45u. Repetitie jeugdorkest

19.30u. Repetitie orkest
11 nov. 14.00u. Music for Life mixed groep
 16.00u. Leerlingen slagwerk
  16.30u. Music for Life blokfluitgroep
 19.30u. Repetitie Hit-it
  20.00u. Repetitie slagwerkgroep 

Agenda

13 nov. Finale Maestro
14 nov.Inzamelen oud papier
22 nov. Intocht Sinterklaas
28 nov.Inzamelen oud papier



Zondag 8 nov.        11.00 uur: Hoogmis (Herenkoor)  

 Frank en Leo Martens, 
 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. 
                                                           

BRUIDSKLOKKEN

Het was alweer een hele tijd geleden, maar de bruidsklokken mochten hun geluid weer laten horen. 
Hoewel er ieder jaar minder mensen zijn die voor een huwelijk, laat staan een kerkelijk huwelijk, kiezen, 
hebben toch weer twee mensen de sprong gewaagd om hun ‘ja-woord’ tegenover elkaar en tegenover 
onze lieve Heer uit te spreken. De reden waarom dit steeds minder mensen doen zijn tal. En dan klinken 
er steeds weer stemmen die zeggen dat de Kerk de spreekwoordelijke lat te hoog legt. Wie durft het nog 
aan om een verbintenis aan te gaan voor heel het leven? Wie kan dat waarmaken? Dit geldt evenzeer voor 
diegenen die hun ‘ja-woord’ uitspreken bij hun priesterwijding of eeuwige gelofte in een klooster, of een 
definitieve verbintenis aan een gemeenschap. Mensen kunnen zich, in welke situatie dan ook, pas geheel 
geven, zich ten volle geven, als het geloof de basis is waarop men zijn of haar leven stoelt. Zou dit geheel 
ontbreken dan zal vroeg of laat elke verbintenis loslaten. We lijken dan op mensen die handelen vanuit de 
buitenkant waarbij ons hart helemaal niet betrokken is. En juist dit laatste is zo belangrijk voor een goed 
en stabiel leven. Alles wat je doet, dat moet komen vanuit je hart. Daar is het waar God ons aanspreekt en 
daar is het waar wij ons antwoord kunnen geven. Zouden wij alleen maar alles doen vanuit de buitenkant, 
dan wordt ons leven hol, leeg, nietszeggend. Want het is niet zo dat we zomaar alles kunnen doen. Niet 
alle wegen leiden naar de hemel. Het is pas vanuit ons hart dat we ons ‘ja-woord’ naar God kunnen 
uitspreken en mocht ons leven ‘deukjes’ oplopen, mogen er moeilijke tijden aanbreken, dan is het ook veel 
gemakkelijker om bij diezelfde God ‘aan te kloppen’. Alles wat van God komt dat zal standhouden, al het 
andere zal vroeg of laat verdwijnen. Daarom mogen wij ons eens de vraag stellen waar het eigenlijk echt 
allemaal om draait. Wat is het belangrijkste? Als we dat kunnen herkennen, dan voorkomen we dat we 
teveel bezig zijn met eigen belang en de ander vergeten, ja ook de Ander met een hoofdletter. Iedere dag 
opnieuw moeten we ‘ja’ kunnen zeggen tegen datgene waartoe God ons geroepen heeft en ook ‘ja’ tegen 
onze medemens. Zolang we dat kunnen blijven doen zullen de (bruids)klokken in ons leven blijven klinken.

           pastoor J. Boon





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! 



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

Verstelwerk Oostrum
Naaiwerkzaamheden met een
creatief oog voor oplossingen

Maureen van Erp
Coupeuse

Goetzenhof 23
5807 CC Oostrum

0478-515 544 / 06-1378 6578
jgm.achten@home.nl

Openingstijden:
Ma - Wo:        9.00 - 13.00 / 18.00 - 20.00 uur
Di - Do - Vr:  9.00 - 15.00 uur
buiten deze tijden op afspraak



Hallo beste kinderen, 

Ja, je leest het goed, een bericht van Sinterklaas. Binnenkort zit ik op de pakjesboot en vaar met 
mijn pieten naar het mooie Nederland. Nog maar 9 nachtjes slapen en dan kom ik aan in Meppel!  

Net als voorgaande jaren leek het me leuk om ook dit jaar weer de mooie grote brievenbussen, 
voor de kinderen, in de Meulebeek neer te zetten.  
Het zou super leuk zijn als jullie weer een mooie tekening, een vraag, knutselwerkje of iets anders 
moois, in de brievenbus gaan stoppen. 
De brievenbus staat bij groep 1/2 en de peuterspeelzaal, de kinderopvang én er staat een 
brievenbus op de hoek bij groep 1/2 van juf Nicole en juf Diny. 
 
