
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

REDACTIE ADRES:                                                                                  
G. Smedts, Valkenkampstraat 14,                                                                                

5807 AN Oostrum ☎ 0478 – 58 46 42                                                                                  

Emailadres: weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

SLUITING AAN TE LEVEREN KOPIJ:                                                                           
ZATERDAG 18.00 uur 

FINANCIELE ZAKEN & ABONNEMENT:                                                                             

R. Arts, Eijckenhof 6, 5807 CH Oostrum  ☎ 06 - 51 26 99 58                  

Emailadres:  financieel.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

BEZORGKLACHTEN:   PERIODIEK   ☎ 0478 – 58 28 77 
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                “Wist u Dat....”  

 
 de Dorpsraad de schakel is tussen u en de gemeente 
 we mensen nog altijd zoeken voor bij de dorpsraad 
 u gerust even kunt bellen, appen of mailen om u aan te melden 
 u veel informatie kunt vinden op https://venray.raadsinformatie.nl/ 
 De verbouwing van de Oesterham flinke vooruitgang boekt 
 Het bijna kermis is en het Kermiscomité voor u allen weer van alles heeft 

georganiseerd 
 Er een plan is om maximaal 240 arbeidsmigranten tijdelijk te huisvesten op 

de Hulst I. 
 De Dorpsraad hier afgelopen maandag een informatiebijeenkomst over 

heeft bijgewoond 
 de Spurkterdijk wordt verbreedt en hiervoor ook bomen worden gekapt 
 de Groencommissie in gesprek is met de gemeente over de bomenkap en 

herplanting in het algemeen 
 u de bijgewerkte dorps-agenda kunt vinden op www.dorpsraadoostrum.nl 
 u zich nog altijd kunt aanmelden via 

https://www.glaswebvenray.nu/aanmelden 
 er buurtpreventieborden komen ter ondersteuning aan het burgerinitiatief 



ZATERDAG  22 September 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

                         LOCATIE: PARKEERPLAATS

                  ‘t ALLEMANSCAFÉ

 
 

 

 

Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend,                    
de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten.                        

Voor Spoedrecepten van uw Apotheek kunt u buiten 
openingstijden terecht bij een Huisartsenpost. 

0900 – 8818  
Bij een melding van vernieling                                         

of overlast dan kunt u  zich wenden tot de wijkagenten 
van de Politie Venray-Oost      

 

Esther Kessels, Harry van der Kruijs, 
Peter Wefels en Esther van Lee 

                                                                                                                                                                                 

 Bereikbaar via  

GEEN SPOED, WEL POLITIE ?                                        

0900 – 8844 
Meldingsformulier: www.politie.nl 

Email: wijkagenten-venray-oost.venray-gennep@politie.nl 
 

Hinder of overlast in de openbare ruimte,                                  
of als u vragen of meldingen van praktische aard                       

zoals b.v. Losliggende stoeptegels, gevaarlijke                     
obstakels e.d. met de: 

GEMEENTE VENRAY       

523333 

WEEKENDDIENSTEN                                                                     
HUISARTSEN & APOTHEEK 

MELDINGEN                                                                     
AMBULANCE-POLITIE                                                           
GEMEENTE VENRAY 

 

    “GEZELLIG ZONDAGMIDDAG”

2 september
23 september
14 oktober
28 oktober

3 sept. 20.00u. Repetitie orkest

5 sept. 13.30u. M4L blokfluitgroep

 14.30u. M4L gemengde instrumenten

15.30u. Leerlingen slagwerk

19.00u. Repetitie Hit-it

 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 

8 sept. Geen inzameling oud papier i.v.m. kermis

16 sept. Opluistering herdenking Brits kerkhof Venray

21 sept. DJ-workshop in Allejeugdcafé i.k.v. 100 jaar SMT

22 sept. Inzamelen oud papier 



Zondag 2 sep. 9.30 uur: Hoogmis: (Pastoor) (Herenkoor)     

 jaardienst Lei Janssen, Marie Janssen-Gommans en overleden familieleden,
 Hanny Steenkamer-Hoogenes, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  

Dinsdag 4 sep.  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	08.00	uur	op	te	geven	bij	vicevoorzitter
 Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  0478-584031.              
              

