
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 

 



ZATERDAG  7 April 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 Huisartsenpost. 

0900 – 8818  
Bij een melding van vernieling                                         

of overlast dan kunt u  zich wenden tot de wijkagenten 
van de Politie Venray-Oost      

 

Esther Kessels, Harry van der Kruijs, 
Peter Wefels en Esther van Lee 

                                                                                                                                                                                 

 Bereikbaar via  

GEEN SPOED, WEL POLITIE ?                                        

0900 – 8844 
Meldingsformulier: www.politie.nl 

Email: wijkagenten-venray-oost.venray-gennep@politie.nl 
 

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
  
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

7 april 09.00u. Inzamelen oud papier

9 april 18.30u. Repetitie jeugdorkest

11 april 13.30u. M4L blokfluitgroep

 14.30u. M4L instrumentengroep

 15.45u. Leerlingen slagwerk

 19.00u. Repetitie Hit-it

 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 

21 apr. Inzamelen oud papier



Zondag 8 april 9.30 uur: Hoogmis (pater Ruud Willemsen) (Herenkoor) 

 Jo Pouwels-Tijssen en jaardienst Jan Pouwels,   
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 

Dinsdag 10 april 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.          
     

Lentewandeling Wellerlooise bossen en uitkijktoren 

Datum:  donderdag 12 april 

Vertrek: 13.00u parkeerplaats Watermolen  

Opgave: vóór 12 april bij Jan Aarts 586091 
 

Hallo wandelvrienden 

We gaan wandelen in de Wellerlooise bossen. 

Start bij de parkeerplaats ( hek rode hoekbank, Schaak Rabo pedje ) 

Het 1e gedeelte: loopt langs Aschwaeter, kinderboederij de Loi  naar de uitkijktoren.  
Deze toren kan men beklimmen.   

Daarna wandelen naar cafe  De Smid  ( tel. 0478-502843) waar we onze pauze zullen houden.                        
Koffie/thee en vlaai wordt aangeboden door de KBO.  ± 3,5 km. 

Het 2e gedeelte: loopt langs de zijkant van het dorp door de Wellerlooise 
bossen langs achterzijde naar de parkeerplaats van de auto’s.  ± 3,5 km. 

Einde wandeling ± 7 km. 

Zij die mee willen met andere auto’s betalen € 2,- aan de bestuurder. 

              Prettige wandelmiddag namens de KBO Oostrum   

 



UW MOBILITEITSPARTNER  BLITTERSWIJCK 

OUDE HEERWEG 23  BLITTERSWIJCK   T 0478 532 444  E INFO@WEJEBE.NL   WWW.WEJEBE.NL

AUTO
STERK IN ELK MERK!

 ONDERHOUD 
APK 

OCCASIONS 
REPARATIE

SCHADEHERSTEL
LEASING

WASSERETTE
BROMMOBIELEN



                                     Secretariaat: 
                                       Binnenhof 5 5807 BV Oostrum 
                             Tel. 0478 – 586052 / 0648450389 
                             Email: secr.kbo.oostrum@hotmail.com 
 

 

Dagreis 3-Dorpen donderdag 21 juni Kinderdijk, een mooi dagje uit voor u...  

                                               

 

 

 

 

 

 

 

Het programma luidt als volgt: 

Vertrek bij kerk vanuit Castenray:7.40u – Oirlo:7.50u – Oostrum 8.00u 

Omstreeks 10 uur worden we in Kinderdijk ontvangen met 2 koffie/thee en appeltaart en ondertussen kunnen 
we genieten van een verbazende show met diverse soorten uilen. 

 Hierna wordt een heerlijke Kinderdijkse koffietafel geserveerd en daarna maken we o.l.v. de gids een 
bezienswaardige rondrit door de fraaie omgeving. 

 Om half 3 zijn we weer terug in Kinderdijk voor een komische demonstratie ambachtelijk glasblazen. 

 Op de terugweg sluiten we onderweg de dag af met een 3-gangendiner. Het “moeten” lopen is deze dag nihil. 

De kosten voor dit “mooie dagje uit” bedragen per persoon 65,00 €. U mag een introducee meenemen. 

 Opgave door overmaking van 65,00 € op rekening NL72RABO0138791791 t.n.v. KBO Oirlo met   vermelding 
van naam/namen. De opgaves worden in volgorde van ontvangst genoteerd, dus ben er op tijd bij s.v.p.  
  
