
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Bericht van de redactie: De komende tijd is het inleveradres voor de kopij:  

 bovengenoemd   e-mailadres of 
 Buitenhof 13,  5807 BW  Oostrum, tel. 550566 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Thema avond op dinsdag 9 oktober 2012 om 20.00 uur in “den Oesterham” 
 

    “De toekomst van het Oostrums Weekblad” 
 

   Discussieer mee en geef uw mening. 

 
 
 
 
 
Za. 15 sept. 09.00u. Inzamelen oud papier 
Ma. 17 sept. 18.45u. Repetitie jeugdorkest  

19.30u. Groepsrepetitie trompetten  
  20.15u. Repetitie orkest 
Wo.19 sept. * Leerlingen tamboerkorps 
  19.00u. Repetitie Hit-it 
  20.00u. Repetitie tamboerkorps 
        
Agenda:  
29 sept. Inzamelen oud papier 

ZATERDAG 15 sept. 09.00 – 12.00u. INZAMELEN OUD PAPIER 
 

LOCATIE: PARKEERPLAATS naast 
ALLEMANSCAFE!!!!! 

  
 

REDACTIEADRES: 
 

G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 
 

5807 AN  Oostrum. Tel. 58 46 42. 
 

E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl 
 
Rabobank: 12.81.44.912 
 

Bezorging: “Periodiek”, tel. 582877. 

40e jaargang WK 37                 Sluitingsavond in te leveren kopij 

13 september 2012             Zaterdagavond 18.00 

uur 

Stichting Dorpsraad Oostrum  

Jofferspas 15 
5807 BZ OOSTRUM 
tel. (0478) 561231 
e-mail: dorpsraadoostrum@home.nl 

internet: www.dorpenvenray.nl 
Rabobank Venray Meerlo-Wanssum 
14.00.01.689 

 

mailto:oostrumsweekblad@planet.nl
http://www.dorpenvenray.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
Zondag 16 sept.  9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)            
 
     jaardienst Pièrre Wolters,      
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,   
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.     
 
 15.30 uur: Doop van Fenne Sikes     
 
                  Misdienaars: Jack en Sandra                               
  
Donderdag 20 sept.  9.00 uur: H. Mis                                                  
 
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          
Voor Spoedrecepten van uw Apotheek kunt u buiten openingstijden                                          

terecht bij een Huisartsenpost. 
 

TEL. 0900 - 8818 

 
Bij een melding van vernieling of overlast dan kunt u zich wenden tot de gebiedsmentor van de 

Politie Noord-Limburg, dhr. R. Coppus of via e-mail roel.coppus@limburg-noord.politie.nl 
 

GEEN SPOED, WEL POLITIE?   0900 – 8844 
 

Hinder of overlast in de openbare ruimte, of als u vragen of meldingen heeft van praktische 
aard zoals bv. Losliggende stoeptegels, gevaarlijke obstakels e.d. met de: 

 

GEMEENTE VENRAY      523333 
 

MELDINGEN-AMBULANCE-POLITIE-GEMEENTE VENRAY 

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN & APOTHEEK 

 

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

mailto:roel.coppus@limburg-noord.politie.nl


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoals u wellicht al gelezen, gezien of gehoord heeft, organiseert de harmonie een dinnershow:  
 

Muziek met smaak! 
 

Muziek met smaak! vindt plaats op zaterdag 10 november 2012 in de Evenmentenhal te Oostrum. Het is een 
avond vol muziek en entertainment onder het genot van een heerlijk diner. Het orkest zorgt samen met de 
drumband, een combo, twee zangers en twee zangeressen voor de muzikale omlijsting van de avond. Om de 
show compleet te maken komt ook entertainment aan bod in de vorm van dans en toneel. Tijdens de show 
wordt u getrakteerd op een heerlijk diner in buffetvorm.  
 
We sluiten de avond af met een gezellige afterparty om nog even na te kletsen en de avond op een leuke 
manier af te sluiten. Natuurlijk mag goede muziek hierbij niet ontbreken en dus speelt er een goede band!  

 
Kortom: Dit mag u niet missen! 

 
Het is voor het eerst dat de harmonie een dinnershow organiseert en wij willen natuurlijk dat dit een groot 
succes wordt. Daarom zouden wij het heel leuk vinden als ook u aanwezig wilt zijn bij deze avond.  
 
