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TILLY RUTTEN ERELID van SVO 
 

 
Op de jaarvergadering van 
donderdag 15 september is Tilly 
Rutten door het bestuur 
voorgedragen als erelid van 
onze vereniging SV Oostrum.                       
 
Deze voordracht werd met een 
luid applaus van de 
aanwezigen begroet om te 
onderstrepen dat deze 
voordracht op de goedkeuring 
van de leden kon rekenen.  
 
Op een voor haar wat 
onwennige plek, de voorgrond, 
werd een uitgebreide 
opsomming gegeven van al 
hetgeen Tilly de afgelopen 41 
jaar voor onze vereniging heeft 
gedaan.  

 
 
De grootste bulk werk heeft ze toch wel verzet voor onze jeugdafdeling, met name als 
jeugdwedstrijdsecretaris. Een functie welke ze sinds mensenheugenis met verve vervult.  
 
Na de lovende woorden, oorkonde en bloemen kreeg ze heel wat handen te schudden waarbij vooral opviel 
hoezeer Tilly deze waardering gegund werd. Tilly, van harte gefeliciteerd met je benoeming tot erelid van 
onze vereniging.  
 
We hopen van ganser harte dat deze benoeming je een extra spirit geeft zodat we nog tot in lengte van 
dagen kunnen genieten van jou als geweldige vrijwilliger van onze club.                              
 

Een vrijwilliger waar we trots op zijn, een voorbeeld voor velen.  Proficiat!  
 
            Bestuur SV Oostrum 
 

 



ZATERDAG  24 September 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

24 sept. 09.00u. Inzamelen oud papier

26 sept. 18.45u. Repetitie jeugdorkest

 20.00u. Repetitie orkest 

28 sept. 13.30u. Music for Life blokfluitgroep

 14.30u. Music for Life mixed groep

 16.00u. Leerlingen slagwerk

 19.00u. Repetitie Hit-it

 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Data  Tijd  Plaats

21 sept  11.00 tot 12.00  Watermolen
05 okt 11.00 tot 12.00  Watermolen
19 okt 11.00 tot 12.00  Watermolen
02 nov 11.00 tot 12.00  Watermolen
16 nov 11.00 tot 12.00  Watermolen
30 nov 11.00 tot 12.00  Oesterham
14 dec 11.00 tot 12.00  Watermolen
28 dec 11.00 tot 12.00  Watermolen



Zondag 25 sept. 9.30 uur: Hoogmis (pastoor B. Clemens) (Gemengd Koor)          

 jaardienst Door Schelbergen-Versleijen en wederzijdse familie, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.        

 10.45 uur: Doop van Nena Pleijsier
 
Dinsdag 27 sept.  9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (pastoor)  

  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.                
       

 

 

 

 

 

 

 

Gevonden, Drone. 

In tuin geland op 13 september in de avond.   

Rechtmatige eigenaar kan zich melden                                                                                    
met zijn afstandsbediening 

op nr. 0478-589396 P. Gommans. 

 

SVO korfbal 
 
Uitslagen 
 
Oostrum E 1  – DES E1    4 – 1 
Oostrum E2 -  Swift E3    2 – 1 
 
Programma 
 
Sporting ST E1 – Oostrum E1   12.15    Sportpark Kerkebos 
 
 





 
 
 
 
 

      
Op woensdag 28 september staat er weer ’n heerlijke maaltijd op het menu. 

 
Pompoensoep 

 
* 

Friet met zuurvlees en appelmoes 
 
* 

Toetje 
 
 

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 september 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 september a.s. 
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.  O (aankruisen indien van toepassing) 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  24 september bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



Wij passen uw keuken aan naar al uw wensen. 

Keuken renoveren? 
Met een mooi stenen blad op uw bestaande 
keuken lijkt uw keuken als nieuw! ook voor nieuwe 
apparaten bent u bij ons op het juiste adres. 
Kom kijken, internet is echt niet goedkoper! 

