
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Laatste aanlegronde in de dorpen 
 
Aannemer Spitters gaat in de tweede helft van september nog één keer een ronde door 
de dorpen maken om iedereen die nog wil aan te sluiten op glasvezel.                                                      
Heeft u de glasvezelaansluiting nog niet in uw woning liggen? Dan is het tot 25 augustus 2019 mogelijk om, tegen 
voordelig tarief, dit nog te regelen. Wilt u hier gebruik van maken, stuur dan een mail naar info@glaswebvenray.nu .                 
U ontvangt dan een persoonlijk advies met bijbehorende kosten. Let op: dit geldt ook voor nieuwbouwwoningen die 
reeds zijn aangemeld als klant, maar nog niet zijn aangelegd.  
Meldt u zich na 25 augustus 2019, dan betaalt u de daadwerkelijke aanlegkosten van dat moment. 

Keuzevrijheid 
Vanaf 1 maart 2019 hebben wij het aanbod op ons netwerk uitgebreid met 5 nieuwe providers. Buiten PLINQ en TriNed 
heeft u nu ook de keuze uit de providers SNLR, Netrebel, Glasnet, Hollands Glas en Fiber. Op deze manier kunnen wij u 
nog meer keuzevrijheid aanbieden en ontvangt u via de glasvezel nog beter de diensten die bij uw wensen en behoeften 
passen. Al onze providers staan op onze website www.glaswebvenray.nu 
 
Wonen Limburg 
Bij de meeste huurwoningen van Wonen Limburg ligt de glasvezelkabel tot in de woning. Woont u in een huurwoning 
van Wonen Limburg en ligt de glasvezelkabel nog niet tot in uw woning dan vragen wij u om contact met ons op te 
nemen zodat deze alsnog binnen kan worden gelegd. Deze aanleg is voor Wonen Limburg klanten gratis. U kunt dus nog 
tot 25 augustus 2019 zonder aanlegkosten een abonnement afsluiten bij GlaswebVenray. Heeft u de glasvezelkabel dan 
niet in uw Wonen Limburg-woning binnen liggen, dan worden er ook bij u kosten in rekening gebracht. 

Contact 
Heeft u een vraag of wilt u een passend aanbod voor de aanleg van glasvezel bij u? 
Neem dan gerust contact met ons op via info@glaswebvenray.nu  of 0478-206960. We helpen u graag. 
  
Wij zien uw graag komen! 

Met vriendelijke groet, 
Glasweb-team Oirlo - Castenray 

 
ZATERDAG 7 SEPTEMBER 09.00 – 12.00 u INZAMELEN OUD PAPIER                                                                                                     

(Elke zaterdag met een even weeknummer) 

GEWIJZIGDE LOCATIE: PARKEERPLAATS “OUDE WATERMOLEN”                                                                               

(Eenmalig i.v.m. kermis) 



 
 

 

 

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
               
            “De Oude Watermolen”

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

2 sept. 20.00u. Repetitie orkest

4 sept. 13.30u. Start repetities M4L na de vakantie

4 sept. 19.00u. Repetitie Hit-it

4 sept. 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

7 sept. Inzamelen oud papier (locatie parkeerplaats     
 Oude Watermolen, eenmalig i.v.m. kermis)

23 sept. Inzamelen oud papier



Zondag 1 sept. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (samenzang)  

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

Dinsdag 3 sept. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor) 

  Zie ook de website van de parochie Oostrum: www.parochieoostrum.nl                                                       

 Tel.nr. van pastoor B. Clemens, Hoenderstraat 16, 5855 AH Well, is 0478-501202.   

 In verband met tijdige publicatie in het Oostrum’s Weekblad en Peel en Maas  
 dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 08.00 uur op te geven bij vicevoorzitter
 Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  0478-584031.          
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

GEVRAAGD 
 

Poetshulp om voor 1 x per 14 dagen het 
huis door te werken. 

