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Beste columnisten, dorpsraadleden en lezers van het Oostrum’s Weekblad,
 
Ruim twee jaar geleden werd het Oostrum’s Weekblad in een thema-bijeenkomst geëvalueerd. Ik heb 
toen gesuggereerd dat de introductie van een wekelijkse column de aantrekkelijkheid zou kunnen 
verhogen. Er kwam een column die, sterk wisselend van kwaliteit, wel met enige regelmaat leidde tot 
gespreksstof in het dorp. Daar waar de redactie ‘politieke’ berichten steeds schuwt als een besmettelijke 
ziekte, kreeg de columnist ruimte voor eigen opvattingen, interpretaties, prikkelingen, stellingen etc. 
waarmee hij/zij de toestand in de wereld aan de kaak kan stellen. Uitstekend! Dat is namelijk een van 
de doelen van een column. De colum beleeft zijn herstart in het Oostrum’s Weekblad. Op één onderdeel 
blijf ik echter meer dan ontevreden over de colums. Zij worden geschreven onder een pseudoniem en 
dat is anno 2015 echt niet meer van deze tijd. Elk zichzelf respecterende columnist ondertekent zijn 
gedachtenspinsels met zijn/haar eigen naam en niet met de scheikundige afkorting van dizuurstof (O2) of 
een andere verhullende naam. Kom op, toon je ware gezicht en laat zien dat jouw opvatting bij jou hoort. 
Net zoals Youp van het Hek, Ferry Mingelen, Peter Winnen, Ron Koenen en pastoor J. Boon dat doen.                                                          
Veel succes en reacties zijn van harte welkom!
 
Bert Linskens
bert.linskens@home.nl

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 

 



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

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Henk Bovee
Horst

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

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

Complete keuken 
(recht of hoek) 

voor 2995.-

Hoekkeuken

Rechte keuken

HBASIC

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.-



                       
                                                                        

Zondag 19 juli  11.00 uur: Hoogmis (orgelspel)                 

  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.                                                                                
                                                                                              

HARTELIJK WEERZIEN
Ik wil u nog even mee terugnemen naar de kermisdagen in Ysselsteyn. Dagen die voor mij in het teken stonden 
van ‘weerzien’. Nu bedoel ik niet de vroege dinsdagmorgen waar ik me mocht melden bij de tandarts voor de 
halfjaarlijkse controle. Op zich niet zo heel erg, alleen de weg ernaartoe was al een hele onderneming met alle 
verbouwingen aan de invalswegen. Nee, wat mij inspireerde voor het schrijven van dit stukje was de vrijdagavond. 
Er was een Duitse avond georganiseerd. Voor mij al volop genot met de Rosentaler (misschien voor de pastoor 
gedaan? zoals sommigen mij vroegen), die avond werd het voor mij ook een hartelijk weerzien met het trio Da Ma 
Zoeë. Nu ken ik dit schlager Trio al jaren, maar een optreden in �eigen dorp� is toch wel mooi. Zeker als de pastoor, 
Herr Pfarrer, de uitnodiging krijgt om mee te zingen. De volgende dag, nog aan het bijkomen van een �kort nachtje� 
vond ik een mail in mijn box van Da Ma Zoeë. Ze hadden zelf ook genoten van het Ysselsteynse feestje, waar naar 
afloop nog tijd was om gezellig bij te kletsen en om maar meteen afspraken te maken, om de koe maar meteen bij de 
horens te vatten nu ze er toch waren. Dit trio heeft geen kapsones, ze zijn heel gewoon, doen heel gewoon en staan 
open voor het publiek.  U kent zeker ook wel mensen die u lange tijd niet gezien hebt en als je elkaar weerziet, dan 
is de vreugde groot en valt er heel wat bij te kletsen. We krijgen nu volop de gelegenheid om hier werk van te maken 
nu de zomervakantie aanbreekt en we het even rustiger aan gaan doen. Misschien ook wel de tijd, nu we die toch 
hebben, om eens na te denken over ons eigen leven en over onze lieve Heer. Hoe lang hebben wij niets van Hem 
gehoord of hebben wijzelf niets van ons laten horen?  Eén ding is zeker: Hij staat op ons te wachten, Hij verlangt naar 
een hartelijk weerzien. Hij heeft geen kapsones en als wij dit al denken, dan komt dat veelal door ons gedrag.  Nee, 
Hij nodigt ons uit: �Komt tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt gaat, Ik zal U rust en verlichting brengen.� 
Het is deze rust die ik u de komende weken van harte toewens en dat de tijd die nu voor ons ligt een hartelijke 
weerzien mag worden met mensen veraf en dichtbij. Aan allen een fijne en ontspannende vakantie toegewenst.