 
 

De verbouwing loopt op schema! 
 
Ondanks het prachtige zomerweer zijn met name de vrijwillige schilders hard aan het werk geweest de laatste weken. 
Alle lof! 
 
Het werk loopt op schema zodat we nu verder aan het plannen zijn qua vrijwilligers. Mocht je nog mee willen helpen 
dan lees hieronder:  
 
GEVRAAGD: 
-Zaterdag 22 september a.s. (v.m. en/of n.m.) enkele vrijwilligers om de diverse ruimtes mee 
schoon te maken zoals de keuken, bijkeuken, bar, berghok, toiletten en kelder. 
-Donderdag 27 september a.s. vroeg op de avond enkele sterke mensen om de vrachtwagen in te 
laden met de inventaris van D’n Oesterham zodat deze weer terug kan. 
-Vrijdag 28 september a.s. overdag (v.m. en/of n.m.) vrijwilligers om de vrachtwagen mee uit te 
laden, alles schoon te maken en weer in te ruimen. 
 
Meld je aan via Oesterham@home.nl 
Alvast bedankt namens de hele Aostrumse gemeenschap want per slot van rekening                                                                                       
is D’n Oesterham van en voor ons allemaal. 

 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur D’n Oesterham 
 
 
 



  

 

 

 

 

AANBIEDING IN WEEK 35 & 36: 

WORSTENBROODJES 5 HALEN 4 BETALEN 

OF 

1 KG. GEHAKT  *  1 KG. BRAADWORST  * 1 KG. VARKENSLAPPEN 

SAMEN VOOR € 9,90 

OF 

WWW.EDELBRONS.NL 

    “Het lekkere vlees uit De Peel” 

 

 

SLAGERIJ                                                                                                                                           
 Ysselsteynseweg 48, 5813 BM Ysselsteyn  

 www.edelbrons.nl                                                                    
Wij zijn geopend op:                                                                                                 

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



 
De Dörpskermis 
 
“Vanavond gaan we naar de kermis in de stad!” Maar hoe lang nog?  
 
Volgende week is het weer kermis in het dorp, een jarenlange traditie die elk jaar vanzelf weer 
voorbij komt, maar is dit eigenlijk wel zo vanzelfsprekend? Een kleine rondgang langs verschillende 
kanalen leert de Spitsbroeders dat de kermissen op de dorpen onder druk staan. De komende jaren 
zal waarschijnlijk jaarlijks worden bekeken of er een kermis zal zijn en de vraag is dan ook hoe lang 
dit nog vol kan worden gehouden. 
 
Een feit is dat Oostrum een van de betere kermissen in de gemeente heeft , al zegt dit waarschijnlijk 
meer over de problematische situatie van de kermissen in de andere kerkdorpen dan over onze 
Oostrumse kermis. Dus willen we de kermis jaarlijks terug laten komen dan zullen we hier als dorp 
creatief mee aan de slag moeten gaan. 
 
Eerlijk is eerlijk, er is de laatste jaren al een goede weg ingeslagen! Het Kermiscomité heeft er de 
laatste jaren veel werk voor gedaan om de kermis, zeker ook voor de jeugd, aantrekkelijk te maken. 
Zo heeft de jeugd nu een leuk kermisprogramma met een variatie aan leuke wedstrijden en 
activiteiten. Namens de Spitsbroeders een welgemeend woord van dank voor deze inspanning!  
De Spitsbroeders zijn echter van mening dat een bloeiende kermis niet alleen de jeugd nodig heeft, 
ook de volwassenen mogen zich meer laten zien op het Dorpsplein. Nu is de kermis voor 
volwassenen vooral een mooi decorstuk van het terras. 
 
