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Oude politiek 
 
De voormalig burgemeester van Meerlo-Wanssum, Joep Hahn, verzet zich afgelopen week in het Oostrums 
weekblad tegen de oproep van actiegroep ‘Nu is het genoeg!’ aan de Oostrumse inwoners om hun handtekening 
te zetten tegen de huisvesting van 300 arbeidsmigranten in Paschalis. 

De argumenten die de actiegroep aanvoert slaan volgens hem nergens op, om hiermee vervolgens de discussie 
te ontlopen en te weigeren om ook maar een argument te weerleggen. Het typische oude regentengedrag: ‘We 
hoeven niet naar u te luisteren burger, wij weten wel wat goed voor u is.’  

Ik ben het met de heer Hahn eens dat enkele aangevoerde argumenten in de brief suggestief zijn en vol 
wantrouwen richting de overheid. Maar de fout die de heer Hahn hierbij, net als sommige politici, maakt is om 
zich te vergeten af te vragen waar dit wantrouwen vandaan komt. 

Door simpelweg het gesprek met de actiegroep aan te gaan kom je er achter dat er in het verleden met 
betrekking tot de vestiging van de TBS-kliniek beloften zijn gedaan die niet nagekomen zijn.  

De kern van de argumenten van de dorpsraad en de actiegroep is hetzelfde: de concentratie van bijzondere 
inwoners op een plek wordt op deze manier te groot. 

De dorpsraad vertegenwoordigt met haar enquête 146 inwoners, de actiegroep met haar handtekeningenactie 
1061! Het standpunt: beiden tegen.  

Het niet serieus nemen van dit duidelijke signaal vanuit de Oostrumse bevolking vergroot het wantrouwen 
alleen maar en is een schoolvoorbeeld van oude politiek.  
 
Joep Gielens, De Horik 35, 5807 CJ, Oostrum 
Gemeenteraadslid, SP Venray    
     

LR en PC Nobel Oostrum
Op zondag 7 september verscheen Jeanine Huijbers aan de start tijdens een dressuurwedstrijd in Ottersum.
Met haar paard Espresso behaalde ze in de klasse L1 een 2e prijs met 184 punten.  



 

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 22 Sept 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

15 sept.  *Geen repetities
17 sept. 16.00u. Leerlingen slagwerk

19.00u. Repetitie Hit-it
19.30u. Groepsrepetitie koper

 20.00u. Repetitie slagwerkgroep
  
Agenda
20 sept. Inzamelen oud papier
20/21 sept. Kamp jeugdleden
28 sept.Beoordelingsconcert orkest in Heythuysen

   Zondag 14 sept.9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)                

  jaardienst Pièrre Wolters,     

   Jep Verhoeven en de overledenen van de familie          
Verhoeven-Reintjes, 

Nel Janssen-Hagens,  

overleden ouders Loonen-van Rens, Deken Loonen,  

Wim en Annette Loonen, Annie Loonen, 

Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 

Fam.Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.                  



SEPTEMBER  
  
   13 Bloemenactie AZKompeneej
   13 - 16 Kermis 
   17 Doe middag De Zonnebloem
   18 Wandelen KBO
   18 Happen & Stappen ZIJACTIEF
   22 Kreatieve middag KBO
   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
  
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 Capella  Oestrem tot Oostrum” Kerkbestuur/Hist kring
   12 Korentreffen (BIT) AZKompeneej 
   14 Dagtocht Wittem (samen met Oirlo) KBO 
   15 Spellenmiddag De Zonnebloem
   16 Herfstwandeling KBO
  18-19 Tentoonstelling: “van Capella  Oestrem tot Oostrum” Kerkbestuur/Hist kring
   21 Caberetgroep “utovergerdien” ZIJACTIEF
   21 Kienen (BIT) KBO
  
NOVEMBER  
  
   6 Babbeltrucs KBO
   7 Jaarvergadering (20.11) BIT CV De Karklingels
   6 Wandelen KBO
   11 Heel Zijactief bakt ZIJACTIEF
   13 Algemene Ledenvergadering Roermond ZIJACTIEF
   18 Kienen (BIT) KBO
   20 Wandelen KBO
   21 Zitting (D’n Oesterham) CV De Karklingels
   22 Zitting (D’n Oesterham) CV De Karklingels
   25 Oudermishandeling (Lezing, Roermond) ZIJACTIEF
  
