
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Uitnodiging algemene ledenvergadering 
Sportvereniging Oostrum 

Datum: 4 oktober 2018  
Tijd:      21:00  
Plaats:  Kantine Sportpark de Spar  
 
Agenda:  
 
1. Opening  
 

2. Notulen ledenvergadering d.d. 28 september 2017  
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken  
- AVG  
 

4. Jaarverslagen seizoen 2017-2018  
 

5. Financiële verslagen seizoen 2017-2018, deze verslagen en de begroting zullen 1 uur voor de vergadering ter inzage  
 in de kantine worden gelegd, maar kunnen ook vanaf 24 september 2018 bij de penningmeester via mail 
 marcel.linskens@svoostrum.nl worden opgevraagd.  
 

6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie  
 

7. Begroting 2018-2019  
 

8. Bestuursverkiezingen  
 

 • Bestuur SVO  
 o Aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar: Paul Custers.  
 o Kandidaat bestuurslid accommodatie: Willem Volleberg  
 

 • Bestuur afdeling voetbal  
 o Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Gerbert Loeffen  
 o Kandidaat wedstrijdsecretaris: Thijs Claessens.  
  

Door de leden kunnen tot uiterlijk drie dagen voor de vergadering kandidaten voor bestuursfuncties voorgedragen 
worden. Dit dient te gebeuren onder overlegging van een door het kandidaat-bestuurslid en drie leden ondertekende 
verklaring, dat hij of zij bij verkiezing, deze functie ook zal aanvaarden  
 
9. Rondvraag  
 

10. Sluiting vergadering.  
 

De notulen en jaarverslagen zijn vanaf 24 september via e-mail bij M. Linskens (marcel.linskens@svoostrum.nl) 
op te vragen en zijn op de site www.svoostrum.nl beschikbaar.  
Afmeldingen bij: M. Linskens marcel.linskens@svoostrum.nl 

 



ZATERDAG  6 Oktober 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”

14 oktober
28 oktober

30 sept. 09.00u. Repetitie orkest

 11.00u. Repetitie slagwerkgroep

1 okt. 20.00u. Repetitie orkest

3 okt. 13.30u. Repetitie M4L

 15.45u. Leerlingen slagwerk

19.00u. Repetitie Hit-it

 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 

6 okt. Inzamelen oud papier

11 okt. Basisschool Klankenkaravaan

20 okt.  Inzamelen oud papier

28 okt. Allerzielenviering 



Zondag 30 sept. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (samenzang) 

 Piet en Jo Peeters-Verstegen en Hans van den Elzen, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  

Dinsdag 2 okt.  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.           
     

Onze dierbaren herdenken en levend houden in onze herinnering...

Onze samenleving bestaat tegenwoordig uit een zeer uiteenlopende groep mensen. Ieder met ver-
schillende normen, waarden en tradities. Mede hierdoor is de beleving van afscheid nemen of het 
herdenken van onze naasten enorm veranderd... Vanuit deze gedachte zal dit jaar de derde editie 
van het initiatief ‘Òs gemis’ plaats vinden. Dit om iedereen binnen de gemeenschap van Oostrum 
een plek en de gelegenheid te bieden om hun overledenen in een sfeervolle omgeving te gedenken. 
Een herdenkingsbijeenkomst voor jong en oud, vrij toegankelijk voor iedereen. Alleen of samen met 
anderen stilstaan bij onze dierbare overledenen, ongeacht waar deze begraven of gecremeerd zijn. 

Zet alvast in je agenda: Òs gemis; een avond waar voor iedereen ruimte zal zijn voor verbonden-
heid, herkenning, samenzijn en beleving. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 10 november 
2018, vanaf 18.30 uur op begraafplaats Trans Cedron in Oostrum. Verdere info volgt nog... 
Kijk ook eens op www.osgemis.nl voor meer info en een foto-impressie van eerdere edities.





Uitnodiging presentatie: ‘Alle straten gaan open’ 
Presentatie over de aanleg van glasvezel door aannemer Spitters. 
 

