
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Agenda: 
Za. 27 aug. Inzamelen oud papier 
Zo. 28 aug. Luikse Markt 
 
* Voor meer informatie zie www.smtinfo.nl 
 

 
 
 

Redactieadres: 
 

G. Smedts,  
Valkenkampstraat 14, 
5807 AN  Oostrum.  
Tel. 58 46 42. 
E-mailadres:  
oostrumsweekblad@planet.nl 
 

Rabobank: 12.81.44.912 
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“Periodiek”, tel. 582877. 
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ZATERDAG 13 augustus  09.00 – 12.00u. INZAMELEN OUD PAPIER 
 

Locatie terrein van Rattingen Oirloseweg 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
R.K. Parochie O.L. Vrouw Geboorte, Oostrum      

                                      
       

 
Zondag 7 aug. 9.30 uur: Hoogmis (orgelspel)   
   Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,   
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.   
 
                Misdienaars: Quincy en Sharon     
 
 Donderdag 11 aug. 9.00 uur: H. Mis                                    
 
Zondag 14 aug. 9.30 uur: Hoogmis (Koor van Geijsteren)   
                 Bedevaart van de parochie Geijsteren.   
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 
 
                Misdienaars: van de parochie Geijsteren    
  
Donderdag 18 aug. 9.00 uur: H. Mis     
  
Vrijdag 19 aug. 15.00 uur: Huwelijksmis voor het bruidspaar  
                    Mieke Beerkens en Stefan Hudales 
 
NB:  Het telefoonnummer van Pastoor A. Keller, Mgr. Hanssenstraat 20, is 851146.   
         In verband met tijdige publicatie in het Oostrum’s Weekblad en Peel en Maas  
         dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 18.00 uur op te geven bij kerkbestuurslid 
         Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  584031.                                                                                      

    
 

             

Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend, de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten 
Tel. 0900-8818 

 
 
 
 
 
 
 

WEEKEND- EN NACHTDIENSTEN VENRAYSE APOTHEKEN: 
Apotheek: Antoniusveld, Stationsweg 60d, tel. 584877 
Openingstijden weekend: zaterdag en zondag van 17.00-18.00 uur. 
 
BEZORGDIENST APOTHEKEN VENRAY 
Maandag t/m vrijdag tussen 09.30 en 17.00 kan er bezorgd worden in Oostrum  
(alleen bebouwde kom). Er kan bovendien bezorgd worden tussen 13.00 en 17.00 uur op, 
maandag, woensdag en vrijdag in Oostrum (buiten de bebouwde kom). 

Groene Kruis Winkel - Uitleen verpleegartikelen 
Venray, Schoolstraat 7 (maandag 13.00-17.00 uur,  

dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.30 uur)  
Tel. 088-6108861, 24 uur per dag bereikbaar. 

Weekenddiensten huisartsen 

Weekend- en nachtdiensten venrayse apotheken 

GEEN SPOED, WEL POLITIE ? BEL DAN 0900 - 8844 



 
 
 
 
 
AUGUSTUS 
 
04  Augustus Wandelen        KBO 
17 Augustus Kevelaer met Oirlo & Castenray     KBO 
18 Augustus Wandelen        KBO 
28 Augustus   Luikse markt        Harmonie 
 
SEPTEMBER 
 
01  September         Wandelen       KBO 
3/4 September  Kamp jeugleden       Harmonie 
5-6-7 September Meerdaagse reis      KBO 
07   September Tienrays Museum      De Zonnebloem 
10  September Bloemenactie       Aostrumse Zangkompeneej 
10/13 September Kermis 
15  September Wandelen       KBO 
22 September Mw. Olaerts       Zijaktief 
26 September Breifabriek met Oirlo & Castenray    KBO  
26 September  Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) F 20.00 uur Dorpsraad 
27  September Kienen        KBO 
   
OKTOBER 
 
01  Oktober  Dag van de Ouderen      KBO 
02  Oktober  Ensemble-concert      Harmonie 
04  Oktober  Ton Brouwers (Paranormale geneeswijze)   Zijaktief 
06  Oktober            Wandelen       KBO 
11  Oktober  Dorpsraadvergadering (Thema) F 20.00 uur            Dorpsraad 
11  Oktober  Dagreis Wittem met Oirlo & Castenray   KBO 
12  Oktober  Vollemaanswandeling      Zijaktief 
16  Oktober              Play-in jeugdorkesten door Muziekfederatie Venray  Harmonie 
18  Oktober  Kienen        KBO 
18  Oktober  Jong voor Oud (Muziek)     De Zonnebloem 
20  Oktober    Wandelen       KBO 
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MC CATERING SERVICE   

Uw catering in Well. 
 

