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Beste inwoners van Oostrum, 
 
Naar aanleiding van het voornemen van huisvestingsorganisatie Work and Stay uit Maasbree om 300 
arbeidsmigranten te gaan huisvesten in voormalig klooster en verslavingskliniek St. Paschalis, hebben wij als 
dorpsraad u de mogelijkheid gegeven om via een digitale enquête uw mening en motivatie kenbaar te maken 
betreffende deze plannen. 
 
Van deze mogelijkheid is 146 maal gebruik gemaakt. Uit deze enquête blijkt dat 26% geen bezwaar heeft 
tegen plannen van Work and Stay, 8% heeft hier geen uitgesproken mening over en 66% is tegen de plannen 
om 300 arbeidsmigranten te gaan huisvesten in St. Paschalis. 
 
De belangrijkste redenen om geen bezwaar tegen de plannen te hebben, waren de volgende: 
 Als Work and Stay van mening is dat deze plannen rendabel zijn en er dus behoefte is aan deze 

arbeidsmigranten, dan hebben deze mensen ook recht op een goede kans en recht op goede 
woonomstandigheden; 

 Een aantal personen vinden dit een goede nieuwe invulling van voormalig klooster en verslavingskliniek 
St. Paschalis, dit voorkomt verdere verloedering van dit gebouw. 

 
De belangrijkste redenen om tegen de plannen te zijn, waren de volgende: 
 De locatie waar op een relatief klein oppervlak ook al “De Rooyse Wissel” en “Dichterbij” met hun 

specifieke patiënten gesitueerd zijn, laat niet nog eens 300 arbeidsmigranten toe; 
 Wederom wordt er flexibiliteit en aanpassing van de omwonenden in Oostrum gevraagd. Ervaringen uit het 

verleden zijn hierover niet positief; 
 Een grote groep maakt zich zorgen over de veiligheid in Oostrum in het algemeen en de directe omgeving 

in het bijzonder; 
 Men vreest grote negatieve effecten voor aanliggende verenigingen, bedrijven, woningen en het 

recreatiepark. 
 
De dorpsraad heeft de uitslag van deze enquête verstuurd naar de initiatiefnemer Work and Stay en de 
gemeente Venray, alsmede aan de voorzitters van de raadsfracties. Hierin heeft zij de hoofdmotivaties, van de 
groepen die vóór en tegen de plannen waren, kenbaar gemaakt. 
De dorpsraad heeft daarbij aangegeven het niet wenselijk te vinden dat op de aangegeven locatie een 
dergelijke concentratie van arbeidsmigranten ontstaat en dat zij derhalve tegen de huisvesting is. Met name 
de huisvesting van de vele “bijzondere bewoners” op zo’n klein gebied acht zij niet wenselijk.  
In het algemeen vraagt de dorpsraad zich nadrukkelijk af of het dorp Oostrum wat dit betreft al niet maximaal 
belast is.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dorpsraad Oostrum.    
 
 

Stichting Dorpsraad Oostrum 
 

Secretariaat: 
Ghünenbeek 19 
5807 CE Oostrum 
 

secretaris@dorpsraadoostrum.nl 



 

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 

                      

Zondag 24 aug. 9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)             

 Leo en Frank Martens,                                                     
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,                                     
      Fam.Vennekens-Verschuren en wederzijdse fam.            

23 aug. 09.00u. Inzamelen oud papier
25 aug. 19.30u. Groepsrepetitie trompetten
 20.15u. Repetitie orkest
27 aug. 16.00u. Leerlingen slagwerk

19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep
  
Agenda
6 sept. Inzamelen oud papier
20 sept. Inzamelen oud papier
28 sept.Beoordelingsconcert orkest in Heythuysen

ZATERDAG 23 Aug 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: DORPSPLEIN

Eenmalig vanwege aktiviteit bij Allemanscafé



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
   22 Vissen KBO
   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
  





 

 

Wil jij leren blokfluiten en samen muziek maken? Dat kan in Oostrum! 
 

Je leert spelen op de blokfluit, luisteren naar muziek, spelletjes doen op muziek en 
samen met anderen muziek maken. Plezier staat voorop!  

Het leuke van de blokfluit is dat je er al snel leuke liedjes op kunt spelen. 
 

