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 Nationale Nacht van de nachtvlinder 
 
 

IVN Geysteren-Venray neemt ook dit jaar weer deel aan de Nationale Nachtvlindernacht. Deze activiteit start op 
zaterdag 26 augustus om 21:30 uur bij de Golf- en Countryclub Geysteren, het Spekt 2 in Geysteren. Deelname is 
gratis. Geadviseerd wordt om een goede zaklamp mee te nemen. Fotograferen is toegestaan. 

 
Tijdens de Nationale Nachtvlindernacht vinden in heel 
Nederland excursies plaats om op zoek te gaan naar 
nachtvlinders Ook de Golf- en Countryclub Geysteren dient 
als decor voor de landelijke Nachtvlindernacht.  
Een nachtvlinderexcursie is een spannende gebeurtenis, want 
wie gaat er nu midden in de nacht het bos in, gewapend met 
een pot stroop? Wie spant er een laken in zijn achtertuin en 
zet er een felle lamp bij? Nachtvlinderonderzoekers vinden 
dit soort zaken heel gewoon. Ze doen het om beestjes met 
namen als agaatvlinder, huismoeder, rood weeskind en 
windepijlstaart te lokken. Nieuwsgierig geworden? Beleef het 
mee tijdens deze Nationale Nachtvlindernacht. 
Deelnemers krijgen informatie van gidsen van IVN Geysteren-
Venray over de nachtvlinders en hun families en over de 
vangst- en lokmethodes.  
Dit is een mooie gelegenheid om eens kennis te maken met 
de geheimzinnige nachtvlinders en om deze vaak prachtige 
insecten te fotograferen.  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

De Aostrumse Zangkompeneej heeft besloten te stoppen                                                                             
met haar jaarlijkse bloemenactie.                                                                                                                   
Hartelijk dank voor uw steun in de voorgaande jaren!!!!!! 
Overigens blijft de Zangkompeneej gewoon doorzingen. 

 
       Nogmaals hartelijk bedankt voor uw steun in het verleden. 

 
 

 
 
 
 

 
 



ZATERDAG  26 Augustus 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

DATUM   TIJD         LOCATIE 

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

27 aug. 09.00u. Luikse Markt
28 aug. 20.00u. Repetitie orkest
30 aug. 19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 
9 sept.  Optreden Hit-it bij opening kermis
23 sept Inzamelen oud papier

Verkeersmaatregel Luikse Markt

Op zondag 27 augustus is in verband met de 
Luikse Markt de Mgr. Hanssenstraat tussen  
Watermolenstraat en Vlasakker afgesloten tussen 
07.00 en 19.00u. Verkeer wordt omgeleid volgens 
de gebruikelijke omleidingsroutes. Gemeente 
Venray heeft hiervoor een vergunning afgegeven.
Gelieve de parkeerplaatsen op het stuk van de 
Mgr. Hanssenstraat langs het Dorpsplein op zondag 
27 augustus vrij te laten voor het plaatsen van 
marktkramen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.



Zondag 27 aug. 9.30 uur: Hoogmis (pater R. Willemsen) (Herenkoor) 

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

Dinsdag 29 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.         
 

Groente planten 
In perskluit en pot vele soorten. 

Planttijd alle slasoorten e.d. tot 10 september, kasteelt tot 1oktober 
Diverse soorten voor weeuwenteelt, winterteelt en kasteelt 

Brochure weeuwenteelt en winterteelt groente planten per mail aan te vragen. 
Meerjarige en 2 jarige keukenkruiden 

Vaste planten en Grote Buxus 
                               diverse soorten voor de tuin en soorten en vormen, potgekweekt 
                    
        Jan.voesten@hotmail.com     Rouwkuilenweg 29 Ysselsteyn           Mobiel 06-57677918 
 



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.

www.keuken-badwinkel.nl

Voor woonkamer, keuken of hal.
Met of zonder vloerverwarming.
Groot assortiment vloertegels.

Nieuwe Tegelvloer?  

En…. Gelegd door onze eigen tegelzetters!



                    
  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  
 





 
 
 
 

      
Op woensdag 30 augustus gaan we weer een heerlijke maaltijd voor u bereiden. 

