
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 thema-avond op dinsdag 12 februari om 20.00 uur: 
 

 
 
Beste inwoners van Oostrum, 
 
 
Graag nodigen we u uit voor de openbare thema-avond van de Dorpsraad. 
Op deze avond zal Harm Wijgergangs, directeur STEVIG en zorgcentrale Dichterbij, samen 
met een cliënt en begeleider u volledig informeren over STEVIG. STEVIG helpt mensen met 
een licht verstandelijke beperking en een gedragsstoornis, maar biedt ook forensische zorg. 
Dit is de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische 
gedragsstoornis, die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht.  
In Oostrum zijn 2 behandellocaties, t.w. Wanssumseweg 14 en Mgr. Hanssenstraat 57-59. 
 
 
Ook altijd de vragen gesteld: 
 

 Welke mensen worden daar op de Wanssumseweg behandeld ? 
 Waarvoor worden ze zoal behandeld ? 
 Gaan cliënten vanuit de forensische zorg uiteindelijk ook resocialiseren en waar 

gebeurd dit dan ? 
 Werkt STEVIG samen met de TBS kliniek en hoe ziet de samenwerking er precies uit ? 

 
Op al deze vragen zult u deze avond antwoord krijgen.  
 
Dus maak maar alvast ruimte in uw agenda. 
 
Graag zien we u allen op dinsdag 12 februari om 20.00 uur in D’n Oesterham!!! 
 
                                                      



 
 

 

 

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 

 

   Zaterdag 9 Februari 09.00 - 12.00 uur
            (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

        INZAMELEN OUD PAPIER

                     LOCATIE: PARKEERPLAATS

                     ‘t ALLEMANSCAÉ

    “GEZELLIG ZONDAGMIDDAG”
        (14.00 - 16.00 uur)

 10   Februari
 24   Februari
 10   Maart
 24   Maart
 7     April
 21   April
 5     Mei
 19   Mei
 2     Juni

servicepunt
oostrum

9 febr. 09.00u. Inzamelen oud papier

11 febr. 20.00u. Repetitie orkest

13 febr. 13.30u. Repetitie Music for Life

15.30u. Leerlingen slagwerk volgens planning

 19.00u. Repetitie Hit-it

 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

23 febr. Inzamelen oud papier



Zondag 10 feb. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Venray’s Gregoriaans Koor)   

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

Dinsdag 12 feb.  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.        
    

 

 GEZELLIG ZONDAGMIDDAG 
     Aanstaande zondagmiddag is de Watermolen weer geopend tussen 14.00 en 16.00 uur.  

  

 Ben je met je kinderen of kleinkinderen op het fort, loop gerust binnen voor een kop koffie of iets fris.  
 Wil je méér dan een blokje om, de Watermolen is een mooi rustpunt. 
 Ook als je zin hebt in een spel of gewoon een praatje ben je van harte welkom. 
 Kijk in de activiteitenkalender voor de data. 
 

           Hopelijk tot ziens. 
 

 

 

 

 Ik  heb  een huissleutel  gevonden op 30-1-2019)  in  de  Watermolenstraat                                                                   
 (ter hoogte van  het kunstgrasveld en de gymzaal)
 Het is 1 sleutel met een ledlampsleutelhangertje er aan, waar op staat ‘t  Allemanscafé.

   Wendy Noijen,    Wanssumseweg 10 Oostrum,  ☎ 06 – 50232094





  
                                     Secretariaat: 
                                       Binnenhof 5 5807 BV Oostrum 
                             Tel. 0478 – 586052 / 06 48450389 
                             Email: secr.kbo.oostrum@hotmail.com 
                               www.kbo-oostrum.nl  

   
 

Donderdagmiddag 14 februari 

1 tegen 100 
 
 
 
 
 

 
 
 

voor alle leden van de KBO Oostrum 
Tijd: 14.00 uur – 16.30 uur 

Locatie: de Watermolen 
 

• Samen zijn onder het genot van koffie / thee. 

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

• Gezellige, leerzame maar vooral ontspannende middag. 

 

Kom op 14 februari naar de Watermolen! 

