
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

REDACTIE ADRES:                                                                                  
G. Smedts, Valkenkampstraat 14,                                                                                

5807 AN Oostrum ☎ 0478 – 58 46 42                                                                                  

Emailadres: weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

SLUITING AAN TE LEVEREN KOPIJ:                                                                           
ZATERDAG 18.00 uur 

FINANCIELE ZAKEN & ABONNEMENT:                                                                             

R. Arts, Eijckenhof 6, 5807 CH Oostrum  ☎ 06 - 51 26 99 58                  

Emailadres:  financieel.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

BEZORGKLACHTEN:   PERIODIEK   ☎ 0478 – 58 28 77 
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De dorpsraad wil het Oostrums Weekblad graag nieuw leven in blazen. Daarom is een werkgroep 

samengesteld, die bezig is met een frisse look, extra inhoud en... een nieuwe naam voor het ‘krantje’.                          
Houd het Oostrums Weekblad dus goed in de gaten!

V E R Z I N  E E N  N I E U W E  N A A M  V O O R
E E N  V E R N I E U W D  W E E K B L A D  E N  W I N !

vanaf januari valt 
???

op de mat



 
 

 

 

Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend,                    
de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten.                        

Voor Spoedrecepten van uw Apotheek kunt u buiten 
openingstijden terecht bij een Huisartsenpost. 

0900 – 8818  
Bij een melding van vernieling                                         

of overlast dan kunt u  zich wenden tot de wijkagenten 
van de Politie Venray-Oost      

 

Esther Kessels, (esther.kessels@politie.nl)              

Harry van der Kruijs,                                        
Peter Wefels en Esther van Lee 

                                                                                                                                                                                 

 Bereikbaar via  

GEEN SPOED, WEL POLITIE ?                                        

0900 – 8844 
Meldingsformulier: www.politie.nl 

Email: wijkagenten-venray-oost.venray-gennep@politie.nl 
 

Hinder of overlast in de openbare ruimte,                                  
of als u vragen of meldingen van praktische aard                       

zoals b.v. Losliggende stoeptegels, gevaarlijke                     
obstakels e.d. met de: 

GEMEENTE VENRAY       

523333 

WEEKENDDIENSTEN                                                                     
HUISARTSEN & APOTHEEK 

MELDINGEN                                                                     
AMBULANCE-POLITIE                                                           
GEMEENTE VENRAY 

 

   Zaterdag 7 September 09.00 - 12.00 u
            (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

        INZAMELEN OUD PAPIER

                     LOCATIE: 

   PARKEERPLAATS
               
            “De Oude Watermolen”

  2019 - ROOSTER - 2019
           Gezellig Zondagmiddag
  
15 Sept 
29 Sept 
13 Okt 
27 Okt 
10 Nov 
24 Nov 
8 December 
22 December 

7 sept. 09.00u. Inzamelen oud papier 

(locatie parkeerplaats Oude Watermolen,    
 eenmalig i.v.m. kermis)

11 sept. 19.00u. Repetitie Hit-it

11 sept. 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

23 sept. Inzamelen oud papier



 
ZATERDAG 7 SEPTEMBER 09.00 – 12.00 u INZAMELEN OUD PAPIER                                                                                                     

(Elke zaterdag met een even weeknummer) 

GEWIJZIGDE LOCATIE: PARKEERPLAATS “OUDE WATERMOLEN”                                                                               

(Eenmalig i.v.m. kermis) 

 

          OPENGSTIJDEN MET DE KERMIS 
      Zaterdag 7 September geopend van 12.00-21.30uur 
 

      Zondag 8 September geopend van 12.00-21.30uur  
 

      Maandag 9 September geopend van 17.00-21.30uur  
 

      Dinsdag 10 September geopend van 12.00-21.30uur 
 

   Woensdag 11 September hebben wij poetsdag. (Die dag zijn wij gesloten.) 
 

Wij staan vrijdag 13 September weer om 12.00uur voor u klaar 
 

Wij wensen iedereen een hele  fijne kermis toe 
 

Team Cafetaria 't Fort 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kermiszondag 8 sept. Hoogfeest van Maria Geboorte  
 9.30 uur: Hoogmis (pater Ruud Willemsen) (Gemengd Koor)

 ter ere van Onze Lieve Vrouw van Oostrum “Behoudenis der Kranken”,
 voor het geluk en welzijn van onze parochie Oostrum, 
 jaardienst Pièrre Wolters, 
 overleden ouders Loonen-van Rens, Deken Loonen,
 Wim en Annette Loonen, Annie Loonen, Gerrie Loonen, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 

Dinsdag 10 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 08.00 uur op te geven bij vicevoorzitter
 Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  0478-584031.           
    





 De KBO organiseert op kermis dinsdag  10 september de jaarlijkse fietstocht  van 40 km. 
Tijdens deze tocht hebben wij één onderbreking na 20 km bij Restaurant Lucas aan het water 
De Kamp 11 Well tel. 0478 502311     
  
Hier wordt door de KBO koffie met iets lekkers aangeboden.     
                                                 

Datum:          dinsdag 10 september 2019                                  

Vertrek :       de kerk in Oostrum om 13.30 uur                                                 

Opgave:        per fiets als met de auto: tot 8 september bij Harrie Holtackers,                                                                                
  ☎ 0478-583803 / 06 46658633 
 

     
 
               Degenen die niet per fiets maar met de auto gaan,                                                            
 worden om 15.00u. verwacht bij Restaurant Lucas aan het water. 
                                                     

 

     Graag tot 10 september! 

 

                       

RONDLEIDING JAN LINDERS DISTRIBUTIECENTRUM NIEUW-BERGEN 

                                                                                                                                                           

Dinsdag 24 september:   Locatie Jan Linders, De Flammert 1211 Nieuw Bergen 

Aanvang: 18.30u 

Vervoer:  Eigen gelegenheid.                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

KBO Oirlo heeft nog plaatsen vrij voor deze rondleiding. 

