
Redactieadres:
G. Smedts, Valkenkampstraat 14,
5807 AN Oostrum  -  Tel: 0478-584642
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Sluiting aan te leveren kopij:
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Met deze week:

Hét blad van, voor en door Oostrum!

48e JAARGANG - WEEK 9 - 27 FEBRUARI 2020

- Geef de pen door met Niels Berkel

- Onze razende reporter over de taxichaffeur

- Veena en Finn in actie voor de koala

- Brandende vragen voor ‘Joost mag het weten!’

- Een mooi verhaal uit het oude ‘Ons Oostrum’

En veel meer!

OOK DE OW! ONTVANGEN?

Financiele zaken & abonnementen:
R. Arts - 06-51269958 - financieel.weekblad@dorpsraadoostrum.nl
Bezorgklachten Periodiek: 0478-582877 



 
 

 

 

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 

 

2

8 maart 22 maart 5 april 19 april 3 mei 
17 mei 7 juni 21 juni 5 juli 

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

    INZAMELEN OUD PAPIER

                           LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

2	mrt.	 20.00u.	Repeti	ti	e	orkest

4	mrt.	 19.00u.	Repeti	ti	e	Hit-it

4	mrt.	 20.00u.	Repeti	ti	e	slagwerkgroep

Agenda

7	mrt.	 Inzamelen	oud	papier

8	mrt.	 Rommelmarkt

21	mrt.	Inzamelen	oud	papier

21	mrt.	Potgrondakti	e

28/29	mrt.	Solistenfesti	val	in	Castenray



3

	 	Zondag	1	maart	 	 9.30	uur:	Hoogmis	(Pastoor)	(Gemengd	Koor)				

	 	 	 	 	 overleden	ouders	Loonen-van	Rens,	Deken	Loonen,	
	 	 	 	 	 Wim	en	Annette	Loonen,	Annie	Loonen,	Gerrie	Loonen,	
	 	 	 	 	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,
	 	 	 	 	 Familie	Vennekens-Verschuren	en	wederzijdse	familie.				

	 Dinsdag	3	maart	 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,	josdebeer47@gmail.com				 	 		
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Dorpsraad zoekt en vindt enthousiast clubje 

           Pimpen Oostrums Weekblad  

Ideeën – Keuzes – Opties – Wensen              

         Rubrieken vorm geven 

Verenigingen – bedrijven – (ald) Aostrummers 
Enkele namen afscheid nog vóór de eerste nieuwe uitgave 

We zochten en vonden collega’s – weer op volle sterkte !! 

  Nieuwe naam – prijsvraag – leuke reacties 

 Kritische opmerkingen uit het land 

Nieuwe lay out 

We zijn d’r klaar voor... 

   Oefenen nieuw programma 

 Waar blijven de licenties?? Help !! 
Wachten – geduldig zijn – moeilijk 

  Bijna groen licht – ofwel oranje

 Kogel door de kerk – let’s get started 
    Veel plezier met het nieuwe OW! 



EINDELIJK: HET VERNIEUWDE WEEKBLAD IS ER! 
 
Vorige week was het dan zo ver: de release van het vernieuwde Oostrumse Weekblad! Zoals u in de eerste 
uitgave heeft gezien heet het blad voortaan OW! Een naam bedacht door Lars van Bergen , die tevens het logo 
ontworpen heeft. Hoe is de totstandkoming van OW! verder verlopen? Een korte samenvatting. 
 
Begin vorig jaar kwam vanuit de Dorpsraad het idee het Oostrums Weekblad nieuw leven in te blazen. Er werd 
een werkgroepje gevormd bestaande uit enthousiaste vrijwilligers. De één met grafische kennis, de ander met 
wat schrijftalent en in ieder geval allen vol vernieuwende ideeën! Ja ideeën waren er genoeg, maar die 
moesten natuurlijk worden uitgewerkt en vorm worden gegeven. Ook werd een nieuw ontwerpprogramma 
aangeschaft ten behoeve van de lay-out van het weekblad. Hiermee kan onze eigen Sraar Smedts – die sinds 
jaar en dag wekelijks het weekblad gereed maakt voor de drukker – aan de slag  gaan. Complimenten voor 
Sraar die deze klus zo trouw doet en die het nieuwe programma zich ook eigen moet zien te maken. En veel 
dank aan de OOZO die de kosten van het programma op zich heeft genomen. 
 