 

         Bestuur KBO Oostrum       

Opgave: vóór 10 februari  bij Joop Bus, 
per mail: joopbus@home.nl 



LOSS!

enjoy !

Vanaf groep 5

Jeugdzitting 2019

9 februari 2019

Pruuf Mar

Entree €2,50

HIT-IT
En veel meer Aostrums talent!

Zaterdag 9 Februari 
van 19:11 uur t/m 22:30 uur

Fantastische acts gevolgd door 
   een vette afterparty!

Zaal opent om 18:45, verkleden mag maar is niet verplicht.



 
 

 
Meningenmoeheid 
 
 
In kranten, via social media en op tv, overal worden we met meningen om te oren geslagen. Iemand 
heeft ergens een mening over. Iemand anders heeft vervolgens weer een mening over die mening. 
Een derde heeft dan weer een mening over de mening over de mening die gegeven is. In de huidige 
tijd werkt het dan zo, dat binnen no-time iedereen wel een mening heeft over de mening van 
anderen. De onvermoeibare meningenmachine draait op volle toeren en er is bijna geen ontsnappen 
meer aan. En daar heb ik dan weer een mening over en ik weet velen met mij: ik ben een beetje 
meningenmoe.  

Voornamelijk omdat veel meningen meer kwaad dan goed doen. Veel mensen roepen maar wat in 
mijn ogen. We zien een foto, lezen een artikel, nog vaker alleen maar een headline en hebben onze 
mening direct klaar. We hebben (of nemen) de tijd niet meer om een situatie of persoon te willen 
begrijpen, we lijken er vooral een mening over te willen hebben. We geven onze mening over 
vanalles tussen de soep en aardappelen door. Dan maar met minimale informatie, als we ons maar 
kunnen uitdrukken. Het wordt ook van ons gevraagd. Overal is er de mogelijkheid om te reageren. 
Met een duimpje omhoog of omlaag, een emoticon, een poll hier en daar. En niet te vergeten de 
blogs en vlogs die we tegenwoordig allemaal maken en posten.  

Hartstikke mooi dat we zoveel middelen hebben om onszelf mee uit te drukken zien en te laten zien 
waarvoor we staan, maar het heeft een continue strijd  gecreëerd van de ene mening versus de 
andere. Alsof er eentje goed is en de ander verkeerd. We proberen elkaar niet meer te overtuigen 
met goed onderbouwde argumenten. We proberen ook niet meer te leren van de ander, ons te 
verplaatsen in de ander, we willen vooral de ander omver blazen met hoe hard we onze mening 
uitdragen. En dat is, naar mijn mening, de reden waarom onze sociale netwerken, steeds vaker de 
dupe zijn van a-sociaal gedrag. 

Scherpe en snoeiharde meningen worden geprezen voor de ophef en aandacht die ze opleveren. Het 
maakt niet uit wat je roept, ‘viral’ gaan is het doel. Dan maar ten koste van gevoelens en meningen 
van anderen. Dan maar niet luisteren naar waarom er andere meningen zijn, gewoon lekker je gelijk 
willen halen en doordrukken. En wie het niet met me eens is….is tegen me.  

Het is heel menselijk om jezelf bij dingen af te vragen: wat vind ik hiervan? Toch pleit ik voor meer 
nieuwsgierigheid naar elkaars overtuigingen in plaats van aanval. En als je de tijd niet hebt of niet 
kunt opbrengen om je mening te onderbouwen, laat het dan lekker. Veroordeel niet  wanneer je iets 
niet begrijpt. Verwonder je, of laat het links van je liggen. Want waarom racistisch, homophobisch of 
seksistisch zijn, als je ook gewoon stil kunt zijn? 

Deze column is overigens ook maar gewoon een mening. Je mag er dan ook vooral wat van vinden. 
Ben het met me eens of niet, laat het binnenkomen of lekker langs je heen gaan. We hebben het 
recht van vrije meningsuiting hier in Nederland, een groot goed. Maar dat betekent niet dat je elke 
gelegenheid hoeft aan te grijpen om gebruik te maken van dit recht. Je hoeft niet alles hardop te 
zeggen wat je denkt. Want je kunt je aan werkelijk alles en iedereen ergeren, maar je bent het niet 
verplicht.  

