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Het Oranje Fonds stimuleert activering van buurten en wijken, net zoals jullie en wij natuurlijk. 

Door de donaties aan het Oranje Fonds kunnen zij allerlei sociale initiatieven financieel ondersteunen.                                                           
Zo staat 23 september 2017 Burendag weer voor de deur. Een mooie opsteker voor de buurt om gezellig samen 

iets te ondernemen. Door mee te doen aan deze speciale dag maken we buurten leuker, socialer en veiliger. 

Graag wil ik jullie vragen om betrokken buurtbewoners te attenderen om mee te doen aan de Burendag                        
en hun initiatief aan te melden via deze link: https://www.burendag.nl/meld-je-nu-aan                                                        

hier kan dan tevens aanspraak worden gemaakt op een financiële ondersteuning. 

Bewoners kunnen voor een beweeg en/of gezonde ondersteuning ook bij ons terecht (koppeling maken met 
verenigingen, gebruiken van netwerk, meedenken/meehelpen, verbinden etc.). 

Gemeente Venray bruist van beweging, hoe gaaf is het als er op Burendag bijvoorbeeld dan 10 initiatieven                                 
gaan plaatsvinden in de gemeente Venray! Vaak zien we dat dit vele leuke gevolgen kent                                        

waardoor de wijk nog aantrekkelijker wordt! 

Mochten er leuke initiatieven zijn dan horen we het graag! Laat zien dat (gemeente) Venray Beweegt! 

De Dorpsraad 

 SCHADE MAZDA  
 
Bij de grijze Mazda 3 met Belgisch kenteken, geparkeerd voor Randenrade 14, is in de vooravond van 17 juli 
de linkerbuitenspiegel kapot gereden en een  kras aan de zijkant gemaakt. Een kapot spiegeldeel is op de 
motorkap gelegd en de betreffende persoon is daarna weggereden. Wil de fietser of autobezitter die dit 
gedaan heeft zich a.u.b. melden. Via de verzekering kan dan de schade geregeld worden. 
A.u.b. melden bij W. van Delft, Randenrade 14. 

 



ZATERDAG  29 Juli 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

DATUM   TIJD  LOCATIE 

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 

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 30 juli 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (samenzang)        

 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.   

Dinsdag 1 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.          
    

Match organiseert weer een gezellig vrijwilligerscafé op 
donderdagavond 27 juli van 19 tot 21uur bij Café Hulsman, 
Henseniusplein 9 in Venray. 
 
Alle vrijwilligers uit de gemeente Venray zijn van harte welkom op deze avond, om 
leuke en interessante ervaringen met elkaar uit te wisselen en ideeën met elkaar te 
delen. Het thema is “Vrijwilligers op het plein” een passende titel voor dit café, omdat 
we ons dan ook letterlijk op het plein bevinden.  
 

Maar dat is nog niet alles! Want we hebben in Venray vrijwilligers die letterlijk hun vrijwilligerswerk op het plein 
verrichten! Zij delen graag hun ervaringen met jullie tijdens dit café, en ondertussen zorgen wij voor een muzikaal 
intermezzo door een of meer Venrayse artiesten. We hopen veel vrijwilligers te kunnen ontmoeten zodat we met recht 
kunnen zeggen; we zijn met Vrijwilligers op het plein! 
We kunnen alvast melden dat de volgende vrijwilligerscafés georganiseerd gaan worden op een vaste dag en tijdstip. 
Het wordt de donderdag van 19 tot 21 uur op 31 augustus, 28 september, 26 oktober, 23 november en 14 december 
2017. En op een vaste locatie, namelijk bij Café Hulsman. 
 
 
 

 



Wij passen uw woning aan naar al uw wensen. 

Ander huis gekocht? 

1. Renovatie of vernieuwing keuken. 
2. Renovatie of vernieuwing badkamer en/of toilet 
3. Nieuwe tegelvloer met vloerverwarming. 
4. Inclusief alle werkzaamheden vanaf het slopen. 

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

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

www.keuken-badwinkel.nl



                    
   
Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst VoordeBuurt in Oostrum 
Op woensdag 20 september organiseren wij, Van de Mortel, in Oostrum als Zelfstandig Adviseur van RegioBank, 
samen met de initiatiefnemers van de Oostrumse Kick-off, de Inspiratiebijeenkomst VoordeBuurt. Wij nodigen je 
hier graag voor uit. Je bent van harte welkom op: 
Woensdag 20 september, 19.00 uur, Kantine SVO, Oostrum 
Voor wie? 

 Verenigingen                                                            
 Organisaties 
 Betrokken bewoners 
 Ondernemers uit Oostrum en omgeving. 

 
 
Doel van de bijeenkomst                          
Wil jij ook een bruisend verenigingsleven in Oostrum, vandaag en morgen? Kom, luister en praat met elkaar.                        
En ga naar huis met inspiratie, verrassende uitkomsten en nieuwe samenwerkingen. Samen maken we het  wonen, 
werken en leven in Oostrum nog beter. Dus zijn er onderwerpen die spelen bij jouw vereniging, breng ze mee en 
breng ze in! 
 