Voor alle gerechten en arrangementen. 
 

 
Laat u verassen, bijvoorbeeld: 

 
 
 
 
 
 

Kijkt ook eens op onze website:  
www.mccateringservice.com           

Voor info of vragen kunt u ons bereiken 
via: info@mccateringservice.com 

 
MC CATERING SERVICE, 

Sterrenbos 48, 5855 BV, Well.       
Tel. 06 – 41820672 (van 9.00 tot 19.00 uur) 

Tel. 0478 – 501006 (na 19.00 uur) 
 

3 soorten warm vlees               
+ nasi of bami of witte rijst € 12,50 



 

 

Venray stapt over op 
brengsysteem plastic afval 
 
 
Met ingang van september stapt de gemeente Venray over op een brengsysteem voor 
plastic afval. Dat betekent dat het plastic afval in Venray niet meer aan huis wordt 
opgehaald. Inwoners kunnen het plastic afval in één van de speciale containers deponeren 
die verspreid in de hele gemeente staan. De laatste inzamelronde van Sita is op vrijdag 19 
augustus.  
 
Met de keuze voor brengen komt na één jaar een einde aan de proef met het maandelijks ophalen 
van het plastic. Wethouder Ike Busser legt uit waarom: “Huis-aan-huis ophalen levert wel extra 
plastic op in vergelijking met brengen, maar de kosten zijn ook flink hoger. Per saldo is het duurder 
voor de gemeente en de Venrayse burger. Dus is het verstandig om terug te keren naar het 
bestaande brengsysteem.”  
 
 
Slimme ondergrondse container 
Inwoners kunnen het plastic blijven brengen naar één van de speciale containers voor kunststof 
afval. Ze staan bij supermarkten in Venray en op centrale plekken in dorpen en wijken. Vorig jaar is 
in Oostrum de eerste ondergrondse container voor kunststof afval in gebruik genomen. De 
apparatuur in deze speciale container perst het plastic bijeen, zodat de container minder vaak 
geleegd hoeft te worden. Het apparaat geeft zelf aan als de container moet worden geleegd. 
Omdat deze ondergrondse perscontainer naar tevredenheid functioneert, worden de komende 
maanden meer bakken voor het plastic afval in de grond geplaatst. De containers bij de 
supermarkten zijn vorige week geplaatst.  
 
 
Geen zakken meer bestellen 
Inwoners kunnen nog tot 1 augustus 2011 gratis Plastic Hero-zakken bestellen voor het aan huis 
inzamelen van plastic afval. Dit kan via het telefoonnummer 0800-7329253 (gratis) of via 
www.zakkenbestellen.nl. Na die datum zijn het telefoonnummer en de website niet meer voor 
inwoners van Venray beschikbaar. Volle Plastic Hero-zakken zijn te groot voor de containers voor 
plastic. Zakken die over zijn, zijn dus niet meer bruikbaar voor Venrayse inwoners.  
 
 
Plastic apart blijven houden 
Wethouder Ike Busser benadrukt dat het voor de inwoners van Venray aantrekkelijk blijft om 
plastic apart te houden. Vanwege het milieu én de portemonnee. “Vorig jaar werd 13,3 kg kunststof 
per inwoner ingezameld in heel Venray. Van al dat plastic worden nieuwe kunststof producten 
gemaakt, zoals bermpaaltjes, pallets, fleecetruien en nieuwe verpakkingen. Bovendien scheelt het 
apart houden van het plastic afval tientjes per jaar aan afvalstoffenheffing.” 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedevaart naar Kevelaer 
 
Woensdag 17  augustus gaan we op bedevaart naar Kevelaer tezamen met Oirlo en Castenray 
 
Het programma voor die middag is als volgt: 
 

• 15.00 uur de H.Mis in de biechtkapel, opgedragen door Pastoor Keller; het Linderskoor zal 
de zang verzorgen 

 
• Hierna is er koffie met gebak in het klooster 

 
• De eigen bijdrage € 3.00 per persoon te voldoen bij opgave 

 
• Diegene die er per fiets heengaan worden om 12.30 uur op het Dorpsplein verwacht. 

