
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 

 



ZATERDAG  21 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
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

16 april 18.30u. Repetitie jeugdorkest
 20.00u. Repetitie orkest
18 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 

 Excursie Anthuriumkwekerij Fam. Peelen Meerlo. 

Op woensdag 21 en 28 maart brachten wij een bezoek aan de 
Anthuriumkwekerij. Het was een bloemenpracht om te zien.                             
We hebben veel geleerd over de teelt van de Anthurium. 
Het was geweldig om te zien en wat moet er veel arbeid gepleegd 
worden voor dat wij ze thuis mooi in de vaas kunnen schikken. 
Na een heerlijk kop koffie en vlaai , hebben we ons zelf nog 
verwend met een mooi boeketje zodat we er nog wat langer van 
konden genieten. 

 
Fam . Peelen bedankt dat we bij jullie welkom waren het was reuze interessant en mooi. 

Gasten en vrijwilligers Zonnebloem OICASTRUM.  

 

 



Zondag 15 april 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Gemengd Koor) 

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

Dinsdag 17 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.            
 

Oproep vanuit het kerstkostuum clubje 
 

Wie heeft er op zolder nog oude velourse/fluwelen gordijnen liggen? 
Deze kunnen we gebruiken voor het maken van de mantels en kronen voor de drie koningen. 
 
Ook voor de herders en de schaapjes zijn we nog op zoek naar eventueel pluche/teddy stof. 
Claudia, Maria, Nel,Toos en Truus zijn al volop bezig met de creaties voor de engeltjes. 
 
Mocht U iets hebben liggen waarvan U denkt dit komt misschien wel goed van pas,  
dan kunt U contact met ons opnemen via telefoonnummer; 0636160116 ten name van Liedy. 
 
Alvast bedankt namens het kerstkostuum clubje. 
 

 

 
Oud ijzer actie uitgesteld tot 28 april 2018 om 9.00 uur!!!!! 

I.v.m. een overlijden van een lid van onze vereniging is de oud ijzer actie van SV Oostrum 
welke afgelopen zaterdag zou plaatsvinden uitgesteld tot zaterdag 28 april a.s.                              
We komen deze dag vanaf 9.00 uur bij u langs om al het oud ijzer op te halen. 

We hopen op u begrip. 

Bestuur SV Oostrum 

 





                                     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.  
  
                                                        



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

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

Bij Henk Bovee in Horst heeft u al 
’n complete keuken voor 2995 euro.
Inclusief blad, spoelbak, kraan, vaatwasser, 
koelkast, schouwkap, gaskookplaat en 
’n oven of magnetron.
De keuken is verkrijgbaar in 61 fronten. 
U kunt kiezen uit ’n rechte keuken of 
’n hoekkeuken.
Voor de prijs hoeft u het niet te laten want 
die is voor beide uitvoeringen even laag:

2995.-Hoekkeuken

Rechte keuken

Complete keuken (recht of hoek) voor 2995.-

HBASIC

www.keuken-badwinkel.nl

 

Groente planten 
Voor buiten en kasteelt 

Vaste planten 
Diverse soorten voor de tuin 

Grote Buxus 
Diverse soorten en vormen 

Pot gekweekt 
 
 

Jan.voesten@hotmail.com 
Rouwkuilenweg 29 Ysselsteyn 

Mobiel ☎ 06-57677918 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muziekvereniging SMT Oostrum zoekt mensen die willen 
deelnemen het projectkoor van haar jubileumconcert 

 
 