U begrijpt, een en ander vergde tijd. Soms lukte iets niet meteen en zo liep de komst van het vernieuwde 
weekblad wat vertraging op. Maar uiteindelijk is het dan toch gelukt. Ongetwijfeld met nog wat kinderziektes 
maar we hopen u voortaan wekelijks te voorzien van een weekblad vol leuke wetenswaardigheden! De 
komende tijd zult u kennis maken met een aantal vaste rubrieken die om de zoveel weken in OW! worden 
gepubliceerd. Leest u iets en denkt u “wat leuk, daar wil ik ook wat over vertellen”, neem dan vooral contact 
met ons op via werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl. De oude vertrouwde kopij kunt u natuurlijk ook in 
blijven sturen, dat kan rechtstreeks naar het bekende e-mailadres weekblad@dorpsraadoostrum.nl. Wij 
wensen u veel leesplezier! 
 
De werkgroep:  Cecile, Chrisje, Clemens, Fenne, Joost, Lucienne, Ron en Yvonne 

  OOSTRUMSE VEENA EN FINN IN ACTIE VOOR DE KOALA  
 

De jeugdafdeling van het WNF heeft onlangs 
actie gevoerd voor de koala’s en andere 
dieren die in Australië door de hevige 
bosbranden in nood verkeren. Toen Veena en 
Finn Versleijen over deze actie lazen, 
besloten ze ook in actie te komen. Lege 
flessen werden ingezameld, er werden flyers 
gemaakt en uitgedeeld en er werden heuse 
koala-cupcakes gebakken en verkocht. In 
amper een week tijd haalden Veena en Finn 
zo een bedrag van EUR 113,45 op voor de 
dieren in nood! Bedankt voor uw bijdrage! 
Het totaalbedrag dat met deze actie door 
kinderen is ingezameld bedraagt maar liefst 
ruim EUR 246.000,-. Superrrrr!!!  
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De agenda en bijlagen ontvangt u van tevoren per mail. Voor degenen die geen mailadres hebben zal de agenda 
in het Oostrums Weekblad vermeld worden. Tevens zal deze agenda met de notulen van de vorige vergadering, 
jaarverslag 2019 en de financiële stukken ter inzage voor de vergadering op de tafels worden gelegd.                                 
De zaal is om 10:00 uur open 
 

Ellie Jeucken, secretaris                                               
 

 Jaarvergadering / 60 jarig bestaan KBO Oostrum  
 

Beste leden, 

Graag nodigen wij u uit voor onze  jaarvergadering met een feestelijk tintje op 
                      
woensdag 18 maart 10.00 uur in de Oesterham 

  
KBO Oostrum bestaat dit jaar 60 jaar en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.                                                                                                                                                          
 
10:00 uur   Ontvangst leden 

10:30 uur   Aanvang jaarvergadering + toast op 60-jarig bestaan                                             

11:15 uur   Pauze: koffie met lekkernij 

11.30 uur   Vervolg jaarvergadering 

12:15 uur   Lunchbuffet 

14:00 uur   Optreden Henk Deters o.b.v. Maartje Smedts                                       

14:45 uur   Pauze met drankje 

15:15 uur   Tweede deel optreden Henk Deters  

±16:15 uur Afsluiting jubileum jaarvergadering 

 
i.v.m. de organisatie is opgave noodzakelijk, ook vragen wij een borg van  €5,-- 
Bij binnenkomst krijgt u het bedrag terug, of bij tijdige afmelding wordt dit bedrag aan u terug gegeven. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Naam………………………………………………………………meld(t)(en) zich aan voor de jubileumvergadering. 
 
Aantal personen………………..          en borg  € ………..     bijgesloten (€ 5,--per persoon) 
 
Graag inleveren vóór 6 maart bij Gerry Daniels, Randenrade 41 
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DDee  mmèèggjjeess  uuuutt  ddee  kkeeuukkeenn  
 
Naar aanleiding van een verzoek van de redactie van het Oostrums Weekblad willen wij, de 
vrijwillige mègjes uut de keuken, graag iets meer vertellen over het maandelijkse ‘Eetpunt d’n 
Oesterham’. 
Het ‘Eetpunt d’n Oesterham’ is gestart om vooral de oudere inwoners van ons dorp maandelijks een 
heerlijke en gezonde 3 gangen maaltijd aan te bieden.  
 