Het is entreevrij. Er wordt wel een bijdrage verwacht voor het Jan Lindersfonds.                                                    
Wilt u er gebruik van maken dan kunt u vóór 9 september contact opnemen met Hay Achten tel. 571726   

 



 



 
 
Bezoek en rondleiding Marcienne Collection met Oirlo en Castenray 
 
Datum:  maandag 30 september 2019 
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 7 september d.m.v. onderstaand strookje                                                                                
   bij Els Hermsen, Het Gevlecht 5    
 
Op maandag 30 september gaan we weer naar de breifabriek in Heinsberg. (Marcienne collection). 
 
Vanaf augustus is de winkel helemaal vernieuwd en verrassend mooi.                                                                                              
De collectie is uitgebreid met mooie truien en vesten voor de heren. 
Dus ook de heren zijn van harte welkom. 
 
We vertrekken met de bus om 13.45 uur en gaan dan via Oirlo en Castenray naar Heinsberg. 
In de breifabriek wordt koffie met een stukje vlaai aangeboden. 
 
Na de rondleiding en modeshow wordt de gelegenheid geboden de kleding en/of accessoires aan te schaffen. 
 
Gelieve onderstaand strookje, incl. de eigen bijdrage van € 7,- per persoon in de bus te doen bij  Els Hermsen. 
 
Graag tot ziens op 30 september. 
 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Bezoek en rondleiding Marcienne collection maandag 30 september 2019 
 
Naam: _____________________________________________________________________ 
 
Aantal personen:_____________________________________________________________ 
 
Bedrag:___________________________________________________________________ 
 
 
 





    DINSDAG 15 OKTOBER : DAGREIS  WITTEM 
Gezamenlijke activiteit van KBO Castenray – Oirlo – Oostrum 
 
met H. Mis in het bedevaartsoord van de H. Gerardus Majella in Wittem 
 
Het programma van deze dagreis ziet er als volgt uit: 
 
08.00 uur - Vertrek Horst, Munckhof Reizen, Handelstraat 
08.10 uur - Vertrek Castenray, Kerk 
08.20 uur - Vertrek Oirlo, Kerk 
08.30 uur - Vertrek Oostrum, Kerk 
10.00 uur - Aankomst Klooster Wittem waar we koffie/thee met vlaai krijgen 
11.00 uur - Aanvang H. Mis. Na de mis meteen vertrek naar Vaals 
                    (dit is van belang met oog op middagschema) 
12.30 uur - Lunch met kroket bij Wilhelminatoren Drielandenpunt 
13.15 uur - Vertrek Vaals naar de Bruinkoolgebieden - Tagebau (Paffendorf) 
14.15 uur - Aankomst bij Schloss Paffendorf. Gids vangt u hier op 
                     Bezoek permanente expostie Tagebau in het Schloss 
15.15 uur - Kop koffie bij Schloss Paffendorf 
                    We hebben gereserveerd voor 1 kop koffie per persoon 
                    Er staan kannen op tafel 
15.45 uur - Starten met rondrit Tagebau o.l.v. de gids 
                  We bezoeken ook het uitkijkpunt Terra Nova te Elsdorf (uitkijkpunt) 
17.15 uur - We reizen naar het diner-adres te Leuth-Nettetal (Birkenhof) 
18.00 uur - Diner bij Birkenhof, Heerstrasse te Leuth-Nettetal 
                  Driegangen Senioren teller met heerlijke schnitzel 
20.00 uur - Vervolg terugreis 
21.00 uur - Terugkeer opstapplaatsen (om 21.00 uur terug zijn in Horst) 
 
Een complete dagreis, welke we u kunnen aanbieden voor € 55,00 per persoon. 
 
OPGAVE t/m 28 september door het verschuldigde bedrag over te maken op rekening van 
KBO Castenray, NL 92 Rabo 01332 98 418 
 

Aan onze leden, 

Met de komst van Glasweb in Oostrum kan het zijn dat uw emailadres gewijzigd wordt. 

Voor onze administratie is het juiste e-mailadres belangrijk voor de bereikbaarheid naar u toe. 

Deze adreswijziging kunt u doormailen naar onze ledenadministratie 

gerrydaniels@home.nl      of 

via onze website www.kbo-oostrum.nl  → de contactlink                 



Op basisschool de Meulenbeek worden de twee Kermisburgemeesters bekend gemaakt. Wie lopen er dit jaar voorop 
tijdens de kermis? Misschien ben jij dat wel! Tevens ook bekendmaking van de Kermis-DJ’s; twee per groep 5, 6, 7 en 8.

Om 16.00 uur wordt de kermis feestelijk geopend door de onze Kermisburgemeesters. 
Wanneer je vóór 16.30 uur je kleurplaat inlevert bij het Allemans Café  ontvang een extra lootje voor de loterij!

Aansluitend, tussen 16.30 - 18.30 uur, kun je je tweede lootje verdienen door gratis pannenkoeken te komen eten 
bij het Alllemans Café (ook papa’s en mama’s mogen komen eten).  De Kermis-DJ’s uit groep 5, 6, 7 en 8 van de basisschool 

zullen de muziek verzorgen. De loterij zal rond17.30 uur starten. Wij verzekeren jullie dat er veel prijzen uitgaan
 die jullie gedurende de hele kermis kunnen verzilveren op de kermis in Oostrum. Dankjewel Oostrumse ondernemers!

Laat je schminken bij het Allemans Café tussen 14.00 - 16.00 uur!

I.v.m. de studiedag van basisschool de Meulebeek zijn er vandaag geen extra activiteiten geregeld voor de Oostrumse jeugd.
De kermis is uiteraard wel gewoon open! 

Om 16.30 is de prijsuitreiking van de Kleurplaat- en Kermisattributenwedstrijd. Aansluitend, uiterlijk
om 17.00 uur, beginnen we met de derde editie van onze dorps-BBQ. Gezellig BBQ-en voor jong en oud! 

Voor de volwassenen een goed verzorgde BBQ, kosten € 15,- incl. 2 drankjes.
Bij de Kinder-BBQ is er voor iedereen broodjes hamburger en worst. De kosten zijn € 2,50 per kind.

