
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrij. 1 juli 17.00u. Optreden jeugdslagwerkgroep Hit-it tijdens Venray Muziek Totaal  
  (podium Henseniusplein) 
Ma. 4 juli 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 
  19.30u. Repetitie orkest 
Wo. 6 juli *Geen repetities 
 
* Voor meer informatie zie www.smtinfo.nl 
 
 

 
 

Muziek maken is gaaf!! 
 
GRATIS PROEFLES!!!!! 
 
Wil jij leren blokfluiten en samen muziek maken? 
 
Dat kan in Oostrum. Je leert spelen op de blokfluit, luisteren naar muziek, spelletjes 
doen met muziek en samen met anderen muziek maken. Plezier staat voorop.            

 
Het leuke van de blokfluit is dat je er al snel leuke liedjes op kunt spelen. 
 
WIL JE EEN GRATIS PROEFLES BIJWONEN DAN KAN DAT OP WOENSDAG 29 JUNI OM 
18.00 UUR IN DE OESTERHAM. JE OUDERS ZIJN OOK VAN HARTE UITGENODIGD.  
TIJDENS DEZE LES KAN ER OVER DE DAG EN TIJDSTIP WORDEN OVERLEGD!! 
 
Wil je meer weten neem dan gerust contact op met:  
 
Marian de Kleijn, Tel. 580485, Email dekleijn@home.nl 
 
 
 
 
 
 

Redactieadres: 
 

G. Smedts,  
Valkenkampstraat 14, 
5807 AN  Oostrum.  
Tel. 58 46 42. 
E-mailadres:  
oostrumsweekblad@planet.nl 
 

Rabobank: 12.81.44.912 
 

Bezorging:  
“Periodiek”, tel. 582877. 
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R.K. Parochie O.L. Vrouw Geboorte, Oostrum      

                                     
     

 
 
Zondag 3 juli   9.30 uur: Hoogmis (Linderskoor)  
    jaardienst Sef van de Brandt en Louisa Weijs, 
    overleden ouders Tacken-Jansen en overleden familie,  
    Piet Jansen, Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,   
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  
 
            
                Misdienaars: Charel en Esmee      
 
 
Donderdag 7 juli 9.00 uur: H. Mis    
 
 
NB:  Het telefoonnummer van Pastoor A. Keller, Mgr. Hanssenstraat 20, is 851146.   
         In verband met tijdige publicatie in het Oostrum’s Weekblad en Peel en Maas  
         dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 18.00 uur op te geven bij kerkbestuurslid 
         Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  584031.                                                                                      
 

    
 

 
    
 
 

Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend, de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten 
Tel. 0900-8818 

 
 
 
 
 
 
 

WEEKEND- EN NACHTDIENSTEN VENRAYSE APOTHEKEN: 
Apotheek: Antoniusveld, Stationsweg 60d, tel. 584877 
Openingstijden weekend: zaterdag en zondag van 17.00-18.00 uur. 
 
BEZORGDIENST APOTHEKEN VENRAY 
Maandag t/m vrijdag tussen 09.30 en 17.00 kan er bezorgd worden in Oostrum  
(alleen bebouwde kom). Er kan bovendien bezorgd worden tussen 13.00 en 17.00 uur op, 
maandag, woensdag en vrijdag in Oostrum (buiten de bebouwde kom). 

Groene Kruis Winkel - Uitleen verpleegartikelen 
Venray, Schoolstraat 7 (maandag 13.00-17.00 uur,  

dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.30 uur)  
Tel. 088-6108861, 24 uur per dag bereikbaar. 

Weekenddiensten huisartsen 

Weekend- en nachtdiensten venrayse apotheken 

GEEN SPOED, WEL POLITIE ? BEL DAN 0900 - 8844 



 
 
 
 
JULI 
 
06  Juli Whiskeyproeverij (19.30 u ’t Allemanscafé)    Kika 
07  Juli Wandelen        KBO 
21  Juli Wandelen        KBO 
30 Juli Jeu de Boules met Oirlo & Castenray    KBO 
 
AUGUSTUS 
 
04  Augustus Wandelen        KBO 
17 Augustus Kevelaer met Oirlo & Castenray     KBO 
18 Augustus Wandelen        KBO 
28 Augustus   Luikse markt        Harmonie 
 
