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3-6 september 4 daagse reis naar Wemeldinge 
  
Wij wensen alle leden die meegaan met deze reis, een heel fijne en zonnige vakantie. 
 
Bestuur KBO 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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  9 September 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

4 sept. 18.30u. Repetitie jeugdorkest                                    
 20.00u. Repetitie orkest

6 sept. 13.30u. Music for Life blokfluitgroep                      
 14.30u. Music for Life instrumentengroep                
 16.00u. Leerlingen slagwerk              
 19.00u. Repetitie Hit-it                                             
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 

 9 sept.  Optreden Hit-it bij opening kermis                     
 23 sept Inzamelen oud papier (i.v.m. de kermis   
  vervalt de inzameling op 9 sept.)

Annulering Luikse Markt

Zoals u wellicht gemerkt heeft is de Luikse Markt afge-
lopen zondag niet doorgegaan.

Vanwege zeer geringe belangstelling voor de bezetting 
van de marktkramen is besloten de markt te annuleren. 
Voor zover mogelijk hebben wij de diverse betrokkenen 
en bladen hierover geïnformeerd.

Echter gezien het late tijdstip van annulering konden wij 
niet alle publicaties meer intrekken.

Onze excuses hiervoor.



Zondag 3 sept. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (samenzang) 

 jaardienst Lei Janssen, Marie Janssen-Gommans,    
 Thei van Kessel, 
	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,	
	 Familie	Vennekens-Verschuren	en	wederzijdse	familie.							
 15.00 uur: Doop van Jinthe Vermeulen

Dinsdag 5 sept. 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.            
 

Effectief voor veel hedendaagse klachten

MAAGDARMKLACHTEN, HOOFDPIJN, MIGRAINE, 
GEWRICHTSKLACHTEN, TENNISELLEBOOG, 

SLAAPSTOORNISSEN, OVERGANGSKLACHTEN,

ACUPUNCTUUR 
BLAASPROBLEMATIEK, VERMOEIDHEID, STRESS, 

SUIKERINTOLERANTIE, STOPPEN MET ROKEN, AFVALLEN.

Praktijk voor Fysiotherapie, Acupunctuur en Fysiosport Buitenlust
Buitenlust 15, 5803 AZ Venray 
Tel: 0478 - 550156 
E-mail: info@fysiotherapievenray.nl

www.fysiotherapievenray.nl



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



editie van de kermis Dorps-BBQ
Met Oostrumse kermis op dinsdag 12 september om 17.30 uur beginnen we met de eerste editie van de Dorps-
bbq, georganiseerd door het kermiscomité!  Voor iedereen in Oostrum een gezellig BBQ-en voor jong en oud!

Dit jaar willen we samen met iedereen de kermis afsluiten en hoe kan dit beter dan met een mooie dorps-
BBQ? Iedereen is welkom in de tent naast het Allemanscafé om daar te genieten van een heerlijke BBQ en een 
drankje. Een mooie gelegenheid om nog eens bij te praten met dorps-genoten en gewoon te genieten!

De BBQ zal geheel verzorgd worden door Slagerij Biermann en bestaat voor de volwassenen uit een goed ver-
zorgde BBQ en kost €12,50 p.p. inclusief 2 consumpties. Bij de Kinder-BBQ is er voor iedereen broodjes ham-
burger en worst en kost €2,50 p.p. inclusief onbeperkt ranja. 

Geef je op vóór zondag 10 september 2017 
bij ’t Allemanscafé of bij Slagerij Biermann

Biermann - Van den Eijnden
Mgr. Hanssenstraat 31, 5807 BA OOSTRUM

0478-583429 / 06-51580016
KermisComité OOSTRUM

2017

En verder de eerste

kermisburgemeesters 2017
 Kermis vieren doen we samen!

Ook dit jaar zijn we opzoek naar twee kermisburgemeesters. De twee burgemeesters krijgen 
een paar belangrijke taken tijdens de kermis. Daarbij hoort ook het openen van de Kermis 
samen met de burgemeester van Venray!
 
Op maandag 4 september krijgen de kinderen van Basisschool de Meulenbeek een briefje mee 
naar huis met de info hoe je Kermisburgemeester kunt worden en wat er allemaal bij hoort. 
 