Aannemer Spitters zal de aanleg in opdracht van GlaswebVenray uitvoeren. Binnen de bebouwde kom wordt de 
glasvezelkabel aan twee kanten van de straat gelegd. Buiten de bebouwde kom wordt de kabel aan de meest gunstige 
kant van de straat gelegd. Wat hier allemaal bij komt kijken en hoe dit in zijn werk gaat zal Spitters presenteren. Verder 
is er uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen. 

De deadline van aanmelden voor gratis aanleg van glasvezel, in combinatie met een abonnement, is voor Oostrum, 
Smakt en Holthees 31 oktober 2018. Om iedereen nog een laatste kans te bieden om de glasvezel gratis binnen te 
leggen worden er informatiebijeenkomsten en inloopavonden gehouden: 
 
Di.   02 okt.  Aanvang 20.00 uur Informatieavond  D’n Oesterham, Oostrum 
Di.   09 okt.  Aanvang 20.00 uur Informatieavond Pelgrimshuis, Smakt 
Wo. 10 okt.  18.30 – 20.00 uur Inloopbijeenkomst Watermolen, Oostrum 
Wo. 24 okt.  18.30 – 20.00 uur Inloopbijeenkomst Trefpunt, Holthees 
Do.  25 okt.  18.30 – 20.00 uur Inloopbijeenkomst Watermolen, Oostrum 
Wo. 31 okt.  18.30 – 20.00 uur Inloopbijeenkomst Watermolen, Oostrum 

Tijdens de informatieavonden 
zullen langs aannemer 
Spitters ook GlaswebVenray 
en de providers aanwezig zijn 
om uw vragen te 
beantwoorden. Tijdens de 
inloopbijeenkomsten zijn 
GlaswebVenray en de 
providers PLINQ en TriNed 
aanwezig. Zij kunnen u helpen 
met uw vragen en bieden hulp 
bij het aanmelden. 

Na 31 oktober start Spitters 
met de detailengineering. Dan 
is het niet meer mogelijk om 
de aansluiting nog gratis 
binnen te krijgen. U kunt dan 
nog wel aanmelden maar 
betaalt dan een eenmalige 
eigen bijdrage. 

De Glasweb-teamleden, de gouden krachten binnen dit burgerinitiatief, zijn dagelijks bereikbaar voor het beantwoorden 
van vragen en hulp bij het aanmelden. U kunt het inschrijfformulier ook ingevuld inleveren bij deze Glasweb-teamleden.  
 

Met vriendelijke groet, 

Glasweb-team Oostrum, Smakt, Holthees 

Leo Lenssen, Oostrum Bas Kühnen, voozitter dorpsraad Oostrum, Coert Voesten, Ghünenbeek 19,  5807 CE  Oostrum 
Ton Alders, Vera Oostrum,  John Creemers, zeilmakerij Creemers Oostrum,   Maurice Janssen,  Finidi Oostrum 
Reinhold Oehmen, Gildestraat 29, 5824AA  Smakt , Peter Bults,  Holthees   
 
Verder kunt u met al uw vragen en hulp bij het aanmelden terecht bij: 
• Electro Gommans, Hoofdstraat 37, Oirlo • Welcom bij Kivits, de Bleek 58-60, Venray 
 
W: www.glaswebvenray.nu M: info@glaswebvenray.nu:  T: 0478-206960 



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

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

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.-Hoekkeuken

Rechte keuken

Complete keuken (recht of hoek) voor 2995.-

HBASIC

www.keuken-badwinkel.nl



                            

 
Na een rustige periode gaan we weer beginnen!         
 
Onder leiding van Netty Jeuken starten we maandag 8 oktober                                                                                                                   
de crea-middagen met een half uurtje bewegen op muziek. 
 

13.30 uur – 14.00 uur: bewegen op muziek 
14.15 uur – 16.15 uur: knutselen. 
 