 
OOM van het genootschap 



 Leer samen spelen met Tim en Flapoor,                 
 training voor kinderen in Venray 
 

De training Tim en Flapoor is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 6 t/m 8 jaar. Kinderen vinden het soms 
lastig om te vragen of ze met anderen mogen spelen of worden snel boos in de omgang met andere kinderen. Kinderen van 
6 t/m 8 jaar leven nog volop in de wereld van de fantasie. De training sluit hierbij aan door gebruik te maken van 
fantasiefiguren in rollenspellen. De trainers spelen de fantasiefiguren Tim en Flapoor. Zij laten in elke training voorbeelden 
zien van zowel gewenste als ongewenste gedragingen naar elkaar toe. Samen met andere kinderen leert het kind hoe het 
op een goede manier kan omgaan met zichzelf en anderen. Er wordt geoefend door middel van spelletjes, toneelstukjes en 
met behulp van knutselwerkjes. De training bestaat uit acht bijeenkomsten van anderhalf uur en twee ouderavonden, 
waarop ouders geïnformeerd worden over de inhoud en de voortgang van de training. 

 
Voor wie: Kinderen uit de gemeente 
Venray, Horst aan de Maas, Beesel en 
Mook en Middelaar. 
Wat: Tim en Flapoor                                              
sociale vaardigheidstraining voor                                  
6 t/m 8 jarigen 
Waar: Synthese, Leunseweg 51                       
te Venray. 
Wanneer: 11, 18, 25 maart,                                                 
1, 8, 15, 29 april en 7 mei van                                             
16.00 tot 17.30 uur.                                                                          
Ouderenavonden: 19 maart en 7 mei                 
van 19.00 tot 20.00 uur. 
 
 
 

 
Informatie en aanmelden: Er zijn geen kosten aan de training verbonden.   Aanmelden kan tot 1 maart 2019. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Moniek Bouwmans via m.bouwmans@synthese.nl                                                            
of Jessica de Jong via j.dejong@synthese.nl. 
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving. 
 
 



  

 Lezing Temperamentvolle Kinderen 

 Heb jij een kind dat opvliegender lijkt te zijn dan andere kinderen?  
Lijkt jouw kind soms koppiger dan anderen of kan hij van slag raken van iets waarvan je het totaal niet had verwacht?  
Dan heb je waarschijnlijk een temperamentvol kind. 
Hoewel er veel leuke kanten zitten aan het hebben van een temperamentvol kind (ze zijn vaak heel enthousiast, 
uitbundig en empathisch), kan het ook voor veel lastige situaties zorgen.  De lezing ‘Temperamentvolle kinderen’ wordt 
gegeven door Eva Bronsveld, auteur van het gelijknamige boek waarvan al meer dan 22.000 exemplaren zijn verkocht. 
Deelname aan deze lezing zal er voor zorgen dat je het temperament van je kind beter snapt, dat je (nog) meer kunt 
genieten van de leuke kanten van dat temperament en dat je beter in staat zult zijn om met de lastige kanten ervan om 
te gaan.                                    

Voor wie: alle geïnteresseerden. 
Wat: lezing ‘Temperamentvolle kinderen’. 
Waar: MFC Leunen, Albionstraat 26, 5809 AD Leunen 
Wanneer: donderdag 14 maart 2019, vanaf 19.30 uur inloop, start lezing 20.00 tot 21.30 uur. 

Informatie en aanmelden 
Er zijn geen kosten verbonden aan de lezing. Koffie en thee is voor eigen rekening. 
Aanmelden kan tot 11 maart 2019. 
Er kunnen maximaal 150 mensen deel nemen aan de lezing, dus meld je snel aan!                                                                                  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Saar Bloemers via 0478 517300. Je kunt je aanmelden via de website 
van Synthese, www.synthese.nl via het kopje ‘aanbod & Inschrijving’ of telefonisch 0478 517300. 

 

 

  

   

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 11 februari 2019 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. 
 