De Spitsbroeders denken dat dit anders moet kunnen maar dan zullen we wel de koppen bij elkaar 
moeten steken. Waar exploitanten en ondernemers nu voor eigen succes gaan zullen ze samen 
moeten gaan werken! Wij zijn voor een gezamenlijk kermisprogramma! De feesttent staat niet op de 
parkeerplaats bij het AMC maar staat aan d’n Oesterham, op het Dorpsplein. Zo hebben we een feest 
paviljoen midden op de kermis. De gezamenlijke horeca zwaait hier de scepter.  
 
Wat dan ook anders zal moeten is het Kermistoepen… In de huidige situatie gaan de mannen op 
maandag toepen, en vluchten de moeders en kinderen op deze studiedag naar een dierentuin, 
Irrland of de Efteling. Van deze studiedag moeten we een familiedag maken! Luchtkussens, 
familiespel zonder grenzen, Bostauto-voetbal, een Schiettoernooi, wie heeft de grootste? 
(suikerspin) en Kop van Jut competitie zijn enkele dingen waar de Spitsbroeders aan denken.  
Mannen vrees niet, het Kermistoepen gooien we zeker niet weg maar verhuizen we naar de 
dinsdagmiddag, met aansluitend de dorps-BBQ als de kids weer uit school zijn. 
 
En ja, dat is even wennen want ook bij de Spitsbroeders zit het toepen op de maandag in het systeem 
gebakken, maar willen we over 5 jaar ook nog kunnen Kermistoepen dan zullen we sommige dingen 
moeten durven veranderen… 
 
Tot volgende week, dan gaan we naar de Kermis in onze stad… 
 
 
Hojje wor! 
 
Spitsbroeders. 
 



Keukens 
Badkamers • Tegels 
NIEUW TOILET NODIG?
Luxe strak wandcloset+zitting, 
fontein+kraan. 
Alles 1e keus voor slechts 875.-

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

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

www.keuken-badwinkel.nl



 
 

Kermis fietstocht KBO  Oostrum                                   
Datum:          dinsdag 11 september 2018                                   

Vertrek :       de kerk in Oostrum om 13.30 uur 

Opgave:        per fiets als met de auto: tot 9 september                                                                                                              
  bij  Harrie Holtackers,                                                                                       
 tel.nr. 0478-583803     mail: miaenharrie@hetnet.nl 
 
De KBO organiseert op kermisdinsdag  11 september de jaarlijkse fietstocht  van 40 km. 

Tijdens de deze tocht hebben wij één onderbreking na 20 km bij Hoeve de Knol 

Koudenhoek 1 in Holthees.  Tel. 0478-636386       

Hier wordt door de KBO koffie met vlaai aangeboden. 

Degenen die niet per fiets maar met de auto gaan,  worden om 15.00u. verwacht bij Hoeve de knol. 

Graag tot 11 september! 

 

  

 

                            
 

Excursie Marcienne Collection (met Oirlo en Castenray) 
 
Datum:   maandag 24 september 2018 
Vertrek:  13.45 uur met de bus, bij de kerk  
Eigen bijdrage:  € 7,- per persoon (incl. 1 koffie/vlaai en modeshow) 
Opgave:  t/m vrijdag 31 augustus d.m.v. onderstaand strookje bij Els Hermsen,     
   Het Gevlecht 5    
 
Op maandag 24 september gaan we naar de breifabriek in Heinsberg. (Marcienne collection). 
We vertrekken met de bus om 13.45 uur en gaan dan via Oirlo en Castenray naar Heinsberg. 
In de breifabriek vindt een modeshow plaats en wordt koffie met een stukje vlaai aangeboden. 
 
Na de show wordt de gelegenheid geboden de kleding en/of accessoires aan te schaffen. 
 
Gelieve onderstaand strookje, incl. de eigen bijdrage van € 7,- per persoon in de bus te doen bij  Els Hermsen. 
 
Graag tot ziens op 24 september. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Excursie Marcienne collection maandag 24 september 
 
Naam: _____________________________________________________________________ 
 
Aantal personen:_____________________________________________________________ 
 
Bedrag:_____________________________________________________________________ 
 
 





  

DINSDAG  16  OKTOBER  :   D A G R E I S  WITTEM    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 

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                                                 

13:30 uur - Omstreeks deze tijd vertrek Vaals naar Wessem voor een 2 uur durende boottocht. 

