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DORPSSERVICEPUNT OOSTRUM GAAT VAN START ! 
De officiële opening is op woensdag 8 april a.s. om 11.00 uur tijdens de Inloop 
van de KBO in de Watermolen.  

’s Avonds is iedereen om 19.30 uur van harte welkom in De Watermolen om 
kennis te nemen van de start en de eerste presentaties over de 
totstandkoming, het aanbod en de mogelijkheden in de toekomst: 

“ Zo zorgen we in ons dorp voor elkaar “ 

De verzorgingsstaat van de 20e eeuw is niet meer. We gaan terug naar de 
onderlinge solidariteit met aandacht voor elkaar. Onze inzet is: goed wonen – 
goed welbevinden en goede zorg voor de inwoners van ons dorp ! 

Samen het zo organiseren dat alle inwoners, als ze hulp nodig hebben, kunnen 
blijven wonen waar ze willen, verbonden met hun eigen sociale omgeving. 

Tijdens deze eerste bijeenkomst zullen we ook aangeven, wie we zijn en waar 
we al concreet mee bezig zijn.  

Nieuwsgierigheid gewekt ??? …..U bent van harte welkom op woensdag 8 april 
a.s. om 11.00 uur bij de officiële opening  of om 19.30 uur in De Watermolen 
voor meer informatie. 

De koffie of thee staat voor u klaar ! 

 



ZATERDAG  21 Maart 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

 Zondag 15 maart 11.00 uur: Hoogmis                            
   (Venray’s Gregoriaans Koor)          

 zeswekendienst Mien Direks-Hellegers,      
 Jan Zegers en Johanna Camps,  
 overleden familie Hendriks,   
	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,	
familie	Vennekens-Verschuren	en	wederzijdse	familie.						

Daarom

• Komt bij u thuis.
• Deskundig en eerlijk advies.
• Lokaliseren en oplossen van problemen.
• Alles wordt voor u aangesloten en ingesteld.
• Ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar.
•• Alles voor bedrijf, thuis, auto of boot.

                 info@in2sound.nl | Tel: 06-14653208



DE PRAKTIJK LEERT….

…	ons	dat	het	leven	met	elkaar	niet	altijd	even	gemakkelijk	is.	Wij	zijn	als	mensen	allemaal	verschillend,	
goed	ook,	anders	zou	het	maar	saai	zijn,	maar	dat	betekend	ook	dat	we	wel	eens	kunnen	‘botsen’.	Zo	zag	ik	
laatst	de	film	‘Le	grand	tour’	,	dat	gaat	over	een	tocht	die	leden	van	een	amateur	muziekgezelschap	maken.	
Door	omstandigheden	gaat	de	tocht,	die	drie	dagen	duren	zou,	uiteindelijk	maanden	duren.	Op	deze	tocht	
zijn	de	vrienden	niet	alleen	op	weg	naar	een	muziekfestival,	maar	zijn	ook	op	zoek	naar	zichzelf,	met	alle	
gevolgen	van	dien.	Vele	mensen	zijn	vandaag	de	dag	ook	zoekende.	Door	schade	en	schande	wijs	geworden	
zijn	ze	gaan	inzien	dat	het	leven	zoals	het	zich	aan	hen	opdringt	en	zoals	ze	het	leven,	geen	voldoening	
biedt.	Ons	leven	is	steeds	een	spel,	een	uitdaging,	tussen	goed	en	kwaad.	Heel	wat	animatiefilms	zijn	hier	
op	gebaseerd	zoals	bijvoorbeeld	‘De	sneeuwkoningin’,	de	films	van	Daffy	Duck	en	Tom	en	Jerry,	zoals	ik	
laatst	zag	in	‘Tom	and	Jerry:	the	movie’.	En	het	mooie	is	dat	de	muis	en	de	kat	moeten	gaan	samenwerken.	
Een	goed	voorbeeld	voor	ons	mensen.	Hoe	velen	leven	niet	als	hond	en	kat	met	elkaar?	Het	kwade	neemt	
alleen	nog	maar	toe.	Willen	we	dit	de	kop	indrukken,	dan	zullen	we	moeten	samenwerken.	En	de	ultiemste	
vorm	van	samenwerken	is	die	tussen	ons	mensen	en	God.	Als	wij	eens	wat	meer	probeerden	te	doen	wat	
Hij	van	ons	vraagt,	dan	krijgt	het	kwade	minder	te	zeggen	in	het	en	in	ons	leven.	Het	kan	voor	velen	vaak	
een	hele	tour	zijn,	maar	we	zullen	onszelf	onder	ogen	moeten	komen,	op	zoek	moeten	gaan	naar	onszelf.	
Dat	kan	ons	helpen	om	het	kwade	onder	ogen	te	komen	en	ons	daartegen	te	verzetten.	Daartoe	nodigt	ons	
de	veertigdagentijd	uit,	de	tour	die	wij	nu	afleggen	naar	Pasen	toe.																										Het	zal,	als	wij	deze	tour	
serieus	willen	afleggen,	niet	altijd	even	gemakkelijk	zijn	maar	we	zullen	uiteindelijk	zien	dat	inspanningen	
beloond	worden.	Dat	leert	ons	immers	de	(geloofs)praktijk.