 
• Wie interesse heeft in een langere fietstocht gaarne verzamelen om 10.00 uur op het 

Dorpsplein. 
 

• Mocht u per auto gaan, vertrekken we om 14.00 uur vanaf het Dorpsplein. Medepassagiers 
worden vriendelijk verzocht om aan de chauffeur € 2.50 te betalen. 

 
Uiterlijk 14 augustus opgeven bij Mw. N.van Soest, Geeststraat 9. 
 
 

 
 
Kevelaer 
 
…………………………………..per fiets 
 
…………………………………..per auto 
 
 



 



                                                          
 
 
 
 
 
 
Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 8 augustus 2011 is het Alzheimer Café Venray gesloten wegens Venrayse kermis en 
schilderwerkzaamheden in de Kemphaan. Het café is een maandelijkse informele bijeenkomst 
waar mensen met dementie, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden elkaar in een 
ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en te leren over dementie en 
aanverwante thema’s.  
Het Alzheimer Café Venray vindt plaats in De Kemphaan, Kennedyplein 1 te Venray.  
 
Voor meer informatie kunt u bellen met Alzheimer Noord-Limburg: 06-27830080 
 
 
 
Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

 
Op vrijdag 12 augustus is er weer afspraakspreekuur voor de 
verplichte rijbewijskeuring voor senioren bij stichting De Kemphaan 
aan het Kennedyplein 1 te Venray. De keuring kost 30 euro en 
aanmelden op tel. 0478-586706. Voor de keuring zijn nodig: een 
ingevulde Eigen Verklaring 
(verkrijgbaar bij de gemeente), een kleine hoeveelheid urine, een 
overzicht van de eventuele medicijnen, de bril voor in de verte zien 
en het rijbewijs.  

   De volgende keuring is op vrijdag 9 september. 
 
 
 
 
  

Zaterdag 20 augustus vieren onze ouders en grootouders 
 

Wiel  en Mieny Pingen-Ewals 
 

hun 
 

50 jarig huwelijksfeest 
 

Wilt u hen hiermee feliciteren, dan bent u die dag van harte welkom 
tijdens de receptie van 18.00 uur tot 19.30 uur bij                  

Restaurant Bowling Venray, Mgr. Hanssenstraat 10 in Oostrum. 
 

Kinderen en kleinkinderen 
 



 



 

 
 
S.V. OOSTRUM HEEFT PRIMEUR BIJ ORGANISATIE VENRAY CUP 
        
De achttiende editie om de Venray Cup kent dit jaar een primeur want voor het eerst zijn B.V.V.’27 
( Blitterswijck) en S.V. United ( Meerlo-Wanssum) met hun standaardteam van de partij.  
Buiten de bovengenoemde teams doen ook de standaardteams van Holthees, Merselo, Leunen, 
SVOC’01 (Oirlo-Castenray), Oostrum en Ysselsteyn mee. Hoofdklasser Venray  maakt het 
deelnemersveld kompleet met twee lagere teams zodat er een deelnemersveld is van 10 teams. 
Dit jaarlijkse terugkerende toernooi van voetbalverenigingen uit de gemeente Venray vindt plaats 
op zondag 14 augustus 2011 op het Sportpark “de Spar” in Oostrum en geldt als laatste 
voorbereiding op de bekerwedstrijden van de KNVB. 
De 10 teams zijn verdeeld over twee poules en zij beginnen om 11.00 uur met de poulewedstrijden 
op 3 speelvelden. Om 16.00 uur is op het hoofdveld de finale om de Venray Cup. 
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door van den Munckhof bv te Venray. Voor de 1e en 2e 
plaats zijn door van den Munckhof bv waardebonnen beschikbaar gesteld. 
Ook dit jaar wordt er gestreden om de Fair-Pay trofee. Deze wisseltrofee met een geldprijs wordt 
beschikbaar gesteld door de Rabobank Venray. De beoordeling hiervan is in handen van de 
scheidsrechters. De wedstrijden staan onder leiding van KNVB scheidsrechters. 
Ysselsteyn verdedigt op 14 augustus in Oostrum de Venray Cup. Zij wonnen in 2010 
met 1-0 van Leunen de winnaar van 2009. Oostrum de organiserende vereniging was in 2008 en 
2009 heel succesvol met het winnen van de Venray Cup. 
 
 
 

Dames en Heren gemengdkoor. 
 

