
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Nieuwe dirigent voor Muziekvereniging SMT  
 
Na het afscheid van beide dirigenten, Henk Houben en Raymond Starmans,                                      
is tijdens de afgelopen periode gezocht naar geschikte opvolgers.                                            
We stellen graag alvast de nieuwe dirigent aan je voor van het harmonieorkest:                     
Ron Daelemans.  
 
                                                                                                                                                                                 

 
Ron is muzikant in hart en nieren.  
 

Op 12-jarige leeftijd werd hij lid van de plaatselijke 
harmonie in Schaesberg en sindsdien bespeelt Ron de 
saxofoon met veel passie. Al snel wist Ron dat hij 
beroepsmusicus wilde worden. Tijdens zijn opleiding 
aan het conservatorium in Maastricht startte hij de 
opleiding HaFa-directie. Hij behaalde zijn masterdiploma 
in 2006. Inmiddels heeft Ron gewerkt met een flink 
aantal orkesten in binnen – en buitenland, zowel 
amateur als beroepsorkesten. In de regio hanteerde hij 
de dirigeerstok bij Fanfare St. Caecilia Nieuw-Einde, de 
Koninklijke Fanfare St. Caecilia Jabeek , Koninklijke 
Harmonie Heerlen, de Koninklijke Harmonie St. 
Philomena Chevremont , Harmonie St. Cecilia Mechelen 
en Harmonie St. Laurentius Bemelen.                                    
Momenteel is Ron dirigent bij Fanfare Harpe Davids 
Treebeek, Fanfare St. Joseph Merkelbeek,                                            
de Koninklijke Muziekvereniging Fanfare Venlo en nu 
dus ook bij Muziekvereniging SMT Oostrum.  
 

Met Ron hebben we een dirigent gevonden die samen 
met de vereniging op zoek wil gaan naar nieuwe wegen 
om zoveel mogelijk mensen plezier te laten beleven aan 
harmoniemuziek. Ron werkte met tal van bekende 
artiesten samen zoals Chantal Janzen, Xander de 
Buisonjé en Glennis Grace maar hij werkte ook samen 
met bands waaronder Neet Oet Lottum.                                          
Ron is enthousiast, energiek, gedreven en deskundig. 
Wij kijken uit naar een inspirerende samenwerking!  
 

Slagwerkgroep  
Ook bij de slagwerkgroep vindt er een wisseling van de wacht plaats. Na het afscheid van Raymond Starmans 
afgelopen juli is er naarstig gezocht naar een geschikte opvolger. De gesprekken met de kandidaten vinden 
momenteel plaats. Zodra de procedure is afgerond stellen we ook de nieuwe slagwerkinstructeur graag aan je voor. 

 



 
 

 

 

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, (esther.kessels@politie.nl)              

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 7 September 09.00 - 12.00 u
            (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

        INZAMELEN OUD PAPIER

                     LOCATIE: PARKEERPLAATS

                     ‘t ALLEMANSCAÉ

  2019 - ROOSTER - 2019
           Gezellig Zondagmiddag
  
25 Aug 
15 Sept 
29 Sept 
13 Okt 
27 Okt 
10 Nov 
24 Nov 
8 December 
22 December 

24 aug. 09.00u. Inzamelen oud papier

26 aug. 20.00u. Repetitie orkest

Agenda

7 sept. Inzamelen oud papier

23 sept.  Inzamelen oud papier



Zondag 25 aug. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Gemengd Koor)   

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

Dinsdag 27 aug. 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. 
 

 

 

 
Muziekvereniging SMT                                                      

presenteert dinerconcert ‘SMT Spicy Classic’ 
 
Na de succesvolle dinnershow in de Evenementenhal in 2012 presenteert SMT                      
opnieuw een combinatie van muziek en gezellig tafelen: Dinerconcert SMT Spicy Classic.                                                     
 

Dit keer in onze eigen Oesterham en wel op 21 December 2019.                                                                      
Het harmonieorkest brengt een licht klassiek programma met veel herkenbare                   

melodieën onder het genot van een heerlijk viergangendiner. Hoewel het zeker geen kerstconcert zal zijn maken we            
wel degelijk een knipoog naar de Kerst. Dit sfeervolle dinerconcert wordt het eerste publieke optreden van onze nieuwe 
dirigent Ron Daelemans.                                                                                                         Zet de datum maar vast in je agenda:  

Zaterdag 21 December, Oesterham, vanaf 19.00u , SMT Spicy Classic!!  
Meer informatie over het programma en de kaartverkoop volgt binnenkort via het Oostrums Weekblad                                              
en via onze website: www. smtoostrum.nl. 