Geef je vóór zondag 8 september 2019 op bij ’t Allemans Café of bij Slagerij Bierman. 

Voor € 2,50 kun je 4 dagen lang onbeperkt ranja tappen bij Sam de brandweerman. 
Sam is te vinden in het Allemans Café. Tappen en consumptie is enkel toegestaan 

door diegene met een polsbandje!



 DEEL - 4 - 
 
 
50 Jarig Jubileum Boerenleenbank Oostrum. 
 
Op 18 april 1972 vierde de Boerenleenbank Oostrum met een feestelijke vergadering en aansluitend een receptie haar 
50-jarig bestaan. 
 
Samenstelling bestuur: P.J. (Jan) Loonen sr. voorzitter, J.W.G. (Sjang) Joosten en G.W. (Wim) Volleberg. 
Samenstelling Raad van Toezicht: C.H. (Cor) Thielen, president; J.J. (Jan) Raedts sr. En G.J. (Ser) Kessels. 
Directeur: J.W.M. (Jan) Janssen. 
 
De bank ontwikkelde zich voorspoedig. Naast de directeur waren er nog twee dames werkzaam bij de bank. Het 
balanstotaal was inmiddels gegroeid tot 5,5 miljoen gulden. 
Uitstaande leningen: 3,6 miljoen gulden; kredieten ƒ 177.000,00. 
Spaargelden: ƒ 4.100,000,00. Tegoed rekening couranthouders ƒ 1.300.000,00 incl. de tegoeden op de betaalrekeningen 
particulieren. Het betalingsverkeer van zowel bedrijven als particulieren maakt elk jaar een forse groei door. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de feestvergadering speldde de heer B. Mars, regiodirecteur van het district Venlo, de heer Peter Derks de 
bronzen medaille van CCB op. De heer Peter Derks is de enige nog in leven zijnde medeoprichter van de 
Boerenleenbank Oostrum. De zilveren draagmedaille werd uitgereikt aan Sjang Joosten (25 jaar bestuurslid) en de 
gouden medaille aan voorzitter Jan Loonen vanwege zijn 40-jarig voorzitterschap van de bank. Op 23-jarige leeftijd nam 
Jan Loonen deze taak over van zijn zo jong overleden vader Helm Loonen. Hij vervulde o.a. bestuursfuncties in diverse 
Coöperaties vooral in de Zuivel via het FNZ.  
 
In zijn toespraak benadrukte de voorzitter dat de bank een Coöperatieve instelling is met een sterk sociaal element.              
'De bank heeft in de achter ons liggende jaren veel betekend voor de Oostrumse gemeenschap.                                                                   
De bank beschikt dan ook over een breed draagvlak. In ons nieuwe bankgebouw kunt u terecht voor al uw bank- en 
verzekeringszaken, aldus de voorzitter.' 



Namens het gemeentebestuur waren aanwezig: de wethouders Grad Schols, Joh. Loonen en Jo van Oers. In zijn 
toespraak haakte wethouder Grad Schols in op de Oostrumse situatie en dan met name de woningbouw. Met een 
inwonertal van 1475, waarvan 35% jonger dan 15 jaar en 59% in de leeftijd van 15-65 jaar, dat zal uitgroeien in 1975 
naar 1600 moeten we ruim 100 woningen bouwen. Een uitdaging voor de gemeente als plaatselijke overheid om samen 
met de bank de mogelijkheden tot realisering te bezien. 
 
Aan Pastoor Thomassen werd een cheque uitgereikt voor de aanschaf van een nieuw Maria kazuifel. De parochie en 
bank zijn altijd nauw met elkaar verbonden geweest. 
Vanzelfsprekend kwam later op de avond Harmonie Sub Matris Tutela een serenade brengen. De voorzitter liet het 
dankwoord vergezeld gaan van een enveloppe met inhoud. 
 
Fusie Boerenleenbank en Raiffeisenbank. 
 
Was plaatselijk de viering van het 50-jarig bestaan voor de Oostrumse Bank in het voorjaar een belangrijk gebeuren, 
veel ingrijpender was de landelijke fusie tussen de Raiffeisenbanken en de Boerenleenbanken.  
 
Begin 1970 vonden de eerste gesprekken plaats over verdergaande samenwerking. Op 18 september 1970 werd via een 
"Gemeenschappelijk Bericht" het besluit tot samenwerking bekend gemaakt. Jaren van intensief overleg volgden.                 
Het definitieve besluit tot fusie werd genomen door de algemene vergaderingen van beide organisaties in mei 1972.                               
Op 22 juni 1972 vond via statutenwijzing de naamswijziging plaats. De officiële naam werd toen Coöp. Raiffeisen-
Boerenleenbank G.A. Voor 30 juni 1973 vond bij de aangesloten banken de wijziging van statuten en huishoudelijk 
reglement plaats. In Oostrum gaf de algemene vergadering op 17 mei 1973 haar goedkeuring aan de nieuwe statuten.  
 
De officiële naam luidt: Coöp. Raiffeisen – Boerenleenbank W.A., gevestigd te Oostrum, gemeente Venray. Na enige tijd 
werd de "roepnaam" Rabobank ingevoerd. Met deze naam wilde men blijvend verwijzen naar de voorgangers 
Raiffeisenbank en Boerenleenbank. Heel snel is deze nieuwe naam ingeburgerd en voor velen een vertrouwd begrip 
geworden. De vertrouwde naam Boerenleenbank op de voorgevel van het bankgebouw werd in de loop van 1973 
gewijzigd in Rabobank. In de loop der jaren vond nog een kleine interne aanpassing aan het gebouw plaats. 
De sterke groei van het bankgiroverkeer was ook in Oostrum zeer nadrukkelijk merkbaar. 
Het accent lag in Oostrum vooral op de particuliere woningbouw. Het eigen woningbezit groeide. Ook de bank was 
daarin een belangrijke partner. Dat resulteerde uiteraard in een sterke toename van de werkzaamheden op een breed 
bancair terrein incl. verzekeringen. 
 
