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Deze uitgave van het Oostrum’s Weekblad wordt huis aan huis in Oostrum aangeboden.  
 
 

Wij wensen u allen een 
goed, gezond en gelukkig 2016! 

 
 
Tevens willen wij u graag, voor zover u nog niet op de hoogte was, informeren over de Dorpsraad en het 
Oostrum's Weekblad.  
 
De dorpsraad bestaat momenteel uit een groep van 8 mensen en heeft als doel het adviseren van het 
gemeentebestuur van de gemeente Venray m.b.t. de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners van 
Oostrum en al het andere dat rechtstreeks of zijdelings hiermede verband houdt, alles in de ruimste zin van 
het woord. 
 
Regelmatig is er een openbare vergadering of wordt er een thema avond georganiseerd in gemeenschapshuis 
d’n Oesterham.  
De uitnodiging hiervan vindt u telkens in het Oostrum’s Weekblad alsmede op onze website 
www.oostrum.dorpenvenray.nl. U kunt ons ook volgen op Twitter en Facebook. 
 
Heeft u als inwoner van Oostrum nog geen abonnement op dit weekblad en mocht u na het lezen van deze 
uitgave belangstelling hebben om deze Oostrumse informatie te blijven ontvangen dan kunt u zich, voor € 
12,50 per jaar, abonneren middels de machtiging elders in dit blad. Heeft u hierover nog vragen dan kunt u 
contact opnemen met dhr. R. Kuenen, via financieel@dorpsraadoostrum.nl of tel. 06-14653208. 
 
Wist u dat u het Oostrum's Weekblad naast de papieren versie GRATIS digitaal kunt ontvangen? 
U kunt zich hiervoor aanmelden via http://eepurl.com/73Tmr o.v.v. uw naam en adresgegevens. 



ZATERDAG  16 Januari 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

11 jan.  18.45u. Repetitie jeugdorkest
 20.00u. Repetitie orkest
13 jan. 14.00u. Music for Life mixed groep
 15.00u. Music for Life blokfluitgroep
 16.00u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

16 jan. Inzamelen oud papier
30 jan. Inzamelen oud papier



KERSTBOOMVERZAMELING!! 
 
Vanaf 28 december tot 8 januari kunt u uw kerstboom naar  
het verzamelpunt op het Dorpsplein brengen.  
Graag de bomen, zonder pot, binnen de geplaatste hekken neerleggen. 
 
Dorpsraad Oostrum 
 
 
 
 
 
 

Zondag 10 jan. 2016 9.30 uur!: Hoogmis (pater O. v.d. Brink) (orgelspel)   

 jaardienst overleden familie Graat-Verhaag, 
 Pierre Linssen en Sophia Linssen-Zeegers, 
 Martien Reijnders, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.

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

	 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.              
                    

 PS:

 PASTOOR J. BOON IS GESTOPT ALS PASTOOR-ADMINISTRATOR IN OOSTRUM

 Per 1-1-2016 is pastoor J. Boon gestopt als pastoor-administrator (= waarnemend pastoor)       
 in onze parochie Oostrum. 
 Hij kon zijn taak als administrator niet langer meer combineren met zijn werkzaamheden
 in zijn andere parochies Ysselsteyn, Merselo en Vredepeel.
 Hierbij bedankt het kerkbestuur van de parochie Oostrum pastoor-administrator J. Boon
	 voor	de	werkzaamheden,	die	hij	voor	de	parochie	Oostrum	heeft	verricht	en	wenst	hem
 het allerbeste toe in de parochies Ysselsteyn, Merselo en Vredepeel.  

	 Nadere	informatie	over	het	verdere	verloop	ontvangt	u	te	zijner	tijd!	

      Kerkbestuur Oostrum          





Tarieven
Oostrum’s Weekblad

De abonnementskosten zijn € 12,50 per jaar mits u gebruik maakt van automatische incasso van dit 
abonnementsgeld.
Betaalt u op een andere wijze dan bedraagt het abonnement € 15,-- zijnde € 12,50 + € 2,50 administratiekosten.
Maakt u nog geen gebruik van automatische incasso of wilt u zich abonneren, dan kunt u het formulier verderop in 
dit blad invullen en inleveren op genoemd adres.