SEPTEMBER 
 
01  September         Wandelen       KBO 
3/4 September  Kamp jeugleden       Harmonie 
5-6-7 September Meerdaagse reis      KBO 
07   September Tienrays Museum      De Zonnebloem 
10  September Bloemenactie       Aostrumse Zangkompeneej 
10/13 September Kermis 
15  September Wandelen       KBO 
22 September Mw. Olaerts       Zijaktief 
26 September Breifabriek met Oirlo & Castenray    KBO  
26 September  Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) F 20.00 uur Dorpsraad 
27  September Kienen        KBO 
   
OKTOBER 
 
01  Oktober  Dag van de Ouderen      KBO 
02  Oktober  Ensemble-concert      Harmonie 
04  Oktober  Ton Brouwers (Paranormale geneeswijze)   Zijaktief 
06  Oktober            Wandelen       KBO 
11  Oktober  Dorpsraadvergadering (Thema) F 20.00 uur            Dorpsraad 
11  Oktober  Dagreis Wittem met Oirlo & Castenray   KBO 
12  Oktober  Vollemaanswandeling      Zijaktief 
16  Oktober              Play-in jeugdorkesten door Muziekfederatie Venray  Harmonie 
18  Oktober  Kienen        KBO 
18  Oktober  Jong voor Oud (Muziek)     De Zonnebloem 
20  Oktober    Wandelen       KBO 

2011 



 



 
 
 
Concept notulen van de openbare vergadering van dorpsraad Oostrum 
 
 
Datum: 14 juni 2011 
Locatie: d’n Oesterham Oostrum 
 
 
1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Vaststelling van de agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
3. Ingekomen en uitgaande stukken en verdere mededelingen. 
Het overzicht wordt door de secretaris toegelicht, er zijn geen mededelingen 
 
 De notulen openbare vergadering d.d. 12 april 2011 
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld 
 
4. Dagelijks Bestuur 
 
− Wisseling bestuurstaken 

Mevr. M. Fleuren draagt behoudens het notuleren, het secretariaat per 1 september over aan 
Dhr. H. Berkel. In de vergadering van september zal er een nieuw lid van de dorpsraad 
benoemd worden, Mevr. J. Engels. De dorpsraad van Oostrum mag statutair 13 leden 
hebben. Er zijn nu 11 leden. 

− Wijziging vergadercyclus vanaf 1 september 
Per 1 september zal de vergadercyclus van de dorpsraad veranderen. Er zullen 3 vormen van 
vergaderen gehanteerd worden. De openbare vorm, is de vorm zoals eerder altijd vergaderd 
is. Daarnaast wil de dorpsraad met thema avonden werken. Tijdens deze thema avond is het 
mogelijk om informatie en ideeën uit te wisselen, waardoor de dorpsraad goed weet wat er in 
het dorp leeft. De inwoners kunnen ook zelf thema’s aanleveren die het algemeen belang 
dienen. Verder zijn er nog interne vergaderingen die niet openbaar zijn. 
 
 
Mondeling verslag dorpsradenoverleg 2 mei en 6 juni 

− 2 mei is ook bij het dorpsradenoverleg gesproken over de manier van vergaderen. 
− 6 juni vertelde Mevr. Eekhout van de Centrale oudervereniging dat men na gemeentelijke 

bezuinigingen bezig is het bewegen voor ouderen bij gymnastiekvereniging Christoffel onder 
te brengen. Het is nog niet duidelijk of de gymlessen in de dorpen of in het gymlokaal van 
Christoffel plaats gaan vinden. 
Gezamenlijke verzekering kunstwerken dorpen. De dorpen gaan inventariseren welke 
objecten in de openbare ruimte, niet in eigendom zijnde van de gemeente Venray, men 
verzekerd wil hebben. 

− Inventarisatie BIEB belangstellenden. Er zijn, na plaatsing van de artikelen in het Oostrums 
weekblad over BIEB, 15 meldingen binnengekomen voor de informatieavond. Daarnaast zijn 
er ook mensen die hebben aangegeven dat ze vlak bij wonen en daarom geïnteresseerd zijn 
in de ontwikkelingen.  
 

