
g
43 

Redactie adres:
G. Smedts

Valkenkampstraat 14
5807 AN Oostrum

Tel.: (0478) 58 46 42
E-Mail: weekblad@dorpsraadoostrum.nl

Sluiting aan te leveren kopij: 
zaterdag 18.00 uur

?? maand 20??

Bezorgklachten? s.v.p. Periodiek bellen: (0478) 58 28 77 ??? jaargang - week: ??44e    26

30 juni 2016

   “Spelen in Oostrum Noord” 

 

 De buurt Oostrum Noord in actie is gekomen en de speeltuin 
een nieuwe boost krijgt 

 Hier 56 kinderen van 0-8 jaar uit ‘Noord’ nog meer 
speelplezier zullen hebben samen met alle andere kinderen 
uit Oostrum 

 Er een duikelrek bij komt uit het leefbaarheidsfonds 

 De pannakooi er komt te staan van week 28 tot week 34 

 Er een knikkertegel en hinkelbaan komt en het 
onderhoudsschema ook is opgepoetst 

Seizoensafsluiting  
 
 

Zondag 10 juli sluit de harmonie het seizoen af met een muzikale middag. 
De middag begint om 14.00u. en vindt plaats buiten bij de Watermolen (bij slecht weer in d'n Oesterham). 
Achtereenvolgens treden op het jeugdorkest, blazersklas, jeugdslagwerkgroep Hit-it, slagwerkgroep en het 
harmonieorkest. De blokfluitgroep van dit jaar is in de laatste weken van het jaar omgevormd in een blazersklas en zij 
zullen dan laten horen wat zij in die korte tijd al geleerd hebben. 
Daarna wordt de middag verder ingevuld met muziek van joekskapel Ut Gôt en orkest Flavour.                                                        
Bij beide orkesten spelen ook een aantal muzikanten van de Oostrumse harmonie mee.  
Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en te genieten van de muziek. 

 



ZATERDAG  2 Juli 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

2 juli 09.00u. Inzamelen oud papier

4 juli 18.45u. Repetitie jeugdorkest

19.30u. Repetitie orkest 

6 juli 16.00u. Leerlingen slagwerk

19.00u. Repetitie Hit-it

 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

10 juli Muzikale seizoensafsluiting

16 juli Inzamelen oud papier

30 juli Inzamelen oud papier

Data  Tijd  Plaats

13 juli 11.00 tot 12.00  Watermolen
27 juli 11.00 tot 12.00 Oesterham
10 aug  11.00 tot 12.00 Watermolen
24 aug 11.00 tot 12.00 Watermolen
07 sept 11.00 tot 12.00  Watermolen
21 sept  11.00 tot 12.00 Watermolen
05 okt 11.00 tot 12.00 Watermolen
19 okt 11.00 tot 12.00 Watermolen
02 nov 11.00 tot 12.00 Watermolen
16 nov 11.00 tot 12.00 Watermolen
30 nov 11.00 tot 12.00 Oesterham
14 dec 11.00 tot 12.00 Watermolen
28 dec 11.00 tot 12.00 Watermolen



Zondag 3 juli 9.30 uur: Hoogmis (pater O. v.d. Brink) (orgelspel)        
      
 Piet en Dora Janssen-van Berlo en overleden familie, 
 Gien Jeuken-Fleurkens, Teng Moorrees,   
 Piet Jansen, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.    

 11.30 uur: Doop van Jasmijn Pauline van Haeren 

Dinsdag 5 juli  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 10.00 uur op te geven bij kerkbestuurslid 
 Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  0478-584031.        
         

 
Op 25 juni behaalde Stefanie Coenen met haar paard Zolena een 2e prijs tijdens een 
dressuurwedstrijd in Helden. 
De combinatie kwam uit in de klasse L1 en behaalde 204,5 punten.  

 
 





 
IVN op open dag bij duurzaam bedrijf 
 

Op zondag 3 juli houdt de duurzame Boomkwekerij Michels-Classens een 
open dag om haar 30 jarig bestaan te vieren. IVN Geijsteren-Venray 
organiseert tijdens deze open dag vanuit een stand leuke activiteiten voor 
jong en oud. Iedereen is welkom van 11:00 tot 17:00 uur op de Steegse 
Peelweg 80 in Veulen.  
 
