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Gaat u samenwonen, wilt u informatie over het vastleggen van een 

nalatenschap of ……………………. 
 

Deze en andere vragen kunt u stellen aan een notaris,                                    
tijdens de volgende thema-avond op woensdag 8 juli om 19.30 uur                   

in de Watermolen. 
 

Wist u dat het Servicepunt een eigen Email adres heeft: 
servicepuntoostrum@gmail.com 

 

Dus ook als u verhinderd bent, kunt u gewoon uw vragen stellen aan de 
vrijwilligers via de mail. 

 

Wij zien u graag tijdens deze thema- avond. 
 

De vrijwilligers van het Servicepunt Oostrum 
 
 



ZATERDAG 27 Juni  09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

27 juni  09.00u. Inzamelen oud papier
29 juni  18.45u. Repetitie jeugdorkest
       20.00u. Repetitie orkest
1 juli 15.00u. Music for Life mix-groep
 16.30u. Music for Life blokfluitgroep

16.00u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it

20.00u. Repetitie slagwerkgroep 

Agenda
11 juli Inzamelen oud papier
13 juli Laatste repetitie voor de vakantie
25 juli Inzamelen oud papier

 
TE KOOP   AARDAPPELEN                                                                                                                                      
2,5 kg voor maar € 1,50 incl. bezorgen.                                                                                                           
DAAN JANSSEN                                                                                                                                                            
Email: dhgjanssen@hotmail.nl                                     
TEL. 06 - 20538718 



                                                                

Zondag 28 juni  11.00 uur: Hoogmis met Venrays Gregoriaans koor           

   overleden ouders Pluk-Kleuskens en familie,        
Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 

                                           Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.        

 Zie ook de website van de parochie Oostrum: www.parochieoostrum.nl 

 Het telefoonnummer van pastoor J. Boon, Lovinckplein 8, 5813 CC Ysselsteyn, is 545055.
	 In	verband	met	tijdige	publicatie	in	het	Oostrum’s	Weekblad	en	Peel	en	Maas
	 dient	u	misintenties	e.d.	vrijdags vóór 10.00 uur op te geven bij kerkbestuurslid 
	 Jos	de	Beer,	Mgr.	Hanssenstraat	6,		tel.		584031.                                                                                                            
                                                                                                                                                                    
NIET	ALTIJD	EVEN	LEUK	EN	PRETTIG,	MAAR	TOCH…
Kent u de beruchte brug in Frankrijk met zijn slotjes? Tenminste, we kennen hem in onze herinneringen omdat de 
slotjes verwijderd zijn. Voor de mensen die niet weten waar het om gaat: stelletjes beloven zich ‘eeuwige’ trouw, 
en bezegelen dit door een slotje aan de brug te bevestigen en de sleutel in het water te gooien. Weg sleutel, slot 
niet meer te openen. De brug, die werd te zwaar en men heeft daarom maar alle slotjes weggehaald. Betekent deze 
ingreep, deze breuk, ook een eind aan alle verbintenissen die op de brug bezegeld zijn? Ik hoop het niet, maar we 
weten ook dat het niet altijd even gemakkelijk is. We kunnen wel veel willen, maar het leven laat ons toch vaak de 
harde realiteit zien. En dat is niet altijd even leuk. Nu doen we er wel alles aan om het leven leuk te houden. Denk 
maar eens aan de nieuwe rage: het zelf maken van een ‘pretecho’. Het lijkt wel leuk, maar er schuilen toch wel 
gevaren bij, het gaat immers toch wel om stralingen. En wat als er op de echo iets te zien is wat er eigenlijk niet thuis 
hoort, of dat er anders uitziet dan wij zouden verwachten? Nu verwachten wij misschien wel veel, maar niet alles 
kan aan onze verwachtingen beantwoorden. Dit heeft ook zijn invloed, zijn weerslag op een relatie ‘voor altijd’. Wie 
durft vandaag de dag nog zulke verbintenis aan te gaan? Hier moest ik aan denken toen wij als wijdingsjaar de vorige 
week mochten vieren dat we 15 jaar geleden ‘definitief’ ja hebben gezegd op onze roeping en dit bezegeld werd door 
gebed en handoplegging door onze bisschop. Ook hier kan het gebeuren dat het allemaal anders gaat dan op dat 
moment gedacht en beloofd wordt. Zo kennen we helaas ook verhalen van ‘jonge’ priesters die hun ambt neerleggen 
en van mensen die zich uit de kerk laten uitschrijven. Nu zijn daar wel allerlei redenen voor te bedenken, maar je 
blijft toch priester voor altijd en de doop die kun je niet door een aantekening ongedaan laten maken. Het laat ons 
wel zien dat geloven te maken heeft met een persoonlijke keuze, iets wat het vroeger vaak niet was: mensen gingen 
naar de kerk omdat anderen ook gingen. Tegenwoordig gaan mensen niet meer naar de kerk omdat de anderen ook 
niet gaan. Het geloof, en net zoals alle andere dingen in het leven, hebben te maken met onze, met een persoonlijke 
keuze waarbij we steeds moeten ‘worstelen’ met de harde realiteit, iets wat niet altijd even leuk, even prettig is. 
Kunnen we dan toch volmondig en definitief ons ja-woord geven? Ja, als we vanuit ons geloof er zeker van zijn dat er 
Iemand is die met ons meegaat op onze levensweg, met ons meegaat op alle paden die wij bewandelen. Als het dan 
even niet meezit, of anders gaat en er anders uitziet dan wijzelf zouden verwachten dan kunnen we hier onze steun 
en kracht vinden om toch verder te gaan. 

