
 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Bericht van de redactie: 
 
 

De komende tijd is het inleveradres voor de kopij:  

 bovengenoemd   e-mailadres of 

 Buitenhof 13,  5807 BW  Oostrum, tel. 550566 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Za. 25 aug. 09.00u. Inzamelen oud papier 
Zo. 26 aug. 09.00u. Luikse Markt 
Ma.27 aug. 18.45u. Repetitie leerlingenorkest  
  20.00u. Repetitie orkest 
Wo.29 aug. * Leerlingen tamboerkorps 
  19.00u. Repetitie Hit-it 
  20.00u. Repetitie tamboerkorps 
         
Agenda:  
1 sept. Dorpsbarbeque 
1 en 2 sept. Uitwisseling met jeugd Musikverein Altrich in Oostrum 
 

 

ZATERDAG 25 augustus 09.00 – 12.00u. INZAMELEN OUD PAPIER 
 

LOCATIE: PARKEERPLAATS naast 
ALLEMANSCAFE!!! 

 

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. 

40e jaargang WK 34                 Sluitingsavond in te leveren kopij 

23 augustus 2012             Zaterdagavond 18.00 

uur 

mailto:oostrumsweekblad@planet.nl


 

 
 
 
 
                                                                                                                                             
                                                                                            
 
 
 
        
      
Zondag 26 aug.  9.30 uur: Hoogmis (Linderskoor)    
 

zes wekendienst Marie Janssen-Gommans 
jaardienst overleden ouders Huub en Annie van de Venne-Kersten,  
jaardienst Johan Camps en An Camps-Claessens,  
Annie Voesten-Reijnders,   
Leo en Frank Martens,  
Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,   
familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.    

 
                  Misdienaars: Jack, Lisan en Lynn.                        
  
Donderdag 30 aug. 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.                                                      
 
 

 

R.K. Parochie O.L. Vrouw Geboorte, Oostrum 
 
R.K. Parochie O.L. Vrouw Geboorte, Oostrum 



 

 
 

LUIKSE MARKT 
 

 

ZONDAG 26 AUG. 2012 
 

 

DORPSPLEIN OOSTRUM 

 

  

AANVANG: 09.00 uur 

 

 SLUITING:   17.00 uur 

 
      Organisatie in samenwerking met 

 

 

      Harmonie Sub Matris Tutela 



 



 

 
 
 
 
 

 
Zaterdag 8 september a.s.: 
Bloemenactie van de Aostrumse Zangkompeneej. 
Het is reeds 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! 

 

 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven  bij het overlijden  
van mijn echtgenote en onze moeder,  oma en overgroot oma  

                       Marie Janssen -Gommans 

Uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis   

en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot grote  

steun  bij het verwerken van dit verlies. 

                             Lei Janssen,  

kinderen , klein- en achterkleinkinderen. 

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 26 augustus  

om 9.30 uur in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw Geboorte 

In Oostrum. 

Oostrum,  augustus 2012 

 



 



 

 

 

 

 
Hobbybeurs door alle Oostrummers voor iedereen. 
 
Oostrum kent veel mensen die enthousiast vele verschillende hobby’s beoefenen.  
Toen SV Oostrum en de tennisvereniging het nieuwe sportcomplex in gebruik namen hebben een aantal 
inwoners dat duidelijk in een mooie tentoonstelling laten zien.  
Het zou leuk zijn om na zoveel jaren de resultaten van al deze (en andere) hobby’s opnieuw aan een ruimer 
publiek te laten zien. 
Daarom wil de KBO voor alle Oostrumse hobbyisten een beurs organiseren.  
Deze is gepland op zondag 11 november van 11.00 uur tot 16.00 uur in Gemeenschapshuis D’n Oesterham. 
 
Alle dames en heren die aan deze KBO-activiteit willen deelnemen en tot een succes  
maken kunnen zich mondeling, telefonisch of per e-mail melden bij 
 
Jan Verheijen (tel. 583464; e-mail jplverheijen@hotmail.com 
Of 
Wim van Delft (tel. 584451; e-mail def@home.nl 
 

De entree is gratis en bestemd voor iedereen van Oostrum en waar ook 
vandaan.!! 
 