 

 
Tomatensoep 

* 
boontjes 

gehaktbrood 
aardappeltjes 

* 
toetje 

 
 
 
De kosten voor dit etentje bedragen € 7.50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 26 augustus opgeven. 
 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
       
   
              Graag tot ziens.      'De vrijwillige mègjes 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 30 augustus 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met 26 augustus bij Dorpscentrum D’n Oesterham 









 
Een mooie overwinning was er vrijdagavond 18 augustus voor Jeanine 
Huijbers bij een dressuurwedstrijd in Someren. 
Jeanine startte haar paard Espresso in de klasse ZZ-licht en de 
combinatie behaalde 215 punten; goed voor een 1e prijs. 
 
 

 
 



 

 
 
 

LUIKSE MARKT 
 
 

ZONDAG 27 AUGUSTUS 
 

 
DORPSPLEIN OOSTRUM 

 
  

AANVANG: 09.00 uur 
 
 SLUITING:   17.00 uur 
 
      Organisatie in samenwerking met 
 
 
      Harmonie SMT Oostrum 



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

Juli  2017
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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



03-09 10-09
OPEN HUIS 
UW PARTNER VOOR UW DANS EN SPORT LESSEN 

VANAF 11.00 u - 14.00 u INLOOPAVOND

RAADHUISSTRAAT  6 
VENRAY 

0478  -  510  500

N U  I N S C H R I J V E N

W W W. D A N S E N E N S P O R T E N . N L

BOOTCAMP
CORE TRAINING
POWER YOGA

HIP HOP
KIDS DANCE

U!DANCE

ZUMBA
PILOXING

KETLLEBELL

STIJLDANSEN
SALSA

LINE DANCE



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

Kermis fietstocht voor KBO  leden 
 
Datum:  dinsdag 12 september 2017 
Vertrek bij: De kerk in Oostrum om 13.15 uur 
Opgave: per fiets als met de auto: tot 10 september bij Harrie Holtackers,                                                               
  tel. nr. 583803, mail: miaenharrie@hetnet.nl 
Website: www.kbolimburg.nl  →afdelingen → Oostrum 
 

De KBO verzorgt op Kermisdinsdag 12 september een fietstocht van 40 km. 
Wij vertrekken per fiets om 13.15 uur vanaf de kerk. 
 

Tijdens de fietstocht hebben we 2 onderbrekingen. 
 

1e onderbreking is bij de grote graansilo bij Vitelia in Wanssum. Hier kan iedereen met de lift naar boven             
voor een mooi uitzicht. De toren is 66 mtr. hoog.  
 

2e onderbreking is bij de theetuin de Roode Vennen in Broekhuizen. Hier wordt u door de KBO koffie/thee 
met  vlaai aangeboden.  
Van hier uit fietsen we met een mooie route huiswaarts. 
 

Degenen die niet per fiets maar met de auto gaan, worden om 14.15 uur verwacht bij Vitelia in Wanssum.  
 

Graag tot 12 september. 

Excursie Marcienne Collection (met Oirlo en Castenray) 
 

Datum:  maandag 25 september 2017 
Vertrek:  13.45 uur met de bus, bij de kerk  
Eigen bijdrage: € 7,- per persoon (incl. 1 koffie/vlaai en modeshow) 
Opgave:  t/m vrijdag 1 september d.m.v. onderstaand strookje bij Joop Bus,    
   Witte Vrouwenstraat 11    
 

Op maandag 25 september gaan we naar de breifabriek in Heinsberg. (Marcienne collection). 
We vertrekken met de bus om 13.45 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  Joop Bus 
 

Graag tot ziens op 25 september. 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Excursie Marcienne maandag 25 september 
 
 

Naam: _____________________________________________________________________ 
 

Aantal personen:_____________________________________________________________ 
 

Bedrag:_____________________________________________________________________ 
 
 





 

KORFBALCLUB ORANJE WIT:  
Nieuws via http://www.kvoranjewit.nl/ 

Programma oefenwedstrijden 
Donderdag 24 augustus   
Oranje Wit 2 De Horst 2 19:15 
Oranje Wit 1 De Horst 1 20:30 
Maandag 28 augustus   
Oranje Wit B1 Melderslo B1 19:00 

 

Zaterdag 26 augustus Spes toernooi 
Sportpark Zwarteweg | Zwarteweg 85 | 6596 MJ Milsbeek 
Wedstrijdtijden 
Junioren A1       10.40 uur, 11.50 uur, 13.35 uur en 14.45 uur 
Aspiranten C1     9.30 uur, 10.40 uur, 12.25 uur en 14.10 uur 
Aspriranten C2   9.30 uur, 11.15 uur, 13.00 uur en 14.45 uur 
Pupillen D1                       10.40 uur, 11.50 uur, en 13.35 uur 
Pupillen E1         10.05 uur, 11.50 uur, 13.00 uur en 14.10 uur 
Pupillen F1a       10.40 uur, 11.50 uur, 13.35 uur en 14.10 uur 
 