           pastoor J. Boon





        Buitenschoolse opvang in   
Basisschool De Meulebeek  

 

De BSO krijgt steeds meer vorm. Het lokaal is vrij, de eerste meubeltjes zijn geleverd en de plannen voor de verdere 
inrichting worden gemaakt. De echte finishing touch laat nog even op zich wachten omdat we daar de kinderen een 
grote stem in willen geven. Zij moeten aan gaan geven hoe HUN  BSO eruit moet komen te zien en welke spullen ze daar 
in willen hebben. De eerste kinderen zijn nu aangemeld om te starten meteen met ingang van het nieuwe schooljaar. 
Het gaat dus echt beginnen!!!! 

Even voorstellen…. Mandy Fransen:   

Mandy is de leidster van de BSO in de Meulebeek. Zij zal vanaf 1 juli 
het vaste gezicht zijn op de locatie.  De komende periode gaat zij aan 
de slag om een concrete invulling aan de BSO te gaan geven. Samen 
met collega’s en kinderen zal zij een eigen touch aan de ruimte gaan 
geven en zal ze een activiteitenplan op gaan stellen. Op woensdag 1 
juli om 12.15 uur organiseert zij een activiteit voor alle kinderen van 
De Meulebeek om kennis te maken met de BSO. Meer informatie 
hierover volgt. 

Mandy is geen onbekende voor de Meulebeek. Zij heeft anderhalf 
jaar als vrijwilligster op school gewerkt en is daarom al bekend met 
de meeste leerkrachten en veel ouders en hun kinderen.  Daarnaast 
heeft zij veel BSO-ervaring opgedaan in de afgelopen jaren. “BSO is 
helemaal mijn ding!! “aldus Mandy….. Wij wensen haar veel plezier 
op deze nieuwe plek! Heb je vragen of wil je gewoon een keertje 
gezellig komen kijken dan neem gerust contact met haar op.           
De BSO is bereikbaar op telefoonnummer 06-16280298. 

 

Algemene informatie: 
Openingsdagen en tijden 
Voorschoolse opvang (schoolweken) 
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag     07:30 tot 08:30 uur 
Naschoolse opvang (schoolweken) 
Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag                      15:00 tot 18:00 uur 
Woensdag                                                                              12:00 tot 18:00 uur 
Vrijdag                                                                                      12:00 tot 15.00 uur en van 12.00 tot  18:00 uur 
Vakantieopvang (schoolvakanties) 
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag          07:30 tot 18:00 uur 

 
Meer informatie over KinderWereld Venray en ons actuele aanbod? 
Kijk op onze internetsite:    www.kinderwereldvenray.nl 
Stuur ons een mail:               info@kinderwereldvenray.nl 
Bel ons:                                     0478 - 58 64 98 

 



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



Niet langer twijfelen – doen !! 

Dit is het moment om de knoop door te hakken. Meld je nu aan voor Music for Life. Je kunt kiezen 
voor de blokfluitgroep (alt blokfluit) of voor de mixed instrumentengroep waar je elk instrument kunt 
kiezen wat je maar wilt. 

In de voorbije weken hebben jullie het enthousiasme kunnen proeven van de huidige Music for Life 
deelnemers via dit blad en op de open les. Hopelijk heeft dat jullie besmet en stappen jullie nu over 
de drempel. Voor iedereen is het in het begin best even lastig. Maar het plezier van samen muziek 
maken begint vanaf de eerste les. Gezellig en gezond. 

In september start er weer een nieuw blok van 18 lessen (half jaar; € 135,=). Je verplicht je voor niks 
meer dan een half jaar. Meld je nog voor de zomervakantie aan, zodat wij de tijd hebben om een en 
ander voor te bereiden met het Kunstencentrum Jerusalem, die de lessen met overgave en 
deskundigheid verzorgen. 

Gun jezelf een leuke hobby en de gezelligheid van muziek maken met een groep.  

Voor meer informatie en het inschrijfformulier, kijk op http://www.harmonieoostrum.nl/music-for-
life.html.  Natuurlijk kun je ook gewoon met ons contact opnemen voor meer informatie. 

 

Marianne  mpbmanders@home.nl 
Jack  j_schuurmans@hotmail.com 
Geert  geertthuis@home.nl 
 
 

Music for Life – harmonie SMT 
 
 
 

 

Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor op 
vrijdag 10 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 14 augustus. 