Onder het motto ‘Samen eten is olie voor de 
vriendschap’ hoeven zij 1x per maand niet zelf te 
koken, want dat doen wij dan met alle plezier voor 
hen. Dit doen wij het hele jaar, behalve in de maand 
juli vanwege de vakantie. 
 
Tijdens de eerste keer in juni 2010 kwamen er 19 
personen bij ons eten. In bijna 10 jaar tijd is dit 
aantal hard gegroeid en komen de laatste maanden 
tussen de 35 en 40 gasten. Wij verzorgen de 
maaltijden van begin tot eind met 6 ‘mègjes uut de 
keuken’.  
We bedenken het menu, doen de boodschappen en 
koken uiteraard alles zelf.  

 
 
Het menu stemmen we zo veel mogelijk af op de seizoenen, zodat we dan ook heerlijke verse 
groenten, fruit en andere producten kunnen gebruiken. De ingrediënten komen zoveel mogelijk van 
plaatselijke ondernemers. Denk hierbij aan vlees, vis, aardbeien en asperges.  
In de zomer hebben we bijvoorbeeld een BBQ als maandmenu en in december bereiden we een wat 
uitgebreider Kerstmenu, wat we serveren in een gezellige en helemaal in kerstsfeer aangeklede 
Oesterham.  
Op de dag zelf gaan we hiermee aan de slag. Er wordt gekookt en de tafels worden gedekt zodat het 
eten kan worden uitgeserveerd. De meeste gasten gaan aansluitend van de inloop in de Watermolen 
door naar D’n Oesterham. 
Om 12 uur verwachten we dat iedereen een plekje aan tafel heeft gevonden. Tijdens het eten is het 
rustig in de foyer, maar zo gauw er een gang klaar is, komt er steeds meer geroezemoes op gang. Als 
de borden worden opgestapeld is dit voor ons in de keuken het teken dat iedereen klaar is. We 
kunnen dan beginnen met afruimen en de volgende gang kan geserveerd worden. 
 
In de OW! wordt maandelijks het menu geplaatst en kunnen onze gasten zich opgeven via het 
opgavestrookje. Het komt weleens voor dat iemand zich heeft opgegeven om aan te schuiven, maar 
op deze dag ziek is. In overleg zorgen wij dan dat het eten thuis wordt gebracht. Als iemand zich wél 
heeft aangemeld, maar rond etenstijd nog niet aanwezig is, dan proberen we contact te zoeken. Als 
we geen gehoor krijgen gaat er iemand kijken wat er aan de hand kan zijn. Gelukkig komt dit niet 
vaak voor.  
 
Veel van onze gasten kijken uit naar de laatste woensdag van de maand zodat ze weer in gezelschap 
van anderen kunnen genieten van een lekkere maaltijd. Wij willen dit nog lang blijven doen voor 
onze zowel oudere als jongere dorpsgenoten. Want iedereen is bij ons welkom. Misschien denkt u 
na het lezen van dit stukje: ‘Ik zou ook wel graag ‘n keer willen aanschuiven’. Dan bent u uiteraard 
van harte welkom en hopen we u graag eens te zien bij het ‘Eetpunt d’n Oesterham’. Vergeet u dan 
niet op te geven d.m.v. het opgavestrookje in het Oostrums Weekblad! 
                                

Groetjes van de vrijwillige megjes uut de keuken, 
TTiinnii  KK..,,  TTooooss,,  TTiinnyy  AA..,,  MMaarriiaa,,  AAnnttooiinneett  eenn  RRiieett  





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op woensdag 4 maart staat er weer een heerlijke maaltijd op het menu.  
 
 

Soep 
* 

Friet mit Zoervleisj 
* 

Toetje 
 
 

De kosten voor dit etentje bedragen € 7,50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 29 februari 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  4 maart. 
 