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

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



 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
Rondleiding in het Museum van de Psychiatrie in Venray 
 
Datum: dinsdag 4 oktober 2016 
Plaats:  Venray, Vincent van Gogh, Stationsweg 46 
Aanvang: 19.00 uur  
Kosten:            € 3,50 per persoon  
 

Op dinsdag 4 oktober 2016 gaan we naar het Museum van de Psychiatrie 
in Venray. We worden om 19.00 uur ontvangen bij de receptie in het 
hoofdgebouw “Vincent van Gogh”. 
 
We beginnen met een kopje koffie/thee en een korte inleiding in de 
geschiedenis van de psychiatrie in Venray.  
Daarna volgt een rondleiding in het museum met tekst en uitleg. 
Het geheel duurt 1½ tot 2 uur.  
 
Iedereen komt op eigen gelegenheid naar het hoofdgebouw. 
 

 
Graag opgave, telefonisch of per mail, vóór 26 september 2016 bij Antoinet Verheijen                                                                          
(tel.nr. 585682 / mail:  JLCMVerheijen@home.nl) 
 
 
 
 
 

 
 Publiekswandeling Zwartwater 
 
 

Op zondag 25 september organiseert 
IVN Geijsteren-Venray een 
publiekswandeling in het natuurgebied 
Zwartwater, nabij Vredepeel.                
Deelname is gratis.  
We starten om 10:00 uur bij de 
parkeerplaats aan de Kuulenweg. 
Route: vanaf de Beekweg de weg 
Zwartwater inslaan. Bij de splitsing 
links. Deze weg gaat over in de 
Kuulenweg. 
 
Zwartwater is de naam van een relatief 
onbekend natuurgebied ten noordoosten 
van Vredepeel. Het gebied dankt zijn 
naam aan een ven met zwart water dat 
vlakbij het natuurgebied lag, op een stuk 
dat nu landbouwgrond is. Vroeger was 
hier alleen heide en stuifzand. In de jaren 
’50 is de zeer arme grond ontgonnen en 
met bomen beplant.. 
 
Het aangeplante bos bestaat voornamelijk 

uit naaldhout, maar we vinden er ook eiken en berken. In het oostelijk deel zijn nog mooie heidevelden, die regelmatig 
begraasd worden door schapen. Daardoor krijgt pijpenstro weinig kans te gaan woekeren en blijft de heidebegroeiing 
intact.  
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLAGERIJ 

 Ysselsteynseweg 48 Ysselsteyn 
 
 

 Wij zijn geopend op: 
 
 

Donderdag en Vrijdag van 10.00 - 17.00 uur 
Zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur 

  
 

In week 38  
is in de aanbieding: 

 
 

1 KG.SPEKLAPPEN 
 

4 TRUFFELVINKEN 
 

1 KG. BRAADWORST 
 
 

SAMEN VOOR € 9,90 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFHALEN (September) 
 
 

(A)    MAANDMENU VOOR  2 PERSONEN 
 

 
 Babi pangang  

 Foe yong hai  

 Saté  

 Mini loempia 

 
 
 
 

(B)    MAANDMENU VOOR  4 PERSONEN 
 

 Ti pan visfilet 

 Babi pangang 

 Foe yong hai  

 Saté  

 Mini loempia  
 

( met nasi ,bami of rijst ) 

www.denschellaertwanssum.nl 



 Secretariaat: 
Valkenkampstraat 20, 5807 AN Oostrum 
Tel. 0478 – 584396 / 06 28151705 
Email: secr.kbo.oostrum@hotmail.com 
 

► DINSDAG  18  OKTOBER  :   D A G R E I S  WITTEM   
 
Gezamenlijke activiteit van Castenray – Oirlo - Oostrum 
met H. Mis in het bedevaartsoord van de H. Gerardus Majella in  Wittem.   
 