☎ 06 - 53 26 84 51 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Wij zoeken, 1 ochtend in de                     
14 dagen hulp bij het schoon 

houden van ons huis. 
 

                 Fam. Pluk-Goedegebuur 

☎ 0478 - 581705

 
 
 

Rijbewijskeuringen in De Kemphaan                                                            

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor 
op maandag 2 september terecht bij stichting De Kemphaan aan het Kennedyplein 1 te 
Venray. Vooraf moet wel even een afspraak worden gemaakt via 0478-586706.                                 
 De kosten bedragen € 30. Chauffeurs met rijbewijs C/D/E betalen € 55.                              

   De volgende keuring zal zijn op maandag 7 oktober.  

 

 

 





We gaan weer beginnen!          
 

CREA-MIDDAG MET BEWEGEN 
 
Onder leiding van Netty Jeuken starten we  
maandag 9 september weer 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 o.l.v. Tonny Duyn ( sokpopje)  
 
 maandag 23 september o.l.v. Rieky Emons en Tiny Kreutz 
 Pompoen versieren 
 
Dames én heren die niet komen knutselen, zijn uiteraard ook om 13.30 uur welkom.           
 Tenslotte:  BEWEGEN IS GEZOND EN GOED VOOR IEDEREEN!                                                                     

 Voor vragen kunt u terecht bij Els Hermsen tel. 0478511405 of mail elshermsen@gmail.com               

                                                        

 

KIENEN    
Onder leiding van Willeke Janssen starten we weer met het kienen op                                                           
dinsdag 17 september   

Graag tot dan!                                                                         

                                                                                                  

 
 
 

Aan onze leden, 
 

Met de komst van Glasweb in Oostrum kan het zijn dat uw emailadres gewijzigd wordt. 

Voor onze administratie is het juiste e-mailadres belangrijk voor de bereikbaarheid naar u toe. 

 

Deze adreswijziging kunt u doormailen naar onze ledenadministratie 

gerrydaniels@home.nl      of 

via onze website www.kbo-oostrum.nl  → de contactlink                 



Daarom

• Komt bij u thuis.
• Deskundig en eerlijk advies.
• Lokaliseren en oplossen van problemen.
• Alles wordt voor u aangesloten en ingesteld.
• Ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar.
•• Alles voor bedrijf, thuis, auto of boot.

                 info@in2sound.nl | Tel: 06-14653208



 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! 

 

                       

RONDLEIDING JAN LINDERS DISTRIBUTIECENTRUM NIEUW-BERGEN 

                                                                                                                                                           

Dinsdag 24 september:   Locatie Jan Linders, De Flammert 1211 Nieuw Bergen 

Aanvang: 18.30u 

Vervoer:  Eigen gelegenheid.                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

KBO Oirlo heeft nog plaatsen vrij voor deze rondleiding. 

Het is entreevrij. Er wordt wel een bijdrage verwacht voor het Jan Lindersfonds.                                                    
Wilt u er gebruik van maken dan kunt u vóór 9 september contact opnemen met Hay Achten tel. 571726   

 



UW MOBILITEITSPARTNER  BLITTERSWIJCK 

OUDE HEERWEG 23  BLITTERSWIJCK   T 0478 532 444  E INFO@WEJEBE.NL   WWW.WEJEBE.NL

AUTO
STERK IN ELK MERK!

 ONDERHOUD 
APK 

OCCASIONS 
REPARATIE

SCHADEHERSTEL
LEASING

WASSERETTE
BROMMOBIELEN



 
 
Bezoek en rondleiding Marcienne Collection met Oirlo en Castenray 
 
Datum:  maandag 30 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 30 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 30 september. 
 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Bezoek en rondleiding Marcienne collection maandag 30 september 2019 
 
Naam: _____________________________________________________________________ 
 
Aantal personen:_____________________________________________________________ 
 
Bedrag:___________________________________________________________________ 
 
 
 



 



 DEEL - 3 - 
 
 
Periode 1962-1993. 
 