 
 
 



7. Openbare Ruimte 
− Afronding Watermolenplein. Tijdens de bespreking met de gemeente op het 

Watermolenplein, vertelden aanwonenden van de Gildestraat dat er veel overlast was van 
ballen die over de lagere omheining vlogen en tegen de ramen stuiterden. Met de bewoners 
en de gemeente wordt een oplossing gezocht. Gedacht wordt om de afrastering aan de 
Gildestraat op dezelfde hoogte te brengen als achter de goals. Er wordt gekeken of er ook 
minigoals aan de zijkant gerealiseerd kunnen worden. De gemeente vraagt een offerte aan. 
Er moet nog bekeken worden hoe dit gefinancierd wordt. Een trapmuurtje voor voetballers 
geeft veel overlast voor omwonenden en zal niet gerealiseerd worden. Om het schoppen 
tegen de Watermolen tegen te gaan worden mogelijk heggen geplaatst. De eerdere vraag om 
nog een schommelmand zal niet gehonoreerd worden. De drie banken worden mogelijk 
verplaatst naar het speelterrein en naast het sportveld. Achter beide doelen en aan de kant 
van de gymzaal wordt gras ingezaaid. De grote wilg op het Watermolenterrein is beschadigd, 
de gemeente zal onderhoud laten plaatsvinden.. Ter hoogte van Mgr. Hanssenstraat 71 zijn 
werkzaamheden aan het riool uitgevoerd zodat de wateroverlast nu is opgelost. 

 
 
8. Maatschappelijke zaken 
Geen ontwikkelingen 
 
9. Dorpsontwikkeling  
Stationsgebied 
Het veiligheidsarrangement Maaslijn is ondertekend. Daarmee heeft de dorpsraad ingestemd om 
onveilige situaties te melden en mee te denken om de leefbaarheid en de sociale veiligheid in het 
stationsgebied te bevorderen. De volgende fase, de renovatie van het stationsplein zal over een 
maand of twee beginnen. 
De gemeente gaat ervan uit dat voor het nieuwe broedseizoen de voormalige loswal gesaneerd zal 
zijn. 
 
 11. Rondvraag 
− De plataan bij de kerk is gekapt, wanneer worden de leilindes gesnoeid. 
− We gaan informeren hoe het staat met de fiets en wandel routes door de Geysterse bossen. 
− 21 juni is er een voortgangsgesprek over de Watermolen met Gemeente Venray,KBO en 

Stichting de Oesterham. 
 

12. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering, dankt ieder voor de aanwezigheid en inbreng en wenst iedereen 
een prettige vakantie..11 oktober zijn we terug met een thema avond. 
 
 



 
 
 
 
 

 
Koken voor mannen 

  
Er komt weer een vervolgcursus koken voor mannen in de Kookkelder aan. 
Dit keer 6 lessen. 
 
Er kan nog 1 persoon aan de groep worden toegevoegd. 
 
Mocht u interesse hebben neemt u dan contact op met Henk Vermeulen. 
Tel. 586637 
 

 

 

 

 

. 

 

TE KOOP 
 
1 st. Bureau ijzer 1,50 x 0,75  6 laden. 
1 st. Bureau ijzer 1,20 x 0,75 2 laden. 
1 st. Stik/naaimachine i.g.st. 
1 st. Viskar voor achter de fiets. 
1 st. Bureau blok voor onder bureau. 
3 st. Kasten hang/leg ijzer. 
 
 
 
 
 
 
 

J Creemers. 
Wanssumseweg 19 
5807EA, Oostrum 
Tel. 0478 - 532956 

 



 



 

Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 
 

Op vrijdag 8 juli is er weer afspraakspreekuur voor 
rijbewijskeuringen bij stichting De Kemphaan aan het 
Kennedyplein 1 te Venray.  
De keuring kost 30 euro en aanmelden op tel. 0478-586706.  
De volgende keuring is op vrijdag 12 augustus.  
Voor de keuring zijn nodig: een ingevulde Eigen Verklaring 
(verkrijgbaar bij het gemeentehuis), een klein flesje urine (naam 
erop is NIET nodig), een overzicht van de medicijnen die worden 
gebruikt, de bril voor in de verte zien en het rijbewijs of een 
andere legitimatie. 
 

 
 



 



Beste leden, 
  
De voorrondes van de mix zijn nu afgerond, want ook de laatste wedstrijd is 
gespeeld. De uitslag: Henriëtte van Bergen / Gerrit Hendrickx – Gonny Wilms / 
Wies Jeuken 6-4 en 6-3. 
  

