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WALKING FOOTBALL 

Voetballen voor ouderen waarbij rennen is verboden en het alleen om de 
techniek/tactiek gaat. 

 

IS ER BINNEN HET DORP, C.Q. DE SPORTVERENIGING OOSTRUM VOLDOENDE ANIMO OM HIERMEE EEN START TE MAKEN? 

Om mensen meer bekend te maken met dit fenomeen willen wij op  

28 JUNI 2017   13:30 UUR  

een voorlichting / workshop laten geven door iemand van VVV. 

Er zijn al een aantal belangstellenden, maar wij willen graag iedereen zoveel mogelijk de kans geven,  
hieraan te ruiken. 
 
Mocht je dit zien zitten geef dan even een belletje naar: 

Herman Jeucken  06-28668378 
            of 
Arno Stam  06-46427285 
 

Verdere info volgt later. 
 

Hondenbezitters van Oostrum 
 
Gisteren zag ik een hond op het grasveld bij de watermolen zijn behoefte doen.                                                                                                                                            

DE BAAS RUIMDE KEURIG DE HONDENPOEP OP. 
Uw Oostrumse KBO probeert de borders en perken van Oostrum schoon en onkruidvrij te 
houden, zodat Oostrum er mooi uitziet en het er prettig wonen is. 
Wilt u, hondenbezitters, onze mensen van de groenploeg en alle andere   Oostrummers 

helpen door deze borders en perken VRIJ VAN HONDENPOEP te houden a.u.b. 
 

Hartelijk dank. 
 

De Groenploeg van de KBO 
 
 



ZATERDAG  15 Juli 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

DATUM   TIJD         LOCATIE 

12 jul    11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
26 jul    11.00 tot 12.00   Oesterham                                                                                                                                        
09 aug   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
23 aug   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
06 sep   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
20 sep   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
04 okt   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
18 okt   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
01 nov   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
15 nov   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
29 nov   11.00 tot 12.00   Oesterham                                                                                                                                        
13 dec   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
27 dec   11.00 tot 12.00   Watermolen

22 juni 20.00u.     Generale repetitie orkest voor                                                          
Peeltoernooi

24 juni 09.00u. Inzamelen oud papier

25 juni 11.40u. Deelname orkest aan Peeltoernooi

Zalencentrum d’n Binger, Alexanderplein 2, 5768 BE   
    Meijel

26 juni 18.30u. Repetitie jeugdorkest                                     
 20.00u. Repetitie orkest

28 juni 19.00u. Repetitie Hit-it                                                   
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

3 juli Seizoensafsluiting (19.15u.)                                                        
15 juli Inzamelen oud papier                                                                                                   
29 juli Inzamelen oud papier



Zondag 25 juni 9.30 uur: Hoogmis (samenzang)  

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

Dinsdag 27 juni 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel    

  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.          
 

 
IVN fietstocht oude Maasarm van Ooijen tot Wanssum 
 
 

IVN Geysteren-Venray organiseert op zondag 25 juni een fietstocht van circa 18 km door de oude Maasarm tussen 
Ooijen en Wanssum en het daarin gelegen natuurgebied ’t Soar . Vertrek met eigen fiets om 9:30 uur bij het oude 
gemeentehuis in Meerlo. Deelname is gratis. Rond 12:00 is de tocht afgelopen. 

 
In deze fietstocht van circa 18 km door 
het gebied van de oude Maasarm 
tussen Ooijen en Wanssum krijgen 
deelnemers een indruk op welke wijze 
waterkundige ingrepen worden 
gecombineerd met het ontwikkelen van 
natuur en landschap. De invloed van de 
Maas neemt weer toe, waardoor het 
gebied zijn oorspronkelijke dynamiek 
terugkrijgt. 
 
Tot en met 1995 vervulde de oude 
Maasarm een cruciale functie in de 
afvoer van hoogwater op de Maas. 
Echter sinds de afsluiting na de 
overstromingen van 1993 en 1995 met 
kades bij Ooijen en Blitterswijck is 
sprake van een rivierkundig knelpunt. 

Inmiddels is niet langer het verhogen van bestaande kades en dijken de insteek, maar vormt de duurzame oplossing het 
ruimte bieden aan de rivier. Om die reden is in dit gebied in 2012 de zogenaamde natuurlijke klimaatbuffer Oude 
Maasarm gerealiseerd. 
 
 



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

Al bijna 50 jaar hét vertrouwde adres voor keuken, badkamer en tegelwerken.

www.keuken-badwinkel.nl

Voor woonkamer, keuken of hal.
Met of zonder vloerverwarming.
Groot assortiment vloertegels.

Nieuwe Tegelvloer?  

En…. Gelegd door onze eigen tegelzetters!