Voor Oostrumse	verenigingen/stichtingen	gelden de volgende tarieven:
  1/8 A4 € 0,50
 ¼  A4  € 1,00
 ½  A4  € 2,00
 1 A4    € 4,00
Voor de verenigingstarieven geldt echter een vrije voet van € 25,00 per half jaar. Op de halfjaarlijkse factuur wordt 
een bedrag tot € 25,00 in mindering gebracht. Verenigingen met een besteding tot € 25,00 hoeven dus niet te 
betalen voor hun publicaties, de overige verenigingen krijgen een korting van € 25,00.

Voor niet Oostrumse	verenigingen/stichtingen gelden de volgende tarieven (mits informatief en niet 
commercieel):

1/8 A4 € 0,50
 ¼  A4  € 1,00
 ½  A4  € 2,00
 1 A4    € 4,00
Hiervoor geldt geen vrije voet.

Voor advertentietarieven geldt het volgende:
U als abonnee mag nog steeds gratis adverteren onder de volgende voorwaarden, 
uw advertentie is:

•	 niet commercieel 
•	 niet politiek
•	 niet anoniem, opgave van een advertentie kan alleen onder vermelding van uw naam, adres en 

telefoonnummer.
•	 een geboorte, huwelijks- of overlijdensbericht.

Voor advertenties die aan genoemde voorwaarden niet voldoen gelden de volgende tarieven, 
deze dienen direct bij plaatsing te worden voldaan:

1/8 A4 € 3,50
 ¼ A4 € 7,-
 ½ A4 € 12,50
 1 A4 € 25,-

Heeft u hierover nog vragen dan kunt u contact opnemen met dhr. R Kuenen, via financieel@dorpsraadoostrum.nl 
of tel. 06-14653208.

Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor op 
vrijdag 8 januari 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 12 februari. 

 

 



Ledenraad Rabobank Horst Venray  
 
Kandidaat voor 3e vacature kieskring Particulieren bij Rabobank Horst Venray. 

De ledenraad zorgt voor verbinding tussen de leden in de regio Horst aan de Maas , Venray en Well en Wellerlooi 
en het bestuur van de Rabobank. In de samenstelling van de ledenraad vinden jaarlijks een of meerdere 
wisselingen plaats.  
 
Eerder berichtten we u al over de kandidaten voor twee van de drie vacatures bij de kieskring Particulieren. Voor 
de derde vacature is nu ook een kandidaat gevonden.  
 
Na overleg met de ledenraad draagt de directie voor de kieskring Particulieren voor:  
 

 de heer H.L.W. (Henk) Jenniskens uit Ysselsteyn 
 
Zoals in de statuten staat vermeld hebben de leden zelf ook het recht kandidaten voor te dragen.  Wij maken u 
erop attent dat een dergelijke voordracht schriftelijk dient te geschieden vóór 10 januari 2016, ondertekend door 
10 of meer leden. Als de directie na deze datum vaststelt dat het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal 
vacatures, dan is de voorgedragen kandidaat automatisch verkozen en 
vindt er geen verkiezing plaats. Het nieuwe ledenraadslid treedt in functie tijdens de ledenraadsvergadering van 
januari 2016. 
 
Vragen of opmerkingen? 
Mail naar cooperatie.horstvenray@rabobank.nl of neem telefonisch contact met ons op: 077 389 84 30 
  

 
 
Rabobank Horst Venray  

 

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 11 januari 2016 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: 
Het niet-pluis gevoel. 
Gastspreker:  
dhr. N. Rossen, huisarts MC Wieënhof Venray 
 
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. 
 
 



De eerste voetstappen zijn gezet 

 

De eerste voetstappen zijn gezet 
In 't prille nieuwe jaar 

Niet wetend wat er komen zal 
Geluk of juist gevaar 

 
We zouden zo graag willen weten 

Is reeds bepaald ons lot? 
Niet door ons mensenkinderen 

Maar door een almachtige God? 
 

Is het de God uit de Bijbel 
Of Allah uit de Koran 

Of zijn zij beiden dezelfde 
Besturen zij ons bestaan? 

 
Wat de toekomst ook brengen mogen 

Blijf altijd een optimist 
Je kunt niet meer doen dan je best 

Wie of wat ook het lot beslist 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
© “De Valk” 2015 





 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM. 
   
 

Jaarvergadering met kienen. 
 
Datum:  donderdag 14 januari 2016 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang:  19.30 uur. 
 
Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de jaarvergadering met kienen.                                                                                
Tevens worden deze avond de jubilarissen gehuldigd. 
Na alle officiële handelingen gaan we de avond voortzetten                                                                                                               
met de jaarlijks terugkerende gezellige kienavond met wederom 
schitterende prijzen. 
 

