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               “Wist u Dat....” 
 

 De Aviko hard werkt om stankoverlast te voorkomen en klachten serieus 
neemt. 

 Er aanpassingen ter verbetering zijn gedaan op de hoek Stationsweg-
Mgr. Hanssenstraat  

 De Dorpsraad zich sterk blijft maken voor een betere verkeersveiligheid  
 Er een gesprek met de wethouder ingepland wordt om te zien hoe we 

verder komen. 
 U ons kunt vinden op www.dorpsraadoostrum.nl, Facebook of mail ons: 

info@dorpsraadoostrum.nl 
 Er nieuwe columnisten worden aangezocht 
 Er een werkgroep wordt opgericht rondom “Honden uitlaten en 

ontmoeten”. Meedenken: info@dorpsraadoostrum.nl 
 Het bijna zomer vakantie is?  
 
De Dorpsraad en redactie wenst u een FIJNE VAKANTIE!!! 



ZATERDAG  15 Juli 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

DATUM   TIJD     LOCATIE 

12 jul    11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
26 jul    11.00 tot 12.00   Oesterham                                                                                                                                        
09 aug   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
23 aug   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
06 sep   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
20 sep   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
04 okt   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
18 okt   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
01 nov   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
15 nov   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
29 nov   11.00 tot 12.00   Oesterham                                                                                                                                        
13 dec   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
27 dec   11.00 tot 12.00   Watermolen

Agenda 

15 juli Inzamelen oud papier
29 juli Inzamelen oud papier
12 aug. Inzamelen oud papier
26 aug. Inzamelen oud papier
27 aug. Luikse Markt
28 aug. Start repetities orkest na de vakantie



Zondag 16 juli 9.30 uur: Hoogmis (samenzang)        

 Jaardienst Marie Janssen – Gommans, Lei Janssen
	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,		
	 Familie	Vennekens-Verschuren	en	wederzijdse	familie.			

Dinsdag 18 juli 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel    

  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.             
 

                        Activiteitenkalender   2017 
  

JULI  

  
20 Thuisblijverstoernooi TCO
27 Deelname Fietsvierdaagse Venray Aostrumse Zang Kompeneej
29 Jeu de Boules (3-Dorpen) KBO
  

AUGUSTUS  
  
8 Kevelaer KBO
27 Luikse markt Harmonie
30 Spellenmiddag De Zonnebloem
  

SEPTEMBER  
  
2 Fietstocht & Feestavond TCO
3_6 4 Daagse reis (3-Dorpen) KBO
12	 Kermisfietstocht	 KBO
15 Najaarscompetitie TCO
19 Kienen KBO
21 Modeshow Zijactief
22 Najaarscompetitie TCO
25 Marcienne Collection (3-Dorpen) KBO
29 Najaarscompetitie TCO
30 Uitwisseling met “’t Lobke” TCO
?_? Uitwisseling met “De GageL” TCO
  



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

Al bijna 50 jaar hét vertrouwde adres voor keuken, badkamer en tegelwerken.

RICHMOND WOON- EN EETKAMER MEUBELEN

RICHMOND tafels, stoelen en kasten 
van de modellenlijn Oakdale, BIJ HENK BOVEE

NIEUW PRIMA PASSEND BIJ ONZE KEUKENS
www.keuken-badwinkel.nl



 

Basisschool de Meulebeek  in actie voor 
Speelgoedbank Venray 
 

 
Onlangs mochten voorzitter Joke Halmans en 
secretaris Wilja Brokking van Speelgoedbank 
Venray op basisschool de Meulebeek in Oostrum 
een cheque van 2.127,30 euro in ontvangst nemen.                                                                                             
Dit was de opbrengst van een sponsorloop en de 
open dag, die de basisschool in april had 
georganiseerd. Rosan Derkx, locatieleider van de 
Meulebeek: “We hebben Speegoedbank Venray 
gekozen als doel voor onze actie.                                        
Het is een prachtig initiatief in Venray, waardoor 
ook kinderen van ouders met een smalle beurs 
over goed speelgoed kunnen beschikken.                           
Terecht heeft de speelgoedbank als motto:                      
‘Elk kind heeft recht op goed speelgoed’.                
Daar staat onze school helemaal achter!”  
Speelgoedbank Venray is zeer ingenomen met dit 
resultaat. “We zijn enorm verrast met dit grote 
bedrag, en we willen de leerlingen, leerkrachten en 
de oudervereniging dan ook enorm bedanken”, 
aldus Joke Halmans. “Met dit bedrag kunnen we 
weer veel kinderen blij maken, nu en in de 
toekomst”. 
 