 
 Ontbijten in de natuur 
 

Op zaterdag 24 juni organiseert IVN Geijsteren-Venray een natuurontbijt en excursie bij de kasteelruïne van 
Geysteren. Het natuurontbijt is bedoeld voor leden die het afgelopen jaar lid zijn geworden van het IVN Geysteren-
Venray en voor mensen die overwegen lid te worden. Het ontbijt begint om 09:30 uur. Deelname is gratis. 
Aanmelden verplicht via info@ivn-geysteren-venray.nl ovv ‘natuurontbijt’.  
 

Maak nader kennis 
met IVN Geysteren-
Venray en ontdek de 
omgeving van kasteel 
Geysteren, een 
kasteelruïne uit begin 
1200, die in 1944 
tijdens een 
bombardement  werd 
verwoest. We luisteren 
naar de geschiedenis 
van het kasteel, maken 
een wandeling door de 
omgeving en genieten 
van de prachtig 
meanderende loop van 
de Oostrumse beek. 
Aan natuur geen 
gebrek! 
 
 
 

Over IVN 
Het IVN, Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid, is een landelijke organisatie die werkt met plaatselijke 
afdelingen. Deze afdelingen, zoals IVN Geysteren-Venray, betrekken mensen op lokaal niveau bij de natuur. IVN laat 
jong én oud zelf beleven hoe leuk, leerzaam, gezond en belangrijk natuur is. Door betrokkenheid bij de natuur te 
stimuleren, dragen we bij aan een duurzame samenleving. 
 
Groen doet goed 
Met de natuuruitjes wil het IVN mensen stimuleren de natuur in te gaan. Want groen is gezond. De natuur heeft een 
gunstige invloed op de ontwikkeling van kinderen. Het is goed voor de ontwikkeling van hun zintuigen, motoriek, 
concentratie, denkvermogen, sociale vaardigheden en creativiteit. Natuurlijk is groen ook goed voor volwassenen. 
Mensen die in een groene omgeving wonen, zijn vaak gezonder en gelukkiger. Kortom, een goede reden om er op uit te 
gaan met het IVN. 
 
 

   Secretariaat: 
   Valkenkampstraat 20, 5807 AN Oostrum 
   Tel. 0478 – 584396 / 06 28151705 
   Email: secr.kbo.oostrum@hotmail.com 
 

 

 4-DAAGSE REIS WEMELDINGE SEPTEMBER 3-DORPEN: 
  
Alle aanmelders voor deze reis hebben deze week van Ghielen over de reis bericht ontvangen. 
Hebt u zich aangemeld maar u hebt de stukken toch niet ontvangen geef dat dan s.v.p.                                                          
meteen even door naar Hay Achten, tel. 0478-571726. 
  
      
 



29 Juni vindt weer het K.B.O. Jeu de Boulle Tournooi plaats 
Op het BOULLE DROME in Venray 
Er wordt gespeeld in doubletten 

De onkosten bedragen € 3 p.p te betalen bij opgave bij: 
Th. Linskens, Gildestraat 11, Oostrum 

 

 Aanvang 10.00 uur   Aanwezig zijn 9.30 uur 

 



 
 
 
 

      
Op woensdag 28 juni gaan we weer een heerlijke maaltijd voor u bereiden. 

 

Venkelsoep 
* 

peultjes met worteltjes  
krieltjes  

gevulde kip 
* 

fris zomertoetje 
 
 
 
De kosten voor dit etentje bedragen € 7.50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 24 juni opgeven. 
 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
       
   
              Graag tot ziens.      'De vrijwillige mègjes uut de keuken'. 
 

p.s. de maand Juli hebben 'De vrijwillige mègjes uut de keuken' vakantie! 
 
 
 
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 28 juni  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met 24 juni bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



* INFORMEER IN DE WINKEL NAAR DE ACTIEVOORWAARDEN* Informeer naar de voorwaarden in de winkel

Prijzen zijn inclusief
ontspiegelde glazen

vanaf € 169,95



 
 
 

S.V. Oostrum zoekt trainers voor JO19-1 elftal 
en voor het 2e elftal!  
 
 
 
 

S.V. Oostrum is op zoek naar enthousiaste trainers voor het JO19-1 elftal en voor het 2e elftal. Beide trainers moeten in 
staat zijn om de spelers te helpen de volgende stap te zetten in hun voetbalontwikkeling. Er ligt dan ook een mooie 
uitdaging voor communicatief vaardige en enthousiaste trainers om de talenten binnen deze teams verder te 
ontwikkelen.  
 
JO19-1 elftal: 
Als trainer verzorg je de trainingen van het JO19-1 elftal (de 2 dagen zijn nog in te plannen). 
Op zaterdag ben je verantwoordelijk voor de coaching en wedstrijdbegeleiding van dit team. Het JO19-1 bestaat uit 
enthousiaste en leergierige spelers.  
 