                                                        





 

STICHTING HISTORISCHE KRING OOSTRUM EN SPRALAND 

Hebt u al eens op Rooynet gekeken? 

Ga eens naar www.rooynet.nl  kies “deelnemers” en daarna Historische kring Oostrum en Spraland. 

Wij hebben intussen op Rooynet een groot aantal foto’s gepubliceerd uit “Oostrums Verleden”.                                                                
De moeite waard om te bekijken!  

Hebt u opmerkingen over de bijgeplaatste tekst of herkent u personen die niet juist vermeld zijn, dan stellen wij het op 
prijs als u ons hierover een bericht stuurt. Het mailadres is: historischekringoostrum@ziggo.nl . 

Verder willen wij een beroep op u doen om ons oude foto’s van huizen, boerderijen, dorpsgezichten ter beschikking te 
stellen om te digitaliseren. Ook oude familie foto’s waarop o.a. gezinnen en of gebeurtenissen zijn afgebeeld zijn bij ons 
welkom. Na digitalisering plaatsen we ze met uw toestemming op Rooynet. 

U krijgt de foto’s desgewenst van ons terug. 

Mocht u eens oud materiaal, zoals foto’s en/of documenten over Oostrum willen opruimen, dan zijn wij gaarne bereid 
met u te bekijken of er nog interessante zaken bij zitten om voor de historie te bewaren. U kunt hiervoor contact 
opnemen met het secretariaat via het in het briefhoofd genoemde mailadres en/of telefoonnummer.  

Wij attenderen u er op dat wij nog Dvd’s hebben met historische beelden over Oostrum, die wij tijdens de 
tentoonstelling in oktober 2014 hebben getoond. De DVD kunt u bestellen door € 7,50 over te maken op 
bankrekeningnr: NL 38 RBRB 0928 9381 82 met vermelding van: dvd Oostrum en uw naam en adres. 

Ook zijn nog de laatste exemplaren te koop van het rijk geïllustreerde boek over St. Paschalis in Oostrum, de prijs 
hiervan bedraagt € 19,95. Dit boek is te bestellen door overmaking van het bedrag op bovengenoemd rekeningnummer 
onder vermelding van: boek St.Paschalis en uw naam en adres. 

Zodra wij het bedrag op onze rekening hebben wordt het bestelde bij u thuis bezorgd.  

Graag ontvangen wij uw reacties. 

STICHTING HISTORISCHE KRING OOSTRUM EN SPRALAND 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 6 april 2018 
  G R A N D I O Z E    K I E N A V O N D 
  In Café Zaal ‘t Veule 
  Veulenseweg 49, 5814 AB  Veulen 
  Tel. 0478-581928 
  Aanvang 19.30 uur 
  Zaal open 18.30 uur 
  Prachtige en waardevolle prijzen te winnen. 
  Opbrengst is voor de Invaliden Sport- en BelangenVereniging Venray e.o. 
 



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



 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.  
   
Huizenaar Haarwerk 
 
 

Datum: donderdag 12 april 2018 
Plaats: D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang: 20.00 uur. 
 

Waarom valt het haar uit? 

Wat kunnen de oorzaken hiervan zijn? 

Er zijn een aantal oorzaken o.a.: 

- Alopecia (hier zijn een aantal vormen van) 

- Genetisch 

- Chemo 

Dit alles en welke mogelijkheden er allemaal zijn, wil Huizenaar Haarwerken deze avond graag laten zien. Van 
spray, haarstukjes tot volledige pruikjes. 

Verder brengen zij modellen mee die dan laten zien welke vorm van kaalheid zij hebben.  

Is uw interesse gewekt, kom dan donderdag 12 april naar D’n Oesterham. 

Graag tot dan! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vishandel Eduard Camps  en  Cafetaria ‘t Fort 

gaan in de maanden april en mei op maandag 

vis en verse friet combineren in een speciale actie! 