 

 

 

 

TE KOOP

PEULEN, AARDBEIEN & TUINBONEN

THIELEN,	ROSMOLENWEG	4,	OOSTRUM



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

 

Orthoptist:  
gespecialiseerd in meting van kinderen en prisma's 

 
Wanneer gaat u naar een orthoptist? 
 
De orthoptist onderzoekt en behandelt klachten of problemen op het ge-
bied van: 

Afwijkingen bij kinderen, Scheelzien, lui oog, dubbelzien, oogbewe-
gingsstoornissen, specifieke hoofdpijn en leesklachten. 

De orthoptist is gespecialiseerd in de oogmetingen bij kinderen, met na-
me gericht op de samenwerking tussen de ogen.  
De samenwerking kan echter op alle leeftijden en door verschillende 
oorzaken verstoord worden. Vroegtijdig opsporen is van groot belang.  
Een orthoptist onderzoekt de oogstand, de samenwerking tussen de 
ogen en de ontwikkeling van het zien. Als er afwijkingen worden gecon-
stateerd, stelt de orthoptist, indien mogelijk, een behandeling in.  

Wilt u ook een deskundig onderzoek? 
Ik zie u graag in onze winkel. 

Monique Sponselee 



Het is een kwestie van geduld… 
 
De Nederlandse taal verandert. Nieuwe woorden komen de Dikke van Dale binnen en woorden die 
jaren geleden nog hip waren, gaan er via de achterdeur weer uit. Hier is niets mis mee!  
 
Hetzelfde gaat het ook met ons Roojse dialect. Woorden als schòttelslet, inkpoēs en tésnuzzik zijn 
leuk om in een quiz nog eens voorbij te laten komen, maar verder gebruiken we ze nooit meer.  
“Liter Frenske” was de laatste man in Oostrum die zichzelf vervloekte tegenover “Campse Jep”, 
omdat hij bij het snuiten van de neus een vieze schòttelslet had aangezien voor een tésnuzzik… 
 
Dat ook het dialect verandert is niet erg. Dat het straks uit het Oostrumse is verdwenen zou wel erg 
jammer zijn. Want wie praat er tegenwoordig nog dialect? Die mensen zijn bijna op twee handen te 
tellen! Nou vooruit dan “op twieë groeëte koleschuppe…” 
 
Waar we terug naar toe moeten, is dat we thuis onze kinderen opvoeden met het dialect. En dan 
mogen de meesters en juffen op school onze kinderen Nederlands leren. Wij zijn er vast van 
overtuigd dat de leraren en MR van de Meulebeek zich hier helemaal in kunnen vinden. De tekst van 
het “Meulebeek lied” is tenslotte ook in het dialect geschreven hoorden wij afgelopen zondag tijdens 
het defilé van de Venrayse Avondvierdaagse.  
 
“Meulebeek, Meulebeek,  
dat is de naam van òs Aostrumse schól,  
Meulebeek, Meulebeek, 
weej werke d’r hard en weej make veul lol!”. 
 
Thuis dus allemaal terug naar het dialect! Dat zal in het begin best lastig zijn, maar ook voor een 
hoop lol zorgen aan de keukentafel! 
 
Een volgende stap zou dan kunnen zijn dat we ook de namen van vroeger laten herleven: “Liter 
Frenske”, “Campse Jep”, “Herman Möske”, “Naeje Pet…” Zelf willen we hiertoe een eerste voorstel 
doen voor iemand die het dialect een warm hart toedraagt: Prins Clemens Weijs. Wij denken hem er 
een plezier mee te doen hem voortaan aan te spreken als “Stekkie Weijs”.  
 
Ideeën voor bijnamen voor andere Oostrumse personen zien we graag terug in onze mailbox. 
 
Maar voor wie dit te vlug gaat, eerst terug naar het dialect aan de keukentafel. Anders is het een 
kwestie van geduld dat de eerste Prins van de Karklingels ABN lult… 
 
Hojje wor! 
 
 
Spitsbroeders. 
 
 
 



Gerealiseerd door onze eigen montage-medewerkers. 

Uw complete badkamer of 
keuken gemaakt van A tot Z 

Voorbeeld: complete bAdkAmer 
badmeubel 80cm, wandcloset+zitting, 
inloopdouche+wand, decorradiator. 
Alles 1e keus voor slechts 2975.-

Henk Bovee Horst
Handelstraat 13  •  T 077- 397 90 00  •  www.bovee.nl

Al ruim 45 jaar hét vertrouwde adres voor keuken en badkamer!



JUNI  
  
25 Wandelen KBO
  

JULI  
  
2 Wandelen KBO
8 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
15 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
16 Wandelen KBO
25 Jeu de Boules (met Oirlo & Castenray) KBO
29 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
  

AUGUSTUS  
  
5 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
6 Wandelen KBO
11 Kevelaer (met Oirlo & Castenray) KBO
12 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
20 Wandelen KBO
26 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
31 Excursie: (Ijssalon	Clevers,	Grubbenvorst)	 Zijactief
  
  