Mogen wij ook op uw komst rekenen! 
 

Namens het bestuur tot ziens in D’n Oesterham op donderdag 14 januari 2016. 
 
 
 
 
                      
          
 
 
 
 
 

                                                              
 
 
 
 
 

              
 (met Oirlo en Castenray) 
 
 

Voor diegenen die zich hebben opgegeven. 
 
Datum: vrijdag 15 januari 2016 
Vertrek: 8.45 uur bij de Kerk, Mgr. Hanssenstraat 
Opgave: overmaken van € 7,- naar KBO Castenray,   
  rekening nr. NL92 Rabo 0133298418 , ovv naam, woonplaats en Seniorenexpo 
 

Vierdaagse reis gaat in september naar Saarland 
                       
Als bestemming van de 4-daagse reis van 4-7 september is gekozen voor Merzig,                                                            
mooi gelegen in het Duitse Saarland. 
 

Meer hierover volgt omstreeks maart. 
            
Namens de reiscommissie van het cluster Castenray-Oirlo-Oostrum 
 
 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij!! 
 



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

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



 
 

 
De Muur. 
 
De kruitdampen zijn opgetrokken, het jaar 2016 is begonnen. Even vooruit kijken wat het gaat 
brengen? 
Om te beginnen weten we zeker dat de carnaval al voor de deur staat. Wie er voorop zal gaan als 
prins is nog onzeker maar dat is in Oostrum niet zo'n probleem. Dat we weer een schitterende 
prinsenwagens hebben is ook zeker, maar of ze de "Pieëlhaascup" in de wacht zullen slepen is nog 
onzeker. 
 
Het jaar duurt 1 dag langer; maar hoe zal die dag zijn? 
 
Het EK zonder Nederland is zeker, wie het gaat winnen ........? 
 
Zo kun je het hele jaar doorgaan elke zekerheid heeft zijn onzekerheid. 
 
Zo hebben we ook de zekerheid van de nieuwe situatie Stationsweg/Mgr. Hansenstraat.  Onzeker 
hier is hoe lang het duurt tot dat daar iets gebeurt! Het heeft tijd nodig om te wennen geeft Ike 
Busser aan. Maar daar ga je natuurlijk wel een risico aan. Dat de situatie daar nu anders is en volgens 
mij niet veiliger geworden is, heeft nogal wat risico. Wat als het straks bij iemand niet went, en wie is 
er dan de dupe van?  
Los van de situatie hebben we ook nog te maken met de technische uitvoering van de  berg van 
Oostrum, ofwel de muur van de Stationsweg om in wielertermen te spreken. Menig schokbreker zal 
hier nog het loodje leggen. Dat is dan weer een zekerheid! 
 
Volgens mij is de oplossing simpel. Gemeente koopt een stuk van de tuin van van Ooijen. 

 
 
En die fraaie O van het dorpsplein kan hier prima staan. Hoeven we die ook niet meer telkens te 
verplaatsen! 
 
ALB reporter 
 
 
 
 





Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland
Recent heeft het Historisch Platform Venray (HPV), waarbij wij als kring zijn aangesloten, deel 7 uitgebracht in de reeks 
van:  Venrays Verleden.
In deze reeks zijn artikelen opgenomen over o.a. bijzondere personen, gebouwen en gebeurtenissen. Ook wij als 
“Historische kring Oostrum en Spraland” hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deel 7.
Wij willen dit boekwerk bijzonder onder uw aandacht brengen omdat hierin een 4-tal artikelen zijn opgenomen die 
betrekking hebben op Oostrum en het lezen zeer de moeite waard is. 
Het	betreft	onder	andere:	
	Zr. Lemmens ”de Engel van Karachi” (Jan Janssen),

	Villa Josephine en de historie van de lederfabriek in Oostrum (Jan Janssen),

	De Oostrumse kelk uit 1616 (Koos Swinkels),

	Oprichting	van	een	Augustijns	klooster	in	Oostrum	(Rien	van	den	Brand),

	Industrieel	erfgoed	in	Venray	(Muvero)	(Brigitte	Aben).