 
 In het Oostrum’s Weekblad zal ik een antwoord 
proberen te geven op een aantal vragen, 
maar dit jaar wil ik jullie speciaal vragen om 
een mooie wens in te sturen.  
Ik heb ook een wens, en dat is dat ik dit jaar 
eens in een LUCHTBALLON IN OOSTRUM  
AAN MAG KOMEN!!!! 
Ik ben heel benieuwd of me dat gaat lukken… 
 
Tijdens de intocht in Oostrum zal ik in de Oesterham 
een prijsje geven aan een van de kinderen van de 
peuterspeelzaal en een van de kinderen van de  
Meulebeek die iets moois heeft gemaakt. 
Goed idee, toch? 
 
Misschien zie ik jullie zaterdag 14 november helemaal in Meppel, en anders ga je maar lekker voor 
de televisie zitten kijken. 
 
Zeker wil ik jullie allemaal uitnodigen en begroeten op zondag 22 november in de Oesterham. 
 
Ga maar snel aan de slag om iets moois te maken voor mij, en om een leuke WENS te bedenken!  

 

Groeten aan alle kinderen!   

   

Van Sinterklaas en de pieten                                                               
                                             

 

    

 

 





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  
(zaal open: 19.30 uur) of zondag 8 november om 19.00 uur (zaal open: 18.30 uur) in d’n Oesterham. 
 
Voor maar 5 euro krijgt u een heerlijke ontspannen avond aangeboden. 
 
U kunt nog kaarten bestellen per mail. Stuur een mailtje met uw naam, gewenste datum en het aantal kaarten 
naar onderstaand adres. Dan zorgen wij ervoor dat de kaarten klaar liggen bij de kassa. 
toneelverenigingdevlasbloem@hotmail.com 
Geen mail, dan kunt u ook nog een kaartje kopen aan de kassa. 
 
Hopelijk zien wij u zaterdag 7 of zondag 8 november in de altijd gezellig Beautysalon van Tante Bella 
 
 
 
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: 
 
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  06-20851829 
Arjan Kempen, Hoefslag 5  06-22626238 
 
De Kemmissie Zitting 
 
 

 
 

                            “Leest u mijn brieven dan niet?” 
 
  
  





 
 
 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 

Meidenkist 
 
Datum: dinsdag 10 november 2015 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang: 20.00 uur. 
 

“De Meidenkist”  is een spiegel uit het verleden. 
Cees Prinsen wil aan de hand van spulletjes uit de 
tijd van toen ons kennis laten maken met wat de 
betekenis er van is en doorspekt de spullen uit zijn 
kist met anekdotes en wetenswaardigheden. 
 
Wat dacht u van antieke kleding tot blokval, van 
primitieve voorbehoedsmiddelen, dodenlantarens 
of de legendarische snelzeiker. Herinneringen uit 
het voorbije leven gebaseerd op geloof, hygiëne, 
knecht en dienstmeid. 
 
Door zijn prettige manier van vertellen zorgt Cees 
voor een amusante sfeer. Hij geeft een optreden 
dat tot de laatste minuut boeit. 
 

U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen, tot dan! 
 
 

  Buurtdiensten 
 
Het team van Buurtdiensten levert alle vormen van huishoudelijke 
hulp. De medewerkers maken deel uit van een klein team dicht bij u 
in de buurt. Zij zijn eenvoudig telefonisch te bereiken. 
 
 

Vaste medewerker 
Als u hulp krijgt van Buurtdiensten krijgt u een vaste medewerker die bij u thuis komt. Zij kijkt samen met u en uw 
familie naar wat er aan hulp nodig is, wat u zelf nog kunt en waar uw omgeving u bij kan helpen. Zij verdiept zich samen 
met u in wat belangrijk is voor u en zij kan u adviseren over activiteiten of ondersteuning bij u in de buurt.  
Als het nodig is overlegt zij met u, uw familie en eventueel andere zorgaanbieders op welke wijze zij u kunnen helpen 
zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen.  
Het team werkt nauw samen met het Buurtzorgteam in uw buurt. Zij hebben dezelfde werkwijze en dezelfde visie op 
het leveren van goede zorg en huishoudelijke hulp.  

