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EEFJE THIELEN EN GUUSJE HOEX                               

WINNAARS "ONTWERP EEN VERKEERSBORD" 
 

 
  
In november 2015 is op  De Meulebeek een verkeersweek 
gehouden. Tijdens deze week kwam het onderwerp 
"verkeer" in diverse opzichten aan bod in alle groepen.  
 
Zo zijn de groepen 5,6 en 8 naar de Verkeerstuin in 
Maasbree geweest, is vanuit VVN een vrachtwagen op 
school gekomen zodat leerlingen zelf het begrip "dode 
hoek" konden ervaren, hebben de jongste leerlingen 
meegedaan aan een verkeerskleurwedstrijd, noem maar 
op!  
 
De kinderen van groep 6 hebben zelf verkeersborden 
ontworpen!  Met hun ontwerp hadden Guusje Hoex en 
Eef Thielen een prijsje verdiend. Onlangs zijn van deze 
winnende papieren versies échte borden gemaakt: het 
resultaat is super mooi!  
 

 
 
De gemeente Venray heeft school speciaal 
toestemming gegeven om de borden daadwerkelijk in 
de straat op te mogen hangen! Dat is ook gebeurd.  
 
Helaas hingen de borden nog geen 3 dagen of er was 
al een bord verdwenen en het andere bord lag op de 
grond. Een enorme teleurstelling! Gelukkig lag na een 
week het verdwenen bord op een ochtend ook weer 
bij de schooldeur. De borden hangen nu weer mooi te 
prijken in de Watermolenstraat. Beste mensen, beste 
jongelui, komt allen kijken naar deze prachtige borden 
maar laat ze uiteraard alsjeblief hangen!!!  
 
 
 

      En …. een GROOT applaus voor de jonge ontwerpers!!!   
 

 

 

 



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

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Seizoensafsluiting Harmonie SMT Oostrum

Zondag 10 juli sluit de harmonie het seizoen af met een 
muzikale middag.
De middag begint om 14.00u. en vindt plaats bij 
de Watermolen (bij twijfelachtig of slecht weer in 
gemeenschapshuis d’n Oesterham).
Achtereenvolgens treden op het jeugdorkest, 
blazersklas, jeugdslagwerkgroep Hit-it, slagwerkgroep 
en het harmonieorkest.  De blokfluitgroep van dit jaar 
is in de laatste weken van het jaar omgevormd in een 
blazersklas en zij zullen dan laten horen wat zij   in die 
korte tijd al geleerd hebben.
Daarna wordt de middag verder ingevuld met 
muziek van joekskapel Ut Gôt en orkest Flavour.                            
Bij beide orkesten spelen ook een aantal muzikanten 
van de Oostrumse harmonie mee. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig 
te zijn en te genieten van de muziek.

Agenda

16 juli Inzamelen oud papier
30 juli Inzamelen oud papier

Data  Tijd  Plaats

13 juli 11.00 tot 12.00  Watermolen
27 juli 11.00 tot 12.00 Oesterham
10 aug  11.00 tot 12.00 Watermolen
24 aug 11.00 tot 12.00 Watermolen
07 sept 11.00 tot 12.00  Watermolen
21 sept  11.00 tot 12.00 Watermolen
05 okt 11.00 tot 12.00 Watermolen
19 okt 11.00 tot 12.00 Watermolen
02 nov 11.00 tot 12.00 Watermolen
16 nov 11.00 tot 12.00 Watermolen
30 nov 11.00 tot 12.00 Oesterham
14 dec 11.00 tot 12.00 Watermolen
28 dec 11.00 tot 12.00 Watermolen



Zondag 10 juli 9.30 uur: Hoogmis (pastoor B. Clemens) (Gemengd Koor)        
      
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.    

Dinsdag 12 juli  9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (pastoor)  

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

 Tel.nr. van pastoor B. Clemens, Hoenderstraat 16, 5855 AH Well, is 0478-501202.  

	 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.  0478-584031.             

