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Inwoners van Oostrum: Hartelijk bedankt !!!! 
 
De Aostrumse Zangkompeneej wil de inwoners van Oostrum hartelijk bedanken voor de spontane steun die getoond 
werd bij de jaarlijkse bloemenactie op zaterdag voor de kermis.  Ieder jaar gaan de leden van het koor huis aan huis 
langs voor het aanbieden van een bloemetje. Daardoor wordt het koor financieel gesteund door de bevolking van 
Oostrum. Wij vinden het fijn dat u ons op die manier een warm hart toedraagt. Mochten wij u die zaterdag niet 
ontmoet hebben dan vinden wij dat jammer. Volgend jaar ’s zaterdags voor de kermis hopen wij u weer te zien. 
  
Hartelijk bedankt ,         De Aostrumse Zangkompeneej. 
 
 

 
Jaarlijkse IVN fietstocht  

 
IVN Geysteren-Venray organiseert op zondag 27 september de traditionele jaarlijkse dagfietstocht. De route gaat 
ditmaal langs diverse landmarks tussen Broekhuizen, Lottum, Arcen en Walbeck. Vertrek om 10:00 uur op het plein 
bij de kerk van Oostrum. Na een prachtige tocht van 45-50 km lang, arriveren we tussen 16:00 en 17:00 uur weer in 
Oostrum. Deelname is gratis 

 
De jaarlijkse fietstocht voert ditmaal langs een aantal interessante 
landmarks, ofwel bezienswaardigheden in de omgeving van Broekhuizen, 
Lottum, Arcen en Walbeck. Onderweg stappen we een aantal keren af 
voor een korte pauze en een uitleg bij enkele landmarks. Zo zullen we o.a. 
iets vertellen bij kasteel de Borggraaf, Fort Hazepoot en het Gelderns-
Nierskanaal. Ook nemen we een keer een wat langere pauze, eventueel op 
een terrasje, waar we een kleinigheid voor de inwendige mens kunnen 
bestellen (op eigen kosten). 
Neem regenkleding mee en stop iets te eten en te drinken in je fietstas.  
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. 

 
 
 



ZATERDAG  3 Oktober 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

28 sept.  18.45u. Repetitie jeugdorkest
    20.00u. Repetitie orkest
30 sept.  14.00u. Music for Life mixed groep

  16.00u. Leerlingen slagwerk
  16.30u. Music for Life blokfluitgroep

   19.30u. Repetitie Hit-it
  20.15u. Repetitie slagwerkgroep 

Agenda

3 okt.   Inzamelen oud papier
10 okt. Deelname jeugdslagwerkgroep                                     
 aan jubileum koor Harmony
17 okt. Inzamelen oud papier
31 okt. Inzamelen oud papier



Zondag 27 sept.  11.00 uur: Hoogmis (orgelspel)           

           Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.          

Zie ook de website van de parochie Oostrum: www.parochieoostrum.nl

Het telefoonnummer van pastoor J. Boon, Lovinckplein 8, 5813 CC Ysselsteyn, is 545055.
In verband met tijdige publicatie in het Oostrum’s Weekblad en Peel en Maas
dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 10.00 uur op te geven bij kerkbestuurslid 
Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  584031.              

