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Beste inwoner van Oostrum, 
 
Dinsdag 10 juni 2014 heeft huisvestingsorganisatie Work and Stay uit Maasbree tijdens 
een informatieavond in gemeenschapshuis D’n Oesterham haar plannen, om in 
voormalig klooster en verslavingskliniek St. Paschalis ongeveer 300 arbeidsmigranten te 
gaan huisvesten, kenbaar gemaakt aan alle geïnteresseerde inwoners van Oostrum. 
Verschillende media heeft na deze informatieavond aandacht geschonken aan deze 
plannen. 
Graag zouden wij als dorpsraad uw mening peilen betreffende de plannen van Work and 
Stay. Hiervoor hebben wij een digitale enquête gemaakt die u via http://goo.gl/tdv8bi   
of onderstaande QR-code kunt bereiken en invullen. 
U kunt aangeven of u voor, neutraal of tegen deze plannen bent. Om een goed beeld te 
vormen zijn wij echter ook zeer geïnteresseerd naar de motivatie van uw mening, deze 
kunt u ook middels deze enquête kenbaar maken. 
De enquête kunt u tot en met 11 juli 2014 bereiken en invullen. Alvast bedankt voor uw 
bijdrage. 

 
 
Dorpsraad Oostrum  
 

 

GEVONDEN een sleutel langs de carport achter de pastorie, voorzien van ’n wit 
labeltje waar de tekst “…..” op geschreven staat. 

Inlichtingen op Tel. 06 11 62 65 07 



 

Het telefoonnummer van Pastoor A. Keller, 
Mgr. Hanssenstraat 20, is 851146.                               
In verband met tijdige publicatie in het 
Oostrum’s Weekblad en Peel & Maas                      
dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 10.00 uur 
op te geven bij kerkbestuurslid                                     
Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6, tel. 584031 

ZATERDAG 12 Juli 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Zondag 6 juli  9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)     

Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,                                                  
familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.           

6 juli 11.00u. Seizoensafsluiting en diploma    
  uitreiking. 
Vrij toegankelijk voor iedereen in d’n Oesterham
           
  
Agenda

12 juli Inzamelen oud papier
26 juli Inzamelen oud papier



De Aostrumse Zangkompeneej bij het 
Zomeravondconcert te Baarlo. 

 

Vrijdagavond vond in Baarlo bij Hoeve Hofackers het jaarlijkse Zomeravondconcert plaats.                                                                 
Dit concert werd georganiseerd door het mannenkoor De Baolderse Hofzengers. Als eerste koor trad op het gemengd 
koor “Doeën Beejein” onder leiding van dirigente Kitty Roeffen met bekende liederen voorzien van teksten in het 
dialect. Gevolgd door de Baolderse Hofzengers. Door de regen werd het evenement verplaatst naar een gelegenheid bij 
de Hoeve. De sfeer werd er alleen maar gezelliger door. De Aostrumse Zangkompeneej onder leiding van Kenny Jansen 
heropende met een gevarieerd, maar vooral licht en zonnig repertoire. Met de “Flieger-Marsch” werd dit optreden 
geëindigd, waarbij bijna iedereen kon meezingen en ook meezong. Het Herenkoor uit Baarlo vervolgde met bekende 
mannenkoorliederen zoals onder andere “Otsje Nasj” en “Das Lied der Berge”. Koninklijk Gemengd Koor Orpheus Venlo-
Blerick was het laatste koor gedirigeerd door Martin Hermans met een variatie repertoire van mooie liederen, zoals 
onder andere “Der Lindenbaum” en Eviva Bacco”. Onder het genot van een stukje kruimelvlaai en het lied “Greumele 
vla”  werd het concert afgesloten. De beschermvrouw van De Baolderse Hofzengers verklaarde zelfs, dat het concert 
nog nooit zo gezellig was geweest. Voor herhaling vatbaar volgend jaar. 