TER KENNISGEVING 
Sinds 1 Juni zijn wij de uitbaters van het café “BACK in TIME”.                                                                                                                          
We hopen hier een gezellige tijd door te brengen, iedereen is welkom bij ons.                                                                                          
In overleg is er veel bespreekbaar. We zijn dan wel echte Friezen, maar echt moeilijk zijn wij niet. 

Voorlopig zijn we open op: 

 Dinsdag   vanaf 16.00 uur                                                                                                                                                           
 Woensdag           vanaf 16.00 uur                                                                                                                                                                                 
 Donderdag          vanaf 16.00 uur                                                                                                                                                                                     
 Vrijdag                 vanaf 16.00 uur                                                                                                                                                                              
 Zaterdag              vanaf 16.00 uur                                                                                                                                                                                    
 Zondag  vanaf 12.00 uur 

 Maandag is onze sluitingsdag 

  
 

Kom gerust eens binnen stappen !!! 

Onze vakantie is van: 29 Juli t/m 8 Augustus 

Willem & Hinke Elsinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
ZONDAG 10 JULI om 14.00u. 

 
m.m.v. 

 
Jeugdorkest 

Harmonieorkest 
Hit-it 

Slagwerkgroep SMT 
Ut Gôt 

Flavour 
 

Locatie Watermolen (buiten) 
(bij slecht weer d’n Oesterham) 



Verrijdbare buitenkeuken

Barbecuen  
met een échte 
buitenkeuken!

1388.-
Ook nog uit te breiden. 

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

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

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



QUIZ BIJ HEROPENING WATERMOLEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jong en oud konden bij de feestelijke heropening van de watermolen laten zien of zij Oostrum goed kenden. 
Klas 5/6 van de Meulebeek ging de jeugdquiz heel geconcentreerd te lijf.  
Er was het nodige heel leuke denkwerk: 
X Broeders hadden iets met de kerk.  Paschalis leek een soort kerk.  Dus moest “opleiding voor broeders” wel 
het goede antwoord zijn. 
X Campsmolen was een andere naam voor de watermolen want “mijn opa Camps heeft hier vroeger 
gewoond.” , dus niet Raedts-, Poels- of Plukmolen 
X Naar meester Joof was goed geluisterd, toen hij de tekening van Jan de Beijer van het klooster Bethlehem 
had laten zien. Die vraag kon dus ook beantwoord worden.  Dus geen kerk, kasteel of oud gemeentehuis  
Bij één vraag werd iedereen op het verkeerde been gezet: Ook al worden voetbal, korfbal en tennis op 
hetzelfde sportpark gespeeld, horen bij SVO alleen voetbal en korfbal. De tennisclub is niet opgegaan in SVO, 
maar zelfstandig gebleven.  

 Het beste resultaat behaalde de groep van Tijn, Jelte, Lotte, Donna en Merel met 70% goede 
antwoorden.  

 De eerste groep met Tijmen, Enzo, Gijs, Guusje en Lieke moest nog aan de tijdslimiet wennen en had 
daardoor 13 vragen af. Hiervan 8  goed: 61 % 

 Jasmijn, Julia, Noud, Fin en Mats haalden 60 % 
 Wout, Stef, Janne, Ilse en Steef kwamen tot 55% 
 Wout, Tycho, Tijs, Eveline en Naira hadden 8 vragen goed 40% 

 
Leerlingen, hartelijk bedankt voor jullie fijne bijdrage. 
 
De volwassenen kregen best pittige vragen voorgeschoteld. 
Joos Linskens liet zien dat hij niet voor niets voorzitter is van de Historische Kring: Hij scoorde 90%.                        
Joof Theeuwen  scoorde 70%.  Anny Arts zal verbaasd  zijn over de 75 % en Luc Duijn zal met 65%  beslist 
tevreden zijn 
 



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



 

FEEST VOOR DE KLANT BIJ BAKKERIJ VEDDER 
 
 
De komende week is feest bij Bakkerij Vedder aan de Grotestraat 36 in Venray.  
Op de gevel is de naam van Bakkerij Claessens veranderd in Bakkerij Vedder.  
Elke klant wordt getrakteerd op lekkers en er zijn acties voor groot én klein.  
Naast een tas vol voordeel kunnen klanten zowel in Venray als in Leunen een jaar lang gratis brood winnen.  
Ook aan de kinderen is gedacht, zij kunnen een feestelijke fototaart winnen in een kleurwedstrijd. 