De kaartverkoop is inmiddels van start gegaan. Een kaart voor de dinnershow is € 49,50 en is all-in; zowel het 
diner, de show als de drank zijn bij de prijs inbegrepen. De entree van de afterparty is bij de prijs van de 
dinnershow inbegrepen, maar de consumpties voor de afterparty zijn voor eigen rekening. U kunt ook een 
kaart kopen voor alleen de afterparty, deze is € 2,-. 
 
Van 3 september tot en met 20 oktober kunt u voor het kopen van kaarten terecht bij Slagerij Biermann. 
Daarnaast is er op 17 september en 8 oktober ook de mogelijkheid om kaarten te kopen bij de Oesterham 
van 18.30 tot 20.00 uur. 
 
Graag zien we u op 10 november bij Muziek met smaak! 

 

Een heel jaar zonder jouw liefde 

Een heel jaar zonder jouw stem 

Een heel jaar zonder jouw grapjes 

Een heel jaar zonder jouw lach 

Lieve Twan, ik mis je nog steeds elke dag 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SV Oostrum Jeugd 
 
uitslagen  
zaterdag 8 september 
MVC'19 A2-S.V. Oostrum A2,4-2 
Merselo B1G-S.V. Oostrum B1,10-1 
MULO MB1-S.V. Oostrum MB1,6-0 
S.V. Oostrum C1-Juliana Mill C1,3-1 
S.V. Oostrum C2-Melderslo C2G,4-1 
ST SV United/BVV'27 C2-S.V. Oostrum C3G,1-1 
S.V. Oostrum D1G-Melderslo D1,1-1 
S.V. Oostrum D2G-RESIA D2,7-1 
Hegelsom D2G-S.V. Oostrum D3G,8-1 
Montagnards E1-S.V. Oostrum E1,5-0 
Quick Boys'31/Venlo E1-S.V. Oostrum E2,1-10,speler van de week Joep Arts 
S.V. Oostrum E3-Volharding E3,2-13 
S.V. Oostrum E4-ST SV United/BVV'27 E6,2-9 
S.V. Oostrum F1-Blerick F2G,4-6,speler van de week joeri Pelzer 
GFC'33 F2-S.V. Oostrum F2,0-10,speler van de week Jan Arts 
S.V. Oostrum F3-Merselo F1G,4-4,speler van de week Tijn Kerstjes 
 
 
programma   
zaterdag 15 september 
S.V. Oostrum A1-Meterik A1,15:00  
S.V. Oostrum A2-H.B.S.V. A2,13:00  
S.V. Oostrum B1-ST SV United/BVV'27 B1,15:00 
S.V. Oostrum MB1-SV Venray MB1,13:00 
Avesteyn C1-S.V. Oostrum C1,13:00,vertrek 11.15 
FCV-Venlo C2-S.V. Oostrum C2,13:30,vertrek 12.15 
S.V. Oostrum C3G-Wittenhorst C4,11:30 
Ysselsteyn D1-S.V. Oostrum D1G,12:00,vertrek 11.00 
GFC'33 D2-S.V. Oostrum D2G,11:30,vertrek 10.30 
S.V. Oostrum D3G-Meterik D2,9:00 
S.V. Oostrum E1-VVV'03 E1,9:00 
S.V. Oostrum E2-VCH E1,11:30 
GFC'33 E3-S.V. Oostrum E3,9:00 
Montagnards E5-S.V. Oostrum E4,9:00 
Venlosche Boys F3-S.V. Oostrum F1,9:00 
S.V. Oostrum F2-America F1,9:30 
Sparta'18 F6G-S.V. Oostrum F3,9:00 
S.V. Oostrum MP1/2-SV United MP1/2,11:30 
 