Deze loopt van maandag 9 april tot en met maandag 28 mei 

 

1 portie kibbeling + saus en 1 pers. verse friet          €   5.50 

1 portie kibbeling 350gr. + saus en 2 pers. verse friet         €   9.50 

1 portie kibbeling 500gr. + saus en 1 gezinszak verse friet  € 13.50 

3 lekkerbekjes + saus en 1 gezinszak verse friet   € 10,50 

Voor elk extra lekkerbekje met portie friet  + € 3,50 

  

Bij uw bestelling bij Eduard Camps krijgt u bon voor afhalen verse friet bij Cafetaria ’t Fort 

 



 
 

 
Curus insecten leren kennen 
 
IVN Geijsteren-Venray organiseert in mei 2018 een leuke introductiecursus 
insecten gericht op mensen die graag meer van willen weten van het 

insectenleven. De kosten bedragen € 40,- (leden IVN Geysteren-Venray € 30,-). Opgeven via info@ivn-geysteren-
venray.nl. Plaatsing is definitief als u het bedrag overgemaakt heeft op rekening NL36RABO 0156 320 339.  

 
In deze informatieve cursus met een 
anakdotische inslag, maken we nader 
kennis met de belangrijkste groepen 
van insecten. 
 De cursus, gegeven door 
insectendeskundige Pieter van Breugel 
uit Veghel, pretendeert niet om veel 
soorten te leren kennen, maar het is 
vooral de bedoeling om bewondering, 
verbazing en nieuwsgierigheid op te 
wekken. 
 
De cursus bestaat uit drie theorie-
avonden (op dinsdagen 1, 8 en 15 mei) 
die plaatsvinden in zaal de Kemphaan 
in Venray. De eerste avond gaat van 
Breugel in op wat insecten precies zijn, 
hun levenscyclus en enkele 

anatomische verkenningen. Ook laat hij deelnemers kennis maken met de insecten met onvolledige gedaantewisseling 
(sprinkhanen, libellen en wantsen & cycades). De tweede avond gaat van Breugel in op insecten met volledige 
gedaantewisseling, waaronder vlinders, muggen en vliegen. Ook de derde avond worden insecten uit deze groep 
behandeld, zoals kevers en vliesvleugeligen (mieren, wespen, bijen/hommels). 
Op zaterdag 12 mei gaan we op excursie naar een nog nader te bepalen gebied. Aangezien insecten echte 
zonaanbidders zijn, zijn we erg afhankelijk van het weer. We zullen zoveel mogelijk insecten bekijken en proberen na te 
gaan wat hun levenscyclus is en waarom ze zich gedragen zoals ze zich gedragen. 
Heb je interesse in de levenswereld van insecten? Meld je dan snel aan en leer de basisbeginselen van de wondere en 
bijzondere wereld van de kriebelbeestjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 9 april 2018 is het Alzheimer Café Venray weer open. 
Het café is een maandelijkse informele bijeenkomst waar mensen met dementie, familieleden, 
hulpverleners en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen 
ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en te leren over dementie en aanverwante thema’s. 
 
Het thema van de avond is: 
Rechtsbescherming bij dementie. 
Gastspreker:  
Olga Roffers, notaris 

 
Het Alzheimer Café Venray vindt plaats in De Kemphaan, Kennedyplein 1 te Venray. 
Inloop is vanaf 19.00 uur en aanvang van het programma is om 19.30 uur.  
De avond wordt uiterlijk 21.30 uur afgesloten. De toegang is gratis. 
Voor meer info kunt u bellen met de avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray, Joke Halmans, ☎ 06-53730515. 
 
 
 



Gerealiseerd door onze eigen montage-medewerkers. 

Uw complete badkamer of 
keuken gemaakt van A tot Z 

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

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

U heeft al een complete badkamer met wastafel, 
inloopdouche, wandcloset, 
decorradiator, tegel-en
installatiewerk voor 9678.-

www.keuken-badwinkel.nl



 
 

PROMOTRAINING  KORFBAL  
 
 
 
Jongens en meisjes, jong en oud, 
 
Voor iedereen die nieuwsgierig is wat korfballen  bij SVOC´01 inhoudt, wordt er op woensdag 11 april van 18.00                   
tot 19.00 uur een promotraining georganiseerd door SVOC’01. 
 
Bij het korfbal zullen door de coördinatoren samen met trainsters en jonge korfbalsters van SVOC ´01 enkele leuke 
spelletjes gedaan worden om je kennis te laten maken met de sport korfbal. Hieraan kun je deelnemen en ontdekken 
hoe leuk korfbal is. 
 