De open dag van het bedrijf staat in het teken van duurzaam ondernemen 
waarbij mens, dier, natuur en milieu centraal staan. IVN Geysteren-Venray 
staat tijdens de open dag met een stand op het bedrijf. Naast leuke 
informatie over IVN kunnen nestkastjes worden gemaakt en kunnen 
kinderen een bijenhotel maken voor solitaire bijen.  Als deze bijenhotelletjes 
in eigen tuin worden geplaatst, levert iedere deelnemer een bijdrage aan de 
bescherming van de kwetsbare solitaire bijen.Ook is er een speurtocht over 
het bedrijf waaraan IVN een bijdrage levert.  
 
 
Het bedrijfsleven, met name 
de agrarische sector, kan een 
belangrijke schakel vormen 
om onze leefomgeving te 
vergroenen. Onze provincie 

Limburg bestaat voor 65% uit agrarisch gebied. Met name in onze 
omgeving zijn veel van deze agrarische gebieden grootschalige 
monoculturen waar biodiversiteit weinig kans heeft: grote velden met 
maïs, aardappelen of andere consumptiegewassen.  
 
 
Maar soms zitten er pareltjes tussen de agrarische bedrijven, die in hun bedrijfsvoering structureel aandacht hebben 
voor de directe omgeving en voor alle planten en dieren die daarvan afhankelijk zijn.  
IVN Geysteren-Venray vindt het belangrijk dat bedrijven actief meedenken over en investeren in duurzaam 
ondernemen. Daarom wil het IVN deze bedrijven graag ondersteunen als ze dit gedachtegoed naar buiten brengen. 
Boomkwekerij Michels-Classens is zo’n bedrijf. Sinds 2015 voeren ze het Groenkeur certificaat. Dit houdt in dat er zeer 
minimaal gebruik wordt gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen, er worden grasbanen ingezaaid en natuurlijke 
vijanden worden gestimuleerd met vogelkasten, bijenkasten, houtwallen e.d. Ook wordt alleen gebruik gemaakt van 
organische mest in plaats van kunstmest.   Hun slogan is dan ook ‘natuurlijk’ goed! 
Tijdens de open dag opent Boomkwekerij Michels-Classens haar deuren voor alle belangstellenden en presenteren zij 
alle werkzaamheden van het bedrijf. 
 
 

Insectenwandeling Swolgense Heide 
 

Op zondagmiddag 3 juli organiseert IVN Geijsteren-Venray een 
insectenwandeling. De wandeling start om 13:30 uur bij de 
Horsterdijk/Heideweg in Swolgen.                                                       
Deelname is gratis. 
 
We maken een wandeling over de Pastoorswei en de Swolgense Heide 
en laten ons verrassen wat de heide en bossen ons te bieden hebben 
op insectengebied. De gidsen zullen onderweg vertellen over wat er 
zoal te zien is. Komen we de Kleine ijsvogelvlinder tegen of zien we 
zelfs het Karmozijnrood weeskind?  
 
Nieuwsgierig?   Kom gezellig meelopen en zoeken. Vergeet vooral 
het fototoestel niet mee te nemen 

 



Bij ons koopt u Atag, Pelgrim of Etna voor internetprijzen. 
U koopt nergens goedkoper.

Nieuwe apparatuur 
in uw keuken?  

En…. 1. Met 8 jaar garantie! 
2. Montage door eigen vakkundige monteurs! 

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

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



De wilg, hij treurt niet meer! 

Het was weer een onstuimige week.  
Zowel op internationaal als nationaal gebied. Internationaal was er alle aandacht 
voor de “Brexit” met als uitkomst dat de Britten ons gaan verlaten bij de 
Europese Unie! Zelf ben ik nu heel benieuwd wat daar nu gaat gebeuren; het 
Britse Pond is al in waarde gekelderd. Fijn voor ons want dan kunnen we 
eindelijk echt een weekeind in Londen gaan shoppen (Vakantie Tip!). Maar zeker 
niet fijn voor de Britten zelf en dat zou wel eens een groot probleem kunnen zijn. 
Misschien krijgen ze er spijt van en willen weer ze terug.  
Ik heb ooit gelezen: “Rare jongens, die Britten!”. Wie weet hadden die twee 
Galliërs gewoon gelijk en een voorspellende blik!  
 
