
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

REDACTIE ADRES:                                                                                  
G. Smedts, Valkenkampstraat 14,                                                                                

5807 AN Oostrum ☎ 0478 – 58 46 42                                                                                  

Emailadres: weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

SLUITING AAN TE LEVEREN KOPIJ:                                                                           
ZATERDAG 18.00 uur 

FINANCIELE ZAKEN & ABONNEMENT:                                                                             

R. Arts, Eijckenhof 6, 5807 CH Oostrum  ☎ 06 - 51 26 99 58                  

Emailadres:  financieel.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

BEZORGKLACHTEN:   PERIODIEK   ☎ 0478 – 58 28 77 
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Project  vastenactie 2018 (Goede doelen actie Oostrum) 
 
In het Oosten van Sri Lanka, aan de Indische oceaan, ligt het district Batticaloa, een voornamelijk door Tamils   
bewoonde streek. Deze streek is de afgelopen jaren zwaar getroffen door een vernietigende tsunami in 2004 en een 
langdurige burgeroorlog. De bewoners van deze regio zijn voornamelijk arme boeren en vissers.                                                                  
Veel mensen zijn omgekomen, veel anderen moesten noodgedwongen verhuizen, er is veel schade toegebracht aan 
dorpen, de bestaande infrastructuur en openbare voorzieningen. Geld voor exploitatie van de natuurlijke                   
hulpbronnen is er niet. De werkeloosheid is hoog. 
Ruim 1200 weduwen, waarvan velen hun man verloren hebben in de burgeroorlog, en hun kinderen hebben zich de 
laatste jaren in deze al zwaar getroffen streek  gevestigd. Verder zijn er meer dan 200 wezen en ruim 100 gehandicapten 
komen wonen. Zij kunnen zich nauwelijks in leven houden.  
 
Het Vastenactieproject voor Sri Lanka dat Venray en haar dorpen dit jaar  ondersteunt is door de bisschop van het 
Diocees Batticaloa  opgestart in het dorp Vaharai, waar de allerarmsten leven. Doel is een aantal weduwen aan een 
beter bestaan te helpen. Na een onderzoek naar de behoeften van deze groep zijn tien van de meest kwetsbare 
weduwen met hun gezin geselecteerd. Voor het project is veel steun vanuit de lokale gemeenschap.                                                   
Door deze families een middel van bestaan te verschaffen zullen ze in staat worden gesteld om niet alleen in hun                 
eigen behoeften te voorzien, maar tegelijk ook bij te dragen aan de economische situatie van de gemeenschap                
waarvan ze deel uitmaken.  
Via dit Vastenactieproject kan voor deze tien armste families  een kleinschalige kippenboerderijtje met een tiental                 
grote kippenhokken worden opgezet. Kippen zijn erg waardevol op Sri Lanka. Ze verschaffen de weduwen een stabiel 
inkomen en daarmee een redelijk bestaan. De verkoop van eieren komt ook de lokale gemeenschap ten goede.   
Op de langere termijn zal dit  project zich door geleidelijke uitbreiding zelf blijven financieren.  
 
De MOV-groep heeft het volste vertrouwen dat er weer een mooi bedrag ( in 2017 plm. 10.000 euro in de gemeente 
Venray) wordt opgehaald.  Iedereen kan meedoen  middels de Goede Doelen Actie waarvan de  Vastenactie in veel 
dorpen een onderdeel is, het vastenactiezakje in de kerk  of door rechtstreekse overmaking van de gift naar rekening 
NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Missiebureau  te Roermond onder vermelding van ’Vastenactie Venray’.                                      
Geheel in lijn van  de organisatie Follow de Money zorgt de MOV-groep ervoor dat  het geld op de goede plaats                
terecht komt. 
 
 



ZATERDAG  24 Maart 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

                         LOCATIE: PARKEERPLAATS

                  ‘t ALLEMANSCAFÉ

 
 

 

 

Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend,                    
de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten.                        

Voor Spoedrecepten van uw Apotheek kunt u 
buiten openingstijden terecht bij een Huiartsenpost. 