GRENZEN VERLEGGEN
Ik hoor kinderen nogal eens zeggen: �Dat kan ik niet�. Denken wij als volwassenen dit op zijn 
tijd ook niet? Als we in ons leven willen groeien, dan zullen we toch op zijn tijd nieuwe stappen 
moeten zetten, over onze grenzen heen moeten stappen. Dit zal stapje voor stapje moeten 
gebeuren, want anders lopen we het risico de kar niet meer te kunnen trekken. Als we de stap 
wagen hieraan te beginnen, zien we dat er meer mogelijk is dan dat wij voor ogen hadden. Zo 
had ik laatst bij omroep Venray de primeur om �live� uit te zenden. Een nieuwe stap die je 
eens moet zetten om te ervaren dat ook dit tot je mogelijkheden behoort. Deze stap werd mede 
mogelijk gemaakt door mijn lieve vrienden uit Horst en Blerick die ik te gast had, oftewel het trio 
Da ma Zoeë. Je grenzen verleggen, dat is mogelijk. Zo zat ik op een zaterdagavond na nog onder 
indruk te zijn van een mooie eucharistieviering, dat mede kwam door de mooie cd-muziek die 
gedraaid werd, ‘voor de buis’ om te kijken naar ‘What the Frans?!. We krijgen te zien hoe mensen 
zich in het diepste geheim dingen eigen maken en daar familie en vrienden mee versteld doen 
staan. Het zijn vaak heel ontroerende momenten waar je niet met droge ogen naar kunt blijven 
kijken. Vervolgens komt het programma ‘Ik vertrek’ voorbij, waarin we het lief en leed delen van 
mensen die hun heil ergens anders zoeken om een nieuw bestaan op te bouwen. Ook al een 
‘tranentrekker’.  We zien hierin duidelijk dat we wel degelijk onze grenzen kunnen verleggen. Wij 
zijn tot meer in staat dan dat wij denken. Jammer dat wij nogal afgaan op de eerste indruk van 
een medemens. Zo vertelde mij laatst iemand dat hij na een persoonlijk conctact met mij, met 
heel andere ogen mijn ‘stukjes’ gaat lezen. Laten wij proberen om onze grenzen te verleggen, en 
anderen de tijd gunnen dit ook te doen. Wij zullen er met zijn allen verbaasd over staan wat dan 
mogelijk wordt. We zouden dan verbaasd en onder indruk kunnen uitroepen:  “What the F…”

pastoor J. Boon





 
 
 
 
 
 

 
 

De “jeugd” zet nao de kermis, oh now wer efkes en gezonde maaltied 
De aldere onder os denke…oh heerluk werrres friet mit zoervleis dus…. 

        
Op woensdag 30 september willen we u het volgende menu serveren 

 
 

Broccoli soep 
------ 

 
Friet mit zoervleis 

                                  
    ------ 

 
Toetje 

 
 
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 26 september opgeven 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
         
              Graag tot ziens.      De vrijwillige megjes uut de keuken. 
 
Kijkt u ook eens op onze mooie website. www.oesterham.nl 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:___________________________________________________ 
 
Komt met  _________    perso(o)n (en) 
 
Wil(len) graag aansluiten aan de dis op woensdag 30 september a.s. 
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.   
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  26 september bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



Daarom

• Komt bij u thuis.
• Deskundig en eerlijk advies.
• Lokaliseren en oplossen van problemen.
• Alles wordt voor u aangesloten en ingesteld.
• Ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar.
•• Alles voor bedrijf, thuis, auto of boot.

                 info@in2sound.nl | Tel: 06-14653208



           

Dagreis Wittem (gezamenlijke activiteit met Oirlo en Castenray)  
met H. Mis in het bedevaartsoord van de H. Gerardus Majella in  Wittem.   
 
Datum: dinsdag 13 oktober   
Opgave:  vóór 29 september a.s. d.m.v. overmaken van 48,- euro op bankrekening nr. van KBO 

Castenray,  NL92 Rabo 0133298418  (betaling = opgave)  
ovv: Dagreis Wittem+naam  

 
Het  programma van deze dagreis ziet er als volgt uit: 
 
08:35 uur - Vertrek Oostrum, Kerk, Mgr. Hanssenstraat 22 
Directe reis naar Wittem 
10:15 uur - Aankomst in Wittem waar we koffie/thee met vlaai nuttigen 
11:00 uur - Aanvang van de Heilige Mis in Wittem. 
12:30 uur –Kloosterlunch in het restaurant in Refter 
13:00 uur - Rondleiding Klooster Wittem in de oude Kloosterkerk door ervaren rondleider. 
                     We bezoeken de kapellen, de sacristie, de eetzaal, de grafkelder en de tuin.  

        Tenslotte bezoeken we de schitterende monumentale kloosterbibliotheek 
15:00 uur - De chauffeur verzorgt een mooie rondrit door het Zuidlimburgse landschap 
17:15 uur - Vertrek richting huiswaarts.  
 

Onderweg maken we een stop voor een driegangen diner. 
 

19.00 uur - Vervolg terugreis naar de opstapplaatsen. 
20.00 uur - Geplande aankomst in Oostrum. 
 

