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Noodkreet ouders BSO De Oever 
 
Vorige week kregen wij van Kinderwereld Venray te horen dat BSO de Oever (in basisschool de Meulebeek in Oostrum) 
met ingang van het nieuwe schooljaar gaat sluiten. Reden hiervan is dat te weinig kinderen gebruik maken van de BSO, 
hierdoor is het voor Kinderwereld financieel niet haalbaar om BSO de Oever open te houden. 
 
Petra Tielen, directeur van Kinderwereld, heeft in een gesprek met de gedupeerde ouders laten weten dat per dagdeel 7 
kinderen nodig zijn om de BSO open en rendabel te houden. 
Op dit moment maken op maandagmiddag 2 kinderen gebruik van de BSO, op dinsdagmiddag zijn dat 3 kinderen en op 
donderdagmiddag zijn 6 kinderen bij BSO. 
Wij zijn, als ouders zijnde, bereid om met onze dagen opvang te schuiven om de BSO open te houden. Dit zou 
bijvoorbeeld tot gevolg kunnen hebben dat de BSO alleen op dinsdag en donderdag open is.  
 
Om BSO de Oever in Oostrum open te houden willen we als ouders inventariseren welke kinderen in schooljaar 2016-
2017 gebruik willen maken van de dienstverlening van BSO de Oever. Op deze manier willen we Kinderwereld Venray 
overtuigen van de levensvatbaarheid van onze Oostrumse BSO.  
Hierbij willen we benadrukken dat BSO in Oostrum niet meer terug komt, als de BSO nu wordt gesloten. 
 
Om nieuwe ouders te informeren organiseren wij, samen met Kinderwereld Venray, de volgende 
informatiebijeenkomsten: 

 Dinsdag 31 mei om 20.00 uur in BSO de Oever op De Meulebeek 
 Woensdag 8 juni van 12.00 uur tot 13.00 uur in de Leefkuil van De Meulebeek (gelijktijdig met ophalen van T-

shirts voor Avond 4-daagse) 

We hopen dat de komende weken zich nieuwe kinderen aanmelden, zodat de BSO in Oostrum blijft bestaan!! 
 
Als er vragen zijn kunnen jullie contact opnemen met één van ondergetekende of met Petra Tielen van Kinderwereld 
Venray (0478-586498 of p.tielen@spovenray.nl). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Daniëlle Strijbosch 
Lyanca en Vince Vissers 
Sandra Litjens en John Creemers 
Frank en Ineke Litjens 



ZATERDAG  4 Jui 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

4 juni 09.00u. Inzamelen oud papier
6 juni 18.45u. Repetitie jeugdorkest

20.00u. Repetitie orkest
8 juni 13.00u. Music for Life blokfluitgroep
 14.00u. Music for Life mixed groep
 16.00u. Leerlingen slagwerk

19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

12 juni Defilé avondvierdaagse
18 juni Inzamelen oud papier



Zondag 5 juni 9.30 uur: Hoogmis (pater R. Willemsen) (orgelspel)     

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

Dinsdag 7 juni  9.00 uur: heilige mis in de Mariakapel (pastoor B. Clemens)

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

 Tel.nr. van pastoor B. Clemens, Hoenderstraat 16, 5855 AH Well, is 0478-501202.  

	 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.  0478-584031.
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
       KWEKERIJ DE LIFRA 

LORBAAN 12A, TEL. 06 – 14217697,VEULEN                                   
Open. ma t/m vr 9.00 t/m 17.00 uur za.9.00 t/m 13.00 uur 

 
 

OPRUIMING … OPRUIMING … OPRUIMING … OPRUIMING 
 
 

Totale uitverkoop van perk, hang en kuipplanten. 
 

   Nu  50-60 en 70% korting 
 

  Op ons gehele assortiment. 
 

Op=op op=op op=op 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alleen wij………………zetten de prijs erbij!!!! 