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:_________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 

 

 



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



                                                              
 
 
 
  
 

Samen een donatie bij elkaar fietsen tijdens de Rabobank fietsdag. 

Datum: 5 september 2015, vertrek tussen 10.00-11.00 uur 
Opgave: zo spoedig mogelijk   Tonny Duijn, tel. nr. 584396,  
     of email: Tonny_Duijn@hotmail.com 

Speciaal voor haar leden organiseert Rabobank Horst Venray op zaterdag 5 september 2015 de Rabo Fietsdag.                
Tijdens die dag kunnen leden van Rabobank Horst Venray geld bij elkaar fietsen voor een vereniging die meedoet. 

Onze vereniging KBO doet mee aan de Rabo Fietsdag. We kunnen daarmee € 400,- verdienen voor onze vereniging. 
Daarvoor hebben we 25 fietsers nodig. Die fietsers moeten wel lid zijn van Rabobank Horst Venray. Op de website van 
Rabobank Horst Venray kunt u zich zonder extra kosten aanmelden als lid van de Rabobank.. Onder "Uw gegevens" in 
internetbankieren kunnen klanten zien of zij lid zijn van Rabobank Horst Venray. 

Als u klant bent bij de Rabobank of uw partner is lid van de Rabobank, betekent dit niet dat 
u automatisch ook lid bent!  

De Rabo Fietsdag wordt een leuke gezellige fietstocht door de omgeving van Horst en Venray.                                                          
We fietsen ongeveer 30 kilometer. Tijdens de route is er van alles te beleven. 

We starten vanuit Venray. 

Graag tot ziens op de Rabo Fietsdag op 5 september 2015! 

 

 
 
 
 

 

Stiltewandeling de Hamert 
 

Op dinsdagavond 21 juli organiseert IVN Geijsteren-Venray een stiltewandeling  op Landgoed de Hamert.                          
Deze avondwandeling start om 20:30 uur bij de Jachthut Op den Hamer, Twistedenerweg 2 in Wellerlooi.                  
Deelname is gratis.  
 

We leven in een lawaaierig tijdperk. Overal om ons heen 
worden we overspoeld door geluid: in huis, in de tuin, op 
straat en op het werk. Uit onderzoek blijkt dat stilte 
belangrijk is voor het goed functioneren van mens en dier. 
Het brengt rust en ontspanning en is daarom belangrijk voor 
de gezondheid.  
Stilte is niet het ontbreken van alle geluid, zoals veel mensen 
denken. Stilte is het ontbreken van storend geluid. Die stilte 
kunnen we vinden in de natuur, zoals in landgoed de 
Hamert.  
IVN Geysteren-Venray nodigt mensen uit om in de stilte van 
de avond, op de toppen van de Maasduinen, hun zintuigen 
op heel andere manieren te prikkelen. Heerlijk wandelen in 
de avonduren, wanneer ook de natuur tot rust komt.                 
 

Genieten van heel kleine dingen die we in de dagelijkse stress voorbij lopen, zoals de contouren van een mooie boom, 
de melodieuze zang van een vogel en de geur van de natuur. Een stiltewandeling brengt de aandacht naar deze 
ervaringen. 
 
 



Gert (-14,9 kg) 
Voor de zomervakantie de kilo’s 
eraf, het is me gelukt!

Wendy (-15 kg) 
Van een dip en gebrek aan zelfver-
trouwen naar lekker in mijn vel, 
dat voelt heerlijk!

