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Status visie bouwplannen Oostrum Oost 
 
Namens de gemeente Venray en de dorpsraad Oostrum willen wij iedereen 
uitnodigen voor de thema bijeenkomst  “status visie bouwplannen Oostrum Oost”. 
 
De gemeente zal in een presentatie u informeren naar de stand van zaken rondom de eventuele 
woningbouwontwikkeling Oostrum Oost. Na de presentatie is er een mogelijkheid tot het stellen van vragen. 
 
Namens de gemeente zal bij deze bijeenkomst de volgende personen aanwezig zijn: 
 
Wethouder Martijn van der Putten 
Henny Ouderhoven 
Frans Geurts 
 
Deze thema bijeenkomst zal worden gehouden op:                                                                                                                                                                      
dinsdagavond 8 september 2015 om 20.00 uur in D’n Oesterham. 

 
Dorpsraad Oostrum 

 
 



ZATERDAG  5 September 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 6 sept.  11.00 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)         

              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.                              
                                                                                                                                                                                                                                         

VIJF	VOOR	TWAALF

Schreef ik de vorige week al dat de zomervakantie echt voorbij is, nu resten ons alleen nog maar de 
herinneringen. We kijken terug op hoe wij de vakantie beleefd hebben. Ikzelf heb een week een retrantie 
gehouden (dus heb ik gelukkig nog vrije dagen tegoed). Nu zult u zich wel afvragen wat dit is. Ik heb een 
retraite gehouden, iets wat voor mij ook iets weg heeft van een vakantie. Je komt helemaal tot rust en 
hebt de tijd om eens over je eigen leven na te denken, om de balans eens op te maken. Soms komen we 
tot het inzicht dat het vijf voor twaalf is. Dat wil zeggen dat er snel iets zal moeten veranderen, iets wat 
zeker voor ons allen geldt wat onze relatie met onze lieve Heer betreft. Wat zou het goed zijn als wij ons 
de tijd gunnen om daar eens langere tijd bij stil te staan. Maar draaien wij de zaak niet om? Hoe vaak hoor 
ik mensen niet zeggen dat het vijf voor twaalf is voor de kerk. De kerken lopen leeg, er wordt gewezen 
op de schandalen die zich binnen de kerk afgespeeld hebben (zonder erbij te vertellen dat dit maar een 
klein percentage is tegenover de schandalen die zich afspelen op bijvoorbeeld ook scholen, verenigingen 
en binnen gezinnen). Men maakt het verwijt dat de kerk ‘ouderwets’ is, altijd hetzelfde. Nou, gelukkig 
maar, want het draait immers altijd om onze lieve Heer. In feite is het niet anders dan dat wij God de rug 
toekeren. Waar kennen wij dit van? Herinnerd ons dit niet aan het verhaal van het gouden stierenbeeld? 
De eredienst wordt verlaagd, in plaats van dat het een opstijgen is naar God toe. Wij ge(mis)bruiken God. 
Onze eredienst is vaak niets anders dan een dienst in eigen volmacht, een dienst waarin we onszelf zoeken, 
een eigen alternatieve werkelijkheid wordt gezocht, vaak onder een sacrale dekmantel. Het gaat vaak 
eerder om het wow-gevoel, om het bezig gehouden worden, om vermaakt te worden. Jezus bleef in Zijn 
tijd Zichzelf trouw, trouw aan Zijn Vader en Zijn zending. Hij nam het risico dat mensen bij Hem weggingen. 
Willen jullie ook weggaan?  Hoop en vertrouwen zijn woorden geworden die ergens in een ‘stoffige 
doos’ op zolder zijn beland. We zijn kwijtgeraakt waar het uiteindelijk allemaal om gaat. Laten wij eens 
terugkijken op ons leven, graven in onze herinneringen. De tijd, die tikt weg en we zullen eerlijk moeten 
bekennen dat het in ons eigen leven sneller vijf voor twaalf is geworden dan ons lief is.

pastoor J. Boon





 