pastoor J. Boon

14	mrt.	*	Solisten-	en	ensemble	festival	bij	MMSK,	Odeon	Hoenderstraat	10-12

													 12.00-16.30u.	Optreden	blazers	(12.00u.	Dewi	Boswinkel,	Anne	Kerstjens,	
Kieu	My	Lan	Nguyen,	13.30u.	Bas	Bom,	Madelon	Rooijakkers,	Timon	Driessen,
15.10u.	Leanne	Verspaget,	Cas	Vissers,	Chris	Kampen)

    17.00-22.00u.	Optreden	slagwerkers	(19.00u.	Ruben	Kuijt,	20.45u.	Kasper	Peeters,
	 Raoul	Verspaget)

15	mrt.	*	Solisten-	en	ensemble	festival	bij	MMSK,	Odeon	Hoenderstraat	10-12
	 13.00-19.30u.	Optreden	blazers

16	mrt.	18.45u.	Repetitie	jeugdorkest
            20.00u.	Repetitie	orkest

18	mrt.	15.00u.	Music	for	Life	
16.00u.	Leerlingen	slagwerk

											 19.00u.	Repetitie	Hit-it
										 20.00u.	Repetitie	slagwerkgroep	

Agenda

21	mrt.	Inzamelen	oud	papier





                                                              
 
 
 
 

Dagreis 
 
5 mei a.s. hebben we onze jaarlijkse dagreis georganiseerd.  
Ditmaal gaan we naar Ameide en Leerdam.  
Vertrek om 08.45 uur vanaf de Kerk. 
 
Programma: 
 
08.45 uur   Vertrek vanuit Oostrum en rijden dan rechtstreeks naar Ameide 
10.15 uur   Aankomst in Ameide bij restaurant het Wapen van Ameide. Hier worden we   
                    ontvangen met 2 kopjes koffie met een gebakje. Aansluitend zal een prachtige          
                    demonstratie worden gegeven met de uilen waarbij u niet alleen de uilen zult zien,  
                    maar zeker ook veel over het leven van de uilen leren. 
12.15 uur   Na de demonstratie is het tijd om aan tafel te gaan voor een goed verzorgde 
                     koffietafel met kroket. 
13.30 uur   Vertrek vanuit Ameide om via een korte route naar de glasstad van Nederland, 
                     Leerdam, te rijden. 
14.00 uur    Eenmaal in Leerdam aangekomen kunt u een  bezoek brengen aan de glasfabriek. 
                      Er is o.a. een continue demonstratie van het glasblazen. Uiteraard kunt u ook glas kopen. 
15.45 uur    Tijd om in te schepen voor een mooie rondvaart over de rivier de Linge. 
16.00 uur    Vertrek van de boot. 
17.30 uur    De boot legt weer aan in Leerdam en we vertrekken in de richting Tiel. 
18.15 uur    Aankomst in Tiel waar we worden verwacht bij Restaurant de Betuwe voor een 
                      heerlijk en goed verzorgd 3-gangen diner. 
20.00 uur    Vertrek vanuit Tiel naar Oostrum. 
21.00 uur     Aankomst in Oostrum. 
 