 
Twee maanden geleden is Bakkerij Claessens na jarenlange trouwe dienst gestopt met hun bakkerij.                                                  
Zij hebben het bedrijf vol vertrouwen overgedaan aan Bakkerij Vedder. Deze ambachtelijke bakker is een begrip in de 
regio Deurne en ook een familiebedrijf.  
 
Bart Vedder; “we hebben ons de afgelopen 2 maanden eerst gericht op het laten wennen van de klanten.                              
Hen overtuigen van een onze goede kwaliteit en prijs. De vertrouwde verkoopsters begroeten de klanten in de winkel 
nog steeds en ook de vertrouwde bakkers zijn gebleven.  
 
Na deze gewenningsperiode is het tijd voor een feestelijke opening die we graag vieren met het publiek in Venray en 
omstreken.” De winkel in Venray heeft een kleine restyling gekregen en de vertrouwde verkoopsters gaan de opening 
vieren met hun klanten.  
 
Ook bij Esso Vissers in Leunen kan de klant dit feestje mee vieren, zij hebben ook het assortiment van Vedder en pakken 
uit met dezelfde feestelijke acties.  
 
Eén ding is zeker, een bakker weet hoe het een feestje wordt, dat wordt dus smullen geblazen!! 
 
 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFHALEN (JULI) 

 

(A)    MAANDMENU VOOR  2 PERSONEN 
 

 

 Babi pangang  

 Kipfilet met pikante saus 

 Saté  

 Mini loempia 

 

 

(B)    MAANDMENU VOOR  4 PERSONEN 
 

 Ti pan visfilet 

 Babi pangang 

 Kipfilet met pikante saus 

 Saté  

 Mini loempia  
 

 

( met nasi ,bami of rijst ) 

www.denschellaertwanssum.nl 



 
 
 

 
Mantelzorgwaardering aanvragen 
 
De gemeente Venray vindt het belangrijk dat mantelzorgers gewaardeerd worden voor hun inzet. Daarom kunnen 
inwoners van Venray die mantelzorg ontvangen de mantelzorgwaardering voor hun mantelzorger(s) aanvragen.            
Voor dit jaar is dat een bedrag van 65 euro.  
 
Mantelzorger(s) komen alleen voor de mantelzorgwaardering in aanmerking als zij langer dan drie maanden minimaal 
acht uur per week zorg verlenen aan een inwoner van Venray. De persoon die de mantelzorg ontvangt kan via het 
online aanvraagformulier op de website van de gemeente Venray de mantelzorgwaardering aanvragen.                            
Aanvragen kan tot 1 oktober 2016. Als aan de voorwaarden wordt voldaan ontvangt de aanvrager een geldbedrag van 
65 euro om te besteden aan zijn of haar mantelzorger(s). De betaling vindt plaats rond de Dag van de mantelzorg op 10 
november 2016. 
 
Steunpunt Mantelzorg Venray 

Heeft u vragen over de mantelzorgwaardering of andere vragen op het gebied van mantelzorg?                                                   
Neem contact op met het Steunpunt Mantelzorg Venray. Dit kan door een e-mail te sturen naar mantelzorg@venray.nl 
of te bellen naar (0478) 52 33 33 (kies in het keuzemenu voor toets 1). 
 
 
 
 Infomarkt op 10 juli in Wanssum 
 
Zondag 10 juli 2016 organiseert het Wanssums Informatie Punt (W.I.P.)                               
een infomarkt in de Zandhoek. Deze markt is  van 11.00 tot 16.00 uur.  
Het thema van deze markt is “Voel je thuis in Wanssum”.  
 
Het W.I.P. is een burgerinitiatief dat de leefbaarheid in Wanssum wil bevorderen, middels het aanbieden van hulp aan 
alle inwoners van Wanssum door vrijwilligers. Deze hulp kan bestaan uit het regelen van vervoer, hulp bij kleine klussen, 
het aanbieden van allerlei diensten. De inwoners kunnen hier ook terecht voor allerlei vragen. Hierbij heeft het W.I.P. 
voornamelijk een doorverwijsfunctie. 
 