 De kruisfinales zullen gespeeld worden door de volgende koppels: 

• Henriëtte van Bergen / Gerrit Hendrickx - Marly Gösgens / Theo Clephas 

• Jacomyn Jeuken / Alex Peerlings - Nellie Poels / Theo v/d Pas 

Deze kruisfinales worden gespeeld donderdag of vrijdag voor de finale dag, gelijktijdig met de 
andere kruisfinales. 
 
Tot en met 31 juli kun je je opgeven voor de andere onderdelen (DE, DD, HE, HD). De data van 
deze wedstrijden worden na loting vastgesteld. Je mag je per onderdeel voor één avond afmelden 
(wel van te voren bij opgave aangeven). Geef ook aan met wie je de dubbel wilt spelen. 
We starten in week 35 vanaf maandag 29 augustus t/m vrijdag 2 september met de dames en 
heren enkel. Aanvang 19.00 uur. 
In week 36 vanaf maandag 5 september t/m vrijdag 9 september met de dames en heren dubbel. 
Aanvang 19.00 uur. 
We gaan er vanuit dat men één wedstrijd per avond zal spelen. 
Zoals bekend zullen de finales gespeeld worden op zaterdag 17 september. 
Aansluitend zal de feestavond gehouden worden. Je kunt je ook hiervoor opgeven (€ 10,- p.p.) 
Opgave via senioren@tcoostrum.nl of lenssenleo@hotmail.com. 
  
Namens T.C.O    Leo Lenssen 

 

 

 

Op 26 juni heeft Jeanine Huijbers deelgenomen aan een wedstrijd in Reuver. 
Ze behaalde met haar paard Zinnya een 3e prijs in de klasse Z1, met 451 punten. 
 

 



  

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tijdige reanimatie kan levens redden 
 

NIEUW BESTUUR HARD VOOR HART ZOEKT VRIJWILLIGERS 
 
Venray- Vrijdag  1 juli is het nieuwe bestuur van de stichting Hard voor Hart geïnstalleerd. 
Daarmee heeft de Juniorkamer Venray de organisatie van dit bijzondere project overgedragen aan 
een onafhankelijk bestuur en is het voortbestaan veiliggesteld. Hard voor Hart heeft in de 
gemeente Venray een netwerk opgezet van vrijwilligers met reanimatiebevoegdheid die een 
slachtoffer vaak nog voor de ambulance hulp kunnen bieden. Daarnaast heeft Hard voor Hart 
ervoor gezorgd dat op zo'n 45 openbare plekken in de gemeente AED-apparaten beschikbaar zijn 
die door de vrijwilligers bediend kunnen worden. Grootste uitdaging voor het nieuwe bestuur is de 
instandhouding van het netwerk door nieuwe vrijwilligers aan te trekken. 
Daarom roept het nieuwe bestuur inwoners van de gehele gemeente Venray op zich als vrijwilliger 
aan te melden. 
 
De zes nieuwe bestuursleden, André Grotens, Iggi Cornelissen, Geert Nelissen, Silvie van 
Bommel, Marcel Janssen en Jolanda Brauer nemen allen geheel belangeloos zitting in het 
bestuur. Bovendien zijn zij zelf ook onderdeel van het netwerk van vrijwilligers die reanimatie 
kunnen uitvoeren. Deze reanimatie door vrijwilligers kan levens redden. Hoe eerder iemand met 
een harstilstand gereanimeerd wordt, hoe groter de kans op overleven. Vooral de eerste zes 
minuten zijn belangrijk omdat de kans op overleven dan nog zo'n 70% is. Iedere minuut later 
neemt die kans aanzienlijk af, tot minder dan 10% bij reanimatie na 12 minuten. Omdat de 
ambulance er helaas vaak langer dan zes minuten over doet om bij het slachtoffer te komen, zijn 
vrijwilligers in de omgeving van het slachtoffer die reanimatie kunnen uitvoeren van levensbelang. 
Bij een melding van een hartstilstand via 112, wordt er automatisch ook een sms gestuurd naar 
vrijwilligers van Hard voor Hart die in de omgeving van het slachtoffer wonen. Deze vrijwilligers 
kunnen, als zij in de buurt zijn, naar het slachtoffer gaan en eerste hulp bieden. Bovendien 
beschikken de vrijwilligers van Hard voor Hart over de code van de AED-apparatuur die op 
openbare plaatsen hangen. In veel gevallen zijn de vrijwilligers veel sneller bij het slachtoffer dan 
de ambulance. Uiteraard hebben alle vrijwilligers gratis een cursus gevolgd en zijn dus bevoegd 
om reanimatie te geven en de apparatuur te bedienen. 
 