Het  programma van deze dagreis ziet er als volgt uit: 
 
08:15 uur - Vertrek Castenray, Kerk, Horsterweg 55 
08:25 uur - Vertrek Oirlo, Kerk, Hoofdstraat 23 
08:35 uur - Vertrek Oostrum, Kerk, Mgr. Hanssenstraat 22 
                   Directe reis naar Wittem 
10:15 uur - Aankomst in Wittem waar we koffie/thee met vlaai krijgen 
11:00 uur - Aanvang van de Heilige Mis in Wittem. 
12:00 uur - Vervolg route naar Drielandenpunt Vaals  
12:30 uur - Koffietafel met kroket bij Wilhelminatoren Drielandenpunt                                                 
13:45 uur - Start rondrit unieke natuur Hoge Venen. Dit is het begin van de Ardennen. 
                     Chauffeur stippelt route uit en vertelt onderweg 
15.30 uur - We arriveren bij de Stuwdam van Eupen. De zgn. Wesertalsperre. 
                     Immens project. U kunt hier rond lopen en alles bekijken. 
                     Het is redelijk vlak op klein stukjes na. Op eigen kosten kun je bij Restaurant Wesertalsperre iets   
         gaan drinken. 
16.30 uur - Vervolg reis terug naar Nederland 
18.00 uur - Driegangen diner te Stevensweert bij In 't Brookx 
19.45 uur - Vervolg terugreis naar de opstapplaatsen. 
20.45 uur - Geplande aankomst in Oostrum. 
20:55 uur - Geplande aankomst in Oirlo. 
21.05 uur - Geplande aankomst in Castenray. 
21.15 uur - Geplande aankomst in Horst 
. 
Al met al een complete dagreis, welke we u kunnen aanbieden voor € 48,00 per persoon.      
OPGAVE   t/m  30 september door het verschuldigde bedrag over te maken op rekening van 
KBO Castenray,  NL 92 Rabo 01332 98 418   
 
Op 1 oktober moet beslist worden of het aantal aanmeldingen voldoende                      
is om deze dagreis te laten doorgaan !!! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poetshulp! 
Ik ben per direct op zoek naar een poetshulp  voor 2 uur in de week.                                                     
Het maakt niet uit welke dag en welk tijdstip. 

Lijkt het je wat of wil je wat meer weten.                                                                              
Dan hoor ik graag van je! 

Mat Janssen, 06-51244726 

 





 Secretariaat: 
Valkenkampstraat 20, 5807 AN Oostrum 
Tel. 0478 – 584396 / 06 28151705 
Email: secr.kbo.oostrum@hotmail.com 
 

Informatie door Wonen Limburg m.b.t. inschrijving 
 
Tijdens de inloopmorgen van woensdag 28 september                                                                                                                                      
zal Nicole de Jonge van Wonen Limburg aanwezig zijn om de                                                                                                                
werkwijze te vertellen m.b.t. inschrijving bij Wonen Limburg. 
Het is nl. zo dat degenen die voor 2011 ingeschreven staan bij            
Wonen Limburg, zich opnieuw moeten inschrijven.                                                
U krijgt dan wel de voorgaande opbouw erbij. Men maakt nl. sinds 
2011 gebruik van een nieuw inschrijvingsmodel. Het oude model hebben ze nog steeds bij de hand maar wordt verder 
door hen niet geactualiseerd. Betekent dus dat eenieder die meent dat ze ingeschreven staan....actie moet 
ondernemen. 
Nicole wil graag haar ondersteuning m.b.t inschrijving verduidelijken en toelichten. Ook kunt u terecht met persoonlijke 
vragen omtrent Wonen Limburg bij haar terecht. Iedereen die hier van gebruik wil maken is van harte welkom. 
Nicole is van 10.00 tot 11.30 uur aanwezig ! 
 
De  Inloop kan ondertussen gewoon doorgaan. 
  
 
 

30 september: dag van de ouderen 
voor alle leden van de KBO Oostrum 

Tijd: 14.00 uur – 16.30 uur 

Locatie: de Watermolen 

 

 
 

 

• Gezellig samen zijn onder het genot van koffie / thee met gebak. 

• Spel: 1 tegen 100 met vragen, die iedereen kan beantwoorden. 

• In gebruikname van de boekenkast. 

• Gezellige afsluiting. 

 

Kom op 30 september naar de Watermolen! 

Bestuur KBO Oostrum 

Opgave: vóór 23 september bij Tonny Duijn, tel.584396                         
of per mail: secr.kbo.oostrum@hotmail.com 



 Secretariaat: 
Valkenkampstraat 20, 5807 AN Oostrum 
Tel. 0478 – 584396 / 06 28151705 
Email: secr.kbo.oostrum@hotmail.com 
 

 

MEERDAAGSE REIS NAAR  MERZIG  
 
De door de KBO’s  van Castenray, Oirlo en Oostrum georganiseerde  vierdaagse reis zit er weer op. Het was een mooie, 
interessante reis. 
 
