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JULI  
  
   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 



 

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 13 juli   9.30 uur: Hoogmis (orgelspel)       

  overleden ouders Hendrix-Hendrickx,

  Tonie Claessens-Ewals, 

  Margret van Houdt,                                         

Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,                                                                                          

familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.   



Ga onbezorgd op vakantie 
met de Vakgarage VakantieCheck!

AL VANAF € 9,95

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

kijk Voor al onze aCties & diensten op: 

GOMMANS EN DE WIT

Gezellenbaan 8  |  5813 EA Ysselsteyn  |  T 0478 541945  |  info@gommansendewit.nl

WWW.VAKGARAGEGOMMANSENDEWIT.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden, trekhaken

Accessoires

Leasing

Schadeherstel

Vakgarage Autoverzekering

Vervangend vervoer



Verstelwerk Oostrum
Naaiwerkzaamheden met een
creatief oog voor oplossingen

Maureen van Erp
Coupeuse

Goetzenhof 23
5807 CC Oostrum

0478-515 544 / 06-1378 6578
jgm.achten@home.nl

Openingstijden:
Ma - Wo:        9.00 - 13.00 / 18.00 - 20.00 uur
Di - Do - Vr:  9.00 - 15.00 uur
buiten deze tijden op afspraak



                                                              
 
Secretariaat: Mevr.L.Tromp-Brand,  
Stationsweg 211a, 5807 AB Oostrum 
Tel.: 0478 589033 
E-mail:l.tromp-brand@home.nl 
 
  

Datum: 6 september 2014, vertrek tussen 10.00-11.00 uur 
Opgave: vóór 10 juli !!! bij  Harrie Holtackers, tel. nr. 583803,  
    of Tonny Duijn, tel. nr. 584396,  
    of email: Tonny_Duijn@hotmail.com 

Samen een donatie bij elkaar fietsen tijdens de Rabobank fietsdag. 

Speciaal voor haar leden organiseert Rabobank Horst Venray op zaterdag 6 september 2014 de Rabo Fietsdag. 
Tijdens die dag kunnen leden van Rabobank Horst Venray geld bij elkaar fietsen voor een vereniging die 
meedoet. 

Onze vereniging KBO doet mee aan de Rabo Fietsdag. We kunnen daarmee € 400,- verdienen voor onze 
vereniging. Daarvoor hebben we 25 fietsers nodig. Die fietsers moeten wel lid zijn van Rabobank Horst 
Venray. Op de website van Rabobank Horst Venray kunt u zich zonder extra kosten aanmelden als lid van de 
Rabobank.. Onder "Uw gegevens" in internetbankieren kunnen klanten zien of zij lid zijn van Rabobank Horst 
Venray. 

Als u klant bent bij de Rabobank of uw partner is lid van de Rabobank, betekent dit niet dat 
u automatisch ook lid bent!  

De Rabo Fietsdag wordt een leuke gezellige fietstocht door de omgeving van Horst en Venray. We fietsen 
ongeveer 30 kilometer. Tijdens de route is er van alles te beleven. 

Het dichtstbijzijnde startpunt van de fietstocht is bij de Rabobank in Venray.  

Zie ook de website van de RABO: https://events.rabobank.com/venray/RaboFietsdag2014/ 

De Rabobank wil de namen van de deelnemers ontvangen vóór 10 juli. 

Graag tot ziens op de Rabo Fietsdag op 6 september 2014! 

 

 
 
 
 

 
Op 1 juli jongstleden is ons erelid Pierre Linssen overleden. 
Hij is jarenlang een actief lid geweest van het Gemengd Koor Oostrum. 
Daarvoor zijn we hem zeer erkentelijk, en wij wensen de familie                                                                         
veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 
 
Pierre bedankt. 
 





Vier-seizoenenwandeling:                                
Zomer in de Castenrayse Vennen
Op woensdagavond 16 juli organiseert IVN Geijsteren-
Venray in het kader van de 4-seizoenenwandelingen in 
de Castenrayse Vennen de zomeravondwandeling. Deze 
avondwandeling start om 19:00 uur bij de Rietweg in 
Castenray. Deelname is gratis. Voor de wandeling raden 
we stevig en waterdicht schoeisel aan. Denk ook aan 
muggenwerend middel. 

We bekijken natuurgebied de Castenrayse Vennen in alle 
vier de jaargetijden. Mensen die alle seizoenen meegaan, 
beleven het natuurgebied telkens anders en zien de 
natuur in de loop van het jaar veranderen. Inmiddels is 
de zomer aangebroken. Ook in dit jaargetijde is van alles 
te zien en te ontdekken in de afwisselende natuur van 
de Castenrayse Vennen. En ’s avonds heeft alles net een 
andere uitstraling dan in de vroege ochtend. 