Kom kennis maken met de leuke sport korfbal en de gezellige vereniging SVOC’01! 
Neem je mama en/of papa, broertje/zusje,  vriend/vriendin mee om op deze training een kijkje te komen nemen.                   
Trek sportkleding en sportschoenen aan, zodat je ook goed mee kunt doen met de spelletjes die we op deze training            
op sportpark de Heesakker in Oirlo gaan doen. 

 
Lijkt het je, voor of na deze training, wel leuk om bij de club te komen. ZEKER DOEN!!! 
Als je vragen hebt kun je ze bij deze promotraining zeker stellen.                                                                                                    
Opgeven kun je via de website (www.svoc01.nl) en hier vind je ook meer informatie over onze club.                                   
 
Opgeven voor de promotraining is niet nodig daar kun je gewoon naar toe komen. 
 
TOT 11 APRIL OM 18.00 UUR OP HET SPORTPARK 
 
 
 
 

 

 PLUS Kleffenloop 2018 

Op zondag 15 april 2018 organiseert A.V. Sporting 
Boxmeer de 8e editie van de PLUS Kleffenloop.                             
Met een parcours door de bossen van Overloon is dit een 
prachtig hardloopevenement voor jong en oud. 
Onderweg loop je dwars door het Nationaal Oorlogs- en 
Verzetsmuseum langs een tank en onder de Bailey-brug 
door. Ook loop je langs recreatieplas het Schaartven en 
de 25 meter hoge uitkijktoren midden in de Overloonse 
bossen. Kortom: een van de mooiste hardloopwedstrijden 
in de regio. 

De starttijden en afstanden die gelopen kunnen worden 
zijn als volgt: Bambinoloop 250 meter (10:15 uur), 
Jeugloop 1 kilometer (10:05 uur), 5 kilometer (10:25 uur), 
10- en 15 kilometer (10:00 uur). Voorinschrijving is online 
mogelijk tot 14 april 2018 en is voor iedere afstand 

goedkoper dan na-inschrijving. Na-inschrijven is mogelijk tot een half uur vóór de start van de wedstrijd. Onder de eerste 20 
kinderen die online inschrijven worden leuke prijzen verloot. 

De Kleffenloop start bij sporthal De Raaijhal aan de Raaijweg 15 in Overloon. Er is voldoende kleed- en doucheruimte 
aanwezig. Voor alle jeugd deelnemers is er na afloop een leuke herinnering en voor de podiumplaatsen een mooie beker.  

Voor meer informatie bezoek: www.avsportingboxmeer.nl of www.facebook.com/avsportingboxmeer. Of neem contact op 
met Anja Hermans, telefoon: 0478-641361, e-mail: wedstrijdsecretariaat@avsportingboxmeer.nl. 

 

 