Het programma belooft een interessante en ontspannen dagje uit en deze kunnen we aanbieden voor                       
€ 60.00 per persoon. 
Gelieve u aan  te melden voor deze  reis door € 60.00 over te maken op rekening nr.  
NL76RABO0140001115 t.n.v. KBO Oostrum met vermelding van Ameide. 
 

Tot ziens op 5 mei!                 
   
 

24 maart Jaarvergadering. 
 
Zet u het vast in uw agenda? 
Aanvang 14.00 uur in Back in Time. 
 
Er komen een  aantal zaken aan de orde en onze voorzitter, Harrie Holtackers en Jan Verheijen als bestuurslid treden 
m.i.v. die datum af als bestuurslid van onze afdeling. De vergadering wordt afgesloten met een gezellig en een bijzonder 
sfeervol,Vrolijk, Persoonlijk, Veelzijdig optreden van luisterlied tot meezinger van Annelieke Merx. 
 
Uiterlijk een week van tevoren zullen de agenda en jaarverslag bij u worden bezorgd. 
Het financiële verslag zal ter plekke op de tafels aanwezig zijn. 
 
U komt toch ook? 





DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
Bedevaart en Quiz te Smakt 
 
Datum: woensdag 18 maart 2015 
Plaats:  Smakt 
Aanvang: 19.00 uur  
 
Op woensdag 18 maart zal de jaarlijks terugkerende Bedevaart en Quiz plaatsvinden. 
Namens de Mis- en Quizcommissie wordt een ieder van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. 
Om 19.00 uur is in de St. Jozef Kerk een Eucharistieviering. 
Hierna gaan we naar het Pelgrimshuis waar zoals vanouds een gezellige quiz wordt gehouden. 
 
Tot ziens in de Smakt! 
 
 
 
 
 

 

Presentatie nieuwe film door makers van                          
‘De nieuwe wildernis’  
 
In samenwerking met de makers van de natuurfilm ‘De nieuwe wildernis’ organiseert IVN Geijsteren-Venray op 
donderdag 19 maart een lezing over hoe het maken van een natuurfilm in zijn werk gaat. De lezing start om 20:00 uur 
in zaal de Gelderkoel, Heidseweg te Heide. De lezing is gratis voor leden van IVN-Geijsteren-Venray. Niet-leden 
betalen een bijdrage van € 2. 
 

Op donderdag 19 maart komen producent Ignas van Schaick en cameraman 
Willem Berents naar Venray om uit de doeken te doen hoe het maken van een 
natuurfilm in zijn werk gaat. Het programma begint met een preview van de film 
HOLLAND – NATUUR IN DE DELTA. Vervolgens vertelt Ignas van Schaick over het 
maken van de natuurfilm en Willem Berents zoomt in op de bever in Noord-
Limburg.  
 
Na het grote succes van de natuurfilm DE NIEUWE WILDERNIS werken de makers 
van de film op dit moment aan een nieuwe film: HOLLAND – NATUUR IN DE 
DELTA. Deze film gaat in september 2015 in premiere. De productie ervan is 
sinds eind 2013 in volle gang en camerateams zijn door heel Nederland aan het 
werk. Ook in Venray! 
In december 2014 is IVN Geysteren-Venray benaderd door uitvoerend producent 
Ignas van Schaick met de vraag of wij hand- en spandiensten konden verlenen 
voor het filmen van actieve bevers. Noord-Limburg is namelijk een prima 
leefgebied van de bever en cameraman Willem Berents wilde hiervan beelden 
maken. Een groepje vrijwilligers is daarna aan de slag gegaan om de cameraman 
te helpen.  

Met deze beelden en de beelden van andere camarateams, die de overige hoofdkarakaters als de zeearend, de haas, 
het pimpernelblauwtje en de stekelbaars voor het voetlicht brengen, ontstaat een prachtig portret van de natuur in de 
Nederlandse rivierendelta.  
 
