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TREURWILG WATERMOLEN 
  
De storm, later bestempeld als "supercel", van 23 juni 
heeft bij veel Oostrummers veel schade aangericht. Auto's, 
overkappingen, rolluiken, lichtkoepels en vele struiken                
& bomen moesten het ontgelden door dit natuurgeweld.  
Nog niet eerder hebben we in Oostrum te maken gehad met een onweersbui                             
van dit formaat.  

Vanwege de krachtige windstromingen in deze buien groeit de hagel uit tot pingpongballen en soms zelfs tennisballen of 
groter. Tevens gaat zo'n bui gepaard met heftige windstoten. Dit hebben we allemaal wel gezien en gehoord. 
  

De storm is inmiddels gaan liggen echter de treugwilg is sindsdien blijven liggen. De jeugd heeft er een prachtige speelplek 
bijgekregen. We hebben via diverse kanalen enkele opties bekeken wat te doen met de treurwilg. 
  
1. De omgevallen boom snoeien en terug plaatsen. 
 

Dit is bij een wilg goed mogelijk echter zou de boom helemaal terug gesnoeid moeten worden en is er geen garantie tot 
succes. Zeker niet omdat hij al een behoorlijke tijd plat ligt. 
 

2. De boom laten liggen en als speeltoestel gaan gebruiken. 
 

Een wilg is een boom waar veel water in zit. De kans dat hij snel gaat rotten is groot en daardoor zal het snel onveilig gaan 
worden. Tevens zijn er zoveel regels en wetten dat het haast onmogelijk is om dit te realiseren. Zo moet hij kaal geschilt 
worden om splinter vrij te worden. Moet er valbeveiliging komen en een zachte ondergrond rondom.  
 

3. De boom opruimen en iets van een houtkunstwerk laten maken uit de stam. 
 

Ivm het vele water in de stam is een wilg hierover niet de beste optie en zou het na een aantal jaar weggerot zijn. 
 

4. De boom opruimen en in het najaar een nieuwe, zo groot mogelijke, treurwilg terug plaatsen.  
 

Dit leek ons als dorpsraad de beste optie, waarbij de veiligheid van iedereen gewaarborgd blijft. 
 

In goed overleg met de boomdeskundigen en Gemeente is daarom besloten om voor optie 4 te gaan.                                                     
Bij de Watermolen hoort nu eenmaal een treurwilg te staan. 
De Gemeente zal de boom in de komende weken gaan snoeien / kortzagen en afvoeren. 
 

In de herfst zal er dan een nieuwe boom geplaatst gaan worden.  
 

 



ZATERDAG  28 Juli 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Zondag 24 juli 9.30 uur: Hoogmis                          
(pater O. v.d. Brink)            

 Jo Hoex-Clephas, 
	 Teng	en	Stiena																															

Fleurkens-Kleuskens, 
 Fam.Vennekens-Verschuren                          

en wederzijdse familie.       

Dinsdag 26 juli  9.00 uur: rozenkransgebed              
en H. mis in de Mariakapel                  
(pastoor)  

 bijzondere	intentie	uit	
dankbaarheid tot Maria,  
Onze Lieve Vrouw  

 van Oostrum, Behoudenis                      
der kranken. 

 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.    
            

Data  Tijd  Plaats

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



 
 

Informatiebijeenkomst echtscheiding 
 
 

(Vecht)scheiding, ouderschapsplan, mediation… dit zijn termen die de laatste tijd erg actueel zijn in onze samenleving. 
Twee studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Moniek Seijkens en Wendy Janssen, hebben in opdracht 
van Synthese onderzoek gedaan naar de vragen van inwoners in gemeente Venray met betrekking tot echtscheiding. De 
conclusie is dat mensen behoeften hebben aan praktische en juridische informatie en informatie met betrekking tot de 
kinderen.   
 
