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UITVOERINGSAVOND RECONSTRUCTIE MGR. HANSSENSTRAAT 
 
Op dinsdagavond 30 augustus is er bij D’n Oesterham een informatieavond over de uitvoering van de reconstructie 
van de Mgr. Hanssenstraat. U bent om 19:30 uur van harte welkom aan de Watermolenstraat 1 in Oostrum. 
 
In het voorjaar is er een informatieavond geweest over het ontwerp van de reconstructie en ondertussen is dit 
technisch uitgewerkt en hebben we een aannemer die de werkzaamheden voor de gemeente gaat uitvoeren. 
 

Op deze avond zal de onder andere de planning, de fasering (wanneer welk werkvak) en de omleiding worden 
gepresenteerd. 
De aannemer Van den Berk zal ook op deze avond aanwezig zijn en is er gelegenheid om vragen aan de aannemer of de 
gemeente te stellen. 
 

Op maandag 5 september starten de werkzaamheden tussen de rotonde N270 en de Hoefslag. Van daaruit wordt met 
op een volgende werkvakken naar het centrum toegewerkt en zal het eerste deel tot aan de Geysterseweg voor 
Kerstmis gereed zijn. In het voorjaar 2017 wordt dan het gedeelte van de Watermolenstraat tot aan het spoor gedaan. 
 
Mocht u vooraf vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met projectleider van het werk Martijn Schreven, 
bereikbaar op 0478 – 523333  of martijn.schreven@venray.nl. 
 

 

Hallo Koorleden, 
 
Na een zomerstop beginnen we weer met een frisse start. 
De eerste repetitie is op donderdag 25 augustus om 19.30 uur in de leefkuil van de school. 
Probeer zo veel mogelijk  aanwezig te zijn. 
 
 

          Groetjes Jeanne , secretaris 
 

 

 



ZATERDAG  27 Augustus 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

27 aug. 09.00u. Inzamelen oud papier

29 aug. 20.00u. Repetitie orkest

Agenda 

24 sept. Inzamelen oud papier

Data  Tijd  Plaats

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 28 aug. 9.30 uur: Hoogmis (pater R. Willemsen) (Gemengd Koor)           
                   
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.       

Dinsdag 30 aug.  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.               
 

 

Music for Life – harmonie SMT 
 

Wat is leuk aan Music for Life? 
- Gezellig samen muziek maken 
- Samenspelen 
- Muziek maken wordt mogelijk gemaakt voor iedereen die dat wil 
- Geen voorwaarden 
- Is een echte ontspanning 

Zo maar wat uitspraken van de huidige deelnemers. 
Iedereen is welkom om een muziekinstrument te leren spelen, ongeacht ervaring of leeftijd. 
Ook iets voor jou? Twijfel dan niet langer en geef je op. 
 
Vanaf woensdag 7 september gaan de bestaande blokfluitgroep en de instrumentengroep weer van start. 
Bij voldoende nieuwe aanmeldingen start er ook een beginnersgroep. Op welke dag en tijdstip zal in onderling 
overleg met de deelnemers afgesproken worden.  
 
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  
 
 

 Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor op 
vrijdag 9 september 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 14 oktober. 

 





  Uitnodiging algemene ledenvergadering 
 

Sportvereniging Oostrum 
  

Datum: 15 september 2016 
Tijd:   20.30 
Plaats:  Kantine Sportpark de Spar 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
 

2. Notulen ledenvergadering d.d. 7 september 2015 
 

3.  Mededelingen en ingekomen stukken 
- verklaring omtrent gedrag 
- afdeling korfbal 
- afronding privatisering sportpark 
 

4. Jaarverslagen seizoen 2015-2016 
 

5. Stelling (hoe ziet de situatie en toekomst van SVO in 2021 eruit) 
 

6. Financiële verslagen seizoen 2015-2016, deze verslagen en de begroting zullen 1 uur voor de vergadering ter inzage in 
de kantine worden gelegd, maar kunnen ook vanaf  31 augustus  2016 bij de penningmeester via mail 
marcel.linskens@svoostrum.nl  worden opgevraagd. 