We hebben van boven af drie Duitse rivieren in hun prachtige omgeving mogen aanschouwen. De Rijn bewonderden we 
vanaf de Drachenfels na een leuk treinritje met de bekende  Drachenfelsbahn.  Na een korte wandeling keken we vanaf 
een schitterend uitzichtpunt, de Kloef,  neer op de mooie lus die de Saar onder ons maakte (Saarschleife). Tenslotte 
bracht een toeristentreintje  bij Bernkastel ons hoog de wijnvelden in. Vanaf deze plaats zag de Moezel er ook geweldig 
uit. 
 
Het bezoek aan de slagvelden van Verdun maakte grote indruk. De film, het gebouw met de beenderen van 130 000 
omgekomen soldaten, de rondrit en het staan boven op het maandenlang bestookte fort Douaumont deed iedereen 
over oorlog en vrede nadenken.  De Nederlandstalige samenvatting van de slag, die tevoren was uitgedeeld, werd erg 
gewaardeerd. 
 
Misschien kopen sommige deelnemers binnenkort wat extra Villeroy en Boch serviesgoed of sanitair. De mooie 
rondleiding in het Erlebniszentrum kan hen hiertoe zeker aangezet hebben. 
 
Rustgevend waren de mooie boottocht op de Saar en het al eerder genoemde tripje met het toeristentreintje bij 
Bernkastel. 
 
De lunches ’s middags en het buffet ’s avonds waren heerlijk en (te) overvloedig. We moeten met zijn allen aan het 
trimmen. 
 
De muziekavond was ook erg geslaagd. Ondanks nieuwe heupen of andere ongemakken werd er volop gedanst. 
 
Onze chauffeur reed prima, regelde probleempjes uitstekend  en was de vriendelijkheid zelve. 
 
Kortom, de reis is probleemloos verlopen en iedereen was dik tevreden. 
 
Wim van Delft 
   
 
 

Leden KBO, 
 
We hebben inmiddels een (nog lege) boekenkast staan in de Watermolen.  
Heeft u nog leesboeken (geen encyclopedieën) staan thuis? We willen deze graag plaatsen.  
U kunt deze brengen tijdens de inloop op woensdagmorgen in de Watermolen. 
Bent u zelf niet in de gelegenheid om de boeken te brengen dan kunt u een van de                                                    
bestuursleden bellen of mailen en wij komen de boeken bij u ophalen. 
 
Alvast bedankt voor uw inbreng. 
 
 
 



Eigen website 
 

   
Secretariaat: 
Valkenkampstraat 20, 5807 AN Oostrum 
Tel. 0478 – 584396 / 06 28151705 
Email: secr.kbo.oostrum@hotmail.com 
                                                  

Herfstwandeling Swolgen, Swolgerheide 
 
Datum: donderdagmiddag 13 oktober 
Vertrek: 13.00 uur parkeerplaats Watermolen 
Opgave: vóór 12 oktober bij Jan Aarts, tel. nr. 586091 
 
Hallo wandelvrienden 
 
Het 1e gedeelte van de wandeling start in Tienray, Meerlosebaan door de bossen en langs diverse vakantiehuisjes                
door Swolgerheide naar pauzeplaats Zaal Wilhelmina, tel. nr. 0478 – 691318. Dit is ± 4 km.                                                 
Koffie/thee en vlaai wordt aangeboden door de KBO. 
Het 2e gedeelte door buitengebied Meerlo, Tienray terug naar parkeerplaats auto’s. ± 3 km. 
Einde wandeling. Totaal ± 7 km. 
Zij die mee willen met andere auto’s betalen € 2,- aan de bestuurder.  
 
         Prettige wandelmiddag namens de KBO Oostrum 
 

Leden KBO 
 
 
Wij hebben een eigen website, waarop u alle activiteiten en wetenswaardigheden van de KBO Oostrum terug 
kunt vinden: Ga naar: www.kbolimburg.nl afdelingen,  de O van Oostrum en u komt bij onze eigen website! 
 