Tijdens de  infomarkt wil het W.I.P. o.a, op de volgende vragen antwoord geven: 

 Hoe kan ik zolang mogelijk en zo prettig mogelijk thuis blijven wonen? 
 Welke vormen van zorg en ondersteuning zijn er in de omgeving van Wanssum? 
 Waar kan ik terecht met vragen of advies over zorg, opvoeding, welzijn, sport en veiligheid? 
 Ik heb een goed idee, waar kan ik terecht? 

 
Tijdens deze markt wordt voor kinderopvang gezorgd in “Het Zandkasteel”. Diverse organisaties, instellingen, 
verenigingen en particulieren uit Wanssum e.o. verstrekken informatie aan u als bezoeker van deze markt.                               
Laat u verrassen, de markt is voor iedereen, voor jong en oud. De entree is gratis. 
 
 

 
 
 
 

Op zaterdag 2 en zondag 3 juli vond het                      
Ruiterfeest plaats, een concours gehouden op het 
evenemententerrein ‘de Kasteelse Bossen’ in Horst. 
Voor Jeanine Huijbers was er met Espresso                             
een 4e prijs in de klasse Z1 (451,5 punten).  
Aukje Poels behaalde met Elan een 6e prijs                                  
in de klasse M1 (201,5 punten).  
 





Verbinden                                                
                                    
Verbinden; daar moest ik aan denken bij het lezen van de Watermolen mini enquête in het   
Oostrums Weekblad. Op een andere pagina wordt verslag gedaan van de in gebruik name van de 
“Vernieuwde Watermolen”. Met daarbij een afbeelding van het gebouw en 3 prachtige bomen aan 
de voorkant. Inmiddels weten we dat het er eentje minder is!                                                                      
Oostrum is de laatste tijd flink in beweging: Hoe houden we ons dorp leefbaar met het accent op 
durven vernieuwen, een leefbare samenleving, iedere inwoner komt aan zijn trekken,                    
samenwerken en de bereidheid om vrije tijd te steken in activiteiten. Oostrum: een dorp met een 
groot buurtgevoel, waar iedereen zich thuis voelt.  Mensen zoeken verbinding met elkaar en dat is 
logisch. Want in een tijd waarin alles sneller gaat, waar we vaker aan elkaar voorbij lopen, waar we 
meer onze eigen boontjes moeten doppen,  is er nog steeds de behoefte te delen en te beleven en 
iets voor een ander te kunnen betekenen.  In een dorp waar we ons thuis voelen; zo prachtig 
beschreven en bezongen in het lied: “Dat dörp wôr ik woën is en stuk van mien laeve”.                                                                                                                                                                               
Nog maar eens gegoogled waar het woord verbinden voor staat. Samenhang, relaties, 
verbintenissen, vereniging, gemeenschap en broederschap, aansluiting, Genootschap.                  

Verbinden in Oostrum: we kennen hier inmiddels heel wat mooie voorbeelden van.                             
De bestuurders van de KBO hebben een mini enquête uitgeschreven en daar valt genoeg te kiezen.                                       
De Karklingels hebben onlangs een vergadering belegd en mensen om input gevraagd om er voor te 
kunnen zorgen dat het Carnavalsfeestje voor iedereen is en blijft.                                                                      
De feestelijke opening van de vernieuwde Watermolen. De voorzitter van de Dorpsraad had kosten 
nog moeite gespaard om er een onvergetelijke gebeurtenis van te maken door de avond daarvoor de 
weergoden uit te nodigen. Deze hebben gezorgd voor een stormachtig optreden, zodat Oostrum 
weer op de kaart stond; we kregen een tweede ‘omgevallen boom’.  Zonder gekheid; er is massaal 
getreurd om het heengaan van die statige wilg. En heeft zelfs geleid tot een spontane Facebook actie 
van de jeugd. Vraag me wel af waarom die 2 andere bomen zich niet hebben laten beknotten.                                                                                                                                   
En wat te denken van de oproep van “Venray Bloeit SPEL ZONDER GRENZEN”. Dat moet ons mensen 
uit Oostrum wel aanspreken; een soort van stroatestrijd in het groot en een kans om voor de tweede 
keer in een jaar, al die andere dorpen te slim af te zijn. Denk aan de Pielhaascup.                                                                     
Ook kennen we al langer de activiteiten van het Dorps service centrum die, door vrijwilligers in te 
zetten, er voor zorgen dat de dorpsbewoners zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen vertrouwde 
Oostrum kunnen blijven wonen. Een mooi voorbeeld van modern noaberschap.                                        