 
7. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie 

 
8. Begroting 2016-2017 

 
9. Bestuursverkiezingen 

 Bestuur SVO 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Marcel Linskens 
o Tussentijds aftredend: Derk Ederveen 
o Nieuw bestuurslid: Job Euwes 

 
 Bestuur afdeling voetbal 

o Nieuw bestuurslid: Hans Custers 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Marcel Holtackers, Gerbert Loeffen, Lucienne Litjens en Roy 

Willems  
 

 Bestuur afdeling korfbal 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar:  May van Rooij 
o Aftredend en niet herkiesbaar: Claudia Wolterink  
o Tussentijds aftredend: Annet Jeucken 

 
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 
 

11. Benoeming erelid Tilly Rutten 
 

12. Sluiting vergadering; aansluitend huldiging erelid. 
 
De notulen en jaarverslagen zijn via e-mail bij M. Claessens (mclaessens@planet.nl) op te vragen en liggen ook vanaf 31 
augustus 2016 ter inzage in de kantine) 
Afmeldingen bij: M. Claessens  mclaessens@planet.nl 



Bij ons koopt u Atag, Pelgrim of Etna voor internetprijzen. 
U koopt nergens goedkoper.

Nieuwe apparatuur 
in uw keuken?  

En…. 1. Met 8 jaar garantie! 
2. Montage door eigen vakkundige monteurs! 

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

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



 
 
 
 
 

      
Op woensdag 31 augustus staat er weer ’n heerlijke maaltijd op het menu. 

 
 

Groentesoep  
 
* 

Gehaktbrood - rösti’s – boontjes 
 
* 

Toetje 
 
 

Mochten er mensen zijn die niet zo mobiel zijn ( rolstoel / niet goed ter been ) maar 
toch graag willen aansluiten aan de dis, vermeld het op het inschrijfformulier en wij 
zorgen dat dit geen probleem hoeft te zijn. 
De kosten voor dit etentje bedragen € 7.50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 27 augustus opgeven. 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
         
              Graag tot ziens.      De vrijwillige megjes uut de keuken. 
 
Kijkt u ook eens op onze mooie website. www.oesterham.nl 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:___________________________________________________ 
 
Komt met  _________    perso(o)n (en)     
Wil(len) graag aansluiten aan de dis op woensdag 31 augustus a.s. 
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.  O (aankruisen indien van toepassing) 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  27 augustus bij Dorpscentrum D’n Oesterham 





 

Trainingen en groepen Synthese  
Synthese biedt diverse trainingen aan in Venray. Hieraan zijn geen kosten 
verbonden. Informatie/aanmelding: telefoonnummer 0478 517300 of: 
www.synthese.nl (bovenaan de homepage: cursussen en 
activiteiten/voor iedereen: trainingen en groepen. 
 

Tim en Flapoor: opkomen voor jezelf voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar 

Zes bijeenkomsten en een ouderavond.  

Tim en  Flapoor is een training voor het aanleren en oefenen van nieuwe sociale vaardigheden aan kinderen in de 
leeftijd van 6 tot en met 8 jaar. Veel kinderen vinden het bijvoorbeeld moeilijk om te vragen of ze met anderen mogen 
spelen of worden snel boos in de omgang met andere kinderen.  
Data: 3, 10, 17, 24 en 31 oktober en 7 november van 15.30 tot 17.00 uur. 
 

Opkomen voor jezelf (g)een kunst:  voor kinderen van 9 en 10 jaar / voor kinderen van 11 en 12 jaar 
 

Zes bijeenkomsten en een ouderavond. 