2e elftal: 
Als trainer verzorg je de trainingen van het 2e team op dinsdag- en donderdagavond (op dinsdag gezamenlijk met de 
trainer van het 1e team). 
Op zondag ben je verantwoordelijk voor de coaching en wedstrijdbegeleiding van dit team (dit is niet noodzakelijk).             
Het 2e elftal bestaat het volgende seizoen uit vooral jonge talentvolle spelers.  
 
Combinaties bespreekbaar (bijvoorbeeld duo’s of beide teams trainen) 
 
Vergoeding: In overleg en passend bij de functie. 
 
Heb je interesse neem dan contact op met de technische commissie. 
 
Hans Custers: tel: 06 - 12461935 
Roy Willems:   tel: 06 - 54223084 
 
 
 
 

                    Activiteitenkalender   2017 
  

JULI  

  
7 Optreden Venray Muziektotaal (19.00 uur) Aostrumse Zang Kompeneej 
12 Buitenoptreden bij BIT (Aanvang 20.00 uur) Aostrumse Zang Kompeneej
20 Thuisblijverstoernooi TCO
27 Deelname Fietsvierdaagse Venray Aostrumse Zang Kompeneej
28 Optreden Venray-Centrum (tijdens Koopavond) Aostrumse Zang Kompeneej
29 Jeu de Boules (3-Dorpen) KBO
  

AUGUSTUS  
  
8 Kevelaer KBO
27 Luikse markt Harmonie
30 Spellenmiddag De Zonnebloem

  



Een aandeel in elkaar

Bijeenkomsten voor 
verenigingen en stichtingen

                 op  27 en 29 juni

Heeft jouw club zich al aangemeld?

Rabobank Horst Venray organiseert twee bijeenkomsten om

het verenigingsleven te versterken én inspireren. Op dinsdag

27 juni zijn we in De Witte Hoeve in Venray en op donderdag

29 juni in C.C. ‘t Gasthoes in Horst. Aanvang: 19.30 uur.

Programma:

● presentatie door Marco Bogers, directeur van VVV. Wat valt er

te leren van een professionele vereniging als VVV?

● uitleg over ons sponsorbeleid incl. de Clubkas Campagne

Op rabo.nl/horstvenray/bijeenkomstVS2017 vind je alle info en

kan je je club aanmelden t/m 23 juni. Graag tot ziens!



SEPTEMBER  
  
2 Fietstocht & Feestavond TCO
3_6 4 Daagse reis (3-Dorpen) KBO
12	 Kermisfietstocht	 KBO
15 Najaarscompetitie TCO
19 Kienen KBO
21 Modeshow Zijactief
22 Najaarscompetitie TCO
25 Marcienne Collection (3-Dorpen) KBO
29 Najaarscompetitie TCO
30 Uitwisseling met “’t Lobke” TCO
?_? Uitwisseling met “De GageL” TCO 

OKTOBER  
  
1 Dag v/d Ouderen KBO
3 Hoofd/nek behandelingen (Vita Oostrum) Zijactief
6 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
10 Kienen KBO
12 Herfstwandeling KBO
13 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
17 Wittem (3-Dorpen) KBO
20 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
26 Excotisch fruit Zijactief
27 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO 



 
  Bezoek van Zonnebloem Oicastrum aan de luchtmachtbasis. 
 
 
Op 14 juni  bracht de Zonnebloem met een grote groep een bezoek aan de  
Luitenant-Generaal Bestkazerne.  
Dit is de luchtmachtbasis, gelegen in Vredepeel. 
Onze vrijwilligers en deelnemers werden met  
een kop koffie / thee, en iets lekkers erbij ontvangen.  
De grote groep werd al gauw in 3 delen gesplitst.  
En werden we door het museum rondgeleid door zeer enthousiaste vrijwilligers van de luchtmachtbasis.                            
Op alle vragen kreeg je antwoordt. 
Ook was er de mogelijkheid om buiten alles te bekijken, zoals geleide wapens en ander materiaal.  
Na weer veel geleerd en gezien te hebben werd deze middag rond 16.00 uur afgesloten met een koel drankje en 
dankwoord aan de vrijwilligers van de luchtmachtbasis. 
 
Ieder bedankt voor zijn/haar bijdrage aan deze fijne middag. 
 

 
 
 
 

Hondenbezitters van Oostrum 
 
Gisteren zag ik een hond op het grasveld bij de watermolen zijn behoefte doen.                                                                                                                                            

DE BAAS RUIMDE KEURIG DE HONDENPOEP OP. 
Uw Oostrumse KBO probeert de borders en perken van Oostrum schoon en onkruidvrij te 
houden, zodat Oostrum er mooi uitziet en het er prettig wonen is. 
Wilt u, hondenbezitters, onze mensen van de groenploeg en alle andere   Oostrummers 

helpen door deze borders en perken VRIJ VAN HONDENPOEP te houden a.u.b. 
 

Hartelijk dank. 
 

De Groenploeg van de KBO 
 
 