 

 

 



      

        

     
Heb je altijd al eens willen ontdekken hoe leuk het werken 
met klei is? Hoe creatief je met klei kunt zijn? Of ben je al 
wat meer ervaren en wil je je graag verder ontwikkelen? 
Kom je passie delen! Geef je nu op voor een of meerdere 
workshops keramiek! Kun je niet op de genoemde data,  
dan kunnen we ook ander dagen bespreken.  
 

Data Workshops 2019    

Woensdag / Tijdstip 
 

28 augustus 11 september 25 september 
9 oktober  23 oktober 6 november 
20 november 11 december  
 

9.30 – 12.00 uur of 19.00 – 21.30 uur 
 

Er zijn al enkele workshops in de avonduren volgeboekt!                       
De kosten €15,00 per workshop en zijn inclusief materialen, 
gebruik gereedschap, het afwerken met kleur/glazuur en 
het bakken van het werkstuk.                                                                          
Kijk voor meer info op www.studioaphart.nl                                
Aanmelden kan door een email te sturen naar 
info@studioaphart.nl                                                                                      
Anita Klaassens De Horik 1, 5807 CJ, Oostrum,                                   
☎ 06 - 30016058 

 

 

 

 

Workshops 

 Keramiek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Bezoek en rondleiding Marcienne Collection met Oirlo en Castenray 
 
Datum:  maandag 23 september 2019 
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 7 september d.m.v. onderstaand strookje                                                                                
   bij Els Hermsen, Het Gevlecht 5    
 
Op maandag 23 september gaan we weer naar de breifabriek in Heinsberg. (Marcienne collection). 
 
Vanaf augustus is de winkel helemaal vernieuwd en verrassend mooi.                                                                                              
De collectie is uitgebreid met mooie truien en vesten voor de heren. 
Dus ook de heren zijn van harte welkom. 
 
We vertrekken met de bus om 13.45 uur en gaan dan via Oirlo en Castenray naar Heinsberg. 
In de breifabriek wordt koffie met een stukje vlaai aangeboden. 
 
Na de rondleiding en modeshow 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 23 september. 
 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Bezoek en rondleiding Marcienne collection maandag 23 september 2019 
 
Naam: _____________________________________________________________________ 
 
Aantal personen:_____________________________________________________________ 
 
Bedrag:___________________________________________________________________ 
 
 
 



 



 De KBO organiseert op kermis dinsdag  10 september de jaarlijkse fietstocht  van 40 km. 
Tijdens deze tocht hebben wij één onderbreking na 20 km bij Restaurant Lucas aan het water 
De Kamp 11 Well tel. 0478 502311     
  
Hier wordt door de KBO koffie met iets lekkers aangeboden.     
                                                 

Datum:          dinsdag 10 september 2019                                  

Vertrek :       de kerk in Oostrum om 13.30 uur                                                 

Opgave:        per fiets als met de auto: tot 8 september bij Harrie Holtackers,                                                                                
  ☎ 0478-583803 / 06 46658633 
 

     
 
               Degenen die niet per fiets maar met de auto gaan,                                                            
 worden om 15.00u. verwacht bij Restaurant Lucas aan het water. 
                                                     

 

     Graag tot 10 september! 

 

                       

 

GEVONDEN 
 

                       Armband nabij de geld automaat     

☎ 06 30756898 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GEVONDEN 
 

                       Nabij de grot op                                             
    “Trans Cedron”, 1 inbussleutel.  

    

Af te halen bij de redactie 
 
 





  

 Nederlands  
 

Peuter in zicht! Oudercursus, voor Turkse ouders,             
        over het opvoeden van peuters. 
 