Hou het krantje, facebook goed in de gaten over alle leuke extra activiteiten die tijdens de 
kermis voor de jeugd worden georganiseerd!





oostrum
8 - 12 september 2017
oostrumoostrum

jeugd kermis

KermisComité OOSTRUM

2017

Lo c a t i e :  D o rp s p l e i n  e n  te n t  n a a s t  A l l eman s c a f é  -  Vo o r  mee r  i n fo :  g ewoo n  b i j  ‘ t  A l l eman s c a f éLo c a t i e :  D o rp s p l e i n  e n  te n t  n a a s t  A l l eman s c a f é  -  Vo o r  mee r  i n fo :  g ewoo n  b i j  ‘ t  A l l eman s c a f é

20172017

Vrijdag 8 september: Kermisburgemeesters 2017
Op basisschool de Meulenbeek worden de twee Kermisburgemeesters bekend gemaakt.

Wie lopen er dit jaar voorop tijdens de kermis? Misschien ben jij dat wel!

Zaterdag 9 september: OPENING KERMIS OOSTRUM
Om 16.00 uur wordt onder begeleiding van ut Gût en Hit it de kermis feestelijk geopend 

door de onze kermisburgemeesters samen met Burgemeester Hans Gilissen. Lever je kleurplaat of je 
kermis attractie ontwerp tussen 16.30-19.30 uur in bij ’t Allemanscafé en ontvang een leuk presentje. 

Zondag 10 september: Goochelen, schminken en nog veel meer!
Laat je schminken bij de Smink caravan en verbaas je over de magische krachten van de Goochelaar. 

Om 18.00 uur is de prijsuitreiking van de kleurplaten- en ontwerp wedstrijd in de feesttent van ’t Allemanscafé.

Maandag 11 september: Kermisspeurtocht en Stoomtrein op kolen
Kom samen met je vriendjes/neefjes/nichtjes en ga op zoek… De speurtocht kan gelopen worden 

tussen 16.00-18.00 uur. Over het kermisterrein zal een echte stoomlocomotief rijden. 

Dinsdag 12 september: Dorps-BBQ en afsluiting kermis door ballonnenwedstijd
Om 17.30 uur beginnen we met de eerste editie van onze dorpsbbq. Gezellig BBQ-en voor jong en oud!

Voor de volwassenen een goed verzorgde BBQ, kosten €12,50 inclusief 2 drankjes
Bij de Kinder-BBQ is er voor iedereen broodjes hamburger en worst en kost €2,50 inclusief onbeperkt ranja. 

Geef je op vóór zondag 10 september 2017 bij ’t Allemanscafé of bij Slagerij Biermann. 
Om 19.00 uur worden de ballonnen opgelaten. Welke ballon komt het verste?

Bekendmaking winnaars zal plaatsvinden met St. Maarten.
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Leden en ook niet-leden van de KBO 
 

Dag van de ouderen 1 oktober 
 
Aanvang:   13.30 uur met H. Mis 
Kaartjesverkoop:  t/m vrijdag 22 september bij Tonny Duijn, Valkenkampstraat 20 
Prijs:   € 7,50 per kaartje (incl. koffie/thee met gebak en 2 consumpties na afloop) 
 
De dag begint met een plechtige Hoogmis in de Petrus Bandenkerk om 13.30 uur.  
Vervolgens is er in de schouwburg Venray koffie/thee met gebak. 
 
Om 15.10 uur zal Centrale-voorzitter Theo Verhoeven het openingswoord doen en aansluitend zal 
burgemeester Hans Gilissen in het kort uitleggen wat het VN-verdrag betreffende gelijke rechten voor 
gehandicapte personen, betekent voor het beleid van Venray en het dagelijks leven van de burgers. 
 

Het programma begint met dansen van Dizzy Dance en wordt vervolgd met De Trennesetters. 
In de pauze is de trekking van de loterij, waarvoor bezoekers voor aanvang van het programma,                                
loten kunnen kopen. 
Na de pauze is het toneel vrij voor het zangkoor Confetti. 
 

Even na 17.00 uur is het programma afgelopen en kunt u nog een uurtje nagenieten in de foyer. 
 

 
 
 
 

U kunt de kaartjes kopen á € 7,50  bij Tonny Duijn, Valkenkampstraat 20 te Oostrum, tel. 584396.                         
Graag met contant geld betalen. U kunt dan de kaartjes meteen meenemen.  
 

Of via de invulstrook welke u in de Schakel terugvindt. 
Tevens is er op 14 en 21 september tussen 10.00 en 12.00 uur kaartverkoop in de Kemphaan in Venray. 
 