 
 

 

Groots KBO  Jeu de Boule  toernooi  2016 
 
De KBO afdelingen in de gemeente Venray houden voor de 12e keer in successie hun jaarlijks  Jeu de Boules  toernooi op 
donderdag 30  juni  2016 op  de banen van de fantastische Bouledrome op het Speulpark aan de Hoopweg  in Venray.  
Er is een steeds grotere belangstelling voor dit mooie toernooi, vorig jaar maar liefst 128 deelnemers.                                      
Altijd een sportief en gezellig gebeuren. Gestreden zal worden om de  KBO  wisselbeker en om andere prijzen, tevens is 
er voor alle deelnemers de kans om  een extra prijs  te winnen met de loterij. Wij willen alle  inwoners van de gemeente 

Venray  vanaf  55 + jaar uitnodigen 
om hieraan deel te nemen.                              
 
Ook niet-leden van 
wijkouderverenigingen zijn welkom.  
Het toernooi wordt  om 10.30 uur 
geopend door de waarnemend 
voorzitter Dhr. Theo Verhoeven van 
de Centrale  van 
Ouderverenigingen.  
 
Direct hierna  zal de strijd beginnen 
om de fel begeerde  KBO 
wisselbeker. Er wordt in 2 poules 
met doubletten gespeeld: twee 
tegen twee. Elk team speelt  4 
wedstrijden. De winnaars  van beide 
poules strijden tenslotte om de 
beker.  
 
 

De inschrijving kost € 3.50 per deelnemer, het bedrag  dient  bij  het opgeven  te worden voldaan.                                                
Bij de opgave kunt u ook meteen aangeven met wie u samen een team vormt.  
 
Opgeven  vóór 21 juni 2016  bij onderstaande personen: 
 
KBO leden uit Leunen  bij Nellie Keijsers tel. 581722, KBO leden uit Ysselsteyn-Vredepeel  bij  Jan v.d. Pas  tel. 541611,   
KBO leden uit Merselo  bij Gerrit v. Hoof tel. 546535,  KBO leden  uit Oostrum  bij  Theo Linskens tel. 583384,                          
KBO leden  uit  Heide  bij  Nelly Willems tel.584006 en  KBO leden uit  Venray en overige geïnteresseerde die willen 
deelnemen bij Ben Huijs  tel. 851832.                                                                                                                                                               
 
Als U zich als deelnemer hebt opgegeven dan moet U zich vóór 10.00 uur in de Bouledrome melden. 
 
In de Bouledrome kantine kunt U ruim terecht om de inwendige mens te versterken. Tuinstoelen om  rond de banen             
( eventueel in de schaduw ) te zitten, kunt u zelf mee brengen.  
 
Bij de Bouledrome mag niet  langs de weg geparkeerd worden en op het terrein  is de parkeerruimte beperkt.                                
 
U kunt  gebruik maken van de parkeer gelegenheid tegenover het ziekenhuis aan de Merseloseweg om dan via het 
bospad de Bouledrome te bereiken. 
 
Namens de KBO Organisatiecommissie.  



Verrijdbare buitenkeuken

Barbecuen  
met een échte 
buitenkeuken!

1388.-
Ook nog uit te breiden. 

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

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



 
     Nationale Nacht van de nachtvlinder 
 

IVN Geysteren-Venray neemt ook dit jaar weer deel aan de Nationale Nachtvlindernacht.                                                                      
Deze activiteit start op vrijdag 3 juni om 21:30 uur bij de Golf- en Countryclub Geysteren, het 
Spekt 2 in Geysteren. Deelname is gratis. Geadviseerd wordt om een goede zaklamp mee te 
nemen. Fotograferen is toegestaan. 
 

Tijdens de Nationale Nachtvlindernacht vinden in heel Nederland 
excursies plaats om op zoek te gaan naar nachtvlinders Ook de 
Golf- en Countryclub Geysteren dient als decor voor de landelijke Nachtvlindernacht.  
Een nachtvlinderexcursie is een spannende gebeurtenis, want wie gaat er nu midden 
in de nacht het bos in, gewapend met een pot stroop? Wie spant er een laken in zijn 
achtertuin en zet er een felle lamp bij? Nachtvlinderonderzoekers vinden dit soort 
zaken heel gewoon. Ze doen het om beestjes met namen als agaatvlinder, 
huismoeder, rood weeskind en windepijlstaart te lokken. Nieuwsgierig geworden? 
Beleef het mee tijdens de Nationale Nachtvlindernacht. 

Deelnemers krijgen informatie van gidsen van IVN Geysteren-Venray over de nachtvlinders en hun families en over de 
vangst- en lokmethodes. Dit is een mooie gelegenheid om eens kennis te maken met de geheimzinnige nachtvlinders en 
om deze vaak prachtige insecten te fotograferen.  
 