Wilt u er voor zorgen dat u uiterlijk om 12.00 uur aanwezig bent? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  29 februari  bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



 
 

 

NNoonnnneevvootttteenn  
 
Benodigdheden 12 stuks:  Extra nodig:        
125 ml melk    Bloem om te bestuiven   
10 g gedroogde gist   Suiker om te bestrooien 
500 g bloem    Olie om te frituren 
1 tl zout 
75 g witte basterdsuiker 
175 g zachte boter  
2 eieren 
 
Bereiden: 
Zorg ervoor dat de melk op kamertemperatuur is. Los de gist op in de melk. Maak een 
kuiltje in de bloem. Strooi het zout over de rand van de bloem. Meng in het kuiltje de 
melk en gist met de basterdsuiker, boter en eieren en kneed beetje bij beetje de bloem 
erdoor tot een soepel deeg ontstaat. Zet het deeg afgedekt een uur op een warme plek om 
te rijzen.  
Kneed het deeg door en rol het uit op een met bloem bestoven aanrecht. Snijd stroken 
van het deeg en maak in iedere streng een losse knoop. Laat de knopen afgedekt met 
plasticfolie circa 30 min. rijzen. 
Verwarm de frituur voor op 170 ֯ C. Frituur de nonnevotten om en om goudbruin en 
wentel ze door de suiker. 
 

 



Geslaagde KNVB JVTC cursus                        
bij S.V. Oostrum 

 

In de afgelopen periode hebben 17 jeugd trainers/leiders van S.V. Oostrum 
met succes deelgenomen aan de JVTC cursus van de KNVB. 

De (beginnende) trainers/leiders hebben tijdens 4 cursusavonden de basis 
principes van het training geven en coachen tijdens  wedstrijden bijgeleerd. De cursisten hebben onder leiding 
van een praktijkdocent van de KNVB de nodige ervaring opgedaan tijdens theorie en praktijkoefeningen.  

 

Eind januari vond de 5e en laatste terugkombijeenkomst plaats die door de vereniging zelf werd 
georganiseerd. Hier werd een mooi vervolg gegeven aan de opgedane kennis en ervaringen uit de voorgaande 
cursusavonden. Aan het eind van deze avond werden de certificaten uitgereikt door Arjen Winterman, de 
cursusleider namens de KNVB.  

De cursisten kijken met veel plezier terug op een leuk, leerzaam en inspirerend traject. 

Namens  het jeugdbestuur van  S.V. Oostrum gefeliciteerd met het behalen van jullie certificaten en veel 
succes met het toepassen van jullie opgedane ervaring tijdens deze JVTC cursus. 

 



14

 

 



         

Bus excursie MOODER MAAS vrijdag 8 mei.                                                                         
Vrijdag 8 mei staat er voor leden én niet leden een excursie per bus naar Mooder Maas op de planning. 
 

13.30u.  Start in de Watermolen waar onder het genot van een kopje koffie/thee de ons 
begeleidende gids tekst en uitleg zal geven, om vervolgens met de bus langs alle 
bezienswaardigheden van het project te rijden. 

 
De eigen bijdrage bedraagt € 8,--   per persoon  voor leden 
                                                 € 10,--  per persoon voor niet leden 
 
Voor deze activiteit is een minimum aantal personen noodzakelijk, vandaar deze vroege opgave. 

 

 
 
Wordt het minimale aantal deelnemers niet gehaald, kan de excursie helaas niet doorgaan. 
 

U kunt zich opgeven via onderstaande strook. 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Opgave Mooder Maas 
 
Naam………………………………………………………….meld(t)(en) zich aan en zijn wel / geen lid 
 
adres…………………………………………………………… 
 
Telefoonnr.…………………………………………………             
 
Aantal personen…………… en bedrag  € ………………   bijgesloten  (lid €8,-- en geen lid €10,--) 
 
 

Strookje plus het geld a.u.b.. voor 4 april in een gesloten envelop inleveren bij; 
  

Jan Kreutz  Wester Thienweg 17 
Of  

Ellie Jeucken, Binnenhof 5 



 

 

 
De taxichauffeur 
 
Hij werkt 12 uur per dag en moet zijn werk als taxichauffeur dan wel helemaal geweldig vinden. ’s Morgens om 
kwart voor 6 stond de alleraardigste man bij mij voor de deur. Een kwartier te vroeg. Hij had duidelijk zin in zijn rit 
naar Schiphol. Nog maar net op de A73 liet hij weten een hekel te hebben aan vrachtauto’s. Hij noemt ze 90 en 
91. En als d’r dan net voor ‘m een 91 voorbij zo’n 90 ging dan liet hij z’n ongenoegen blijken met een diepe zucht. 
Zijn geduld werd op de proef gesteld.  
 