Al met al een complete dagreis, welke we u kunnen aanbieden voor € 48,00 per persoon.   
 

Op 30 september moet beslist worden of het aantal aanmeldingen voldoende is om deze dagreis te laten doorgaan !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan,                                                                                                                               
op vrijdag 9 oktober terecht bij stichting De Kemphaan aan het Kennedyplein 1 te Venray. 

Vooraf moet wel even een afspraak worden gemaakt via 0478-586706.                                                       
De kosten bedragen € 30. De volgende keuring zal zijn op vrijdag 13 november. 

 

 





 

COLUMN. 

Oostrum – Oost. 

Ik zie U al denken, we hebben toch al een Oostrm-Oost, met o.a. de Ghunenbeek. Dat is ook zo, maar 
die wijk is nog niet af. 

Daar wordt nu hard aan gewerkt, door de belanghebbenden, waaronder twee projektontwikkelaars. 

De gemeente ziet op afstand toe, zij hebben geen enkel belang zoals ze zeggen. Het is toch de 
verantwoordelijkheid van de gemeente voor voldoende woningbouw als daar behoefte aan is. 

Grondeigenaren zoek het maar uit en kom maar op voor de kosten, voor de wijziging van het 
bestemmingsplan. Zoals gezegd de gemeente heeft geen enkel belang, zij hebben immers geen 
eigendom in dat gebied. Alleen zij strijken straks de leges voor bouwvergunningen en later de  
o.z.belasting op.  

De plannenmakers zijn echter nog niet zover, heb ik gehoord. Op de info-avond, waar een 75 –tal 
belangstellenden aanwezig waren, heeft de gemeente enige duidelijkheid gegeven over de invulling 
van dat gebied. Verrassend was, dat de gemeente wil meewerken aan de ontwikkeling van een twee-
tal z.g.  “Hofkes”. Een met de bouw van 10 tot 12 zorgwoningen in de huur sector. Het andere 
“Hofke”met starters woningen. Het juiste aantal was nog niet bekend, maar het zou gaan om ca.15 
stuks, zoals ik hoorde. 

Beide projekten zouden voorzien in een behoefte voor Oostrum. 

Het geeft natuurlijk een meerwaarde aan het gebied Geijsterseweg/van Broekhuizenstraat. 

De aanwezigen vonden het een prachtig ambitieus plan, En natuurlijk zijn er ook altijd mindere 
voorstanders van zo’n plan. Mensen draai die knop om, in het belang van de woningbouw in 
Oostrum. Ik zou het niet op mijn geweten willen hebben, om als Oostrummer deze plannen te 
dwarsbomen. Iedereen heeft natuurlijk het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde 
ontwikkelingen. In de ogen van O-2 zou het jammer zijn en de woningbouw in Oostrum  stagneren. 
Zover ik weet is er in geen jaren meer gebouwd, behalve dan enkele particulieren. 

Nu ligt de kans er, dus grijp deze aan zeg ik als out-sider. Oostrum verdient op die plek een ander 
beeld, dan wat we tot voor kort gewend waren. Mede door de sanering van twee agrarische 
bedrijven, ligt er nu een unieke kans. Grijp deze. 

Ik ben benieuwd, wanneer het een en ander van de grond komt, of beter gezegd, uit de grond komt. 

Succes. 

O – 2. 



Gert (-14,9 kg) 
Voor de zomervakantie de kilo’s 
eraf, het is me gelukt!

Wendy (-15 kg) 
Van een dip en gebrek aan zelfver-
trouwen naar lekker in mijn vel, 
dat voelt heerlijk!

Samen sterk voor een gezondere levensstijl!

Vindt u afvallen ook niet 
makkelijk? Dan bent u niet de 
enige! De oplossing is: afvallen 
met begeleiding! Dat werkt in 
de praktijk veel beter dan in 
uw eentje aan de slag gaan.

•	 Geen honger of lekkere 
trek.

•	 Fit gevoel en geen humeur-
daling!

•	 Goed toepasbaar binnen 
ieder gezin.

Stel niet uit, bel nu voor een 
intake gesprek!