DECEMBER  
  
   4 Wandelen KBO
   9 Kienen (BIT) KBO
   9 Kerststukjes maken (Met Martine Weijs) ZIJACTIEF
   10 Kerstmiddag De Zonnebloem
   ? Kerststukjes maken (De Watermolen) KBO
   16 Kerstavond ZIJACTIEF
   17 Kerstviering (D’n Oesterham) KBO
   18 Wandelen KBO





 
De langste eettafel van Venray 

 
 
 
 
Tijdens de Week tegen Eenzaamheid van 25 september tot 4 oktober  pakken we samen (mensen en verenigingen) 
eenzaamheid aan. Door kom erbij te zeggen! Kom erbij en wandel mee, kom erbij en eet mee/drink een kopje koffie 
mee, kom erbij en ga mee naar het buurthuis om de hoek, enz. 
Iedereen kan te maken krijgen met eenzaamheid. In de Week tegen Eenzaamheid komt heel Nederland in actie door 
anderen uit te nodigen mee te doen met bijvoorbeeld De Langste Eettafel van Nederland. 

Het idee van De Langste Eettafel is laagdrempelig en biedt  mensen die zich eenzaam voelen een handreiking om de 
deur uit te gaan en anderen te ontmoeten. 

Organiseer ook een Eettafel bij je thuis, in het gemeenschapshuis/buurthuis tijdens de Week tegen Eenzaamheid van 25 
september tot 4 oktober en nodig iemand of enkele mensen uit die een gezellig avondje goed kunnen gebruiken. Zo 
maken wij allemaal samen voor het eerst De Langste Eettafel van de gemeente Venray. 

In het hele land gaan mensen met elkaar aan tafel, aan grote en kleine Eettafels. Door alle tafels aan te melden op 
www.samentegeneenzaamheid.nl/activiteit/aanmelden en te verbinden, maken we online De Langste Eettafel van 
Venray en van Nederland. 

Kijk voor meer informatie op www.samentegeneenzaamheid.nl of neem contact op met Annie Korstjaans van Synthese 
a.korstjaans@synthese.nl  tel. 0478-517300. 

 

 

 

 
  

 

Dankbetuiging 

                   Pierre Linssen   
Het mooiste wat een mens kan achterlaten is een lach 

op het gezicht van diegene die aan hem denkt. 

Wij danken iedereen die zich tijdens het overlijden van pap met ons 
verbonden heeft gevoeld en dit op een liefdevolle wijze heeft 
getoond. 

                                                                    Fam. Linssen 

Oostrum, september 2014 

 

 





COLUMN

Tot hier…..

Harde kritiek afgelopen week in de gemeentelijke commissie Wonen, aan het adres van het actiecomité “tot hier en 
niet verder “.

Ook de Dorpsraad kreeg enige kritiek van de commissieleden over de uitslag van de gehouden enquete. In mijn ogen 
onterecht. Zij hebben juist gehandeld met het houden van een enquête om de inwoners hun mening kenbaar te laten 
maken. Dat daar weinig respons op is geweest, kun je hen niet verwijten.

Wat de commissieleden , de politiek dus,  enorm heeft gestoord, was de toonzetting in de begeleidende brief bij de 
handtekeningenactie en de diverse publicaties in de media.

De brief was in Oostrum ook niet overal goed gevallen, gezien een aantal reacties via de media,  o.a. Peel en Maas en 
het Oostrums Weekblad.

Teveel niet onderbouwde aannames en zelfs onwaarheden. Vergelijkingen met speciale omwonenden, zoals De Rooy-
se Wissel en Dichterbij, slaat natuurlijk nergens op en is zeer misplaatst.

Dat is bij de politiek in het verkeerde keelgat geschoten.

Je kunt het actiecomité hooguit verwijten, dat zij niet zorgvuldig genoeg naar buiten zijn getreden.

Waar ik wel moeite mee heb, is dat de politiek de inwoners van Oostrum op een hoop veegt; absoluut onterecht. Ik 
denk zelfs, dat meerderheid van Oostrum, niet tegen was of geen mening had over de komst van de Poolse arbeidsmi-
granten.

Bij navraag over de publieke belangstelling bij de behandeling in de commissie, is mij duidelijk geworden, dat die zeer 
gering was van de Oostrumse kant. Een tiental hoorde ik, incl. enkele leden van het actiecomité, de dorpsraad en een 
drietal belangstellenden.