   Uitnodiging algemene ledenvergadering 
 

Sportvereniging Oostrum 
  

  

Datum: 7 september 2015 
Tijd:   20.30 
Plaats:  Kantine Sportpark de Spar 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
 

2. Notulen ledenvergadering dd 1 september 2014 
 

3.  Mededelingen en ingekomen stukken 
 

4. Jaarverslagen seizoen 2014-2015 
 

5. Stellingen (verklaring omtrent gedrag aanvragen voor jeugdleiders; ouders van jeugdleden bij ledenvergadering) 
 

6. Financiële verslagen seizoen 2014-2015, deze verslagen en de begroting zullen 1 uur voor de vergadering ter 
inzage in de kantine worden gelegd, maar kunnen ook vanaf  24 augustus  2015 bij de penningmeester via mail 
marcel.linskens@svoostrum.nl  worden opgevraagd. 

 
7. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie 

 
8. Begroting 2015-2016 

 
9. Bestuursverkiezingen 

 Bestuur SVO 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Derk Ederveen, Marivi Claessens 
o Aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar:  
o Tussentijds aftredend: Piet Rongen 
o Nieuw bestuurslid: Paul Custers 

 
 Bestuur afdeling voetbal 

o Nieuw bestuurslid:  
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar:  
o Aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar:  
 

 Bestuur afdeling korfbal 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar:   
o Aftredend en niet herkiesbaar:  
o Tussentijds aftredend:  
o Nieuw bestuurslid: Abbey Vollenberg 
 

Door de leden kunnen tot uiterlijk drie dagen voor de vergadering kandidaten voor bestuursfuncties voorgedragen 
worden. Dit dient te gebeuren onder overlegging van een door het kandidaat-bestuurslid en drie leden ondertekende 
verklaring, dat hij of zij bij verkiezing, deze functie ook zal aanvaarden. 
 

10. Rondvraag 
 
De notulen en jaarverslagen zijn via e-mail bij M. Claessens (mclaessens@planet.nl) op te vragen en liggen ook vanaf   
24 augustus 2015 ter inzage in de kantine)   Afmeldingen bij: M. Claessens  mclaessens@planet.nl 



Verstelwerk Oostrum
Naaiwerkzaamheden met een
creatief oog voor oplossingen

Maureen van Erp
Coupeuse

Goetzenhof 23
5807 CC Oostrum

0478-515 544 / 06-1378 6578
jgm.achten@home.nl

Openingstijden:
Ma - Wo:        9.00 - 13.00 / 18.00 - 20.00 uur
Di - Do - Vr:  9.00 - 15.00 uur
buiten deze tijden op afspraak



 

Rabo fietsdagtocht zaterdag 5 september 2015 
  
Vertrektijd:   10.15 uur 
Vertrekplaats: Hockeyveld MHCV aan de Leunseweg te Venray 
 

De leden van de KBO die zich opgegeven hebben, dienen op tijd aanwezig te zijn. We fietsen routenr. 1. 
 

Zijn er onverhoopt toch nog leden die mee willen fietsen en onze vereniging zo willen steunen, dan kan dat 
altijd. Opgave hiervoor is niet nodig.  
 

Kom gezellig samen een dagje fietsen. 
 

Harrie Holtackers is deze dag het aanspreekpunt voor de KBO. 
 

Graag tot 5 september. 
 
 

DAG VAN DE OUDEREN 2015  
 
Op 1 oktober wordt weer de Dag van de Ouderen gevierd. In de gemeente Venray gebeurt dit met een hoogmis om 
13.30 uur in de Grote Kerk en een schouwburgvoorstelling die om 15.15 uur begint. 
 