Natuurfoto- en puzzeltocht voor gezinnen 
 
Op zondag 5 juni organiseert IVN Geijsteren-Venray een leuke natuurfoto en puzzeltocht voor kinderen met hun 
(groot)ouders. Deze verrassende tocht in de mooie omgeving van Geijsteren start tussen 9:30 en 10:30 uur vanaf de 
parkeerplaats van de ruïne Geijsteren, Maasheseweg in Geijsteren. Deelname is gratis. Deze tocht is ook geschikt 
voor wandelwagens. 

 
Deze natuur- en cultuurspeurtocht biedt de gelegenheid om Geijsteren met zijn 
mooie plekjes, zoals het Landgoed, de Holtmeule, de Oostrumse beek, de Alde 
Pastorie en de st. Willibrorduskapel, beter te leren kennen. Maar er is ook een 
heuse ruïne, sinds 1806 in eigendom van de adelijke familie Weichs de Wenne, 
die spannend is en de moeite waard om te bekijken.  
De foto- en puzzeltocht biedt een uitdagende gelegenheid voor kinderen en hun 
(groot)ouders om zelf op onderzoek uit te gaan in de omgeving van Geijsteren. 
Aan de hand van foto’s gaan de deelnemers op zoek naar bepaalde plekken. 
Onderweg beantwoorden ze verschillende vragen en krijgen ze leuke puzzels op 
te lossen. Af en toe komen de deelnemers een opdracht tegen. 
 

Seniorenwandeling Heere Peel 
 
Op donderdagmiddag 9 juni organiseert IVN Geijsteren-Venray een excursie voor senioren bij de Heere Peel.                       
De wandeling start om 14:00 uur bij parkeerplaats aan de kruising Lorbaan/Naaldhoutweg in America.                       
Deelname is gratis. 

 
De Heere Peel, dat ligt tussen twee grote vakantieparken, was vroeger agrarisch 
gebied, maar is sinds 2003 omgetoverd tot een mooi natuurgebiedje.                       
 
Door de Heere Peel loopt een verhard pad dat we gedeeltelijk volgen.              
Het voert ons langs grote poelen, bosschages en open grasvlaktes.                              
Vanaf Heere Peel gaan we verder langs een van de vakantieparken, waarna we 
nog een wandeling maken door de aangrenzende Schadijker bossen. 
 
Het geheel van Heere Peel en Schadijker bossen is erg afwisselend en zeker een 
bezoekje waard.  
 





 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
Fietsdagtocht met picknick 
 
Datum:  dinsdag 14 juni 2016 
Plaats:  vertrek  9.00 uur vanaf het dorpsplein 
Kosten:             € 12,50   p.p. 
Opgave: tot uiterlijk 7 juni 2016 door betaling van €  12,50                                                                

op rek.nr. NL89Rabo 01400 93 613 t.n.v. ZijActief  Oostrum o.v.v. je naam 
 
Op dinsdag 14 juni 2016 is weer onze jaarlijkse fietstocht met picknick. 
 
We vertrekken  ’s-morgens om 9.00 uur vanaf het dorpsplein en zijn tussen 17.00 en 18.00 uur terug in Oostrum. 
 

De fietscommissie heeft weer een mooie tocht voor 
ons in petto die ongeveer 40-45 km. lang is. 
Waarheen??? Dat blijft ’n verrassing! 
 
Bij slecht weer wordt er voor vervangend vervoer 
gezorgd. 
 
Heb je zin om gezellig mee te fietsen, maak dan het 
bedrag van €  12,50 voor 7 juni 2016 over op                             
rek. nr. NL89Rabo 01400 93 613 t.n.v. ZijActief 
Oostrum. 