Om het begin van een scheiding in goede banen te laten leiden, organiseren Synthese en het Familierechthuis te Horst 
een informatiebijeenkomst. Onderwerpen die aan bod komen zijn: Welke juridische zaken moeten er geregeld worden? 
Hoe zit het met alimentatie en omgangsregeling? Hoe kun je de kinderen ondersteunen?  
De datum van de bijeenkomst wordt nader bepaald en is afhankelijk van de aanmeldingen.                                                                              
Voor vragen en/of deelname kunt u contact opnemen met Yvonne Imming van Synthese via telefoonnummer                         
0478-517300 of mailen naar info@synthese.nl. U kunt ook onze website www.synthese.nl raadplegen. 
 
 

                                                              
 
                                                              
 
 
 
Jeu de boules met Oirlo en Castenray 
 
Datum: zaterdag 30 juli (bij slecht weer: 6 augustus) 
Tijdstip: 12.30 uur 
Plaats:  Oirlo, Haalakker 
Opgave: t/m 24 juli bij Jos de Beer, tel. nr. 584031 
  Email: jgmdebeer@ziggo.nl 
Kosten: 2,- euro per persoon (incl. 1 koffie/vlaai)  
Betaling: voorafgaand aan het jeu de boulen in Oirlo 
 
Op zaterdag 30 juli gaan we gezellig jeu de boulen in Oirlo. We verzoeken jullie om 12.30 uur aanwezig te zijn. 
Consumpties zijn voor eigen rekening (1 euro per consumptie). 
 
Bij slecht weer (rond het middaguur wordt hier over beslist) hebben we een alternatieve datum nl. 6 augustus.  
 
Gelieve bij opgave door te geven of u 6 augustus ook in de gelegenheid bent om te jeu de boulen. 
 
Wij hopen op een grote opkomst. 
 
Graag tot 30 juli! 
 

Op zondag 17 juli nam Jeanine Huijbers deel aan een dressuurwedstrijd in De Mortel. 
Met haar paard Espresso behaalde een 2e prijs in de klasse Z1 met 216 punten.  
 
 

 
 





                                                              
 
                                                              
 
 

 
Bedevaart Kevelaer (met Oirlo en Castenray) 
 
Datum:   dinsdag 9 augustus 2016 
Aanvang H. mis:  14.00 uur in de Kerzenkapelle in Kevelaer 
Vertrek met de fiets: 11.30 bij de Oesterham 
Vertrek met de auto: 13.00 uur bij de Oesterham 
Eigen bijdrage: € 3,50 per persoon (incl. 1 koffie/koek)  
Opgave:   via onderstaand strookje t/m vrijdag 5 augustus 2016  
    bij Nelly van Soest, Geeststraat 9, Oostrum  
 
Op dinsdag 09 augustus gaan we naar Kevelaer met de KBO leden van Oirlo en Castenray. 
De Heilige Mis begint om 14.00 uur. De zang wordt verzorgd door het Gemengd Koor. Aansluitend gaan we koffie 
drinken en koek eten in het klooster. 
 
Degenen die met de auto gaan, vertrekken om 13.00 uur bij de Oesterham. Medepassagiers worden vriendelijk 
verzocht € 2,50 te betalen aan de chauffeur in verband met de hoge benzineprijs.  
Vertrek met de fiets: zoals hierboven vermeld om 11.30 uur bij de Oesterham 
Wilt u bij uw opgave doorgeven of u met de fiets of auto gaat en of u een auto tot uw beschikking heeft.  
 
Aub de eigen bijdrage bij onderstaand strookje voegen. 
 
Graag tot ziens op 9 augustus! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bedevaart Kevelaer, dinsdag 9 augustus 
 
Naam:______________________________________________________________________ 
 
Aantal Personen en bedrag______________________________________________________ 
 

Met  fiets / auto  (doorstrepen wat niet van toepassing is). 
 

Eigen auto  ja/nee (doorstrepen wat niet van toepassing is). 
 
 



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!



 

 

COLUMN. 

Zomersporten. 

Voetbal, wielrennen, atletiek, je kunt maar kiezen wat je wilt. Ieder zijn eigen voorkeur. 