Met ingang 1 oktober 1961 werd de heer J.W.M. (Jan) Janssen uit Oirlo benoemd tot 1e assistent bij de bank met het 
recht van opvolging per 1 maart 1962. Per laatst genoemde datum trad Ties Claessens terug vanwege het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd. 
De eerste investering was de aanschaf van een Olympia typemachine gevolgd door een grotere brandkast. Het kantoor 
beschikte niet over sanitaire voorzieningen. Bij de buren Jeu Derks en/of Thei Camps kon men gastvrij terecht.                          
Ook de accountantsdienst kreeg hiermee te maken. Dat het soms improviseren was tijdens de koffiepauze en 
vergaderingen van bestuur en Raad van Toezicht moge duidelijk zijn. 
De accommodatie bestond uit een werkkantoor (vroegere woonkamer) met een kleine wachtruimte. Voor alle 
bankzaken groot of klein kwam de klant op het werkkantoor. Een loket was geen optie gezien de krappe ruimte van de 
wachtruimte vanwege de privacy. 
 
De werkzaamheden namen verder toe. Zowel Ties Claessens als incidenteel de heer van de Heuvel (oud-kassier van de 
BLB Venray) verleenden incidenteel assistentie. De bank ging een steeds belangrijker plaats innemen binnen de 
Oostrumse gemeenschap. Al vrij snel werd een 1e assistente benoemd in de persoon van Mia Cox (Wanssum).  
Door de toename van het bankgiroverkeer evenals ook uit oogpunt van beveiliging werden plannen gemaakt voor 
nieuwbouw.  
 
Op financieringsgebied werden ook veranderingen ingevoerd vooral in het zekerheidspakket. Tot nu toe werd altijd bij 
kredietverlening hypothecaire (1e hypotheek) zekerheid verlangd. Ook persoonlijke borgstelling was een veel 
voorkomende vorm. Later uitgebreid met eigendomsoverdracht van levende have (rundvee, varkens) en inventaris.            
Dit laatste was van toepassing op de agrarische sector. De invoering van een blanco krediet van ƒ 3000,00 naar ƒ 5000,00 
(huishoudelijk reglement art.12) uitsluitend voor de agrarische sector bracht op de algemene vergadering enige 
commotie te weeg. Enkele leden vonden het niet juist dat de mogelijkheden voor agrarische leden ruimer waren dan 
voor de Middenstand (Midden- en Kleinbedrijf). Ofschoon voorzitter en directeur benadrukten dat hier sprake was van 
een groeiproces, nam een enkel lid hier geen genoegen mee. Voor één particulier lid was dit aanleiding om zijn 
lidmaatschap van de bank om principiële redenen op te zeggen; hij bleef echter wel cliënt. 
 
 
Nieuwbouw Bankkantoor. 
 
 
Door de groei van de bank en de gestegen rentabiliteit kwam regelmatig de wens naar voren om uit te zien naar een 
eigen bankkantoor. In 1963 vonden de eerste gedachtewisselingen plaats tussen het bestuur van de bank en de heer 
Luchtman, regiodirecteur van het district Roermond van de Centrale Boerenleenbank.  
 
Op de hoek van de Mgr. Hanssenstraat en Watermolenstraat lagen een drietal noodwoningen met de voormalige 
ambtswoning van het hoofd der school. Naar de mening van het beheer college evenals de gemeente Venray een 
uitstekende locatie om in de dorpskern een nieuw bankgebouw te realiseren. Via architect Spoelstra van het 
bouwbureau van de LLTB werd in opdracht van de voorzitter in juni 1963 contact opgenomen met de gemeente om de 
mogelijkheden te bekijken. Er volgden diverse besprekingen alvorens het definitieve plan op tafel lag. 
In de vergadering van 21 oktober 1963 kon de kassier mededelen dat het ontwerp van de heer Spoelstra de 
goedkeuring had verkregen van de stedenbouwkundige en welstandscommissie van de gemeente Venray evenals van 
de directie van de Centrale Boerenleenbank. 
 