SV Oostrum Senioren 
 
Uitslagen 
zaterdag 8 september 2012 
SVEB vet. -S.V. Oostrum vet.,3-2 
zondag 9 september 2012 
S.V. Oostrum 1-VCH 1,4-1  
S.V. Oostrum 2-Excellent 2,1-3 
DEV-Arcen 3-S.V. Oostrum 3,1-4 
S.V. Oostrum 4,Uitgesteld 
DEV-Arcen 4-S.V. Oostrum 5,0-3 
SVS 2-S.V. Oostrum 6,3-2 
S.V. Oostrum VR1-Bekkerveld VR1,1-6 
Programma 
zaterdag 15 september 2012 
S.V. Oostrum vet.-SV United(W) Vet.,17:00,16:30 aanw. 
zondag 16 september 2012 
vvVOS 1-S.V. Oostrum 1,14:30 
Constantia 2-S.V. Oostrum 2,12:30  
S.V. Oostrum 3-Merselo 3,10:00 
S.V. Oostrum 4-SVOC'01 3,11:30 
S.V. Oostrum 5-RKDSO 2,9:30 
S.V. Oostrum 6-SV United 4,12:00 
DAW VR1-S.V. Oostrum VR1,12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitslagen; 
PupillenF1; SVO- Sporting st  23-0 
PupillenD1; United-Oostrum  3-12 
PupillenD2; SV Lottum-Oostrum  6-2 
PupillenC1; Gazelle-Oostrum  1-1 
AspirantenB1; SVOC-Oostrum  9-4 
Senioren1; Oostrum-HBSV  1-12 
 
Programma; 
15-9-2012  13:00 SVO F1 - SVOC F1b 
15-09-2012 De Merels B1 - Oostrum B1 14:00 
15-09-2012 Oostrum C1 - SVOC '01 C2 11:30 
15-09-2012 Oostrum D2 - De Peelkorf D4 09:30 
15-09-2012 Oostrum D1 - De Peelkorf D3 10:30 
16-09-2012 Oranje Wit (L) 4 - Oostrum 1  13:00 
wo 
19-09-2012 
Oostrum 3 - SVOC '01 4  21.00 
wo 
19-09-2012 
Oostrum 2 - SVSH 5  19:30 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuw in Oostrum: 
WIJKVERPLEEGKUNDIG SPREEKUUR IN D’N OESTERHAM 
 
Vanaf 29 augustus zit de wijkverpleegkundige van Proteion Thuiszorg iedere 
laatste woensdag van de maand voor u klaar in d’n Oesterham om al uw vragen 
op gebied van gezondheid, wonen en welzijn te beantwoorden.  
 
De wijkverpleegkundige kan advies, informatie en voorlichting geven en 
gezondheidstesten bij u afnemen voor onder meer bloeddruk en bloedsuiker.  
 
Wijkverpleegkundig spreekuur  
Gemeenschapshuis d’n Oesterham, Oostrum 
Iedere laatste woensdag van de maand tussen 11.00 en 11.45 uur.   
 
Loopt u gerust binnen bij de wijkverpleegkundige: een vertrouwd gezicht in de 
wijk! Een afspraak maken is niet nodig.  
 

          
www.proteion.nl  Ι  088 - 850 00 00

 

 



Beste leden  
van de afdelingen voetbal en korfbal van de S.V.O. 
 

Op maandag 22 oktober a.s. vindt de jaarlijkse 
ledenvergadering van de Sportvereniging Oostrum plaats. 
Tijd: 20.30 
Plaats: kantine op het sportpark. 
Schrijf alvast op in je agenda, smartphone, tablet, harde 
schijf,  zodat je er ook bij kunt zijn. 
Secretaris SVO 
 

MELVINS TWEEWIELERS SPONSERD B-MEIDEN S.V. OOSTRUM 
Melvin Tweewielers, vlakbij station NS in Oostrum, is de nieuwe shirtsponsor 
van de B-meiden van de afd. Voetbal S.V. Oostrum. 
Eigenaar Melvin Rongen (midden op de foto) heeft het hele damesteam in het nieuw gestoken. 
Op zaterdag 8 september 2012, tijdens de eerste competitiewedstrijd tegen MULO, zijn de shirts officieel 
in gebruik genomen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Koken naar de “ Ayurvedische leer “ met  Lydia 

De Indiase, vegetarische en Ayurvedische keuken is een avontuur… door het subtiele gebruik 
van kruiden maken we heerlijke en verrassende gerechten. 