Verkiezingen MMXVIII AD  
 
Woensdag 21 maart 2018 rond een uur of 18:30 en bij de Spitsbroeders valt de mond open van 
verwondering en verbazing. Zojuist hebben we zij aan zij het stemhokje betreden en komen we tot 
de conclusie dat we een stap terug doen in de tijd. Voor even zijn we terug in de tijd van de 
burgemeesters Custers en Schols, in de tijd van de Katholieke Volkspartij, in de tijd van het eveneens 
gemiste EK 1968 en WK 1970 en in de tijd van het rode stempotlood. 
Ter plekke voelen we onze haren groeien tot op de kont, de bakkebaarden bijna tot aan de 
mondhoeken, het flowerpower gevoel in alle hevigheid terug in onze aderen en vanuit de boxen in 
de zaal van de Oesterham klinkt zachtjes Venus van Shocking Blue. We zijn terug in 1969! 
Samen zijn we naar de Oesterham gekomen om onze mening te geven over het al dan niet invoeren 
van de Wet op de inlichtingen- en veiligheiddiensten, oftewel de sleepwet. En dat mogen we dan 
doen door een rondje op een stuk papier rood te kleuren met een potlood. Niks niet vreemd dat de 
tegenstemmers in de meerderheid waren wat betreft dit onderwerp. 
Toen de Spitsbroeders het papier en rode potlood zagen, twijfelden wij ook aan de noodzaak van een 
wet die onze veiligheidsdiensten meer en duidelijkere bevoegdheden moet geven op het gebied van 
het verzamelen van internet-data. Oftewel het onderscheppen van electronisch berichtenverkeer. 
Door technologische ontwikkelingen zou de oude wet uit 2002 niet meer voldoen, maar kijkend naar 
het papier en potlood zetten de Spitsbroeders daar nu toch wel vraagtekens bij. Wat nou 
electronisch berichtenverkeer? Een dubbelloops jachtgeweer en iemand met een vaste hand en 
scherp oog is wat de AIVD nodig heeft. Om al die postduiven uit de lucht te schieten! 
Teleurgesteld maar vastbesloten om van ons democratisch recht gebruik te maken, kleuren we 
plichtsgetrouw toch een bolletje rood. Maar ondertussen gaan onze gedachtes toch even naar 
President Trump. Als hij de Spitsbroeders nu zou zien staan, met dat rode potlood in de hand, waren 
er binnen vijf minuten minimaal drie Twitterberichten de wereld ingestuurd: ‘Dutch go back to stone 
Age’, ‘Crazy red pencil defines future of Dutch secret service’ en ‘Mark Rutte wake up and welcome 
in 2018’. In de tijd dat de machtigste man ter wereld een land bestuurd via Twitter en berichten niet 
langer dan 280 tekens, staan wij daar een beetje lullig te kijken met dat potlood. 
Maar goed, genoeg daarover. Wij kijken niet meer terug, maar willen vooruit! En daarom hier een 
korte toekomstvisie van de Spitsbroeders. Tijdens de volgende Gemeenteraardsverkiezingen willen 
wij in een verbouwde en nieuwe Oesterham staan. Naast elkaar in een futuristisch ogend stemhokje 
met veel aluminium en traanplaat. Vervolgens lopen we dat hokje niet in met een veel te groot 
onhandelbaar vel papier, maar met lege handen. 
Want in dat hokje ligt geen rood potlood waarmee we een bolletje moeten kleuren, maar staat een 
computer met touchscreen. We leggen onze duim op het scherm en aan de hand van onze 
vingerafdruk worden we herkend. De computer komt tot leven en op het scherm verschijnt de vraag 
wie wij als volksvertegenwoordiger in de Gemeenteraad willen kiezen. Uiteraard staan op basis van 
ons internetgedrag en onze Facebook likes de meest waarschijnlijke namen bovenaan, zodat we niet 
alle lijsten door hoeven scrollen. Vervolgens selecteren we onze man of vrouw door op de bewuste 
naam te klikken en verschijnt er nog een controle venster dat we moeten bevestigen met onze 
vingerafdruk. Et voilà... we hebben gestemd! 
Op de weg naar buiten refreshen we de pagina van de Gemeente Venray om de laatste tussenstand 
te checken en later op de avond, vijf (!) minuten na het sluiten van de stembureaus, is de definitieve 
uitslag bekend. Wat nou een hertelling op vrijdag? Computers maken geen telfouten! 
 
Bas en Joep, onze hoop is op jullie, als Oostrumse vertegenwoordigers in de Gemeenteraad, 
gevestigd. Deel de toekomstvisie van de Spitsbroeders en leid ons samen naar de 21e eeuw. Bij 
voorbaat dank. 
  
Hojje wor! 
 
Spitsbroeders 





Hallo leden, en ook nieuwe leden zijn van harte welkom.  
 
Tennislessen mei 2018 op sportpark “De Spar” Oostrum. 
 
Naar verwachting zal er vanaf donderdagavond 17 mei gestart worden met een blok van 8 lessen. 
Deze worden verzorgd door Mees Roelofs in samenwerking met Tennisschool Maascourt. 
We hopen dit lessenblok voor de zomervakantie, begin juli, af te ronden. 
Waarschijnlijk komen er 2 tot 3 lesgroepen, rekening houdend met speelsterkte en groepsgrootte. 
 
Eventuele inhaallessen zullen in de eerste weken van september ingepland worden, waarna mogelijk een nieuw 
lessenblok kan worden gestart.  
Gesprekken om in de winter in de hal te kunnen lessen zijn ingang gezet, aanbod Maascourt volgt. 
 
Voorwaarden voor een optimale kwaliteit van de tennisles: 
 
Groepsgrootte: 
 

De lessen komen kwalitatief het best tot hun recht bij een groepsgrootte van minimaal 4 en maximaal 6 personen. 
Naast de aandacht voor de groep is er dan ook voldoende ruimte voor individuele begeleiding, zodat iedereen 
vooruitgang boekt van zijn of haar tennisvaardigheden.  
 