Alvorens de rit richting Schiphol ging moesten we passagiers in Geldrop ophalen. Ook hier waren we te vroeg en 
dus is het niet heel onlogisch dat de meneer in kwestie om 5 minuutjes vroeg. De 90/91 zucht werd duidelijk 
hoorbaar voor meerdere irritaties ingezet alvorens de rit werd vervolgd op een overvolle A2. De vriendelijke maar 
mopperende chauffeur vroeg zich af waar iedereen heen ging. Een deels retorische vraag hoewel je het antwoord 
nooit helemaal zult weten. Er wordt op zo’n snelweg veelvuldig gebruik gemaakt van rempedalen, maar mijn 
Brabantse vriend achter het stuur reageerde pas op de rode lichten zodra het mailadres van de schilder, het 
bouwbedrijf of reclamebureau vóór ons duidelijk leesbaar was en hij dus flink in de ankers moest.  
 
De diepe zucht werd vaak mompelend vergezeld door een ‘jonge jonge’. Stoplicht op oranje? Jonge jonge. Een 
medeweggebruiker die d’r nog effe tussen wil? Jonge jonge. Ik vraag hem waarom hij eigenlijk 12 uur per dag 
werkt. Zijn vragend antwoord is ‘wat moet ik thuis?’ Ik kan honderdduizend dingen bedenken en laat een aantal 
de revue passeren. Maar koffie drinken met z’n vrouw, klusjes doen, een ritje op de motor, tuinieren...het gaat 
allemaal niet boven de irritaties die een taxichauffeur moet trotseren. Effe later verteld hij trots dat ie 7 
kleinkinderen heeft. Daar ligt mijns inziens de oplossing... Dan ga je toch gewoon 8 uur werken? Dan heb je 4 uur 
over om te genieten van je kleinkinderen!’ Nog net voordat we bij terminal 2 voor rijden laat hij nog eens een 
diepe zucht horen en zegt ‘nee want daar word ik helemáál gek van’. 
 
Mazzel Tov, 

Razende Reporter 
 

Op dinsdag 11 februari kwam Leon Pouls naar Oostrum om de dames van 
ZijActief en hun introducees bij te praten over de verschillen tussen mannen en 
vrouwen. 

Een belangrijk thema, en daarom was er een deskundige in huis gehaald. Leon 
Pouls heeft een coaching praktijk en geeft daar o.a. relatietherapie. Maar het 
serieuze gedeelte bewaart Leon voor zijn praktijk, want tijdens deze avond 
werden de verschillen op zeer humoristische wijze uitgelegd, aan de hand van 

praktijkvoorbeelden en filmpjes die voor velen in de zaal heel herkenbaar waren.                                                                              
Regelmatig barstte de zaal dan ook in lachen uit.  
Helder werd dat er inderdaad verschillen bestaan, maar dat die zijn te herleiden uit veel vroegere tijden, toen de man 
nog joeg om zijn gezin van eten te voorzien, en de vrouw voor huis, haard en kinderen zorgde. Hieruit vloeit 
bijvoorbeeld het vermogen van de man voor om zich maar op één ding te kunnen richten, hij moet zich alleen maar 
richten op dat perfecte schot tijdens de jacht. De vrouw kan daarentegen multitasken, want die moet op de kinderen 
passen, het vuur brandend houden, het eten bereiden, en noem maar op. Verschillen uit de oertijd, die nu nog steeds 
doorwerken. 

De moraal van het verhaal van Leon Pouls was dan ook dat mannen en vrouwen de eigenaardigheden van elkaar beter 
moeten accepteren, omdat we nu eenmaal zo in elkaar zitten. Deze boodschap werd met een vette knipoog gebracht, 
en de dames van Oostrum hebben er een heel amusante avond aan beleefd.En ook de introducees waren gelijk zo 
enthousiast dat ZijActief enkele nieuwe leden kon bijschrijven.  
Wil je ook zulke leuke avonden meemaken? Wordt dan lid en meld je aan bij onze secretaris Hanny Delbeck, 
secr.zijactiefoostrum@hotmail.com. 