0900 – 8818  
Bij een melding van vernieling                                         

of overlast dan kunt u  zich wenden tot de 
gebiedsmentor van de Politie Noord-Limburg,                                                

Dhr. Pim Hoevenaars.                                                                                                                                                                                  
  

 

 

Bereikbaar via  

GEEN SPOED, WEL POLITIE ?                                        

0900 – 8844 
Hinder of overlast in de openbare ruimte,                                  

of als u vragen of meldingen van praktische aard                       
zoals b.v. Losliggende stoeptegels, gevaarlijke                     

obstakels e.d. met de: 

GEMEENTE VENRAY       

   523333 

WEEKENDDIENSTEN                                                                     
HUISARTSEN & APOTHEEK 

MELDINGEN                                                                     
AMBULANCE-POLITIE                                                           
GEMEENTE VENRAY 

 

Data Tijd Plaats
  
21-mrt 11.00 tot 12.00 Watermolen
4-apr 11.00 tot 12.00 Watermolen
18-apr 11.00 tot 12.00 Watermolen
2-mei 11.00 tot 12.00 Watermolen
16-mei 11.00 tot 12.00 Watermolen
30-mei 11.00 tot 12.00 Oesterham
13-jun 11.00 tot 12.00 Watermolen
27-jun 11.00 tot 12.00 Oesterham
11-jul 11.00 tot 12.00 Watermolen

17 mrt. 09.30u. Potgrondactie
18 mrt. 11.00u. *Concert met jeugd-/                 
 opleidingsorkesten van Grubbenvorst,
 *Leunen/Oostrum en IJsselsteijn in   
  gemeenschapshuis 
               *“de Smelehof”, Puttenweg 2, IJsselsteijn
19 mrt. 18.30u. Repetitiejeugdorkest

19.30u. Thema avond voor leden:                
  toekomst van de vereniging
21 mrt. 13.30u. M4L blokfluitgroep
 14.30u. M4L instrumentengroep
 15.45u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 

24 mrt. Inzamelen oud papier
2 apr. Optreden jeugdslagwerkgroepen in Ayen
7 apr. Inzamelen oud papier
21 apr. Inzamelen oud papier



Zondag 18 maart  9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (samenzang)   

 jaardienst overleden ouders Litjens-Hendriks en overleden familieleden,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  

 10.30 uur: Doop van Senna, Johanna, Stijntje Frederix

Dinsdag 20 maart  9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)  

Zaterdag 24 maart 17.00 uur: Palmpasengezinsviering (Pastoor)

Palmzondag 25 maart 9.30 uur: Hoogmis met wijding en uitreiking van de palmtakken!
                  (pater R. Willemsen) (Venray’s Gregoriaans Koor)

  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.              
 

BERICHTJE WERKGROEP KERSTSPEL: 
 

Heel leuk nieuws! 
 
Naar aanleiding van onze vorige oproep hebben zich al drie mensen opgegeven; te weten mevr. 
Kuenen, mevr. Linskens en mevr. Nooijen,  om samen de kostuums voor het komende kerstspel in 
de kerk te maken. 
Super fijn vinden we dat! 
Dit groepje wil graag gaan beginnen, maar zou best nog wat extra helpende handen kunnen 
gebruiken. Vele handen maken licht werk…. 
  

Heeft u nog tijd en zin om mee te helpen? Dan horen we dat graag. 
Vervolgens komen we een eerste keer bij elkaar met een kopje koffie en kan er stof 
gekocht worden. 
Wilt u dit laten weten bij: 
 
Liedy Janssen: liedypierrejanssen@ziggo.nl  06-36160116  
Helga Cornelissen: rhcornelissen@kpnmail.com  06-23719560 
Leonie Roth: jorisenleonie@home.nl   06-23130071 
 
Hartelijke groeten, 
 
Werkgroepje kerstspel: Meneer pastoor, Helga Cornelissen, Liedy Janssen en Leonie Roth. 
 
 

        
 





PALMPASEN 2018 

WEES WELKOM ALLEMAAL! 
 

Beste kinderen,   
 

Op zaterdag 24 maart a.s. vieren we om 17.00 uur Palmpasen, een 

speciale viering voor jullie, de kinderen en jongeren.  

Breng ook jouw vriendje of vriendinnetje mee  

op woensdag 21 maart naar de basisschool van Oostrum, waar we 

tegen 14.00 uur de palmpasenstokken optuigen met paaseitjes, 

pelpinda´s, appels, broodhaantje en palmtakken.  

Deelneming is voor iedereen gratis.  