Samen sterk voor een gezondere levensstijl!

Vindt u afvallen ook niet 
makkelijk? Dan bent u niet de 
enige! De oplossing is: afvallen 
met begeleiding! Dat werkt in 
de praktijk veel beter dan in 
uw eentje aan de slag gaan.

•	 Geen honger of lekkere 
trek.

•	 Fit gevoel en geen humeur-
daling!

•	 Goed toepasbaar binnen 
ieder gezin.

Stel niet uit, bel nu voor een 
intake gesprek!

Kosten
•	 Weekbehandeling € 23,50 

(incl. supplementen)

“Droom jij ervan? Het kan...
Samen op weg naar jouw 
doel!”

Loes Baltissen

M
y-

Li
fe

 S
lim Verantwoord 1 tot 2 kilo 

per week afvallen!

www.mylifeslim.com

Zelfstandig Gewichtsconsulent Loes Baltissen
Eikenlaan 2A.  5802 CV Venray

Legert 3. 5866 CG Swolgen
loesbaltissen@mylifeslim.com

T. 06-22020908 • Uitsluitend op afspraak

 
 

 
 



 
Het zit in de lucht 

Genietend van een zomers zonnetje, begin ik mijn verhaal voor het Oostrums Weekblad. 

We hebben lang naar de zon uitgekeken en ons afgevraagd hoe de zomer van 2015 er uit zal gaan zien. 
Mogelijk is dit de eerste aanzet om een prachtige zomer te worden. Toch houd ik er voorzichtig rekening mee 
dat het weer anders is. Denkend aan het gezegde: “Eén zwaluw maakt nog geen zomer…” 

Maar het zit in de lucht. 

Prachtige wolkenvelden, een zomerse hitte die je de adem beneemt, onweersbuien waar je bang voor wordt, 
heerlijk ruikende bloemen in de tuinen en velden, krijsende vogels in de lucht, spelende kinderen tot laat in de 
avond in hun zwembadje in de achtertuin, rokende barbecues, en lange zomeravonden met een koel drankje 
op het terras. Waar we onze herinneringen aan vorige zomers voor de geest halen en hopen dat het weer zo ’n 
mooie zomer wordt als toen in..                      

HET IS ZOMER – HET ZIT IN DE LUCHT 

Ik zelf heb als kind goede herinneringen aan de zomer en in mijn beleving scheen altijd de zon. Ik was blij dat ik 
6 weken niet naar school hoefde en kon genieten van het gevoel van algehele vrijheid. Wat daarna kwam, dat 
zag ik dàn wel weer. Dat kon mijn zomerpret niet drukken. Toen ik ouder werd stond de zomer voor de vele 
kermissen in de buurt waar je met leeftijdsgenoten naartoe ging. Rondhangen op het kermisterrein en op het 
terras van de kroeg, want het was in mijn beleving altijd warm. En na het uitgaan, als het licht werd naar huis 
fietsen met de hele bups. Nog licht in het hoofd… kermis  stond ook voor de eerste verliefdheden… het zat in 
ieder geval in de lucht. 

Misschien heeft u uw zomervakantie geboekt en hoopt u net als ik op mooi zomerweer en prachtige 
vakantieverhalen. Maar ook al wordt het snertweer, ook dat is zomer! 

Want het zit in de lucht. 

Buuf 

 

 

 



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.



Music for Life – harmonie SMT 

Toeschouwers die genieten van anderen die plezier hebben in samen muziek maken. 

Dat is de samenvatting van een goed geslaagde open les van Music for Life die we onlangs gehad hebben. 

Dit is het moment om ook de volgende stap te zetten en jezelf een mooie nieuwe hobby te gunnen. Omdat we best 
snappen dat mensen onzeker zijn over of het wel iets voor hun is hebben we de drempel zo laag mogelijk gehouden. 

Je kunt kiezen voor de blokfluitgroep (alt blokfluit) of voor de mixed instrumentengroep waar je elk instrument kunt 
kiezen wat je maar wilt. 

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.  

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 
 
 
 

 
JULI  
  
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 