Onze voorkeur ging uit naar laagbouw, maar de gemeente vereiste langs de Mgr. Hanssen-straat hoogbouw. Deze 
ruimte werd bestemd voor het archief. Veel banken realiseerden een bankgebouw met een dienstwoning, maar dat was 
in Oostrum niet aan de orde. Op 27 april 1966 werd van de gemeente toestemming tot aankoop van het bouwterrein 
ontvangen. Dit betrof aan gemeentegrond: 200 m² ad ƒ 25,00 en 59 m² ad ƒ 20,00; totale koopsom ƒ 6.180,00. 



 
 
Eveneens werd toen besloten om van de parochie het overige gedeelte van het bouwterrein te kopen namelijk 197 m² 
ad ƒ 20,00 en 125 m² ad ƒ 25,00; in totaal dus ƒ 7.065,00. De totale kosten van het bouwterrein bedroegen dus                             
ƒ 13.245,00; kortom de normale prijs voor een centraal gelegen bouwkavel. 
 
De nieuwbouw werd uitgevoerd door Raedts Bouwbedrijf uit Oostrum, waarbij zoveel mogelijk plaatselijke 
onderaannemers werden betrokken. Gezien de vereiste specialiteit bij een bankgebouw werden een aantal 
werkzaamheden uitgevoerd door bedrijven van elders. 
 
De oplevering van de nieuwbouw liep nog enige vertraging op door de nieuwe beveiligings-voorschriften voor het 
bankbedrijf. Als eerste in deze regio werd de bank verplicht om een kogelvrije balie aan te schaffen. Kogelvrij betekende 
een speciale onderbouw met een opstaande glazenwand met loketten voorzien van spreeksleuven. 
Het geheel werd geleverd door de firma Replato. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Op donderdag 24 augustus 1967 vond de officiële opening plaats. De openingshandeling werd verricht door                             
Mr. M.M.G.L.M. Custers, burgemeester van Venray. 
 
De handeling bestond uit het samen met de voorzitter openen van de kluis. Zoals gebruikelijk werd vooraf het gebouw 
ingezegend door pastoor A.R.J. Thomassen. 
 
Onder de genodigden bevonden zich o.m.: Drs. van Ogtrop, lid van de hoofddirectie van de CCB uit Eindhoven; de heer 
J. Luchtman, regiodirecteur van het district Roermond; de rector van St. Paschalis; architect Spoelstra; aannemersbedrijf 
Raedts; de pers (Dagblad voor Noord Limburg en Peel en Maas); M. Fleurkens (gemeenteraadslid), de heren Peter 
Derks, A. (Toon) Reynders en A. (Toon) Fleurkens: leden van de bank vanaf de oprichting in 1922; afgevaardigden van 
het plaatselijke verenigingsleven: LLTB, JBTB, MBL, Boerinnenbond, Vrouwenbond, Middenstandsvereniging, 
Tuinbouwvereniging.  



Namens de standsorganisaties voerde Gradje Lemmens (zoon van eerste kassier Reinier Lemmens) het woord. In zijn 
toespraak merkte de burgemeester op dat Oostrum nu als laatste (zes) van de kerkdorpen over een nieuw eigen 
bankgebouw beschikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘s Avonds werd iedereen uit Oostrum in de gelegenheid gesteld om het nieuwe bankgebouw te komen bezichtigen.  
Vele honderden dorpsgenoten maken hiervan gebruik evenals beheerders en directies van de omliggende 
Boerenleenbanken. Afsluitend kwam Harmonie Sub Matris Tutela (Onder Moeders Bescherming) nog een feestelijke 
serenade brengen. 
 
Vanaf 1969 werd het dienstenpakket van de Boerenleenbank uitgebreid met verzekeringen. 
De bank ging fungeren als tussenpersoon voor de OVM (werkzaam in Limburg) en BTL (landelijk). In 1972 nam de bank 
de assurantieportefeuille van de plaatselijke Boerenbond over. De landbouwbedrijven maakten in deze periode een 
sterke ontwikkeling door. 
 