Maar geef jezelf en je vriend(in) op bij Liedy Janssen: Goetzenhof 1  

e-mail-adres: liedypierrejanssen@ziggo.nl 

Je kunt ook een appje sturen: 06 -36160116. 

Met de mooie ´Palmpasen´houden jullie op zaterdag 24 maart om 

17.00 uur een kleine processie in de kerk. De palmpasen worden 

gezegend en je mag de prachtig, opgetuigde palmpasenstok mee naar 

huis nemen en daar een tijdje bewaren. 

Het palmpasenkruis mag je later weer bij Liedy Janssen afgeven, want 

die hebben we volgend jaar weer nodig.  

Als je wilt mag je de palmpasen ook naar opa of oma brengen en daar 

laten staan.  Bespreek dit met pap en mam, die vinden het zeker leuk 

dat je meedoet.  

Alle aanwezigen krijgen op het einde van de viering een gezegend 

palmtakje aangereikt. De heilige Mis zal worden opgedragen voor het 

geluk en welzijn van de kinderen, ouders en grootouders.  

De werkgroep zorgt voor alle spullen. 

 

Geef je bij Liedy op tot uiterlijk maandag 19 maart a.s.:  

 

Werkgroep gezinsviering  

  



 
Praktijk ONS Gewicht 

 

 

U wilt een paar kilo’s afvallen?                                              
Maar geen streng dieet?                                                     

Bereik het gewicht dat bij u past door ETEN! 

Interesse?                                                                             
Kosteloos kennismakingsgesprek 

Praktijk ONS Gewicht 
Gewichtsconsulente/Voedingscoach                              
Voor inviduele- en groepsbegeleiding,                          
advies en voorlichting  

Mieke Hilgers-Notten                                                                         
De Horik 31, 5807 CJ Oostrum                                                                                          
facebook  @onsgewicht     Tel. 06 – 18020680                   
Info: praktijkonsgewicht@gmail.com  

Geaccrediteerd door                                                                       
de meeste Zorgverzekeraars 

 

077-320 9700

www.vanleendertbv.nl



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

Jaarvergadering 2018 
 
Leden KBO 

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering. 
 
Datum: dinsdag 20 maart 2018  
Aanvang: 13:30 uur 
Locatie: D’n Oesterham 

De agenda en bijlagen ontvangt u vantevoren per mail. Voor degenen die geen mailadres hebben:                                    
de agenda zal in het Oostrums Weekblad van 15 maart vermeld worden.                                                                                     
Tevens zal deze agenda met de notulen van de vorige vergadering, jaarverslag 2017                                                                           
en de financiële stukken, voor de vergadering op de tafels worden gelegd. De zaal is om 13.00 uur open. 

De middag wordt afgesloten met een optreden van Magic Math. Math is goochelaar/entertainer                                          
en komt uit Venray. Hij zal een spectaculaire voorstelling voor ons verzorgen. 
 
Graag tot 20 maart in d’n Oesterham ! 
 
 
                                                              
 

Creatieve middag 
 
Maandag 26 maart: PAASKRANS van takken, mos, blauwe druifjes, 
enz. 
 
Opgave bij Els Hermsen voor 18 maart. 
Telefoon: 0478-511405 
of mail naar: elshermsen@gmail.com 
 
Bent u nog nooit op de crea-middag geweest,                                                                                              
kom gerust eens kijken of geef u op voor 18 maart.    
 
We starten om 13.30 uur.                                                                                                                                                       
 
Iedereen is van harte welkom. 
 
 
 

. 





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

Aan alle leden, 
 
Namens het bestuur nodig ik u uit op onze jaarvergadering die gehouden wordt op  
dinsdag 20 maart 2018 om 13.30 uur in D’n Oesterham te Oostrum 
 

Agenda 
 

1. Opening door de voorzitter 
 

2. Notulen vorige vergadering d.d. 28 maart 2017 
 

3. Jaarverslag boekjaar 2017 
 

4. Mededelingen vanuit het bestuur 
 

5. Financieel verslag 2017  
 

6. Verslag kascommissie: benoeming nieuw lid kascommissie 
 

7. Vaststelling jaarprogramma 
 

8. Aftredend bestuurslid en niet herkiesbaar: Tonny Duijn 
 

9. Nieuwe bestuursleden 
Het bestuur draagt voor: 
- Roos Rongen. Zij is 1 jaar aspirant bestuurslid geweest. 
- Ellie Jeucken. 
 