Een voorspellende blik is er volgens mij ook geweest bij de redactie van het 
“Oostrum’s weekblad”. Op de laatste pagina stond een mooie spreuk van Loesje. 
“Zomervakantie. Als je enige zorg dat wolkje voor de zon is.” Nou dat hebben we 
geweten, geen wolkje maar een supercel hebben we voor de zon gehad. Dat is 
dan meteen het onstuimige nationale en lokale nieuws. Landelijk nieuws was het 
dat er een supercel over zuidoost Noord-Brabant en Noord-Limburg trok. Deze is 
tot volle uiting gekomen in de regio Deurne en Venray. Die uiting hebben we 
allemaal mee gemaakt. Hagelstenen als tennisballen, takken die je om de oren 
vlogen, emmers water tegelijk uit de lucht en als donderslag bij heldere hemel 
viel “onze treurwilg” bij de Alde Watermeule om.  
Dit gebeurde ook nog eens tijdens de bijeenkomst van de Karklingels om het 
carnavalsseizoen eens goed tegen het licht te houden. Hield de wilg dan zoveel 
licht tegen en moest hij aan de kant! Of was het omdat Rob zijn vorstendom van 
de Karklingels in de wilgen had gehangen! Zou dit dan een of ander omen zijn? 
Ja, je kunt er maar een draai aan geven. We hopen met z’n alle dat het voor alle 
Karklingels wel goede uitkomsten op gaat leveren en dat ze inderdaad sterker 
worden om de probleempunten te signaleren en te bespreken. 
Er blijven wel nog een paar vragen over. Was de Alde Treurwilg wel echt zo oud? 
Of is het een “replica” van de echte, oude Alde Treurwilg? En moet er nu een 
nieuwe wilg geplaatst worden of biedt dit nu kansen voor iets nieuws? (uitbouw, 
verbouw, aanbouw, of andere ideeën!) Er is nu wel plaats voor iets!  

Dit brengt mij dan weer bij de inloop avond van de Dorpsraad. Want als je 
bovengenoemde vragen interessant vindt om over mee te praten, te denken en 
te beslissen is dat “the place to be”! En niet alleen deze vragen maar alles wat 
ons mooie dörpke aangaat kan en mag daar besproken worden. En des te meer 
mensen die daar betrokkenheid tonen des te beter voor de resultaten die we dan 
met z’n alle neer kunnen zetten om ons dörpke zo te houden en wellicht nog 
mooier te maken (kan dat wel!?)  
Dinsdagavond 5 juli is iedereen van harte welkom in d’n Oesterham. 

Dit over deze enerverende week en dan hebben we het nog niet eens over het 
EK gehad! 

ALB Reporter 
 



   “Spelen in Oostrum Noord” 

 

 De buurt Oostrum Noord in actie is gekomen en de speeltuin 
een nieuwe boost krijgt 

 Hier 56 kinderen van 0-8 jaar uit ‘Noord’ nog meer 
speelplezier zullen hebben samen met alle andere kinderen 
uit Oostrum 

 Er een duikelrek bij komt uit het leefbaarheidsfonds 

 De pannakooi er komt te staan van week 28 tot week 34 

 Er een knikkertegel en hinkelbaan komt en het 
onderhoudsschema ook is opgepoetst 



 
Clubkampioenschappen TCO 2016 succesvol verlopen 
 
Zondagmiddag, 19 juni om 14:00 uur werd gestart met de laatste dag van de 
clubkampioenschappen van TC Oostrum.  

De 1e finale partij was om 
het clubkampioenschap 
Dames Dubbel. De partij 
tussen Astrid Vollenberg  - 
Henriette van Bergen  tegen 
Marian Gommans - 
Jacqueline van Kessel werd 
gewonnen door de laatste 
twee dames.                                            
Na een kleine rustpauze 
werd de finale partij 
gespeeld in het Gemengd 
Dubbel. Henriette van 
Bergen en Abe Hogeboom 
speelden tegen Astrid 
Vollenberg en Leon van 
Soest. De toeschouwers 
genoten van deze partij die 
gewonnen werd door 