 
 



OPEN DAG 

100 jaar Gommans 
 

Vier generaties ondernemerschap hebben geleid tot een 100 jarig jubileum. 

Ter gelegenheid van deze mijlpaal organiseren wij een open dag op zaterdag 9 september 2017.  

U bent van harte welkom om eens een kijkje te nemen in het bedrijf en met ons te toasten op dit eeuwfeest. 

De perfecte gelegenheid om , onder genot van een hapje en een drankje, ons huidige pand eens van binnen te 
bekijken en kennis te maken met alle aspecten binnen het bedrijf, terwijl de kids zich ook buiten kunnen amuseren. 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  
Jan, Joke en medewerkers van Electro Gommans 
 

 

Datum:  zaterdag 9 september 2017 

Tijdstip:  12.00 tot 17.00uur 

Adres:   Hoofdstraat 37 Oirlo 
          (parkeren aan de achterzijde.  

Inrijden vanaf Dep. Petersstraat) 
 

 
 
 

ELECTRO GOMMANS | HOOFDSTRAAT 37 | 5808 AS OIRLO | TEL. 0478-578200 | WWW.ELECTROGOMMANS.NL | INFO@ELECTROGOMMANS.NL 



 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. 
 
 
 
 
 

Biljarten in de Watermolen 
 
Leden KBO 
 
De scholen zijn weer begonnen en wij gaan ook weer beginnen met het biljarten.   
We starten op maandagochtend 4 september a.s. weer boven in de Watermolen. 
Daarnaast is het ook mogelijk om op de woensdag – en donderdagochtenden te komen biljarten.                                             
U betaalt slechts kopje koffie/thee. 
Hebt u weinig ervaring maar wel interesse.....kom eens kijken of het ook iets voor u is.                                                                                    
Er is altijd wel iemand aanwezig om u op weg te helpen. 
 
Ook dames zijn van harte welkom ! 
 
 
 





Het is weer voorbij… 

… die mooie zomer. Of ja, mooie zomer. We mochten op zich niet klagen. Maar mijn vrije 
weken zijn wel eens beter geweest. Alle columnisten hebben vakantie gehad en hebben 
hopelijk weer inspiratie opgedaan voor het komende columnjaar. Ik ben zelf in eigen land 
gebleven. Maar ook daar kun je genieten van plekken die me tot nog toe onbekend waren. 
Verliefd geworden op een nieuwe streek van Nederland!  

En wonend op het mooiste plekje van Nederland, Oostrum, kon mijn vakantie toch niet meer 
stuk. Want mijn vakantie stond ook in het teken van klussen in huis. En terwijl ik rustig het 
jaar eens liet bezinken dwaalden mijn gedachte al snel af naar Lieke Martens. Wat een 
wereldwijffie. Van zo goed als onbekend naar wereldberoemd. In 1 zomer. Deze zomer. 
Barbara Barend noemde haar voorafgaand aan het toernooi al ‘de smaakmaker’ van de 
Oranjedames.  Wat een vooruitziende blik. De dames kwamen, zagen en overwonnen. En 
hoe! 

Lieke Martens groeide uit tot een van de populairste dames in het team. Wat een prachtige 
bescheidenheid en opoffering. Alles in het teken van het team. Ze had het heus niet alleen 
gedaan, het was een teamprestatie. Daar kunnen de mannen nog iets van leren. Voor een 
‘schamele’ 200.000 euro staat ze binnenkort bij Barcelona tussen de witte lijnen. Het andere 
idool en clubgenoot Messi komt daar maar een paar dagen voor zijn bed uit. Verschil moet 
er zijn.  

Oneerlijk? Tja, het vrouwenvoetbal genereert nu eenmaal nog niet  de inkomsten die 
rondom  het mannenvoetbal gewoon zijn. En 200.000 per jaar. Ach, ik zou er meteen voor 
tekenen. Al zouden ze mij dat bedrag niet geven om een balletje te trappen. Ieder zijn 
kwaliteiten zullen we maar zeggen.  

Intussen is de Nieuw-Bergense gekroond tot Europees voetbalster van het jaar. Over een 
flitsende start gesproken. ‘Ga lekker zitten schat’, zou Ronaldo tegen haar hebben gezegd. 
Haar zomer is in elk geval geslaagd. Althans van de buitenkant bezien. We kunnen niet van 
binnen kijken of het haar niet enorm overweldigd heeft en of ze wel zo blij is dat ze in 
Bergen niet meer de Jan Linders binnen kan lopen zonder te worden aangeklampt door 
allerlei mensen die iets van haar willen. 