 Hallo tennisleden (senioren en junioren) en geïnteresseerden,  

In april wordt er weer gestart met een nieuw blok tennislessen (10 lessen).  De lessen worden 
aangeboden in samenwerking met Tennisschool Maascourt en zullen gegeven worden op de 
woensdag van 18.30 uur tot 19.30 uur.  De kosten bedragen € 42 per lesuur en zal gedeeld 
worden door het aantal deelnemers in de groep.  Heb je interesse, geef je dan op vóór 27 
maart via info@tcoostrum.nl  

Sportieve groet,    Namens TC Oostrum , Astrid Vollenberg 

 



 
        

    Verzorgt aangifte  

Inkomstenbelasting  
       

  Advies over alle Toeslagen 
 
 
Verzekeringen voor particulieren en bedrijven 
 

Vraag naar onze voordelige pakket verzekering zonder provisie 
 

Hypotheek met de laagste aanvraag/bemiddelingskosten 
 

Laagste hypotheek rente 
 
  

info.vievermannsverzekeringen.nl 
Tel. 06-10960426 
Zevenblad 28, 5803 LZ, Venray 
 

MIJLING SPECIAAL OPTIEK          Passage 5 - Venray – www.mijlingoptiek.nl 

 

Optometrie  

Optometrie 
 

De optometrist onderzoekt de gezondheid van ogen 
om eventuele oogafwijkingen en oogziektes op te 
sporen.  
 
Vroeger deed alleen de oogarts het oogonderzoek en 
zorgde de opticien voor de bril en/of contactlenzen.  
De optometrist kan het allebei en nog veel meer.  
Zij voert een optometrisch onderzoek uit. Blijkt tijdens 
het onderzoek dat verdere medische behandeling nodig 
is, dan wordt u via uw huisarts doorverwezen.  
Wilt u ook een deskundig onderzoek? 
Ik zie u graag in onze winkel. 
 

 Resie van Dijck 



Cursusaanbod 

Online uw bankzaken regelen! 

Meld u nu aan en leer hoe u thuis op een makkelijke en veilige manier uw bankzaken kunt regelen. 
 
Dat steeds meer bankzaken online geregeld kunnen worden, dat weet u waarschijnlijk ook. Maar hoe werkt dat dan? En 
is het wel veilig? Rabobank Horst Venray vindt het belangrijk om haar klanten   
hierbij te helpen. Naast de basiscursus Internetbankieren bieden wij voortaan meerdere cursussen aan, zodat deze nog 
meer aansluiten bij uw wensen. Deze cursussen organiseren wij twee keer per jaar tijdens een bijeenkomst op een van 
onze kantoren. De eerste bijeenkomst staat gepland op dinsdag 31 maart in ons kantoor in Hegelsom (Adres: 
Spoorweg 2). 

Programma dinsdag 31 maart 
13.45  Ontvangst   
14.00  Opening 
14.15  Cursus naar keuze:  
  1. Internetbankieren voor beginners 
 2. Internetbankieren voor gevorderden 
  3. Mobielbankieren (Tablet, Ipad of Smartphone) voor beginners 
  4. Mobielbankieren (Tablet, Ipad of Smartphone) voor gevorderden 
15.15  Pauze 
15.45  Presentatie Veiligheid 
16.30  Borrel  
17.00  Afsluiting. 

Belangrijke info vooraf! 
Als u wilt deelnemen aan een van deze cursussen is het van belang dat u in het bezit bent van een overeenkomst voor 
Internet- & mobielbankieren. Heeft u dit nog niet of twijfelt u hierover? Vermeld dit dan bij uw aanmelding, zodat wij dit 
voor u kunnen controleren en -  indien nodig - aanvragen. 
U kunt uitsluitend deelnemen aan de cursussen voor mobielbankieren als u zelf een Tablet, Ipad of Smartphone 
meeneemt.  Voor de cursus Internetbankieren vragen wij u om zelf een laptop mee te nemen.   