Tijdens de algemene vergadering op 21 september 1978 werd afscheid genomen van Jan Loonen sr. vanwege het 
bereiken van de statutaire leeftijdsgrens van 70 jaar. Vanaf 1932 maakte hij deel uit van het bestuur en vervulde hij de 
functie van voorzitter (46 jaar). 
 
Een verantwoordelijke taak zeker in de moeilijke crisisjaren van de jaren dertig en tijdens de Tweede Wereldoorlog en 
de daarop volgende geldsanering. Naast zijn gezin en het boerenbedrijf vervulde hij functies in de zuivelsector: 
Campina, FNZ, Productschap van de Zuivel. Hij was coöperator in hart en nieren en genoot veel gezag binnen de 
Rabobankorganisatie. 
 
Meerdere malen liep een lid van de hoofddirectie en/of Raad van Toezicht even bij de Rabobank Oostrum binnen als er 
weer eens een bespreking plaatsvond op het huisadres van Jan Loonen sr.  
Lang voordat bij de Boerenleenbank/Rabobank de mandatering voor de directeur officieel geregeld was, gaf hij binnen 
de bank Oostrum daar al op praktische wijze invulling aan. Dit was meerdere malen aanleiding tot opmerkingen vanuit 
de eigen verantwoordelijkheid van de accountantsdienst. Zijn antwoord was dan: "Op verantwoorde wijze maakt de 
directeur hiervan gebruik." De contacten tussen voorzitter en directeur waren intensief. 
 
De heer Loonen werd door de vergadering benoemd tot erelid; een lidmaatschap dat eigenlijk binnen de Rabobank 
organisatie niet bestaat.  
 
De administratie op de bank werd steeds meer geautomatiseerd en tevens gecentraliseerd. 
Dat gold als eerste voor het bankgiroverkeer. Met eigen postvervoer werden dagelijks de plaatselijk ingebrachte 
mutaties 's avonds opgehaald om nog dezelfde avond of nacht verwerkt te worden. Voor openstelling van de bank 's 
morgens waren de nieuwe rekening afschriften met de nodige circulaires al bezorgd op de plaatselijke bank. Ter plaatse 
zorgde men voor verzending met toevoeging van eventuele bijlagen betreffende de bij- of afschrijvingen. 



Vanaf het begin werd de rekeningadministratie plaatselijk gevoerd en later ook in de systemen ingebracht. Vanwege de 
efficiency en controle werden geleidelijk aan alle spaarbankboekjes afgeschaft. Dat was voor vele trouwe spaarders een 
hele ingreep: het verlies van hun spaarbankboekje. Daarvoor in de plaats kwamen centraal vervaardigde 
rekeningafschriften, die periodiek verzonden werden via de plaatselijke bank. 
Ook de leningenadministratie werd geautomatiseerd en tevens gecentraliseerd. Ook hier kwam het bekende 
voorschotboekje, vroeger in rode kleur, te vervallen. 
 
Het accent kwam steeds meer op de adviesfunctie richting klant te liggen. Vanzelfsprekend had dit gevolgen voor de 
personele samenstelling. Meerdere malen vond een statutenwijziging plaats. In 1981 werd de aansprakelijkheid 
veranderd van W.A (Wettelijke Aansprakelijkheid) in B.A. (Buitengewone Aansprakelijkheid)  
 

Jubileum directeur Jan Janssen. 
 
Op 10 april 1987 werd op feestelijke wijze het zilveren (25 jaar) jubileum van Jan Janssen als directeur van de Rabobank 
Oostrum gevierd. 
 

 
 
Het programma was als volgt: 
 
14.00 uur: H. Mis tot dankzegging in 
de parochiekerk. 
15.00 uur: Officiële jubileumviering 
17.00 uur: Koffietafel 
19.00 –      Receptie 
21.00 uur: Aansluitend gezellig            
      samenzijn 
 
Aanwezig waren: 
Naast de jubilaris zijn vrouw             
Marie-Louise en de kinderen                 
Wencke en Arno. 
De broers Toon, Lambert en Herman 
met hun echtgenotes. 
 

Het voltallige beheer college met hun echtgenotes: 
Jan Loonen jr. (voorzitter), Rinus Paantjens, Harrie Rouwette (bestuur) 
Ser Kessels (president), Joos Hoex en Toon Thielen (Raad van Toezicht) 
 
Medewerkers met echtgenoot/echtgenote/verloofde: 
Ton Smits, Annie Vermeulen, Joan van de Ven, Fieke Gielen, Theo Driessen. 
Oud- beheerders: Jan Raedts, Cor Thielen, Ton Groot. 
 
Namens de Rabobank Oostrum werden allen welkom geheten door de voorzitter Jan Loonen. 
In zijn toespraak ging hij in op het werk van de jubilaris zowel bij de bank als het plaatselijk verenigingsleven. 
Namens Rabobank Nederland werd het woord gevoerd door de heer Joosten, regiodirecteur van het kantoor 
Roermond. Aan de jubilaris werd de zilveren draagspeld van de Rabobank uitgereikt.                                                                           
Namens de collega's voerde Jan Vennekens (Wanssum) het woord. 
 
De receptie werd zeer druk bezocht door de uitgebreide klantenkring, afvaardigingen van het verenigingsleven, 
familieleden, kennissen, vrienden, afvaardigingen van omliggende Rabobanken. Vanzelfsprekend werd de receptie op 
feestelijke wijze afgesloten door een muzikale hulde van de harmonie.  
 



 

Hallo, 

Heeft u er ooit aan gedacht wat er allemaal in het kanaal van uw WTW of mechanische ventilatie-box in uw 
woning, kan zitten. Veel troep. 

Wist u dat uw WTW of mechanische ventilatie-box elk jaar een onderhoudsbeurt nodig heeft? 
Wist u dat de kanalen elke 8 tot 10 jaar gereinigd dienen te worden? 
Wist u dat de stijgschachten ook gereinigd dienen te worden? 
Wist u dat de dak-ventilatoren elk jaar gereinigd dienen te worden? 
 