Meer informatie 

Buurtdiensten Venray Team 2, tel: 06-20008497, mail: venray2@buurtdiensten.nl www.buurtdiensten.nl 
 
 
 
 
 
 

Lekkere banketstaven of speculaas met de Sinterklaas?! 
Bestel ze bij de leden van SVO afdeling korfbal of via 

abbeyvollenberg@hotmail.com 
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13 november 2015  -  20.00 uur  -  D’n Oesterham, Oostrum 

 
 
 
 
 
 
Harmonie Sub Matris Tutela, Oostrum, organiseert op 13 november a.s. de finale van ‘Maestro’.  
Naar het voorbeeld van het programma ‘Maestro’ van de AVRO/TROS gingen op 19 juni jl. in totaal 9 kandidaten de 
strijd met elkaar aan voor een plek in de finale voor de titel ‘de Maestro van Oostrum’. De kandidaten waren niet 
muzikaal onderlegd en dit terrein was dan ook compleet nieuw voor ze.  
 
Tijdens de eerste voorbereidingen maakten zij zich, aan de hand van dirigent Henk Houben van het harmonieorkest, de 
eerste beginselen van het dirigeren eigen. Dit middels workshops door de dirigent en door oefensessies met het 
complete harmonieorkest. Gradje Camps, Vera Janssen, Carola Sterk, Nick Manders, Ruud Custers, Jan Raedts, Ton Arts, 
Ted Verhoeven en Tini Kreutz, allen afkomstig uit Oostrum, gingen de uitdaging in de halve finale aan.   
Tijdens de drukbezochte en kwalitatief hoogstaande halve finale beoordeelde de jury de kandidaten op inhoud en 
uitvoering en uiteindelijk resulteerde dat in 4 finalisten, t.w. Vera Janssen, Ruud Custers, Nick Manders en Jan Raedts. 
 
Ook voor de finale bereiden de overgebleven kandidaten ieder een ander muziekwerk voor en komen weer diverse 
muziekgenres aan bod. Tevens zal de eigen dirigent van het harmonieorkest, Henk Houben, dan nog 2 werken dirigeren. 
De jury, ook nu weer bestaand uit professionals uit de muziekwereld én de leden van het harmonieorkest, zal dan 
beoordelen en beslissen wie er zich uiteindelijk ‘de Maestro van Aostrum’ mag gaan noemen. Het belooft een zeer 
bijzondere en spannende strijd te worden waarin de kandidaten niet voor elkaar willen onderdoen.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                “Wat denk je zelf! Ik mag hopen dat mijn neus nog op de goede plek zit.”  



Week tegen Kindermishandeling 

 
Op 16 en 17 november organiseert Synthese een lezing en een workshop in het kader 
van de Week tegen Kindermishandeling. Zowel professionals in zorg en welzijn als 

andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. 
 
16 november, lezing Münchhausen by proxy 
Nina vertelt op maandagavond 16 november een persoonlijk verhaal over Münchhausen by proxy. Ze is als kind door 
één van haar ouders mishandeld. Münchhausen by proxy is een ernstige vorm van kindermishandeling waarbij een 
ouder een kind gebruikt om zelf aandacht te krijgen van artsen en hulpverleners. De ouder verzint, verergert of 
veroorzaakt hiervoor psychische en/of lichamelijke klachten bij het kind. 
Nina komt vanuit de Stichting Overlevers Münchhausen by Proxy (StOMBP). Ze zal vertellen over haar eigen ervaringen 
en vragen beantwoorden uit het publiek. 
Maandagavond 16 november, van 18.00 tot 20.30 uur, Leunseweg 51 in Venray. Graag vooraf aanmelden via 
info@synthese.nl  
 
17 november, workshop kindermishandeling – Wat kan ik doen? 
Wat is kindermishandeling eigenlijk? Wat zijn signalen van kindermishandeling en hoe herkent u deze? Wat kunt u 
vervolgens doen? Yvonne Wijnen van Veilig Thuis en Karen Longstaff van Synthese leren u het allemaal in deze 
workshop. U zult worden uitgedaagd en uw kennis zal worden getest!  
 

Dinsdagavond 17 november, van 19.00 tot 21.00 uur, Leunseweg 51 in Venray. Graag vooraf aanmelden via 
info@synthese.nl  
 

Aanmelden en kosten 
Om zeker te zijn van een plek kunt u zich vooraf aanmelden via info@synthese.nl met als onderwerp Week tegen 
Kindermishandeling. Vermeld hierbij duidelijk voor welke avond(en) u zich wilt aanmelden. Aan deelname zijn geen 
kosten verbonden. 
 