Op 3 november a.s. zal Muziekvereniging SMT Oostrum in de Evenementenhal in Oostrum haar               
100-jarig bestaan vieren tijdens een groots concert met muziek, dans en nog veel meer, genaamd 
'Magnifique'. 
Voor dit concert wordt er een groot projectkoor samengesteld   EN DAAR KUN JIJ AAN MEEDOEN!! 
Het projectkoor zal onder leiding staan van de bekende dirigent Roel Verheggen, tevens regisseur           
van de show. Tijdens het concert zal het koor enkele nummers zingen, waaronder 'Stairway to 
heaven',  'Who wants to live forever', 'Earth Song' en 'Home'. 
Het zal geen moeilijke 4-stemmige koorzang worden, maar er zal hooguit 2-stemmig gezongen 
worden. 
We zoeken naar zoveel mogelijk diversiteit uit de regio en het maakt niet uit of je wel of geen lid bent 
van een zangkoor. Personen die zich aanmelden moeten wel kunnen zingen, liefst wat ervaring 
hebben, maar hoeven geen noten te kunnen lezen. Indien je twijfelt over je zangkwaliteiten, neem 
dan gerust contact op, dan doet de dirigent gewoon even een simpele stemtest met je.  
 
De repetities starten in september op de maandagen van 20.00 - 22.00 uur.                                                        
De locatie daarvoor moet nog worden vastgesteld, maar zal in of in de omgeving van Oostrum zijn. 
Op de zondagen 30 september en 28 oktober zijn repetities gepland waarin het gehele programma 
doorlopen wordt. Dus mét alle orkestleden en artiesten erbij.                                                                              
Daarnaast is op vrijdagavond 2 november de generale repetitie. Het is de bedoeling dat je, als je je 
opgeeft voor het koor, bij de repetities en doorlopen op de zondagen aanwezig bent. 
 
Ben je 18 jaar of ouder en heb je altijd al eens mee willen doen met een groot koor tijdens een 
grootse show, dan nodigen we je nu uit. Dit is je kans!!  Opgeven is mogelijk tot 15 juni a.s. via 
www.harmonieoostrum.nl  
Heb je eerst nog een vraag, dan kun je ook op bovengenoemde site terecht. 

 
 
 
 

DAT WIL JE TOCH NIET MISSEN!!! 
 



077-320 9700

www.vanleendertbv.nl



 
 

 
Vroege Blauwborstwandeling in de Mariapeel 
 
 
 

Zondag 15 april organiseert IVN Geijsteren-Venray de jaarlijkse Blauwborstwandeling in de Mariapeel.                                
Deze wandeling start om 7:00 uur op de Zwarte Plakweg (Midden-Peelweg vanuit Venray ter hoogte van het 
tankstation bij America rechtsaf slaan). Deelname is gratis. Stevige wandelschoenen zijn een must.  

 
Een van de eerste zangvogels die terugkomt uit Afrika is de mooi gekleurde 
blauwborst. Deze insecteneter is vanaf maart/begin april weer te 
bewonderen in moerassige gebieden, zoals de peel. Het is een prachtige 
vogel om te zien én om te horen.  
Zo geheimzinnig als de vogel in de broedtijd is, zo opvallend is zijn 
baltsritueel in het vroege voorjaar. In maart en april zingt de blauwborst 
het liefst van een verhoging in het rietland en ruigte; zijn blauwe borst met 
witte vlek opvallend vooruit. De vogel is een meester in het imiteren van 
andere vogels die naast hem in het territorium leven.                                                           
Om zijn lied kracht bij te zetten, stijgt de vogel al zingend de lucht in om 
vervolgens met zijn uitgewaaierde bruinrode staart als een parachuutje 
naar beneden te komen. 
Maar niet alleen de blauwborst is de moeite waard om vroeg uit de veren 
te komen. Ook de stilte van  het prachtige peelgebied met zijn mooie 
vennen, rietkragen en berken is zeker de moeite waard. En we komen zeker 
nog vele andere vogelsoorten tegen. 
 
 

                                          

Beste dames van de KBO 
 
Na een zeer geslaagde middag paaskrans maken, gaan we maandag 16 april    
                                
een MANDELA  kleuren  o.l.v. Linda Bolten. 
 
Zij gaat ons vertellen hoe je de kleurtjes het beste kunt toepassen om een prachtig resultaat  te krijgen. 
Heeft U interesse, kom gerust naar de Watermolen.  Neem wel eventueel kleurtjes mee.  
We starten om 13.30 uur.     
                                                               
Er zijn geen kosten aan verbonden. Linda zorgt voor de mandela’s. 
 