Hoe het nu verder gaat is maar afwachten, het groene licht is gegeven.

In een eerdere column schreef ik, dat ik hoopte dat de saamhorigheid in het Oostrumse niet in gevaar zou komen. 
Iedereen mag voor zijn of haar mening uitkomen, mits dit op een  respectvolle manier gebeurd.

O  -  WEE.

SV Oostrum zoek versterking!       

Wij zoeken vrijwilligers die ons huidig team kantinevrijwilligers komen versterken. Dit team 

vormt de spil van de kantine van SV Oostrum en zorgt voor de gastvrije ontvangst van 

sporters en supporters op ons sportpark. 

Lijkt het je leuk om lid te worden van dit team als barmedewerker en ben je bereid 2 

ochtenden en/of middagen per seizoen bardienst te doen meld je dan aan bij Marcel 

Linskens of Marian Gommans. 

marcel.linskens@svoostrum.nl 

gommans22@ziggo.nl  





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

Hobbymiddag 
 
Wilt u de donkere wintermaanden creatief doorbrengen? 
Wij willen u daarbij helpen.  
 
Op maandag 22 september vanaf 14.00 uur kunt u in de Watermolen met uw handwerk komen om gezellig samen bezig 
te zijn. Wij kunnen dan inventariseren of er belangstelling is en hoe we e.e.a. vorm gaan geven en welke middag en hoe 
vaak we dit willen gaan doen. 
Breien, haken, kaarten maken, servetten bewerken etc. Gezamenlijk of in de vorm van een workshop. We gaan het 
samen bespreken. 
 
Wij zien u graag op maandag 22 september! 
 
 
 

 
Uitslagen: 
 
VIOS (O) D1 – Oostrum D1    14 - 0  
De Merels B1 – Oostrum B1    18 - 3 
Oostrum 1 – SVOC ’01 3    7 - 3 
Oostrum MW1 – Vios (O) MW2    7 - 10 
 
Programma: 
 
Zaterdag  13 september 
 
Oostrum D1 – SVOC ’01 D2    09.00 De Spar Oostrum 
De Peelkorf C3 – Oostrum C1    10.00 De Vlies Ysselsteyn 
Oranje Wit (L) B1 – Oostrum B1    14.00 ’t Klaverblad Leunen 
VIOS (O) A1 – Oostrum A1    10.00 Tovios Ottersum 
 
Woensdag  17 september 
 
De Peelkorf MW1 – Oostrum MW1   20.00 De Vlies Ysselsteyn 
 
 
 
 



van Boekhuizenstraat 21
5807 AJ Oostrum
info@in2sound.nl 
Tel: 06-14653208

In2Sound, een nieuwe naam in Oostrum.
In2Sound adviseert en levert alles op het gebied van ‘de betere’ audio.
Denk hierbij aan audio voor auto, camper, boot en vrachtwagen en ook voor thuis, binnen én buiten.
Tevens bestaat de mogelijkheid om geluidsmetingen in auto’s en in huis te doen om de akoestiek te meten 
en lastige problemen of ergernissen op te sporen.

Bent u toe aan een nieuwe audioset, speakers of wilt u alleen informatie of advies, bel 06-14653208 of mail info@in2sound.nl

BBlijf van alles op de hoogte via        www.facebook.com/in2soundNL

Akties t/m 30 september
DLS waterbestendige speakers voor terras, garage 10% korting!!
Bij aankoop een DAB+ autoradio, gratis montage!!



 

Jeugd    
Uitslagen 

   zaterdag 6 september 2014 
   S.V. Oostrum A1 Wittenhorst A2 2-2  Wittenhorst B2 S.V. Oostrum B1 4-1  S.V. Oostrum B2G SV Lottum B1 0-8  Leunen C2 S.V. Oostrum C1 1-9  SV Venray C8G S.V. Oostrum C2 9-1  S.V. Oostrum D1G Hegelsom D1 16-1  S.V. Oostrum D2G Montagnards D2 1-10  ST RKDSO/DEV-Arcen E1 S.V. Oostrum E1 3-3  S.V. Oostrum E2 Leunen E2 4-7  S.V. Oostrum E3 SVOC'01 E3 6-5  SSS'18 F1 S.V. Oostrum F1 2-9  SV Venray F4 S.V. Oostrum F2 7-7  S.V. Oostrum F3 Montagnards F3 6-3  