Dames én heren die niet komen knutselen, zijn uiteraard ook om 13.30 uur welkom.           
Tenslotte:  BEWEGEN IS GEZOND EN GOED VOOR IEDEREEN.                                                     
 
 
Herfstwandeling Leukermeer  
 
Datum:  donderdag 11 oktober 2018 
Vertrek: 13.00u parkeerplaats Watermolen                                                          
Opgave: vóór 11 oktober bij Jan Aarts 586091 

 
Hallo wandelvrienden 
 
We gaan wandelen in de omgeving Leukermeer in Well 
 
Start bij de parkeerplaats “de Sluis”. 
 
Het 1e gedeelte:  Langs leukermeer – vossenheuvel naar onze  
  pauzeplaats. Leukermeer,  tel.nr.  0478- 501240  
  Leontien of Dennis.  ( ± 4 km)                            
Hier wordt koffie, thee en vlaai aangeboden door de KBO.  
 
Het 2e gedeelte: wandelen we over de brug langs jachthaven                                                                                                                    
       en leukermeer terug naar onze auto’s  
       bij  “De Sluis”. ( ± 2,5 km) 
Einde wandeling ± 6,5 km. 
 
Zij die mee willen met andere auto’s betalen € 2,- aan de bestuurder. 

               
 
Prettige wandelmiddag namens de KBO Oostrum.            
 
 
 
 
 
 
 
 



077-320 9700

www.vanleendertbv.nl



 

 Ommetje de Blakt 
 

 
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 30 september een ommetje in het stroomgebied van de 
Blakterbeek. De wandeling start om 10:00 uur (tot 12:30 uur) op de parkeerplaats aan het eind van het 
Vongdere in Sevenum (dit is een doodlopende zijweg van de Dorperweiden, tussen de huisnr 67 & 69 ). 
Deelname is gratis.  
 

 
 
 
 

 
Het stroomgebied van de Blakterbeek bestaat nu voornamelijk uit agrarisch gebied. Binnen dat stroomgebied liggen de 
plaatsen Kronenberg en Sevenum.  Het beekdal van de Blakterbeek is een van de weinige overgebleven kleinschalige 
beekdalen in Noord-Limburg en is onder te verdelen in enkele landschapssoorten met elk hun eigen karakter.  
De Blakterbeek is de rode draad en tijdens het ommetje laten de gidsen zien hoe de beek van karakter veranderd: van 
een licht meanderde beek in een landschap met knotwilgen, bosjes poelen voor amfibieën tot een beemdenbeek waar 
het beekdal erg breed en nat is en bestaat uit hooi- en graslanden en bossen op veenbodem.                                                                                         
Ook bekijken we verschillende landschapselementen en cultuurhistorische plekken, de voormalige vuilstort ’t Blakt en 
het Sevenums veld: een hoger gelegen akkercomplex. 
  
 

 

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 8 oktober 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 logopedie / diëtetiek bij dementie. 
De logopedist kan adviezen geven om de communicatie te vergemakkelijken.  

De diëtiste kan samen met de mantelzorg en de thuiszorg iets betekenen om problemen rond de maaltijden zoveel 
mogelijk te verminderen. 
Gastsprekers: 
Geertje Janssen, logopedist bij De Zorggroep 
Marijke Rouschop, diëtist bij De Zorggroep en Vincent van Gogh 
 
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. 
 

 
 
 





 
Blijf in balans 
Zorgen kan veel voldoening geven, echter kan langdurig zorgen (ongemerkt) 
zwaarder worden.  Het is daarom niet altijd gemakkelijk om balans te houden in 
het dagelijks leven als je intensief voor een naaste zorgt.                                                                   

Deze training maakt mantelzorgers bewust van patronen en helpt  te ontdekken hoe de balans kan worden behouden 
en/of hersteld. Er worden handreikingen aangeboden en mantelzorgers kunnen ervaringen en tips uitwisselen.   
 

Voor wie: mantelzorgers gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel en Mook en Middelaar 
Wat: Training ‘Blijf in balans’ 
Waar: Synthese, Leunseweg 51, 5802 CG, Venray 
Wanneer: woensdag 10, 17 en 23 oktober 2018 
 

Informatie en aanmelden 
Er zijn geen kosten aan de training verbonden. 
Aanmelden kan tot 3 oktober 2018. 
 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Saar Bloemers via info@synthese.nl of via het algemene 
telefoonnummer van Synthese. 
 

Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving. 
  
 
 

Cursus ‘Met Lef!’: Zelfverzekerd in contact met anderen 
 

Dinsdagavond 23 oktober a.s. start afdeling Preventie van Vincent van Gogh (VvG)                                                                                              
in samenwerking met Synthese de cursus ‘Met Lef!’ van 19.00 – 21.00 uur in Venray.  
Ben je snel verlegen, vind je het moeilijk om een gesprek te beginnen of ben je bang op te vallen  
in gezelschap? Dan is de cursus ‘Met lef!’ mogelijk iets voor jou.  
 
Voor wie:  
De cursus is voor mensen vanaf 16 jaar die zich angstig en gespannen voelen in het contact met 
anderen en willen leren om deze klachten te verminderen.  
 

Wat: 
Thema’s die aan bod komen zijn o.a.: de rol van gedachten, vergroten van zelfvertrouwen, omgaan met moeilijke 
situaties. 

Waar:                                                                                                                                                                                                                
Venray. 

Wanneer:                                                                                                                                                                                                                                                                       
Dinsdag 23 oktober a.s. van 19.00 – 21.00 uur. 

Informatie:                                                                                                                                                                                                             
Afdeling Preventie VvG en Synthese. 

Aanmelden:                                                                                                                                                                                                        
Afdeling Preventie VvG. 

Contact: 
Telefoon Vincent van Gogh: (06) 538 74 035 of e-mail: preventie@vvgi.nl  
Telefoon Synthese: (0478) 517300 of e-mail: groepswerkvenray@synthese.nl 
       

 





Een muzikaal sprookje: 

Hoe de draak aan zijn 
vleugels kwam. 

         

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

  

 
Donderdag 11 oktober 

Een dag vol muzikale workshops voor alle 
leerlingen van de Meulebeek met om 14:00 uur 
een knallende afsluiter in d’n Oesterham waarbij 
iedereen van harte welkom is! 

PRESENTEERT 



jeugd kermis
Iedereen bedankt!

Aostrumse kermis 2018.... Helaas ligt de kermis alweer 
even achter ons. Maar wat waren het mooie dagen! Een 
kort verslag...

Op vrijdag 9 september hebben we op de Meulebeek onze 
kermisburgemeesters Tren en Giel bekend mogen maken! Een 
spannende traditie inmiddels en wat een enthousiasme. Tevens 
hadden we dit jaar voor het eerst  kermis dj’s, ook zij zijn bekend 
gemaakt deze ochtend.

Zaterdag 8 september werd de kermis offi cieel geopend 
door wethouder Jan Loonen samen met onze eigen kermis
burgemeesters. Onder muzikale begeleiding van ut gôt was het 
een zeer geslaagde opening. Bij de attracties werden heel wat 
kleurplaten ingeleverd, uiteraard om een hele mooie prijs te 
kunnen winnen maar een gratis ritje in een attractie naar keuze 
was ook al een mooi cadeautje natuurlijk.

Zondag was ook “de bank” gearriveerd samen met de botsauto’s, 
draaimolen en trampolines was de kermis daarmee compleet. Als 
bonus kwam deze middag ook nog de schminkcaravan en een 
goochelaar, wat de zondag helemaal perfect maakte.

Dinsdag stond uiteraard in het teken van onze eigen DJ’s zij 
hebben deze middag hun draaikunsten ten gehore gebracht in 
de feesttent, wat zijn jullie muzikaal! Ook mocht een ritje op de 
stoomtrein niet ontbreken. Aansluitend was de uitreiking van 
de kleur- en de kermisattributenwedstrijd. De kermisattributen 
zijn onder andere tot aan Nieuw zeeland en curaçao gekomen! 
Als afsluiter van de kermis stond de tweede editie van de dorps-
barbecue gepland,  perfect weer en een  prachtige opkomst. 
We mogen weer terugkijken op een prachtige kermis, wat zonder 
jullie enthousiasme en hulp niet was gelukt!