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. Training  kinderen van 9 en 10 jaar: Data: 5, 
12 en 19 oktober, 2, 9 en 16 november van 15.45 tot 17.00 uur.  
Training  kinderen van 11 en 12 jaar: Data: 3, 10, 17 en 24 november, 1 en 8 december van 15.30 tot 16.45 uur. 
 
Kinderen van gescheiden ouders: voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar, in de periode 
rondom de scheiding 

Deze cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en een ouderavond. 

In deze cursus worden kinderen geholpen met het verwerken van de echtscheiding. Er wordt met de kinderen geoefend 
zodat zij vaardigheden leren die een goede communicatie bevorderen in de nieuw ontstane situatie. Data: 6, 13 en 20 
oktober, 3, 10 en 17 november van 16.00 tot 17.30 uur. 
  
Durven Doen! voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar 

Negen bijeenkomsten en twee ouderavonden. 
 
Heeft uw kind moeite in de omgang met leeftijdsgenootjes? Sluit een reguliere sociale vaardigheidstraining niet aan 
omdat uw kind een autisme spectrum stoornis en/of ADHD heeft? Tijdens de training leert en oefent uw kind om zich 
staande te houden in allerlei situaties. 
Data: 28 september, 5, 12, 19 oktober, 2, 9, 16, 23 en 30 november van 14.00 tot 15.00 uur. 
 
Weerbaarheidstraining jongeren (13 - 18 jaar) 

Op de vrijdagavonden in de maand oktober organiseert het Jongerenwerk vanuit Synthese een weerbaarheidstraining 
voor jongens en meiden tussen de 13 en 21 jaar. Tijdens deze training worden zeer uiteenlopende realistische situaties 
nagebootst, met als doel de deelnemers op alle fronten meer weerbaar te maken. De cursus richt zich op meerdere 
aspecten van het leven. Je leert hoe je kunt reageren op verschillende soorten situaties en hoe je jezelf in veiligheid kunt 
brengen. Door intensief met elkaar te werken leer je je beter en gemakkelijker aan elkaar en de groep aan te passen. 
Sociale situaties zullen minder spannend worden en je leert om je te ’ontspannen’ in dergelijke situaties. Ook is er veel 
aandacht voor je (onbewuste) houding: Wat straal je uit? Hoe kom je een groep binnen en hoe kun je hiermee ’spelen’?  
Tijdens de cursus wordt er niet alleen aandacht besteed aan de sociale weerbaarheid maar gaat men ook fysiek met 
elkaar aan de slag. Dit om de deelnemers te laten ervaren dat zij meer kunnen dan zij denken: ook dit sterkt het 
zelfvertrouwen/zelfbeeld. Een basis die je in sociale situaties soms hard nodig hebt. 
 
Data: 7, 14, 21 en 28 oktober van 20.00 tot 22.00 uur. Locatie: gymzaal Coninxhof aan de Goudsmidstraat 11 in Venray.  
 



Opkomen voor jezelf: training voor volwassenen 

Zes bijeenkomsten. 

Voelt u zich niet altijd op uw gemak in het gezelschap van anderen? En vindt u het lastig om voor uzelf op te komen 
binnen een groep? In deze training leert u hoe u zich gemakkelijker staande houdt binnen een groep. Een opluchting om 
te zien dat u niet de enige bent!  Data: 29 september, 6, 13, 20 en 27 oktober van 19.00 tot 21.00 uur. 
Terugkombijeenkomst: 17 november. 
 
Ouders met inwonende volwassen kinderen 

Vier bijeenkomsten. 

Een goede relatie onderhouden met je volwassen kind is niet altijd even gemakkelijk. Wanneer spanningen thuis te 
hoog oplopen weten veel ouders niet langer wat ze nog kunnen doen. Als u problemen ervaart in de omgang met uw 
kind dan is deze cursus iets voor u. Data: 25 oktober, 8 en 22 november, 7 december. 
 
