
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste inwoners van Oostrum, 
 
De vakantieperiode zit er weer op. Dat betekent dat veel activiteiten die op een laag pitje stonden 
weer opgepakt gaan worden. Zo ook voor de dorpsraad.  
Het was gebruikelijk dat de dorpsraad maandelijks op de tweede dinsdag van de maand een 
openbare vergadering hield en daarnaast soms informatiebijeenkomsten organiseerde. 
Met ingang van dit seizoen willen we hierin verandering aanbrengen met als doel de 
bijeenkomsten meer inhoud te geven en meer inwoners bij het werk van de dorpsraad te 
betrekken. 
Daarom zullen wij de vergader cyclus een ander vorm geven. We starten met een besloten interne 
vergadering voor de leden van de dorpsraad; vervolgens houden we een thema-vergadering 
waarin een specifiek onderwerp wordt behandeld, hierbij wordt een actieve bijdrage verwacht van 
de inwoners en daarna volgt een openbare vergadering zoals die gebruikelijk was.  
We starten 6 september met een besloten interne vergadering, op 11 oktober is er een thema-
avond waarvan het onderwerp nog bekend gemaakt zal worden en op 8 november is onze 
gebruikelijke openbare vergadering. Op 13 december is er dan weer een interne vergadering, op 
10 januari 2012 een thema bijeenkomst en op 14 februari 2012 een openbare vergadering, 
enzovoort elke tweede dinsdag van de maand.  
Daarnaast zullen tussentijds specifieke bijeenkomsten mogelijk zijn ook op andere data. 
De eerste specifieke bijeenkomst vindt al plaats op dinsdag 20 september 2011 om 20.00 uur in 
het gebouw van de Gildeopleiding aan de Henri Dunantstraat. Hiervoor bent u van harte 
uitgenodigd. 
Op deze avond wordt in samenwerking met de gemeente Venray een presentatie gegeven over de 
veranderingen en werkzaamheden aan de omgeving van het NS-station welke vanaf eind 
september begin oktober zullen gaan plaats vinden. 
De dorpsraad hoopt dat u ook komend jaar op uw belangstelling blijft tonen en betrokken raakt bij 
haar werkzaamheden. 
 
Dorpsraad Oostrum 
Joos Linskens  
Voorzitter 
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R.K. Parochie O.L. Vrouw Geboorte, Oostrum      

                                       
       
 

 
Zondag 28 aug. 9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)   
 Wilma Muller-Koenen,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  
 
 
                Misdienaars: Esmee Z. en Lisan      
 
  
Donderdag 1 sept.  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 



 
 
 
AUGUSTUS 
 

28 Augustus   Luikse markt        Harmonie 
 

SEPTEMBER 
 

01  September         Wandelen       KBO 
3/4 September  Kamp jeugleden       Harmonie 
06 September  Dorpsraadvergadering (Interne/Besloten) 20.00 uur Dorpsraad 
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  
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 

Zaterdag 10 september a.s.: 
Bloemenactie van de Aostrumse Zangkompeneej. 
Het is een traditie en dat willen wij wel zo houden. 
Op zaterdag voor de Aostrumse kermis is de jaarlijkse rondgang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een bloemetje van de Aostrumse Zangkompeneej brengt het zonnetje in huis. 

 

En dat wilt u toch niet missen!



 

 



 
 
 
 
 

 
27 aug. 09.00u. Inzamelen oud papier 
28 aug. 09.00u. Luikse Markt 
29 aug. 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 

20.00u. Repetitie orkest 
31 aug. 19.00u. Leerlingen tamboerkorps en Hit-it 
             20.00u. Repetitie tamboerkorps 
 
Agenda: 
 
3 en 4 sept. Kamp jeugdleden 
10 sept. Inzamelen oud papier 
24 sept. Inzamelen oud papier  
 
* Voor meer informatie zie www.smtinfo.nl 
* Bij de blokfluitlessen is nog plaats. Voor opgave of  info: Marian de Kleijn tel: 580485 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grote Braderie en Luikse Markt te Oostrum 
 
Op zondag 28 augustus a.s. zal er op het Dorpsplein te Oostrum wederom een grote braderie 
worden gehouden. Een groot aantal kramen zal worden bezet door aanbieders van antiek, kunst 
en curiosa en alles wat je zoal kunt aantreffen op een braderie.                                                        
Naast het aanbod van nieuwe en gebruikte dingen zijn er in de directe nabijheid enkele gezellige 
terrassen geopend en is er de mogelijkheid voor het nuttigen van een snack.                                       
De braderie wordt georganiseerd door Harmonie Sub Matris Tutéla.                                                                    
De aanvang is 9.00 uur en de sluiting is om 17.00 uur. 
 