Het is die middag een gezellig samen zijn. Wilt U geen mandela kleuren, neem dan uw eigen hand- of knutselwerk mee. 
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM. 
 
Heeft U vragen, dan kunt U contact opnemen met Els Hermsen, ☎ 0478-511405, mobiel ☎ 06 38417711 
of mail naar: elshermsen@gmail.com  
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Hufterproef 
 
Al zappend kwam ik laatst het programma Hufterproef op de NPO tegen. Het onderzoekt met 
verborgen camera hoe we als Nederlanders reageren op asociaal gedrag van anderen. Wat doen we 
wanneer we zien dat iemand op een tropische dag zijn kind of hond achterlaat in de auto? Wanneer 
een homostel uitgejoeld wordt op een terras, een dikke dame beledigd wordt in een snackbar of 
wanneer iemand vanwege een hoofddoek niet de kapperszaak binnen mag?  
 
Zijn we als Nederlanders echt zo’n tolerant volkje als we denken? Hebben we echt respect voor 
elkaar en kunnen we elkaar accepteren, ook wanneer we elkaar niet begrijpen? Wereldwijd gezien 
komen we er helaas maar karig vanaf. Uit een onderzoek onder drieënzestig landen naar empathie, 
bungelen we gevaarlijk onderaan. Empathie, het vermogen om met anderen mee te leven en begrip 
voor elkaar te tonen, lijkt niet echt aan ons besteed. Sterker nog, door andere landen worden we 
gezien als ronduit asociaal en onbeleefd volk.  
 
Over het algemeen dan. Want ergens denk ik dan wel weer dat Oostrum gelukkig een uitzondering 
op die regel is. Volgens mij is het daar goed gesteld met het wij-gevoel. Ook de gastvrijheid werd zo’n 
vijf jaar geleden nog getest door het programma ‘Nu we er toch zijn’, en ook daar kwamen een 
mooie vlag en wimpel aan te pas.  
 
Maar toch hebben we allemaal wel eens te maken gehad met asociale medemensen, in welke 
gradatie dan ook. Van voorkruipen in de rij bij de kassa tot iemand de pas afsnijden in het verkeer, en 
van pesten tot discriminatie. Toen ik een paar jaar geleden zag dat een groepje jonge jongens een 
leeftijdsgenootje van de fiets trok, om hem vervolgens duwen, uit te schelden en zijn tas af te 
pakken, stopte ik. Toen ik vroeg wat ze aan het doen waren kreeg ik als respons “fiets door vieze 
trol”. Ook niet bepaald sociaal maar toch bleef ik staan. Het groepje besloot daarop toch de fiets te 
pakken en zich uit de voeten te maken. De getreiterde jongen pakte zijn rugzak en fiets weer bij 
elkaar, keek me aan, lachte voorzichtig en fietste toen ook weg.  
 
Het was het minste wat ik kon doen maar ik deed het wel. Ik mag graag van mezelf denken dat ik dus 
mijn mond opentrek wanneer iemand anders asociaal behandeld wordt. Dat ik opkom voor de 
ongeschreven fatsoensregels waar we ons eigenlijk gewoon aan te houden hebben. Dat ik niet denk, 
dat doet een ander wel. Want dat denken we vaak allemaal.   
 
We weten dat we onze kinderen moeten leren respect te hebben voor de ander, maar vergeten 
soms ook dat we zelf het goede voorbeeld moeten geven. Dus als nou allemaal een beetje voor 
elkaar opkomen, komen we al een heel eind. Met genoeg goede voorbeelden kunnen onze kinderen 
er misschien voor zorgen dat we bij het volgende onderzoek wat hoger in de ranglijst eindigen.  
 
Dus denk er gewoon eens over na; wat doe jij wanneer je ziet dat wie dan ook, om welke reden dan 
ook, asociaal behandeld wordt? Eigenlijk is er maar één goed antwoord.  
 