Programma: 

 De oostbrabantse zangeres Marie Christien Verstraten zingt mooie levensliederen 
 De zanggroep ‘’Os Jonges’’ uit Deurne. Zij brengen humoristische liederen met veel kolderieke situaties en acties 

 
Kaartverkoop Dag van de Ouderen 
Alle ouderen, ook zij die geen lid zijn van een ouderenvereniging kunnen hiervoor kaartjes kopen goed voor koffie/thee 
met gebak, de voorstelling in de schouwburg + 2 consumptiebonnen. De kaartjes kosten € 7.50 per stuk. 
U kunt deze kaartjes kopen door onderstaand strookje volledig ingevuld met het benodigde geld (€ 7.50 per kaartje)in 
een enveloppe in te leveren bij Leny Tromp, Stationsweg 211a, uiterlijk 12 september.  
 
De kaartjes zijn reeds in haar bezit, zodat u ze meteen kan meenemen. 
Mocht u geen gehoor krijgen kunt u de enveloppe in de brievenbus doen en zullen de kaartjes tijdig worden bezorgd. 
 
Wees er vlug bij, want op = op!! 
 
 
 
Naam………………………………………………………. 
 
Adres……………………………………………………….. 
 
Woonplaats………………………………………………… 
 
Telefoon……………………………………………………. 
 
Ontvangt graag….. kaartjes voor de Dag van de Ouderen 
 
Handtekening 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                  
Excursie breifabriek (met Oirlo en Castenray) 
 
Datum:  maandag 28 september 2015 
Vertrek:  13.00 uur met de bus, bij de kerk 
Eigen bijdrage: € 7,- per persoon (incl. 1 koffie/vlaai en modeshow) 
Opgave:  t/m vrijdag 4 september d.m.v. onderstaand strookje bij 
   Nelly van Soest, Geeststraat 9 te Oostrum 
 
Op maandag 28 september gaan we naar de breifabriek in Heinsberg. 
We vertrekken met de bus om 13.00 uur en gaan dan via Oirlo en Castenray naar Heinsberg. 
In de breifabriek vindt een modeshow plaats en wordt koffie met een stukje vlaai aangeboden. 
 
Na de show wordt de gelegenheid geboden de geshowde kleding en/of accessoires aan te schaffen. 
 
Gelieve onderstaand strookje, incl. de eigen bijdrage van € 7,- per persoon in de bus te doen bij Nelly van 
Soest. 
 
Graag tot ziens op 28 september. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Excursie breifabriek maandag 28 september 
 
Naam: _____________________________________________________________________ 
 
Aantal personen:_____________________________________________________________ 
 
Bedrag:_____________________________________________________________________ 
 



Een aandeel in elkaar

Aanmelden is mogelijk tot 15 september

Financieel ontzorgen 
bij ouder worden

Bijeenkomst op vrijdag-
middag 25 september

Wilt u goed geïnformeerd zijn?

We hebben een informatief programma voor u:

- Lezing door de Rabobank 'Welke bankzaken kunt u bij leven

regelen en wat gebeurt er na een overlijden?'

- Lezing door notaris Annemarie Beijers over 'de werking van het

levenstestament'.

U kunt de beide lezingen bijwonen om 13.30 of 15.00 uur.

Locatie: Kantoor Spoorweg 2 Hegelsom

Aanmelden kan via www.rabobank.nl/horstvenray of telefonisch

via 077 389 8400.



Oostrum op de schop 

Als ik dit schrijf is het vrijdag. Na het weekend gaat Oostrum op de schop. De Stationsweg en 
Mgr Hanssenstraat richting station zullen voor 4 maanden op slot gaan. Wat dit precies 
betekent voor ons gangetje richting de Plus, het station of Melvin’s tweewielers is mij nog 
onduidelijk.  

Het dient een hoger doel. Namelijk het sluipverkeer weren uit Oostrum. En dan hebben we 
het niet over die gezellige fietsers of die wandelaars met de hond langs de Stationsweg. Nee, 
het vrachtverkeer, en al die auto’s die vanuit Geijsteren, Wanssum of Blitterswijck het wagen 
om met hun auto door ons dorp te rijden. 