Na de zomervakantie starten we weer met een nieuwe groep op woensdagmiddag van 
13.00 tot 13.45 uur. Wil je meer weten?  

Neem dan gerust contact op met Sandra Moorrees. Email: s_moorrees@hotmail.com 
 

Ben je enthousiast en wil je je meteen inschrijven? 
Vul dan onderstaand inschrijfformulier in en lever het in bij Leoniek Vermeulen, 

Asselberghsstraat 19 te Oostrum. 
 
 
 
 
Ondergetekende  :………………………………......................................................... 
 
1. Meldt hierbij als toekomstig lid van de harmonie aan zijn/haar* zoon/dochter*: 

 
Naam en voorletters :…………………………………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum  :…………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres   :…………………………………………………………………………………………………. 
 
Postcode en woonplaats :…………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefoon   :…………………………………………………………………………………………………. 
 
E-mail   :…………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Verzoekt hem/haar* als leerling voor de blokfluitgroep aan te melden.  
 

3. Is bereid de verschuldigde kosten wegens lidmaatschap (gratis) en lesgeld (€150,- 
per lesjaar) te betalen op de volgende wijze: 
Ineens of (alleen bij automatische incasso) per half jaar/per kwartaal*. 
 

4. Ondergetekende verleent Harmonie Sub Matris Tutela tot wederopzegging wel/geen* 
machtiging om de verschuldigde kosten periodiek (zie punt 3) van zijn/haar* 
rekening af te schrijven. 
 
Rekeningnummer :…………………………………………………………………………………………………. 
 
Oostrum,    :…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Handtekening  :…………………………………………………………………………………………………. 





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

 
 
Excursie breifabriek (met Oirlo en Castenray) 
 
Datum:  maandag 29 september 2014 
Vertrek:  13.00 uur met de bus, bij de kerk 
Eigen bijdrage: € 6,- per persoon (incl. 1 koffie/vlaai en modeshow) 
Opgave:  t/m donderdag 4 september d.m.v. onderstaand strookje bij 
   Nelly van Soest, Geeststraat 9 te Oostrum 
 
Op maandag 29 september gaan we naar de breifabriek in Heinsberg. 
We vertrekken met de bus om 13.00 uur en gaan dan via Oirlo en Castenray naar Heinsberg. 
In de breifabriek vindt een modeshow plaats en wordt koffie met een stukje vlaai aangeboden. 
 
Na de show wordt de gelegenheid geboden de geshowde kleding en/of accessoires aan te schaffen. 
 
Gelieve onderstaand strookje, incl. de eigen bijdrage van € 6,- per persoon in de bus te doen bij Nelly van 
Soest. 
 
Graag tot ziens op 29 september. 
 
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….. 
 
Excursie breifabriek maandag 29 september 
 
Naam: _____________________________________________________________________ 
 
Aantal personen:_____________________________________________________________ 
 
Bedrag:_____________________________________________________________________ 
 
 

Bedankt alle mensen uit Oostrum voor jullie groet, glimlach of praatje. 

Wij hebben met veel plezier 38 jaar in Oostrum gewoond.

Nu zijn wij verhuisd naar het witte stadje Thorn.

Jeanne & Ton Willems – Joosten



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

Een sterk en soepel lichaam. 

Energie. 

 Rust en ontspanning                                                     
(ook ná de zomervakantie!)

 
(Hatha)Yoga-lessen in natuurlijk Geijsteren.

Yoga, met beide voeten op de grond!  

Yogapraktijk Calis  Nieuwlandsestraat 6

 elsderkx@live.nl  06-15338146/0478532812



 
 
 
 
 
 

 
De vakantie zit er op en hopelijk hebt u allemaal genoten 

van het prachtige weer. 
Wij zijn er weer helemaal klaar voor en serveren u op       

 woensdag 27 augustus met veel plezier het volgende menu 
 

Tomatensoep 
------ 

 
Boontjes en rode bietjes 

 
Rösti 

 
Gehaktbrood 

    ------ 
 

Toetje van zomerfruit 
 

 
Mochten er mensen zijn die niet zo mobiel zijn ( rolstoel / niet goed ter been ) maar 
toch graag willen aansluiten aan de dis, vermeld het op het inschrijfformulier en wij 
zorgen dat dit geen probleem hoeft te zijn. 
De kosten voor dit etentje bedragen 7.50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 23 augustus 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 woensdag 27 augustus 
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.   
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  23 augustus bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



IENSCHRIEVING 
LIEDJESAOVEND 2015
De zommer is ien volle gang en vakanties zien host ten einde.
Tied vur inspiratie en UM vuruut te kieke!  Vuruut kieke naor de 
vastelaovend van 2015! 