En toch…het zit het ‘m wat mij betreft vooral in de gewone dagelijkse dingen. Effe op de koffie bij 
een zieke buurvrouw, een praatje maken met iemand op straat waarvan je weet dat die dat nodig 
heeft, effe informeren hoe het met iemand gaat, effe iemand helpen met een klus of spontaan 
samen iets vieren. Niet uit economische overwegingen, niet omdat het ingegeven wordt door 
regelgeving, maar gewoon uit sociaal oogpunt; modern noaberschap.                                                                      

Dat is wat ons als mens met elkaar verbindt. 

Buuf van Het genootschap                                                                                                                             



 
 

 
KBO Jeu de Boules toernooi 2016 
 
Donderdag 30 juni j.l. werd het KBO Jeu de Boules toernooi voor de 12e keer in successie georganiseerd.              
Het weer was ditmaal ietsjes minder als gewend, maar mocht de pret niet drukken. Het was weer een gezellig 
sportief gebeuren. 
Verdeeld over 2 poules deden maar liefst 108 deelnemers of te wel 54 doublettes hieraan mee. Het prachtige 
Bouledrome complex op het Speulpark aan de Hoopweg met 32 buitenbanen was zo goed als bezet.  
Direct nadat de waarnemend voorzitter van de Centrale van Ouderverenigingen Dhr, Theo Verhoeven het 
toernooi enthousiast had geopend, werd de strijd begonnen om de fel begeerde KBO wisselbeker.                                
Er werd in 2 poules met doubletten gespeeld, twee tegen twee dus. Elk doublette moest 4 wedstrijden spelen.                    
Veel spannende wedstrijden, wie presteert het beste. 
Uitslag poule A: 1e Dien Janssen /Frans Janssen Heide, 2e Toon van de Pas/ Jan van de Pas Ysselsteyn, 3e Pierre 
Clijsters/Johan Venray, 4e Piet Jenniskens/Mien Jenniskens Leunen, 5e Huub van Ass/Jo van Ass Ysselsteyn, 6e Nelly 
Willems/Nelly Geurts Heide, 7e Joos Direks/Jo Direks Oostrum, 8e Nelly Marcellis/Annemie Wijnands, 9e Herman 
Janssen/Mien Janssen Heide, 10e Gerrit Pelzer/Harrie Kessels Oostrum. 
Uitslag poule B: 1e Wim van de Voorn/Leo van Tilburg Venray, 2e Toon van Rens/Liny van Rens Heide, 3e Annie van 
Vegchel/Truus van Helden Ysselsteyn, 4e Martien Lensen/Piet Lensen Venray, 5e Thei Deters/Jo Deters Ysselsteyn, 6e 
Riek Arts/Piet Arts Ysselsteyn, 7e Diny Jeucken/Wiel Cornelissen Venray, 8e Theo Vullings/Mia Jeucken Leunen, 9e 
Frans van de Linden/Jan Van Kempem Merselo, 10e Jan Janssen/Leny Verbong Oostrum. 
Voor volledige uitslag zie de mooie duidelijke uitgebreide site www.bouledromevenray.nl . 
Onder grote publieke belangstelling werd de finale gespeeld tussen de winnaars van de 2 poules, Wim van de 
Voorn/Leo van Tilburg tegen Dien Janssen/Frans Janssen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uiteindelijk was het doublette Wim van de Voorn/Leo van Tilburg de sterkste met 6 punten over.                                              
Trots ontvingen zij de prachtige KBO wisselbeker uit handen van de winnaars van vorig jaar                                                             
Diny Janssen/Mien Verstappen.                                                                                                            Proficiat Wim en Leo.  
 