 

In februari is het thema: Geloof en zingeving 
Gastspreker is Suzanne Lijklema, Geestelijk verzorger bij de Zorggroep. 
Ieder mens wil dat zijn leven zinvol is. Onze rugzak is gevuld met dingen die van belang zijn en ons leven zin geven. Dan 
verandert er iets in ons leven en komen vragen naar boven. Waarom overkomt mij dit? Waar kan ik nog in geloven? 
Wat geeft mijn leven zin? 
 
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 en u hoeft zich hiervoor niet aan te melden. 
 
Voor meer info kunt u bellen met de avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray, Joke Halmans, ☎ 06-53730515. 
 



 

 

 

 

 

Graag nodigen deze drie praktijken U uit op  

woensdag 20 februari van 19.00 tot 20.30 uur  

bij fysiotherapiepraktijk ’t Raadhuis, Raadhuisplein 6 te Meerlo. 

Dit zal een informele inloopavond zijn waarbij elke praktijk een van zijn 
specialisaties zal toelichten. 

 

 

Meerlo: Shockwave en echografie. www.fysioraadhuis.nl 

 

Wanssum: Bekkenfysiotherapie, Fit & Zwanger. www.fysiotherapiezwiers.nl 

                

Well: Geriatrie (fysiotherapie voor ouderen).  www.hofseveld.nl 

 

Graag tot 20 februari. 

Bart, Wilma, René en Michel 
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Karklingels

De resepsie zal werre gehâlde op  
vreejdág 22 fibberwarie 2019 van 18:49 tot 20:33 

 ien Café/ZaalBack ien Time,  
Mgr. Hanssenstraot 29 Aostrum

Weej zun ut kei leuk viende as gillie ok komme!

Nao de resepsie zal d’r enne vette afterparty zien  
van 20:33 tot 23:11 mit moj je optreejes.

Ties, Tijn, Joeri en
de meg jes en jònge van de Jeugdraod

Finansjeele gifte zien vur de Jeugdkemissie  
van CV De Karklingels.

Prins Ties, Vorst Tijn en Nar Joeri
Jeugdtrio van de Karklingels 

Uutnuueëdeging 
resepsie

ALAAF

Karklingels



 



SVO   VOETBAL 
 
 

Jeugd    
 
    
Programma    
 
zaterdag 9 februari 2019   
ST RKDSO/DEV-Arcen JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 15:00 
Hapse Boys JO19-2 S.V. Oostrum JO19-2 14:30 
S.V. Oostrum JO17-1 ST Estria/GVV'57/SCV'58 JO17-1 14:30 
S.V. Oostrum JO15-1 ST Volharding/Sambeek JO15-2 13:30 
ST DEV-Arcen/RKDSO JO13-1 S.V. Oostrum JO13-1G 10:00 
S.V. Oostrum JO13-2 Wittenhorst JO13-4 10:00 
S.V. Oostrum JO11-1 SV Venray JO11-2 09:00 
Merselo JO11-1G S.V. Oostrum JO11-2 10:15 
S.V. Oostrum JO10-1 Venlosche Boys JO10-1 09:00 
Leunen JO10-2 S.V. Oostrum JO10-2 09:00 
VCH JO10-1G S.V. Oostrum JO10-3G 10:30 
S.V. Oostrum JO9-1 EWC'46 JO9-1 11:00 
S.V. Oostrum JO9-2 FCV-Venlo JO9-4 11:00 
ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO9-3G S.V. Oostrum JO9-3 10:00 
Venlosche Boys JO8-5 S.V. Oostrum JO8-2 09:00 
SVEB JO7-1G/JO7-2 S.V. Oostrum JO7-1/JO7-2 11:00 
S.V. Oostrum JO7-3/JO7-4 RESIA/EWC'46 JO7-1 11:30 
  
    

Senioren    
    
Uitslagen    
 
dinsdag 29 januari 2019   
S.V. Oostrum 2 Wittenhorst 3 7-2 
zondag 3 februari 2019   
S.V. Oostrum 1 FCV-Venlo 1 afgelast 
SVEB 2 S.V. Oostrum 2 afgelast 
S.V. Oostrum 3 Hegelsom 2 afgelast 
S.V. Oostrum 4 EWC'46 3 afgelast 
Hegelsom 4 S.V. Oostrum 5 afgelast 
S.V. Oostrum VR1 Volharding VR2 afgelast 
 