15.00 uur - Boottocht met de M.P.S. Stadt Wessem / Rederij Cascade: 

        Deze rederij is een rondvaartbedrijf in Midden Limburg en vaart met groepen  

        vanuit bijvoorbeeld Wessem, Maasbracht of het witte stadje Thorn door het prachtige  

                     vaargebied van de Maas en haar Maasplassen. M.P.S. Stadt Wessem is  

                     rolstoeltoegankelijk met rolstoeltoilet en –lift naar bovendek. 

                     In Wessem is een rolstoel-plateaulift om van de boulevard op de steiger te komen. 

17.00 uur - Vervolg reis naar Stevensweert voor diner. 

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 

Een complete dagreis, welke we u kunnen aanbieden voor € 55,00 per persoon.                                                                                            

OPGAVE graag zo spoedig mogelijk i.v.m. her reserveren van de boot maar uiterlijk   t/m  14 september 
door het verschuldigde bedrag over te maken op rekening van KBO Castenray,  NL 92 Rabo 01332 98 418  



077-320 9700

www.vanleendertbv.nl

Bij ons kunt u terecht voor al 

uw onderhoud, diagnoses, 

reparaties en keuringen van uw 

nieuwe auto of gebruikte auto 

van ALLE MERKEN!

 

FORD TRANSIT 350 2.2 TDCI L3 H2 AIRCO
Bouwjaar 2015 |  Handgeschakeld  |  Kleur wit
FIAT DOBLO CARGO 1.3 MULT ACTUAL AIRCO
Bouwjaar 2017 |  Handgeschakeld  |  Kleur wit

FIAT 500 LOUNGE PANO DAK NAVIGATIE
Bouwjaar 2010 |  Handgeschakeld  |  Kleur zwart

MERCEDES-BENZ 300 SL CABRIO MET LEDEREN BEKLEDING
Bouwjaar 1992 |  Automaat  |  Kleur zwart

NISSAN QASHQAI 2.0 CONNECT EDITION
Bouwjaar 2012 |  Handgeschakeld |  Kleur wit

OPEL ASTRA J SPORTS TOURER 14-16V 140PK COSMO
Bouwjaar 2016 |  Handgeschakeld |  Kleur blauw

OPEL ASTRA SPORTS TOURER 14-16V 140PK COSMO
Bouwjaar 2015 |  Handgeschakeld |  Kleur blauw

OPEL KARL EDITION 1.0 START/STOP 75 PK
Bouwjaar 2017 |  Handgeschakeld |  Kleur wit

SUZUKI SWIFT COMFORT 5D 1.2 STOP/START HC
Bouwjaar 2014 |  Handgeschakeld |  Kleur zwart

TOYOTA VERSO 1.6 VVT-I BUSINESS NAVI 7 ZITPLAATSEN
Bouwjaar 2014 |  Handgeschakeld |  Kleur grijs

OPEL CORSA 1.2 COSMO ECOFLEX LPG
Bouwjaar 2011 |  Handgeschakeld |  Kleur bruin

Garage Janssen Wanssum BV  •  Stayerhofweg 4a  •  5861 EJ Wanssum
T + 31 478 531515  •  www.garagejanssen.nl 

BMW X1 SDRIVE 18I EXECUTIVE
Bouwjaar 2010  |  Handgeschakeld  |  Kleur blauw

U VERTROUWEN WAARD!

DE VOLGENDE OCCASIONS STAAN IN ONZE SHOWROOM



                            
 
 

 
 

Leden en ook niet-leden van de KBO 
 
Dag van de ouderen maandag 1 oktober  
 
Aanvang:         13.30 u. plechtige hoogmis Petrus Bandenkerk 
Kaartjesverkoop:  t/m vrijdag 28 september  
                                   via invulstrook, inleveren bij Ellie Jeucken, Binnenhof 5                                                                                                                                                 
Prijs:        € 7,50 per kaartje (incl. koffie/thee met gebak en 2 consumpties na afloop                                                                                                                                                 
De dag begint met een plechtige Hoogmis in de Petrus Bandenkerk om 13.30 uur.  
Vervolgens is er in de schouwburg Venray koffie/thee met gebak. 
Om 15.15u. begint in de grote zaal het feestprogramma met een woordje vooraf door de voorzitter van de 
centrale van Ouderenverenigingen Henk Raedts.  Daarna zal Gerrit Hendriks als spreekstalmeester de 
artiesten aankondigen.  
 