 
Zaterdag 22 September 
Zaterdag  6 oktober               

Zaterdag 27 Oktober 
 

Hoe gaan deze kookworkshops eruit zien? 
 Introductie Ayurveda & voeding  

  koken met Lydia 

 Gezellig met elkaar eten en genieten 

 Doshi cake en drankjes inbegrepen 

 Recepten en een kleine atractie om mee naar huis te nemen  

 
Deze kook lessen zijn vanaf 13.30 tot 0ng. 17.00 Kosten € 47,00 
 

 
Locatie Yoga centrum Le Perle Zuivelweg 2 te Leunen 

Opgeven bij Rosa Ross 
Tel: 06 307 302 38 

rross@home.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Verslag 3-daagse reis van Castenray, Oirlo en Oostrum 
 
3, 4 en 5 september hadden we onze jaarlijkse zonovergoten reis; ditmaal stond ons hotel in Blankenberge. 
Op de heenreis reden we richting Brugge, waar we de lunch gebruikte. Na de lunch maakten we een boottocht 
over de ‘Reien’, waar we volop konden genieten van de schoonheid van deze stad,met zijn prachtige 
gebouwen en kerken. Na nog wat te hebben rondgelopen reden we verder naar ons hotel waar 19.00 uur een 
prima diner werd geserveerd. 
De tweede dag gingen we naar Ieper, een belangrijke en rijke kunststad die in de Eerste Wereldoorlog 
nagenoeg geheel werd verwoest. De stad is echter weer geheel opgebouwd. 
Onder leiding van een gids maakten we over ca. 80 km. de zgn.’Flanders Fields Route’. Deze gids heeft ons 
op gepassioneerde wijze geleid langs Britse en Duitse Kerkhoven, waar de gesneuvelden, met name op de 
Britse begraafplaats, zoveel mogelijk op de plaats waar zij zijn gesneuveld hun laatste rustplaats hebben. 
Deze begraafplaats is ook Brits grondgebied en wordt uiteraard ook  
door Britten onderhouden. Een zeer indrukwekkende ervaring.  
’s Avonds hebben we nog kunnen genieten van een onvoorzien muzikaal toetje  
verzorgd door onze chauffeur. Na de lunch rijden we richting Veurne en langs o.a.  
De Panne en Oostende terug naar Blankenberge. 
De laatste dag verlaten we Blankenberge en via de badplaats Knokke-Heist  
bereiken we natuurreservaat Het Zwin, een verzande zeearm met een enorme rijkdom aan planten en dieren.  
Na hier stapvoets langs te hebben gereden gaan we verder naar Groede, een plaatsje op Zeeuws-
Vlaanderen. Daar werden we opgevangen door een gids die ons meenam naar de daar aanwezige Lutherse 
Kerk. Een gids die een fantastische verteller bleek te zijn en ons op een humoristische en zeer interessante 
wijze ons de geschiedenis van Groede voorschotelde. Bij de uitgang van de kerk overhandigde hij ons 
toegangskaartjes voor een bezoek aan de Slijkstraat, een museumstraatje waar de tijd lijkt stil gestaan te 
hebben met z’n ouderwetse kruidenierswinkeltje, kapper, timmerwerkplaats enz. Ook een smidse in bedrijf 
waar de smid leden van onze groep in de gelegenheid stelde een oogje te smeden. Hier werd dankbaar 
gebruik van gemaakt. 
De lunch gebruikten we in de sfeervolle herberg, waarna we daar nog muzikaal werden verrast. 
Om half twee moesten we toch echt de thuisreis aanvaarden. Onderweg nog even gepauzeerd bij de 
Kaasboerderij om als laatste in Someren-Eind ons afscheidsdiner te nuttigen. 
Om ca. 21.00 uur waren we weer thuis. 
Al met al heel gezellige en ontspannen dagen. 
 
Leny Tromp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop “Eenzaamheid. (H)erkenning en hoe verder”. 
Het signaleren en herkennen van eenzaamheid is niet eenvoudig. Eenzaamheid is vaak een verborgen 
probleem. Het is van belang om in een vroeg stadium signalen op te vangen en in gesprek te gaan. In het 
kader van de Week van de Eenzaamheid biedt Synthese een workshop aan voor vrijwilligers. In de workshop 
wordt ingegaan op verschillende signalen van eenzaamheid en worden handvatten aangeboden om in 
gesprek te gaan. Er wordt aandacht besteed aan gesprekstechnieken en het maken van een persoonlijke 
netwerkkaart. De workshop wordt gegeven door Anja Damhuis van Synthese. De organisatie is in 
samenwerking met Match, Steunpunt Vrijwilligerswerk Venray en Servicepunt Jong en Oud van Synthese 
Horst. De workshop vindt plaats op woensdagavond 26 september van 19.00 uur tot 22.00 uur bij Synthese, 
Leunseweg 51 in Venray. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@vrijwilligerswerkvenray.nl of  
0478-516995.  De kosten zijn € 5 per deelnemer.  