De IVN gidsen vertellen over dit interessante gebied 
met zijn boerenveenkuilen, het veenmos, wollegras, 
veenpluis en de dieren die er leven. Dit afwisselend 
stukje natuur heeft veel te bieden. 

In hetzelfde natuurgebied vindt op zondagochtend 19 
oktober de herfstwandeling plaats. 

COLUMN.

Vennendreef.

Na 14 jaar soebatten en mogelijkheden bestuderen, is de 
kogel dan  uiteindelijk door de kerk.
Het bestemmingsplan Vennendreef is sinds kort 
vastgesteld, ondanks protesten van enkele mensen uit 
Oostrum, inclusief de dorpsraad.

Weer een mooi stukje  open gebied, dat wordt 
opgeofferd aan  industrie. En daarmee is de industriële 
ring om Oostrum heen weer een flink stuk gevorderd.
Wanneer houdt het op? Welke offers moet Oostrum nog 
meer brengen en wat krijgen we ervoor terug.
Kleinschalige industrie, met bedrijfswoning wil men op de 
Vennendreef realiseren voor starters.

Is die behoefte zo groot, vraag ik me dan toch af. Hoeveel 
mogelijkheden liggen er op De Hulst 1 om er een bedrijfje 
op te starten? Hoe groot  is die behoefte en interesse?
Enkele jaren  geleden i s een plan  uitgebreid  
gepresenteerd middels een info-avond . Woningbouw 
met bedrijfsruimte langs de Stationsweg op het 
zogenoemde BAM- terrein.
Interesse nul komma nul. Zal dat nu anders zijn?  

Datzelfde zie ik nu gebeuren op de Vennendreef.
Allerlei constructies zijn bedacht, wat er allemaal 
mogelijk is. Een kompleet beheersplan zelfs is er 
afgesloten, om alles maar zo lekker mogelijk voor te 
stellen.
Zit er in dat beheersplan ook een bank, waar de starters 
gemakkelijk geld kunnen lenen?
Op allerlei manieren probeert men starters over de streep 
te trekken. Of dat allemaal zal lukken is nog maar de 
vraag. De tijd zal het leren.

Waar Oostrum wel behoefte aan heeft, is de mogelijkheid 
om Oostrummers de kans te bieden om in hun dorp een 
woning te kunnen realiseren, naar eigen idee.
Nee, de Brabander voor alles en her en der een klein 
stukje gemeente grond in het dorp. De gemeente gaat 
totaal voorbij aan de wensen van Oostrummers, die hier 
willen bouwen.

Het  woord participatie wordt weer niet door de 
gemeente begrepen…..

O – WEE.

 

NIEUWE OOGST !!                                                                                                     

Lekkere Aardappelen,                    
vastkokend 2,5 kg voor maar € 1,50 

incl. bezorgen.                                   
Bestellen kan bij Daan Janssen,                                                                                     

Tel. 06 – 20538718 of 
dhgjanssen@hotmail.nl  

 





                                                             

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: ...................................................................

Thema-avond Alzheimer Café Venray
Op maandag 14 juli 2014 is het Alzheimer Café Venray 
weer open.

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 thema van de avond is: 
Vakantieprogramma
Het Alzheimer Café Venray vindt plaats in De Kemphaan, 
Kennedyplein 1 te Venray. Inloop is vanaf 19.00 uur en 
aanvang van het programma is om 19.30 uur. De avond 
wordt uiterlijk 21.30 uur afgesloten. De toegang is gratis.

Voor meer informatie kunt u bellen met de 
avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray, Joke 
Halmans, telefoon (0478) 583806. 





Promotiedag Venray tijdens de eerste dag van de                        
30ste Fietsvierdaagse Venray. 

Nog een paar weken en dan begint de 30ste editie van de Fietsvierdaagse 
Venray. Deze 30ste editie staat in het teken van de nostalgie. Wij halen 
herinneringen uit vervlogen tijden op en kijken terug naar het ontstaan van 
dit landelijke evenement. Speciaal ter gelegenheid van ons 30 jarig bestaan 
starten wij dit jaar weer vanuit de “oude sporthal” De Wetteling en halen wij 
het alom bekende Rad van Fortuin weer van zolder. 

De met drie NTFU sterren gewaardeerde Fietsvierdaagse Venray voert u via 
uitgepijlde routes door het vlakke Noord-Limburgse en Brabantse 
Peelgebied en laat u genieten van entertainment voor jong en oud. 