Op de algemene vergadering van de bank hield de voorzitter (Jan Loonen) vrijwel jaarlijks een beschouwing over de 
Landbouwpolitiek in het kader van de EEG. Voor de volledigheid: 
de heer Loonen verbleef zeer regelmatig in Brussel (hoofdkantoor EEG) vanuit zijn functie als voorzitter van het 
Productschap Zuivel. 
 
 



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



 

Nieuw: “wedstrijd-training” bij Tennisclub Oostrum. ( T.C.O.) 

We voeren deze zogenaamde wedstrijd-training in om een andere doelgroep te 
bedienen van zijn/haar behoefte namelijk: het beter presteren in wedstrijden, 
zonder dat er aan zijn/haar technische vaardigheden gesleuteld wordt.  

 Wat betekent dit?  

Jij bent een tennisser en hebt je eigen techniek aangeleerd of ontwikkeld. Je bent bang dat je minder goed 
gaat tennissen als jouw techniek wordt aangepast. Dit willen we voorkomen door minimale aandacht voor de 
technische aspecten van het tennis. De verbetering zit hem dan in het positioneren ten opzichte van de bal en 
de desbetreffende spelsituatie. Denk bijvoorbeeld aan een volley onderscheppen aan het net. Als je hier in het 
verleden bang voor bent geweest, zou dat een specifiek doel kunnen zijn waar aan gewerkt kan worden.   

Hoe ziet de training eruit? 

Door in de les wedstrijden te spelen, met aandacht voor alles wat hierbij komt kijken:  

 Mentaal, bijvoorbeeld het omgaan met mentaal lastige situaties en eventuele frustratie.  
 Positionering, bijvoorbeeld jezelf goed neerzetten op het tennisveld zodat je zo gunstig mogelijk staat 

en niet jezelf in moeilijkheden brengt. Zodat je als resultaat beter gaat spelen.  
 Puntentelling en regels.  
 Voorbereiding, hoe bereid je jezelf  goed voor op een wedstrijd (hoe speel je goed in)?                          

Bekijken van je tegenstanders en deze analyseren.  
 Eigen sterktes benutten en dit opzetten tegen zwaktes van tegenstanders.  
 Communicatie en samenspel in de dubbel.  
 Overige aspecten. 

Waarom?  

Jij wilt het optimale uit jezelf als tennisser halen zonder aan je techniek te sleutelen. Je wilt samen met 
iemand een beter dubbel duo worden. Je wilt als team een sterker geheel worden. Het fijne aan deze training 
is dus dat je beter wordt zonder dat je van je huidige techniek af hoeft te wijken. Als jij toch wat aanpassingen 
aan jouw techniek wilt, kunnen er enkele tips worden gegeven. Dit is niet de hoofdzaak van deze training. Wil 
je juist technisch veel verbeteren, dan kun je jezelf beter inschrijven voor de huidige reguliere tennislessen. 

De eerste wedstrijd-training van blok 4 zal donderdagavond 12 september worden gegeven van 18.30u-
19.30u. Lesblok 4 is reeds vol. Wel kun je dan een kijkje komen nemen. Indien interesse, dan kun je jezelf 
aanmelden voor lesblok 5, oktober november, dit bestaat ook weer uit 5 lessen. A.u.b. aangeven reguliere 
tennisles of wedstrijd-les. Alle lessen zijn buiten op sportpark “De Spar” en worden gegeven door Mees 
Roelofs tennisleraar van Maascourt. 

Namens T.C.O. 

Sjef van Haeren 

☎ 06-53130766 /sjefvhaeren@home.nl 







Op basisschool de Meulenbeek worden de twee Kermisburgemeesters bekend gemaakt. Wie lopen er dit jaar voorop 
tijdens de kermis? Misschien ben jij dat wel! Tevens ook bekendmaking van de Kermis-DJ’s; twee per groep 5, 6, 7 en 8.