Week tegen de kindermishandeling 
De Week tegen Kindermishandeling wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd. De Taskforce kindermishandeling 
en seksueel misbruik vraagt in de week van 16 t/m 21 november extra aandacht voor het thema kindermishandeling. 
Het terugdringen van het aantal gevallen van kindermishandeling is het doel. Landelijk organiseren vele zorg- en 
welzijnsorganisaties activiteiten voor ouders, kinderen en professionals. 
 

Synthese 
Synthese is een onderneming voor zorg en welzijn in Noord- en Midden-Limburg. Wij werken voor bewoners, 
gemeenten, woningbouwcoöperaties, zorgorganisaties, Vereniging Kleine Kernen Limburg, de Provincie, stichtingen en 
maatschappelijke organisaties. 
Onze missie is: "Iedereen doet mee”. 
 

Links 
www.synthese.nl 
http://www.weektegenkindermishandeling.nl/ 
http://www.vooreenveiligthuis.nl/ 
http://www.stombp.nl/ 
 
 

                                    “Is het nu echt nodig dat jullie een bikini-wax met drie man moeten doen?” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Wij gaan opruimen!             
Kortingen tot wel 60%! 

Alles uit ons magazijn is uitgestald in onze tijdelijke 
winkel op de bovenverdieping. 

 

 

 

 

 

 

Op wel 400m2 liggen al onze artikelen: trainingspakken, 
trainingsshirts, wedstrijdshirts, -shorts, pyjama’s, 
badjassen, handdoeken, bekers, truien, klappers, 
pennen, sokken, tassen en nog veel meer van heel veel 
verschillende clubs/ landen, verder o.a. nog Errea 
trainingspakken volw en kids (van 54 nu voor 27), Puma 
trainingspakken kids (van 50 nu voor 25), diverse ballen, 
diverse sportschoenen o.a. Asics zaalkorfbalschoenen 
(van 109 nu voor 68), zaalhandbalschoenen, diverse 
sporttassen en trainingsshirts en –shorts  van o.a. de 
merken Joma, Jako en Masita, scheenbeschermers en 
keeperhandschoenen.                                                                                                                                  

Alles is afgeprijsd,                                                            
zelfs de nieuwste Ajax en Real Madrid                     

collectie 15/16. 

 

 

 

 

 

Je bent van harte welkom op 
Castenrayseweg 2 in Oirlo! 

Voor openingstijden, zie onze site     
www.voetbalfanwinkel.nl 

 

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.-



 

Collecte       
Decembercomité 

 
 
In de week van 16 t/m 20 november 2015  wordt  weer de jaarlijkse collecte voor 
het Decembercomité Oostrum gehouden.  
 

De collecte is bedoeld voor de organisatie van de intocht van Sinterklaas op 
Zondag 22 november en de traktatie voor onze Oostrumse kinderen deze dag.  
Ook willen wij met de opbrengsten uit deze collecte onze dorpsgenoten, die de 
feestdagen niet thuis door kunnen brengen, een hart onder de riem steken.  
 

Bij voorbaat onze hartelijke dank,  
 

“Het Decembercomité”  

 
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.  
 

LET OP ..…                                                                                     
De Sinterklaasactie van SVO komt eraan.                    

Bestel de lekkerste speculaaslekkernijen bij de leden van de afdeling korfbal van 2 
november tot 12 november. De opbrengst komt ten goede van SVO afdeling korfbal.  

Of bestel via abbeyvollenberg@hotmail.com 
 

 



 

Alzheimer Café Venray 
 

Op maandag 9 november is er weer een Alzheimer Café avond in Venray. 

Deze avond zal een feestelijke invulling krijgen omdat het Café op deze avond haar tienjarig 
bestaan viert. Buiten wordt u muzikaal welkom geheten door Joekskapel Van Toete Noch 
Blaoze en tijdens de avond zal het bekende duo Um en Um voor u optreden. 

U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur in  Gebouw De Kemphaan, Kennedyplein 1 te Venray. Het programma start 
om 19.30 uur. De toegang is gratis. 

Voor meer info kunt u bellen met de avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray, Joke Halmans, tel. (0478) 583806. 

