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    Proteion zoekt leden cliëntenraden 
 

 De cliëntenraden Welzijn en Thuiszorg Noord-Limburg van Proteion zijn op zoek naar nieuwe leden.                                            
Heeft u affiniteit met de dienstverlening op het gebied van welzijn of thuiszorg? En heeft u altijd al mee willen 
praten? Dan is Proteion op zoek naar u.  
 
Bij Proteion staat de cliënt centraal. De cliëntenraad vervult daarbij een belangrijke rol. Namens de cliënten heeft zij een 
plek aan de overlegtafel bij Proteion. De cliëntenraad is adviseur en sparringpartner, heeft inspraak bij de 
totstandkoming van beleid en kijkt met een kritische blik naar het werk en de plannen van Proteion.                                                         
De leden behartigen de gemeenschappelijke belangen van álle cliënten.                                                                                                   
De medezeggenschap en  verantwoordelijkheden van de raad zijn wettelijk vastgelegd.  

Interesse om lid te worden van de cliëntenraad Welzijn of Thuiszorg Noord-Limburg?                                                                       
Kijk dan op www.proteion.nl/cliëntenraad.  
 

  

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 13 juli 2015 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: 
Aangepast programma i.v.m. vakantie: DVD 
 

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 info kunt u bellen met de avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray, Joke Halmans, tel. (0478) 583806. 
 

Inloopspreekuur jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds 
 
Van 6 juli t/m 30 augustus is er geen inloopspreekuur voor het jeugdsportfonds en 
het jeugdcultuurfonds bij Synthese. Vanaf 31 augustus bent u weer van harte 
welkom.  De inloopspreekuren zijn elke maandag en woensdag van 11.00 tot 12.00 
uur bij Synthese, Leunseweg 51 in Venray. 

 
Voor meer informatie kunt u terecht op onze site: www.synthese.nl  

  
 
 
 



ZATERDAG 11 Juli  09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

11 juli 09.00u. Inzamelen oud papier
13 juli  19.30u. Laatste repetitie voor de vakantie
 Iedereen is van harte uitgenodigd om te  
 komen luisteren!!! 

Agenda

25 juli Inzamelen oud papier



                                                              

Zondag 12 juli  11.00 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)                 

    jaardienst overleden ouders Thei en Mia Hendrix-Hendrickx, 
    jaardienst Marie Janssen-Gommans, Lei Janssen, 

               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.                                                                                                                                              

VITAMINEN

We weten allemaal dat we vitaminen nodig hebben omdat gewoonweg niet zonder kunnen.  Ze zitten bij ons van 
binnen en doen daar hun werk. Normaliter zullen we er niets of weinig van merken, maar we merken het pas als we 
er een tekort aan hebben. Op zo’n moment begint ons lichaam zich te melden. Nu hebben we allerlei soorten vitami-
nen waarvan de bekendste toch wel vitaminen C en D zijn. Deze laatste krijgen wij binnen door het zonlicht waar we, 
op het moment dat ik dit schrijf, geen gebrek aan hebben. In ons zitten ook nog een heleboel andere dingen waar we 
niet de naam ‘vitamine’ op kunnen plakken, maar die wel eenzelfde uitwerking hebben, ja zelfs nog verder hun werk 
doen naar onze medemensen toe. Zo is er op dit moment op de televisie een reclamespotje te zien dat ons verteld 
wat we allemaal hebben, wat er bij ons allen inzit en dat zich vermeerderd als wij het delen. Het gaat om de ‘V’ van 
vriendelijkheid. Als wij dit bij ons bovenhalen dan zal dat niet alleen onszelf goed doen, maar ook de mensen die wij 
in ons dagelijkse leven tegenkomen. Het zal de omgang met elkaar alleen maar ten goede komen. Als we er even stil 
bij staan en nadenken zullen we nog wel een paar andere van zulke ‘vitaminen’ weten op te noemen. We zouden 
kunnen denken aan ‘R’ van respect, aan ‘B’ van begrip, aan ‘M’ van medeleven, aan ‘S’ van zelf een stapje stapje te-
rugdoen om zo de ander beter in beeld te krijgen.  Als wij deze ‘vitaminen’ binnenhalen en zijn werk laten doen dan 
doen spontaan anderen ook mee. Wat te denken van ‘G’ van samen genieten of  ‘L’ van het samen leuk hebben. Nu 
bestaan voor al deze ‘vitaminen’ geen pilletjes of  een supplement om ons tekort hiervoor aan te vullen. Ze zullen bij 
ons binnenkomen of vermeerderen als wij ze aan anderen geven. Het maakt het onderling allemaal veel aangenamer 
en dat is wat Jezus ons heeft voorgeleefd en ons heeft proberen mee te geven. Nu is het onze beurt om deze verder 
te geven zodat ons samenleven steeds meer van deze ‘vitaminen’ gaat voortbrengen. Zo wens ik ons allen dat wij op 
dit moment ons niet alleen tegoed doen aan het binnenhalen van vitaminen ‘D’, maar ook de anderen in en door ons 
hun werk laten doen.