Om 16.00 uur wordt de kermis feestelijk geopend door de onze Kermisburgemeesters. 
Wanneer je vóór 16.30 uur je kleurplaat inlevert bij het Allemans Café  ontvang een extra lootje voor de loterij!

Aansluitend, tussen 16.30 - 18.30 uur, kun je je tweede lootje verdienen door gratis pannenkoeken te komen eten 
bij het Alllemans Café (ook papa’s en mama’s mogen komen eten).  De Kermis-DJ’s uit groep 5, 6, 7 en 8 van de basisschool 

zullen de muziek verzorgen. De loterij zal rond17.30 uur starten. Wij verzekeren jullie dat er veel prijzen uitgaan
 die jullie gedurende de hele kermis kunnen verzilveren op de kermis in Oostrum. Dankjewel Oostrumse ondernemers!

Laat je schminken bij het Allemans Café tussen 14.00 - 16.00 uur!

I.v.m. de studiedag van basisschool de Meulebeek zijn er vandaag geen extra activiteiten geregeld voor de Oostrumse jeugd.
De kermis is uiteraard wel gewoon open! 

Om 16.30 is de prijsuitreiking van de Kleurplaat- en Kermisattributenwedstrijd. Aansluitend, uiterlijk
om 17.00 uur, beginnen we met de derde editie van onze dorps-BBQ. Gezellig BBQ-en voor jong en oud! 

Voor de volwassenen een goed verzorgde BBQ, kosten € 15,- incl. 2 drankjes.
Bij de Kinder-BBQ is er voor iedereen broodjes hamburger en worst. De kosten zijn € 2,50 per kind.

Geef je vóór zondag 8 september 2019 op bij ’t Allemans Café of bij Slagerij Bierman. 

Voor € 2,50 kun je 4 dagen lang onbeperkt ranja tappen bij Sam de brandweerman. 
Sam is te vinden in het Allemans Café. Tappen en consumptie is enkel toegestaan 

door diegene met een polsbandje!



  

 
 
 
 
 
 

 
 
Sociale vaardigheidstraining ‘Opkomen voor jezelf (g)een kunst!’ voor 12-16 jarigen 
 
Het is voor kinderen en jongeren 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 verschillende oefeningen en uitleg van theorie krijgt het kind 
handvatten om beter voor zichzelf op te komen.                                                                                                                                                            
De training bestaat uit zes bijeenkomsten van anderhalf uur en een ouderavond. 
 

Voor wie: Kinderen uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel en Mook en Middelaar. 
Wat: Sociale vaardigheidstraining voor 12-16 jarigen. 
Waar: Synthese, Leunseweg 51 te Venray. 
Wanneer: maandag 21 en 28 oktober, maandag 4 november, dinsdag 12 november, maandag 18 en 25 november van 
16.00 tot 17.30 uur + ouderavond dinsdag 29 oktober van 19.00 tot 20.00 uur. 
 

Informatie en aanmelden 
Er zijn geen kosten aan de training verbonden.                                  
Aanmelden kan tot 7 oktober 2019. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Moniek Bouwmans (m.bouwmans@synthese.nl) of Daisy Tijssen 
(d.tijssen@synthese.nl). 
 
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving. 
 

Lezing Hanneke Poot 
 
Het Gezinscoach Venray team organiseert een avond voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar over hoe je kan 
leren door te ervaren en te bewegen. Kinderfysiotherapeute, psychomotorisch remedial teacher en docente Hanneke 
Poot zal ons meenemen in een interactieve presentatie over de sensomotorische ontwikkeling. 
Bewegen staat aan de basis van alles wat een kind gaat leren: vanaf heel klein tot volwassen leeftijd doe je ervaring op 
over jezelf en alles om je heen. Deze avond gaat over de fasen in de sensomotorische ontwikkeling en het belang voor 
de verdere ontwikkeling. 
Hanneke Poot geeft tips hoe je als ouder invloed hebt op de manier waarop je kinderen zich ontwikkelen. Zo leren we 
bewust kijken naar het bewegen van zuigelingen, peuters en oudere kinderen en krijgen we ideeën over spelletjes en 
activiteiten die de kinderen kunnen steunen in hun ontwikkeling. 
 