Wat doet KMDR? 
 
KMDR kan er weer voor zorgen dat de kanalen weer netjes worden. 
Wij kunnen de onderhoudsbeurten van uw WTW of ventilatie-box uitvoeren, zodat deze weer optimaal 
werken. 
 
Heeft het bovenstaande u aan het denken gezet… hierdoor interesse gewekt? 
Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar: kmdr@xs4all.nl 
U kunt ook bellen mocht u dat fijner vinden: +31 (0)6 22 11 25 07 of +31 (0)6 21 55 45 71. 
 
Groet   KMDR 
 
Van Vlattenstraat  67 
5975 SE  Sevenum 
www.kmdrsevenum.com 
k.v.k.: 14117187 
 
Voor de reiniging: 

  
 
Na de reiniging 

  



   

         Leden en ook niet-leden van de KBO 
      Dag van de ouderen maandag 1 oktober  

 
Aanvang:          11.00 u.  Plechtige hoogmis Petrus Bandenkerk    
         12.15 u. Schouwburg open                               
Kaartjesverkoop:  t/m vrijdag 20 september, via invulstrook  
                                  inleveren bij Ellie Jeucken, Binnenhof 5                                            
Prijs            € 7,50 per kaartje (incl. koffie/thee met 2 broodjes vooraf en  

        1 consumptie na afloop )                                                                                                                                             
 
VROEGE START DAG VAN DE OUDEREN 
 
De Dag van de Ouderen op dinsdag 1 oktober begint dit jaar, bij wijze van proef, al om 11.00 uur. Op dat tijdstip 
begint een plechtige hoogmis, die in het teken staat van ‘Vrijheid’. Dit omdat Venray 75 jaar geleden, op 18 oktober 
1944, werd bevrijd van de Duitse bezetting.  
 
Het programma in de Schouwburg begint dit jaar om 13.30 uur. 
De bezoekers kunnen luisteren en meezingen met de Venrayse Liedertafel                                                                                                                                                                                       
en genieten van de komische belevenissen van buutreedner Jorlan Manders uit De Mortel.            
     
Napraten                                                            
Reden voor deze verandering is dat de voorstelling in de schouwburg bijna altijd uitloopt. Het napraten in de foyer 
komt hierdoor in het gedrang. Het loopt dan tegen zessen en veel bezoekers gaan dan meteen naar huis. Dit blijkt uit 
het aantal kaarten met consumptiebonnen dat achtergelaten werd. De commissie Dag van de Ouderen hoopt met 
deze vervroeging meer ouderen in de foyer te houden. De voorstelling is nu tegen half vier afgelopen en voor het ‘na 
kletsen’ is de schouwburg tot half zes open.  
 
Kosten 
De nieuwe opzet maakt de Dag van De Ouderen niet duurder. De huur van de schouwburg blijft één dagdeel, nu 
vanaf 12.00 uur. De broodjes (twee per persoon) komen in plaats van het gebak.  
De prijs van een toegangskaartje is, evenals voorgaande jaren, € 7,50 per persoon. Wel is er bezuinigd op het aantal 
consumpties. Vorig jaar waren er twee gratis drankjes, nu nog maar een. Deze bezuiniging is nodig nu enkele 
sponsors zijn afgehaakt en er geen nieuwe zijn gevonden. Ook de subsidie van de gemeente Venray voor deze dag is 
komen te vervallen.  
 
Kaartverkoop 
Zoals gebruikelijk door inleveren van onderstaande bon ( ook als u geen lid van de KBO bent)      
bij  Ellie Jeucken Binnenhof 5        Kaartjes worden aan huis bezorgd! 
 
Naam  _____________________________________________ 
Adres  _____________________________________________ 
Woonplaats ________________________________________ 
Telefoon _______________________ 
 
Ontvangt graag  ……  kaartjes voor de 
Dag van de Ouderen op dinsdag 1 oktober. 
Het benodigde geld is in gesloten. 
 
Handtekening:_________________ 
 
Ouderen in Venray zelf (ook zij die geen lid zijn van een ouderenvereniging) kunnen op 12 en 19 september 
terecht in ouderencentrum De Kemphaan. Tussen 10.00 en 12.00 uur zijn deze hier verkrijgbaar.  
 



De zòmmer is alwér dur de midde...
Tied um vuruut te kiēke! Vuruut kiēke nor de vastelaovend van 2020!

Hierbeej laote weej òllie wieëte dat de ienschrieving van de
32e Liedjesmiddeg van CV de Karlingels is GEOPEND!

Wilde mit doen dan huure weej dat gear van òllie!
Lót òs vur 11 september wieëte of ge mit wilt doēn, ok al hedde nog 

gén liedje of melodie!

Hedde wel al zellef tekst en meziek dan kunde dat nao ánmelding, 
uuterlek op 22 september 2019 beej òs ienlevere. 

Ut maximaal ántal dieëlnemers is 11,
dus bin dur snel beej. De ienschrieving is officieel as weej zówel

de meziek as de tekst binne hebbe.

De tekst / meziek en as ge hed, bladmeziek maile nor
liedjes@karklingels.nl

Alvest bedaankt vur òllie beejdrage en veul succes!!
Kemissie Liedjesmiddeg

gaef ow op
liedjesmiddeg 2020



We gaan weer beginnen!          
 

CREA-MIDDAG MET BEWEGEN 
 
Onder leiding van Netty Jeuken starten we  
maandag 9 september weer de crea-middagen met een half uurtje bewegen op muziek. 
13.30 uur – 14.00 uur: bewegen op muziek 
14.15 uur – 16.15 uur: knutselen o.l.v. Tonny Duyn ( sokpopje)  
 
 maandag 23 september o.l.v. Rieky Emons en Tiny Kreutz 
 Pompoen versieren 
 
Dames én heren die niet komen knutselen, zijn uiteraard ook om 13.30 uur welkom.           
 Tenslotte:  BEWEGEN IS GEZOND EN GOED VOOR IEDEREEN!                                                                     

 Voor vragen kunt u terecht bij Els Hermsen tel. 0478511405 of mail elshermsen@gmail.com               

                                                        

 
IVN dagfietstocht Maasduinen en grensgebied 
 
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 8 september een dagfietstocht in het 
Maasduinengebied en naar het Duitse Grensgebied. Deze circa 60 km lange fietstocht 

start om 10:00 vanaf de parkeerplaats bij restaurant Vink, Sterrenbos 1 in Well. Deelname is gratis.                                               
Neem een ID mee, zo nodig regenkleding en wat te eten en drinken voor onderweg. Lunch (op eigen kosten) bij 
landgoed Kloster Graefenthal in Asperden (Dld). 