3-daagse reis naar Blankenberge 
 
Voor het thuisfront nog even het adres van het hotel waar we deze dagen verblijven: 
 
BW Hotel Richmond 
Van Maerlantstraat 79 
B-8370 Blankenberge 
Tel. 0032 50 429692 
E4-mail: info@hotelrichmond.be 
 
Denkt u aan uw identiteitsbewijs en ziekenfondskaartje? 
 
Wij vertrekken om 8.15 uur vanaf de kerk. 
 
 
 
 
 
Hallo dorpsgenoten, 
 
Hebben jullie zaterdag 18 augustus 
het aangrijpende artikel in de krant  
gelezen over de Kanjerketting? 
 
 
 
 
Ik ben op dit moment in actie om het onderzoek te steunen dat kanker voor kinderen bestrijdt, de behandeling 
verlicht en de overleving vergroot. 
Volg onze tocht op www.naardetopvoorkika.nl 
Hoe zit het met jullie? Kwamen jullie al in actie?? 

Je weet: Niks doen kan altijd nog………………… 

Elk (klein-)kind is behalve goud ook een donatie waard. Doe dit o.v.v. Piet van de Ven. 

mailto:jplverheijen@hotmail.com
mailto:def@home.nl
mailto:info@hotelrichmond.be
https://webmail.kpnmail.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.naardetopvoorkika.nl


 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

De vakantie zit er op en we kijken alweer uit naar 

 

woensdag 29 augustus, 

 

onze  gezamenlijke maaltijd 

 

  Wij hebben er weer zin in,  en u hopelijk ook. 

 

Het volgende menu gaan we zorgvuldig voorbereiden 

 

  Komkommer soep  
---------- 

 
Lasagna 

 
---------- 

Griesmeel pudding met blauwe bessen compote. 
 

 

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 25 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 29 augustus a.s. 

 

Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.   

 

Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  25 augustus  bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



 



 

 
 

 
 
 
 

SV Oostrum Senioren 

 

Uitslagen 

zaterdag 18 augustus 2012 

ZSV 1-S.V. Oostrum 1,2-1 

zondag 19 augustus 2012    

S.V. Oostrum 2-Leunen 3,1-4 

S.V. Oostrum VR1-DAW VR1,0-3 

 

Programma 

donderdag 23 augustus 2012    

Wittenhorst 5-S.V. Oostrum 2,18:45,Beker 

SSE VR1-S.V. Oostrum VR1,18:45,Beker 

S.V. Oostrum 4-FCV 7,20:00, vr.sch. 

zaterdag 25 augustus 2012    

S.V. Oostrum 1-Venhorst 1,18:00,Beker 

S.V. Oostrum vet-Mierlo hout Vet.,17:00  

zondag 26 augustus 2012    

SPV 2-S.V. Oostrum 2,11:00, Beker 

S.V. Oostrum VR1- HVCH VR1,11:00,Beker 

S.V. Oostrum 3-VCH 3 ,10:00 ,vr.sch. 

S.V. Oostrum 4-Leunen 5,12:00,vr.sch. 

BVV´28 2-S.V. Oostrum 5,11:00,vr.sch. 

Leunen 6-S.V. Oostrum 6,10:30,vr.sch. 

dinsdag 28 augustus 2012    

S.V. Oostrum 1-Koningslust 1 ,20:00,vr.sch. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

SV Oostrum Jeugd 

Uitslagen 

 

Programma 

 

zaterdag 25 augustus 

S.V. Oostrum A1-ST SV United/BVV'27 A1,15:00 

ST SV United/BVV'27 A2-S.V. Oostrum A2,14:00,MEERLO 

Meterik B1-S.V. Oostrum B1,14:30 

S.V. Oostrum MB1- Olympia'18 MB1,13:00 

S.V. Oostrum C1-ST DEV-Arcen/RKDSO C1,13:30 

S.V. Oostrum C2-Sportclub Irene C4,15:00 

ST SV United/BVV'27 C2-S.V. Oostrum C3G,13:30,BLITTERSWIJCK 

 

zwaluwentoernooi 

 

S.V. Oostrum D1-Lottum,9.30  

S.V. Oostrum D2-Wittenhorst, 9.30 

S.V. Oostrum D3-Wittenhorst,9.30 

 

S.V. Oostrum E1-Leunen,9.30 

S.V. Oostrum E2-Leunen,9.30 

S.V. Oostrum E3-Leunen,9.30 

S.V. Oostrum E4-Leunen,9.30 

 