 
 

Afscheid van bs De Meulebeek 

Op het einde van dit schooljaar nemen drie leerkrachten 
van basisschool “De Meulenbeek” in Oostrum afscheid.  

Diny Holtermans-van Osch,  Joof Theeuwen en Marlie van 
Haeren-Linssen (van links naar rechts op de foto) gaan 
namelijk na een jarenlange inzet binnen het onderwijs met 
vervroegd pensioen.  

Donderdag 13 juli zijn er voor de kinderen diverse 
activiteiten. Zo kunnen zij bijvoorbeeld gaan genieten van een 
voorstelling. Tussen de middag gaan leerkrachten en 
leerlingen gezamenlijk eten.  

De leerlingen hebben voor de leerkrachten ook iets gemaakt. 
Het wordt voor leerkrachten en leerlingen een dag vol 
verrassingen. Rond half twee is er voor ouders gelegenheid 
om afscheid te nemen van deze leerkrachten. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 

    SLAGERIJ                                                                                                        

   Ysselsteynseweg 48, Ysselsteyn, www.edelbrons.nl    Tel. 06 - 20542128 
        

Wij zijn geopend op: 
 

   Donderdag en Vrijdag van 10.00 - 17.00 uur Zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

In week 28 is in de aanbieding: 
 

VOOR DE BARBECUE 
 

2 GEMARINEERDE VARKENSLAPPEN 
2 PEELBURGERS 
2 SPEKLAPPEN 

2 WORSTJES 
2 KIPFILET 

 

Samen voor € 9.90 



 
 
 

Groente planten 
In grote perskluit en pot, vele soorten, nu ook winterpreiplanten Pluston 

Vaste planten  
Diverse soorten voor de tuin. 

Grote Buxus 

                                                    Diverse soorten en vormen, potgekweekt 
                    
        Jan.voesten@hotmail.com     Rouwkuilenweg 29 Ysselsteyn   Mobiel 06-57677918 
 

                                                           
Secretariaat: 
Valkenkampstraat 20, 5807 AN Oostrum 
Tel. 0478 – 584396 / 06 28151705 
Email: secr.kbo.oostrum@hotmail.com 
 
 

Jeu de boules met Oirlo en Castenray 
 
Datum: zaterdag 29 juli (bij slecht weer: 5 augustus) 
Tijdstip: 12.30 uur 
Plaats:  Oirlo, Haalakker 
Opgave: t/m 23 juli  
Kosten: 3,- euro per persoon (incl. 1 koffie/vlaai)  
Betaling: via onderstaand invulstrookje bij  
  Els Hermsen, Het Gevlecht 5 in Oostrum 
 
Op zaterdag 29 juli gaan we gezellig jeu de boulen in Oirlo.                                                                                                      
We verzoeken jullie om 12.30 uur aanwezig te zijn. 
Consumpties zijn voor eigen rekening. 
Bij slecht weer (rond het middaguur wordt hier over beslist) hebben we een alternatieve datum                                        
n.l. 5 augustus.  
 
Gelieve bij opgave door te geven of u 5 augustus ook in de gelegenheid bent om te jeu de boulen. 
 
Wij hopen op een grote opkomst. 
 
Graag tot 29 juli! 
 
 
Opgave Jeu de boules op zaterdag 29 juli + betaling van 3 euro per persoon 
 
   Naam: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

   Aantal personen: ……………………………………………………………………….…………………… 

 

Ik ben ook in de gelegenheid op de alternatieve datum nl. 5 augustus: O JA   / O NEE 
 
 
 





 

Druk maken… 

 

Aan de Spritsbroeders de taak om de laatste column te vullen voordat ook dit schrijversgilde gaat 
genieten van een al dan niet verdiende zomervakantie. Inderdaad, de komende 6 weken zal er geen 
column verschijnen en gaan ook wij onthaasten...  