Wij willen allereerst onze kermisburgemeesters Giel en Tren 
bedanken voor al hun werk, samen met Jan Loonen hebben jul-
lie de opening tot een waar feest  gemaakt. De DJ’s natuurlijk 
heel erg bedankt voor alle gedraaide plaatjes. ‘T allemanscafé 
voor het meedenken en ter beschikking stellen van materialen en 
ruimte. Slagerij Biermann bedankt voor de heerlijke barbecue. Ut gût 
bedankt voor muzikale ondersteuning bij de opening.

Bedankt en tot volgend jaar! 
Namens het kermiscomité. 



SVO   VOETBAL 
 
 

Jeugd    
    
Uitslag    
 
zaterdag 22 september 2018    
 
Constantia JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 6-1  
S.V. Oostrum JO19-2 ST SVS/Excellent/Westerbeekse Boys JO19-2G Afgelast  
GFC'33 JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1 1-4  
ST America/Meterik JO15-1G S.V. Oostrum JO15-1 1-4  
SV Venray JO13-3 S.V. Oostrum JO13-1G 1-6  
ST Sparta'18/Kronenberg JO13-3G   -   S.V. Oostrum JO13-2 1-4  
ST SVEB/Sporting S.T. JO11-1 S.V. Oostrum JO11-1 5-3  
S.V. Oostrum JO11-2 Wittenhorst JO11-1 2-7  
Hegelsom JO10-1 S.V. Oostrum JO10-1 2-9  
IVO JO10-2 S.V. Oostrum JO10-2 15-5  
Wittenhorst JO10-4 S.V. Oostrum JO10-3G 2-11  
S.V. Oostrum JO9-1 De Zwaluw JO9-1 14-0 Speler van de week Noah Stroher 
Merselo JO9-1 S.V. Oostrum JO9-2 9-2 Speler van de week Thijmen Derkx 
S.V. Oostrum JO9-3 GFC'33 JO9-2 6-2 Speler van de week Teun de Koster 
Wittenhorst JO8-2 S.V. Oostrum JO8-1 4-19 Speler van de week Jenna van Abswoude 
SV United JO7-1/JO7-2 S.V. Oostrum JO7-3/JO7-4 16-13 Speler van de week Joes Thielen 
    
Programma    
 
zaterdag 29 september 2018    
 
S.V. Oostrum JO19-1 Juliana Mill JO19-1 15:00  
Boekel Sport JO19-3 S.V. Oostrum JO19-2 14:45  
S.V. Oostrum JO17-1 Leunen JO17-1 14:30  
S.V. Oostrum JO15-1 Hegelsom JO15-1G 13:30  
S.V. Oostrum JO13-1G Montagnards JO13-1 11:55  
S.V. Oostrum JO13-2 ST SV United/BVV'27 JO13-2G 10:00  
S.V. Oostrum JO11-1 Ysselsteyn JO11-1 09:00  
EWC'46 JO11-1 S.V. Oostrum JO11-2 11:00  
S.V. Oostrum JO10-1 Venlosche Boys JO10-2 09:00  
S.V. Oostrum JO10-3G DSV JO10-3 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  
S.V. Lottum JO9-1 S.V. Oostrum JO9-3 10:00  
S.V. Oostrum JO8-1 Hegelsom JO8-1 11:00  
Ysselsteyn JO7-1/JO7-2 S.V. Oostrum JO7-1/JO7-2 10:30  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Senioren    
    
Uitslagen    
zaterdag 22 september 2018    
S.V. Oostrum Vet. SVV Vet. Afgelast   
zondag 23 september 2018    
SVEB 1 S.V. Oostrum 1 2-4  
S.V. Oostrum 3 Blerick 3 2-3  
SVOC'01 2 S.V. Oostrum 4 4-1  
S.V. Oostrum 5 Meterik 3 2-4  
S.V. Oostrum VR1 BVV'27 VR1 1-7  
    
Programma    
zaterdag 29 september 2018    
SV Venray Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
zondag 30 september 2018    
S.V. Oostrum 1 America 1 14:30  
S.V. Oostrum 2 SV Venray 4 12:00  
SV United 2 S.V. Oostrum 3 12:00  
S.V. Oostrum 4 SV United 4 10:00  
Sparta'18 6 S.V. Oostrum 5 10:00  
ST SVEB/Sporting S.T. VR2 S.V. Oostrum VR1 12:00  
 