 
Namens de fietscommissie ZijActief: 
 
Rieny Mommen en Nellie Claassen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Midgetgolf met de 3 dorpen (Oirlo en Castenray) 
 
Datum: woensdag 8 juni 2016 
Aanvang: 13.30 uur 
Plaats:  De Witte Vennen Oostrum 
Kosten: € 5,- (incl. 2 kopjes koffie en een stukje vlaai) 
Betaling: voorafgaan aan het midgetgolfen, bij de Witte Vennen 
Opgave: vóór vrijdag 3 juni bij Jos de Beer, tel. 584031 
  Email: jgmdebeer@ziggo.nl 
 
Leden KBO 
 
Op woensdag 8 juni gaan we midgetgolfen bij Parc de Witte Vennen. Dit is een prachtige locatie voor deze 
sportieve bezigheid. Bij slecht weer beslissen we om 12.00 uur of het midgetgolf doorgaat. Er is geen 
alternatief. 
 

Graag tot ziens op 8 juni. 
 
 
 



schouwburgvenray.nl

   Het nieuwe 
programma  
     is uit!

Roué Verveer
donderdag 20 april 2017

Jochem Myjer
12, 13 & 14 april 2017

Indecent Proposal
dinsdag 10 januari 2017

reserveer nu!
met vroegboekkorti ng

Effectief voor veel hedendaagse klachten

MAAGDARMKLACHTEN, HOOFDPIJN, MIGRAINE, 
GEWRICHTSKLACHTEN, TENNISELLEBOOG, 

SLAAPSTOORNISSEN, OVERGANGSKLACHTEN,

ACUPUNCTUUR 
BLAASPROBLEMATIEK, VERMOEIDHEID, STRESS, 

SUIKERINTOLERANTIE, STOPPEN MET ROKEN, AFVALLEN.

Praktijk voor Fysiotherapie, Acupunctuur en Fysiosport Buitenlust
Buitenlust 15, 5803 AZ Venray 
Tel: 0478 - 550156 
E-mail: info@fysiotherapievenray.nl

www.fysiotherapievenray.nl



 
 
 
Veranderingen 

Ja, al snel kreeg ik reactie op mijn vorige column, waarin ik de mensen van de Dorpsraad heb gevraagd er               
voor te zorgen dat alle inwoners van Oostrum kunnen blijven genieten van dit dorp. Er is mij verzekerd dat          
de veranderingen niets hoefden te veranderen aan het trotse gevoel van dit dorp. Ik kon rustig gaan slapen   
met het idee dat er aan mij gedacht is en aan het gevoel van zoveel andere inwoners van Oostrum.                               
Niet iedereen is er gerust op; er is roering ontstaan in het dorp aangaande allerlei veranderingen die er op 
stapel staan. Dit hebben we kunnen lezen in het Oostrums Weekblad van de afgelopen weken; voor –en 
tegenstanders, die  schrijven wat ze er van vinden. En eerlijk is eerlijk: de columns in het Oostrums Weekblad 
zijn zeker bedoeld om een dialoog te bevorderen, soms een spiegel voor te houden of mensen te raken met 
een verhaal. Waarin respect voor elkaar en elkaars mening op nummer 1 horen te staan. Laten we dit met    
zijn allen  voor ogen houden.                                                                                                                                                                        
Een dorp is natuurlijk het meest gebaat bij betrokken mensen die de belangen van het dorp willen 
vertegenwoordigen, waar ruimte is voor iedereen en waar inwoners samen optrekken. De dorpsraad speelt 
hier uiteraard, als vertegenwoordiger van alle inwoners, een belangrijke rol in. Maar heeft niet alles in de hand 
en kunnen niet overal verantwoordelijk voor gehouden worden.                                                                                       
Toch is er iets wat me veel  meer bezig houdt. Wat maakt het dat het lijkt dat veranderingen bepaalde emoties 
bij mensen oproepen; weerstand, blijheid, opluchting, angst, ongeloof, boosheid….. Waar gaat het dan om bij 
al deze emoties? Bang voor het onbekende, het doel niet begrijpen, niet goed geïnformeerd zijn over de 
veranderingen, het nut niet zien van de verandering, onvoldoende draagvlak. Of ligt het in de persoon zelf.       
Je hebt mensen die bij een verandering een gat in de lucht springen, of erg betrokken zijn bij het wel en wee 
van het dorp en in de zorgen zitten om wat er komen gaat. Je hebt natuurlijk ook mensen die overal tegen zijn, 
maar ook mensen die het niet zo kan schelen als er iets verandert. Of ligt het aan datgene wat er gaat 
veranderen en waar we misschien geen vat op hebben? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is, dat er de komende 
tijd in Oostrum nogal wat gaat veranderen.                                                                                                                                          
SVO heeft, hebben we kunnen lezen, afscheid genomen van de trainer. Niet omdat de trainer niet goed 
functioneerde, maar omdat dit nou eenmaal heel gezond is dat er na een aantal jaren een nieuwe wind gaat 
waaien; daar kunnen spelers veel van leren.                                                                                                                                
De BIT heeft afscheid genomen van Marij en Ronald, die jarenlang verantwoordelijk waren dat het café een 
ontmoetingsplek was voor verenigingen, vaste klanten en zovele feesten en partijen. We mogen hen beste wel 
bedanken voor hun inzet.  Wat kunnen we verwachten van de nieuwe uitbaters?                                                                                                                                                              
De Meulebeek krijgt met ingang van het nieuwe schooljaar een nieuwe directeur. Hier zullen de meesters en 
juffen, maar ook kinderen en ouders te maken gaan krijgen met nieuwe regels en misschien een geheel nieuwe 
aanpak. Hoe wordt daar tegenaan gekeken?                                                                                                                               
CV de Karklingel kiest ook dit jaar weer een nieuwe aanvoerder voor het Carnavalsfeest. Dat doen ze elk jaar en 
daar kijken we niet meer van op. Ik merk daar weinig weerstand, maar toch is het vreemd want we zingen ieder 
jaar op dinsdag: “Zunne goeie hebben wej nog nie gehad.”                                                                                                                      
De Mgr Hanssenstraat gaat op de schop de komende tijd en ik wil iedereen het advies geven om het maar 
gewoon eens te laten gebeuren. Met die andere renovatie is het ook goed gekomen; alhoewel het wel een 
punt is waar je goed op moet letten en een flinke helling moet nemen, maar de gevreesde ongelukken zijn  
uitgebleven. Een groep betrokken inwoners heeft keuzes gemaakt, belangen afgewogen, tijd in gestoken om de 
herinrichting zorgvuldig uit te voeren. Een verandering kan ook iets heel positiefs met zich mee brengen.             
Graag sluit ik af met de wapenspreuk van wijlen Mgr Hanssen; ‘Vince in bono malum’. ( Overwin het kwade 
door het goede)  