mailto:info@vrijwilligerswerkvenray.nl


 

 

 

 

SEPTEMBER 
18  Sept  Kienen         KBO                                

18  Sept High Tea        Zijaktief 

20 Sept Wandelen        KBO 

24  Sept  Breifabriek (Met Oirlo & Castenray)    KBO 

29  Sept  Optreden op de Floriade (14.00 & 15.15)   Aostrumse Zangkompeneej 

OKTOBER 
01  Okt Dag van de Ouderen       KBO                                 

02  Okt Excursie Toverland       Zijaktief 

02  Okt Thema bijeenkomst vrijwilligers     Zonnebloem Oicastrum 

04  Okt Wandelen        KBO 

09  Okt Dagreis Wittem (Met Oirlo & Castenray)    KBO 

09  Okt Openbare vergadering (Thema)     Dorpsraad 

12  Okt Boottocht Wanssum       Zonnebloem Oicastrum 

16  Okt Kienen         KBO 

18  Okt Herfstwandeling       KBO 

28  Okt Optreden in het bejaardenhuis (De Nieuwenhof, Deurne) Aostrumse Zangkompeneej 

30  Okt Gezichtsgymnastiek       Zijaktief 

31  Okt  Schone Schijn – Oirlo      De Zonnebloem  

NOVEMBER 
01  Nov Wandelen        KBO 

02  Nov Aostrums Bestuurders Café 

06  Nov Info-middag (door Nederlandse Brandwondenstichting)  KBO  

08  Nov Algemene Ledenvergadering (Roermond)    Zijaktief 

09  Nov Jaarvergadering (Café zaal Back in Time)    CV De Karklingel 

10  Nov Muziek met Smaak                                                                    Harmonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

13  Nov Kienen         KBO 

13  Nov Openbare vergadering  (Foyer)     Dorpsraad 

15  Nov Wandelen        KBO 

15  Nov Verrassingsavond       Zijaktief 

20  Nov Muzikaal Verteltheater      KBO  

23-24  Nov Zitting        CV De Karklingel 

25  Nov Intocht Sinterklaas       Decembercomité 

25  Nov Korentreffen in Oostrum (B.I.T.)    Aostrumse Zangkompeneej 

27  Nov Rondleiding Crematorium      Zijaktief 

DECEMBER 
06 Dec Wandelen        KBO 

11  Dec Kienen         KBO  

11  Dec Kerststukjes maken       Zijaktief  

11  Dec Openbare vergadering  (Thema) Grote zaal   Dorpsraad 

14  Dec Kerststukjes maken       KBO                              

18  Dec Kerstavond & viering 80-jarig bestaan    Zijaktief 

19  Dec  Kerst viering – Oostrum      De Zonnebloem 

20  Dec Wandelen        KBO 

20  Dec Kerstviering        KBO  

20 Dec Toepavond         SVO 

2012 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Oostrums weekblad  “DIGITAAL”   ???? 
 

Geef uw mening op dinsdag 9 oktober 2012 “den Oesterham” 20.00 uur. 
 

 
 
 

Lezing mossen en korstmossen. 
 

In samenwerking met Natuur Historisch Genootschap organiseert IVN Geysteren-Venray 
op donderdag 20 september een lezing met als onderwerp mossen en korstmossen.  
De inleider van deze avond is mossendeskundige Klaas van Dort. 

 
 Mossen en korstmossen zijn met honderden soorten in Nederland vertegenwoordigd. Ze vallen zelden op, 
maar in stuifzanden en hoogvenen kunnen ze aspectbepalend zijn. Veel (korst)mossen zijn bepaald niet 
beperkt tot natuurgebieden, maar hebben juist een voorkeur voor het agrarisch en stedelijk gebied. Vooral op 
bomen levende soorten (epifyten) zijn vaak opvallend aanwezig in parken en langs wegen. De 
soortensamenstelling van een (korst)mosbegroeiing wordt grotendeels bepaald door eigenschappen van de 
standplaats zelf en externe factoren zoals stikstofdepositie. 
 