S.V. Oostrum F1-Oostrum,9.30 

S.V. Oostrum F2-Oostrum,9.30 

S.V. Oostrum F3-Oostrum,9.30 

 

woensdag 29 augustus 

Meterik A1-S.V. Oostrum A1,18:30 

S.V. Oostrum A2-FCV-Venlo A2,18:30 

S.V. Oostrum B1-Leunen B1,18:30 

TSC'04 MB1-S.V. Oostrum MB1,18:30 



 

 

 
 
 

Inloopavond voor startende ondernemers 

op 31 augustus 

Bent u pas gestart met uw eigen onderneming of loopt u 
met het idee uw eigen onderneming te starten? Loop dan 
eens bij ons binnen tijdens onze inloopavond voor starters. 
Tijdens deze avond kunt u zich vrijblijvend door één van 

onze Bedrijven Adviseurs laten informeren over datgene 
wat komt kijken bij de start van een eigen onderneming en 

beantwoorden zij al uw vragen. 

De eerst volgende inloopavond is op vrijdag 31 augustus 
2012 op ons kantoor in Venray. Onze Bedrijven Adviseurs 
staan van 16:00 tot 19:00 uur voor u klaar! 

 
Rabobank Venray   (0478) 530 200 
 

 

 
 
    
 
 

   Klassieke homeopathie                            Metabolic Balance                           
 

 
 
 
Klassieke homeopathie: voor behandeling van chronische aandoeningen  en steeds terugkerende  
klachten zoals ADHD, PMS, hoofdpijn, blaasontstekingen, slijmbeursontstekingen, reumatische 
klachten.   
 
Voedingsplan Metabolic Balance:  voel u fitter en energieker en ervaar wat voeding met u doet. U 
ontvangt een persoonlijk voedingsplan gebaseerd op uw bloedwaarden en ik ondersteun en coach u 
naar een andere manier van eten en genieten. Afvallen is heel goed mogelijk, maar hoeft niet voorop 
te staan. U eet normale voedingsmiddelen zonder supplementen.  Ook voor sporters en bij hoge 
bloeddruk, hoog cholesterol en diabetes.    
 

Marij Camps 
Klassiek homeopaat/voedingskundige, t. 0478-571484 (na 17.00 uur) 

marij.camps@hetnet.nl       www.marijcamps.nl 

mailto:marij.camps@hetnet.nl
http://www.marijcamps.nl/


 

Open Monumentendag 2012  
 
Het tweede weekend van september is het weer “Open Monumentendag”.  Dit jaar voor de 26ste keer.  2012 
werd uitgeroepen tot jaar van de buitenplaatsen en landgoederen en het thema van de Open Monumentendag  
“Groen van Toen” sluit hier mooi bij aan. Ook in Venray hebben de verschillende activiteiten raakvlakken met 
dit thema.     
Zaterdag 8 september is de Petrus (Stoks) Molen aan de Sportlaan 10, in Venray  van 09.00 tot 17.00 uur 
geopend voor bezichtiging.  
Zaterdag 8 én zondag 9 september geven rondom de molen in Merselo, Groot Dorp 93,  de mensen van de 
Stichting Nooit Gedacht en heemkunde vereniging ’t Raokeliezer van 13.30 tot 17.00 uur  informatie over 
groenten, kruiden en gewassen van vroeger.  Op zondag is ook Monique van de Zanden van educatief 
centrum de Wereldboom aanwezig en zij geeft een presentatie.  Mede in het kader van Mind Map, een 
manifestatie over kunst en psychiatrie, zijn van 14.00 – 17.00 uur de St. Petrus’Banden (Grote) Kerk, de Toren 
van de Grote Kerk en het Venray Museum, Eindstraat 8 geopend en gratis toegankelijk. De toren kan 
beklommen worden en in het museum loopt de tentoonstelling: “Welkom in mijn Wereld”; kunst van outsider 
kunstenaars.   
Zondag 9 september  van 11.00 – 14.00 uur is iedereen welkom op het Landgoed Geijsteren in de 
Kasteelruïne aan de Maasheseweg. Fanfare Concordia uit Wanssum brengt een aubade en Baron C. de 
Weichs de Wenne vertelt over het oude kasteel, de verwoesting daarvan en de restauratie van de 
kasteelruïne. Aansluitend is er een rondleiding rondom de kasteelruïne. Van hieruit vertrekt om 13.15 uur een 
wandeling langs de monumenten in de kern van Geijsteren onder leiding van een gids.   