          pastoor J. Boon





Jeu de boules met Oirlo en Castenray 
 
Datum: zaterdag 25 juli 2015 
Tijdstip: 12.30 uur 
Plaats:  Oirlo, Haalakker 
Opgave: t/m 18 juli via onderstaand strookje (bij Tonny Duijn, Valkenkampstr. 20) 
Kosten: 2,- euro per persoon (incl. 1 koffie/vlaai) 
 
Op zaterdag 25 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 (1 euro per consumptie) 
 
Wij hopen op een grote opkomst. 
 
Graag tot 25 juli! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deelname jeu de boules, 25 juli. 
 
Naam:_________________________________________________________ 
 
Aantal personen:_________________________________________________ 
 
Bedrag:_________________________________________________________ 
 
 
 
 Hallo tennisleden (senioren en junioren), 

 In september wordt er weer gestart met een nieuw blok tennislessen (5 lessen).  

De lessen worden aangeboden in samenwerking met Tennisschool Maascourt en zullen 
waarschijnlijk gegeven worden op de donderdag van 19.30 uur tot 20.30 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 1 augustus via info@tcoostrum.nl  

Sportieve groet,    Namens TC Oostrum , Astrid Vollenberg 

 

 
Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni organiseerde rijvereniging Grave een 
Hippisch festijn. Bianca Enders behaalde daar met haar paard Elena een 2e prijs in de 
dressuurklasse L2 met 207 punten. 

Dit weekend namen enkele amazones deel aan het Ruiterfestijn in Horst, de 4e en tevens laatste selectiewedstrijd voor 
de Regiokampioenschappen. In de klasse B dressuur was er voor Lisette van den Berg met haar paard B Zarah een                     
1e prijs met 207 punten. Bianca Enders behaalde met Fassini Boy een 4e prijs met 191 punten, eveneens in de klasse B. 
Voor Aukje Poels met Elan was er een 4e prijs met 207 punten in de klasse L2.  
 
 



 

 

 

 

 

Wil je een nieuwe iPhone of iPad maar vindt je een nieuwe net iets te duur. Kom dan naar iPhone Repair 
Service Venray. Wij verkopen demo/toonzaalmodellen. Deze toestellen zijn gebruikt om klanten een eerste 
impressie van het toestel te geven. Toestellen zien er in de meeste gevallen uit als nieuw of hebben lichte 
gebruikerssporen op de achterkant. In de Meeste gevallen scheelt het tussen € 100,00 en € 150,00 op een 
nieuw toestel en u krijgt er 1 jaar garantie op door iPhone Repair Service Venray. Daarnaast kun je eventueel  
je oude telefoon inruilen.  

 Repareren van iPhone en Ipad, 
 In en verkoop van iPhone en iPad, 
 Klaar terwijl u wacht service. 

Oude Oostrumseweg 19B, 5802CA Venray, 0643936007 of (0478) 750389 

 

 



Column titel: Een overweging 

Een mooie zomerdag in Oostrum. We hebben ze de afgelopen weken meerdere keren 
gehad. Een makkelijk gespreksonderwerp als je vluchtig iemand voorbij loopt. “Poe, wat is 
het warm”. 

Hitteplannen worden uit de kast getrokken. We moeten water drinken, ons niet te druk 
maken, en vooral de zonneschermen en rolluiken omlaag.  Waar maken we ons eigenlijk 
druk over? Sparen we niet het hele jaar door om uiteindelijk een reisje richting het Zonnige 
Zuiden te boeken. Waar het gemiddeld ook 30 graden is. Dat noemen we gewoon vakantie.  

We hebben dus al twee weken vakantie in ons eigen Oostrum. Ja, okay, we moeten nog 
werken. Maar hoe vaak trekken we al de barbecue uit de schuur op een gewone 
doordeweekse dinsdag, omdat het zo zonde is niet te genieten van de heerlijke warme 
avonden. Dat beetje vakantiegevoel na een dag hard werken. Even met de voetjes omhoog. 
Met vrienden of familie onder elkaar. Waarom heet dat niet even vakantie? 