Kosten
•	 Weekbehandeling € 23,50 

(incl. supplementen)

“Droom jij ervan? Het kan...
Samen op weg naar jouw 
doel!”

Loes Baltissen

M
y-

Li
fe

 S
lim Verantwoord 1 tot 2 kilo 

per week afvallen!

www.mylifeslim.com

Zelfstandig Gewichtsconsulent Loes Baltissen
Eikenlaan 2A •  5802 CV Venray

Legert 3 • 5866 CG Swolgen
loesbaltissen@mylifeslim.com

T. 06-22020908 • Uitsluitend op afspraak



 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 19 september 2015    
S.V. Oostrum B1 Melderslo B1 2 - 1  
ST HRC'27/Stormvogels'28 B2 S.V. Oostrum B2G 1 - 2  
S.V. Oostrum C1 Sportclub Irene C2 0 - 2  
ST Sparta'18/Kronenberg C5 S.V. Oostrum C2G 1 - 6  
S.V. Oostrum D1G SVOC'01 D1G 5 - 1  
S.V. Oostrum D2G Leunen D2G 2 - 3  
IVO E1 S.V. Oostrum E1 8 - 4  
S.V. Oostrum E2 SV Venray E3 2 - 11  
SVOC'01 E2 S.V. Oostrum E3G 1 - 12  
S.V. Oostrum F1 SV Lottum F1 1 - 0 Speler van de week Lars Langenhuizen 
SVOC'01 F2 S.V. Oostrum F2 0 - 1  
S.V. Oostrum F3 Vitesse'08 F4 0 - 1 Speler van de week Joppe Litjens 
EWC'46 MP1/2 S.V. Oostrum MP3/4   
    
Programma    
 
zaterdag 26 september 2015    
Wittenhorst A2 S.V. Oostrum A1 15:00  
Wittenhorst B2 S.V. Oostrum B1 15:00  
Venlosche Boys B4 S.V. Oostrum B2G 15:00  
S.V. Oostrum C1 ST SV United/BVV'27 C2G 13:30  
S.V. Oostrum C2G Montagnards C2G 12:00  
S.V. Oostrum D1G Volharding D2 9:00  
ST DEV-Arcen/RKDSO D2 S.V. Oostrum D2G 11:30  
S.V. Oostrum E1 SV Venray E3 9:00  
S.V. Oostrum E2 ST Stormvogels'28/HRC'27 E1 9:00  
SV Lottum E2 S.V. Oostrum E3G 10:00  
Leunen F1G S.V. Oostrum F1 11:15  
S.V. Oostrum F2 Sportclub Irene F11 11:00  
S.V. Oostrum F3 FCV-Venlo F6 11:00  
HRC'27 MP1 S.V. Oostrum MP1/2 10:00  
S.V. Oostrum MP3/4 Merselo MP1 11:30  





Senioren    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 19 september 2015    
EWC'46 vet. S.V. Oostrum Vet. afgelast  
    
zondag 20 september 2015    
S.V. Oostrum 1 Constantia 1 1 - 1  
S.V. Oostrum 2 Volharding 4 1 - 0  
Wittenhorst 7 S.V. Oostrum 3 3 - 1  
VVV'03 4 S.V. Oostrum 4 afgelast  
S.V. Oostrum 5 BVV'27 2 3 - 2  
    
Programma    
 
zaterdag 26 september 2015    
S.V. Oostrum Vet. Sporting ST Vet. 17:00  
    
zondag 27 september 2015    
RKOSV Achates 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
EWC'46 2 S.V. Oostrum 2 11:30  
S.V. Oostrum 3 Hegelsom 2 9:30  
S.V. Oostrum 4 Wittenhorst 8 10:00  
SV United 3 S.V. Oostrum 5 9:30  

 

 

Uitslagen: 

SVOC ’01 3 – Oostrum 1   4 - 6 

Programma: 

Zaterdag  26 september 

Oostrum D1 – Sporting ST D1   09.00  De Spar Oostrum                                                                                      
Oostrum B1 – SVO B1    10.00  De Spar Oostrum                                                                                    
Oostrum A1 – Astrantia A1   11.15  De Spar Oostrum 