 



  

 Rouwverwerkingsgroep  
 
 

Heb je een dierbare verloren en heb je behoefte om dit verlies met anderen te delen?   
Hiervoor biedt de rouwverwerkingsgroep ondersteuning. Door in gesprek te gaan 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 je 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: Inwoners uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel, Mook en Middelaar en Venlo.  
Wat: Rouwverwerkingsgroep  
Waar: Synthese Venray, Leunseweg 51 te Venray.                                                                                                          
Wanneer: Woensdag 1, 8, 15 en 22 april en 6 en 13 mei 2020 van 17.00 tot 19.45 uur                                                                                      
+ een terugkomdag op woensdag 17 juni 2020 van 17.00 tot 19.45 uur. 

 
Informatie en aanmelden  

Er zijn geen kosten aan de training verbonden.     
Aanmelden kan tot 2 weken voor start cursus. 

Enkele weken voor de start van de training is een intakegesprek. 
Trainers: Anja Damhuis en Jolanda van der Weijden. 

De bijeenkomsten beginnen om 17.00 uur met soep en een broodje. 
Voor uitgebreidere informatie kun je altijd contact met ons opnemen. 

 
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese,                                     

 www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving. 
 
  

Op dinsdag 11 februari kwam Leon Pouls naar Oostrum om de dames van 
ZijActief en hun introducees bij te praten over de verschillen tussen mannen en 
vrouwen. 

Een belangrijk thema, en daarom was er een deskundige in huis gehaald. Leon 
Pouls heeft een coaching praktijk en geeft daar o.a. relatietherapie. Maar het 
serieuze gedeelte bewaart Leon voor zijn praktijk, want tijdens deze avond 
werden de verschillen op zeer humoristische wijze uitgelegd, aan de hand van 

praktijkvoorbeelden en filmpjes die voor velen in de zaal heel herkenbaar waren.                                                                              
Regelmatig barstte de zaal dan ook in lachen uit.  
Helder werd dat er inderdaad verschillen bestaan, maar dat die zijn te herleiden uit veel vroegere tijden, toen de man 
nog joeg om zijn gezin van eten te voorzien, en de vrouw voor huis, haard en kinderen zorgde. Hieruit vloeit 
bijvoorbeeld het vermogen van de man voor om zich maar op één ding te kunnen richten, hij moet zich alleen maar 
richten op dat perfecte schot tijdens de jacht. De vrouw kan daarentegen multitasken, want die moet op de kinderen 
passen, het vuur brandend houden, het eten bereiden, en noem maar op. Verschillen uit de oertijd, die nu nog steeds 
doorwerken. 

De moraal van het verhaal van Leon Pouls was dan ook dat mannen en vrouwen de eigenaardigheden van elkaar beter 
moeten accepteren, omdat we nu eenmaal zo in elkaar zitten. Deze boodschap werd met een vette knipoog gebracht, 
en de dames van Oostrum hebben er een heel amusante avond aan beleefd.En ook de introducees waren gelijk zo 
enthousiast dat ZijActief enkele nieuwe leden kon bijschrijven.  
Wil je ook zulke leuke avonden meemaken? Wordt dan lid en meld je aan bij onze secretaris Hanny Delbeck, 
secr.zijactiefoostrum@hotmail.com. 

 



Hallo, ik ben Niels Berkel en ben 11 jaar.

Ik zit op de Meulebeek in groep 8 en meester Yvo als meester.

Op school doen we veel verschillende dingen zoals: rekenen, taal en spelling. Ook hebben wij ook gym en 
handvaardigheid. Gym vind ik het leukste om te doen. Ik vind het leuk om trefbal te spelen bij de gymles. 

Volgend jaar ga ik naar Metameer in Stevensbeek. Daar heb ik veel zin in. Het is wel een andere school, 
maar volgens mij wel een leuke school. Mijn zus zit ook op deze school. 

In dit jaar heb ik het meest zin in de musical. Wij zijn al op kamp geweest.

Toen hebben we gezwommen en spellen in het bos gedaan. Dat was hartstikke leuk. 

Ook zijn we met de klas naar het Rijksmuseum in Amsterdam geweest. Het was een hele lange reis met de 
bus, maar wel heel interessant. Wij zijn ook nog naar de Risk Factory in Venlo geweest. Dat was erg leuk en 
interessant om mee te maken. 