Het boekwerk is te koop in de Venrayse boekhandel, u kunt het boekwerk ook bestellen via de Historische kring Oostrum 
en Spraland door € 15, 00 te storten op bankrekeningnr.: 
NL 38 RBRB 0928 9381 82 onder vermelding van: Venrays Verleden deel 7 en uw naam en adres.
Verder attenderen wij u er op dat wij nog enkele Dvd’s hebben met historische beelden over Oostrum, die wij tijdens 
de tentoonstelling in oktober 2014 hebben getoond. Deze DVD kunt u eveneens bestellen door € 5,00 over te maken op 
bankrekeningnr.: NL 38 RBRB 0928 9381 82 met vermelding van: dvd Oostrum en uw naam en adres.
Zodra wij het bedrag op onze rekening hebben wordt het bestelde bij u thuis bezorgd. 
----------------------------------------------------------------------
Stichting	Historische	Kring	Oostrum	en	Spraland
Secretariaat:  Valkenkampstraat 6, 5807 AN Oostrum  E-mailadres: historischekringoostrum@ziggo.nl

 
 
 

 
Op zaterdag 2 januari werd in de Bouledrome het jaarlijkse Nieuwjaarstoernooi gehouden. 
 

Als winnaars kwamen uit de bus; 
 

Grad Wilms en Gerrit Hendrickx. 
 

4 gewonnen wedstrijden en 42 pluspunten. 
 

Proficiat! 
 

Op zaterdag 6 februari wordt het jaarlijkse carnavalstoernooi gehouden.                                                                                                     
Er worden weer 4 wedstrijden gespeeld en opgeven als doublet. 
 

 

KERSTBOOMVERZAMELING!! 
 
Vanaf 28 december tot 8 januari kunt u uw kerstboom naar  
het verzamelpunt op het Dorpsplein brengen.  
Graag de bomen, zonder pot, binnen de geplaatste hekken neerleggen. 
 
Dorpsraad Oostrum 
 
 
 
 
 
 



Zaterdaghulp gezocht. 
Wij zijn op zoek naar zaterdaghulp voor het 

vegen, poetsen en opruimen van de werkplaats 
en het wassen van auto’s. 

Dit is elke zaterdag van 8.00 uur tot 14.00 uur. 

Wij zoeken iemand die van aanpakken houd en 
minimaal 15 jaar oud is. 

Als je interesse hebt laat het dan weten via 
onderstaande gegevens of meldt je bij ons 
bedrijf (even vragen naar Koen). 

 
 
        RIT Bandenservice BV 
           Witte Vennenweg 4 
             5807 EJ Oostrum 
    T: 0478-585254 
          E: koen@ritbanden.nl 
 

 



Goede voornemens voor 2016 

start met 

MUSIC for LIFE 
“Music for Life” is een initiatief van harmonie Sub Matris Tutela uit Oostrum. In samenwerking met Kunstencentrum 
Jerusalem is dit project, waarbij volwassenen een muziekinstrument kunnen leren bespelen of hun oude hobby van 
muziek maken weer kunnen oppakken, gestart in januari 2015. Het volgende lesblok start vanaf januari 2016.  

Op dit moment zijn er 2 groepen van muzikanten die elke woensdagmiddag in de Oude Watermolen in Oostrum een uur 
repeteren: 

- De blokfluitgroep bestaande uit alt-blokfluiten en bas-blokfluit. 
- De Mixed Instruments op dit moment bestaande uit klarinetten en accordeons. Ook andere instrumenten kunnen 
hierin meespelen. 
 
Music for Life is: leren een muziekinstrument bespelen; genieten van samen muziek maken; genieten van sociale 
contacten. 
 
Iedereen die zin heeft kan zich opgeven. Ook voor nieuwe beginners zijn er vanaf januari weer mogelijkheden. 
 
Aanmelden kan tot 24 januari. 
 
Voor meer informatie en het inschrijfformulier kun je terecht op de website van de harmonie www.harmonieoostrum.nl 
onder Music for Life,  of bij Jack Schuurmans (tel: 586286) mail j_schuurmans@hotmail.com en Marianne Manders 
mpbmanders@home.nl  
 
 

 
Synthese biedt in Venray begin 2016 twee nieuwe trainingen aan. Voor meer 
informatie over het aanbod, kunt u contact opnemen via tel.  0478 517300.                                     
U kunt zich ook direct inschrijven via de site. 

Opkomen voor jezelf (g)een kunst: training voor kinderen van 11 en 12 jaar 
Elke training bestaat uit zes bijeenkomsten en een ouderavond. De eigen bijdrage is € 50,-. 