Zondag 27 september 

Oostrum 1 – VIOS (O) 2     10.00 De Spar Oostrum 

 

 

 

 





SEPTEMBER  
  
19 Dauwtrappen & Ontbijt (Geysteren) Zijactief
22 Kienen KBO
21 Knutselmiddag KBO
28 Breifabriek KBO
30 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
  

OKTOBER  
  
1 Dag voor de Ouderen (voor alle Ouderen) KBO
5 Knutselmiddag KBO
6 Molukse avond Zijactief
7 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
10 Loodsrock CV De Karklingels
10 Jubileumconcert in Schouwburg Venray (20.00 uur) Harmony
13 Dagreis Wittem (met Oirlo & Castenray) KBO
14 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
15 Herfstwandeling KBO
19 Knutselmiddag KBO
20 Kienen KBO
21 Kienen De Zonnebloem
22 Fit door de overgang (Lezing door Mw. Dr. B. Havenith) Zijactief
24 Najaarsconcert bij de Maasgalm te Lomm Aostrumse Zangkompeneej
28 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
  

NOVEMBER  
  
4 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
6 Jaarvergadering (BIT) CV De Karklingels
7 Toneeluitvoering De Vlasbloem
8 Toneeluitvoering De Vlasbloem
9 Knutselmiddag KBO
10 Meidenkist (door Dhr. C. Prinsen) Zijactief
11 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
12 Algemene Ledenvergadering (Roermond) Zijactief
12 Themamiddag over Dementie KBO
13 Finale Maestro Harmonie        Harmonie SMT
17 Kienen KBO
20 Zitting (D’n Oesterham) CV De Karklingels
21 Zitting (D’n Oesterham) CV De Karklingels
22 Intocht Sinterklaas Decembercomitë
23 Knutselmiddag KBO
24 Wet WMO (Lezing door Mw. J. Hendrix) Zijactief
25 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
  

DECEMBER  
  
2 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
7 Knutselmiddag (Kerst) KBO
8 Kerststukjes (Martine Weys) Zijactief
8 Kienen KBO
9 Kerstmiddag De Zonnebloem
10 Kerstviering (D’n Oesterham) KBO
16 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
17 Kerstavond Zijactief
30 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum



Lifestyle, Shoppen, Beauty & Fashion !

Zondag 4 oktober 2015
12.00 - 17.00 uur bij ’t Anker in Merselo

Entreekaartje e 6,00
inclusief drankje en hapje

&
verloting van luxe Goodiebags !

Kaarten verkrijgbaar bij: 
Bags & Beautiful - Stationsweg 130-2 in Oostrum

BeautyNjoy - Venloseweg 104 in Horst 
De Lekkernij ’t Anker - Grootdorp 73 in Merselo

Beauty   Joy



Te koop 
 

Vrijstaande woning 
 
 

 Stationsweg 209ᴮ te Oostrum 
 Perceeloppervlakte 1054 m² 
 Inhoud 535 m³ 

 

 Prijs op aanvraag 
 

 
 
 
0478-580505  |  06-51504078  |   www.harriederksmakelaardij.nl   |   info@harriederksmakelaardij.nl 
 
 
 
 

 
 
 

Wij passen uw woning aan naar al uw wensen. 

Ander huis gekocht? 

1. renovatie of vernieuwing keuken. 
2. renovatie of vernieuwing badkamer en/of toilet 
3. Nieuwe tegelvloer met vloerverwarming. 
4. Inclusief alle werkzaamheden vanaf het slopen. 

Henk Bovee Horst
Handelstraat 13  •  T 077- 397 90 00  •  www.bovee.nl

Al ruim 45 jaar hét vertrouwde adres voor keuken en badkamer!





Locatie: Raadszaal gemeentehuis Venray
Workshops:  - Financieringen (Rabobank)
   - Familierecht (Mathijsen & Weijs Notarissen)
   - Een energieneutrale woning. Hoe pak je dat aan? (Venray Energiezuinig)

“Duurzaam wonen”

‘t Venrays Woningbouwevent

30 september 2015
16:00 - 20:00 uur

venraybloeit.nl

Voor iedereen die geïnteresseerd is in kavels, (nieuw)bouw en huren




