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 Insectenwandeling in ’t Sohr  
 

 
IVN Geysteren-Venray organiseert op zondag 2 juli een insectenwandeling in natuurgebied ’t Sohr in Blitterswijck .  
De tocht start om 14:00 uur bij de molen te Blitterswijck. Deelname is gratis. 

 
’t Sohr is een 
natuurgebied met 
(broek)bossen, vennen, 
poelen (visvijver) en 
mooie graslanden.               
We gaan op een rustig 
tempo een ronde lopen 
en laten ons verrassen 
door de talrijke insecten 
in het gebied. 
Gezamenlijk proberen 
we de gevonden 
exemplaren op naam te 
brengen of in ieder 
geval wat 
wetenswaardigheden 
over de familie te 
vertellen.  
Nieuwsgierig?                    
Kom gezellig meelopen 
en zoeken.                   
Vergeet vooral het 
fototoestel niet mee te 
nemen. 
 
 

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

3 juli 19.15u. Seizoensafsluiting      

              (blokfluiters, Klasse Orkest, leerlingen Noud,   
   opleidingsorkest,

 Hit-it, ensemble orkest, slagwerkgroep)

Agenda

15 juli Inzamelen oud papier

29 juli Inzamelen oud papier



Zondag 2 juli 9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)     

 Piet en Dora Janssen-van Berlo en overleden familie, 
 Gien Jeuken-Fleurkens en Teng Moorrees, 
	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,		
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.   

Dinsdag 4 juli 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.            
 

                       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
  

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



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!

www.keuken-badwinkel.nl



Harmonie SMT Oostrum
seizoensafsluiting

Blokuiters

Jeugdorkest
Leerlingen
Slagwerk

Maandag 3 juli
19:15 Oesterham

Hit-it
Klasse orkest
Ensemble orkest

Slagwerkgroep





 
 
 
Ode aan de juffen en meesters van het basisonderwijs 
 

Vandaag ontving ik de volgende bedankmail.                                                                               

Beste allemaal,                                                                                                                                                         
Bedankt voor het tekenen van de petitie: Investeer in onderwijs! We staan inmiddels op                   
meer dan 250.000 handtekeningen. Dit is een goed begin. Doe ook mee met het vervolg!  
Kom op 27 juni naar de manifestatie in Den Haag!  
Dinsdagmiddag 27 juni overhandigen wij de petitie aan de politiek. Wij roepen jou op om samen            
met je onderwijscollega’s, andere ouders of sympathisanten naar het Malieveld in  Den Haag te 
komen.                                                                                                                          
Was getekend: Het profront. Dit staat voor: investeer in goed primair onderwijs.                   
 
Basisschoolleraren leggen op dinsdagochtend 27 juni een uur lang het werk neer uit protest tegen   
de lerarentekorten, de (te hoge) wekdruk en de slechte salarissen.  
Bekende Nederlanders hebben laten weten dat ze achter de actie staan, hebben de noodkreet 
opgepikt en betuigen hun steunen aan de actie van de docenten.  
En tussen die bekende Nederlanders staat inmiddels ook een naam van een Oostrummer: Jan van de 
Ven. Als je niet weet wie Jan van de Ven is, dan lees je vooral zijn columns in  de Peel en Maas of in 
Venray bloeit destijds. Die bevlogen  columns schrijft over zijn werk als leraar en zijn rol als vader. 
Maar sinds een aantal maanden ook aandacht vraagt voor de positie van de leraren in het 
Basisonderwijs.  
 
Hoe erg is het om onze regering op deze manier duidelijk te moeten maken hoe belangrijk de basis 
school voor kinderen is. Letterlijk: hier leg je de basis voor het onderwijs van een kind. Hier start de 
schoolloopbaan van ieder mens en we weten met zijn allen hoe belangrijk zo’n juf of meester is voor 
onze kinderen. Die je leert rekenen, lezen en schrijven. Die je vertelt over de natuur, over de 
geschiedenis van je land of ver daarbuiten. Die je normen en waarden bij brengt en die je leert 
samenwerken met anderen; of je arm bent of rijk, blond of donkerbruin. Die ruzies oplost tussen 
kinderen uit de klas en zijn stinkende best doet om het kind het gevoel te geven dat hij er mag zijn en 
uniek is. Die je vader en moeder kennen en weten wat er thuis allemaal speelt.  
Op die basisschool komt het hele dorp, de wijk, de buurt bij elkaar en worden vriendschappen voor 
het leven gesloten. Elke reunie van de Basisschool laat dat weer zien. 
Voor mij kan het salaris van de juffen en meesters van het basisonderwijs niet hoog genoeg zijn. Het 
zijn duizendpoten, kanjers, bouwpastoors, genieen……  
Ik hoop dan ook dat de 27e juni een succes is geworden. Dat het Malieveld volgestroomd is met 
mensen die laten zien dat ze willen investeren in het primair onderwijs.   
 
En ja…..eerlijk is eerlijk. Jan, ik ben wel een beetje jaloers op die columns van jou. 
 
 

 Buuf van het genootschap 

 





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
29 Mini Maestro Harmonie
  

NOVEMBER  
  
2 Themamiddag KBO
3 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
4 Herfsttoernooi TCO
7 Lezing: Homeopathie Zijactief
18 Doemiddag De Zonnebloem
9 Algemen Ledenvergadering Roermond Zijactief Roermond
10 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
14 Kienen KBO
17 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
21 “Verstand op nul” Documentaire (Ruud Lenssen) Zijactief
  

DECEMBER  
  
12 Presentatie “Voedselbank” Zijactief
12 Kienen KBO
14 Kerstviering KBO
16 Kerstconcert (Leuen & Oostrum) Harmonie
20 Kerstmiddag De Zonnebloem
21 Kerstavond Zijactief
  

                      Activiteitenkalender   2018 
  

JANUARI  
  
13 Start Jubileumjaar (100 Jaar) Harmonie
27 Snerttoernooi TCO
  

MAART  
  
4 Rommelmarkt Harmonie
17 Lentetoernooi TCO



* 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 
 
 
 
 

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 
 
 