 
 
 

    Bridgecursus 
 
Enige tijd geleden is er door de KBO een (mini)enquêteformulier onder de leden verspreid. 
 

Een van de vragen was de interesse om te leren bridgen. Een aantal leden (voldoende om een cursus te 
starten) hebben hier positief op gereageerd. Wij hebben een bridgeleraar gevonden die bereid is om deze 
cursus te geven. De kosten hiervoor bedragen € 100,-- voor 12 lessen van 2 ½ uur, inclusief lesmateriaal.  
 

Om er zeker van te zijn dat de leden die destijds interesse hadden in een bridgecursus ook daadwerkelijk 
willen leren bridgen, vragen wij om je middels onderstaande invulstrook nogmaals op te geven en deze bij 
Tonny Duijn aan de Valkenkampstraat 20 in de brievenbus te deponeren. Per mail is ook mogelijk: 
secr.kbo.oostrum@hotmail.com Uiteraard zijn ook leden welkom die de enquête niet hebben ingevuld,              
maar wel interesse hebben in een bridgecursus. 
 

De cursus wordt 12 weken gegeven in De Watermolen op donderdagmiddag van 13:30 – 16:00 uur. 
Start: donderdag 10 november 2016. 
 
Naam: …………………………………………………….… Adres …………………………………………………………………………………... 
 
neemt deel aan de bridgecursus en zal de kosten tijdens de eerste les aan de bridgeleraar voldoen.  
 





Jeugd    
Uitslagen    
zaterdag 17 september 2016    
S.V. Oostrum JO19-1 De Zwaluw JO19-1 1 - 1  
Melderslo JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1 4 - 0  
S.V. Oostrum JO17-2G SV Venray JO17-4 1 - 12  
S.V. Oostrum JO17-3 Volharding JO17-2 0 - 5  
S.V. Oostrum JO15-1 Sportclub Irene JO15-2 4 - 1  
Wittenhorst JO15-4G S.V. Oostrum JO15-2G 5 - 2  
S.V. Oostrum JO13-1G Wittenhorst JO13-2G 8 - 0  
Hegelsom JO11-1G S.V. Oostrum JO11-1 2 - 2  
S.V. Oostrum JO11-2 Merselo JO11-1G 7 - 0  
S.V. Oostrum JO11-3G SV Venray JO11-8G 4 - 1  
SV Venray JO9-3 S.V. Oostrum JO9-1  3 - 1 Speler van de week Daan Kimman 
S.V. Oostrum JO9-2 Wittenhorst JO9-4 1 - 0 Speler van de week Ties Linders 
Olympia'18 JO9-5 S.V. Oostrum JO9-3 0 - 1  
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 - EWC'46 JO7-1/EWC'46 JO7-2 1 - 15 Speler van de week Julian Cremers 
Vitesse'08 JO7-1/Vitesse'08 JO7-2 - S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 11 – 27   Speler van de week Sem Linders 
    
Programma    
zaterdag 24 september 2016    
EWC'46 JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 15:00  
S.V. Oostrum JO17-1 Leunen JO17-1G 14:30  
SV Venray JO17-4 S.V. Oostrum JO17-2G 11:30  
S.V. Oostrum JO17-3 Montagnards JO17-2 13:00  
Leunen JO15-1 S.V. Oostrum JO15-1 13:15  
S.V. Oostrum JO15-2G Leunen JO15-2G 12:00  
S.V. Oostrum JO13-1G FCV-Venlo JO13-1 10:00  
S.V. Oostrum JO11-1   -  ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO11-2G 9:00  
S.V. Oostrum JO11-2 ST SV United/BVV'27 JO11-2 9:00  
SV Venray JO11-7 S.V. Oostrum JO11-3G 8:45  
Leunen JO11-3 S.V. Oostrum JO11-4 11:15  
ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO9-1G   -   S.V. Oostrum JO9-1 10:00  
S.V. Oostrum JO9-2 Wittenhorst JO9-3G 11:00  
S.V. Oostrum JO9-3 ST SV United/BVV'27 JO9-4 11:00  
Sporting S.T. JO7-1G/Sporting S.T. JO7-2G - S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 10:00  
S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4    - HRC'27 JO7-1/HRC'27 JO7-2 11:30  