 
De fietstocht voert vanuit Well via het 
bezoekerscentrum van het Limburgs 
Landschap door de Maasduinen, langs het 
Eendenmeer naar Siebengewald. Verder 
langs de grens door het dorp Asperden 
bereiken de deelnemers landgoed Kloster 
Graefenrath, gelegen aan de Niers, waar 
de lunch wordt gebruikt.  
Na de lunch is een korte rondleiding langs 
de gebouwen en het terrein van het 
landgoed gepland. Vervolgens gaat de 
tocht verder richting Goch en langs de 
Niers tot aan Weeze. Via de Wellsche Hut 
fietsen we terug naar ons startpunt.  
Bij een aantal interessante punten 
stappen we af en krijgen de deelnemers 

uitleg van IVN-gidsen. 
 

Bij extreem slecht weer gaat de fietstocht niet door.                                                                                                                                              
Kijk t.z.t. op de website www.ivn-geysteren-venray.nl voor de laatste informatie.  
 
 



 

  Zelf geen tijd of zin om uw tuin te 
onderhouden?  

Wij doen het graag voor u.  
 

Vraag vrijblijvend een offerte aan 



 

Samen op Stap 
 
 
 
Op zondag 29 september brengen we een 
bezoek aan Wijn & Golfdomein Kapèlkeshof in 
Grashoek. Daar genieten we van een lekkere 
lunch en gaan we een partijtje golfen. 
 
Golfdomein Kapèlkeshof is ontworpen rondom de 
Molenbeek, die midden over het terrein loopt. De 
baan heeft zachte glooiingen en diverse grote 
waterpartijen. Over de golfbaan loopt een 
wandelpad, dat langs de aangrenzende wijngaard 
voert. De 18 holes golfbaan is zeer geschikt voor 
iedereen die kennis wil maken met de golfsport,  
maar biedt ook voldoende uitdaging aan de 
geoefende golfer.  
 
Programma 
11.00 uur Ontvangst bij Kapèlkeshof 
11.30 uur Lunch 
12.45 uur Golfinstructie 
13.15 uur Golftoernooi 
15.00 uur Einde golftoernooi en aansluitend 

borrel (drankjes zijn voor eigen 
rekening, penningen zijn aan de bar 
te koop)  

16.30 uur Afsluiting 
 
Kosten 
Leden: € 20,-   
Niet-leden: € 25,- 
 
Tip 
Draag schoenen met platte zolen voor op het 
golfterrein. 
 

 
Aanmelden 
Meld je vóór 8 september 2019 aan via 
zijactief@zijactieflimburg.nl en maak de kosten 
over op bankrekening NL62RABO0144103400 
onder vermelding van: 

• SOSOZ 29 september  
• Naam 
• Afdeling 

 

 
 
Contactpersoon  
op de dag zelf 
Willemien Manten, 
Telefoon: 06-42900607 
 
 
 
 
 
Adres  
Wijn & Golfdomein Kapèlkeshof 
Roomweg 85 
5985 NS Grashoek 
www.kapelkeshof.nl 
 

op zondag 29 september 2019 
 

ZijActief Limburg en KVG Limburg     
organiseren samen een leuke dag voor leden én 
niet-leden van ZijActief en KVG. Het is een dag 
om elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren 
kennen in een ontspannen sfeer. 





 

Nieuw: “wedstrijd-training” bij Tennisclub Oostrum. ( T.C.O.) 

We voeren deze zogenaamde wedstrijd-training in om een andere doelgroep te 
bedienen van zijn/haar behoefte namelijk: het beter presteren in wedstrijden, 
zonder dat er aan zijn/haar technische vaardigheden gesleuteld wordt.  

 Wat betekent dit?  

Jij bent een tennisser en hebt je eigen techniek aangeleerd of ontwikkeld. Je bent bang dat je minder goed 
gaat tennissen als jouw techniek wordt aangepast. Dit willen we voorkomen door minimale aandacht voor de 
technische aspecten van het tennis. De verbetering zit hem dan in het positioneren ten opzichte van de bal en 
de desbetreffende spelsituatie. Denk bijvoorbeeld aan een volley onderscheppen aan het net. Als je hier in het 
verleden bang voor bent geweest, zou dat een specifiek doel kunnen zijn waar aan gewerkt kan worden.   

Hoe ziet de training eruit? 

Door in de les wedstrijden te spelen, met aandacht voor alles wat hierbij komt kijken:  

 Mentaal, bijvoorbeeld het omgaan met mentaal lastige situaties en eventuele frustratie.  
 Positionering, bijvoorbeeld jezelf goed neerzetten op het tennisveld zodat je zo gunstig mogelijk staat 

en niet jezelf in moeilijkheden brengt. Zodat je als resultaat beter gaat spelen.  
 Puntentelling en regels.  
 Voorbereiding, hoe bereid je jezelf  goed voor op een wedstrijd (hoe speel je goed in)?                          

Bekijken van je tegenstanders en deze analyseren.  
 Eigen sterktes benutten en dit opzetten tegen zwaktes van tegenstanders.  
 Communicatie en samenspel in de dubbel.  
 Overige aspecten. 

Waarom?  