Van 14.00 – 17.00 uur is de St. Willibrorduskapel in het Geijsterse 

Bos open voor bezichtiging, er is een gids aanwezig. De 

Rosmolen is in werking en de molenaar is aanwezig om uitleg te 

geven.  De Willibrorduskapel en de Rosmolen zijn te voet of per 

fiets bereikbaar. Alle activiteiten op 8 en 9 september zijn gratis 

toegankelijk. 

 

 

 

 

 

 

Voor een ieder met MS, een collectant in de bres 
 

Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose Multiple Sclerose, een niet te genezen ziekte van 

het centrale zenuwstelsel. 

De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen tussen de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je op het punt een studie te 

volgen of aan gezinsuitbreiding denkt. Opeens is de toekomst niet meer zeker. 

Wat kun je wel blijven doen en wat niet meer? Niemand weet hoe MS zich ontwikkelt. 

Het Nationaal MS Fonds is in 2005 gestart met het organiseren van een landelijke collecteweek.   

Er zijn nu ca. 10.000 collectanten, nog lang niet overal wordt gecollecteerd. 

Het streven is om voor elke MS-patiënt, een collectant op straat te zien tijdens de collecteweek. 

17.000 mensen met Multiple Sclerose verdienen net zoveel collectanten.  

 

Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor mensen met MS door het geven van duidelijke voorlichting en het 

financieren van toegepast wetenschappelijk onderzoek 

Het Fonds kan haar werk alleen doen dankzij giften. De huis aan huis collecte in november is de belangrijkste 

inkomstenbron. 

De collecteweek is van 19 t/m 24 november. 

Meld je aan bij het Nationaal MS Fonds, www.nationaalmsfonds.nl of via 010-591 98 39. 

Donaties klein of groot zijn welkom op giro 5057 in Maassluis. 

Namens alle mensen met Multiple Sclerose, hartelijk dank! 

http://www.nationaalmsfonds.nl/


 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 
 
 

   Nacht voor de vleermuizen 

Op vrijdag 24 augustus organiseert IVN Geysteren-Venray een avond over vleermuizen. 
Tijdens deze wandeling wordt met batdetectors naar vleermuizen gezocht. Er wordt 
informatie verstrekt over de waargenomen vleermuissoorten, hun voorkomen en hun 
gedrag. 

    
Vleermuizen zijn door hun verborgen leefwijze tot op de dag van vandaag mysterieuze dieren gebleven. In 
veel culturen worden ze beschouwd als duivels en bloeddorstige schepsels die de nachten onveilig maken. 
Maar onze kennis van vleermuizen is gegroeid, zodat een veel genuanceerder beeld van deze heersers van 
de nacht is ontstaan. Duidelijk is dat vleermuizen belangrijke rol spelen in ons natuurlijk milieu.  
 
Wat zijn vleermuizen? 
Vleermuizen zijn geen vogels en het zijn ook geen muizen. Ze vormen een aparte groep zoogdieren, de enige 
zoogdieren die echt kunnen vliegen. Dat vliegen doen ze met hun handen. Ze hebben hele lange vingers met 
een dunne (vlieg)huid ertussen die bij de meeste soorten via hun achterpoten doorloopt tot aan het puntje van 
de staart. Deze vleugel kan als een paraplu in- en uitgevouwen worden. Alleen de duimen en de voeten 
steken buiten de vlieghuid uit. 
Hoe leven vleermuizen? 
In Nederland gebruiken vleermuizen twee typen verblijfplaatsen. In de zomer zitten ze op warme, droge, 
donkere plekken, bijvoorbeeld in een spouwmuur of in een boomholte. Slechts een enkele soort hangt op 
zolders van oude gebouwen (kerken).Vanaf half mei kruipen de vrouwtjes hier bij elkaar om er in juni één jong 
te krijgen. Dit wordt vier weken meerdere malen per nacht gezoogd. Na twee tot drie weken leren de eerste 
jongen vliegen. De mannetjes zitten ‘s zomers alleen of in kleine groepjes bij elkaar 
. 

Speuren naar vleermuizen. 
 