De opening op dinsdag 22 juli is in handen van de Burgemeester van Venray Hans Gilissen. Ook zullen er 
diverse wethouders en sponsoren bij de opening aanwezig zijn. Als bijzondere eregast is de Deken van Venray 
Dhr. Harrie Smeets aanwezig. Harrie Smeets werd op 24 januari 2004 in Venray geïnstalleerd als opvolger van 
Jo Coenen en is momenteel tien jaar werkzaam als Deken in Venray. 

De Fietsvierdaagse Venray viert dit jaar haar 30 jaar bestaan. Na de rekensom 10 jaar (Deken Harrie Smeets) 
maal 30 jaar(Fietsvierdaagse Venray) kom je uit op 300 jaar of bij onze volgende eregast de Brandweer van 
Venray. Deze organisatie viert dit jaar het feit dat zij drie eeuwen bestaan. De brandweer Venray zal met een 
ladderwagen aanwezig zijn bij de opening. Dit uiteraard onder voorbehoud want eventuele calamiteiten gaan 
altijd voor. 

’s Middags gaat de promotie van Venray verder op de Grote Markt. Alle deelnemers komen tijdens de eerste 
dag door het centrum van Venray. Ze komen Venray binnen via een welkomsboog van Liefde voor Limburg 
(beschikbaar gesteld door Rijk van Venray). Na het ophalen van de fel begeerde stempel bij onze stempelpost 
op de Grote Markt kan men gaan genieten van de vele terrassen die Venray rijk is. Op deze dag bestaat ook de 
mogelijkheid om de toren van de Sint Petrus Banden Kerk (Grote Kerk) te beklimmen alwaar men kan 
genieten van het uitzicht over Venray en verre omgeving. Natuurlijk is deze prachtige 'kathedraal van de Peel' 
ook van de binnenkant te bewonderen met zijn machtig orgel en de enorme waardevolle beeldenschat.  

Als slot krijgen wij Koninklijk bezoek uit Lottum.                                                                                
De Rozenkoningin van 2014 Suzanne Verhaegh-Seuren zal een optreden gaan 
verzorgen in het kader van de promotie van de roos en het Rozenfestival dat van 8 tot 
en met 11 augustus in Lottum plaatsvindt. Het thema van dit Rozenfestival is             
´Rozen stelen de show´.  
 
De show stelen betekent ook wel de aandacht trekken of in het oog springen. Dat is 
precies wat de vele prachtig bloeiende en heerlijk geurende rozen doen tijdens het 
Rozenfestival 2014. Lottum, het rozendorp van Nederland, wordt dan weer 
omgetoverd tot één zee van rozen. Miljoenen rozenknopjes van buitenrozen en meer 
dan honderdduizend kasrozen zijn verwerkt in betoverende mozaïeken, modeltuinen 
en prachtig versierde objecten. Het rozenprogramma en de muzikale omlijsting zullen 
in het teken staan van het thema 2014: ‘Rozen stelen de show”.  

 
 
De Rozenkoningin, ondersteund door diverse danseressen en Rosalots, gaat ook zeker de show stelen met 
haar optreden op de promotiedag in Venray. Een korte Rozenshow zal worden vervolgd door een flashmob 
(**).  
 
 



Laat je verrassen en zorg dat je dinsdag 22 juli vanaf 13.00 uur op de Grote Markt aanwezig bent, dit optreden 
mag je niet missen. De optredens van de Rozenkoningin zijn gepland om 13.00, 14.00 en 15.00 uur (exacte 
tijden zijn onder voorbehoud). 
 
Samengevat voldoende redenen om deel te nemen aan de 30ste Fietsvierdaagse Venray. 
 
Profiteer van de korting en schrijf u nu in en maak kans op een fiets die onder de voorinschrijvers wordt 
verloot. U kunt op de volgende manier voorinschrijven: 
 

Via onze site www.fietsvierdaagse-venray.nl 
(t/m 8 juli) 
Bij onze stand op de weekmarkt in Venray           
(7, 14 en 21 juli) 
VVV-kantoor Venray (t/m 21 juli) 
Fietswereld Frank Welles (t/m 21 juli) 
Algemene Hulpdienst (t/m 21 juli) 
 

Wij hopen u op 22 juli a.s. te mogen 
begroeten. 
 
Stichting Fietsvierdaagse Venray 
     
**(Een flashmob is een (grote) groep mensen die plotseling op 
een openbare plek samenkomt, iets ongebruikelijks doet en 
daarna weer snel uiteenvalt). 
 

 