 

  Rouwverwerkingsgroep Synthese 
 
Heb je een dierbare verloren en heb je behoefte om dit verlies met anderen te delen?  
Hiervoor biedt de rouwverwerkingsgroep van Synthese een uitkomst. Door middel van gesprekken 
met lotgenoten krijg je inzicht in jouw persoonlijke verlieservaring. Je kunt ervaringen uitwisselen en 
elkaar steunen. 
De rouwverwerkingsgroep biedt ruimte om emoties en verhalen met elkaar te delen om jouw te 
helpen met het verwerken van het verlies.  
Per groep worden zes begeleide bijeenkomsten georganiseerd. Daarna kan de groep desgewenst als 
zelfhulpgroep verder gaan.  
 
Voor wie: geïnteresseerden uit gemeente Venray, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar en Beesel 
Wat: rouwverwerkingsgroep 
Waar: Synthese, Leunseweg 51 te Venray 
Wanneer:  woensdag 7, 14, 21, 28 november en 5 en 12 december van 17.00 – 19.30 uur. 
Bijzonderheden: elke bijeenkomst wordt er voor het avondeten gezorgd. Er wordt rekening 
gehouden met allergieën en dieetwensen.  
 
Informatie en aanmelden 
Deelname aan de groep is gratis. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jolanda van der Weiden of Claire Hendriks via 
groepswerkvenray@synthese.nl of via het algemene telefoonnummer 0478-517300.  
 

Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Recht…… 

 

2 Jonge kinderen dreigen te worden uitgezet – zij hadden in eerste instantie geen recht op een 
verblijfsvergunning. Uiteindelijk mochten ze blijven. Kennen wij niet allemaal nog het verhaal van onze 
oud inwoner van Oostrum, die uiteindelijk toestemming kreeg om te blijven en hiermee het recht 
kreeg om een fijn en menswaardig leven op te bouwen.                                                                                                       

Huisvesting van arbeidsmigranten in Nederland. De provincies worden verplicht om voldoende 
fatsoenlijke woonruimte te regelen ipv deze arbeidsmigranten onder te brengen in vaak slechte 
woonomstandigheden waar alleen huisjesmelkers en malafide bureautjes voordeel bij hebben. 
Hebben deze arbeiders ook niet recht op een goede en veilige huisvesting voor al het werk wat ze 
hier doen?                                                                                                                                                      
Venray biedt werk aan behoorlijk veel arbeidsmigranten en ook zij hebben recht op een goede en 
veilig huisvesting. Venray gaat 240 arbeidsmigranten onderdak bieden aan hen en toevallig is dit op 
Oostrums grondgebied. Als dorp zijn we erg gastvrij, maar we hadden wel recht gehad op een 
eerdere en eerlijke informatie hierover.                                                                                         

De Rooijse Wissel in Oostrum is een tbs – kliniek en biedt onderdak aan ongeveer 180 tbs gestelden. 
Het rechtssysteem in ons land is van mening dat deze mensen het recht hebben op een behandeling 
om hen de kans te geven op weer een plekje in de maatschappij. Maar ook dat de maatschappij 
beschermd moet worden tegen deze mensen en dat is een taak van deze kliniek.                                  
In Oostrum hebben we intussen aan den lijve ondervonden wat deze geboden kansen op tbs 
gestelden voor consequenties kunnen hebben. We horen regelmatig dat er ernstige incidenten zijn 
binnen en buiten de kliniek.                                                                                                                      
Wat nog het meeste bijgebleven is, is het ernstige geweldsmisdrijf tegen een jonge vrouw uit onze 
naaste omgeving. Een jonge vrouw waarbij in één klap het belangrijkste recht van het leven 
ontnomen werd. En het recht op fatsoenlijke en eerlijke rechtsgang ernstig is geschonden. 