Een kind hebben betekent dat je als ouders/opvoeders steeds meegroeit met je kind. Op 2- en 3- jarige leeftijd zetten 
kinderen een aantal grote stappen in hun ontwikkeling. Een belangrijke fase die voor ouders soms ook lastig kan zijn. 
Wat doe je als je kind niet wil luisteren? Wat doe je als je kind een driftbui heeft? Wat doe je als je kind niet wil eten, 
drinken of slapen? Hoe ga je nu op een positieve manier om met deze situaties?  
 

Synthese biedt een interactieve Turkse oudercursus ‘Peuter in Zicht’ aan voor moeders van peuters.  
De cursus ‘Peuter in zicht’ is gericht op het vergroten van de opvoedingsvaardigheden van moeders van 2-3 jarigen. 
Tijdens de cursus ‘Peuter in Zicht’ krijgt je tevens advies en tips over de ontwikkeling en opvoeding van jouw peuter. 
Daarnaast ga je zelf aan de slag en kan je ervaringen delen met andere moeders. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten 
van 2 uur. De thema’s zijn: Steunen, stimuleren en sturen. 

Voor wie: Turkse ouders van peuters uit de gemeente Venlo, Venray, Horst aan de Maas, Beesel en Mook en Middelaar. 
Wat: Oudercursus over het opvoeden van peuters. 
Waar: Synthese, Zuidpilaar, Reigerstraat 2 te Venlo 
Wanneer: woensdag 23 en 30 oktober en 6 en 13 november 2019 van 09.30 tot 11.30 uur. 
 

Informatie en aanmelden:  
Er zijn geen kosten aan de training verbonden.                                  
Aanmelden kan tot 9 oktober 2019. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met trainer(s): Songul Altuntaş- Tasdemir (s.tasdemir@synthese.nl) en 
Derya Bozok (d.bozok@synthese.nl).  
 

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

Turks 
 

Peuter in zicht!  0-3 yas çocuk gelişimine katkı sağlayacak uzman onerileri.  
‘Peuter in zicht’ dediğimiz 0-3 yas arası çocuk gelişim ve yetiştirme kursu Türk 
anneler için özel olarak Türkçe tasarlanmıştır.  
 
Çocukların tüm gelişim alanlarının sağlıklı ve istenilen düzeyde olabilmesi için en kritik yaş dönemi 0-3 yaş aralığıdır. 
Cocuk yetiştirmek ebeveynler için bazen zor olabilen büyüleyici ve önemli bir aşama. Sağlıklı ebeveyn tutumu; çocuğun 
ihtiyaçlarını karşılamaktan ve çocuğun “kendi olmasını” sağlamaktan keyif almayı içerir. Ancak bunu gerçekleştirmek her 
zaman çok da kolay olmaz.  
Anne denildiğinde aklımıza bir kucak, sarıp sarmalayıcı kollar, güven ve sevgi gelir. Annelik üzerine bir şeyler söylememiz 
gerekirse herhalde hepimizin söyleyecek sözü, anlatılacak bir çok duygusu vardır. 
 
Çocuk eğitimi hakkında yeterli bilgiye sahipmisiniz?  
Çocuğunuz dinlemiyor mu veya her istediğini yapmak mi istiyor? Yemek veya uyumak istemiyor mu?  
Ve buna benzer daha çok sorunla karşılaşabilirsiniz.  
Peki hangi durumda nasil davranmalıyım? Sağlıklı bir güven nasil sağlayabilirim? Çocuğumun uyku disiplinini nasıl 
duzenlemeliyim? Tüm bu soruların cevabını ve çok daha fazlasını interaktif bir ortamda tavsiye ve ipuçlarıyla elde 
edebilirsiniz. Bu şekilde kendi bilginiz ve deneyimlerinizle çalışma imkanı bulabileceksiniz.  

Kursumuz 4 hafta surecinde çarşamba günleri olacaktır ve 09.30-11.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Tarihler; 23 
ekim, 30 ekim, 6 kasım. 13 kasım.  
Konum: Zuidpilaar, Reigerstraat 2, 5912 XN Venlo  
 

Katılım sadece kayıt olduktan sonra mümkündür ve katilim ücretsizdir. 