Henriette en Abe. Hierna volgden nog de 2 wedstrijden in het Heren Dubbel. Om de 3e en 4e plaats ging het tussen Abe 
Hogeboom - Lowiek Siebers en Theo de Beer - Leo Lenssen. Abe en Lowiek wonnen van Theo en Leo zodat zij 3e 
werden. Gelijktijdig speelden Marc van Dijck met Paul van Haeren tegen Geert Kunen en Theo Clephas.                          
Uiteindelijk gingen Geert en Theo met de het clubkampioenschap Heren Dubbel 2016 aan de haal.   
De kampioenen kunnen hun kampioenschap een jaar blijven koesteren,  waarna ze het volgend jaar weer uitgedaagd 
zullen worden door de leden van TC Oostrum om de eer van het clubkampioenschap 2017.                                                                    
Die kunnen haast niet wachten…. 
 
 
 



OKTOBER  
  
1 Uitwisseling met Swolgen TCO
3 Computeren KBO
4 Vincent van Gogh Museum (Servaas) ZijActief
5 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
10 Knutselen KBO
11 Kienen KBO
13 Herfstwandeling KBO
17 Computeren KBO
18 Wittem (3 Dorpen) KBO
19 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
19 Doemiddag De Zonnebloem
20 Heksen met een Glimbach ZijActief
24 Knutselen KBO
31 Computeren KBO
  
NOVEMBER  
  
2 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
??? Themamiddag KBO
7 Knutselen KBO
8 Matroesjka Lezing & Workshop ZijActief
10 Jaarvergadering (20.11) De Karklingels
10 Algemene Ledenvergadering Roermond ZijActief
12 Uitkomen Nieuwe Vorst (Aostrum) De Karklingels
14 Computeren KBO
15 Kienen KBO
16 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
18 Zitting De Karklingels
19 Zitting De Karklingels
21 Knutselen KBO
24 Brandblussen Thuis Voorlichtingsavond ZijActief
30 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
28 Computeren KBO
Nov-Jan Najaarscompetie TCO
  
DECEMBER  
  
8 Kerstengeltjes maken ZijActief
12 Knutselen KBO
13 Kienen KBO
14 Kerstviering KBO
14 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
19 Computeren KBO
20 Kerstavond ZijActief
21 Kerstmiddag De Zonnebloem
28 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
  



JUNI  
  
1 Picknick  De Zonnebloem
1 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
2 Aspergebedrijf MTS Jeuken-de Swart (Rondleiding) ZijActief
3 Voorjaarscompetitie TCO
5 Voorjaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
8 Midgetgolf (3 Dorpen) KBO
11 t/m 19 Clubkampioenschappen TCO
13 Voorjaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
14 Kienen KBO
14 Fietsdagtocht met Picknick ZijActief
15 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
26 Smartlappenfestival Venray Aostrumse Zangkompeneej
24 De “Watermolen” in een nieuw jasje 
25 Beachvoetvolleybaltoernooi 
26 Beachvollybaltoernooi 
29 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
  
JULI  
  
10 Muzikale Seizoensafsluiting Harmonie SMT
10 Voorjaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
13 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
20 Blauwbessenland (America) De Zonnebloem
23 & 24 Thuisblijvers Toernooi TCO
27 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
28 Optreden bij Fietsvierdaagse Venray Aostrumse Zangkompeneej
30 Jeu de Boules (3 Dorpen) KBO
  
AUGUSTUS  
  
9 Kevelaer (3 Dorpen) KBO
10 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
24 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum

  
SEPTEMBER  
  
4_7 4-daagse Reis (3 Dorpen) KBO
7 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
10 Bloemenactie Aostrumse Zangkompeneej
12 Knutselen KBO
15 Leolux Venlo (Rondleiding) ZijActief
19 Computeren KBO
20 Kienen KBO
21 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
26 Breifabriek (3 Dorpen) KBO
??? Uitwisseling met de Gagel TCO
??? Najaarscompetitie TCO
  



 

 
ZONDAG 10 JULI om 14.00u. 

 
m.m.v. 

 
Jeugdorkest 

Harmonieorkest 
Hit-it 

Slagwerkgroep SMT 
Ut Gôt 

Flavour 
 

Locatie Watermolen (buiten) 
(bij slecht weer d’n Oesterham) 