Nicky Verstappen, het 11 jarig jongetje dat 20 jaar geleden werd vermoord tijdens een voetbalkamp. 
Een zaak die vele ‘slachtoffers’ heeft gemaakt en waarvan het einde nog niet in zicht is. De 
vermoedelijke dader beroept zich op zijn zwijgrecht. Een advocaat die hem bijstaat in wat zijn rechten 
zijn en hem adviezen geeft. Waardoor misschien nooit aan het licht zal komen wat er is gebeurd en 
Nicky ’s familie het recht ontnomen wordt om de waarheid te leren kennen. Hoe moet je dan nog 
verder?  

De theorie: Het recht is een toestand die door sommige menselijke handelingen verstoord of 
aangetast kan worden en door andere gehandhaafd, tot stand gebracht of hersteld kan worden. 

Recht hebben op is misschien ook wel een gevoel wat er heerst bij ons mensen. Bij mij in ieder geval 
wel en ik raak er soms ook danig van in de war. Het lastige is dat er altijd meerdere partijen betrokken 
zijn bij allerlei menselijke gebeurtenissen en dan is het onmogelijk om objectief te blijven.                       

Afgelopen week konden we lezen dat 2 Limburgse advocaten zich sterk gaan maken om slachtoffers 
van seksueel misbruik of ernstig geweld, vanaf dag één, juridische bijstand te gaan verlenen. Dat het 
recht op bijstand niet alleen voor de verdachten van misdrijven zou moeten gelden. Wat zou het fijn 
geweest zijn voor de jonge vrouw als ze vanaf de eerste dag dat ze slachtoffer werd van ernstig 
seksueel geweld, recht had gehad op juridische bijstand. Dan waren er vrijwel zeker niet zoveel 
dingen fout gegaan met alle ernstige gevolgen van dien. Deze jonge vrouw en haar naasten moeten 
hier mee verder.                                                                                                                                      
En hadden we in Oostrum misschien meer vertrouwen gekregen in plaats van wazige berichtgevingen 
en ‘loze’ beloften van een tbs – kliniek. Dat is ook recht.  

 

Buuf van het Genootschap 



  

 

 

 

 

AANBIEDING IN WEEK 39 & 40 

5 PEELVINKEN 

1 KG. H.O.H. GEHAKT 

1 PEELREUS (grote rookworst) 

SAMEN VOOR € 9,90 
 

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 



                         Activiteitenkalender   2018 
                                    Kijk voor de Digitale kalender op: www.dorpsraadoostrum.nl/kalender
  

SEPTEMBER  
  
26 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
30 Naeve de kerk (15.00 D’n Oesterham) De Karklingels
  

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 met bewegen 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 met bewegen 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 Jaarvergadering bij Back in Time De Karklingel
2-9-2016 Inhaaldagen Najaarscompetitie TCO
3 Uitwisseling met de Gagel (Oostrum) TCO
3	 Magnifique	in	de	Evenementenhal	 Harmonie
5 Creatieve middag met bewegen KBO
7 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
8 Algemene Ledenvergadering (in Roermond)  Zijactief

9 HEROPENING   “D’N OESTERHAM” 
12 Computeren KBO
13 Kienen KBO
13 Carnavalshoeden Zijactief
14 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
17 Herfsttoernooi TCO
19 Creatieve middag met bewegen KBO
21 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
23 Zittingsavond De Karklingel
24 Zittingsavond De Karklingel
26 Computeren KBO
28 Inloopmorgen in de Watermolen KBO 



kaarten en info: www.smtoostrum.nl

LEX UITING 
FRANS POLLUX 

ORKEST O.L.V. HENK HOUBEN 
SLAGWERKGROEP  O.L.V. 

RAYMOND STARMANS 
HELEN NILLESEN 

ROY VERBEEK 
GÉ TITULAER 

BEN RUHL 
PROJECTKOOR 

DANSHUIS VENRAY 
PIPER 

JAMBO AFRIKA DANS 

3 NOVEMBER 
20:00 UUR 

EVENEMENTENHAL VENRAY

MagnifiqueMagnifique
100 Jarig Jubileum 

Muziekvereniging SMT 
Oostrum