Het orkest Rooyal ( voorheen seniorenorkest) bijt de spits af. Inmiddels is het roer 
omgegooid, om zo ook jonger publiek en jongere orkestleden te trekken. Riet Martens 
tekent voor de zang bij de nummers. 
 
In de pauze is de trekking van de loterij met zeer mooie prijzen waarvoor bezoekers voor 
aanvang van het programma loten kunnen kopen. 
 
 

 
Na de pauze is het podium vrij voor Tonny Wijnands,                                                                                                         
hij schrijft en zingt zijn liedjes in het dialect.  
 
Als even na vijf uur de voorstelling is afgelopen, is er nog een gezellig 
samenzijn in de foyer van de schouwburg. 
 
 
Kaartverkoop, door onderstaand strookje in te leveren op Binnenhof 5 
                                     
Kaartjes worden dan aan huis bezorgd. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam  _________________________ 
 
Adres  _________________________                                  Woonplaats____________ 
 
Telefoon _______________________                                  Handtekening 
 
Ontvangt graag  ……. kaartjes voor de Dag van de Ouderen op maandag 1 oktober. 
Het benodigde geld is in gesloten. 
Of via de invulstrook in de Schakel 
Tevens is er op 13 sept. van 10.00 tot 12.00u.  en 20 sept. van 10.00-11.00u. 
kaartverkoop in de Kemphaan in Venray. 





 Training voor ouders met                                             
 inwonende volwassen kinderen 
 

 
 
Een goede relatie met een volwassen, thuiswonend, kind, is niet altijd even gemakkelijk.  
Wanneer meningsverschillen en spanningen hoog oplopen weten veel ouders niet langer wat ze nog kunnen doen.                     
De communicatie lijkt verstoord en/of is in een bepaald patroon terecht gekomen. Dit te veranderen vraagt inzicht en het 
aanleren van een andere vorm van communiceren. De training bestaat uit drie avonden van twee uur. 
 
Voor wie: ouders met volwassen thuiswonende kinderen uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas,                                       
      Beesel en Mook en Middelaar. 
 
Waar: Synthese, Leunseweg 51 te Venray 
 
Wanneer: woensdag 5 en 19 september en woensdag 3 oktober van 18.30 tot 20.30 uur. 
 
Informatie en aanmelden: Er zijn geen kosten aan de training verbonden.   Aanmelden kan tot 3 september. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yvonne Imming via groepswerkvenray@synthese.nl 
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving. 
 
 

 

Sociale vaardigheidstraining voor 9 – 12 jarigen 

 

Het is voor kinderen niet altijd eenvoudig om goed om te gaan met anderen, zonder zichzelf weg te cijferen, 
ondergesneeuwd te raken, vaak ruzie te krijgen of last te hebben van verlegenheid. In de sociale vaardigheidstraining leert 
het kind zelfbewust om te gaan met anderen, steviger in de schoenen te staan en gemakkelijker contact te maken. Door 
middel van oefeningen, theorie, spellen en toneelstukjes krijgt het kind handvatten om beter voor zichzelf op te komen.   

Voor wie:  alle kinderen van 9 t/m 12 jaar uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel en Mook en Middelaar 

Wat: training sociale vaardigheden 

Waar:  Synthese locatie Venray, Leunseweg 51 

Wanneer:   maandag 22 en 29 oktober, 5, 12, 19 en 26 november van 15.45 – 17.15 uur.  

  Op maandag 29 oktober is ook de ouderavond.  

Informatie en aanmelden 

Er zijn geen kosten aan de training verbonden. 

Aanmelden kan tot 15 oktober. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yvonne Imming via groepswerkvenray@synthese.nl  
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving. 