Ik woon niet aan de Mgr Hanssenstraat, maar ik heb niet de indruk dat er een enorme 
overlast is. Althans, ik hoor er niemand over. De eerste ontmoedigingspoging om met de 
auto Oostrum aan te doen dateert al van een aantal jaren geleden. De weg tussen het 
Allemanscafé en de kerk werd zo smal gemaakt dat er met goed fatsoen geen vrachtwagen 
of bus tegelijk met een auto doorheen kan. De lange opstoppingen, omdat toch ‘al dat 
vrachtverkeer’ het bleef proberen, heb ik niet gezien.  

Als ik bij de rotonde in Oostrum aankom, zie ik dat vrachtverkeer toch echt rechtdoor rijden, 
het viaduct over (of hoe noem je zoiets als een treinspoor een brug kruist). Dus blijft over 
het autoverkeer. De mensen die op de terugweg even bij Biermann binnenwippen voor hun 
wekelijkse vleeswaren. Een slager waar je voor de deur kunt parkeren is natuurlijk ideaal. In 
Venray moet je te voet naar Verschuuren en sleep je vervolgens met al je braadworsten, 
kalkoenfilets en tartaartjes in een tas die in je hand striemt door het centrum. Maar als de 
verbindingsweg tussen Venray en Oostrum 4 maanden dicht gaat, wie rijdt er dan om voor 
deze slagerij.  

De pinautomaat is de meest gebruikte pinautomaat in de gemeente Venray. Ideaal op 
doorreis even je auto aan de kant en pinnen. Daar zie ik misschien wel voordelen als dat ding 
niet zo vaak wordt gebruikt. Om de haverklap heeft het apparaat storing, wellicht door het 
intensieve gebruik. 

Ach, het zal wel allemaal even wennen worden, en misschien denken we eind december 
allemaal: dat hadden ze veel eerder moeten doen. Voorlopig verwacht ik dat ik nog wel een 
aantal keren de verkeerde kant op rijd en erachter kom dat ik weer kan keren. De Plus zal 
eronder lijden, maar ik maak me meer zorgen om onze eigen ondernemers. 

Maar gelukkig kunnen we ons wel weer een ongeluk pinnen en zal een middagje op het 
terras bij het Allemanscafé, als de wegafsluiting zijn werk doet, extreem rustig worden. 

Gelukkig zijn het ‘maar’ 4 maanden. 

Ikke van het genootschap 



 
Wat was het weer gezellig met alle vrijwilligers van Oicastrum.  
 
Eens in de 2 jaar worden de vrijwilligers in het zonnetje gezet. 
 
Om 13.00 uur werden we verwacht bij het Boscafe in Horst. 

Maar helaas regende het erg hard en daardoor viel de uitgezette wandelroute  in het water.  
Jammer, maar binnen wachtte er een heerlijke High Tea op ons.  
En wat werden we verwend met vele soorten thee, hartige en zoete gerechtjes. 
Iedereen had elkaar veel te vertellen, en het was erg gezellig. 
 
Twee jubilarissen kregen voor het 10 jaar vrijwilligerswerk een zilveren speldje  van de Zonnebloem opgespeld. 
Na nog een lekker drankje, ging iedereen  voldaan naar huis. 
 
Het was weer Super, Iedereen die er aan heeft mee gewerkt om dit mogelijk te maken Bedankt. 

Bestuur en vrijwilligers Zonnebloem  OICASTRUM. 
 

SEPTEMBER  
  
3 Wandelen KBO
5 Rabo Fietsdagtocht Rabobank
6-7-8-9 Meerdaagse reis KBO
12 Bloemenactie AZKompeneej
12-13-14-15 Kermis …. 
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 11.00 - 12.00 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
  



 
 