                   Senioren    
 

Uitslagen    
zaterdag 17 september 2016    
S.V. Oostrum Vet. Sporting S.T. Vet. 6 - 1  
zondag 18 september 2016    
S.V. Oostrum 1 Ysselsteyn 1 3 - 2  
S.V. Oostrum 2 RKOSV Achates 2 1 - 0  
S.V. Oostrum 3 Sporting S.T. 2 7 - 0  
SV Venray 10 S.V. Oostrum 4 2 - 4  
Kronenberg 3 S.V. Oostrum 5 2 - 1  
S.V. Oostrum VR1 De Zwaluw VR1 afgelast  
    
Programma    
zaterdag 24 september 2016    
EWC'46 Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
zondag 25 september 2016    
S.V. Oostrum 1 EWC'46 1 14:30 Wedstrijdsponsor: ABC Hekwerk 
Wittenhorst 3 S.V. Oostrum 2 11:45  
S.V. Oostrum 3 EWC'46 2 10:00  
S.V. Oostrum 4 V.V. Holthees-Smakt 4 10:00  
S.V. Oostrum 5 SVOC'01 4 12:00  
S.V. Oostrum VR1  vrij  

 



Synthese biedt diverse trainingen aan in Venray. 
Informatie/aanmelding: telefoonnummer 0478 517300 of via de site: 
www.synthese.nl (bovenaan de homepage: cursussen en 
activiteiten/voor iedereen: trainingen en groepen). 
 
 

Kinderen van gescheiden ouders: voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar, in de periode rondom de scheiding 
In deze cursus worden kinderen geholpen met het verwerken van de echtscheiding. Er wordt met de kinderen geoefend 
zodat zij vaardigheden leren die een goede communicatie bevorderen in de nieuw ontstane situatie.                                         
Deze cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en een ouderavond. 
Data: 6, 13 en 20 oktober, 3, 10 en 17 november van 16.00 tot 17.30 uur. 
Wij bieden u deze cursus gratis aan. 
 
Met Lef!  
Sommige mensen voelen zich vaak onzeker, gespannen of angstig in contact met anderen. Dit wordt ook wel 
omschreven als verlegenheid of sociaal angstig. Het voeren van een gesprek of het geven van je mening kan hierdoor 
heel lastig zijn. Naar een feestje gaan of iets zeggen in een groep levert veel spanningen op: soms kun je er voor kiezen 
om deze situaties te vermijden. ‘Met Lef!’ is een preventieve cursus voor de leeftijd van 15 tot 80 jaar, en wordt 
gegeven in samenwerking met VvGI, afdeling Preventie.                                                                                                                                  
Data: 3 oktober 2016. Zes bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst. Wij vragen een bijdrage van 30 euro. 
 
 
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.   

 



 
 

Om nooit te vergeten 

 

Deze week is het de Week van de dementie. Woensdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. 
Deze dag is uitgeroepen door de Wereld Gezondheid Organisatie.                                                                         
En als je de wetenschappers mag geloven dan zal het aantal mensen met dementie de komende 
jaren flink gaan stijgen.  Ook Limburgse media besteden ruimschoots aandacht aan deze ziekte die 
menig ouder wordende medemens overkomt. Een reden te meer om hiervoor aandacht te vragen: 
wij kunnen niet achterblijven is mijn mening.       

                                                                                                                                                                                            
L1 gaat diverse programma ’s uitzenden rondom het thema  dementie. De Alzheimer stichting is al 
jaren actief in Nederland op het gebied van onderzoek en ondersteuning.                                                              
De gemeente Venray gaat in de week van de Dementie nog eens extra activiteiten organiseren  om 
aandacht te vragen voor dementie. Want Venray is een Dementie Vriendelijke Gemeente.                 
Wat wil zeggen dat er behoorlijk wat ambassadeurs actief zijn in onze gemeente om  “het dagelijks 
leven van mensen met dementie makkelijker te maken. Een gemeenschap waarin iedereen dementie 
accepteert: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Waarin mensen met dementie blijven 
functioneren. Een samenleving waarin ze mogen vergeten en waaraan zo lang mogelijk kunnen 
deelnemen”.  En daar ligt wat mij betreft een grote uitdaging……… 