    Programma 
   zaterdag 13 september 2014 
   S.V. Oostrum A1 Ysselsteyn A1 15:00 vriendschappelijk 

S.V. Oostrum B1 Blerick B2G 15:00 
 Melderslo B1 S.V. Oostrum B2G 14:00 
 S.V. Oostrum C1 SV Venray C3 13:30 
 S.V. Oostrum C2 Sparta'18 C4 12:00 
 Venlosche Boys O12 S.V. Oostrum D1G 12:00 
 S.V. Oostrum D2G Vitesse'08 D2 11:00 
 EWC'46 E1 S.V. Oostrum E1 12:00 
 RKOSV Achates E3 S.V. Oostrum E2 9:00 
 S.V. Oostrum E3 SV Venray E8 11:00 
 SV Venray F1 S.V. Oostrum F1 11:00 
 Leunen F2 S.V. Oostrum F2 11:15 
 Leunen F3G S.V. Oostrum F3 11:15 
 

    Senioren    
Uitslagen    zaterdag 6 september 2014    SV Oostrum Vet. Montagnards Vet. 0-7  zondag 7 september 2014    Heijen 1 SV Oostrum 1 2-2  SV Oostrum 2 SSS'18 3 0-1  

    Programma    zaterdag 13 september 2014    V.V. Holthees Vet. SV Oostrum Vet. 17:00  zondag 14 september 2014    SV Oostrum 1 DEV Arcen 1 14:30 Wedstrijdsponsor: Verstappen Verpakkingen 
Wittenhorst 4 SV Oostrum 2 11:30  America 2 SV Oostrum 3 11:00  SV Oostrum 4 Melderslo 3 11:30  
SV Oostrum 5 BVV'27 3 10:00  

 
 





Dagje zwemmen voor de prijs 
van een avondkaart!  
Maandag t/m vrijdag, de hele maand september. 
Geldig tegen inlevering van deze advertentie. 
 

Volwassenen  € 5,95 
Kinderen  € 3,95 
Baby’s              € 3,00 
Voor meer info & voorwaarden: 
www.dagjecenterparcs.nl/limburgsepeel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trimsalon De Diva’s: 
 

biedt vachtverzorging voor 
elke hond, ras en rasloze honden: 

 
 Knippen  
 Effileren                                                                                                                                                
 Scheren                                                                                                                                                  
 Plukken                                                                                                                                   
 Nagelverzorging                                                                                                                                     
 Oren uitplukken                                                                                                                                    
 Haal en breng service 

 
Voor vragen of een afspraak bel Katja: 

06 38248014 
 

Katja Jeurissen 
Castenrayseweg 18 

5808 AG Oirlo 
 

Wordt u ook gestoord van het slechte radio ontvangst in 
de auto?
Stap over op DAB+ !!!

Het is gratis, perfecte digitale geluidskwaliteit, meer 
zenders en is overal te ontvangen!

Ook voor af-fabriek radio's zijn er verschillende 
DDAB+ oplossingen.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem gerust 
contact op voor deskundig en eerlijk advies.

info@in2sound.nl     Tel:06-14653208





Aostrumse Zangkompeneej 
 
De bloemenactie van de Aostrumse Zangkompeneej staat weer voor de deur. Op 
kermiszaterdag zullen de leden van dit koor op hun jaarlijkse traditionele 
rondgang door het dorp zo tussen 11:00 en 13:00 uur aan de inwoners van 
Oostrum een bloemetje te koop aanbieden.  
 

Met de kermis een bloemetje in huis:….. wel zo gezellig!!!! 
 

 
 
 

Op zaterdag 13 september zult u in de straten van Oostrum de leden van de 
Zangkompeneej kunnen aantreffen met een bloemetje op de arm.  Zij doen 
verder hun best om ieder jaar het Lenteconcert en het Korentreffen tot een 
succes voor de Oostrumse gemeenschap te maken. Dat kan echter alleen met 
hulp van iedereen, die graag een bloemetje in huis wil hebben en onze 
vereniging op die manier wil steunen. Mogen wij op u rekenen? 
 

De Aostrumse Zangkompeneej valt niet weg te denken binnen de 
Oostrumse gemeenschap. 

 
En de jaarlijkse bloemenactie ook niet !!! 

 

  

Wij danken u hartelijk voor 
uw steun en wensen u een 
fijne kermis toe. 