Eventuele kandidaten kunnen zich melden t/m 16 maart a.s. 
 

10. Pauze (stemming) 
 

11. Benoeming nieuwe bestuursleden 
 

12. Rondvraag 
 

13. Sluiting door de voorzitter 
 
De middag wordt afgesloten met goochelaar/entertainer Magic Math uit Venray 
 
Tot ziens op 20 maart 
 
P.S. Het financieel verslag, de notulen van 28 maart 2017 en het jaarverslag van 2017 liggen ter inzage op de 
tafels. Voorafgaand aan de vergadering, vanaf 13.00 uur kunt u deze inzien. 
 
Tonny Duijn 
Secretaris 



 

 
 
Nieuw bij schoonheidssalon Mooi! 

bij Maud 
 

Lash volume lifting 
Kunnen jouw rechte wimpers wel een volume boost en mooie krul 

gebruiken?! Kies dan voor Lash Volume Lifting! (Foto is direct na de 
behandeling genomen, na 24 uur vanwege het intrekken van de voeding 

, kun je de wimpers uit elkaar borstelen voor een nog mooier voller 
resultaat!). Lash Volume Lifting keratine behandeling is een behandeling 

om de natuurlijke wimpers te krullen zonder gebruik van 
wimperextensions of mascara. Deze unieke behandeling met siliconen 
pads is geschikt voor elke wimpersoort en lengte. Lash volume lifting is 
niet schadelijk voor je eigen wimpers en geeft volledige voeding en een 
boost (door de collageen en vitamine E en extra keratine. Resultaat 6 tot 

9 weken zichtbaar! 

 

Voor vragen of meer informatie kun je altijd even bellen of mailen. 

 
 
 
 

Schoonheidssalon Mooi! bij Maud 
Maud Cornelissen 

Van broekhuizenstraat 44 
5807 AL Oostrum 

0611826007 
info@mooibijmaud.nl 
www.mooibijmaud.nl 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dat kan want zaterdag 17 maart 
vanaf 09.30 uur komt de harmonie 
weer met potgrond langs de deur. 

 
 

U kunt de potgrond in zakken van 40 liter 
kopen. Prijs € 4, per zak (3 voor € 11, -) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 6 april 2018 
Vrijwilligersavond 

 
Beste vrijwilliger van SVO 
 
Wij nodigen je graag uit voor de vrijwilligersavond op vrijdag 6 april 2018. 
 
Een gezellige avond die in het teken staat van de vrijwilliger.  
De avond begint om 20.00 uur. Wij zorgen voor een hapje en een drankje.  
Tevens huldigen we deze avond onze jubilarissen. 
 
Je kunt je opgeven via onderstaand formulier of via email, doe dit wel voor 25 Maart a.s. 

 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
* Ik kom alleen / met partner (* doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Dit formulier kun je inleveren bij: Job Euwes, Buitenhof 16 Oostrum  
of opsturen naar info@svoostrum.nl 
 

Keukens 
Badkamers • Tegels 
NIEUW TOILET NODIG?
Luxe strak wandcloset+zitting, 
fontein+kraan. 
Alles 1e keus voor slechts 875.-

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



 

Broodje Beton 

 

Op 21 Maart is het zover: de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 staan dan op het programma. 
Hoewel ik me iets minder met politiek bezig houd, ontkom ik er niet aan om hier toch over na te 
denken. De grote reclameborden langs mijn fietsroute van werk naar huis trekken voortdurend de 
aandacht, de politieke uitzendingen op de regionale zenders kan ik niet ontwijken. De lokale politici  
in hartje Venray vragen mijn aandacht. Ik mis het bankje van Joost van de Vorle. Ook de 
praatprogramma’s op de publieke en commerciële zenders doen hun uiterste best om zich goed neer 
te zetten en in begrijpelijke taal uit te leggen waar ik als burger voor moet gaan kiezen op 21 maart. 
Onze Gemeente is als een koor: elk lid een ander stemgeluid, alles stemmen samen maken het tot 
een koor en daarom: ‘elke stem telt’.  