Hierbij laote weej ollie wieëte dat de ienschrieving van de 
27e Liedjesmiddeg van CV de Karlingels is GEOPEND! 
Tekste en meziek gaer uuterlijk op 12 september 2014 beej os 
ienlevere. DEADLINE = DEADLINE! Ut maximaal aantal 
deelnemers is 11, dus bin dur snel beej. De inschrieving is 
officieel as weej zowel de meziek as de tekst binne hebbe.

De tekst / muziek en as ge hed, bladmuziek ut liefst digitaal 
ienlevere via noudvandemortel@gmail.com.  

Alvast bedankt vur ollie beejdrage en veul inspiratie/succes!!
Commissie Liedjesaovend



Dringend verzoek van de actiegroep: “Nu is het genoeg!”

           Oostrum, 19-08-2014

Beste inwoners van Oostrum,

Zoals wellicht bij jullie bekend zal zijn is het bedrijf “Work en Stay” voornemens om buitenlandse arbeidsmigranten 
te gaan huisvesten op het terrein van Paschalis in Oostrum. Wij als buurtgenoten zijn hier fel op tegen en hebben 
daarvoor een actiegroep opgericht en gaan proberen om er voor te zorgen dat dit niet mogelijk wordt gemaakt 
door de gemeente Venray. Het bestemmingsplan dient hiervoor gewijzigd te worden. Door als gemeenschap van 
Oostrum handtekeningen te verzamelen van alle mensen die ook tegen deze plannen zijn hopen wij het college 
of de gemeenteraad zo te kunnen beïnvloeden dat zij geen medewerking gaan verlenen aan het wijzigen van het 
bestemmingsplan.

Waarom zijn wij als buurt dan tegen de komst van de buitenlandse arbeidsmigranten op het terrein van Paschalis:

- Het bedrijf “Work en Stay” zegt dat ze 300 buitenlandse arbeidsmigranten wil gaan huisvesten. Wij zijn 
erg bang dat als het bestemmingsplan is gewijzigd het bijna niet meer tegen te houden is dat het aantal 
van 300 mensen (wat al heel erg véél is) verhoogd gaat worden naar misschien wel 1000 buitenlandse 
arbeidsmigranten (Van 1 op 7 naar bijna 1 op 2 bewoners van buitenlandse afkomst in Oostrum).

- Wij geloven ook niet dat deze mensen gehuisvest gaan worden in het gebouw van Paschalis maar dat ze 
bijna allemaal gehuisvest gaan worden in containers die op het terrein geplaatst zullen gaan worden. Het 
brandveilig maken van het gebouw in combinatie met de historische waarde van het pand maken dit erg 
duur en onwaarschijnlijk. Zeker indien er meer dan 300 mensen gehuisvest gaan worden wordt dit een groot 
probleem.

- Wij zijn bang voor onze veiligheid en leefbaarheid van ons mooie dorp Oostrum. Ook de directeur van “Work 
en Stay” zegt dat hij geen zeggenschap heeft over zijn bewoners zodra deze van zijn terrein af zijn. Bovendien 
worden er ieder half jaar weer nieuwe arbeidsmigranten gehuisvest (aldus Work en Stay) en daardoor is deze 
groep mensen volgens ons ook zeer moeilijk te controleren en te beheersen.

- Het huisvesten van de arbeidsmigranten naast TBS-kliniek “De Rooyse Wissel” en de instelling “Dichterbij�, 
met nu ook forensisch psychiatrische patiënten, achten wij zeer onverstandig. Dit biedt volgens ons een 
verhoogde kans op criminaliteit in de directe omgeving. Bovendien wordt er nu ook al regelmatig drugs 
gedeald op de Sparrendreef en tot op dit moment wordt hier, voor zover wij weten,  ook niet tegen 
opgetreden door gemeente en politie.