Blijf in Balans: training voor mantelzorgers 

Drie bijeenkomsten. 

Het is niet altijd gemakkelijk om balans te vinden in het dagelijks leven als u intensief voor een ander zorgt. Deze 
training maakt u bewust van uw patronen en helpt u te ontdekken hoe ù in balans kunt blijven. Data: 28 september, 12 
en 26 oktober van 09.30 tot 11.30 uur. 
 
Puber in huis 

Drie bijeenkomsten. 

Een puber is niet altijd een gemakkelijke huisgenoot. Ouders kunnen zich machteloos voelen; misschien geen grip meer 
hebben op hun puber. In de cursus 'Puber in huis' wordt u als ouder(s) ondersteund in het omgaan met 
'puberteitsproblemen'. U leert anders te luisteren, te onderhandelen, te zien wat voor wie een probleem is en wat 
kenmerkend is in deze fase.  
Data: 20 september, 4 en 17 oktober van 19.00 tot 21.00 uur. 
 
Oudercursus Opvoeden & zo 

Drie bijeenkomsten. 

Kinderen opvoeden is leuk, maar soms ook zo moeilijk dat de opvoeder zich onzeker voelt over zijn/haar aanpak. 
Iedereen heeft dan weleens behoefte aan steun en advies. Deze cursus is voor opvoeders van kinderen in de 
basisschoolleeftijd. U krijgt vaardigheden aangereikt om uw kind te stimuleren tot plezierig gedrag en om vervelend 
gedrag te corrigeren. Uiteraard worden ook ervaringen uitgewisseld en kan men elkaar tips geven. Data: 8, 15 en 22 
september van 19.00 tot 21.00 uur. 
 
Scheidingsverwerking 

Drie bijeenkomsten. 

Een scheiding verwerken is zwaar. Het is vaak prettig om ervaringen te delen met mensen die hetzelfde meemaken. 
Tijdens de bijeenkomsten gaat u met elkaar in gesprek over het verdriet, leert u praktische problemen uit de weg te 
ruimen en gaat u op zoek naar een nieuw toekomstperspectief.  
Data: 6, 13 en 20 oktober van 18.30 tot 20.30 uur. 
 
Kinderen uit de knel 

Acht bijeenkomsten. 

Bent u in een vechtscheiding verwikkeld en kunt u samen niet meer de juiste toon en houding vinden ten opzichte van 
elkaar? Uw kinderen lijden onder deze situatie en u kunt de eerste stap zetten om dit te veranderen. Synthese biedt de 
training ‘Kinderen uit de knel’ aan. In deze training werken ouders aan het vinden van nieuwe, constructieve 
oplossingen voor hun problemen. Parallel aan de oudergroep werken kinderen/jongeren aan een presentatie, waarbij zij 
op creatieve wijze uitdrukken hoe de situatie tussen hun ouders hen raakt. Zowel voor de oudergroep als de 
kindergroep geldt dat zij dit samen aanpakken met anderen die zich in dezelfde situatie begeven. 
Data: 18 oktober, 1, 15 en 29 november 13 december, 10 en 24 januari en 7 februari.  



 
Peuter in zicht! Oudercursus over het opvoeden van peuters 

Vier bijeenkomsten. 

Je kind opvoeden betekent dat je als ouders/opvoeders steeds meegroeit met je kind. Je telkens aanpast aan dingen die 
je kind al kan of juist moet leren. Op twee- en driejarige leeftijd zetten kinderen een aantal grote stappen in hun 
persoonsontwikkeling en daarmee is de peuterleeftijd een belangrijke fase in de totale ontwikkeling van kinderen. Dat is 
voor ouders niet alleen boeiend om te zien, maar kan ook lastig zijn. Het opvoeden van een peuter levert voor veel 
ouders dan ook vragen op. Wat doet u als uw kind een driftbui heeft? Niet wil eten/slapen, niet luisteren? Hoe ga je op 
een positieve manier om met deze momenten?  
 