Het programma 
19:00    Inloop  
19:30    Welkomstwoord Kick-Off Oostrum & RegioBank 
19:40    Visie van een inspirerende spreker 
19:55    Inspiratiespel begeleid door een professionele organisatie! 
20:55    Samenvatting van ideeën en oplossingen  
21:10    Afsluiting 
21:15    Borrel met iets lekkers 

 
Doe mee en meld je aan 
Kick-Off Oostrum en Van de Mortel zetten zich in voor de leefbaarheid in Oostrum. RegioBank is initiatiefnemer van 
het platform VoordeBuurt.nl. Als Adviseur van RegioBank organiseert Van de Mortel in samenwerking met Kick-Off 
Oostrum deze gratis inspiratiebijeenkomst. Kom ook of stuur de uitnodiging door naar familie, vrienden of kennissen 
die ook interesse hebben hieraan deel te nemen.  
Aanmelden: https://www.regiobank.nl/web/particulier/home/over-regiobank/wij-zijn-
regiobank/inspiratiebijeenkomsten-voordebuurt/oostrum.html 
 
Graag tot dan, met vriendelijke groet,            
Kick-Off Oostrum & Van de Mortel, Zelfstandig Adviseur van RegioBank  
 





Ik kies voor glasvezel, u ook?!             www.glaswebvenray.nu

Coöpera  e GlaswebVenray U.A.
Foxtrotstraat 3

5802 NK  Venray

info@glaswebvenray.nu
www.glaswebvenray.nu
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Aan
de slag!

Investeren 
&

Pro teren

Nadat de garantstellingen door het 
gemeentebestuur zijn verleend 
voor de realisering van het glas-
vezelnetwerk  in Venray, zijn de 
voorbereidingen voor de aanleg in 
gang gezet.

Agenda

Openbare informa  e- & 
inschrij  ijeenkomsten
Di.   26 september 20.00 uur
        Smelenhof, Ysselsteyn
Wo. 27 september 20.00 uur
        De Linde, Oirlo
Ma. 02 oktober 20.00 uur
        wijken Venray, loca  e volgt
Ma. 09 oktober 20.00 uur
        Verenigingsgebouw Merselo
Ma. 16 oktober 20.00 uur
        Pelgrimshuis Smakt
Ma. 23 oktober 20.00 uur
        Loca  e volgt
Di.   24 oktober 20.00 uur
        Gelderkoel Heide

De aankoop van een obliga  e is een 
investering in een maatschappelijk 
belang: ‘betrouwbaar internet in 
de hele gemeente Venray en dorp 
Holthees’.

Organisa  e

Bart Lemmen is als directeur van 
de werkorganisa  e GlaswebVenray 
aangesteld. Onder zijn leiding zal 
de organisa  e verder vorm gegeven 
worden. Hierbij is met name een 
taak weggelegd bij de begeleiding 
en het toezicht op de uitvoering, 
de uitvoering van administra  eve 
werkzaamheden en bij de 
ondersteuning van de vrijwilligers 
die binnen GlaswebVenray ac  ef 
zijn. Dat laatste onderdeel zal Anita 
Emonts verzorgen, die dit vanaf 
de start van het burgerini  a  ef in 
handen hee  .

Ledenraad

Zodra de eerste fase, het Groene 
Gebieden Model, is aangelegd wordt 
de ledenraad samengesteld. Tot het 
moment van samenstelling van die 
ledenraad zal het Coöpera  ebestuur 
de toezich  unc  e uitoefenen.

Voor de totale  nanciering moeten 
we een vastgesteld bedrag aan Eigen 
Vermogen behalen. Een mooie stap 
hierin is al gezet, maar een aardige 
afstand is nog te overbruggen. 
De komende maanden zullen wij 
onze aandacht dan ook richten op 
het uitgeven van obliga  es om de 
eigen vermogensposi  e op het 

gewenste peil te brengen. Deze 
obliga  es worden voor € 100,- per 
stuk aangeboden, ze hebben een 
loop  jd van 10 jaar met een jaarlijkse 
rentevergoeding van 5%. Dit een erg 
aantrekkelijke vergoeding die nu niet 
op spaartegoed ontvangen wordt. 

In september worden er obliga  e 
informa  e-     en      inschrij  ijeenkomsten 
georganiseerd. U kunt u zich  jdens 
deze avonden ook nog aanmelden 
als klant en lid. In onderstaande 
agenda vindt u een overzicht van 
deze bijeenkomsten. Deze staan ook 
vermeld in de agenda op onze website. 
Via  onze website   is inschrijven voor 
het   aankopen  obliga  es  nu al mogelijk. 
Daar is ook het informa  ememo-
randum inzake deze obliga  es en 
ledencer   caten gepubliceerd. 
Lees meer op onze website:
h  ps://www.glaswebvenray.nu/
coopera  e/informa  ememorandum





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

 

Bedevaart Kevelaer (met Oirlo en Castenray) 
 
Datum:  dinsdag 8 augustus 2017 
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 4 augustus 2017 
   bij Roos Rongen, Gildestraat 12 
 
 
Op dinsdag 08 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 8 augustus! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bedevaart Kevelaer, dinsdag 8 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). 
 
 



Op zondag 23 juli vond er in Heijen een dressuurwedstrijd plaats. 
Aukje Poels behaalde daar een 2e prijs.                                                                               
Ze startte haar paard Elan in de klasse M1 en behaalde 193,5 punten. 
 

 
 
 



                         Activiteitenkalender   2017
  

JULI  

  
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
  

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 