Buuf van Het genootschap                                                                                                                                          



Het project Veteranen Voetbaltoernooi wordt mogelijk gemaakt door het INTERREG V A-programma Deutsland-Nederland 
en medegefinancierd door de Europese Unie (EU). 



               
 
 
 

                                                
Vierdaagse reis september 3-Dorpen naar Saarland.     
Van zondag 4 september t/m woensdag  7 september is door de KBO Castenray, Oirlo  en Oostrum een interessante reis 
gepland naar Merzig in het mooie Duitse Saarland. De totale reissom, inclusief lunches, diners en een muziekavond, 
bedraagt 350,00 € (toeslag 1 persoonskamer = 30,00 €).   Ieder KBO lid mag een introducée (niet-lid) aanmelden. 
Het definitieve doorgaan van de reis is afhankelijk van het aantal personen dat zich op 20 juni heeft aangemeld. 
Vanwege een definitieve hotelreservering door Ghielen moeten wij dan beslissen of de reis doorgaat of niet.                     
Daarom gelieve u zich uiterlijk vóór 20 juni op te geven met naam en adres bij: Wim van Delft  (Randenrade 14)           
via de aanmeld-strook, de e-mail def@home.nl  of tel. 584451  
Na inschrijving ontvangt u spoedig rechtstreeks via Ghielen  het volledige programma met ook het aanmeldformulier 
waarop u ook eventuele dieetwensen, het eventueel meenemen van rollators of rolstoelen kunt aangeven en een 
reisverzekering kunt afsluiten. Betaling volgt pas na aanmelding bij reisbureau Ghielen 
 

Gepland programma:  
 