- Het huisvesten van de arbeidsmigranten naast ons sportpark en het mooie recreatiepark “De Witte Vennen” 
kan ook zorgen voor veel overlast. Bovendien vinden wij het een verontrustende gedachte dat we onze 
kinderen, als ze gaan zwemmen en sporten, naar een steeds onveiligere zone moeten laten fietsen. Dat 
er nu al TBS-ers vrij rond lopen is helaas al zo, maar het moet niet nog erger worden. Bovendien heeft 
recreatiepark “De Witte Vennen”  op dit moment al regelmatig te maken met buitenlandse arbeidsmigranten 
die voor ernstige overlast zorgen.

- Voor de volledigheid willen wij ook even vermelden dat een gelijksoortig initiatief in Ysselsteyn op het MOB-
complex ook in een eerder stadium is gesneuveld op veiligheid.

- Wij vinden dat er in het dorp Oostrum al genoeg voorzieningen zijn met de TBS-kliniek en de instelling 
Dichterbij en als er nu ook nog buitenlandse arbeidsmigranten gehuisvest gaan worden dan is deze hoek 
zeker overbelast en mede daarom is de maat nu vol!

Z.O.Z.



Indien jullie ook tegen de huisvesting van buitenlandse arbeidsmigranten op het terrein van Paschalis zijn dan vragen 
wij jullie om deze brief te ondertekenen. Wij vragen aan ieder lid van dit huishouden om een handtekening zodat we 
zoveel mogelijk tegen-stemmen kunnen verzamelen.

Al op vrijdag 22 augustus tussen 17:00 en 20:00 uur willen wij deze brief weer bij u op komen halen. Vul hem dus 
vandaag nog in want het is zo vrijdag en dan is het wel gemakkelijk als hij klaar staat! Indien er niemand thuis is, geef 
deze brief dan af bij uw buren of lever hem in op Buskensven 2, 5807 EC in Oostrum. 

Wij bedanken u voor uw handtekeningen en zetten ons beste beentje voor om de leefbaarheid van Oostrum te 
behouden!

Met vriendelijke groet,

Actiegroep “Nu is het genoeg!”, een initiatief van de buurtbewoners van Paschalis.

Bent u ook tegen de huisvesting van buitenlandse arbeidsmigranten op het terrein van Paschalis, vul dan direct 
onderstaande in:

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Naam       Handtekening

1…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………….............

2…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………….............

3…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………….............

4…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………….............

5…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………….............

6…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………….............

7…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………….............



Bent u ook tegen huisvesting van buitenlandse arbeidsmigranten op het 
terrein van Paschalis? 
 
Vul dan de brief in de je in deze week in de bus hebt ontvangen! 
 
Aankomende vrijdag wordt deze bij u opgehaald tussen 17:00 en 20:00 uur. 
 
Bedankt voor uw steun! 
 

Actiegroep “Nu is het genoeg!”, een initiatief van de buurtbewoners van Paschalis 
 

 



COLUMN.

Dreiging.

Afgelopen dagen heb ik met veel interesse de ontwikke-
lingen rondom Oekraine en Rusland  en de rest van de 
wereld gevolgd .Wat een spelletje, wat moet je daar nou 
van denken?

Ineens worden er 280 identieke vrachtwagens, zeg maar 
opleggers, uit de hoge hoed getoverd.

Allemaal wit geschilderd en een tweepersoons beman-
ning, ook allemaal in hetzelfde tenue.

In totaal dus minimaal 560 man. Een colonne van zo’n 
halve kilometer. Allemaal geladen met humanitaire goe-
deren ????

De route die is uitgestippeld gaat rechtstreeks naar de 
grootste brandhaard, waar de meeste seperatisten zit-
ten. Toeval of niet.

Dat  Kiev dat niet toestaat is begrijpelijk.

Het synisme van mijnheer Poetin kent geen grenzen. 
Alles zou zijn opgezet met steun en medeweten van het 
Westen en het Rode Kruis.  Echter, zij weten van niets.

In mijn vorige column schreef ik nog, dat de millitaire 
oefening van Rusland was beëindigd.

Komt dit z.g. humanitaire convooi daarvoor in de 
plaats????

Wat zit er echt in die opleggers en welke opdracht heb-
ben die chauffeurs.