Dankzij de moderne elektronica zijn wij de laatste jaren echter veel over 
hen te weten gekomen. Het onderzoek naar het gedrag van vleermuizen 
is pas goed mogelijk geworden sinds in 1980 de vleermuisdetector op de 
markt kwam. Dit elektronische apparaatje, vangt hoge geluiden op en 
maakt deze voor mensen hoorbaar. Iedere soort vleermuis heeft zijn 
eigen geluiden, waaraan wij de soorten kunnen herkennen. Luid roepende 
vleermuizen zijn met dit apparaatje al vanaf 150 meter te horen, soorten 
die een zacht geluid maken pas op 0,5 meter afstand. Dankzij de 
vleermuisdetector weten wij nu bijvoorbeeld waar en hoe de verschillende 
soorten jagen. Daarnaast kun je met een detector verblijfplaatsen van 
vleermuizen opsporen,en is het mogelijk om aantal ontwikkelingen van 
vleermuizen te volgen.  
De avond start bij: de kerk in Castenray om 19.30 uur. Hierna zullen we 
de avond voorzetten in de Kasteelse bossen te Horst. 
IVN Geysteren-Venray heet U van harte welkom. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
Zeil en Zadelmakerij J. Creemers V.O.F. 

 
 
 
 

VAKANTIE  VOORBIJ,  TENT  KAPOT, 
LAAT  HEM  EERST  REPAREREN. 

 
 

 

ZADELMAKERIJ;                                                                                                                        
LEREN  BROEKRIEMEN,  SPIJKERZAKKEN,   
HONDENLIJNEN  EN HALSBANDEN. 
SPAN- EN  SJORBANDEN  MET  RATEL  OP  MAAT  GEMAAKT. 
REPARATIE  TRAMPOLINE’S  EN  RANDEN. 

 

 

ZEILMAKERIJ; 
TERRASAFSCHEIDING,   
AFDEKZEILEN  AANHANGWAGENS   
HOEZEN,  SCHORTEN,  BROEKPIJPEN. 
WINDBREEK-  SCHADUWGAAS. 

 

 
 
 

BEKIJK  OOK  ONZE  NIEUWE  WEBSITE; 
WWW.ZEILENZADELMAKERIJCREEMERS.NL 
 
 
 
ZEIL EN ZADELMAKERIJ J.CREEMERS 
WANSSUMSEWEG 19 
5807 EA   OOSTRUM   (L) 
TEL 0478- 532956 

http://www.zeilenzadelmakerijcreemers.nl/


 

Dorps-BBQ 1 september 2012 
 

Zoals eerder al aangekondigd zal de Dorps-BBQ dit jaar plaats vinden op zaterdag 1 september 2012 om 

samen het nieuwe schooljaar in te luiden.  

We beginnen rond 17.30 uur, bij goed weer op het Dorpsplein en anders in D’n Oesterham.  

Er zal, naast een heerlijke barbecue, ook gezorgd worden voor de nodige entertainment voor jong en oud!  

 

Om deel te nemen aan de barbecue kun je je via onderstaand strookje opgeven. Lever dit samen met het 

geld in. De kosten voor volwassenen (en kinderen vanaf 14 jaar) zijn € 9,- per persoon en voor kinderen 

tot 14 jaar € 4,50 per persoon.  

 

Aanmelden kan tot en met zondag 26 augustus 2012 bij: 

 

-Marian de Kleijn, Stationsweg 108a 

-Loes Kessels, Ooster Thienweg 1b 

 

We hopen dat we er met het hele dorp een gezellige avond van maken. 

 

Keurslagerij Biermann – Van den Eijnden 

Gemeenschapshuis D’n Oesterham 

Harmonie Sub Matris Tutela 

 

 

Opgavebriefje Dorps-BBQ 1 september 2012 
 

Naam:……………………………………………………………….. 

 
Adres:……………………………………………………………….. 

 
Telefoonnummer:…………………………………………….. 

 
Aantal volwassenen en kinderen vanaf 14 jaar:………….. 

 
Aantal kinderen tot 14 jaar:………………… 

 
Totale kosten: 

 
……volwassenen en kinderen vanaf 14 jaar x € 9,- = €  

 

…… kinderen tot 14 jaar x € 4,50 = €  
 

 
Totaal: €  

 
Inleveren en betalen uiterlijk zondag 26 augustus 2012! 



 

 