Woensdag 17 augustus 19.45 uur repetitie in de kerk. 
Vrijdag 19 augustus om 15.00 uur huwelijksmis. 

Zondag 21 augustus 9.30 uur Hoogmis. 
 

. 
 
  
   

 
 
 

  



 
Sensoor Telehulpverlening Limburg en suïcidepreventie 
 
 
Sensoor Telehulpverlening Limburg continueert de samenwerking met de stichting 
113 Online rond suïcidepreventie. De mogelijkheid om een (anoniem) gesprek 
hierover te voeren kan van cruciale betekenis zijn om zelfdoding te voorkomen. 
 
 
Niemand wil echt dood. Maar er zijn situaties waarin mensen dit als enige uitweg zien.  
Praten over zelfmoord is lastig en het is juist zo belangrijk dat het kan.  
De stichting 113 Online is opgericht om mensen te helpen die zelfmoord gedachten hebben en 
biedt een uitgebreid scala aan hulpmogelijkheden. 
De eerste stap is praten. En dat op een manier die veilig en gemakkelijk is. Bijvoorbeeld door de 
telefoon, waarbij men anoniem kan blijven. 
 
Sensoor Telehulpverlening Limburg biedt die mogelijkheid. Deze dienst is dag en nacht bereikbaar 
voor een telefonisch gesprek met een getrainde vrijwilliger. Over alle denkbare en ondenkbare 
onderwerpen. Van de A van alcohol tot de Z van zelfmoord en alles wat daar tussen zit. Daarom 
verzorgt Sensoor Telehulpverlening Limburg ook 200 nachten per jaar de telefonische opvang voor 
113 Online. 
 
Sensoor Telehulpverlening  Limburg wordt jaarlijks ongeveer 20.000 keer gebeld door mensen die 
behoefte hebben aan een gesprek, informatie of advies. De gesprekken gaan over de meest 
uiteenlopend onderwerpen, zoals relatieproblemen,  eenzaamheid, verslaving,  depressie etc. En 
over zelfdoding. Mensen die bellen kunnen  anoniem blijven.  
De telefonische opvang wordt verzorgd door een team van ongeveer 30 vrijwilligers.  Deze 
bemannen bij toerbeurt de hulpcentrale in het centrum van Venlo en worden hierbij begeleid en 
ondersteund door enkele beroepskrachten. De vrijwilligers vormen een divers gezelschap, qua 
leeftijd, achtergrond en dagelijkse bezigheden.   
 
De vrijwilligers zoeken collega’s: Mensen, die geïnteresseerd zijn in en respect hebben voor hun 
medemensen. Mensen die redelijk stabiel zijn, die bereid en in staat zijn om hun eigen 
functioneren kritisch te bekijken en hun horizon te verbreden. Mensen die een gesprekspartner op 
afstand willen zijn. 
Sensoor vraagt van elke vrijwilliger om per vier weken vier telefoondiensten te verzorgen, 
(waarvan een nachtdienst en een keer een dienst in het weekend.). Het rooster wordt in onderling 
overleg opgesteld. 
 
Nieuwe vrijwilligers volgen eerst een interne basisopleiding . Deze opleiding bestaat uit een 
training die 8 tot 10 dagdelen in beslag neemt en een stage aan de telefoon. In de training wordt 
o.a. aandacht besteed aan gespreksvaardigheden, sociale kaart, en specifieke problemen 
waarover vaak gebeld wordt. Na een half jaar wordt een aanvullende training gegeven voor de 113 
Online diensten. 
 
De basisopleiding start  na de zomervakantie. Mensen die geïnteresseerd zijn in deze vorm van 
vrijwilligerswerk kunnen een informatiepakketje opvragen via telefoonnummer  
077-351 40 57 (kantoortijden) of via email : info@telehulplimburg.nl 
Op de website www.telehulplimburg.nl  is meer informatie te vinden. 



 
Op avontuur in de Leunse Paes  

met IVN Geysteren Venray! ! ! 
 

 
IVN Geysteren Venray gaat op zondag 14 augustus weer eens de natuur in en wel naar het leuke 
struingebied de Leunse Pees. !  
Deze tocht is vooral bedoeld voor gezinnen, maar natuurlijk mag iedereen meelopen.  
Opa, oma, tante, oom, neef en nicht vriend en vriendinnetje, iedereen is welkom. 
.  
Bij deze wandeling willen we kinderen, samen met hun familie, de gelegenheid bieden een 
spannende natuurtocht te maken. Er zal dan ook niet gewoon gewandeld worden met een gids, 
maar er is een tocht te lopen waarbij opdrachten gedaan kunnen worden, die de bijzonderheden 
van dit gebied aangeven. Hoe dit allemaal zal gaan verlopen? Dat krijg je terplekke te horen, zien 
en doen. En . . . . het is zeker spannend en verassend! 
 