 

 





JULI  
 
  3 Wandelen KBO
   9  Laatste repetitie (2014/2015) Openluchtconcert AZKompeneej                                       
   17  Wandelen KBO
   26 Jeu de Boules (Met Oirlo & Castenray) KBO
  

AUGUSTUS  
  
   7 Wandelen KBO
   12 Kevelaer (Met Oirlo & Castenray) KBO
   17 Accordionmiddag (Trio Buddinger) BIT
   20 1e Repetitie (seizoen 2014/2015) (BIT) AZKompeneej
   21 Wandelen KBO
  

SEPTEMBER  
  
   4 Wandelen KBO
   6 Ziekendag De Zonnebloem
   6 Nationale Fietsdag (Rabobank) KBO
   7 - 10 Meerdaagse Reis KBO
   13 Bloemenactie AZKompeneej
   13 - 16 Kermis 
   17 Doe middag De Zonnebloem
   18 Wandelen KBO
   18 Happen & Stappen ZIJACTIEF
   23 Kienen (BIT) KBO
   25        Informatie avond Muziek en Ouderen                                     Harmonie en KBO
   26           Thema avond: Oesterham en Watermolen                                   ABC
   26-27-28 Optreden in Treis-Karten a/d Moezel (DLD) AZKompeneej
   29 Breifabriek KBO
   30 Ladies Night (Film Roermond) ZIJACTIEF
  

OKTOBER  
  
   1 Dag voor de Ouderen (Schouwburg Venray) KBO
   2 Wandelen KBO
   7 Boottocht De Zonnebloem
   7 Keukenkruiden (Lezing door Bea Geurts) ZIJACTIEF
  11-12 Tentoonstelling: “van Capelle tot Oestrem” Kerkbestuur/Hist kring
   12 Korentreffen (BIT) AZKompeneej 
   15 Spellenmiddag De Zonnebloem
   16 Herfstwandeling KBO
   21 Caberetgroep “utovergerdien” ZIJACTIEF
   21 Kienen (BIT) KBO





COLUMN

WK  voetbal

Op dit moment zijn we zo’n 3 weken bezig met het wereldkampioenschap voetbal.

Zeg niet dat er niet veel gebeurt. Verrassingen iedere dag weer. Diverse mogelijke kampioenskandidaten zijn al naar 
huis.

Maar onze Louis staat er nog steeds met zijn manschappen. Een  verrassing, maar op het moment dat U deze column 
leest, is het misschien al heel anders. Niet te hopen natuurlijk.

Maar professor Louis, alias Louis Bussemaker, flikt het toch maar weer.

Op allerlei manieren wordt hem het leven zuur gemaakt, door de miljoenen kenners die Nederland heeft.

Zo ook de “seksisten“ van Voetbal International. Ze worden kalmer en zoeken naar voorzichtige pogingen om Louis 
over zijn arrogante koppie te strijken.

Louis is op dit moment meer in de publiciteit dan Mark Rutte. De overeenkomst is, dat ze beiden vier jaar aan de bak 
moeten.

Wat Rutte niet tegenkomt en Louis wel, zijn kannibalen. Een andere Louis ruikt niet alleen graag mensenvlees, maar 
bijt er ook nog eens graag in. Komt deze man uit een land, waar nog steeds kannibalisme heerst? Zo’n vent moet te-
rug naar het oerwoud. Hij hoort op het voetbalveld in ieder geval niet thuis. Wat een walgelijk iemand.

De FIFA heeft in ieder geval lef getoond. Een niet mis te verstane straf van negen wedstrijden en vier maanden niet in 
een stadion komen.

In Oostrum hebben we geen stadion, dus hij mag hier komen kijken.

Als hij komt, zal ik U waarschuwen, want ik wil niet dat U gebeten wordt, anders ben ik de gebeten hond…

O  -  WEE.





                                                             

Jeu de boules met Oirlo en Castenray
Datum: zaterdag 26 juli 2014

Tijdstip: 12.30 uur

Plaats:  Oirlo, Haalakker

Opgave: t/m 19 juli via onderstaand strookje           
(bij Tonny Duijn, Valkenkampstr. 20)

Kosten: 2,- euro per persoon (incl 1 Koffie/vlaai)

Op zaterdag 26 juli gaan we gezellig jeu de boulen in 
Oirlo. We verzoeken jullie om 12.30 uur aanwezig te zijn.

Gelieve onderstaand strookje met het inschrijfgeld  van 
2,- euro per persoon bij Tonny Duijn in de bus te doen. 

Consumpties zijn voor eigen rekening.

Wij hopen op een grote opkomst.

Graag tot 26 juli!

Deelname jeu de boules, 26 juli.