Jij wilt het optimale uit jezelf als tennisser halen zonder aan je techniek te sleutelen. Je wilt samen met 
iemand een beter dubbel duo worden. Je wilt als team een sterker geheel worden. Het fijne aan deze training 
is dus dat je beter wordt zonder dat je van je huidige techniek af hoeft te wijken. Als jij toch wat aanpassingen 
aan jouw techniek wilt, kunnen er enkele tips worden gegeven. Dit is niet de hoofdzaak van deze training. Wil 
je juist technisch veel verbeteren, dan kun je jezelf beter inschrijven voor de huidige reguliere tennislessen. 

De eerste wedstrijd-training van blok 4 zal donderdagavond 12 september worden gegeven van 18.30u-
19.30u. Lesblok 4 is reeds vol. Wel kun je dan een kijkje komen nemen. Indien interesse, dan kun je jezelf 
aanmelden voor lesblok 5, oktober november, dit bestaat ook weer uit 5 lessen. A.u.b. aangeven reguliere 
tennisles of wedstrijd-les. Alle lessen zijn buiten op sportpark “De Spar” en worden gegeven door Mees 
Roelofs tennisleraar van Maascourt. 

Namens T.C.O. 

Sjef van Haeren 

☎ 06-53130766 /sjefvhaeren@home.nl 



 
 

    Training Tim en Flapoor 
 

De training Tim en Flapoor is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 6 
t/m 8 jaar. Kinderen vinden het soms lastig om te vragen of ze met anderen mogen 
spelen of worden snel boos in de omgang met andere kinderen. Kinderen van 6 t/m 8 jaar leven nog volop in de wereld 
van de fantasie. De training sluit hierbij aan door gebruik te maken van fantasiefiguren in rollenspellen. De trainers 
spelen de fantasiefiguren Tim en Flapoor. Zij laten in elke training voorbeelden zien van zowel gewenste als ongewenste 
gedragingen naar elkaar toe. Samen met andere kinderen leert het kind hoe het op een goede manier kan omgaan met 
zichzelf en anderen. Er wordt geoefend door middel van spelletjes, toneelstukjes en met behulp van knutselwerkjes. De 
training bestaat uit acht bijeenkomsten van anderhalf uur en twee ouderavonden. 
 
Voor wie: Kinderen uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel en Mook en Middelaar. 
Wat: Tim en Flapoor sociale vaardigheidstraining voor 6 t/m 8 jarigen 
Waar: Synthese Venray, Leunseweg 51 in Venray 
Wanneer: maandag 30 september, 7, 14, 21 en 28 oktober, 4, 11 en 18 november van 16.00 tot 17.30 uur. De 
ouderavonden zijn op maandag 7 oktober en 11 november van 19.00 tot 20.00 uur. 
 
Informatie en aanmelden:  
Er zijn geen kosten aan de training verbonden.                                  
Aanmelden kan tot 16 september 2019. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Derya Bozok of Carine Hoeijmakers via groepswerk@synthese.nl 
 
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving. 
 
 

 

Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 9 september is het Alzheimer Café Venray weer open. 
Het café is een maandelijkse informele bijeenkomst waar mensen met dementie, familieleden, 
hulpverleners en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen 
ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en te leren over dementie en aanverwante thema’s. 
 
Thema: Domotica in de zorg 
Technische snufjes in en om het huis, een uitkomst voor thuiswonende mensen met dementie? 
 

Gastspreker: Jan van Goch, Directeur Electro van Goch 
 
Het Alzheimer Café Venray vindt plaats in De Kemphaan, Kennedyplein 1 te Venray. 
Inloop is vanaf 19.00 uur en aanvang van het programma is om 19.30 uur.  
De avond wordt uiterlijk 21.30 uur afgesloten.  
De toegang is gratis en u hoeft zich hiervoor niet aan te melden. 
 
Voor meer info kunt u bellen met de avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray, Joke Halmans, ☎ 06-53730515. 
 
 
 
 
 
 

 



SVO   VOETBAL 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
zaterdag 31 augustus 2019    
S.V. Oostrum JO19-1 SV Venray JO19-2 2-3  
Leunen JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1G 3-3  
S.V. Oostrum JO15-1 SV Venray JO15-2 1-7  
SV Venray JO15-6 S.V. Oostrum JO15-2G 19-0  
ST SV United/BVV'27 JO13-2G S.V. Oostrum JO13-2 9-0  
Leunen JO11-1G S.V. Oostrum JO11-1 6-1  
S.V. Oostrum JO11-2G Hegelsom JO11-1 3-7  
SV Venray JO10-1 S.V. Oostrum JO10-1 21-2  
S.V. Oostrum JO10-2G Wittenhorst JO10-3 5-15  
S.V. Oostrum JO10-3G SV Venray JO10-4 8-7  
Volharding JO9-1G S.V. Oostrum JO9-1 6-4  
S.V. Oostrum JO9-2G Wittenhorst JO9-3 2-8  
S.V. Oostrum JO8-1 SV United JO8-1 3-6  
SSS'18 JO8-2G S.V. Oostrum JO8-2G 3-8  
    
Programma    
zaterdag 7 sepbember 2019    
ST SV United/BVV'27 JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 15:15  
S.V. Oostrum JO17-1G Ysselsteyn JO17-1 14:30  
ST SV United/BVV'27 JO15-1 S.V. Oostrum JO15-1 13:15  
SV Venray JO13-2 S.V. Oostrum JO13-1G 08:45  
S.V. Oostrum JO13-2 Ysselsteyn JO13-1 10:00  
S.V. Oostrum JO11-1 SV Venray JO11-1 09:00  
S.V. Oostrum JO11-3G Leunen JO11-2 09:00  
S.V. Oostrum JO10-1 Wittenhorst JO10-1 09:00  
SSS'18 JO10-2G S.V. Oostrum JO10-2G 09:00  
SSS'18 JO10-3G S.V. Oostrum JO10-3G 09:00  
S.V. Oostrum JO9-1 Montagnards JO9-1 11:00  
SV Venray JO9-5 S.V. Oostrum JO9-2G 08:45  
ST Sporting S.T./SVEB JO8-2 S.V. Oostrum JO8-1 09:30  
S.V. Oostrum JO8-2G Wittenhorst JO8-4 11:00  
Ysselsteyn JO7-1/JO7-2 S.V. Oostrum JO7-1G/JO7-2G 10:30  
    