Het nieuwe bestuur benadrukt het belang van een groot netwerk van vrijwilligers. In Nederland 
krijgt helaas iedere maand gemiddeld 1 persoon per 10.000 inwoners een harstilstand. 
Omgerekend naar Venray is dat gemiddeld zo'n 4 keer per maand. Om ervoor te zorgen dat er 
altijd iemand gehoor kan geven aan een oproep en binnen zes minuten reanimatie kan 
uitvoeren, zou Hard voor Hart moeten beschikken over zo'n 500 tot 600 vrijwilligers verspreid over 
de gehele gemeente. Nu zijn dit er nog ongeveer 260 en zijn niet alle gebieden in de gemeente 
voldoende gedekt. Hart voor Hard zoekt daarom nog vrijwilligers in de gehele gemeente, maar 
vooral in 't Brukske en de kerkdorpen en buitengebieden zijn hard meer mensen nodig. Met 
voldoende dekking kan Hard voor Hart ook in de toekomst levens redden, want men moet er toch 
niet aan denken dat iemand overlijdt omdat er niemand in de omgeving tijdig ter plaatse was om 
reanimatie uit te voeren. 
 
Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen naar info@hardvoorhart.nl of terecht op de website 
www.hardvoorhart.nl. Hier vindt men ook een aanmeldformulier. Hard voor Hart is ook te volgen 
via twitter: @hardvoorhart. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektricien nodig? 
 

Voor al uw elektrotechnische 
werkzaamheden in en om uw woning        

of bedrijf. 
 

SPARKS 
Elektro – Oostrum 

 

Bel of mail voor vrijblijvende offerte: 
06 13433120 

Sparks-Oostrum@home.nl 

RAMEN DEUREN EN KOZIJNEN IN 
ALUMINIUM KUNSTSTOF HOUT 
 
 

  ALLE SOORTEN GLAS 
  TIMMERWERKEN 

VERBOUWINGEN E.D. 
 
J. VAN DE LIGT  

TIMMER/ONDERHOUDSBEDRIJF 
DE CUYPERSTRAAT 37 

WANSSUM        0478 – 53 21 84 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:   Zondag 3 juli 

Aanvang:   14.00 uur 

Waar:    Dorpsplein in ’t Centrum van Geijsteren 

Presentatie:  Kemmerekoor 

Entree:   vrij 

GEIJSTEREN KEIMUZIKAAL 

Het Dorpsplein wordt voor deze gelegenheid naar goed Geijsters gebruik door café ’t 
Trefpunt weer voorzien van een groot terras dat pal voor het overdekte podium ligt.  

Tal van lokaal, interlokaal en regionaal jong talent en meer ervaren artiesten treden voor U op 
het podium, waar de optredens aan elkaar gepraat worden door een ervaren presentator. 

Onder het genot van een lekker glaasje,  ziet U alle artiesten met hun prachtige ballads, rock, 
soul, jazz, nederpop en noem maar op, aan U voorbijkomen. 

Ook na afloop van het programma blijft er nog genoeg te beleven, het akoestisch duo 
‘Variarno’  brengt tussen 17.00 en 19.00 uur een mix van gypsy, fado en jazz. 

 

Bid, werk, zing, lach, huil, bewonder en geniet van  Geijsteren Kei Muzikaal 



Expositie, 

In  Het Oude Raadhuis te Beek en Donk houden Gerrie Severens woonachtig in Voerendaal en 
Annie v.d.Ven Druiven  uit Oostrum samen een expositie van hun werk. 

Deze bestaat uit schilderijen van olie en acryl en wat beelden. Beiden volgen de opleiding 
schilderen aan de kunstacademie te Arendonk (België). 

U bent welkom op  zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur, van 2 juli t/m 17 juli . 

Het Oude raadhuis, Heuvelplein 8, 5741 JK Beek en Donk. www.oudraadhuis.nl  