Nu eens niet een winnaar uit Heide of Ysselsteyn maar uit Venray. 



JULI  
  
10 Muzikale Seizoensafsluiting Harmonie SMT
10 Voorjaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
13 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
20 Blauwbessenland (America) De Zonnebloem
23 & 24 Thuisblijvers Toernooi TCO
27 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
28 Optreden bij Fietsvierdaagse Venray Aostrumse Zangkompeneej
30 Jeu de Boules (3 Dorpen) KBO
  

AUGUSTUS  
  
9 Kevelaer (3 Dorpen) KBO
10 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
24 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum

SEPTEMBER  
  
4_7 4-daagse Reis (3 Dorpen) KBO
7 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
10 Bloemenactie Aostrumse Zangkompeneej
12 Knutselen KBO
15 Leolux Venlo (Rondleiding) ZijActief
19 Computeren KBO
20 Kienen KBO
21 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
26 Breifabriek (3 Dorpen) KBO
??? Uitwisseling met de Gagel TCO
??? Najaarscompetitie TCO
30 Boottocht (Regio) De Zonnebloem



 
 

  

 

 

In week 27 zijn de aanbiedingen: 

  BBQ PAKKET    OF  WEEK PAKKET 
 

 2 GEMARINEERDE VARKENSLAPJES   1 KG. Varkenslappen 

 2 GEMARINEERDE SPEKLAPPEN   1 KG. Braadworst 

 2 X 100 GR. VARKENS SATÈ    1 KG. Gehakt 

 2 BARBEQUE WORSTJES 

 2 HAMBURGERS    

IEDER VOOR € 9,90 
 

 

SAMEN VOOR € 9,90 

 

PROEF EN BELEEF EDELBRONS 

 

OP 5 MEI OPENING - OPENDAG 

 



GlaswebVenray start met aanleg glasvezel 
Dinsdag 28 juni heeft de gemeenteraad van Venray ingestemd met garantstelling 

voor een volledig dekkend glasvezelnetwerk in de gehele gemeente Venray en het 
dorp Holthees. GlaswebVenray kan nu de verdere financiering uitwerken en de 

voorbereiding voor de daadwerkelijke aanleg aanpakken. 
 

Woensdag 14 december gaat de eerste schop de grond in. De eerste aansluitingen zullen enkele maanden later actief 
zijn.  De aanleg zal vanuit de westelijke dorpen starten omdat de hoofdaansluiting op het landelijk netwerk achter in 
Ysselsteyn gemaakt wordt. Van daaruit wordt er naar de oostkant van Venray gewerkt. Binnen de gemeente Venray 
zullen 12 zogenaamde POP-locaties (dit zijn hoofdverdeelstations voor glasvezel) gebouwd worden. Aanleg en activatie 
zal per POP geschieden. De aanleg van de eerste fase, de gebieden die nu groen zijn, zal naar verwachting een jaar in 
beslag nemen. 

Als in die periode nieuwe gebieden ook ‘groen’ worden, zullen die in de volgende fase aangelegd worden. Of een dorp 
of wijk aangelegd wordt, ligt aan de het aantal aanmeldingen in die omgeving; het aantal aansluitingen moet voldoende 
zijn om een nieuwe POP-locatie te realiseren.  

Het blijft voor iedereen mogelijk om zich aan te melden voor een glasvezelaansluiting. Bij aanmelding als klant voordat 
aanleg start, zullen geen aanlegkosten in rekening gebracht worden. Dat biedt een groot voordeel, want daar waar later 
een aansluiting gemaakt moet worden, komen de extra kosten voor rekening van de aanvrager. En die bedragen 
ongeveer € 50,= per meter van de erfgrens tot de woning, met een minimum van € 250,-! 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u terecht op de website www.glaswebvenray.nu  bij ‘Welcom bij Kivits’                    
de Bleek 58-60 in Venray, Electro Gommans in Oirlo of bij één van de Glasweb-teamleden.  

 
Met vriendelijke groet,                                                                                                                                                                                    

Glasweb-team:    Bas Künen en Leo Lenssen 

oostrum@glaswebvenray.nu  

  

 

 