Eğitmenler Songül Altuntaş- Tasdemir ve Derya Bozok ile s.tasdemir@synthese.nl veya d.bozok@synthese.nl 
adresinden kayıt olabilirsiniz  



 

  Nu plannen maken voor uw tuin,  
is dit jaar nog volop genieten. 

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan 



 
Nacht van de vleermuis 2019 
 
IVN Geysteren-Venray en Stichting de Laatvlieger uit Horst nemen ook dit jaar weer 

deel aan de Nationale Nacht van de Vleermuis. Deze activiteit start op vrijdag 23 augustus om 20:00 uur in 
gemeenschapshuis de Wis, Matthiasstraat 2 in Castenray. Na zonsondergang rijden we naar de Kasteelvijver in Horst 
(eigen vervoer, parkeren bij ’t Zoemhukske, Kasteellaan 3 in Horst). Deelname is gratis. Geadviseerd wordt om een 
goede zaklamp mee te nemen. 

 
De vleermuis is uniek: het is het enige zoogdier dat zelfstandig kan 
vliegen. Daarbij zijn vleermuizen zeer nuttig doordat ze grote 
hoeveelheden insecten verorberen. Op de kerkzolder in Castenray zit 
een kolonie Laatvliegers, die deze ruimte gebruiken als kraamkamer. 
Dit is de grootste zomerverblijfplaats in Nederland. In 2014 zijn er 247 
uitvliegende exemplaren geteld. Omdat deze vleermuissoort op de 
rode lijst staat, wordt deze kolonie nauwkeurig bestudeerd door 
Stichting De Laatvlieger. Tijdens deze nacht van de vleermuis vertellen 
deskundige gidsen u er van alles over.                                                                                    
De activiteiten van de vleermuizen zijn live te zien door middel van 
infraroodcamera’s. Buiten kunnen de deelnemers de uitvliegende 
Laatvliegers horen en zien. Enthousiastelingen kunnen na het 
uitvliegen van de Laatvliegers (rond 21:15 uur) met de gidsen naar de 
kasteelvijver in Horst rijden. Hier zullen zeker nog andere soorten 
vleermuizen te zien en te horen zijn. 
 

 

Met IVN Geysteren-Venray samen de natuur in. 
 
Het IVN Geysteren-Venray heeft een jeugdafdeling  voor kinderen en jongeren die graag buiten in de natuur zijn, hier 
van alles over willen leren, maar ook zelf de natuur willen ontdekken en samen meewerken aan een betere 
leefomgeving.  We komen elke maand een keer bij elkaar. Wat wordt er zoal gedaan: we gaan sporen zoeken, werken 
aan een Schone Maas, uilen ringen en braakballen pluizen, berken zagen, stenen bekijken enz.  De activiteiten zijn 
gericht op leeftijd en interesse. 

Wil je graag een activiteit mee beleven en kijken of jeugd- en 
jongeren IVN voor jou iets is, dat kan dat. Op zaterdag 24 
augustus organiseren we een tweetal activiteiten.  
 
Voor de jeugd van groep 7,8 en ouder is het thema bijen.             
Bijen hebben het toch wel moeilijk. We gaan deze een handje 
helpen, samen met de beheerder van landgoed Geysteren gaan 
we een bijenhotel maken en natuurlijk ook een exemplaar  voor 
de eigen tuin. Deze activiteit start om 9.30 uur bij de oude 
voetbalkantine bij de voormalige voetbalvelden van Geijsteren 
aan de Oostrumseweg.  
 
Voor de jeugd van groep 3,4,5 en 6 is er een natuurspeurtocht. 
De route gaat over stapstenen, hangbruggen en we  komen in 
het avonturenbos. Onderweg komen we allerlei opdrachten 
tegen.  Deze activiteit start om 14.00 uur in de Heere Peel, 
Lorbaan 9a in America. 

 

Beide activiteiten zijn gratis. Aanmelden is verplicht en aangeven naar welke activiteit de interesse uitgaat, via:                 
info@ivn-geysteren-venray.nl Voor informatie: ☎ 06-41849574 

 



De zòmmer is alwér dur de midde...
Tied um vuruut te kiēke! Vuruut kiēke nor de vastelaovend van 2020!