                                                                                                                                                                                

 

Zaterdag 27 aug. Van 09.00 – 12.00 u. INZAMELEN OUD PAPIER 
 

Locatie: terrein van Rattingen, Oirloseweg 

Zaterdag 10 september a.s.: 
Bloemenactie van de Aostrumse Zangkompeneej. 
Het is een traditie en dat willen wij wel zo houden. 
Op zaterdag voor de Aostrumse kermis is de jaarlijkse rondgang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een bloemetje van de Aostrumse Zangkompeneej brengt het zonnetje in huis. 

 

En dat wilt u toch niet missen! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is Zumba? 
 
• Zumba is leuk! 
• Is geschikt voor iedereen. 
• Fitness en dansen op meeslepende Zuid Amerikaanse ritmes. 
• De les is makkelijk te volgen. Het is kijken en meedoen. 
• Door de aanstekelijke muziek is Zumba een feestje. 
• Geen probleem om de les vol te houden. 
• Je hoeft niet te kunnen dansen om aan Zumba mee te doen. 
• Zumba is een echte calorie verbrander. 
• Shabam: dansen op bekende nummers. Ook deze zijn toegevoegd aan de les.  
• Ben in het bezit van een officieel Zumba certificaat.  
 
 
Moeders neem je dochters mee of dochters neem je moeder mee ook zij zullen dit 
leuk vinden. 
 
 
Neem een handdoek en vooral water mee. 
 
Op donderdagavond. 
 
Van 19.15 tot 20.05 uur 50 minuten Zumba: = VOL. 
Van 20.15 tot 21.05 uur 50 minuten Zumba: nog enkele plaatsen vrij.  
 
Bent U nieuwsgierig geworden naar de Zumba kom lekker meedoen want Zumba is 
FUN!! Een proefles is mogelijk wel graag eerst aanmelden.  
 
Wanneer? 
 
Vanaf donderdag 25 augustus  in zaal “De Brink”in Leunen. 
 
 
Voor meer informatie of opgave: 
 
Karin Janssen 
 
Tel: 0478-510537 



                                                              
 
 
 
 
 
 
Het is weer eind augustus, de vakantietijd is weer ten einde en gaan er weer volop tegenaan. 
 
Voor degene die zich hebben opgegeven begint 5 september de 3-daagse reis naar Luxemburg 
26 september bezoeken we de breifabriek en op 27 september is onze eerste kienmiddag van 
het seizoen. 
 
Voor de breifabriek kunt u zich reeds opgeven onder betaling van € 6.00 per persoon bij Nelly van 
Soest, Geeststraat 11  uiterlijk 16 september. 
 
Programma: Ontvangst met gratis koffie/thee en gebak in de breifabriek Marcienne te Kirchhoven, 
Duitsland. Aansluitend kunt u genieten van de life modeshow, een presentatie van de exclusieve 
Marcienne Damescollectie. Als presentje wordt een verloting gehouden onder de deelnemers van 
de groep. In de winkel kunt u zich laten adviseren door de mannequins en zien hoe de kleding u 
persoonlijk staat. 
Wij vertrekken om 13.15 uur bij de Kerk 
 
Het aantal deelnemers is gebonden aan een maximum, nl. 18 personen. 
 

 
 
Breifabriek 
 
Naam:……………………………… 
 
Aantal personen:…………………… 
 
========================================================================= 
 
1 oktober Dag van de Ouderen 
 
Zoals elk jaar zijn er weer een aantal kaarten beschikbaar voor deze dag.  
U kunt zich hiervoor opgeven voor 16 september  middels onderstaande  bon samen met het 
verschuldigde  bedrag van € 7.50 per persoon bij Leny Tromp, Stationsweg 211a. 
De kaarten zijn reeds in ons bezit ( 45 stuks) en kunt u bij opgave meteen in ontvangst nemen. 
Wees er op tijd bij, want in de schouwburg is maar plaats voor ca. 600 mensen. De aanvragen 
voor kaarten worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 
 

€ € €  
 
Naam:……………………………………………………….. 
 
Adres:……………………………………………………….. 
 
Telefoon:…………………………………. 
Wenst met ………personen deel te nemen aan de Dag van de Ouderen. 
 