 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
geen uitslagen    
    
Programma    
zaterdag 5 september 2015    
S.V. Oostrum A1 Leunen A1 15:00  
S.V. Oostrum B2G Ysselsteyn B2 15:00  
GFC'33 C1 S.V. Oostrum C1 12:45  
S.V. Oostrum C2G Montagnards C2G 12:00  
RESIA D1 S.V. Oostrum D1G 12:00  
S.V. Oostrum D2G SVOC'01 D2 9:45  
S.V. Oostrum E1 SSS'18 E1G 9:00  
Sparta'18 E2 S.V. Oostrum E2 10:15  
S.V. Oostrum E3G Leunen E2 11:00  
Sporting S.T. F1 S.V. Oostrum F1 11:00  
S.V. Oostrum F2 EWC'46 F2 11:00  
ST SV United/BVV'27 F3G S.V. Oostrum F3 10:45  
    
dinsdag 8 september 2015    
S.V. Oostrum D1G GFC'33 D1 19:00  
    

Senioren    
 
Uitslagen    
dinsdag 25 augustus 2015    
HRC'27 1 S.V. Oostrum 1 1 - 3  
    
zaterdag 29 augustus 2015    
Leunen 1 S.V. Oostrum 1 0 - 3  
    
zondag 30 augustus 2015    
Sambeek 2 S.V. Oostrum 2 1 - 4  
    
Programma    
zaterdag 5 september 2015    
SVEB Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
    
zondag 6 september 2015    
S.V. Oostrum 1 Heijen 1 14:30 Wedstrijdsponsor: Allemanscafé 
S.V. Oostrum 2 S.V. Venray 6 12:00 Beker 
S.V. Oostrum 5 GFC'33 4 11:30 Oefenwedstrijd 

 

 





 

 

 

 

Bent u de 55 gepasseerd en nog geen lid van de KBO?  
 

Lees dan verder: 

 

Er zijn veel goede redenen om lid te worden van de KBO : 

 

Wij pleiten o.a. voor: 

 Een goede en betaalbare gezondheidszorg 
 Uw inkomen, behoud van de AOW, de hoogte daarvan en uw pensioen 
 Voldoende, betaalbare, veilige en voor ouderen geschikte woningen 
 Een goed geregeld, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer 

 

Service o.a.: 

 Informatie en verwijzing 
 Ouderenadvisering 
 Rijbewijskeuring vanaf 75 jaar voor € 30.00 
 Belastingservice 

 

Activiteiten: 

 Er zijn allerlei activiteiten voor leden. Men kan deelnemen aan cursussen, informatiebijeenkomsten 
of aan één van de vele activiteiten op sociaal of recreatief gebied. 

 

Extra voordeeltjes: 

 Het ledenmagazine Nestor en het regioblad De Schakel (10 keer per jaar) 
 Interessante kortingen (via de ledenpas) op o.a. (zorg)verzekeringen, rijbewijskeuring, diverse 

evenementen en beurzen 
 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat 

De contributie bedraagt € 20.00 per jaar.  

Wilt u ook lid worden en gebruik maken van alle voordelen die hieraan verbonden zijn?                         

Vul dan het formulier in en bezorg dit bij het secretariaat. (zie briefhoofd) 



 
 
 
 
 
 

 
 

AANMELDINGSFORMULIER 
Lidmaatschap KBO t.b.v. Ledenadministratie 
 
Persoons/adres/overige gegevens 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
 

HOOFDBEWONER MEDEBEWONER 

NAAM 
 

  

VOORLETTER(S) 
 

  

TUSSENVOEGSEL 
 

  

STRAAT 
 

  

HUISNUMMER 
 

  

POSTCODE 
 

  

WOONPLAATS 
 

  

TELEFOONNUMMER 
 

  

E-MAIL ADRES 
 

  

GESLACHT M/V 
 

  

GEBOORTEDATUM 
 

  

NAAM VERZORGINGSHUIS 
 

  

KAMERNUMMER 
 

  

NAAM AFDELING 
 

OOSTRUM IDEM 

 
 
 
MET INGANG VAN: …………………………………. 
 
 
HANDTEKENING”  …………………………………. 
 







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 12 september zult u in de straten van Oostrum weer de leden van de Zangkompeneej aantreffen 
met een bloemetje op de arm. Wij doen ons uiterste best om ieder jaar het Lenteconcert en het Korentreffen 

tot een succes voor Oostrum en omgeving te maken. Dat kan ondermeer  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. 