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden via het nieuwsbericht ‘Online Cursus Senioren’. Dat bericht vindt u op onze 
website www.rabobank.nl/horstvenray 
 
Heeft u nog vragen? 
           Wij beantwoorden die graag! Neem contact met ons op via e-mailadres 
particulieren@horstvenray.rabobank.nl of telefoonnummer 077  389 84 00.   

 

Dgi 0159.mma 
 

Themabijeenkomst Veranderingen in de zorg 
 
Het Steunpunt Mantelzorg, van de Gemeente Venray, organiseert een 
themabijeenkomst over veranderingen in de zorg. Tijdens deze speciale bijeenkomst voor mantelzorgers zullen 
medewerkers van de gemeente en het wijkteam uitleg geven over wat er per 1 januari veranderd is met betrekking tot 
de verschillende zorgvoorzieningen en welke voorzieningen nog onder de verantwoordelijkheid vallen van de Wet 
Langdurige Zorg (voorheen AWBZ). Daarnaast zal ook informatie worden gegeven over de rol en de betekenis van de 
wijkteams en de wijze waarop de mantelzorgers zich kunnen voorbereiden op het keukentafelgesprek. 
De themabijeenkomst wordt gehouden op donderdag 26 maart van 10.00-12.00 uur. In de Kemphaan, Kennedyplein 1, 
5801 VH Venray. Belangstellenden kunnen zich tot 21 maart opgeven via de mail;  mantelzorg@venray.nl of telefonisch 
via de gemeente Venray 0478-523333, keuzemenu 1. 
 
 





Jeugd    
Uitslagen    
zaterdag 7 maart 2015    
S.V. Oostrum A1 Montagnards A1 2 - 2  
Wittenhorst B3 S.V. Oostrum B1 1 - 2  
America C1 S.V. Oostrum C1 0 - 2  
S.V. Oostrum C2 Volharding C3G 2 - 0  
MVC'19 D3G S.V. Oostrum D1G 1 - 12  
S.V. Oostrum D2G Volharding D3G 0 - 8  
S.V. Oostrum E1 SSE E1 2 - 2 speler van de week Daphne Weijs 
TSC'04 E1 S.V. Oostrum E2 6 - 6  
S.V. Oostrum E3 Leunen E3 4 - 2  
HRC'27 F1G S.V. Oostrum F1 0 - 3 speler van de week Noud Arts 
Leunen F3G S.V. Oostrum F2 0 - 1 speler van de week Loek Ruhe 
Volharding MP1/2 S.V. Oostrum MP1/2 6 - 7 speler van de week Rens Kessels 
SV Oostrum MP3 SSS'18 MP1/2 8 - 1 speler van de week Roel Jacobs 

 
 
Programma    
zaterdag 14 maart 2015    
Leunen A1 S.V. Oostrum A1 15:00  
Sporting S.T. B1 S.V. Oostrum B1 15:00  
S.V. Oostrum C1 ST Sparta'18/Kronenberg C3 13:30  
Ysselsteyn C2 S.V. Oostrum C2 13:00  
Hegelsom D1 S.V. Oostrum D1G 10:30  
S.V. Oostrum E1 Lierop E1 10:00  
S.V. Oostrum E2 GFC'33 E2G 10:00  
S.V. Oostrum E3 ST SV United/BVV'27 E4 11:00  
Kwiek Venlo F1 S.V. Oostrum F1 10:00  
Blerick F6 S.V. Oostrum F2 9:00  
S.V. Oostrum F3 Vitesse'08 F5 10:30  
HRC'27 MP1 S.V. Oostrum MP1/2 10:00  
SV Oostrum MP3/4 Volharding MP3 10:30  
    

Senioren    
Uitslagen    
zaterdag 7 maart 2015    
Montagnards Vet SV Oostrum Vet. 3 - 0  
zondag 8 maart 2015    
SV Oostrum 1 Constantia 1 1 - 0  
Montagnards 2 SV Oostrum 2 3 - 0  
SV Oostrum 3 SVOC'01 2 7 - 2  
SV Venray 9 SV Oostrum 4 afgelast  
SVOC'01 4 SV Oostrum 5 1 - 0  
    