=Dag 1 (zondag 04.09.2016) De heenreis 
Op de heenweg doen we het toeristische Königswinter aan met uiteraard ook de Drachenfels-bahn Hierna volgt een 
gezamenlijke lunch en is er nog vrije tijd in dit toeristische stadje.  Daarna reizen we via een mooie route naar het hotel 
te Merzig en hebben we eventueel  daar nog wat vrije tijd.   
=Dag 2 (maandag 05.09.2016) Bezoek aan Verdun 
Op het programma staat vandaag Verdun, een nu echt mooie Franse stad met een leuk centrum Dit is echter ook een 
stad met vele onuitwisbare herinneringen aan de 1e wereldoorlog. De beruchte slag om Verdun is in 2016 precies 100 
jaar geleden. We maken met de bus een indrukwekkende panorama-tocht van ca 2 uur  o.l.v. een  Duitstalige gids langs 
het slagveld uit de 1e wereldoorlog met o.a. het monument Maginot, het standbeeld van de stervende leeuw,  het 
verwoeste dorp Fleury, het fort Douaumont,  het knekelhuis van Douaumont (incl. Nederlandstalige film over de slag),  
het nationale soldatenkerkhof en het graf met de bajonetten.  Ongetwijfeld zal er op enkele plaatsen worden gestopt.  
Na deze rondrit volgt een goede gezamenlijke lunch en nog wat vrije tijd.  
=Dag 3 (dinsdag 06.09.2016) Saarlanddag 
We brengen een bezoek o.l.v. 2 gidsen aan het 'Erlebniszentrum’ (o.a. tafelgerei en keramiek) van het wereldbekende 
Villeroy & Boch'.  Aansluitend is er dan een gezamenlijke lunch gevolgd door een schilderachtige sluizenrondvaart door 
de “Saarschleife”.  Misschien is er daarna nog voldoende tijd om het Wolvenpark in Merzig te bezoeken. 
=Dag 4 (woensdag 07,09.2016) De terugreis 
Via een deel van de Hunsrückenhohenstrasse rijden we naar het stadje Bernkastel-Kues. Met een treintje rijden we door 
het historisch stadsdeel en omhoog tussen de druivenvelden naar de burchtruïne. Na de gezamenlijke lunch is er nog 
vrije tijd in het  prachtige oude stadsdeel. Daarna huiswaarts met onderweg als afsluiting nog een driegangendiner.  
 
 
 
INSCHRIJFFORMULIER MEERDAAGSE REIS SAARLAND 4 – 7 SEPTEMBER 2016 
 
NAAM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ADRES:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
TELEFOON:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
BIJZONDERHEDEN:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………............................................................................................................................ 



Columnist, die verdwaald is zeker, die de 
weg kwijt is zeker.  

Hoor wie klopt daar kinderen, 

Het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is 
zeker; 

Ik zal eens vragen naar zijn naam. 

Kijk wie schrijft daar dorpsgenoten, 

Het is een columnist zeker, die verdwaald is 
zeker; 

Echt verdwaald, al twee keer zeker. 

Ik zal eens vragen naar zijn naam. 

Die zeg hij niet, hij schrijft anoniem en is de 
weg kwijt zeker. 

Hij weet zelfs niet meer wat democratie is 
zeker; 

Hij weet zelfs niet meer dat hij zelf in een 
werkgroep kan participeren; 

en het woord kan voeren tijdens een plenaire 
meeting; 

Hij weet zelfs niet meer dat hij als betrokken 

inwoner van Oostrum zijn stem kan laten 
horen; 

Sterker nog, invloed kan uitoefenen. 

Behalve dat hij verdwaald is zeker, is hij 
mogelijk ook van de wap. 

Hij weet als naamloze columnist zeker niet 
meer wat hij schrijft, tot 2x toe;  

Zijn collega staat te lachen en roept ons reeds 
toe; trek het jullie niet aan dorpsgenoten, 

Mijn collega heeft last van de Zwarte Pieten 
dialoog; 

De goed heilig man schudt hoofdschuddend 
zijn hoofd, strijkt door zijn prachtige baard, 

Glimlacht en strekt zich behaaglijk in zijn 
gemakkelijke, ouderwetse stoel bij het open 
haardvuur. 

Hij straalt uit dat het allemaal goed komt; na 
de reconstructie, een prachtig en saamhorig 
dorpsfeest, 

Met blije gezichten. Met een knipoog naar de 
nieuwe dichtbundel van Hay Freriks 

 

Mensen kijken naar de wereld, vanuit hun mentaal model. Het 
paradigma waarmee we naar de wereld kijken, kleurt onze wereld; 
beautiful planet earth.  