Deze lezing behandelt de algemene soorten in Nederland en gaat iets dieper in op de karakteristieke 
(korst)mossen in Noord-Brabant per habitat. 
De lezing vindt plaats in gemeenschapshuis d’n Oesterham, watermolenstraat 1 in Oostrum en begint om 
20.00 uur. 



 

 

 

 

JANUARI 
06  Jan Liedjesmiddag (d’n Oesterham)      CV De Karklingel 

12  Jan Prinsebal (D’n Oesterham)      CV De Karklingel 

19  Jan Jeugdprinsebal (Café-Zaal Back in Time)    CV De Karklingel 

26  Jan Klingelbal (uitreiking Orde van Verdiensten)    CV De Karklingel 

31  Jan Carnavalsbal voor ouderen (D’n Oesterham)    CV De Karklingel 

FEBRUARI 
03  Feb Wagenoverdracht met aansluitend receptie prins (D’n Oesterham) CV De Karklingel 

08  Feb Schoolcarnaval       CV De Karklingel 

09 t/m 12  Feb Carnaval       CV De Karklingel 

13  Feb Aswoensdag        CV De Karklingel 

MAART 
29 maart  Bloemenactie         SVO 

APRIL 
12 april Vrijwilligersavond        SVO 

13 april  Oud-ijzer actie       SVO 

MEI 
12-13 mei Jeugdkampen        SVO 

26-27 mei Jeugdkampen        SVO 

18-19 mei A-toernooi         SVO 

JUNI 
1 juni  Receptie kampioenen       SVO 

2 juni  Sportdag         SVO 

 

 

2013 
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  Discussieer mee over de toekomst van het weekblad!  
 
  Dinsdag 9 oktober 2012  20.00 uur in “Den Oesterham” 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

Ook Venray doet mee aan wereldwijde schoonmaakactie 
 
Op 21 september maken we onder het motto ‘Keep it clean’  met z’n allen Nederland een stukje 
schoner! In Venray heeft een groep oud-medewerkers van de gemeente Venray de werkhandschoen 
opgepakt, met steun van hun oude werkgever. De groep is druk bezig om nog meer schoonmakers te 
werven, daarom vragen zij u: “Helpt u ook een handje?”  
 
De Keep it clean day duurt de hele dag. U kunt zelf kiezen of u een dagdeel meedoet, één uurtje of twee. 
Overdag of ’s avonds na het werk. U kunt zich alleen opgeven of met een groep. Een schoolklas, een bedrijf, 
een vriendengroep of buurtgenoten. Het idee is dat alle deelnemers de dag gezamenlijk aftrappen, waarna 
eenieder met de juiste materialen en zo nodig met begeleiding in zijn of haar eigen omgeving  het zwerfafval 
gaat opruimen. Dat kan de eigen straat zijn, het pleintje om de hoek, de rivier, slootjes, de bossen, het 
schoolplein, het plantsoen of een bedrijfsterrein. 
 
Keep it clean 
De Venrayse schoonmakers staan er niet alleen voor. De actie ‘Keep it clean’ is een internationale actie, 
waaraan ook mensen in de buurlanden Duitsland, België en Frankrijk meedoen. De bedoeling is om samen in 
twee dagen tijd 980.000 vierkante kilometer aarde op te ruimen. Het woongebied van ruim 170 miljoen 
mensen! De grote schoonmaak in Venray, Nederland en de buurlanden is onderdeel van de WorldCleanUp 
die tussen 24 maart en 25 september over de aarde waait. 90 landen organiseren in die periode, onder de 
vlag van de WorldCleanUp een schoonmaakdag in hun eigen land. 
 
Burendag 
Een alternatief voor mensen die vrijdag niet kunnen of willen: zaterdag 22 september is weer de landelijke 
Burendag. Deze dag is prima te combineren met de Keep it clean-actie. ’s Ochtends samen aan het werk in 
straat of plantsoen, ’s middags samen aan de koffie of de barbecue.  
 
Wilt u ook mee werken aan een schonere wereld, in ieder geval aan een schoner Venray? Geef u dan op via 
keep.it.clean.venray@gmail.com. U kunt zich aanmelden tot 10 september. Meer informatie en inspiratie vindt 
u op www.keepitcleanday.nl.  
 

mailto:keep.it.clean.venray@gmail.com
http://www.keepitcleanday.nl/


 