Programma    
zaterdag 14 maart 2015    
SV Oostrum Vet. VV Holthees Vet 17:00 Herman 
zondag 15 maart 2015    
SVEB 1 SV Oostrum 1 14:30  
SV Oostrum 2 Melderslo 2 12:00 Marcel 
SV Oostrum 3 SV Venray 6 9:30 Bart 
SV Venray 9 SV Oostrum 4 10:30  
SV Oostrum 5 Holthees 4 10:00 Barry 

 
  



Harmonie SMT organiseert 

Maestro 

Meedoen aan de  voorronde op 19 juni 2015?  Aanmelden kan  

vóór 1 april via: www.harmonieoostrum.nl of lkessels@home.nl 

de   
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MAART  
  
14 Singchallenge (De Schatberg, Sevenum) AZKompeneej
17 Kienen KBO
18 Bedevaart	&	Quiz	te	Smakt	 Zijactief
18 Smakt (met Oirlo & Castenray) KBO
19 Wandelen	 KBO
21 Lenteconcert	(D’n	Oesterham)	 AZKompeneej
23 Knutselmiddag	 KBO
24 Lezing:	Yoga,	Meditatie	&	Ademhaling	(Mw. C. Staaks) Zijactief (Roermond)
24 Jaarvergadering KBO
26 Wandelen	 KBO
29 Namiddag	Concert	(Beringe, bij Bon Apart) AZKompeneej
30 Verspreiden	enveloppen	goede	doelen	actie	 Collectecomité
  
APRIL  
  
3 Bloemenactie	 SVO
6 Ophalen	enveloppen	goede	doelen	actie	 Collectecomité
7 Fietstocht	 KBO
9 Dag	voor	alleengaanden	in	Arcen	 Zijactief (Roermond)
10 Vrijwilligersavond	 SVO



16 Excursie	naar	Mekkafood	in	Nettetal	(Dld)	 Zijactief 
16 Lentewandeling	 KBO
18 Optreden	bij	gemengd	koor	Logeko,	Overloon	(De Pit) AZKompeneej
18 Aege	Bojjum	Live	 AMC
20 Knutselmiddag	 KBO
21 Kienen KBO
26 Zondagochtend Concert (Schouwburg Venray) AZKompeneej
  
MEI  
  
5 Dagtocht KBO
7 Wandelen	 KBO
12 Stadswandeling in Venray Zijactief
13 Aspergebedrijf	Martens	 De Zonnebloem
17 Mariaviering (voor alle Ouderen) KBO
19 Kienen KBO
21 Wandelen	 KBO
22-23 A-Toernooi	 SVO
30 Receptie	Kampioenen	 SVO
31 Straotestrijd	 SVO  

Harry Maessen Wintercompetitie 2014 - 2015 
     
POULE  A    
 

Uitslag 5e wedstrijd 07-03-2015   
    
 Equipe competitie- wedstrijd-  
  punten punten saldo 
1 JBC Venray 80 1 3 6 32 
2 Piëlboulers 2 2 5 25 
3 Oostrum 2 2 5 11 
4 Lönse Boulers 2 5 3 
5 Piëlboulers 1 1 4 -3 
6 Oostrum 1 1 4 -11 
7 BCM Merselo 1 1 4 -25 
8 Hedse Boulers 1 0 3 -32 
    
Competitiestand na 5 wedstrijden   
    
 Equipe Totaal Totaal Totaal 
  Competitie- Wedstrijd- plus/min 
  punten punten saldo 
1 JBC Venray 80 1 12 27 76 
2 Piëlboulers 2 11 30 114 
3 Piëlboulers 1 9 24 55 
4 Hedse Boulers 1 7 22 -7 
5 Lönse Boulers 1 7 22 -45 
6 Oostrum 2 7 21 19 
7 BCM Merselo 1 4 16 -138 
8 Oostrum 1 3 18 -74 
     
De volgende competitiedag is 14-03-2015 Poule B       Aanvang 10.30 uur. Aanwezig zijn 10.15 uur. 
     