 
 

Harry Maessen Wintercompetitie 2015 - 2016 
      

POULE  A     
 
Uitslag 2e wedstrijd 31-10-2015    
      
 Team Competitie- Wedstrijd- Saldo  
  punten punten   
1 Hedse Boulers 1 3 6 40  
2 Lönse Boulers 1 3 6 23  
3 JBC Venray 80 1 2 5 24  
4 Piëlboulers 1 2 5 15  
5 Oostrum 1 1 4 -15  
6 Piëlboulers 2 1 4 -24  
7 BCM Merselo 1 0 3 -23  
8 Oostrum 2 0 3 -40  
      
Competitiestand na 2 wedstrijden   
      
 Team Competitie- Wedstrijd- Saldo  
  punten punten   
1 Hedse Boulers 1 6 13 94  
2 Lönse Boulers 1 6 12 24  
3 Piëlboulers 1 5 12 44  
4 JBC Venray 80 1 3 9 37  
5 BCM Merselo 1 2 8 -36  
6 Piëlboulers 2 1 6 -53  
7 Oostrum 1 1 6 -69  
8 Oostrum 2 0 6 -41  
      
De volgende competitiedag is 14-11-2015 Poule B Aanvang 10.30 uur. Aanwezig zijn 10.00 uur.   
 



 
 
Afscheid  

Afscheid nemen….. wie kent het niet. We doen het allemaal en we hebben er allemaal zo onze 
ervaringen mee. We doen dit het liefst  op onze eigen manier en hebben er moeite mee of ‘last’ van. 
Afscheid heeft meerdere betekenissen, zoals heengaan, moment dat je iemand groet als je weggaat, 
het scheiden, het moment van weggaan en wat er dan gebeurt, ontslag,  je land ontvluchten, je 
familie niet meer ontmoeten  om ruzies, waarden en normen verliezen, teleurstellingen verwerken, 
vaarwel zeggen. Afscheid nemen kan ook betekenen: de start van iets nieuws. 

Afscheid nemen is moeilijk; afscheid nemen doet pijn. Maar dat mag geen reden zijn te zwijgen of 
ons verdriet diep weg te stoppen. Afscheid en verdriet, ze gaan hand in hand. Ze zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden; het een kan niet zonder de ander. Verdriet kan er voor zorgen dat de pijn van 
het gemis een plekje in je gevoel kan krijgen. Afscheid wordt pas lijden wanneer we onze tranen    
niet meer kunnen vergieten en we onze geliefden niet meer kunnen of mogen noemen.  

Afscheid nemen inspireert .  Alexander de Buisonjé en Glennis  Grace scoorden beiden een hit met 
een lied over afscheid. Marco Borsato zingt over:  “Afscheid nemen bestaat niet.” 

 En zo was er op zaterdag 24 oktober Òs Gemis. Een prachtig initiatief van  4 stoere mannen uit 
Oostrum, die eveneens geïnspireerd waren door persoonlijke ervaringen met afscheid nemen en dit 
gevoel wilden delen met anderen. .  Ze hadden een  locatie gekozen waar doorgaans afscheid wordt 
genomen van een geliefde en er een sfeer van verdriet heerst op het moment waarop vaarwel wordt 
gezegd. Deze locatie diende nu als ontmoetingsplek voor alle mensen die op een of andere manier 
invulling wilden geven aan het gevoel, ontstaan na een definitief afscheid. De locatie liet ons vele 
lichtpuntjes zien en was prachtig uitgelicht. De titel van de bijeenkomst Òs Gemis was goed gekozen. 
Het heeft voor mij verschillende betekenissen gekregen. Iets wat we nog niet hadden in ons dorp – 
dat misten we nog. In onze wereldse wereld gaat alles zo snel dat we het bijna hadden gemist  - dan 
missen we het gevoel van het afscheid. Ieder  mag op geheel eigen wijze aan zijn gevoel  gehoor 
geven – door Òs Gemis hebben we dit niet hoeven missen. Het wij-gevoel was er zeker – ook dit 
hadden we anders gemist. Jong en oud waren aanwezig, mensen stonden bij elkaar en er werd naar 
elkaar geluisterd. Er waren vele persoonlijke verhalen te horen en dit hadden we anders ook gemist. 
Niet geweten wat afscheid met de ander doet en heeft gedaan en welk verdriet er bestaat bij de 
ander. Verdriet delen geeft verlichting. 

Maar bovenal: ik heb ook aan mijn dierbaren kunnen denken. Mijn gemis mocht er zijn en behalve 
een ode aan mijn dierbare overledenen, een ode aan deze 4 prachtige kerels die het aangedurfd 
hebben deze ontmoeting op geheel eigen wijze te organiseren.  

DAAR WAS NIKS MIS MEE. 

Buuf. 