    
Programma    
 
zondag 10 februari 2019    
S.V. Oostrum 1 SVEB 1 14:30 Pupil van de week Huub van den Berg 
S.V. Oostrum 2 Vitesse'08 2 12:00  
Blerick 3 S.V. Oostrum 3 11:30  
S.V. Oostrum 4 SVOC'01 2 10:00  
Meterik 3 S.V. Oostrum 5 10:30  
BVV'27 VR1 S.V. Oostrum VR1 11:00  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Mit optreejes van “van aege bojjum” o.a. 

                                       Ut Göt ,     

        Dansgroep Enjoy,  

      Noud, Steef en Rik (Gielens),  

     Helga en Lizan met U.H.B.O.   

      Winnaars liedjesmiddag “Bierbrave”    

     

       TONPRAOTERS UIT DE REGIO 

     Buut van Hans Keeris (als Gerrit Zalm met viskraam) 

      Aldje Hendrix (als Neppie Kraft) 

     Buut van Frans Bevers  (is supermarkt begonnen) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

©”DE VALK” 



                           Activiteitenkalender   2019 
                                Kijk voor de Digitale kalender op: www.dorpsraadoostrum.nl/kalender
  

FEBRUARI  
  
2 Snert-toernooi TCO
2 Klingelbal (D’n Oesterham) De Karklingel
4 Computeren KBO
6 Inloopmorgen KBO
9 Jeugdzitting De Karklingel
10 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
11 Creamiddag & Bewegen KBO
12 Kienen KBO
12 Film “Mary Queen of Scots” in Venray  (ZijActief Roermond) Zijactief
13 Inloopmorgen KBO
13 Tafelkoor ‘De Liederen Tafel’ De Zonnebloem
20 Jaarvergadering De Zonnebloem
20 Inloopmorgen KBO
21 Carnavalsavond KBO
22 Receptie Jeugdprins (in de BIT) De Karklingel
23 Krantverkoop De Karklingel
24 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
24 Receptie Prins De Karklingel
25 Creamiddag & Bewegen KBO
27 Inloopmorgen KBO
27 Etentje Valuascollege Venlo Zijactief
  

MAART  
  
2-5 Carnaval De Karklingel
6 Inloopmorgen KBO
7 Jaarvergadering TCO
10 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
11 Creamiddag & Bewegen KBO
12 Quiz ZijActief
12 Kienen KBO
13 Inloopmorgen KBO
16 Lente-toernooi TCO
17 Rommelmarkt SMT
18 Computeren KBO
19 Jaarvergadering KBO
20 Inloopmorgen KBO
20 Smakt (3-dorpen) KBO
21 Dag voor Alleengaanden  (ZijActief Roermond) ZijActief
23 Potgrondactie SMT
24 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
25 Creamiddag & Bewegen KBO
27 Inloopmorgen KBO
28 Rondleiding (JUMBO) ZijActief
29 Wandeling Genooy KBO



APRIL  

  
2 Fietstocht KBO
3 Inloopmorgen KBO
4 Senior Event (Rohde, TC Venray & TC Oostrum) TCO
6 Uitwisseling met ‘t Löbke (in Oostrum) TCO
7 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
8 Computeren KBO
9 Kienen KBO
9 Chocolade (Lezing) ZijActief
10 Inloopmorgen KBO
11 Lentewandeling KBO
12 Voorjaarscompetitie TCO
14 40 jarig Jubileum T.C. Oostrum TCO
15 Creamiddag & Bewegen KBO
17 Brandweer De Zonnebloem
19 Voorjaarscompetitie TCO
21 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
23/27 De week v/d goede doelen, gezamelijke Collecte 
24 Inloopmorgen KBO
25 Met een lach en een traan (Caberet) ZijActief
26 Voorjaarscompetitie TCO
29 Creamiddag & Bewegen KBO
  