Synthese bied een interactieve cursus ‘Peuter in Zicht’ voor ouders van peuters. De cursus ‘Peuter in zicht’ is gericht op 
het vergroten van de opvoedingsvaardigheden van ouders van twee- en driejarigen. Tijdens deze cursus krijgt u ook 
advies en tips over de ontwikkeling en opvoeding van uw peuter. Daarnaast gaat u zelf aan de slag en kunt u ervaringen 
delen met de andere ouders. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur. De thema’s zijn: Steunen, stimuleren en 
sturen. Tijdens de cursus wordt er rekening gehouden met de etnische achtergrond van ouders. De oudermaterialen zijn 
beschikbaar in het Nederlands, Turks en Marokkaans-Arabisch.  
 
Data: 13, 20 en 27 september en 4 oktober van 13.00 tot 15.00 uur. 
 
 
 
 
 

 
 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
 
Rondleiding en museumbezoek Leolux Venlo 
 
Datum: donderdag 15 september 2016 
Plaats:  Venlo-Blerick, Marinus Dammeweg 42 
Aanvang: 14.00 uur / vertrek Oostrum  13.30 uur. 
Kosten:            € 10,00 per persoon excl. vervoerskosten € 2,00 per persoon  
 
Op donderdag 15 september 2016 gaan we naar de Leolux meubelfabriek. 
We worden om 14.00 uur ontvangen in het bezoekerscentrum Via Creandi 
met een lekker kopje koffie/thee en een vers stuk Limburgse vlaai. 
Aansluitend wordt er een bedrijfsvideo getoond en krijgt iedereen een 
hoofdtelefoon, zodat men de rondleider goed kan verstaan en de 
rondleiding gestart kan worden. Ter afsluiting kunt u nog een drankje 
nuttigen, proefzitten in de meubels en in de ArtShop rondneuzen. 
Het bezoek zal rond 16.30 uur afgerond zijn. 
 
De kosten zijn € 10,00 per persoon, dit is inclusief vlaai/koffie/thee/fris. 
(vanaf 15 personen € 8,50 p.p.) 
 
Graag ook gelijktijdig opgave van degene die willen rijden tegen een vergoeding van € 2,00 per persoon. 
 
Graag opgave, telefonisch of per mail, vóór 1 september 2016 bij Annelies Joosten. 
(tel.nr. 580848 / mail: hay.joosten@home.nl) 
 
 
 
 



 

 

4 September 13:00 - 17:00 

Iedereen is welkom,              
kom gerust binnen voor 

een koud drankje                 
en leuke muziek  
zonder entree.  

Meezingen mag altijd! 

 

  
 
 
            
 

 

 



                                                              
 
 

                              

Leden en ook niet-leden van de KBO 
 

Gespreksgroep “Verlies en rouw” 
 

De KBO Limburg stelt de regio’s Horst en Venray in de gelegenheid om mensen die behoefte hebben aan een 
gespreksgroep met lotgenoten (overlijden van partner) deel te nemen aan deze groep. 
 

Deze gespreksgroep bestaat uit maximaal 8 personen en zal worden begeleid door Harry de Ridder. 
 

Bij voldoende aanmeldingen start de groep in de loop van september 2016.  
 

Op 8 september is er een kennismakingsbijeenkomst in de Naesenhof te Broekhuizen van 10.30 tot 12.00 uur. 
Tijdens deze bijeenkomst kan men geheel vrijblijvend kennismaken met de werkwijze en kan men daarna 
besluiten of men wel of niet mee wil doen aan de gespreksgroep.  
Deelname aan de kennismakingsbijeenkomst is gratis. 
 

Voor meer informatie en/of aanmeldingen: 
 

Harry de Ridder, tel. 077 – 4634370 of bij een van de bestuursleden. 
 