Hebben we Nederland gemist op het Europees kampioenschap??  Waar zouden we geeindigd zijn?? 

Ik denk dat we pasten in het rijtje van Wales, Hongarije, IJsland e.d. Voor deze landen was dat het 
meest haalbare. 

Hoe gaat het Nederlands elftal zich manifesteren in de aanloop naar het wereld kampioenschap in 
2018 ?? Er zal veel moeten gebeuren om zich te plaatsen. We wachten af, of Danny Blind en de 
zijnen, de groot geld verdieners, voldoende scherp kunnen krijgen. 

Nee, dan geef mij maar op dit moment de Nederlandse wielrenners. Die presteren in ieder geval en 
ze moeten het voor veel minder geld doen ook nog. Individuele resultaten prima, maar het zou nog 
mooier zijn, als Mollema het zou flikken de Tour te winnen. Het kan zomaar gebeuren. 

Waar ik me soms wel aan erger, is het in de hemel prijzen van een enkele renner b.v. Tom Dumoulin. 

Hij doet het fantastisch, maar hij zal nooit dat soort all-round renner worden als b.v Mollema. 

De Limburgse media hebben het alleen maar over hun Tommy, maar we hebben meer goede 
Limburgse renners. 

Opvallend is het op vandaag, dat de Nederlandse atletiek zo vooruit gaat. Leuk om te zien hoe onze 
nationale hazewind, Dafne Schippers, naar de finish snelt, alsof het niks voorstelt. 

Vanaf nu kunnen we ons gaan richten op de Olympische Spelen in Brazilie, voor zover als U 
tenminste  daar belangstelling voor hebt. 

Dichter bij huis gebeurt ook het een en ander b.v. het jaarlijkse, goed bezette beach- volleybal 
toernooi. Nog steeds een succes, houden zo. 

De diverse jeu de boule toernooien met Oostrumse deelname en regelmatig met succes. 

Niet te vergeten SV Oostrum dat zich alweer aan het voorbereiden is op de nieuwe kompetitie. Met 
de nieuwe aankopen die gedaan zijn (prijs onbekend) wordt er veel verwacht door de trouwe 
aanhang. Mooi is dat we komend seizoen veel derby’s hebben, dat maakt het alleen maar leuker. 

Wat voor evenementen er ook plaats vinden, ik hoop dat alles veilig verloopt, maar we hebben geen 
invloed op dat soort gekken. 

O – 2. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



JULI  
  
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
  
OKTOBER  
  
1 Uitwisseling met Swolgen TCO
3 Computeren KBO
4 Vincent van Gogh Museum (Servaas) ZijActief
5 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
10 Knutselen KBO
11 Kienen KBO
13 Herfstwandeling KBO
17 Computeren KBO
18 Wittem	(3	Dorpen)	 KBO
19 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
19 Doemiddag De Zonnebloem
20 Heksen met een Glimbach ZijActief
24 Knutselen KBO
25 Jong voor Oud (Regio) De Zonnebloem
31 Computeren KBO
  
NOVEMBER  
  
2 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
??? Themamiddag KBO
7 Knutselen KBO
8 Matroesjka Lezing & Workshop ZijActief
10 Jaarvergadering (20.11) De Karklingels
10 Algemene Ledenvergadering Roermond ZijActief



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

12 Uitkomen Nieuwe Vorst (Aostrum) De Karklingels
14 Computeren KBO
15 Kienen KBO
16 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
18 Zitting	 De Karklingels
19 Zitting	 De Karklingels
21 Knutselen KBO
24 Brandblussen	Thuis	Voorlichtingsavond	 ZijActief
30 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
28 Computeren KBO
Nov-Jan Najaarscompetie	 TCO
  
DECEMBER  
  
8 Kerstengeltjes maken ZijActief
12 Knutselen KBO
13 Kienen KBO
14 Kerstviering KBO
14 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
19 Computeren KBO
20 Kerstavond ZijActief
21 Kerstmiddag De Zonnebloem
28 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum





 