Weersomstandigheden: 
 

Wanneer het stormt, of de banen erg nat zijn, waardoor tennisballen te zwaar worden, zal de les worden afgelast en 
ingehaald. ( tijdige communicatie hierover via groepsapp door de trainer) 
 

Overig 
 

 Tijdstip, tijdsduur van de les, en de groepen worden t.z.t. bepaald in overleg met de tennisleraar.  
 Facturering geschiedt door Maascourt, €42 per uur, gedeeld door aantal deelnemers in een groep. 
 Bij blessures of andere reden van afwezigheid (bijv. vakantie) vindt geen restitutie plaats. 
 Startklaar aanwezig 5 minuten voor aanvangstijdstip, t.b.v. maximale benutting van de les. 
 Voorkeur, om zelf een vervanger te regelen wanneer je zelf niet aanwezig kunt zijn. 
 Wanneer de trainer ziek is, of bij slecht weer, zal de les worden ingehaald. 
 
Wat mag je verwachten? 
 

Alle onderdelen van het tennis: warming up, puntentelling, forehand, backhand, volley, service, dropshot, smash, 
voetenwerk, looptechniek etc. Plaats in het spel, zowel voor enkel- als dubbelspel. Daarnaast aandacht voor je 
individuele wensen/verbeterpunten. 
 

Heb je interesse? 
 

A.u.b. opgeven voor vóór 30 april via sjefvhaeren@home.nl 
Bij de opgave vermelden:  
 

Naam: ………………………………………………. 
Mobiele telefoonnummer:  ………………………………………….                      ( t.b.v. de groepsapp) 
Jouw speelsterkte nummer:  ………………………………………..                     (t.b.v. groepsindeling) 
Dit kun je vinden op je tennispas onder enkel cat. en dubbel cat. heb je nog geen tennispas geef dan aan of je beginnend 
of gevorderd bent. 
 

Voor diegene die nu al les hebben en willen doorgaan, even opnieuw aanmelden a.u.b. 
 

Groet, namens TC Oostrum 
Sjef van Haeren. 



Op  vrijdag 27 april 2018 bij het Allemanscafé
 presenteert het Oranje Comité Oostrum:

★		 We	beginnen	om	13.30	uur	met	Koningsspelen	op	het	Dorpsplein,	

	 	 alle	punten	worden	bij	gehouden	en	voor	de	winnaars	is	er	een	prijsje.	

	 	 Deelname	is	gratis.		Je	kunt	je	vanaf	13.15	uur	opgeven	bij	het	marktkraampje	bij		

	 	 het	Allemanscafé,	de	spellen	duren	tot	15.00	uur

★		 Onder	alle	deelnemers	van	de	Koningsspelen	wordt	een	fiets	verloot	gesponsord		

	 	 door	Melvins	Tweewielers,	meedoen	dus!!!

★		 We	starten	om	13.30	uur	met	een	gezamenlijke	warming-up!

★		 Spring	kussen	voor	groot	en	klein

★		 Er	kan	geknutseld	worden	en	stoep-krijten

★		 Kleurwedstrijd

★		 Schminken

★		 Workshops	striptekenen;	14.30	tot	15.30	uur	voor	6-10	jr	

	 	 en	15.45	tot16.45	uur	voor	10	jr	en	ouder

★		 17.00	uur	prijsuitreiking

★		 Einde	vd	dag,	rond	17.15	uur,	familie	BBQ

★		 Voor	de	kinderen	is	er	drinken	en	iets	lekkers

★		 Voor	alle	ouders	is	het	terras	geopend.

Koningsdag is een feest voor iedereen en hoewel het een afgeschermd terrein is willen we toch graag 
alle ouders verzoeken om op hun kinderen te letten, zodat het ook een feestje blijft voor iedereen.

Het Oranje Comité Oostrum:
Marian Halferkamps
Lucy Broers
Eveline Aapkens
Hilde Willems



      SVO   VOETBAL 
 

Jeugd    
    
Uitslagen    
zaterdag 31 maart 2018    
Hegelsom JO13-1 S.V. Oostrum JO13-1G 0 - 2  
S.V. Oostrum JO11-2 Sambeek JO11-1 0 - 8  Speler van de week: Giel 
S.V. Oostrum JO8-3 Merselo JO8-1 8 - 5 Speler van de week: Ruben 
    