Het is voor kinderen niet eenvoudig om zelfbewust om te gaan met anderen, zonder zichzelf weg te cijferen, 
ondergesneeuwd te raken, gepest te worden, last te hebben van verlegenheid of vaak ruzie te krijgen.                                          
De training helpt kinderen om steviger in hun schoenen te staan in contacten met anderen.                                                               
De training start op 26 januari van 15.45 uur tot 17.00 uur.  
 

Met Lef! Zelfverzekerd in contact met anderen. 
De training bestaat uit zeven bijeenkomsten. De eigen bijdrage is € 12,50. 

Sommige mensen voelen zich vaak onzeker, gespannen of angstig in contact met anderen. Het voeren van een gesprek 
of het geven van je mening kan hierdoor heel lastig zijn. Naar een feestje gaan of iets zeggen in een groep levert veel 
spanningen op: soms kun je er voor kiezen om deze situaties te vermijden. ‘Met Lef!’ is een preventieve cursus, geschikt 
voor de leeftijd van 15 tot 80 jaar, en wordt gegeven in samenwerking met VvGI, afdeling Preventie.                                                 
De cursus start 17 februari 2016 van 19.00 tot 21.00 uur. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JANUARI  
  
3 Kickoff 
3 Liedjesmiddag (D’n Oesterham) CV De Karklingels
9 Prinsebal (D’n Oesterham) CV De Karklingels
13 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
15 EXPO,Veldhoven (3 Dorpen) KBO
16 Jeugdprinsebal (BIT) CV De Karklingels
18 Computeren KBO
19 Kienen KBO
27 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
28 Carnevalsavond KBO
30 Verkoop Carnavalskrant CV De Karklingels
31 Receptie Prins CV De Karklingels
  

FEBRUARI  
  
1 Computeren KBO
3 Ziekenbezoek CV De Karklingels
5 Schoolcarnaval CV De Karklingels
6-7-8-9 Carnaval CV De Karklingels
10 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
15 Knutselen KBO
22 Computeren KBO
23 Kienen KBO
24 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
29 Knutselen KBO
  

MAART  
  
2 Race-circuit (Harry Maessen) De Zonnebloem
6 Rommelmarkt Harmonie
7 Computeren KBO
9 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
12 Potgrondactie Harmonie
14 Knutselen KBO
15 Jaarvergadering KBO
16 Smakt (3 Dorpen) KBO
21 Computeren KBO
22 Kienen KBO
23 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
25 Oostrumse Passie Harmonie
  

APRIL  
  
6 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
20 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
  

MEI  
  
4 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
18 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
25 Picknick  De Zonnebloem
  



 

 
    

  
  

 Mit optreejes van:    

 Dansgroep Enjoy 

 Muziek van ut Göt 

 De twieje pinten uut de Mortel 

 Buutreedners Rien Bekkers en Jorlan Manders 

 En van aege bojjum Helga en Lizan en Rick en Steef 

 En nog miër Aostrums talent 

 

 

 
 



DE KARKLINGEL 
DRAEJT DUR
PRINS CLEMENS I NIE BEEJ AAP 

DKDD UNIVERSITY PRISSENTIEËRT 
PROJECT P.20-16

19:30 uur studio open
20:00 uur start live uutzending

locatie | studio 11 | d’n Oesterhammede meugelijk gemâkt dur



Ons Glasweb via GlaswebVenray 
 

Er wordt hard aan gewerkt om een glasvezelnetwerk in - voor -  door de inwoners van Venray te realiseren. Iedereen die 
als klant aangemeld is kan zich ook als lid aanmelden bij GlaswebVenray, en alle leden van de Coöperatie zijn straks 
gezamenlijk eigenaar van het glasvezelnetwerk dat Coöperatie GlaswebVenray in de hele gemeente Venray en Holthees 
aan wil gaan leggen.. 

Het Coöperatiebestuur is samen met onderliggende werkgroepen druk bezig met de voorbereidingen voor de aanleg 
van het glasvezelnetwerk, waarvan ‘Ons Glasweb’ een onderdeel zal zijn. Ons Glasweb wordt uniek! Ons Glasweb gaat 
de klanten voorzien van lokale service en lokale diensten.  

Ons Glasweb wordt een maatschappelijke dienstverlening. Deze wordt ontwikkeld door de krachten die bij 
burgerparticipatie en zelfsturing ontstaan te bundelen. Ook lokale ondernemers werken mee om alle mogelijkheden die 
dit netwerk biedt verder te ontwikkelen en op een veilige manier informatie te delen (dat gebeurt middels V-lan). 