Hierbeej laote weej òllie wieëte dat de ienschrieving van de
32e Liedjesmiddeg van CV de Karlingels is GEOPEND!

Wilde mit doen dan huure weej dat gear van òllie!
Lót òs vur 11 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 22 september 2019 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 maile nor
liedjes@karklingels.nl

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

gaef ow op
liedjesmiddeg 2020
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Periode 1945-1961. 
 
In 1945 nam de heer Reinier Lemmens vanwege het bereiken van de 70 jarige leeftijd afscheid als kassier.  
Tot zijn opvolger werd de heer J.M. (Ties) Claessens benoemd. Het had veel weg van stuivertje wisselen. Ties Claessens 
verruilde zijn functie van lid van de Raad van Toezicht voor kassier en de Reinier Lemmens deed het precies andersom. 
Het kantoor van de bank werd nu verplaatst naar het woonadres van Ties: Stationsweg 106. 
 
De scheidende kassier Reinier Lemmens stelde met voldoening vast dat de bank goed had gewerkt in de voorbije jaren, 
want de mensen in Oostrum hadden bij de functiewisseling geen schuld meer staan bij de bank. Waarschijnlijk, voor 
zover hier aandacht aan werd besteed, had het begrip rentabiliteit toen een andere betekenis. Het woog in ieder geval 
minder zwaar dan thans. 
 
In 1942 gaf de balans nog aan dat ƒ 13.000,00 aan leningen was verstrekt. De spaargelden bedroegen ƒ 83.000,00.  
Het bankgiroverkeer ontwikkelde zich steeds verder, waardoor de omvang van de bank toenam. De uitzettingen bleven 
echter achter. De werkzaamheden ten gevolge van de geldsanering na de oorlog brachten enorm veel werk mee. 
 
Viering 25-jarig bestaan. 
 
Op 24 mei 1947 vierde de afd. Oostrum van de LLTB, de vroegere Landbouwbond, samen met de Boerenleenbank hun 
25-jarig bestaan. De dag werd feestelijk ingezet met een plechtige hoogmis om 9.00 uur, welke door de meeste leden 
werd bijgewoond. Om 14.30 uur kwamen de leden met hun echtgenotes bijeen in het versierde bondsgebouw. 
 
Speciale gasten waren: de hoogeerwaarde heer deken Berden van Venray (oud rector van Oostrum), de zeereerwaarde 
heer pastoor Asselberghs als geestelijk adviseur van zowel LLTB als Boerenleenbank, heer M. Niesten als provinciaal 
voedselcommissaris, de heer Erkelens als hoofdinspecteur van de Centrale Boerenleenbank, adjunct-secretaris 
Cluitmans namens het hoofdbestuur van de LLTB, de heren Salemans en P. van Els namens Landbouwbelang,  
J. Wijnhoven uit Venray als hoofd van de Landbouwschool, Mevrouw W. Sangers als directrice van de Huishoudschool 
en Hein Emonts als plaatselijk Bureauhouder. 
 
Het woord werd gevoerd door voorzitter P.J. (Jan) Loonen, zoon van oprichter A.W.  
(Helm) Loonen. Het krantenverslag van Peel en Maas (24 mei 1947) vermeldt dat de Boerenleenbank de laatste twee 
jaren een grote stijging aan spaargelden te zien geeft. Opgemerkt wordt dat de gehele bankinventaris door de 
oorlogshandelingen vernield is. 
 
De rij van sprekers werd geopend door deken Berden, die als rector en geestelijk adviseur in Oostrum nauw betrokken 
was bij de oprichting van beide verenigingen. Hij spreekt woorden van waardering uit aan het adres van de pioniers van 
het eerste uur. Hij eindigt met de woorden: "Onder de energieke leiding van Uw voorzitter (Jan Loonen) en vooral onder 
de bescherming van Onze Lieve Vrouw zal Oostrum een juweeltje blijven onder de Venrayse kerkdorpen." 
De heer Erkelens gaf een overzicht van de groei van de Boerenleenbank Oostrum. Hij wees erop dat de spaargelden 
ongetwijfeld zouden teruglopen ten gevolge van de investeringen in de bedrijven om die weer op peil te brengen 
evenals van het belastingsysteem. Het boekjaar 1946 werd afgesloten met een omzet van 3 miljoen gulden en een 
bedrag aan toevertrouwde spaargelden plm. ƒ 500.000,00.  
 