Programma    
zaterdag 7 april 2018    
Olympia'18 JO19-2 S.V. Oostrum JO19-1 15:00  
SVOC'01 JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1 15:00  
S.V. Oostrum JO15-1 EWC'46 JO15-1G 13:30  
Leunen JO15-2G S.V. Oostrum JO15-2G 12:30  
ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO13-1 S.V. Oostrum JO13-1G 12:00  
S.V. Oostrum JO13-2 Leunen JO13-2 10:00  
Ysselsteyn JO11-1 S.V. Oostrum JO11-1 11:00  
ST Excellent/SVS/   Westerbeekse Boys 
JO11-2G S.V. Oostrum JO11-2 10:30  

S.V. Oostrum JO9-1 SV Venray JO9-4G 11:00  
S.V. Oostrum JO9-2 Gemert JO9-5 11:00  
IVO JO9-3 S.V. Oostrum JO9-3 09:30  
S.V. Oostrum JO8-1 Melderslo JO8-1 11:00  
SV United JO8-1 S.V. Oostrum JO8-2 08:45  
Ysselsteyn JO8-1 S.V. Oostrum JO8-3 10:00  
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 SV United JO7-3 11:30  

SV United JO7-1/SV United JO7-2 S.V. Oostrum JO7-3/S.V. 
Oostrum JO7-4 08:45  

dinsdag 10 april 2018    
Wittenhorst JO8-3 S.V. Oostrum JO8-3 18:30  
    

Senioren    
    

Uitslagen    
zaterdag 31 maart 2018    
S.V.S. Vet. S.V. Oostrum Vet. 4 - 0  
S.V. Oostrum 4 Sparta'18 6 9 - 1  
zondag 1 april 2018    
S.V. Oostrum 1 Belfeldia 1 2 - 1  
maandag 2 april 2018    
Sporting S.T. 2 S.V. Oostrum 4 1 - 0  
    
Programma    
zaterdag 7 april 2018    
S.V. Oostrum Vet. EWC'46 Vet. 17:00  
zondag 8 april 2018    

S.V. Oostrum 1 Resia 1 14:30 
Wedstrijdsponsoren:             
Into Beauty en Vishandel 
Camps 

S.V. Oostrum 2 Ysselsteyn 2 12:00  
SVOC'01 2 S.V. Oostrum 4 11:30  
SV United 3 S.V. Oostrum 5 9:30  
ZSV VR 3 S.V. Oostrum VR1 9:30  
donderdag 12 april 2018    
GFC'33 1 S.V. Oostrum 1 18:30  
 



 

Ontdek Venray met het Rooys Gidsen Gilde    

Sinds begin 2011 is het Rooys Gidsen Gilde actief in Venray. De leden van dit Gilde begeleiden de 
deelnemers op een wandelroute door het centrum van Venray langs historische gebouwen, religieus 
erfgoed en andere bezienswaardigheden. Zij weten de belangstellenden te boeien met pakkende 
verhalen over gebeurtenissen uit het verleden en over markante Venraynaren van toen en nu. Vanaf 
Pasen gaan de wandelingen van het Rooys Gidsen Gilde weer van start. Zo is er bijv. de route  
“Markant Venray”, een wandeling door het centrum waarbij de geschiedenis van Venray in al zijn 
facetten belicht wordt.  

Of kiest u voor de route “De kerk in het midden” , bestaande uit 3 elementen : een korte wandeling door het centrum 
met aandacht voor de “highlights”, een bezoek aan de Grote Kerk met zijn prachtige beeldenschat en een beklimming 
van de toren van de kerk vanwaar u een prachtig uitzicht heeft over Venray en omgeving.  

Ook is er een wandeling over het mooie Annaterrein, waarbij stil wordt gestaan bij de geschiedenis van de Venrayse 
psychiatrie. En wilt u eens echt genieten dan moet u zeker eens de “Culinaire route” proberen. Happen en stappen door 
het centrum in combinatie met een 4-gangen diner in verschillende horecagelegenheden, elk met hun eigen 
geschiedenis. 

Voor de jeugd biedt het Rooys Gidsen Gilde de interactieve route “ Jong Markant ” aan , een ontdekkingstocht door 
Venray waarmee het Gilde in 2014 de 1e prijs wonnen bij het door de Provincie Limburg georganiseerde project “ Kern 
met Pit ”. Met het tablet op stap en spelenderwijs de geschiedenis van Venray ontdekken. Een geweldige belevenis voor 
jong en oud.  