 Is in het bezit van een invalidenparkeerkaart en wil in aanmerking komen voor een 
parkeerplaats bij de schouwburg. (aankruisen indien van toepassing) 
 
Handtekening:………………………………………. 



      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SV Oostrum Jeugd 
 
Uitslagen 
 
Zaterdag 20 augustus 
 
America A1-S.V. Oostrum A1,4-0 
S.V. Oostrum B2-Sportclub Irene B4,2-2 
S.V. Oostrum MB1-Wittenhorst MB1,2-3 
Volharding C2-S.V. Oostrum C2,12-1 
SSS'18 MC1-S.V. Oostrum MC1,11-4 
 
Programma 
 
Zaterdag 27 augustus 
Volharding B2-S.V. Oostrum B2,15:00 
Sportclub Irene C2-S.V. Oostrum C1,12:45 
S.V. Oostrum C2-SV United C2CO,13:30 
GFC'33 MB1-S.V. Oostrum MB1,14:30 
 
Zwaluwen toernooi 
 
S.V. Oostrum D1G,bij Lottum,9:30 
S.V. Oostrum D2G,bij Lottum,9:30 
S.V. Oostrum D3G,bij Volharding,9:30 
S.V. Oostrum E1,bij S.V. Leunen,9:30 
S.V. Oostrum E2,bij S.V. Leunen,9:30 
S.V. Oostrum E3,bij SSS'18,9:30 
S.V. Oostrum E4,bij SSS'18,9:30 
S.V. Oostrum F1,bij S.V. Oostrum,9:30 
S.V. Oostrum F2,bij S.V. Oostrum,9:30 
 
Dinsdag 30 augustus 
Hegelsom A1-S.V. Oostrum A1,18:30 
 
Woensdag 31 augustus  
Sportclub Irene B2-S.V. Oostrum B1,18:30 
 
Donderdag 1 september 
S.V. Oostrum C1-VVV'03 C1,19.00 
 
 
 



SV Oostrum Senioren 
 
Uitslagen 
 
zaterdag 20 augustus 2011 
Griendtsveen 1-S.V. Oostrum 1,1-1 
 
zondag 21 augustus 2011 
S.V. Oostrum 2-Stormvogels'28 2,10-1 
Venlosche Boys DA1-S.V. Oostrum DA1,3-0 
 
Programma 
 
donderdag 25 augustus 2011 
Merselo 2-S.V. Oostrum 2,18:45,beker 
S.V. Oostrum DA1-Someren DA1,19:30,beker 
 
zaterdag 27 augustus 2011 
BVV'27 1-S.V. Oostrum 1,18:00,beker 
S.V. Oostrum Vet.-GFC A Vet.,17:00 
 
zondag 28 augustus 2011 
S.V. Oostrum 2-Heijen 2,12:00,beker 
S.V. Oostrum DA1-SV Venray DA2,12:00,beker 
S.V. Oostrum 3-RKSV FCV 3,10:00,oefen 
S.V. Oostrum 4-RKSV FCV 4,10:00,oefen 
 
dinsdag 30 augustus 2011 
SCB 1-S.V. Oostrum 1,19:30,oefen 
SCB 2-S.V. Oostrum 2,19:30,oefen 
 
 

 
 
  

TE KOOP 
 

• Voetbalschoenen maat 32/33 
• Voetbalbroekje merk Masita (wit), maat 2 
• Voetbalsokken (rood), maat 1 
• Scheenbeschermers, maat S 
• Trainingspak merk Erima (rood/zwart) met logo SVO, maat 152             

(trainingspak is 1 á 2 maal gedragen) 
  
Bij interesse graag bellen (511056) na 18.00 uur. 



Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 
 
Op vrijdag 9 september is er weer afspraakspreekuur voor de 
verplichte rijbewijskeuring voor senioren bij stichting De Kemphaan 
aan het Kennedyplein 1 te Venray. De keuring kost 30 euro en 
aanmelden op tel. 0478-586706.  

Voor de keuring zijn nodig: een ingevulde Eigen Verklaring, 
een klein beetje urine, een overzicht van de eventuele medicijnen, 
de bril voor in de verte zien en het rijbewijs.  

De volgende keuring is op vrijdag 14 oktober. 

Cursus Mindfulness 

 
Op 7 september 2011 start de cursus Mindfulness bij de afdeling Preventie & Informatie 
van Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg. Tijdens deze cursus leert u 
anders om te gaan met klachten zoals: angst, stress, negatief denken, piekeren en/of 
somberheid. De cursus is van 9.30 tot 12.00 uur en start op 7 september 2011 in Venray. 
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 

 

Informatie en/of aanmelding: 0478 – 527066 of informatiecentrum@vvgi.nl.  