Ons paradigma bepaalt de schoonheid, de complexiteit, het 
perspectief, de synergie, de beoogde win-win situatie. Proactief, over 
de dag van morgen heenkijkend, first things first, een beoogd einddoel 
voor ogen. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Houd de zaag 
scherp.  

Het concept van de 7 gewoonten, de principes van kijken naar de 
wereld.  

 

Graag neem ik jullie mee, via poëzie en de ogen, poëzie en het gouden pad, poëzie en Vlieland, op 
weg in mijn 2de bundel ‘met een knipoog’. 

Hay Freriks  



 
 
 
 
 

 
RONDLEIDING  KAPSTOK  VENRAY  gaat  op  30  juni  NIET  door!  
 
Omdat op 30 juni 2016 ook het Jeu de Boules KBO-toernooi van Venray én de Kerkdorpen wordt gehouden,                            
gaat de geplande rondleiding door het Logeerhuis Kapstok te Venray op 30 juni a.s. NIET door!!! 
De rondleiding wordt verschoven naar een andere datum!  
Nadere informatie volgt te zijner tijd.          
 
 
 

Ondersteuning ouders en kinderen (OOK) 
 
Weet jij soms ook niet wat je moet doen als jouw kind niet luistert, je geen controle   
hebt in huis en zit jij soms met je handen in het haar? Of kun je net dat extraatje          

gebruiken om weer structuur in huis te hebben of zoek je een voorbeeld hoe je samen met jouw kinderen iets kunt         
ondernemen? Dan is het OOK project iets voor jou. 
Vrijwilligers van OOK helpen gezinnen (ouders én kinderen) die om verschillende redenen, tijdelijk, een steuntje in de     
rug kunnen gebruiken bij het opvoeden en opgroeien. Dus opvoedondersteuning inde meest brede zin van het woord. 
 
De praktische hulp die we bieden betekent veel voor gezinnen en kan bestaan uit: samen een boekje  
lezen om te werken aan de taalontwikkeling, samen met ouders helpen bij het maken van huiswerk,  
ervaringen uitwisselen over de ontwikkelingsfase van jouw kind(eren) of het aanleren van regels  
en grenzen stellen. Naast de praktische zaken kunnen we ook samen met het gezin werken aan het  
vergroten van het sociaal netwerk, bijvoorbeeld om meer contact te maken met de buren en ouders  
van klasgenootjes. Waaraan gewerkt wordt, bepaal je zelf. De vrijwilliger, op de achtergrond  
ondersteund door de professional, helpt jou hierbij. 
Al met al biedt het OOK project (lichte) ondersteuning om de opvoeding vanuit jou en het opgroeien  
van de kinderen zo plezierig mogelijk te maken. 
 
Marlies: “Ik ga altijd donderdagavond een uurtje voorlezen en krijg dan ook een lekkere kop koffie.  
Het is al eens gebeurd dat ik bij binnenkomst zomaar een knuffel krijg van moeder omdat ze zo blij is dat de meisjes een 
goede leesbeurt hebben gehad en de beste van de klas waren. Dat doet je goed.” 
 
Wil jij net als Marlies iets betekenen voor een gezin bij jou in de buurt of het dorp? Kun jij wel  
iemand zoals Marlies gebruiken voor tijdelijke ondersteuning? Of wil jij gewoon meer informatie over   het project OOK 
en samen met een professional bekijken wat het voor jou kan betekenen? 
Neem dan contact op met Welzijnsorganisatie Synthese via telefoonnummer 0478-517300 of stuur  
een email naar een van de coördinatoren van OOK: 
 Gemeente Venray: Songul Tasdemir, s.tasdemir@synthese.nl 
 Gemeente Horst aan de Maas: Tanja Cuppen, t.cuppen@synthese.nl   
 Gemeente Venlo (Arcen, Velden, Lomm): Mieke Cruijsberg, m.cruijsberg@synthese.nl  
 Gemeente Leudal en Beesel: Irma Versteegen, i.versteegen@synthese.nl  

Onze vrijwilligers volgen allemaal een cursus, blijven kennis en ervaringen uitwisselen tijdens  
vrijwilligersbijeenkomsten en thema- avonden en ontvangen een kleine vrijwilligersvergoeding.   