Naam:  ....................................................................

Aantal Personen: .....................................................                        

Bedrag: ...................................................................

L i b e l l e n w a n d e l i n g                                         
De Heere Peel

Op zondag 6 juli organiseert IVN Geijsteren-
Venray een insectenwandeling in het natuurgebied                                                                                 
De Heere Peel ten noorden van America,nabij 
Centerparcs Limburgse Peel en Het Meerdal.                                                                         
Gezamenlijk vertrek om 13:45 uur vanaf 
de parkeerplaats bij de Gamma in Venray.                                                                                               
Start wandeling in de Heere Peel 
circa 14:00 uur. Deelname is gratis.                                                                  
Tip: neem een loep en een verrekijker mee.

De Heere Peel is een relatief jong natuurgebied met 
vennen en kleine graslandjes. Bij de natuurontwikkeling 
is ernaar gestreefd het oorspronkelijke peellandschap te 
reconstueren. Het is door de afwisselende inrichting een 
ideaal gebied om op zoek te gaan naar insecten. Tijdens 
deze wandeling is er speciale aandacht voor libellen en 
juffers, al zullen andere interessante insecten zeker niet 
worden overgeslagen.

Libellen zoeken in dit gebied is niet het probleem. Het 
herkennen van de verschillende soorten is een andere 
zaak. Hoe pak je dat aan? Waar moet je op letten. 
De ervaren IVN-gidsen laten dat zien en vertellen 
ondertussen van alles over de interessante leefwijze van 
deze prachtige luchtacrobaten.

Rijbewijskeuringen in De Kemphaan

Wie voor verlenging van het rijbewijs een     
medische keuring moet ondergaan,
kan daarvoor op vrijdag 11 juli 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.  
    
De volgende keuring zal zijn op
vrijdag 8 augustus.





 

 

 

 

Bent u de 55 gepasseerd en nog geen lid van de KBO?  

 

Lees dan verder: 

 

Er zijn veel goede redenen om lid te worden van de KBO : 

 

Wij pleiten o.a. voor: 

 Een goede en betaalbare gezondheidszorg 
 Uw inkomen, behoud van de AOW, de hoogte daarvan en uw pensioen 
 Voldoende, betaalbare, veilige en voor ouderen geschikte woningen 
 Een goed geregeld, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer 

 

Service o.a.: 

 Informatie en verwijzing 
 Ouderenadvisering 
 Rijbewijskeuring vanaf 70 jaar voor € 30.00 
 Belastingservice 

 

Activiteiten: 

 Er zijn allerlei activiteiten voor leden. Men kan deelnemen aan cursussen, informatiebijeenkomsten of aan 
één van de vele activiteiten op sociaal of recreatief gebied. 

 

Extra voordeeltjes: 

 Het ledenmagazine Nestor en het regioblad De Schakel (10 keer per jaar) 
 Kijk op KBO Limburg- de krant voor alle Limburgse KBO’ers (4 keer per jaar) 
 Interessante kortingen (via de ledenpas) op o.a. (zorg)verzekeringen, rijbewijskeuring, diverse evenementen 

en beurzen 
 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat 

De contributie bedraagt € 17.50 per jaar.  

Wilt u ook lid worden en gebruik maken van alle voordelen die hieraan verbonden zijn?                         

Vul dan het formulier in en bezorg dit bij het secretariaat. (zie briefhoofd) 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

AANMELDINGSFORMULIER 
Lidmaatschap KBO t.b.v. Ledenadministratie 
 
Persoons/adres/overige gegevens 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
 

HOOFDBEWONER MEDEBEWONER 

NAAM 
 

  

VOORLETTER(S) 
 

  

TUSSENVOEGSEL 
 

  

STRAAT 
 

  

HUISNUMMER 
 

  

POSTCODE 
 

  

WOONPLAATS 
 

  

TELEFOONNUMMER 
 

  

E-MAIL ADRES 
 

  

GESLACHT M/V 
 

  

GEBOORTEDATUM 
 

  

NAAM VERZORGINGSHUIS 
 

  

KAMERNUMMER 
 

  

NAAM AFDELING 
 

OOSTRUM IDEM 

 
 
 
MET INGANG VAN: …………………………………. 
 
 
HANDTEKENING”  …………………………………. 
 