Bij het programma van Eva Jinek zag ik een aantal avonden iemand aanschuiven die er een hobby 
van had gemaakt de lokale media-initiatieven te onderzoeken. Ik zit dan te wachten op het Venrayse 
promotie-filmpje……..                                                                                                                                                 
Jan Hendriks samen met Martijn van de Putten voor de Melkfabriek in Leunen met de slogan: 
“Venray moet en kan een stuk socialer”?                                                                                                                           
Ike Busser ‘gezellig’ met de voorzitters van de dorpsraden in het Lunapark op de ‘gezelligste kermis’ 
van Zuid-Nederland.                                                                                                                                                          
Het CDA staat frikandellen de bakken voor de wagenbouwers en Bas Künen met een volle 
winkelwagen op weg naar de Voedselbank.  

Of ik ga stemmen is geen vraag, wel op wie? Om me heen hoor ik dat veel mensen niet gaan 
stemmen. Ze hebben geen vertrouwen meer in de politiek en zijn niet meer op de hoogte van wat er 
speelt in hun gemeente: de afstand tussen politici en burgers zou te groot zijn.                                        
Ik snap dat wel: wat is die overheid en wat doen ze? Is dat de regering, openbaar bestuur, ambtenarij 
of toch ook de volksvertegenwoordiging? Wat is privaat en wat is politiek?    Ik word toch geacht om 
alles zelf te regelen?  

De overheid heeft steeds meer taken afgestoten naar gemeentes en die moeten er maar een draai 
aan geven. Misschien een mooi verhaal aan de buitenkant, maar niet te verteren. Net een broodje 
beton: mooi gepresenteerde buitenkant, alleen het beleg is zo hard als beton en niet te pruimen.   
Dat is lastig eten en daar gaat je honger vanzelf wel van over.                                                                                         
Jawel, we moeten alles zelf gaan regelen en vooral gaan participeren en alles privatiseren.  

Ik zie het al voor me. Ik loop door de Mgr. Hanssenstraat, voorbij het Fort. Een straatwacht vraagt 
naar mijn straatabonnement. Blijk ik over particuliere grond te lopen. Even verderop wordt gevraagd 
naar mijn pleinvergunning. Dit alles onder de noemer privatisering openbare dienstverlening. 
Overdreven?  

Ik ga stemmen. Want op die manier laat ik mijn stem horen voor het nieuwe gemeentekoor.                    
Veel wijsheid volgende week.    

 

Buuf van het Genootschap 

           



                         
 

Oud ijzer actie 
 

Zaterdag 7 april 2018 vanaf 9.00 uur zal het oud ijzer weer worden 
opgehaald door leden van SV Oostrum.              

We hopen dat u het oud ijzer weer met grote hoeveelheden                              
aan de straat zet deze ochtend!!!! 

 

Voor grote stukken graag even een mailbericht aan                                             
Stef Fleurkens,:   s.fleurkens@gmail.com 

 

 

Alvast bedankt namens het bestuur van SV Oostrum 

 



SVO VOETBAL 
 
 

Jeugd    
    
Uitslagen    
 
zaterdag 10 maart 2018    
S.V. Oostrum JO19-1 SJO Vianen Vooruit HBV JO19-1 2 - 1  
S.V. Oostrum JO17-1 Hegelsom JO17-1G 6 - 1  
FCV-Venlo JO15-1 S.V. Oostrum JO15-1 4 - 1  
Ysselsteyn JO13-1G S.V. Oostrum JO13-1G 2 - 6  
S.V. Oostrum JO13-2 SV Venray JO13-5 3 - 4  
Montagnards JO11-1 S.V. Oostrum JO11-1 12 - 0                                                
  Speler van de week Rens Kessels 
Montagnards JO11-3 S.V. Oostrum JO11-2 6 - 1  
S.V. Oostrum JO11-3G ST SV United/BVV'27 JO11-5 1 - 5                                                   
  Speler van de week Loek Ruhe 
S.V. Oostrum JO9-1 SV Venray JO9-2 5 - 5  
S.V. Oostrum JO9-2 ST SC. St. Hubert/De Willy's JO9-1G 13 - 6  
Leunen JO9-2 S.V. Oostrum JO9-3 5 - 5                                                       
  Speler van de week Jip 
S.V. Oostrum JO8-1 Blerick JO8-1 0 - 20                                                               
  Speler van de week Adam Boghrissi 
DSV JO8-2 S.V. Oostrum JO8-2 3 - 7                                             
  Speler van de week Luuk Laurensse 
S.V. Oostrum JO8-3 Wittenhorst JO8-2 7 - 3                                               
  Speler van de week Jans Jeucken 
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2   - S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 5 - 5                                                  
                 Spelers van de week Jelte Hermans en Giel Jeucken 
 