13 September Fietstocht van (40 km), nadere info volgt nog. 
 
                                    
Excursie breifabriek (met Oirlo en Castenray) 
 
Datum:  maandag 26 september 2016 
Vertrek:  13.00 uur met de bus, bij de kerk 
Eigen bijdrage: € 7,- per persoon (incl. 1 koffie/vlaai en modeshow) 
Opgave:  t/m maandag 5 september d.m.v. onderstaand strookje bij 
   Nelly van Soest, Geeststraat 9 te Oostrum 
 
Op maandag 26 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 26 september. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
Excursie breifabriek maandag 26 september 
 
Naam: _____________________________________________________________________ 
 
Aantal personen:_____________________________________________________________ 
 
Bedrag:_____________________________________________________________________ 
 



 

 

COLUMN. 

Boom. 

Ik liep vorige week door de van Broekhuizenstraat. 

Er was iets veranderd, dat viel meteen op.  Nee, ik bedoel niet die niet uitziende zonnepanelen. 

Geen gezicht, die twee platen op het dak. Dat zie je trouwens op veel daken, waardoor de woning 
vaak ontsierd wordt. 

Maar ja, het milieu moet ook wat en niet te vergeten Wonen Venray profiteert daar ook van. 

Nee, er viel bij nader inzien iets anders op. 

Een monumentale berk was opeens verdwenen. Ja monumentaal, want hij stond op de 
gemeentelijke monumenten lijst.  Niet kappen dus…. 

Maar de zonnepanelen hebben nu eenmaal zon nodig, en hier kon de zon haar werk niet doen. 

Er bleef dus maar een  oplossing mogelijk….kappen. 

Gemengde gevoelens in de straat. Door de een werd de boom verafschuwd, door de ander 
gekoesterd. Maar laten we eerlijk zijn, zo’n boom veroorzaakt ook veel overlast. 

Kapotte riolering, schade aan het trottoir e.d. 

Maar ook driemaal per jaar overlast voor een groot deel van de straat. Velen zullen daarom blij zijn, 

Maar voor diegene die van de boom hielden is het even slikken zij denken daar duidelijk anders over. 

In het leven is het nu eenmaal geven en nemen. 

Er hadden ook ongelukken kunnen gebeuren bij een herfststorm b.v. 

Het spreekwoord “boompje groot…baasje dood “ gaat hier in ieder geval niet op. Het baasje is nog 
spring levend, en gelukkig maar. 

Misschien, dat er een nieuw boompje geplant kan worden, dan  kan iedereen die weer zien 
opgroeien. 

O  -  WEE. 

 

 

Moed houden dus. 



               “Komkommertijd?” 
 

 We zomerreces hebben en bij de volgende vergadering minimaal                   
2 enthousiastelingen aansluiten bij de vergadering 

 De vakantieperiode in volle gang is en het wel herfst lijkt 
 We nog even in afwachting zijn van het rapport van VVN inzake de 

kruising stationsweg-Mgr. Hanssenstraat. 
 Dat de gemeente nog wat ‘huiswerk” heeft meegekregen van VVN en 

we hier op wachten. 
 De werkzaamheden aan de Mgr. Hanssenstraat starten op 5 september 
 We u willen bedanken voor uw bijdrage aan de leefbaarheid in ons 

mooie dorp. 

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
13 Fietstocht 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
30 Dag van de Ouderen (in de Watermolen) KBO
  

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 
22 Najaarsconcert (Lomm) Aostrumse Zangkompeej 



Naam:

Adres:

Leeftijd:

Lever deze kleurplaat in op zondagmiddag 11 
september, tussen 15.00-18.00uur bij ’t Allemans-
café en ontvang een verrassing! De winnaars 
worden op dinsdag 13 september om 18.30 uur 
bekend gemaakt op de Kermis, je moet wel zelf 
aanwezig zijn om je prijs in ontvangst te nemen.

Kleurwedstrijd Aostrumse Kermis