Einde aan lekker anoniem ergens op een terrasje zitten of lekker winkelen in Nijmegen. Alle 
media die continu iets van je willen. Je gaat dadelijk wel in Barcelona wonen. Laat elk jaar 
200.000 op je rekening bijschrijven. Maakt selfies met Lionel Messi. Maar ik zou voor geen 
goud willen ruilen. 

Heerlijk hoor, anoniem wonen in Oostrum. Dan maar iets minder spannende verhalen in de 
kroeg. En iets minder geld op mijn bankrekening. Lieke, we hebben van je genoten! 

Ikke van het genootschap 



Scoor een baan bij ons!

Zeer afwisselend en zelfstandig werk
Ongedwongen werksfeer in een kerngezond bedrijf
Evt. mogelijkheid voor verdere scholing
Prima salaris en toeslagen
Diverse extra’s

(leerling) loodgieters / cv monteurs /agro monteurs

Interesse? Neem contact met ons op!
paul@versleijen.com



Naam:

Adres:

Leeftijd:

jeugd kermisjeugd kermis
kermisattractie ontwerpwedstrijd

Ontwerp hierboven jouw attractie van de toekomst! 
Maak een tekening en omschrijf je ontwerp, hoe 
volgens jou een kermis attratie er uit zou moeten 
gaan zien. Lever dit ontwerp in op zaterdagmiddag 
9 september, tussen 16.30-19.30 uur bij ’t Allemans-
café en ontvang een leuk presentje! 
De winnaars worden op zondag 10 september om 
18.00 uur bekend gemaakt in de feesttent van 
‘t Allemanscafé. Zorg dat je d’r bij bent!



                           Activiteitenkalender   2017 
  

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
14 Kienen KBO
17 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
20 Knutselen KBO
21 “Verstand op nul” Documentaire (Ruud Lenssen) Zijactief
26 Intocht Sinterklaas
27 Computeren KBO 



SVO   VOETBAL 
 
 

Jeugd   
   
Programma   
zaterdag 2 september 2017   
S.V. Oostrum JO19-1 SVOC'01 JO19-1G  15:00 
ST America/Meterik JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1  15:00 
RESIA JO17-2G S.V. Oostrum JO17-2G 14:30 
S.V. Oostrum JO15-1 Merselo JO15-1G 13:30 
S.V. Oostrum JO15-2G SV Venray JO15-7 13:00 
SV Venray JO13-4 S.V. Oostrum JO13-1G 08:45 
S.V. Oostrum JO13-2           ST HRC'27/Stormvogels'28 JO13-2G 10:00 
SV Venray JO11-3 S.V. Oostrum JO11-1 08:45 
Hegelsom JO11-2G S.V. Oostrum JO11-2 10:45 
S.V. Oostrum JO11-3G SVEB JO11-2 09:00 
Montagnards JO9-2G S.V. Oostrum JO9-1 10:30 
S.V. Oostrum JO9-2 Ysselsteyn JO9-1 11:00 
S.V. Oostrum JO9-3 SV Milsbeek JO9-2 11:00 
Merselo JO8-1 S.V. Oostrum JO8-1 11:30 
S.V. Oostrum JO8-2 SV Venray JO8-3 11:00 
Montagnards JO8-1 S.V. Oostrum JO8-3 09:30 
   

Senioren   
   
Programma   
zaterdag 2 september 2017   
S.V. Venray Vet S.V. Oostrum Vet 17:00 
S.V. Oostrum 1 SVOC'01 1 18:00 
zondag 3 september 2017   
S.V. Oostrum 2 Wittenhorst 4 12:00 
Stiphout Vooruit VR1 S.V. Oostrum VR1 12:00 
 
 



Naam:

Adres:

Leeftijd:

Lever deze kleurplaat in op zaterdagmiddag 9 sep-
tember, tussen 16.30-19.30 uur bij ’t Allemanscafé 
en ontvang een leuk presentje! 
De winnaars worden op zondag 10 september om 
18.00 uur bekend gemaakt in de feesttent van  
‘t Allemanscafé. Zorg dat je d’r bij bent!

JeugdKermis Oostrum
  Kleurwedstrijd