 





“Naeve de kerk”   zondag 30 september   15.00 uur D’n Oesterham 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karklingels en Karklingelinnekes, 
 

Nog een aantal weken tot 30 september, nog een aantal weken tot “Naeve de kerk” 

Een muzikale talkshow, waarin Frans Pollux dieper ingaat op de problemen die er spelen 
in de dorpen op het Limburgse platteland. 

Een muzikale talkshow, waarin Frans Pollux een verhaal uit Oostrum gaat optekenen en 
dat vertaalt in een uniek liedje over Oostrum. 

En muzikale talkshow, waarin Frans Pollux samen met zijn band, liedjes gaat spelen uit 
25 jaar Neet Oet Lottum, Vastelaovesmuziek en Pollux projecten.   

 

Wil je bij deze unieke combinatie van theater, concert en talkshow aanwezig zijn? 

 

Kaarten kosten 12,50 per stuk en zijn te krijgen: 

Online via: 

 www.karklingels.nl 
 www.franspollux.nl   

óf bij 

 ’t Allemanscafé (Mgr Hanssenstraat 45 Oostrum) 
 Rob Jeucken   (Ooster Thienweg 5 Oostrum) 

 



zondag 9 september

OPEN HUIS 
UW PARTNER VOOR UW DANS EN SPORT LESSEN 

VANAF 11.00 tot 14.00 uur

RAADHUISSTRAAT  6 
VENRAY 

0478  -  510  500

N U  I N S C H R I J V E N

W W W. D A N S E N E N S P O R T E N . N L

BOOTCAMP
CORE TRAINING
POWER YOGA

HIP HOP
KIDS DANCE

U!DANCE

ZUMBA
PILOXING

KETLLEBELL

STIJLDANSEN
SALSA

LINE DANCE



SVO   VOETBAL 
 
Jeugd   
   
Programma   
 
zaterdag 1 september 2018   
Wittenhorst JO19-2 S.V. Oostrum JO19-1 15:00 
S.V. Oostrum JO19-2 Wittenhorst JO19-4 15:00 
Ysselsteyn JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1 15:00 
S.V. Oostrum JO15-1 SV Venray JO15-4 13:30 
ST Sporting S.T./SVEB JO13-1 S.V. Oostrum JO13-1G 10:00 
S.V. Oostrum JO13-2 ST Sporting S.T./SVEB JO13-2G 10:00 
S.V. Oostrum JO12-1 Sparta'18 JO12-2 11:00 
EWC'46 JO11-1 S.V. Oostrum JO11-1 11:00 
S.V. Oostrum JO11-2 SV Venray JO11-3 09:00 
Ysselsteyn JO10-1 S.V. Oostrum JO10-1 11:00 
S.V. Oostrum JO10-2 Leunen JO10-2 09:00 
EWC'46 JO9-1 S.V. Oostrum JO9-1 09:30 
S.V. Oostrum JO9-2   -  ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO9-2G 11:00 
EWC'46 JO9-2 S.V. Oostrum JO9-3 09:30 
S.V. Oostrum JO8-1 Ysselsteyn JO8-2 11:00 
   

Senioren   
   
Programma   
 
donderdag 30 augustus 2018   
Panningen 1 S.V. Oostrum 1 19:45 
   
zaterdag 1 september 2018   
S.V. Leunen Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00 
   
zondag 2 september 2018   
S.V. Oostrum 1 Grashoek 1 14:30 
 
 
 

 





 
 

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 10 september 2018 is het Alzheimer Café Venray weer open. 
Het café is een maandelijkse informele bijeenkomst waar mensen met dementie, familieleden, 
hulpverleners en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen 
ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en te leren over dementie en aanverwante thema’s. 
 