Dat dementie zeer ingrijpend is voor de mens zelf en  voor zijn naasten is wel bekend.                                 
Het is alleen lastig om te beseffen wat je allemaal te wachten staat; dat kan erg overvallen.                                    
Onzekerheid, angst, verlies, eenzaamheid, helpen en geholpen worden, wie gaat mij helpen, 
veranderde toekomstverwachtingen, sociaal isolement, wat moet ik allemaal regelen, kan ik blijven 
wonen waar ik nu woon, acceptatie, verdriet, boosheid, onbegrip en machteloosheid zijn gevoelens                 
die kunnen ontstaan bij de mens met dementie en zijn omgeving.                                                                                
Maar de allergrootste angst ontstaat bij de gedachte dat men gaat vergeten wie je bent en wie je 
was. Wat je hebt betekend als mens, als ouder en grootouder, als echtgenoot(e), als kind, als broer of 
zus, als buur, als collega…. 

Als u na het lezen van deze column even in gedachten stilstaat bij iemand waarvan u weet dat die 
dagelijks te maken heeft met dementie en bedenkt wat u hierin kunt betekenen, dan ben ik al dik 
tevreden. Op deze manier komt er meer begrip voor de mens met dementie en zijn naasten, zodat ze 
niet het gevoel hebben er alleen voor te staan en het gevoel krijgen erbij te horen.                                        
En wij de mens achter de dementie niet zullen vergeten. 

Buuf van Het genootschap     

 

                                                                                                                                         





SEPTEMBER  
  
26 Breifabriek (3 Dorpen) KBO
??? Uitwisseling met de Gagel TCO
??? Najaarscompetitie TCO
30 Boottocht (Regio) De Zonnebloem
30 Dag van de Ouderen (in de Watermolen) KBO

OKTOBER  
  
1 Uitwisseling met Swolgen TCO
3 Computeren KBO
4 Vincent van Gogh Museum (Servaas) ZijActief
5 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
10 Knutselen KBO
11 Kienen KBO
13 Herfstwandeling KBO
17 Computeren KBO
18 Wittem (3 Dorpen) KBO
19 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
19 Doemiddag De Zonnebloem
20 Heksen met een Glimbach ZijActief
22 Najaarsconcert (Lomm) Aostrumse Zangkompeej
24 Knutselen KBO
25 Jong voor Oud (Regio) De Zonnebloem
31 Computeren KBO
  

 

De zòmmer is alwér dur de midde, vakàntie bijna ten aend. 
Tied um vuruut te kiēke! Vuruut kiēke nor de vastelaovend van 2017! 

Hierbeej laote weej òllie wieëte dat de ienschrieving van de 
29e Liedjesmiddeg van CV de Karlingels is GEOPEND! 

 
Wilde mit doen dan huure weej dat gear van òllie! 

Lót òs vur 15 september wieëte of ge mit wilt doēn, ok al hedde nog gén liedje of melodie! 
 

Hedde wel al zellef tekst en meziek dan kunde dat nao ánmelding, uuterlek op 30 september 
2016 beej òs ienlevere. Ut maximaal ántal dieëlnemers is 11, 

dus bin dur snel beej. De ienschrieving is officieel as weej zówel 
de meziek as de tekst binne hebbe. 

 
De tekst / meziek en as ge hed, bladmeziek ienlevere op Stationsweg 195c of mail nor 

liedjes@karklingels.nl 
 

Alvest bedaankt vur òllie beejdrage en veul succes!! 
Kemissie Liedjesmiddeg 



9 oktober 2016 
Hotel Asteria, zaal Zeven,  Venray

14:30 uur

      
     

To  ether in Music

Koor Harmony wordt op piano begeleid door Ludmila Seroo en er zijn diverse gastoptredens. 
Kaarten zijn te bestellen via info@koorharmony.nl
Kijk voor meer informatie op www.orkestflavour.nl of www.koorharmony.nl  

Koor Harmony o.l.v. dirigent John Wauben en

Orkest Flavour o.l.v. dirigent Wim Hamans

presenteren