Op de Randenrade staan de sleurhutten al klaar op de oprit. De dagen worden afgeteld. Nog 
een paar weken en we mogen genieten van onze welverdiende vakantie. Maar mensen, wat 
mochten we al genieten van het prachtige zonnetje over de Oostrumse Witte Vennen. Van 
het terrasje bij het Allemanscafé, van je kinderen in de tuin genietend in het opgeblazen 
zwembad. Van de dauw die in de ochtend boven de Oostrumse Beek hangt. 

Je eigen plekkie, je eigen Oostrum, waar je je even terug trekt na een dag hard werken. Waar 
je kinderen misschien zijn geboren, of zelfs wel verwekt. Van al die vrolijke gezichten omdat 
die warme gloed op hun toet schijnt. Is dat niet net zo veel genieten? 

We kijken uit naar die heerlijke tijd dat we even met onze partner, kinderen of alleen naar 
verre oorden gaan om te genieten van de rust. Niks aan je hoofd, geen mobiele telefoon, 
geen stress. Met een boekje, een koud pilsje of genietend van een prachtig uitzicht op die 
onbekende bestemming. Geniet daar ook vooral van. 

Maar genieten is ook dichter bij huis dan je denkt. Iedereen heeft om zijn eigen redenen 
gekozen voor een plekkie in Oostrum. Sta eens stil bij de vraag waarom jij die keuze hebt 
gemaakt. En probeer te genieten van die plek waar jij van alle plekken op de wereld het 
meeste thuis bent. 

Want ook als we terugkomen van die welverdiende vakantie van drie weken, verzuchten we 
toch weer “wat lekker om weer thuis te zijn”.  

Het genieten begint hier…. 

Ikke van het genootschap 

 
 



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

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

Bij Henk Bovee in Horst heeft u al 
’n complete keuken voor 2995 euro.
Inclusief blad, spoelbak, kraan, vaatwasser, 
koelkast, schouwkap, gaskookplaat en 
’n oven of magnetron.
De keuken is verkrijgbaar in 61 fronten. 
U kunt kiezen uit ’n rechte keuken of 
’n hoekkeuken.
Voor de prijs hoeft u het niet te laten want 
die is voor beide uitvoeringen even laag:

2995.-Hoekkeuken

Rechte keuken

Complete keuken (recht of hoek) voor 2995.-

HBASIC

 

Onder het genot van een 
drankje en een hapje van  
“de Tapas Proeverij” 
 Wendy Dakkus.  
Nodigen wij U uit op: 
 

vrijdag 10 juli van  
10.00 tot 20.00 uur 
 En zaterdag 11 juli van  
10.00 uur tot 17.00 uur 

Heidseweg 33, 5812 AA Heide  www.twoonatelier.nl 

                                                                                    
 
 
 

             

Kom gezellig een kijkje nemen 
baby’s only / Pjut /op de Maalzolder 

 



  
                      
                      
 
 
 
 

                                                                            jose@kookkelder-meerlo.nl 
 

In de KOOKKELDER worden de volgende kookcursussen gegeven, voor ’t seizoen: september 2015 t/m april 2016 
 

* KOKEN voor 60+: GEVORDERDEN: 12 lessen  
    Start: maandag 21 sept. van 13.00-15.00 uur. 
* KOKEN voor 60+: BEGINNERS: 12 lessen 

Start: maandag 28 sept. van 13.00-15.00 uur.  
* BUITENLANDS 1: 6 lessen Start: di. 15 sept. 20.15 uur. 
* BUITENLANDS 2: 6 lessen  Start: di. 6 okt.  18.00 uur. 
* GROENTE: 3 lessen Start: di. 10 nov.  20.15 uur. 
* BORRELHAPJES: 2 lessen Start: di. 19 jan.  20.15 uur. 
* TAPAS: 3 lessen Start: di. 26 jan. of do. 3 dec. 20.15 uur.  
* SOEP + TOETJE: 3 lessen Start: di. 2 feb.  20.15 uur. 
* BEGINNERS: 12 lessen Start: wo. 16 sept. 18.00 uur. 
* CHINEES/INDISCH: 6 lessen Start: wo.  23 sept. 20.15 uur  
* BAKKEN: 6 lessen Start: wo. 7 okt.  20.15 uur  
* GEVORDERDEN + : 6 lessen Start: do. 1 okt.  20.15 uur.                                              
* VIS: 3 lessen Start: do:  5 nov.  20.15 uur  
* PASTA: 3 lessen Start: do: 10 dec. 20.15 uur  
* KERSTCURSUS: 2 lessen Start: ma. 7 + di. 8 dec.  20.15 uur                                                                                     .                                             
* KINDERFEESTJES woensdag/vrijdag/zaterdag   * PARTYKOKEN:    8-24 personen                                                              
Feestjes voor  personeel/vrijgezellen/familie/vrienden,  gezellig samen kokkerellen èn eten. 