Het thema van de avond is: 
Ondersteuning Fysiotherapie en Ergotherapie bij dementie 

     Gastsprekers:  
     Ergotherapeut van de Zorggroep en  
     Monique van der Waerden, Fysiotherapie Geriatrie 
 
Het Alzheimer Café Venray vindt plaats in De Kemphaan, Kennedyplein 1 te Venray. 
Inloop is vanaf 19.00 uur en aanvang van het programma is om 19.30 uur.  
De avond wordt uiterlijk 21.30 uur afgesloten. De toegang is gratis. 
Voor meer info kunt u bellen met de avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray, Joke Halmans, ☎ 06-53730515. 
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SEPTEMBER  
  
2_5 4-Daagse reis (3-Dorpen) KBO
3 t/m 9 Clubkampioenschappen TCO
5 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
11	 Kermisfietstocht	 KBO
12 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
14-21-28 Najaarscompetitie TCO
15 Fiets-Feestavond TCO
18 Notaris Levenstestament Zijactief
18 Kienen KBO
19 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
20 Jaarvergadering SVO
21 DJ-Workshop Allejeugdcafé i.k.v. 100 jr SMT Harmonie
22 Uitwisseling met ‘t Lobke (Swolgen) TCO
24 Marcienne Collection KBO
26 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
30 Naeve de kerk (15.00 D’n Oesterham) De Karklingels

  

 
Landelijke rijvereniging Boxmeer organiseerde op zondag 26 augustus een 
dressuurwedstrijd. Aukje Poels bracht haar paard Elan uit in de klasse M2 en 
behaalde een 3e prijs met 192,5 punten. 
 

 





OKTOBER  
  
1 Dag v/d Ouderen KBO
3 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
4 Jaarvergadering SVO
5-12-19-26 Najaarscompetitie TCO
8 Creatieve middag KBO
9 Kienen KBO
10 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
11 Workshops “Muzikaal Sprookje”i.k.v. 100 jr SMT Harmonie
11 Herfstwandeling KBO
11 Hart & Vaatziekten (bij Vrouwen) Zijactief
15 Computeren KBO
16 Wittem (3-Dorpen) KBO
17 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
22 Creatieve middag KBO
24 Spellenmiddag De Zonnebloem
24 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
29 Computeren KBO
29 Rondleiding vernieuwde Schouwburg Zijactief
30 Themamiddag Brandveiligheid KBO
31 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
  

NOVEMBER  
  
2-9-2016 Inhaaldagen Najaarscompetitie TCO
3 Uitwisseling met de Gagel (Oostrum) TCO
3	 Magnifique	in	de	Evenementenhal	 Harmonie
5 Creatieve middag KBO
7 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
8 Algemene Ledenvergadering (in Roermond)  Zijactief
12 Computeren KBO
13 Kienen KBO
13 Carnavalshoeden Zijactief
14 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
17 Herfsttoernooi TCO
19 Creatieve middag KBO
21 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
26 Computeren KBO
28 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
29 Avond over de jacht Zijactief
  

DECEMBER  
  
3 Creatieve middag KBO
4 Tussen Kunst & Kitsch Zijactief
5 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
10 Computeren KBO
12 Optreden bij de KBO Ysselsteyn-Vredepeel Aostrumse Zangkompeneej
12 Kerstmiddag KBO
12 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
18 Kerstavond Zijaktief
19 Inloopmorgen in de Watermolen KBO 



 
 
 
 
 
 
 