Ik geef de pen door aan: Rens uit groep 8 van de Meulebeek



Âssekruūske
Betekenis: askruisje
Op âssewoensdág en âssekruuske hale.
Op aswoensdag een askruisje halen.

De Spreakbuūs

SVO   VOETBAL 
 

Jeugd   
 
Programma    
 

zaterdag 29 februari 2020    
S.V. Oostrum JO19-1   -  ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO19-1 15:00  
SV Venray JO15-4 S.V. Oostrum JO15-1 11:00  
S.V. Oostrum JO14-1G UDI'19/CSU JO14-3 13:30  
ST Egchel/Panningen JO13-1 S.V. Oostrum JO13-1G 12:30  
S.V. Oostrum JO11-2G Sparta '18 JO11-2G 09:00  
S.V. Oostrum JO10-1 Venlosche Boys JO10-2 09:00  
S.V. Oostrum JO10-2G SVOC'01 JO10-1 09:00  
S.V. Oostrum JO10-3G Leunen JO10-2G 09:00  
Hegelsom JO9-1G S.V. Oostrum JO9-1 09:30  
S.V. Oostrum JO9-2G Olympia'18 JO9-3 11:00  
S.V. Oostrum JO8-2G Deurne JO8-2G 11:00  
S.V. Oostrum JO7-3G/JO7-4G   -  SV United JO7-1/JO7-2 10:00  
    

Senioren   
    

Programma    
 
zaterdag 29 februari 2020    
Venlosche Boys Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
zondag 1 maart 2020    
S.V. Oostrum 1 America 1 14:30 Pupil van de week Michelle Linders 
S.V. Oostrum 2 VVV'03 3 12:30  
SV Venray 6 S.V. Oostrum 3 10:30  
S.V. Lottum 3 S.V. Oostrum 4 12:00  
S.V. Oostrum VR1 SSS'18 VR2 11:30  
 
 



Redactie adres 
G. Smedts, 
Valkenkampstraat 14 
5807 AN  Oostrum
T 0478 58 46 42
E weekblad@dorpsraadoostrum.nl

Sluiting aan te leveren kopij
Zaterdag 18.00 uur

Bezorgklachten
Periodiek 
T 0478 58 28 77

Kijk voor de Digitale kalender op: www.dorpsraadoostrum.nl/kalender
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MAART  
  
4 INLOOPMORGEN KBO
6 JAARVERGADERING TCO
8 ROMMELMARKT SMT
8 GEZELLIG ZONDAGMIDDAG SERVICEPUNT
9 BEWEGEN & CREA KBO
10 KIENEN KBO
11 INLOOPMORGEN KBO
11 MUZIEKMIDDAG (GEUTEFIKS) DE ZONNEBLOEM
12 PIJNBESTRIJDING ZIJACTIEF
14 LENTE TOERNOOI TCO
16 COMPUTEREN/BEWEGEN KBO
17 FILMAVOND IN VENRAY   (ZIJACTIEF ROERMOND) ZIJACTIEF
18 JAARVERGADERING (60-JARIG BESTAAN) KBO
21 POTGRONDACTIE SMT
22 GEZELLIG ZONDAGMIDDAG SERVICEPUNT
23 BEWEGEN & CREA KBO
24 QUIZ ZIJACTIEF
24 DAG VAN ALLEENGAANDEN   (ZIJACTIEF ROERMOND) ZIJACTIEF
25 SMAKT (3 DORPEN) KBO
26 UITWISSELING MET SAMBEEK TCO
29 LENTECONCERT (BACK IN TIME) AOSTRUMSE ZANGKOMPENEEJ
31 FIETSTOCHT KBO
  
APRIL  
  
1 INLOOPMORGEN KBO
2 TEV (TENNIS EVENT VENRAY) TCO
4 LIMBURGSE VROUWENDAG   (ZIJACTIEF ROERMOND) ZIJACTIEF
4 UITWISSELING MET ‘T LÖBKE (IN OOSTRUM) TCO
5 GEZELLIG ZONDAGMIDDAG SERVICEPUNT
6 BEWEGEN & CREA KBO
7 KIENEN KBO
7 INTRATUIN 
8 INLOOPMORGEN KBO