 



Beste dorps- en wijk bewoners van Venray. 

Snel internet is net zoals bellen en tv kijken de normaalste zaak van de wereld 
geworden. Toch moeten bewoners van buitengebieden en kleine dorpen het stellen 
met traag en instabiel internet doordat commerciële kabelbedrijven deze gebieden vaak 
links laten liggen. Snel internet zou een basis nutsvoorziening moeten worden, maar zo 
ver is het nog lang niet. Dat buitengebieden willen dat hier verandering in komt blijkt wel uit de vele burgerinitiatieven 
die ondernomen worden in diverse provincies in Nederland.   
 
Toch ben ik nog nergens zo’n goed initiatief tegengekomen als dat van GlaswebVenray. 
Volgens een artikel in de consumentengids hoopt  de Provincie Overijssel  alle 44.000 huizen en bedrijven in hun 
buitengebied te voorzien van glasvezel, maar dan moet 60% van de bevolking meedoen. Een aansluiting in het 
buitengebied kost gemiddeld €3000,- per aansluiting en daar moet men tussen de €2000 en €2500,- zelf van betalen 
voor een aansluiting. De provincie Gelderland is bezig  om met 10 gemeenten in de Achterhoek een eigen breedband 
bedrijf op te richten, kosten per aansluiting; € 500,- Bij GlaswebVenray wordt U gratis aangesloten als U klant wordt. 
 
Ook voor de inwoners die wel kabel of snel adsl hebben is het van belang om over te stappen naar GlaswebVenray. De 
hoeveelheid dataverkeer verdubbeld iedere 2 jaar. Als je kijkt hoeveel problemen de kabelbedrijven hebben om alleen 
al alle tv zenders fatsoenlijk in Uw huiskamer te krijgen, kunt U wel bedenken wat dit betekend voor de toekomst. 
Volgens Dirk Strijker, hoogleraar plattelandsontwikkeling bij de universiteit in Groningen is glasvezel de meest 
toekomstbestendige oplossing. Internet via satelliet of 4G netwerken gaan het niet redden als iedereen hier gebruik van 
gaat maken, want dan zal de snelheid drastisch terug lopen. Ook de huidige kabel zal het uiteindelijk niet gaan redden 
omdat deze aan de top van zijn kunnen zit.  
 
Ook degene die nu nog geen behoefte hebben aan snel internet kunnen binnenkort misschien wel niet meer zonder als 
zorg op afstand nodig is. Stel je mag naar huis  na een ziekenhuisopname, op voorwaarde dat  ze U op afstand in de 
gaten kunnen houden. Dan kunt U zonder snelle internet verbinding niet meer thuis wonen. 
 
Als U overstapt zult U in eerste instantie niet veel verschil merken met de huidige kabel, al zal het tv beeld een stuk 
stabieler zijn, maar het gaat erom dat we klaar zijn voor de toekomst en dan graag met dit prachtig initiatief van de 
gezamenlijke dorps- en wijk raden.  Een glasvezelkabel die van ons is, waar wij de baas over zijn. Een netwerk dat wij 
misschien nog niet nodig vinden, maar wat voor onze kinderen absolute noodzaak is. 
 
Glasvezel in heel Venray en Holthees, alleen als U het wil…. 
 
 

 
Op zondag 8 maart behaalde Stefanie Coenen met haar paard Zolena 
een 4e prijs, tijdens een indoor dressuurwedstrijd in Grubbenvorst. 
De combinatie kwam uit in de klasse L1 en scoorde 194 punten.  
 
 

 
Vrijdag 20 maart 2015 
G R A N D I O Z E    K I E N A V O N D 
In Café Zaal ’t Veule, Veulenseweg 49, 5814 AB  Veulen, Tel. 0478-581928 
Aanvang 19.30 uur Zaal open 18.30 uur 
Prachtige en waardevolle prijzen te winnen. 
Opbrengst is voor de Invaliden Sport- en BelangenVereniging Venray e.o. 

 
 