 



Aostrums 
 
 

AOSTRUMS BEACHVOETVOLLEY & BEACHVOLLEYBAl TOERNOOI 2016 
 

In het weekend van 25 en 26 juni is er weer het jaarlijkse 

beachvoetvolleybal/beachvolleybal toernooi. 

Kortom: zin in een gezellig en sportief weekend? Geef je dan nu alvast op! 

Op zaterdag 25 juni is het beachvoetvolleybal toernooi. 

Een beachvoetvolleybalteam bestaat uit 3 personen. 

Het inschrijfgeld op zaterdag bedraagt: € 15,= 

Het maximale aantal teams voor het beachvoetvolleybal is 8 teams  

Op zondag 26 juni is het beachvolleybal toernooi. 

Een beachvolleybalteam bestaat uit 5 personen (waarvan 1 dame in het veld). 

Het inschrijfgeld op zondag bedraagt: € 30,= 

Het maximale aantal teams voor het beachvolleybal is 24 teams 

(deelnemen aan beide toernooien mag!!) 

Iedereen vanaf 15 jaar mag aan dit toernooi deelnemen. Wil je je team alvast opgeven? 

Dat kan bij: Arjan Kempen: 06-22626238  óf  Bij het Allemanscafé 



JUNI  

  
1 Picknick  De Zonnebloem
1 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
2 Aspergebedrijf MTS Jeuken-de Swart (Rondleiding) ZijActief
3 Voorjaarscompetitie TCO
5 Voorjaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
8 Midgetgolf (3 Dorpen) KBO
11 t/m 19 Clubkampioenschappen TCO
13 Voorjaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
14 Kienen KBO
14 Fietsdagtocht met Picknick ZijActief
15 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
24 De “Watermolen” in een nieuw jasje 
25 Beachvoetvolleybaltoernooi 
26 Beachvollybaltoernooi 
29 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
  

JULI  

  
10 Muzikale Seizoensafsluiting Harmonie SMT
10 Voorjaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
20 Blauwbessenland (America) De Zonnebloem
23 & 24 Thuisblijvers Toernooi TCO
28 Optreden bij Fietsvierdaagse Venray Aostrumse Zangkompeneej
30 Jeu de Boules (3 Dorpen) KBO

  

AUGUSTUS  
  
9 Kevelaer (3 Dorpen) KBO

  

SEPTEMBER  
  
4_7 4-daagse Reis (3 Dorpen) KBO
10 Bloemenactie Aostrumse Zangkompeneej
12 Knutselen KBO
15 Leolux Venlo (Rondleiding) ZijActief
19 Computeren KBO
20 Kienen KBO
26 Breifabriek (3 Dorpen) KBO
??? Uitwisseling met de Gagel TCO
??? Najaarscompetitie TCO





OKTOBER  
  
1 Uitwisseling met Swolgen TCO
3 Computeren KBO
4 Vincent van Gogh Museum (Servaas) ZijActief
10 Knutselen KBO
11 Kienen KBO
13 Herfstwandeling KBO
17 Computeren KBO
18 Wittem (3 Dorpen) KBO
19 Doemiddag De Zonnebloem
20 Heksen met een Glimbach ZijActief
24 Knutselen KBO
31 Computeren KBO
  

NOVEMBER  
  
??? Themamiddag KBO
7 Knutselen KBO
8 Matroesjka Lezing & Workshop ZijActief
10 Jaarvergadering (20.11) De Karklingels
10 Algemene Ledenvergadering Roermond ZijActief
12 Uitkomen Nieuwe Vorst (Aostrum) De Karklingels
14 Computeren KBO
15 Kienen KBO
18 Zitting De Karklingels
19 Zitting De Karklingels
21 Knutselen KBO
24 Brandblussen Thuis Voorlichtingsavond ZijActief
28 Computeren KBO
Nov-Jan Najaarscompetie TCO

DECEMBER  

8 Kerstengeltjes maken ZijActief
12 Knutselen KBO
13 Kienen KBO
14 Kerstviering KBO
19 Computeren KBO
20 Kerstavond ZijActief
21 Kerstmiddag De Zonnebloem

Uitslagen

VIOS (O) D1 – Oostrum D1  7 - 6
De Eendracht/ZSV B1 – Oostrum B1 6 - 7
Eendracht (M) A1 – Oostrum A1  8 – 6 
Spes (M) 4 – Oostrum 1   7 – 9 