 
OOM van het genootschap 
 





 

 

De staldeuren staan open! 
 

In mei is het alweer 10 jaar geleden dat zorgboerderij Samen zijn deuren opende. En dat moet gevierd worden, aldus 
zorgboerin Iet Cremers. Ze is trots op ‘Samen’ dat uit passie is ontstaan. Iet werkte jarenlang in de reguliere zorg, maar 
die voelde té georganiseerd met weinig tot geen ruimte voor spontaniteit. Dingen moesten in drievoud aangevraagd 
worden en afwijken van het vaste pad was lastig. Iet was van mening dat het ook anders moest kunnen. Ze wilde haar 
bezoekers een huiselijk sfeer bieden, zoveel mogelijk het gezinsleven nabootsen en zo ontstond zorgboerderij Samen. 
Een plek waar de zorg tijdelijk uit handen wordt genomen zodat de mantelzorger even op adem kan komen. Natuurlijk 
heeft elke bezoeker zijn eigen zorgplan, een passend programma en is er ook contact met het thuisfront, maar dat komt 
op een natuurlijke manier terug in de begeleiding. Het unieke van Samen is de diversiteit, zowel qua leeftijd als qua 
aandoening, zo is de jongste 29 en de oudste 84 jaar. De zorgboerderij is er voor mensen die behoefte hebben aan 
structuur in de dag, dementie, autisme, maar ook met een niet aangeboren hersenafwijking t.g.v. een beroerte of 
ongeluk.  
 
Elke dag begint op de zorgboerderij met het gezamenlijk koffie 
drinken, waarbij iedereen aanwezig is, zowel de bezoekers als de 
begeleiding. Niet vlug, vlug nog een rapportje schrijven of alvast 
iets voorbereiden, nee, rust en aandacht voor elkaar. Zowel 
vanuit de begeleiding naar de bezoekers maar ook tussen de 
bezoekers onderling. Mensen die dat willen, doen hun verhaal, 
de werkzaamheden van de dag worden doorgesproken, er wordt 
afgesproken wie wat gaat doen. Dat is heel belangrijk volgens Iet. 
Er zijn natuurlijk klussen die gedaan moeten worden, maar ieder 
doet wat hij wil en waar hij goed in is. Want als je werk doet dat 
je plezier en voldoening geeft en het gevoel iets te doen wat je 
wél kunt, vergroot dat je eigenwaarde en zelfvertrouwen. 
 
Na de koffie heeft iedereen zijn eigen werk en gaat zijn eigen 
weg. De ochtend staat in het teken van de vaste klussen die 
dagelijks moeten gebeuren, zoals de eieren uithalen, het 
kippenhok schoonmaken en eten koken van de verse groenten 
uit de moestuin. De middag wordt meer ontspannen 
doorgebracht, is afhankelijk van het seizoen en varieert dus ook 
per dag. En hier komt het meer spontane van de zorg op de 
boerderij naar voren. Als ze zin hebben om met een paar mensen 
te gaan wandelen, of een kopje koffie bij bakker Degen te gaan 
drinken, dan kan dat. 
  
 
Iet prijst zich rijk met de vaste medewerkers waaronder een toegepast psycholoog, stagiaires van diverse opleidingen en 
een grote groep trouwe vrijwilligers op diverse gebieden. Hierdoor is er heel veel begeleiding en aandacht mogelijk, 
individueel of in kleine groepjes. Uiteraard heeft de boerderij diverse kwaliteitskeurmerken en zijn er contacten met 
zorgboeren uit de gemeente Boxmeer. Inmiddels is dat ook een hecht clubje geworden dat ervaringen uitwisselt maar 
ook adviezen haalt bij elkaar. Ook de contacten met de gemeente, die de laatste jaren meer verantwoordelijk is voor de 
zorg, zijn goed. 
 