Jullie zullen zien dat leuk en nuttig heel goed samen gaan! 
 

Voor wie: alle ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.  
Wat: lezing Hanneke Poot over sensomotorische ontwikkeling.  
Waar: MFC Leunen, Albionstraat 26, Leunen. 
Wanneer: donderdag 3 oktober om 19.30 - 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur). 
Kom je ook? 
Informatie en aanmelden 
Entree is gratis. Aanmelden kan tot 23 september. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nancy Jansen 088 4653575. 
 
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl                                          
via het kopje aanbod & inschrijving. Er is plaats voor maximaal 150 mensen, dus geef je snel op!                                         
Aanmeldingen gaan op volgorde van binnenkomst.                                                                                                                                      
Graag individueel opgeven. 
 



  

 
 ‘Baas over Jezelf’ 
 

 
Wil jij ook de ‘Baas over Jezelf’ zijn?  
Wil jij een betere balans in de zorg voor jezelf en de zorg voor de ander?  
Meld je dan aan voor de training ‘Baas over Jezelf’ en ontdek dit ín en samen mét de groep.  
 
Voor wie: Inwoners van gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel en Mook en Middelaar. 
Wat: training ‘Baas over Jezelf’ 
Waar: Offenbeckerhof, Amerslosestraat 1, 5953 KW Reuver.  

Wanneer: donderdag 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november van 19.00 tot 21.00 uur.                                                                      
  De zesde bijeenkomst wordt na gezamenlijk overleg gepland. 

Voor wie? 
 

Zit je niet lekker in je vel? 
Heb je tijd te kort voor wat JIJ wilt doen? 
Cijfer je jezelf weg? Doe je té vaak iets voor een ander omdat het moet of omdat het zo hoort? 
Vind jij het moeilijk om jouw grenzen te bepalen en om deze aan te geven? 
Ben je vaak moe en/of emotioneel en kom je tot niets meer? 
Voelt het ongemakkelijk om je mening te geven en ga je meningsverschillen het liefst uit de weg? 
Gaat dit ten koste van jezelf?    

Wat ga je leren en wat kun je verwachten ? 
 
Je bent (meer) bewust wie je bent en wat jij wilt. 
Je herkent en erkend lichamelijke signalen. 
Je kent het verschil tussen assertief, sub-assertief en agressief gedrag. 
Je bent in staat je mening naar voren te brengen en zelf het initiatief te nemen. 
Je komt voor jezelf op, je bewaakt je grenzen en geeft deze aan met wederzijds respect. 
Je hebt inzicht in overtuigingen en gedachten die helpend zijn i.p.v. belemmerend. 
Je ervaart dat jij er óók toe doet en neemt de ruimte om jouw leven te leven. 
Je leert verantwoording te nemen voor jouw keuzes en hierover de consequenties te dragen. 
Je krijgt herkenning en erkenning door mét elkaar te delen en ván elkaar te leren.  
Via achtergrondinformatie ontstaat inzicht en ga je begrijpen hoe het werkt bij jou. 
Oefeningen in de groep en huiswerkopdrachten met situaties die je moeilijk vindt. 
Anders leren denken en daardoor meer zelfvertrouwen opbouwen.     
 
Informatie en aanmelden 
 
Er zijn geen kosten aan de training verbonden. 
Aanmelden kan tot 17 oktober 2019. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hetty Vestjens ☎ 06 17433092 / h.vestjens@synthese.nl                                
of Debbie Schmets 06 40590022 / d.schmets@synthese.nl 
Beiden werkzaam als maatschappelijk werkers binnen Synthese. 
 
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving. 