Maar waar gaan wij onze laatste column voor het zomerreces aan wijden, waar gaan wij ons nog 
even lekker druk over maken? 

We zouden ons druk kunnen maken over de aanstaande verbouwing van d’n Oesterham! Of eigenlijk 
niet zo zeer over de verbouwing zelf maar meer over het, op het oog, ontbreken van draagvlak 
hiervoor. Want het zal tijd worden dat we ons als dorp gaan beseffen dat d’n Oesterham, bestuurd 
door een aantal enthousiaste vrijwilligers, er is voor ons allemaal! Dat we er dan ook allemaal profijt 
van hebben als deze het komende jaar flink onder handen genomen gaat worden.  

We kunnen ons ook nog druk maken over het wel, of niet, benoemen van een nieuwe wethouder 
voor de gemeente Venray nu Lucien Peeters besloten heeft er mee te gaan stoppen kort voor dat zijn 
ambtsperiode er daadwerkelijk op zit in het Venrayse. 

Wat verder van ons bed zouden ons ook druk kunnen maken over het feit dat Froome de Tour de 
France na de eerste week al min of meer gewonnen heeft en het kijken niet echt meer de moeite 
waard is. Of over het feit dat Lionel Messi een boete heeft gekregen van 250.000 euro voor het 
ontduiken van belasting. Een belachelijk bedrag waar deze man toch 1,5 dag voor moet werken… 

We zouden ons ook nog druk kunnen maken over het feit dat Willem Holleeder vindt dat hij geen 
eerlijk proces meer kan krijgen nu een aantal vriendjes van hem al veroordeeld zijn voor zaken waar 
hij waarschijnlijk ook zijn aandeel in heeft gehad. Maar de Spitsbroeders laten het graag over aan zijn 
Oostrumse advocaat om zich daar druk over te maken. 

Eigenlijk hebben de Spitsbroeders op dit moment helemaal geen zin om zich druk te maken. Niet 
omdat het buiten zo heet is, maar omdat er echt belangrijkere dingen zijn in het leven, Tijn is gestopt 
met nagels lakken…  

Tijn, het mannetje van 6 jaar, die ziek als hij was besloot zich in te gaan zetten voor het goede doel. 
Heel Nederland, en ver daar buiten, heeft het verhaal van Tijn gehoord. En heel Nederland, en ver 
daar buiten zou de komende zes weken bij zich zelf na moeten gaan waar het nu echt om draait, en 
wat nu eigenlijk echt belangrijk is in het leven… 

 

Fijne vakantie. 

De Spitsbroeders 

 

 

 

 





OKTOBER  
  
1 Dag v/d Ouderen KBO
3 Hoofd/nek behandelingen (Vita Oostrum) Zijactief
6 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
10 Kienen KBO
12 Herfstwandeling KBO
13 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
17 Wittem (3-Dorpen) KBO
20 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
26 Excotisch fruit Zijactief
27 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
29 Mini Maestro Harmonie
  

NOVEMBER  
  
2 Themamiddag KBO
3 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
4 Herfsttoernooi TCO
7 Lezing: Homeopathie Zijactief
18 Doemiddag De Zonnebloem
9 Algemen Ledenvergadering Roermond Zijactief Roermond
10 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
14 Kienen KBO
17 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
21 “Verstand op nul” Documentaire (Ruud Lenssen) Zijactief
  

DECEMBER  
  
12 Presentatie “Voedselbank” Zijactief
12 Kienen KBO
14 Kerstviering KBO
16 Kerstconcert (Leuen & Oostrum) Harmonie
20 Kerstmiddag De Zonnebloem
21 Kerstavond Zijactief
  

                     
                       Activiteitenkalender   2018 
  

JANUARI  
  
13 Start Jubileumjaar (100 Jaar) Harmonie
18 Jaarvergaderig & Kienen Zijactief
27 Snerttoernooi TCO
  

MAART  
  
4 Rommelmarkt Harmonie
14 Bedevaart & Quiz (Smakt) Zijactief
17 Lentetoernooi TCO 