De jaren zijn voorbij gevlogen, er is heel veel gezaaid en geoogst, er zijn veel dieren geboren en er zijn mensen gekomen 
en gegaan. Iet kijkt met veel plezier terug op 10 jaar zorgboerderij Samen. Reden dan ook om deze mijlpaal te vieren. 
Dat gaat gebeuren op zondag 6 mei met een feestelijke open dag met live muziek. Iedereen is welkom om een kijkje te 
komen nemen en de sfeer op de boerderij te proeven. 
 
De staldeuren staan tussen 10.30 en 16.00 uur voor iedereen open!  
 
Zorgboerderij Samen - Venrayseweg 19 - Overloon - www.zorgboerderijsamen.nl  



 

 

- 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 

 



SVO   VOETBAL  
 
 

Jeugd    
    

Uitslagen    
 

zaterdag 7 april 2018    
 
Olympia'18 JO19-2 S.V. Oostrum JO19-1 afgelast  
SVOC'01 JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1 2 - 3  
S.V. Oostrum JO15-1 EWC'46 JO15-1G 2 - 0  
Leunen JO15-2G S.V. Oostrum JO15-2G 2 - 3  
ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO13-1   -  S.V. Oostrum JO13-1G 7 - 2  
S.V. Oostrum JO13-2 Leunen JO13-2 6 - 0  
Ysselsteyn JO11-1 S.V. Oostrum JO11-1 4 - 1 Speler van de week Daan Kimman 
ST Excellent/SVS/   Westerbeekse Boys JO11-2G  - S.V. Oostrum JO11-2 5 - 2  
S.V. Oostrum JO9-1 SV Venray JO9-4G 7 - 1 Speler van de week Pleun Schut 
S.V. Oostrum JO9-2 Gemert JO9-5 15 - 4  
IVO JO9-3 S.V. Oostrum JO9-3 8 - 7 Speler van de week Aron Arts 
S.V. Oostrum JO8-1 Melderslo JO8-1 0 - 9  
SV United JO8-1 S.V. Oostrum JO8-2 4 - 8 Speler van de week Jesse Pelzer 
Ysselsteyn JO8-1 S.V. Oostrum JO8-3 6 - 4  
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2   -   SV United JO7-3 19- 6  Speler van de week Lars Oomen 
SV United JO7-1/SV United JO7-2 S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 15 - 4 Speler van de week Bas Meijerink 
    

Programma    
 

zaterdag 14 april 2018    
 
S.V. Oostrum JO19-1 De Zwaluw JO19-1 15:00  
S.V. Oostrum JO17-1 SV Venray JO17-4 14:30  
Vitesse'08 JO15-2 S.V. Oostrum JO15-1 13:00  
S.V. Oostrum JO15-2G Sportclub Irene JO15-3 13:00  
S.V. Oostrum JO13-1G Volharding JO13-2G 10:00  
RESIA JO13-1 S.V. Oostrum JO13-2 11:00  
S.V. Oostrum JO11-1 SVOC'01 JO11-2 09:00  
S.V. Oostrum JO11-2 Heijen JO11-2 09:00  
Vitesse'08 JO11-5 S.V. Oostrum JO11-3G 09:00  
ST SV United/BVV'27 JO9-1 S.V. Oostrum JO9-1 11:15  
Ysselsteyn JO9-2 S.V. Oostrum JO9-2 10:00  
S.V. Oostrum JO9-3 ST DEV-Arcen/RKDSO JO9-1 11:00  
ST Meterik/America JO8-1 S.V. Oostrum JO8-1 09:30  
S.V. Oostrum JO8-2 Olympia'18 JO8-4 11:00  
S.V. Oostrum JO8-3 Ysselsteyn JO8-2 11:00  
SVOC'01 JO7-1/SVOC'01 JO7-2  -  S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2   10:30  
 





 
 
Opkomen voor jezelf voor volwassenen (vanaf 18 jaar)  
 

Voel je je weleens ongemakkelijk in het gezelschap van anderen? 
Vind je het moeilijk om voor jezelf op te komen? 
Heb je vaker last van gedachten die je belemmeren in het dagelijks leven? 
Of is omgaan met kritiek niet altijd makkelijk? 
Dan is de training opkomen voor jezelf misschien wel iets voor jou. 
Je bent niet de enige die worstelt met deze situaties. De training wordt gegeven in groepsverband met mensen die 
soortgelijke situaties lastig vinden. Aan de hand van eigen situaties wordt er in de training gesproken en geoefend hoe je 
hiermee om kunt gaan. 
 