Zondag 27 augustus driekamp Swift 
Theo Lommen Sportpark | Schandeloseweg 1a | 5941 CP Velden 
Wedstrijdtijden 
10.30-11.25u  Oranje Wit 2 – Swift 2 
12.00-12.55u  Swift 1 – Oranje Wit 1   Altior 2 – Oranje wit 2  
14.00-13.55u  Oranje Wit 1 – Altior 1 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 

    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 34 is in de aanbieding: 
 

1 KG GEHAKT 
1 KG BRAADWORST 

1 KG VARKENSPOULET 
 

SAMEN VOOR € 9,90 
 
 

1 DOOS GEHAKT 12 X 500 GR.  € 21,- 
1 DOOS BRAADWORST 12 X 500 GR. € 24,- 

ALLES VACUUMVERPAKT 

 



                    Activiteitenkalender   2017 
  

AUGUSTUS  
  
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
9 Knutselen KBO
10 Kienen KBO
12 Herfstwandeling KBO
13 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
16 Computeren KBO
17 Wittem (3-Dorpen) KBO
20 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
23 Knutselen KBO
26 Excotisch fruit Zijactief
27 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
29 Mini Maestro Harmonie
30 Computeren KBO
  

NOVEMBER  
  
2 Themamiddag KBO
3 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
4 Herfsttoernooi TCO
6 Knutselen KBO
7 Lezing: Homeopathie Zijactief
18 Doemiddag De Zonnebloem
9 Algemen Ledenvergadering Roermond Zijactief Roermond
10 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
12 Hobbybeurs KBO
13 Computeren KBO 



 

 

 

 

Bent u de 50 gepasseerd en nog geen lid van de KBO?  

 

Lees dan verder: 

Er zijn veel goede redenen om lid te worden van de KBO : 

Wij pleiten o.a. voor: 

 Een goede en betaalbare gezondheidszorg 
 Uw inkomen, behoud van de AOW, de hoogte daarvan en uw pensioen 
 Voldoende, betaalbare, veilige en voor ouderen geschikte woningen 
 Een goed geregeld, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer 

 

Service o.a.: 

 Informatie en verwijzing 
 Ouderenadvisering 
 Rijbewijskeuring vanaf 75 jaar voor € 30.00 
 Belastingservice 

 

Activiteiten: 

 Er zijn allerlei activiteiten voor leden. Men kan deelnemen aan cursussen, informatiebijeenkomsten 
of aan één van de vele activiteiten op sociaal of recreatief gebied. 

 

Extra voordeeltjes: 

 Het ledenmagazine Nestor en het regioblad De Schakel (10 keer per jaar) 
 Interessante kortingen (via de ledenpas) op o.a. (zorg)verzekeringen, rijbewijskeuring, diverse 

evenementen en beurzen 
 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat 

De contributie bedraagt € 20.00 per jaar.  

Wilt u ook lid worden en gebruik maken van alle voordelen die hieraan verbonden zijn?                         

Vul dan het formulier in en bezorg dit bij het secretariaat. (zie briefhoofd) 

zie ook onze website: www.kbo.limburg.nl - afdelingen - Oostrum, of http://oostrum.dorpenvenray.nl/kbo-oostrum 

 



 
 
 
 
 
 
 

AANMELDINGSFORMULIER 
Lidmaatschap KBO t.b.v. Ledenadministratie 
 
Persoons/adres/overige gegevens 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
 

HOOFDBEWONER MEDEBEWONER 

NAAM 
 

  

VOORLETTER(S) 
 

  

TUSSENVOEGSEL 
 

  

STRAAT 
 

  

HUISNUMMER 
 

  

POSTCODE 
 

  

WOONPLAATS 
 

  

TELEFOONNUMMER 
 

  

E-MAIL ADRES 
 

  

GESLACHT M/V 
 

  

GEBOORTEDATUM 
 

  

NAAM VERZORGINGSHUIS 
 

  

KAMERNUMMER 
 

  

NAAM AFDELING 
 

OOSTRUM IDEM 

 
 
 
MET INGANG VAN: …………………………………. 
 
 
HANDTEKENING” …………………………………. 
 