 

 

 
 

Een klein koor met aandacht 

voor iedereen! 

Meer weten? Kijk op 

www.SEVEN2EIGHT.nl 



 



De nacht van de nachtvlinder 
 

 

 
Op vrijdag 2 september vindt weer de jaarlijkse landelijke Nacht van de Nachtvlinder 
plaats. IVN Geysteren/Venray heeft ook dit jaar de heren T. Bouten, R. Eikmans, N. 
Min en L. Troisfontaine uitgenodigd om deze avond te organiseren voor een ieder die 
meer wil weten over de nachtvlinders in het algemeen en wat er zoal op dit tijdstip in 
onze contreien rondvliegt. 
 
Om 21:30 uur kan men zich verzamelen op de parkeerplaats van de voetbalvereniging. 
Na een kort welkomstwoord en een korte algemene uitleg gaan deze heren laten zien 
hoe men nachtvlinders kan lokken of vangen. Verder zullen de aanwezigen dan uitleg 
krijgen over de gevangen vlinders. Voor fotografie van de vlinders is voldoende 
ruimte. Nachtvlinders hebben weliswaar minder felle kleuren dan dagvlinders, maar 
kleurloos zijn ze beslist niet. 
IVN Geysteren-Venray heet U van harte welkom. 
Informatie: L. Troisfontaine 0478-580997.  Er zijn geen kosten aan verbonden.  



 
 
 

LUIKSE MARKT 
 
 

ZONDAG 28 AUG. 2011 
 

 
DORPSPLEIN OOSTRUM 

 
  

AANVANG: 09.00 uur 
 
 SLUITING:   17.00 uur 
 
      Organisatie in samenwerking met 
 
 
      Harmonie Sub Matris Tutela 



 



 



 
 
 
 
Het gezamelijke etentje komt er weer aan,  en wel op woensdag 31 augustus  

Het is nog zomer  en hier spelen we graag op in.  
 
We hebben voor u dan ook het volgende zomerse menu zorgvuldig samengesteld. 
 
 

Venkelsoep 
 

Kip (parmigiana ) 
Chinesekool met walnoten 
Krielaardappeltjes in schil 

 
Mousse van zomervruchten 

 
  
Mochten er mensen zijn die niet zo mobiel zijn ( rolstoel / niet goed ter been ) maar 
toch graag willen aansluiten aan de dis, vermeld het op het inschrijfformulier en wij 
zorgen dat dit geen probleem hoeft te zijn. 
De kosten voor dit etentje bedragen 7.50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 27 augustus opgeven 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
 
         
              Graag tot ziens.      De vrijwillige megjes uut de keuken. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam:___________________________________________________ 
 
Komt met  _________    perso(o)n (en) 
 
Wil(len) graag aansluiten aan de dis op woensdag 31 augustus 
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.   
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  27 augustus  bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



NOVEMBER 
 
03  November Wandelen       KBO 
03   November Marian v/d Berg (Lezing)     Zijaktief 
02   November Kienen        De Zonnebloem 
08   November Dorpsraadvergadering (Openbare)    F 20.00 uur Dorpsraad 
10   November Algemene ledenvergadering in Roermond   Zijaktief 
11    November  Jaarvergadering (Café Back in Time) & Opening jubileumjaar 5x11 CV. De Karklingels 
15   November Kienen        KBO 
17   November Wandelen       KBO 
18   November Zitting (D’n Oesterham)     CV. De Karklingels 
19   November Zitting (D’n Oesterham)     CV. De Karklingels 
24  November Caberesk programma met als thema: Oud-hollandse likeuren KBO 
27  November  Uitvoering bij Intratuin te Venray.   Aostrumse Zangkompeneej 
27  November Intocht Sinterklaas       Decembercomité 
??   November Margrietbeurs      Zijaktief 
 
DECEMBER 
 
01  December  Wandelen       KBO 
08  December Kerststukjes maken      Zijaktief  
13   December Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) Z 20.00 uur Dorpsraad 
13   December Kienen        KBO 
14   December Kerstviering       De Zonnebloem 
15   December Wandelen       KBO 
16   December Kerststukjes maken      KBO 
20   December Kerstavond       Zijaktief  
22   December Kerstviering       KBO 
 



 