Voor wie:  mensen vanaf 18 jaar uit de gemeente Venray en Horst aan de Maas 
Waar:       Synthese, Leunseweg 51 Venray 
Wanneer:  woensdag 16, 23 en 30 mei, 6 en 13 juni 2018    
Tijdstip:     19.00-21.00 uur 
 
Voor meer informatie of aanmelding: 
Synthese, telefoonnummer 0478 517300 of via e-mail: info@synthese.nl 
 
 
 

Senioren    
    

Uitslagen    
    
donderdag 5 april 2018    
S.V. Oostrum 1 Leunen 1 2 - 1  
zaterdag 7 april 2018    
S.V. Oostrum Vet. EWC'46 Vet. 7 - 0  
zondag 8 april 2018    
S.V. Oostrum 1 Resia 1 2 - 0  
S.V. Oostrum 2 Ysselsteyn 2 1 - 0  
SVOC'01 2 S.V. Oostrum 4 1 - 1  
SV United 3 S.V. Oostrum 5 4 - 2  
ZSV VR 3 S.V. Oostrum VR1 1 - 2  
    

Programma    
 
donderdag 12 april 2018    
GFC'33 1 S.V. Oostrum 1 18:30  
zaterdag 14 april 2018    
Holthees Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
zondag 15 april 2018    
Meterik 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
EWC'46 2 S.V. Oostrum 2 11:30  
S.V. Venray 6 S.V. Oostrum 3 11:30  
S.V. Oostrum 4 Ysselsteyn 5 10:00  
S.V. Oostrum 5 S.V. Venray 9 10:30  
S.V. Oostrum VR1 Hegelsom VR1 12:00  
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUW IN OOSTRUM: 
 

Kanjers educatie voor: 
 Individuele huiswerkbegeleiding 
 Individuele bijles 
 Individuele lees- of rekenbegeleiding. 
 Voor kinderen op de basisschool en kinderen in het voortgezet onderwijs. 

 
In een gezellige, huiselijke sfeer werken aan je huiswerk. 
Voor meer informatie of contact: bel of mail me even. 
 

Leonie Roth-Overbeek  kanjers@ziggo.nl ☎ 06-23130071  
 

 

Oud ijzer actie 

Zaterdag 28 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 

 

. 



Alle kindermonturen 

50% korting 

met het Kids
 Care Plan.

Kom samen met je ouders

de nieuwste brillen p
assen.

Is echt vét!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANBIEDING IN WEEK 15: 

 500 GR. GIROS 

4 BOOMSTAMMETJES 

4 X BOURGONDISCHE RIB 

Samen voor € 9,90 

***** 

Het lekkerste vlees uit De Peel 

 

SLAGERIJ                                                                                                                                           
 Ysselsteynseweg 48, 5813 BM Ysselsteyn  

 www.edelbrons.nl                                                                    
Wij zijn geopend op:                                                                                                 

Donderdag en Vrijdag van 10.00 – 17.00 uur                                                    
Zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur 



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

APRIL  
  
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
  



“ 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



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
Kim Erps



Naam:

Leeftijd:

Adres:

Kleur,plak of versier zo mooi mogelijk deze kleurplaat en lever deze in 
bij ’t Allemanscafé  op 27 april voor 15.00 uur. Op vrijdag 27 april om 
17.00 uur worden de winnaars bekend gemaakt. Zorg dat je erbij bent!

Kleurwedstrijd Koningsdag 2018