Ruim 200 personen waren aanwezig op deze feestelijke dag. Het avondprogramma bestond uit zang en dans, waarbij de 
goede samenwerking tussen Oostrum, Lull, Brukske en Boschhuizen werd benadrukt. Als afsluiting kwam de Oostrumse 
Harmonie een serenade brengen. 
 
 
 
 
 



Vanaf 1950 werd de bank ondergebracht op het kantoor van de Boerenbond aan de Ooster Thienweg 4.                              
Kassier Ties Claessens was ook gedeeltelijk in loondienst werkzaam bij de Boerenbond en Limco. Tot 1954 bleef de bank 
in een afgescheiden ruimte in het Boerenbondsgebouw gevestigd. Vanaf 1954 had de kassier voortaan een dagtaak aan 
zijn bankwerkzaamheden. De bank verhuisde op 10 mei 1955 naar een afzonderlijke ruimte in de voormalige 
directeurswoning van de Zuivelfabriek (Mgr. Hanssenstraat 23). De bank was weer terug op het ouderlijke nest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
De jaaromzet bedroeg toen 7 miljoen gulden en de toevertrouwde middelen ƒ 646.000,00. Het kantoor was eigendom 
van de LLTB. In dit kantoor heeft kassier Ties Claessens gewerkt tot aan zijn pensionering per 1 maart 1962. De bank was 
toen uitgegroeid tot een instelling met een bedrag van ƒ 296.000,00 aan leningen; spaargelden ƒ 1.318.000,00 en een 
balanstotaal van ƒ 1.600.000,00 en een omzet van 15 miljoen gulden. Aantal spaarrekeningen 764, 
leningen 45 en lopende rekeningen 109.  
 
Op de jaarvergadering van 27 februari 1962 werd officieel afscheid genomen van Ties Claessens.  
Voor de buitenstaander misschien indrukwekkende cijfers voor die tijd. De buurtbanken in de kerkdorpen waren veel 
harder gegroeid door de toename van de intensieve land- en tuinbouw binnen hun werkgebied. Het werkgebied van de 
bank Oostrum werd sterk bepaald door de particuliere sector en de aansluiting van het werkgebied aan dat van de bank 
in Venray. De uitbreidingen in de agrarische sector werden soms beperkt, bijvoorbeeld Boschhuizen, door gemeentelijke 
regelgeving.  
 
Tot 1954 vond de jaarlijkse algemene vergadering als regel plaats op zondagmorgen na de hoogmis. Sinds die tijd werd 
het op een doordeweekse avond. Voor het niet bezoeken zonder afmelding van de algemene vergadering werd ƒ 1,00 
boete in rekening gebracht. 
 
Het was opvallend dat op de jaarrekeningen per 31 december tijdens het kassierschap van -Ties Claessens de post "Nog 
te ontvangen renten" niet voorkwam. Op mijn (Jan Janssen) vraag kreeg ik het volgende antwoord van Ties: Iedereen 
weet dat hij voor 31 december de verschuldigde rente van zijn/haar lening moet voldoen. Een persoon betaalde vrijwel 
altijd in de loop van januari de rente. Ties vond dat maar niks. Dat was zijn eer te na. Hij koos voor de oplossing:                            
de halfjaarlijkse rente (naar ik meen rond de ƒ 300,00) werd afgeboekt van zijn eigen rekening. Zodoende had iedereen 
betaald. In de loop van januari verrekende hij het door hem voorgeschoten bedrag. 
 
 



Aan iedereen die wat meer wil weten 
over het onderwerp Dementie. 
Omdat wij er allemaal wel eens mee te maken krijgen, al is het maar op straat of 
binnen een vereniging willen wij op een luchtige manier wat meer informatie 
verstrekken over de omgang met mensen met dementie. 