De Leunse Paes  
 
De Leunse Paes is een natuurontwikkelingsgebied. Centraal stroomt de Oostrumsche Beek, die in 
de Peel ontspringt en bij Geysteren in de Maas uitmondt.  
Verder is het er zeer gevarieerd met ruig en nat grasland, struikgewas, vennen en poelen en een 
droog- en moerasbos.  
Grazende koeien vormen de maaimachines en voorkomen dat het gebied helemaal dichtgroeit. 
Overal mag gestruind en in de aangelegde poelen geschept worden. Dit gebied is ook door  de 
bever ontdekt en  hij is druk met omknagen van bomen waarmee hij zijn burcht bouwt. Ook 
gebruikt hij boomstammen om de waterstand te verhogen om zo de ingang van zijn burcht onder 
water te houden.  
Je zult versteld staan te zien wat zo`n bever aan hout kan omknagen en verwerkt, het is een 
raadsel waar al dat hout gebleven is.  
Dit en nog veel meer is er te ontdekken als we gaan wandelen in de Leunse Paes. 
 
Daar er koeien lopen en dus de flaters niet te ontwijken zijn, zijn laarzen of stevige 
wandelschoenen zeker aan te raden. Het is ook niet geschikt voor buggy`s en 
kinderwagens, 
  
 
Startpunt. 
 
We beginnen in de Leunse Paes aan de Baggerweg bij 
de visvijver om 10.00 uur, waar de sporen van 
aanwezigheid van een of meerdere bevers talrijk zijn.  
 
Hoe kom je daar? 
 
Komend van Venray ga je onder het viaduct door 
richting Leunen. Je neemt de 4de weg links ( 
Brienshoekweg) en dan weer de 4de weg links 
(Weideweg) . Deze rijd je door tot je even vóór de bocht 
naar rechts de visvijver ziet . Daar komen we samen. 
 
 
 



Schoonheidsspecialiste 
 

Maud Vermeulen 
 
* Gezichtsbehandeling klein of groot 
* Verven van wimpers en/of wenkbrauwen 
* Harsen gelaat en/of lichaam 
* Sabaaydi massage 
 
 
* Nieuw: BODYSUGARING 
   - Harsen met een suikerpasta 
   - Minder pijnlijk dan gewone hars 
   - Haren worden zachter en lichter van kleur 
   - Vermindering van haargroei 
 
 
Voor meer informatie of voor het maken van 
een afspraak kunt u contact opnemen met: 
 
Maud Vermeulen 
Vlasakker 2 
5807 BK Oostrum 
Tel: 0478-512102 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



NOVEMBER 
 

03  November Wandelen       KBO 
03   November Marian v/d Berg (Lezing)     Zijaktief 
02   November Kienen        De Zonnebloem 
08   November Dorpsraadvergadering (Openbare)    F 20.00 uur Dorpsraad 
10   November Algemene ledenvergadering in Roermond   Zijaktief 
11    November  Jaarvergadering (Café Back in Time) & Opening jubileumjaar 5x11 CV. De Karklingels 
15   November Kienen        KBO 
17   November Wandelen       KBO 
18   November Zitting (D’n Oesterham)     CV. De Karklingels 
19   November Zitting (D’n Oesterham)     CV. De Karklingels 
24  November Caberesk programma met als thema: Oud-hollandse likeuren KBO 
27  November  Uitvoering bij Intratuin te Venray.   Aostrumse Zangkompeneej 
27  November Intocht Sinterklaas       Decembercomité 
??   November Margrietbeurs      Zijaktief 
 

DECEMBER 
 

01  December  Wandelen       KBO 
08  December Kerststukjes maken      Zijaktief  
13   December Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) Z 20.00 uur Dorpsraad 
13   December Kienen        KBO 
14   December Kerstviering       De Zonnebloem 
15   December Wandelen       KBO 
16   December Kerststukjes maken      KBO 
20   December Kerstavond       Zijaktief  
22   December Kerstviering       KBO 
 



 