Eenmaal op de plaats van bestemming, verruilen ze hun 
korte broek voor oorlogskleding. De opleggers kunnen in 
werkelijkheid veel oorlogstuig bevatten.

Argwaan, ongeloof en voorzichtigheid zijn dus echt wel 
op zijn plaats.

Eenmaal op de plaats van bestemming, hoeft er maar 
een verdwaalde kogel, afkomstig va n  Oekraiens grond-
gebied een wagen te raken en de knollen zijn gaar.

Laten we maar hopen, dat de z.g. humanitaire missie van 
Poetin menens is. Misschien komt er dan een  doorbraak 
in alle spanningen en mensenleed.

Voorlopig heb ik daar een zwaar hoofd in.

O  -  WEE.

                                                             

PERSBERICHT DAG VAN DE OUDEREN
Kaartverkoop Dag van de Ouderen

Op 1 oktober wordt weer de Dag van de Ouderen 
gevierd. In de gemeente Venray gebeurt dit met 
een hoogmis om 13.30 uur in de Grote Kerk en een 
schouwburgvoorstelling die om 15.15 uur begint.

Alle ouderen, ook zij die geen lid zijn van een 
ouderenvereniging kunnen hiervoor kaartjes kopen 
goed voor koffie/thee met gebak, de voorstelling in de 
schouwburg + 2 consumptiebonnen.

De kaartjes kosten € 7.50 per stuk.

U kunt deze kaartjes kopen door onderstaand 
strookje volledig ingevuld met het benodigde geld                             
(€ 7.50 per kaartje)in een enveloppe in te leveren bij 
Leny Tromp, Stationsweg 211a, uiterlijk 12 september.

De kaartjes zijn reeds in haar bezit, zodat u ze meteen 
kan meenemen.

Mocht u geen gehoor krijgen kunt u de enveloppe in 
de brievenbus doen en zullen de kaartjes tijdig worden 
bezorgd.

Wees er vlug bij, want op = op!!

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Naam……………………………………………………….

Adres………………………………………………………..

Woonplaats…………………………………………………

Telefoon…………………………………………………….

Ontvangt graag ….. kaartjes voor de Dag van de 
Ouderen

Handtekening



 

  Uitnodiging algemene ledenvergadering 
 

Sportvereniging Oostrum 
  

  
 
Datum: 1 september 2014 
Tijd:   20.30 
Plaats:  Kantine Sportpark de Spar 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
 

2. Notulen ledenvergadering dd 21 oktober 2013 
 

3.  Mededelingen en ingekomen stukken 
 

4. Jaarverslagen seizoen 2013-2014 
 

5. Stellingen 
 

6. Financiële verslagen seizoen 2013-2014, deze verslagen en de begroting zullen 1 uur voor de vergadering ter inzage in de 
kantine worden gelegd, maar kunnen ook vanaf 15 augustus  2014 bij de penningmeester via mail 
marcel.linskens@svoostrum.nl  worden opgevraagd. 

 
7. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie 

 
8. Begroting 2014-2015 
 Contributieverhoging  

 
9. Bestuursverkiezingen 

 Bestuur SVO 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Robert Emons 
o Aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar:  
o Tussentijds aftredend: Sjef Claessens 
o Nieuw bestuurslid:  

 
 Bestuur afdeling voetbal 

o Nieuw bestuurslid: Patrick Verrijth 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Math Gommans 
o Aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar: Arno Stam 
 

 Bestuur afdeling korfbal 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar:   
o Aftredend en niet herkiesbaar: Marion van Dijk 
o Tussentijds aftredend: Petra van Bergen 
o Nieuw bestuurslid: Annet Jeucken 
 

Door de leden kunnen tot uiterlijk drie dagen voor de vergadering kandidaten voor bestuursfuncties voorgedragen worden.                     
Dit dient te gebeuren onder overlegging van een door het kandidaat-bestuurslid en drie leden ondertekende verklaring,                           
dat hij of zij bij verkiezing, deze functie ook zal aanvaarden. 
 

10. Rondvraag 
 
De notulen en jaarverslagen zijn via e-mail bij M. Claessens (mclaessens@planet.nl) op te vragen en liggen ook vanaf 15 augustus 
2014 ter inzage in de kantine) 
 
Afmeldingen bij: M. Claessens  mclaessens@planet.nl 