Daarom organiseren KBO Castenray – Oirlo en Oostrum : 

Een avond met Theatergroep ‘Zorggeluk’. 
Bureau Zorggeluk maakt theater met inhoud! Theater met een boodschap! 

Mantelzorgers en vrijwilligers, maar ook wij allemaal, staan samen voor de vaak moeilijke opdracht om mensen met 
dementie te begrijpen, te begeleiden en te ondersteunen.  In het programma komen een aantal zeer herkenbare 
situaties en alledaagse dilemma’s aan bod: deze laten duidelijk zien en beleven wat de gevolgen van dementie zijn voor 
de persoon in kwestie en zijn of haar omgeving, 

De scènes zijn allemaal gebaseerd op de praktijk van het publiek, herkenbaar en maken duidelijk wat de gevolgen zijn 
van verschillend gedrag. Maar het toont ook het belang van ons eigen gedrag en dat van de omgeving. 

Omgaan met mensen met dementie, de moderne inzichten, en kleinschalig wonen is onze specialiteit. 

Op een vrolijke, interactieve, ludieke manier komt dit thema aan de orde…..maar het is theater met een boodschap!!! 

Uitnodiging: 
Bij deze willen wij iedereen uitnodigen voor deze avond op maandag 16 september 2019 om 19.00 uur                      
in “De Wis” in Castenray. Op deze avond is de entree vrij. 

Opgave bij:        Franzis Classens, KBO Castenray                                                                                                                                                                                     
                    wimenfranzis@outlook.com    of bel    ☎ 571201     Vol is vol ! 

  

                                                 
Eerste EasySwim Diplomafeesten een groot succes.  
 
Zwemschool Drie Essen Well leidt sinds dit jaar haar zwemmertjes op voor het EasySwim Diploma in plaats van het 
‘oude’ Zwem-ABC. Onlangs hebben de eerste EasySwim Diplomafeesten plaatsgevonden en met succes: deze 
zwemmertjes uit Well en omgeving hebben met trots en veel plezier hun EasySwim Diploma behaald! 
 

Zwemjuf en manager Angela: “Sinds vorig jaar zomer zijn wij onderdeel van Drie Essen. Een écht familiebedrijf dat een 
passie heeft voor zwemles en daarom steeds op zoek is naar mogelijkheden om de lessen nóg leuker en beter te maken 
voor alle kinderen. Eén van de grotere veranderingen is de overstap naar het EasySwim Diploma. Een bewuste keuze, 
omdat dit diploma het beste aansluit bij onze PeuterSurvival- en zwemlessen”.  
 

Met haar zwemmethode en het EasySwim Diploma legt Drie Essen de focus op zelfredzaamheid en het zwemplezier van 
kinderen. Geen eindeloze baantjes zwemmen maar leren zwemmen vanuit herkenbare praktijksituaties die volledig 
aansluiten op de belevingswereld van peuters en jonge kinderen. Praktijksituaties die meer uitdaging bieden tijdens de 
lessen en het leren zwemmen daardoor vele malen leuker maken. 
 

Drie Essen Well maakt hiermee tevens de keuze voor één diploma per opleiding. Kinderen bezitten na het behalen van 
het EasySwim Diploma alle gewenste vaardigheden die nodig zijn voor een optimale zwemveiligheid en een leven lang 
zwemplezier. 
 

Noteer vast in uw agenda: Woensdag 11 september hebben we een open dag van 14:00 tot 15:30 uur. 
Voor meer info en vragen kunt u mailen naar Well@drie-essen.nl. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Op woensdag 28 augustus blijven we nog even in vakantiesfeer. 
 

Wij gaan voor U nl. een heerlijke BBQ verzorgen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 augustus 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  28 augustus. 
 