Senioren    
    
Uitslagen    
zaterdag 31 augustus 2019    
S.V. Oostrum Vet. Venlosche Boys Vet. 2-2  
zondag 1 september 2019    
S.V. Oostrum 1 Ysselsteyn 1 2-1 Beker 
SV Venray 4 S.V. Oostrum 2 3-3 Beker 
ZSV VR2 S.V. Oostrum VR1 5-0 Beker 
    
Programma    
zaterdag 7 september 2019    
SVS Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
zondag 8 september 2019    
Leunen 1 S.V. Oostrum 1 14:30 Beker 
S.V. Oostrum 2 Milheezer Boys 2 12:30 Beker 
S.V. Oostrum 3 St Hubert 10:30 Oefenwedstrijd 
S.V. Oostrum VR1 Bruheze VR1 11:30 Beker 
 



Laatste aanlegronde in de dorpen 
 
Aannemer Spitters gaat in de tweede helft van september nog één keer een ronde door 
de dorpen maken om iedereen die nog wil aan te sluiten op glasvezel.                                                      
Heeft u de glasvezelaansluiting nog niet in uw woning liggen? Dan is het tot 25 augustus 2019 mogelijk om, tegen 
voordelig tarief, dit nog te regelen. Wilt u hier gebruik van maken, stuur dan een mail naar info@glaswebvenray.nu .                 
U ontvangt dan een persoonlijk advies met bijbehorende kosten. Let op: dit geldt ook voor nieuwbouwwoningen die 
reeds zijn aangemeld als klant, maar nog niet zijn aangelegd.  
Meldt u zich na 25 augustus 2019, dan betaalt u de daadwerkelijke aanlegkosten van dat moment. 

Keuzevrijheid 
Vanaf 1 maart 2019 hebben wij het aanbod op ons netwerk uitgebreid met 5 nieuwe providers. Buiten PLINQ en TriNed 
heeft u nu ook de keuze uit de providers SNLR, Netrebel, Glasnet, Hollands Glas en Fiber. Op deze manier kunnen wij u 
nog meer keuzevrijheid aanbieden en ontvangt u via de glasvezel nog beter de diensten die bij uw wensen en behoeften 
passen. Al onze providers staan op onze website www.glaswebvenray.nu 
 
Wonen Limburg 
Bij de meeste huurwoningen van Wonen Limburg ligt de glasvezelkabel tot in de woning. Woont u in een huurwoning 
van Wonen Limburg en ligt de glasvezelkabel nog niet tot in uw woning dan vragen wij u om contact met ons op te 
nemen zodat deze alsnog binnen kan worden gelegd. Deze aanleg is voor Wonen Limburg klanten gratis. U kunt dus nog 
tot 25 augustus 2019 zonder aanlegkosten een abonnement afsluiten bij GlaswebVenray. Heeft u de glasvezelkabel dan 
niet in uw Wonen Limburg-woning binnen liggen, dan worden er ook bij u kosten in rekening gebracht. 

Contact 
Heeft u een vraag of wilt u een passend aanbod voor de aanleg van glasvezel bij u? 
Neem dan gerust contact met ons op via info@glaswebvenray.nu  of 0478-206960. We helpen u graag. 
  
Wij zien uw graag komen! 

Met vriendelijke groet, 
Glasweb-team Oirlo - Castenray 

  

OKTOBER  
  
1 Dag van de Ouderen KBO
3 Digitale Opsporing ZijActief
3 Inloopmorgen KBO
4 Najaarscompetitie TCO
7 Creamiddag & Bewegen KBO
8 Kienen KBO
9 Inloopmorgen KBO
10 Herfstwandeling KBO
11 Najaarscompetitie TCO
13 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
14 Computeren & Bewegen KBO
15 Dagreis Wittem (3 dorpen) KBO
16 Inloopmorgen KBO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lieke en Fenne Verrijdt hebben samen met hun team brons behaald tijdens de                   
Nederlandse Kampioenschappen in Ermelo.                                                                                                  

Ze reden met het gehele team 793,5 punten bij elkaar en maar 2 punten tekort voor goud!! 

 
                        
                         Activiteitenkalender   2019 
                             Kijk voor de Digitale kalender op: www.dorpsraadoostrum.nl/kalender

  

SEPTEMBER  

  
1 t/m 4 Meerdaagse reis (3-dorpen) KBO
9 Creamiddag & Bewegen KBO
10 Kermisfietstocht KBO
11 Inloopmorgen KBO
13 Najaarscompetitie TCO
14 Fiets & Feestavond TCO
15 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
16 Theatergroep Zorggeluk (3-dorpen) KBO
17 Kienen KBO
18 Inloopmorgen KBO
19 Proeverij & Lezing ZijActief
21 Uitwisseling met ‘t Löbke (in Oostrum) TCO
23 Creamiddag & Bewegen KBO
25 Inloopmorgen KBO
20 Najaarscompetitie TCO
27 Najaarscompetitie TCO
29 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
30 Marciënne (Breifabriek) (3-dorpen) KBO



“ Zo zorgen we in ons dorp voor elkaar “

SERVICEPUNT Oostrum
Wat doet het servicepunt?
Het helpen om mensen met elkaar in verbinding te brengen.

Hoe werkt het Servicepunt?
• Tweewekelijks inloop spreekuur in de Watermolen 

waar de HULPVRAAG besproken kan worden
• U kunt met uw HULPVRAAG of HULPAANBOD 

terecht op:
• Telefoonnummer: 0478-206966 (bericht inspreken)

• Ons emailadres: Servicepunt@dorpsraadoostrum.nl  
We nemen dan contact met u op.

P.s. Aan een website/ App wordt gewerkt

Het Servicepunt is onderdeel van 

Voor en Door Oostrum
Vraag      + Aanbod      = HULP = SAMENWERKEN



Naam:

Leeftijd:

Inleveren kan t/m kermiszondag in het Allemans Café