Ons Glasweb gaat onder andere voorzien in een zorgkanaal. Hiermee is een snel en direct contact mogelijk tussen de 
cliënt en de zorgaanbieder. Op deze manier wordt het mogelijk om langer zelfstandig te wonen. U kunt de contacten 
leggen op de momenten dat u het nodig heeft, en dus snel geïnformeerd of geholpen worden bij problemen!  

Daarnaast kunnen binnen Ons Glasweb door middel van live-streaming evenementen die in de gemeente Venray en 
Holthees gehouden worden rechtstreeks uitgezonden worden. Vanuit diverse locaties is via de snelle verbinding van het 
glasvezelnetwerk ook doorlopend live-streaming mogelijk waarmee sfeerbeelden voorzien van nieuwsbalk uitgezonden 
kunnen worden..  

Ons Glasweb wil gaan voorzien in een geheel dekkend WIFI-netwerk. Daarmee hebt u als klant van GlaswebVenray in de 
gehele gemeente Venray en Holthees internetbereik.  

Het digitale onderwijs is niet meer weg te denken op de scholen. Afgelopen week sloot een grote school in Venray een 
dag de deuren omdat het internet eruit lag. GlaswebVenray gaat haar diensten ‘redundant’ aanleggen. Dit wil zeggen 
dat het signaal vanuit twee kanten aangevoerd wordt. Dit verkleint de kans op internetuitval. Een ander voordeel van 
glasvezel is het gelijktijdig gebruik van internet in tabletklassen zonder oponthoud mogelijk te maken. De leerlingen 
uploaden en downloaden gelijktijdig veel en vaak grote bestanden. Door de hoge internetsnelheden die met glasvezel 
voor zowel uploaden als downloaden mogelijk zijn worden wachttijden voorkomen. Dat werkt het prettiger waardoor er 
een gemoedelijke en betere werksfeer in school blijft bestaan. 

Camera- en buurtbewaking is voor velen nog niet mogelijk. Zodra Ons Glasweb gerealiseerd is, is deze belangrijke 
voorziening op alle aangesloten locaties mogelijk.  

De financiering van de aanleg van het glasvezelnetwerk is bij diverse partijen in behandeling, en de eerste geluiden 
daarover zijn positief. Begin 2016 zal de gemeenteraad, die eerder een motie aangenomen heeft voor een geheel 
dekkend glasvezelnetwerk, ingelicht worden over de stand van zaken en de te verwachten voortgang. Er van uit gaande 
dat voortgang naar wens verloopt zal GlaswebVenray in de eerste helft van 2016 met de aanleg van het 
glasvezelnetwerk kunnen starten. De aanleg binnen de gehele gemeente Venray en het dorp Holthees zal ongeveer 
anderhalf jaar in beslag nemen.  

GlaswebVenray is in gesprek met lokale initiatiefnemers en wil dit netwerk graag uitbreiden. Heeft u een goed idee voor 
Ons Glasweb of wil u met uw bedrijf gebruik maken van dit unieke sociale netwerk? Dan kunt u contact opnemen met 
GlaswebVenray door een mail te sturen naar info@glaswebvenray.nu. Wij komen graag met u in contact! 

 



 
 

Doorlopende machtiging                            S€PA.           

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Dorpsraad Oostrum doorlopende incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven inzake contributies abonnements 
geld voor het ‘Oostrum’s Weekblad’ en uw bank om doorlopend (1x per jaar) een bedrag van uw rekening af te 
schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Dorpsraad Oostrum. 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

Voornaam + Achternaam: …………………………………………………………………………………………. 

Naam Rekeninghouder: …………………………………………………………………………………………. 

Adres:    …………………………………………………………………………………………. 

Postcode:   …………………..  Woonplaats: …………………………………………….... 

E-mailadres:*   …………………………………………………………………………………………. 

Tel:     ……………………………………………..  Land:NL 

Rekeningnummer: [IBAN]: ………………..    …………………………………………………………………….. 

Bankidentificatie [BIC]:* …………………………………………………………………………………………. 

Lidnummer:** . . . . . . . .   Ext. Nr:** : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Geboortedatum:*  ……………………………........ 

Plaats en datum:     Handtekening: 

………………………………………………..        ……………………………………………………………….. 

* Niet verplicht ** In te vullen door de administratie 

Naam: Stichting Dorpsraad Oostrum 
Adres: van Broekhuizenstraat 21 
Postcode: 5807 AJ Woonplaats: Oostrum 
Land: NL  Incassant ID: NL63ZZZ410643830000 
  