 
 Nu ook voor licht verstandelijk beperkten, beschikbaar in Limburg  
Bewezen therapie MDFT focust op cliënt én omgeving  
Mooie succesverhalen mogen Vincent van Gogh en PSW op hun conto schrijven sinds hun samenwerking bij de behandeling 
van jongeren met een licht verstandelijke beperking. Jongeren die vastlopen op meerdere vlakken krijgen door middel van 
MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT) hun leven weer op de rit: persoonlijk, thuis, op school/werk en in de buurt. “We 
wilden deze samenwerking eerst goed neerzetten. Nu is het tijd om er meer ruchtbaarheid aan te geven. Want er kunnen 
zoveel meer jongeren in Limburg duurzaam geholpen worden”, zegt Paul Buddiger van Vincent van Gogh.  
Bewezen resultaten  
MDFT leidt tot minder escalaties en kinderen die langer thuis kunnen wonen. Paul Buddiger is orthopedagoog en MDFT-
supervisor en heeft al jaren ervaring met deze therapie. “Bij deze behandeling voor jongeren van 12 tot 23 jaar zetten we het 
systeem rondom die jongere in om te helpen: ouders, school, werk, vrienden, behandelaren, gezinsvoogden, reclassering. We 
versterken de beschermende factoren en beperken de risicofactoren. We gaan een half jaar intensief met ze aan de slag, met 
twee of drie keer per week contact. Want stel, je blowt te veel. Dan is individuele behandeling niet altijd afdoende, want 
eenmaal thuis trekken je vrienden aan je, je ouders maken weer ruzie, het gaat niet goed op school… dan gaat het 
gemakkelijk weer mis.” Bij jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) komt er voor een therapeut extra kennis en 
creativiteit bij kijken. Het gebruik van MDFT met deze doelgroep is relatief nieuw. Vandaar de samenwerking. Expertises 
komen samen: die van Vincent van Gogh op het gebied van psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen en van PSW 
bij het ondersteunen van kinderen en volwassenen met ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen en/of een verstandelijke 
beperking.  
Verschil maken  
Victorine Mégard van PSW, gedetacheerd bij Vincent van Gogh in Venlo, over haar rol als therapeut in een gezin: “Mijn 
aanwezigheid is tijdelijk. Maar in zo’n intensieve periode kun je wel een verschil maken.” Door de mensen in kwestie te 
helpen op een andere manier met elkaar te communiceren bijvoorbeeld. “Als praten moeilijk is, dan gaat schrijven of tekenen 
misschien wel. Of iets visueel maken met blokken. Je moet buiten de gebaande paden denken.” Het effect daarvan werkt 
jaren door, als relaties blijvend verbeterd zijn. “Soms is er veel boosheid onderling. Dan ga je met de gezinsleden op zoek 
welke gevoelens onder de boosheid zitten. Vaak is dit bezorgdheid.” Een mooi voorbeeld is het verhaal van een 14-jarige 
jongen die moeite had te verwoorden wat in hem omgaat. Vader is overleden, moeder had allerlei problemen waar de zoon 
zich medeverantwoordelijk voor voelde. Er waren veel negatieve ervaringen en het verdriet bleef veelal onbesproken. 
Gaandeweg leerde moeder om grenzen aan te geven en beter voor zichzelf te zorgen. De zoon raakte gemotiveerd om straks 
zijn vmbo-diploma te halen. School, leerplichtambtenaar en grootouders helpen mee zodat de jongen die positieve 
gedragsveranderingen blijvend kan maken.  
Victorine Mégard: “Je zoekt naar verandering op meerdere sporen, waar je iets in beweging zet. Het een heeft invloed op het 
ander.” “Bij licht verstandelijk beperkten is het de kunst om het verhaal goed over te brengen, in kleine stappen te werken,” 
vertelt Paul Buddiger. “PSW kan bovendien aanvullen met begeleiding bij wonen en werken. Gebundeld met de expertise van 
Vincent van Gogh is hier een prachtige win-winsituatie ontstaan.”  
 

Meer informatie:  
 
Victorine Mégard, MDFT-therapeut LVB bij PSW Junior, 
v.megard@psw.nl  
 

Paul Buddiger, MDFT-therapeut bij Vincent van Gogh: 
pbuddiger@vvgi.nl 

 



“ Zo zorgen we in ons dorp voor elkaar “

SERVICEPUNT Oostrum
Wat doet het servicepunt?
Het helpen om mensen met elkaar in verbinding te brengen.

Hoe werkt het Servicepunt?
• Tweewekelijks inloop spreekuur in de Watermolen 

waar de HULPVRAAG besproken kan worden
• U kunt met uw HULPVRAAG of HULPAANBOD 

terecht op:
• Telefoonnummer: 0478-206966 (bericht inspreken)

• Ons emailadres: Servicepunt@dorpsraadoostrum.nl  
We nemen dan contact met u op.

P.s. Aan een website/ App wordt gewerkt

Het Servicepunt is onderdeel van 

Voor en Door Oostrum
Vraag      + Aanbod      = HULP = SAMENWERKEN