 



 
 
 
 
 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 31 oktober 2015    
 
SV Venray B5 S.V. Oostrum B1 1 - 3  
S.V. Oostrum C2G SV Venray C5 6 - 2  
S.V. Oostrum D1G Baarlo D1G 3 - 4  
FCV-Venlo D6 S.V. Oostrum D2G 1 - 9  
S.V. Oostrum F1 Merselo F1G 0 - 1 Speler van de week Rens Janssen 
Venlosche Boys F9 S.V. Oostrum F2 1 - 0 Speler van de week Gijs Wijnen 
S.V. Oostrum MP1/2 Stormvogels'28 MP1/2 6 - 9 Speler van de week Dante Heldens 
     
Programma    
 
zaterdag 7 november 2015    
 
Leunen A1 S.V. Oostrum A1 15:00  
ST SV United/BVV'27 B1G S.V. Oostrum B1 15:00  
RESIA B2G S.V. Oostrum B2G 13:30  
S.V. Oostrum C1 SV Venray C4 13:30  
Leunen C2G S.V. Oostrum C2G 13:30  
ST DEV-Arcen/RKDSO D1 S.V. Oostrum D1G 12:30  
Montagnards D3G S.V. Oostrum D2G 10:30  
S.V. Oostrum E1 Blerick E1 9:00  
S.V. Oostrum E2 SV Venray E5 9:00  
SVEB E2G S.V. Oostrum E3G 9:30  
EWC'46 F1 S.V. Oostrum F1 9:30  
S.V. Oostrum F2 Volharding F5G 11:00  
Merselo F3 S.V. Oostrum F3 9:00  
Leunen MP1/2 S.V. Oostrum MP1/2 9:15  
S.V. Oostrum MP3/4 SVOC'01 MP1/2 11:30  

 
 

 

 

Programma: 

Zaterdag  7 november  

Oostrum E1 – De Peelkorf E2  10.00  Overloon 

De Horst A2 – Oostrum A1  14.05  Heuvelland Groesbeek  

 
 



Senioren    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 31 oktober 2015    
 
S.V. Melderslo Vet. S.V. Oostrum Vet. afgelast  
 
zondag 1 november 2015    
 
Olympia'18 1 S.V. Oostrum 1 2 - 2  
SV Venray 6 S.V. Oostrum 2 0 - 5   
S.V. Oostrum 3 GFC'33 2 4 - 3  
S.V. Oostrum 4 Blerick 6 0 - 3  
SV Lottum 4 S.V. Oostrum 5 4 - 0  
    
Programma    
 
zaterdag 7 november 2015    
 
S.V. Oostrum Vet. SV United Vet. 17:00  
 
zondag 8 november 2015    
 
S.V. Oostrum 1 SIOL 1 14:30  
S.V. Oostrum 2 SV United 2 12:00 Bart 
Kronenberg 2 S.V. Oostrum 3 11:30  
FCV Venlo 5 S.V. Oostrum 4 baaldag  
S.V. Oostrum 5 EWC'46 3 11:30 Barry 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 30 oktober bracht Jeanine Huijbers met haar paard Espresso uit op een dressuurwedstrijd in de Mortel 
De combinatie behaalde een 2e prijs in de klasse Z1 met 214 punten. 
 
Iris Verhoeven verscheen diezelfde dag aan de start tijdens een springwedstrijd in Uden.  
Met Elsludine S behaalde ze een 3e prijs in de klasse L.  
 

 

 



  
NOVEMBER  
  
2 Computeren 14.00 - 16.30 (De Watermolen) KBO
4 Thema-avond toewijzingsbeleid 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
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
16 Knutselmiddag KBO
17 Kienen KBO
20 Zitting (D’n Oesterham)                                                                                                             CV De Karklingels
21 Olibollenactie LR Nobel
21 Zitting (D’n Oesterham)                                                                                                             CV De Karklingels
22 Intocht Sinterklaas                                                                                                                      Decembercomité
23 Computeren 14.00 - 16.30 (De Watermolen) KBO
24 Wet WMO (Lezing door Mw. J. Hendrix) Zijactief
25 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham                                Servicepunt Oostrum
30 Knutselmiddag KBO
  

DECEMBER  
  
2 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen                             Servicepunt Oostrum
7 Computeren 14.00 - 16.30 (De Watermolen) KBO
8 Kerststukjes (Martine Weys) Zijactief
9 Kerstmiddag De Zonnebloem
10 Kerstviering (D’n Oesterham) KBO
14 Knutselmiddag KBO
15 Kienen 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