Wilt u er voor zorgen dat u uiterlijk om 12.00 uur aanwezig bent? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  24 augustus bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



 
 

 Training Puber in huis  
 

Een puber is niet altijd een gemakkelijke huisgenoot. Ouders kunnen zich machteloos voelen of misschien 
geen grip meer hebben op hun puber. De training Puber in huis richt zich op ouders die vragen hebben over 
de opvoeding van pubers en lichte opvoedingsondersteuning willen in de dagelijkse gang van zaken. Ouders 
worden gestimuleerd en krijgen handvatten om hun eigen opvoedingsvaardigheden te verstevigen en te 
vergroten. Er worden actuele situaties besproken en geoefend. In deze training komt ook theorie over de 
puberteitsfase aan bod. De training bestaat uit zes avonden van twee uur.  
  
Voor wie: Ouders van pubers uit de gemeente Venlo, Venray, Horst aan de Maas,                                                         
       Beesel en Mook en Middelaar.  
Wat: Training Puber in huis  
Waar: MFC op Expeditie, Vossenerlaan 57 in Blerick 
Wanneer: woensdag 23 en 30 oktober, 6, 13, 20 en 27 november van 19.00 tot 21.00 uur.  
 
Informatie en aanmelden:   
Er zijn geen kosten aan de training verbonden.                                   
Aanmelden kan tot 9 oktober 2019.  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hetty Vestjens via 06 17433092 / h.vestjens@synthese.nl 
of  Anton van der Heijden 0644281791 / a.vanderheijden@synthese.nl of via groepswerk@synthese.nl 
 
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving.  
 
Synthese biedt vanuit het Buurtteam Venlo cursussen aan in samenwerking met Wel.kom en MEE. 

 
 

Klik Venray voor 60+‘ers uit de gemeente Venray 
Wil je graag nieuwe (vriendschappelijke) contacten opdoen, maar vind je het moeilijk om deze contacten zelf te leggen? 
Dan is Klik Venray mogelijk iets voor jou. Klik Venray wil mensen van 60+ met elkaar in contact brengen. Dit doen we 
door te kijken naar wederzijdse wensen, interesses en behoeften. Na aanmelding maakt de coördinator een afspraak 
met je om kennis te maken en een beter beeld te krijgen van je interesses, wensen en behoeften. Dit doen we om een 
goede match te kunnen maken. 

Voor vragen, meer informatie en/of aanmeldingen kun je contact opnemen met Synthese via telefoonnummer:                           
☎ 517300 of via klikvenray@synthese.nl. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    De zomerperiode is weer bijna voorbij.  
 

We zijn donderdag 22 augustus en donderdag 29 augustus                                                                   
nog geopend van 15.00-20.00uur.                                                                                                      

Vanaf september zijn we alle donderdagen weer gesloten.                                                                                        
Kom nog snel langs voor een frietje of een ijsje.  

 
Team Cafetaria 't Fort  

 



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

SEPTEMBER  
  
1 t/m 4 Meerdaagse reis (3-dorpen) KBO
9 Creamiddag & Bewegen KBO
10	 Kermisfietstocht	 KBO
11 Inloopmorgen KBO
13	 Najaarscompetitie	 TCO
14 Fiets & Feestavond TCO
15 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
16 Theatergroep Zorggeluk (3-dorpen) KBO
17 Kienen KBO
18 Inloopmorgen KBO
19	 Proeverij	&	Lezing	 ZijActief
21	 Uitwisseling	met	‘t	Löbke	(in	Oostrum)	 TCO
23 Creamiddag & Bewegen KBO
25 Inloopmorgen KBO
20	 Najaarscompetitie	 TCO
27	 Najaarscompetitie	 TCO
29 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
30	 Marciënne	(Breifabriek)	(3-dorpen)	 KBO
  

OKTOBER  
  
1 Dag van de Ouderen KBO
3	 Digitale	Opsporing	 ZijActief
3 Inloopmorgen KBO
4	 Najaarscompetitie	 TCO
7 Creamiddag & Bewegen KBO
8 Kienen KBO
9 Inloopmorgen KBO
10	 Herfstwandeling	 KBO
11	 Najaarscompetitie	 TCO
13 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
14 Computeren & Bewegen KBO

 
GEVRAAGD 

 
Poetshulp om voor 1 x per 14 

dagen het huis door te werken. 
                   

 

      ☎ 06 53258451 

 
 



Naam:

Leeftijd:

Inleveren kan t/m kermiszondag in het Allemans Café



“ 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