Programma   
 
zaterdag 17 maart 2018   
Toxandria JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1                   15:00 
Olympia'18 JO17-2 S.V. Oostrum JO17-1                   15:00 
S.V. Oostrum JO15-1 ST SV United/BVV'27 JO15-1     13:30 
H.B.S.V. JO15-2 S.V. Oostrum JO15-2G                12:00 
S.V. Oostrum JO13-1G SV Venray JO13-3G                     10:00 
ST DEV-Arcen/RKDSO/IVO JO13-2G S.V. Oostrum JO13-2                  11:00 
S.V. Oostrum JO11-1 SV Venray JO11-3G                     09:00 
S.V. Oostrum JO11-2 JVC Cuijk JO11-5                          09:00 
Olympia'18 JO10-3G S.V. Oostrum JO11-3G                09:15 
Leunen JO9-1G S.V. Oostrum JO9-1                     09:00 
ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO9-2 S.V. Oostrum JO9-2                     09:30 
S.V. Oostrum JO9-3 ST Meterik/America JO9-1        11:00 
Baarlo JO8-1 S.V. Oostrum JO8-1                     09:00 
S.V. Oostrum JO8-2 EWC'46 JO8-1                               11:00 
Wittenhorst JO8-3 S.V. Oostrum JO8-3                     09:00 
S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 EWC'46 JO7-1/EWC'46 JO7-2    11:30 
woensdag 21 maart 2018   
S.V. Oostrum JO15-2G     -                                                   ST Stormvogels'28/HRC'27 JO15-1G   18:30 
 



                     Activiteitenkalender   2018 
                            Kijk voor de Digitale kalender op: www.dorpsraadoostrum.nl/kalender
  

MAART  
  
17 Lentetoernooi TCO
17 Potgrondactie Harmonie
19 Computeren KBO
20 Jaarvergadering KBO
21 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
21 Anturiumkwekerij Peelen De Zonnebloem
25 Optreden Peelmuseum (Ysselsteyn) AZKompeneej
26 Creatieve middag KBO
27 Seks is van alle tijden Zijactief
28 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
28 Anturiumkwekerij Peelen De Zonnebloem
  

APRIL  
  
3 Fietstocht KBO
3_7 Gezamelijke collecte (Goede Doelen) 
4 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
5 Dag van Alleengaanden in Venray Zijactief (Roermond)

9 Computeren KBO
10 Kienen KBO

Senioren    
    
Uitslagen    
 
zaterdag 10 maart 2018    
S.V.V. Vet. S.V. Oostrum Vet. 1 - 1  
zondag 11 maart 2018    
VVV'03 1 S.V. Oostrum 1 1 - 2  
S.V. Oostrum 2 Leunen 3 0 - 3  
S.V. Oostrum 3 SSS'18 4 0 - 2  
Kronenberg 2 S.V. Oostrum 4 0 - 2  
S.V. Oostrum 5 SVOC'01 3 4 - 1  
ST United/Resia EWC'46 VR1 S.V. Oostrum VR1 3 - 1  
    
Programma    
 
zaterdag 17 maart 2018    
SVOC'01 Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
zondag 18 maart 2018    
S.V. Oostrum 1 DEV Arcen 14:30  
SVEB 2 S.V. Oostrum 2 11:00  
Merselo 2 S.V. Oostrum 3 11:00  
S.V. Oostrum 4 Sparta'18 6 10:00  
SV Lottum 3 S.V. Oostrum 5 12:00  
S.V. Oostrum VR1                                ST Helden/Panningen/Echel/Bevo VR3          12:00 
 



11 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
12 Huizenaar haarwerk Zijactief 
12 Lentewandeling KBO
16 Cratieve middag KBO
18 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
23 Computeren KBO
24 Maaltijdservice Zijactief
25 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
29 Loeren bij de Boeren Zijactief (Roermond)
30 Cratieve middag KBO
  

MEI  
  
2 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
7 Computeren KBO
9 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
14 Creatieve middag KBO
15 Kienen KBO
16 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
23 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
27 Mariaviering (met korte Maria-processie om 10.00 uur) Parochie & KBO
28 Computeren KBO
29 Speurtocht Zijactief
29 Fietstocht met Picknick KBO
30 Inloopmorgen in de Watermolen KBO

  

JUNI  
  
3 Straotestrijd 2018 
6 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
12 Kienen KBO
12 Fietsdagtocht & Picknick Zijactief
12 Openluchtmuseum Arnhem De Zonnebloem
13 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
13 Midgetgolf (3-Dorpen) KBO
20 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
21 Dagreis (3-Dorpen) KBO
27 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
  

JULI  
  
4 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
11 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
18 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
25 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
28 Jeu de Boules (3-Dorpen) KBO
  

AUGUSTUS  
  
1 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
7 Kevelaer (3-Dorpen) KBO 



 

 

 

 

Bent u de 50 gepasseerd en nog geen lid van de KBO?  

 

Lees dan verder: 

Er zijn veel goede redenen om lid te worden van de KBO : 

Wij pleiten o.a. voor: 

 Een goede en betaalbare gezondheidszorg 
 Uw inkomen, behoud van de AOW, de hoogte daarvan en uw pensioen 
 Voldoende, betaalbare, veilige en voor ouderen geschikte woningen 
 Een goed geregeld, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer 

 

Service o.a.: 

 Informatie en verwijzing 
 Ouderenadvisering 
 Rijbewijskeuring vanaf 75 jaar voor € 30.00 
 Belastingservice 

 

Activiteiten: 

 Er zijn allerlei activiteiten voor leden. Men kan deelnemen aan cursussen, informatiebijeenkomsten 
of aan één van de vele activiteiten op sociaal of recreatief gebied. 

 

Extra voordeeltjes: 

 Het ledenmagazine Nestor en het regioblad De Schakel (10 keer per jaar) 
 Interessante kortingen (via de ledenpas) op o.a. (zorg)verzekeringen, rijbewijskeuring, diverse 

evenementen en beurzen 
 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat 

De contributie bedraagt € 20.00 per jaar.  

Wilt u ook lid worden en gebruik maken van alle voordelen die hieraan verbonden zijn?                         

Vul dan het formulier in en bezorg dit bij het secretariaat. (zie briefhoofd) 

zie ook onze website: www.kbo.limburg.nl - afdelingen - Oostrum, of http://oostrum.dorpenvenray.nl/kbo-oostrum 

 



 
 
 
 
 
 
 

AANMELDINGSFORMULIER 
Lidmaatschap KBO t.b.v. Ledenadministratie 
 
Persoons/adres/overige gegevens 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
 

HOOFDBEWONER MEDEBEWONER 

NAAM 
 

  

VOORLETTER(S) 
 

  

TUSSENVOEGSEL 
 

  

STRAAT 
 

  

HUISNUMMER 
 

  

POSTCODE 
 

  

WOONPLAATS 
 

  

TELEFOONNUMMER 
 

  

E-MAIL ADRES 
 

  

GESLACHT M/V 
 

  

GEBOORTEDATUM 
 

  

NAAM VERZORGINGSHUIS 
 

  

KAMERNUMMER 
 

  

NAAM AFDELING 
 

OOSTRUM IDEM 

 
 
 
MET INGANG VAN: …………………………………. 
 
 
HANDTEKENING” …………………………………. 
 



“ Zo zorgen we in ons dorp voor elkaar “

SERVICEPUNT Oostrum
Wat doet het servicepunt?
Het helpen om mensen met elkaar in verbinding te brengen.

Hoe werkt het Servicepunt?
• Tweewekelijks inloop spreekuur in de Watermolen 

waar de HULPVRAAG besproken kan worden
• U kunt met uw HULPVRAAG of HULPAANBOD 

terecht op:
• Telefoonnummer: 0478-206966 (bericht inspreken)

• Ons emailadres: Servicepunt@dorpsraadoostrum.nl  
We nemen dan contact met u op.

P.s. Aan een website/ App wordt gewerkt

Het Servicepunt is onderdeel van 

Voor en Door Oostrum
Vraag      + Aanbod      = HULP = SAMENWERKEN