Nationale Nacht van de nachtvlinder 
 
IVN Geysteren-Venray neemt ook dit jaar weer deel aan de Nationale 
Nachtvlindernacht. Deze activiteit start op zaterdag 31 augustus om 21:30 uur             

(tot circa middernacht) bij de Golf- en Countryclub Geysteren, het Spekt 2 in Geysteren. Deelname is gratis. 
Geadviseerd wordt om een goede zaklamp mee te nemen. Fotograferen is toegestaan. 
 

Tijdens de Nationale Nachtvlindernacht vinden in heel Nederland 
excursies plaats om op zoek te gaan naar nachtvlinders.                                                   
Ook Golf- en Countryclub Geysteren dient als decor voor de landelijke 
Nachtvlindernacht.  
Een nachtvlinderexcursie is een spannende gebeurtenis, want wie gaat er 
nu midden in de nacht het bos in, gewapend met een pot stroop?                   
Wie spant er een laken in zijn achtertuin en zet er een felle lamp bij? 
Nachtvlinderonderzoekers vinden dit soort zaken heel gewoon.                                     
Ze doen het om beestjes met namen als agaatvlinder, huismoeder, rood 
weeskind en windepijlstaart te lokken. Nieuwsgierig geworden?                      
Beleef het mee tijdens deze Nationale Nachtvlindernacht. 
 
 

Deelnemers krijgen informatie van gidsen van IVN Geysteren-Venray over de nachtvlinders en hun families en over de 
vangst- en lokmethodes. Dit is een mooie gelegenheid om eens kennis te maken met de geheimzinnige nachtvlinders        
en om deze vaak prachtige insecten te fotograferen.                                                                                                                                       
Na middernacht sluiten we af om de nachtelijke stilte en rust rond deze mooie locatie te laten weerkeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Jeugd    
    
Programma    
zaterdag 31 augustus 2019    
S.V. Oostrum JO19-1 SV Venray JO19-2 15:00  
Leunen JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1G 15:00  
S.V. Oostrum JO15-1 SV Venray JO15-2 13:30  
SV Venray JO15-6 S.V. Oostrum JO15-2G 08:45  
ST SV United/BVV'27 JO13-2G S.V. Oostrum JO13-2 11:15  
Volharding JO13-2 S.V. Oostrum JO13-1G 11:30  
Leunen JO11-1G S.V. Oostrum JO11-1 09:00  
S.V. Oostrum JO11-2G Hegelsom JO11-1 09:00  
SV Venray JO10-1 S.V. Oostrum JO10-1 08:45  
S.V. Oostrum JO10-2G Wittenhorst JO10-3 09:00  
S.V. Oostrum JO10-3G SV Venray JO10-4 09:00  
Volharding JO9-1G S.V. Oostrum JO9-1 09:00  
S.V. Oostrum JO9-2G Wittenhorst JO9-3 11:00  
S.V. Oostrum JO8-1 SV United JO8-1 11:00  
SSS'18 JO8-2G S.V. Oostrum JO8-2G 10:00  
    

Senioren    
    
Programma    
zaterdag 31 augustus 2019    
S.V. Oostrum Vet. Venlosche Boys Vet. 17:00  
zondag 1 september 2019    
S.V. Oostrum 1 Ysselsteyn 1 14:30 Beker 
SV Venray 4 S.V. Oostrum 2 10:00 Beker 
ZSV VR2 S.V. Oostrum VR1 09:30 Beker 
 
 



                     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
15 Dagreis Wittem (3 dorpen) KBO
16 Inloopmorgen KBO
16 Kienen De Zonnebloem
18 Najaarscompetitie TCO
21 Creamiddag & Bewegen KBO
22 Leven met een Psychische Kwetsbaarheid ZijActief
23 Inloopmorgen KBO
25 Najaarscompetitie TCO
27 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
28 Computeren & Bewegen KBO



Naam:

Leeftijd:

Inleveren kan t/m kermiszondag in het Allemans Café