Wandeling over vak O op begraafplaats Boshuizen 

Sinds enige tijd heeft de omgeving rond de Grote Kerk, Gemeentehuis en het museum Borggraaf een 
gedaanteverandering ondergaan. Uit de vele reacties blijkt dat veel inwoners positief zijn over de wijze waarop dit park 
nu is ingericht. Je kunt er prachtig wandelen en verpozen. Het is een aanwinst voor Venray. 

Nu er binnenkort de bomen en de struiken gaan uitslaan en de eerste krokussen boven de grond komen staan we stil bij 
het verleden van deze mooie omgeving. Hier lag in vroegere tijden het kerkhof van Venray waar velen van ons hun 
familieleden, vrienden of bekenden hebben begraven. 

Deze graven zijn een aantal jaren geleden verplaatst naar een plek op de begraafplaats Boshuizen.  

In dit zg. vak O ligt de “geschiedenis van Venray” begraven . De leden van de Schaapscompagnie, de oud- 
burgemeesters, de geestelijkheid en andere voorname Venraynaren, maar ook de gewone burgers, elk met hun eigen 
levensverhaal. 

De gidsen van het Rooys Gidsen Gilde hebben deze geschiedenis opgepakt en hebben een prachtige wandelroute 
gemaakt die over dit deel van de begraafplaats loopt. Van de meeste graven kennen ze de achterliggende verhalen. Wie 
was deze persoon, wat heeft hij/zij voor Venray betekent ? Het zijn vaak indrukwekkende verhalen, soms trieste , soms 
met een glimlach, maar altijd een verhaal dat met veel respect voor de overledene door de gids wordt verteld. 

Kortom, wilt u eens een keer met uw kinderen, familie, vrienden of collega’s Venray ontdekken, meldt u zich dan aan via 
de VVV  op het Mgr. Goumansplein 1, 5801 CZ te Venray, tel. 0478 510505.  Daar kunt u ook alle informatie vinden over 
de diverse routes, de kosten en de organisatie.  

Graag tot ziens op een wandeling door Venray met het Rooys Gidsen Gilde ! 

 



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

APRIL  
  
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
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
15 Optreden in Zorgcentrum De Lookant in Wanroij Aostrumse Zangkompeneej
16 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
23 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
27 Mariaviering (10 uur) Parochie & KBO
28 Computeren KBO
29 Speurtocht Zijactief
29 Fietstocht met Picknick KBO
30 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
  

JUNI  
  
2 Veteranentoernooi SVO
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
15/16/17 E/F Kamp SVO
20 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
21 Dagreis (3-Dorpen) KBO
27 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
  



 

 

- Vanaf 5 april gaan we extra korting geven tot 50% op artikelen                                         
die  plaats moeten maken voor de nieuwe collectie. 

- Boven op alle kortingen nog eens 5% kassa korting op alles. 
- Donderdag 12 april modeshow hiervoor kunt U                                                               

zich opgeven  zie gegevens hieronder. 
- Koopzondag op 22 april  gezamenlijk met onze buren kusters 2.0                                      
en 29 april met  het  Rabarber oogstfeest in Heide van 11.00 – 16.00 uur 

- 22 april presenteren we onze nieuwe collectie babykleding                                                  
en uitbreiding woonaccessoires 

- Op alle bankstellen geven  boven op de 5% kassa korting nog eens 5% korting 
 

 

Opgeven Modeshow in ’t Woonatelier, Facebook of per mail ria@janslust8.nl      
 

Heidseweg 33, 5812 AA Heide www.twoonatelier.nl tel. 0616476389                                      
Geopend woensdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur 

                                                                                    

  
 
 
     

Dat gaan wij samen met U vieren 
van 5 april t/m 5 mei 

ril t/m 5 mei 

Heidseweg 33, 5812 AA Heide www.twoonatelier.nl tel. 0616476389 

Geopend woensdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur 

 



Alle kindermonturen 

50% korting 

met het Kids
 Care Plan.

Kom samen met je ouders

de nieuwste brillen p
assen.

Is echt vét!

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
8 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
15 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
22 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
22 Kasteeltuinen Arcen De Zonnebloem
29 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
  

SEPTEMBER  
  
2_5 4-Daagse reis (3-Dorpen) KBO
5 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
11	 Kermisfietstocht	 KBO
12 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
18 Notaris Levenstestament Zijactief 



“ 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