                      
 



Andre Linders
• Reparatie van diverse Samsung smartphones en tablets;
• Webshop voor alle merken,  www. iworksrepair.nl;
• Trainingen in het gebruik van een iPad. 

IPhone Repair Service en iWorks Repair 
Oude Oostrumseweg 19B -  5802 CA - Venray - 0643936007 / 0478-750389

Andre Linders 
• Repareren van iPhones en iPads;
• Inkoop en verkoop van iPhones en iPads. Iphone Repair Service  

biedt u nu toonzaal demo iPhones aan tegen een scherpe prijs.  
Daarnaast wordt er 1 jaar garantie gegeven op de aankoop  
van een iPhone of iPad;

• Klaar-terwijl-u-wacht-service.

Maak nu nog kans op die mooie iPad mini die 15-07-2015 wordt  
verloot. Laat uw telefoon nu nog repareren of koop op  
www.iworksrepair.nl accessoires van minimaal € 50,00.

    Nu tijdelijk  

10% koRtIng  

bij een aankoop vanuit de 

webshop. Geef bij  

betalingsgegevens  

bij coupon  

‘OPENINGSKORTING’  

in.



   

 

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. 
 

We gaan weer starten met een nieuwe groep op elke woensdagmiddag (m.u.v. de 
schoolvakanties) van 13.00uur tot 13.45 uur in de Oesterham.  

 
Wil je meer weten? 
Neem dan gerust contact op met Linda Moorrees.  
Email: linda.moorrees@hotmail.com 
 
Ben je enthousiast en wil je je meteen inschrijven? 
Vul dan onderstaand inschrijfformulier in en lever het in bij Linda Moorrees,  
Goetzenhof 2 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 :…………………………………………………………………………………………………. 
 
Datum    :…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Handtekening  :…………………………………………………………………………………………………. 
 



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



JULI  
  
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
  
SEPTEMBER  
  
2 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
2 De Locht De Zonnebloem
3 Wandelen KBO
5 Rabo Fietsdagtocht Rabobank
6-7-8-9 Meerdaagse reis KBO
12 Bloemenactie AZKompeneej
16 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
17 Wandelen KBO
19 Dauwtrappen & Ontbijt (Geysteren) Zijactief
22 Kienen KBO
21 Knutselmiddag KBO
26 Wandelen KBO
28 Breifabriek KBO
30 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
  
OKTOBER  
  
1 Dag voor de Ouderen (voor alle Ouderen) KBO
1 Wandelen KBO
5 Knutselmiddag KBO
6 Molukse avond Zijactief
7 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
10 Loodsrock CV De Karklingels
10 Jubileumconcert in Schouwburg Venray (20.00 uur) Harmony
13 Dagreis Wittem (met Oirlo & Castenray) KBO
14 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
15 Herfstwandeling KBO
19 Knutselmiddag KBO
20 Kienen KBO
21 Kienen De Zonnebloem
22 Fit door de overgang (Lezing door Mw. Dr. B. Havenith) Zijactief
28 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
  





NOVEMBER  
  
4 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
7 Toneeluitvoering De Vlasbloem
8 Toneeluitvoering De Vlasbloem
9 Knutselmiddag KBO
10 Meidenkist (door Dhr. C. Prinsen) Zijactief
11 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
12 Algemene Ledenvergadering (Roermond) Zijactief
13 Finale Maestro Harmonie        Harmonie SMT
17 Kienen KBO
22 Intocht Sinterklaas 
23 Knutselmiddag KBO
24 Wet WMO (Lezing door Mw. J. Hendrix) Zijactief
25 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
  
DECEMBER  
  
2 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
7 Knutselmiddag (Kerst) KBO
8 Kerststukjes (Martine Weys) Zijactief
8 Kienen KBO
9 Kerstmiddag De Zonnebloem
10 Kerstviering (D’n Oesterham) KBO
16 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
17 Kerstavond Zijactief
24 Wandelen KBO
30 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum




