
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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                “Wist u Dat....”  

 

 er riolering wordt aangelegd op het voormalige BAM terrein 
 de Spurkterdijk wordt verbreedt en hiervoor ook bomen worden gekapt 
 we in gesprek zijn met de gemeente over de bomenkap en herplanting in het 

algemeen 
 u de bijgewerkte dorps-agenda kunt vinden op www.dorpsraadoostrum.nl 
 er 22 mei een GLASWEB thema avond is. We zijn er BIJNA!! 
 u zich nog kunt aanmelden via https://www.glaswebvenray.nu/aanmelden 
 we mensen zoeken voor bij de dorpsraad 
 er nieuwe bloembakken op het dorpsplein komen 
 er verkeersmetingen gedaan worden rondom de kruising Stationsweg - 

Hanssenstraat 
 de Oesterham binnenkort wordt verbouwd 
 er buurtpreventieborden komen ter ondersteuning aan het burgerinitiatief 
 informatie over het Servicepunt achter op het weekblad te vinden is 

   

GROENPLOEG 
 

Tijdens de afgelopen KBO fietstocht meldde een dame zich als mogelijke deelneemster van een groenploeg. Om echter 
als enige dame mee te helpen, trok haar niet zo. Ze zou het prettig vinden  als nog enkele dames zich zouden opgeven. 
 

Heeft U interesse meld u dan aan bij een van de volgende drie personen: 
 

Wim van Delft             Noud Cornelissen              Wim Volleberg 
Randenrade 14             Van Broekhuizenstraat 4  Asselberghstraat 6 
 
 



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

21 april 09.00u. Inzamelen oud papier
23 april 18.30u. Repetitie jeugdorkest
               19.30u. Repetitie orkest
             21.15u. Algemene ledenvergadering
25 april 13.30u. M4L blokfluitgroep
 14.30u. M4L instrumentengroep
 15.45u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 

5 mei Inzamelen oud papier
12/13 mei Jeugdkamp
19 mei Inzamelen oud papier
27 mei Mariaviering 



Zondag 22 april 9.30 uur: Hoogmis (pater Ruud Willemsen) (samenzang)  

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

Dinsdag 24 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.          
 

 

 

 

 

Straotestrijders opgelet!! 
Op zondag 3 juni vindt op sportpark de Spar weer een nieuwe editie plaats van de Aostrumse straotestrijd. 

Straten gaan die dag een onderlinge strijd aan middels verschillende spelen, geschikt voor jong en oud.                                              
Denk aan: jeu de boules, voetbal en voetbalspelen, waterspel, stormbaan, boogschieten, denktank en een tennisspel. 
Iedereen doet mee aan de spelen die hij/zij leuk vindt en aankan.  

De twee beste teams spelen een tot het laatste moment onbekend finalespel. 

Naast deelnemers zijn we ook op zoek naar spelleiders/vrijwilligers. Heb je interesse om een handje te helpen of ken je 
iemand die dat wil? Laat het ons weten via een mailtje op straotestrijd@svoostrum.nl.  

 

 

 

 

 

  

Aanvullende info: 

 Elk team is een mix van jong en oud en bestaat uit 8-10 personen. 
 Er is een minimum leeftijd van 15 jaar (dus geboren voor 3-6-2003). 
 Aanmelden kan bij de teamcaptains/straotambassadeurs. Zij zullen de straatbewoners benaderen. 
 Aanmelden kan ook via (straotestrijd@svoostrum.nl) o.v.v. naam, leeftijd, adres. 
 Aanmelden kan tot uiterlijk 20 mei. 
 Er zijn diverse activiteiten voor de allerkleinsten. 
 straotestrijd@svoostrum.nl  is ook het adres waar je met je vragen terecht kunt. 

Zorg dat je d’r weer bij bent! 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

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!!! 
 



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



 
 
 
 

      
Op woensdag 25 april staat er weer een heerlijke maaltijd op het menu. 

 
Paprikasoep 

 
* 

Kip – Peuljes & worteltjes – gebakken aardappeltjes 
 
* 

Toetje 
 
 

De kosten voor dit etentje bedragen € 7.50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 21 april opgeven. 
 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
       
   
              Graag tot ziens.      De vrijwillige megjes uut de keuken. 
 
 
 
 
 
Kijkt u ook eens op onze mooie website. www.oesterham.nl 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:___________________________________________________ 
 
Komt met  _________    perso(o)n (en)    Wil(len) graag aansluiten aan de dis op woensdag 25 april 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  21 april bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



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

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



  
  
 
 
 

Vierdaagse reis Sauerland                                                                                                  
2 t/m 5 september 
Castenray – Oirlo - Oostrum      
 
 
Dag 1:                                                                                                                                                                           
Vertrek naar het hotel in Winterberg-Züschen via stops aan de Mohnesee en het historische stadje Soest.   
 
Dag 2: 
Een rondrit door het Sauerland met een kijkje in een glasblazerij in Willingen, een bezoek aan het hoogste 
punt van Sauerland ( de Kahler Asten ) en ook een kijkje in toeristisch Winterberg Aansluitend een leuke 
huifkartocht door de geweldig mooie omgeving. 
 
Dag 3: 
Een bezoek aan het schitterende Nationaalpark Edersee met o.a. het prachtige boomkronenpad en een 
boottocht over de idyllische Edersee. 
 
Dag 4: 
Een bezoek aan de fraai gelegen Warstein-brouwerij met aldaar video-presentatie + rondrit en huiswaarts een 
bezoek aan Zoo Zajac in Duisburg. Aansluitend een diner in Venlo. 
 
De totale reissom van het programma zoals hierboven beschreven, inclusief elke dag ontbijtbuffet,diner, 
lunch, zal ongeveer € 360 - € 365 bedragen. 
De toeslag van een 1-persoonskamer bedraagt € 30,00. 
Een introducée is toegestaan. Eventuele dieetwensen en gebruik van rollator kunt u bij aanmelden 
doorgeven. 
 
Aanmelden kunt u tot 14 juni bij Els Hermsen, telefoon 0478-511405 of via de mail: elshermsen@gmail.com 
Indien u zich aanmeldt, graag uw naam en adres doorgeven. Indien u alleenstaand bent en u wilt een                         
2-persoonskamer delen, de naam van de betreffende persoon ook doorgeven.                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





 
 Publiekswandeling Op den Buus 
 

 
Zondag 22 april organiseert IVN Geijsteren-Venray een publiekswandeling in het gebied op den Buus, de onbekende 
kant van de Boschhuizerbergen. Deze wandeling start om 10:00 uur bij de parkeerplaats Boschhuizerbergen, 
Maasheseweg tegenover afslag Smakt/Holthees. Deelname is gratis.  

 
Iedereen kent wel de stuifzanden en 
jeneverbesstruwelen van de Boschhuizerbergen. 
Tijdens deze wandeling laten we die stuifzanden eens 
links liggen en gaan we op zoek naar de onbekende 
kant van de Boschhuizerbergen: het gebied ‘op den 
Buus’. We lopen eerst door het bos en bereiken dan 
aan de noordoostzijde deze laaggelegen zone met 
vochtig weiland, broekbos/veenbos en een oude 
Maasbedding. Het relatief natte gebied, met zijn 
specifieke flora en fauna, vormt een enorm contrast 
met het even verderop gelegen stuifzandgebied.                   
Echt eens een keer het bezoeken waard! 

 
 

Avontuurlijke Avondwandeling voor jeugd en jongeren 
 
Zaterdagavond 21 april organiseert Jeugd- en Jongeren-IVN Geijsteren-Venray een avondwandeling voor jeugd en 
jongeren van 6 tot 16 jaar in de Geijsterse Bossen. Deze wandeling start om 19:30 uur bij de voormalige 
voetbalkantine in Geysteren, Oostrumseweg 43 in Geysteren. Aanmelden via info@inv-geysteren-venray.nl. 
Deelname is gratis.  

Op deze avontuurlijke avondwandeling nemen gidsen Ruud 
van Veen en Wim Mommen de jonge deelnemers mee voor 
een spannende tocht met opdrachten in de schemer. Daarbij 
gaan ze niet alleen over de gebaande paden, maar soms ook 
over kleine smalle paadjes, dwars door het bos.  

Een avondwandeling is anders dan overdag, je hoort heel 
andere geluiden, ziet minder kleuren en voelt een andere 
sfeer. Aan het einde van de tocht om 21.00 uur schuiven de 
deelnemers aan bij een kampvuur. Hier mogen ze broodjes 
bakken, naar een spannend verhaal luisteren en meezingen 
met een gitaar spelende troubadour.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 





 
 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.  
   
Maaltijdservice 
 
Datum:  dinsdag 24  april 2018 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang:  20.00 uur. 
 

Maaltijdservice Venray draagt zorg voor de bezorging van diverse soorten maaltijden. 

Zij komt ons deze avond uitleg geven over: 

- het klaarmaken van de maaltijden; 

- het assortiment; 

- wie komt er voor in aanmerking; 

- de bezorging. 

Er wordt ons die avond een klein hapje aangeboden. 

 
 Lezing Voedselbossen 
 
 

IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 23 april een lezing over voedselbossen als natuurrijke 
landbouwmethode. De lezing start om 20:00 uur in zaal de Kemphaan, Kennedyplein 1 in Venray en wordt verzorgd 
door Wouter van Eck.                                                                                                                                                                                                  
De lezing is gratis voor leden van IVN-Geijsteren-Venray. Niet-leden betalen een bijdrage van € 2. 
 

Tijdens deze lezing geeft Wouter van Eck uitleg over 
voedselbossen als natuurrijke landbouwmethode aan 
de hand van inspirerende voorbeelden uit het 
Voedselbos Ketelbroek bij Groensbeek. Landbouw en 
natuur lijken elkaar tegenwoordig uit te sluiten. 
Aanleg van voedselbossen kan helpen deze kloof te 
overbruggen. 
 
Acht jaar geleden werd op een kale maisakker bij 
Groesbeek door Wouter van Eck en Pieter Jansen het 
eerste voedselbos van Nederland aangelegd. Een 
voedselbos levert na enige tijd een hoge productie van 
fruit, noten en eetbaar blad. Tegelijkertijd herbergen 
voedselbossen veel (zeldzame) natuurwaarden. 
 
                                                                                                            

Wouter van Eck was campagneleider Landbouw en Voedsel bij Milieudefensie en directeur bij Stichting Floron.                            
Nu zet hij zich namens Stichting Voedselbosbouw Nederland in om de kennis over voedselbossen te stimuleren.                      
Het gaat hierbij om een duurzaam landbouwconcept, omdat het systeem geen (kunst)mest, bestrijdingsmiddelen                           
of kunstmatige beregening nodig heeft. 
 
 
 



Aan alle inwoners van de dorpen: Venray - Ysselsteijn - Veulen - Heide - Leunen - 
Castenray - Oirlo - Blitterswijck - Wanssum - Geijsteren en Oostrum. 

 

Op 18 oktober 2019 is het 75 jaar geleden dat Uw dorp bevrijd werd van het geweld van de Tweede Wereldoorlog.               
De oorlogsmonumenten in Uw eigen dorp zijn hier nog elke dag het tastbare bewijs van. 

“Run for Health” uit Venray bestaat uit een organisatie hardlopers die in samenspraak met de Gemeente Venray,                
het plan heeft opgevat om op Bevrijdingsdag d.d. 05 mei 2018, aandacht te vragen voor 75 jaar bevrijding op 18 oktober 
2019. 

Om precies 07.00 uur in de ochtend, zal aan de hardlopers vanuit het schouwburgplein in Venray het startschot gegeven 
worden. In colonne en in aanwezigheid van 3 militaire voertuigen, zullen de hardlopers uw dorp en de bijzondere 
herinneringsplek die uw dorp in ere behoud, aandoen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

Wij doen hierbij aan de dorpsraden van de verschillende 
dorpen eveneens de oproep om op een wijze die past bij het 
dorp bij de monumenten zelf, aandacht te geven aan deze 
bijzondere plek.                                                                                             

De hardlopers van "Run for health" zullen deze bijzondere 
plekken op die dag voorbij rennen en hopen op die wijze dat 
het dorp én de hardlopers , ieder op hun eigen wijze, de 
gevallenen eren en herdenken. 

 

Rond 16.00 uur in de middag zullen de hardlopers weer huiswaarts keren en zullen zij finishen op het 
schouwburgplein,waar dit eerbetoon wordt afgesloten onder de muzikale klanken van Harmonie "Euterpe".  

Een traject van 60 km langs alle bovengenoemde dorpen en de hieronder aangegeven oorlogsmonumenten.  

Als een “waardig gebaar” aan de slachtoffers en de helden uit de Tweede Wereldoorlog. 



 

Met korte pauzes in Heide en Blitterswijck waar de colonne opnieuw bevoorraad wordt.... 

Als U deze hardlopers van "Run for health" voorbij ziet rennen, wilt U dan s.v.p. even stil staan bij de slachtoffers en de 
helden uit Uw eigen dorp als Herdenking en Bevrijding van Nederland en in het bijzonder van de Gemeente Venray en 
de kerkdorpen.  Dank U wel! 

De onderstaande oorlogsmonumenten zullen ongeveer op onderstaande tijden worden gepasseerd in de verschillende 
dorpen : 
 
Let wel: in verband met de gegeven tijd en het feit dat alle monumenten bezoeken niet haalbaar is, is er voor gekozen 
om in elk dorp minimaal 1 monument te bezoeken. 
 
Maar is het dus niet realiseerbaar om alle herdenkingsplekken die op de monumentenlijst staan, aan te doen .  
 
 
 
Tijd  Dorp Monument 
07.00  Schouwburgplein Venray Start 
07.00 - 07.15 uur  Venray Kennedyplein 18 
07.15 - 07.30 uur  Venray Hoenderstraat 99, 
07.30 - 08.30 uur  Ysselsteijn Lovinckplein 
08.30 - 09.15 uur  Ysselsteijn Timmermansweg 75 
09.15 - 10.00 uur  Veulen Bij de kerk aan Veulenseweg 
10.00 - 10.45 uur   Heide Bij de kerk aan  

Heidseweg 
Bevoorrading 20 minuten  Bij "Lunchroom" 
10.45 - 11.15 uur  Leunen Bij kerk aan  Kapelweg en 

Weideweg bij Frans Michels 
monument  

11.15 - 12.00 uur   Castenraij Oosterbosweg en einde 
Lollebeekweg 

12.00 - 12.15 uur  Oirlo Bij kerk aan 
DeputePetersstraat 

12.15 - 13.00 uur  Blitterswijck Kerkstraat 
Bevoorrading  30 minuten  bij Cafe "de Zwart" 
13.30 - 14.00 uur  Wanssum - 
14.00 - 14.30 uur  Geijsteren Bij Oude Kasteel aan de 

Maasheseweg 
14.30 - 15.00 uur  Oostrum Bij kerk aan Vlasakker 
15.00 - 15.30 uur  Venray Kerkpad 1 
15.45 uur Opstelling Harmonie 

en hardlopers 
 Ingang Gemeentehuis 

16.00 uur Schouwburgplein Venray Finish 
 

Als "geste" door "Run for health" blijven de routemarkeringen staan tot maandagmorgen 7 Mei en zijn andere 
belangstellenden in de gelegenheid om op Zondag 6 Mei deze route nog fietsend af te leggen. 

De Bevrijdingsroute zal worden aangeduid met gele pijlen. Deze start op het Schouwburgplein in Venray richting 
Merseloseweg en de Finish is via de Schoolstraat weer terug naar het Schouwburgplein. 

Dankjewel...................................... 
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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. 
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Uitwisseling TCO en ‘t Löbke te Swolgen 
 
Een eenzame fietser met tennistas achterop de bagagedrager zaterdag 7 april op weg naar 
het tennispark in Oostrum. Twee tennispartners in verwarring achterlatend aangezien hij 
niet bij hen in de auto stapte, maar koos voor de e-bike.                                                                     
Onderweg een duif achter een hek die van schrik opvliegt als deze eenzame fietser voorbij zoeft. Een duif die het niet op 
een lopen zette, maar liever de vleugels nam. Bij het tennispark aangekomen voegde deze fietser zich bij de andere 
TCO’ers die er ook voor geklozen hadden om met de fiets naar Swolgen te gaan.  Wel lastig aangezien het een oneven 
aantal fietsers was en deze fietser zo nu en dan weer als eenzame fietser  meetrapte. Niet dat hij zich eenzaam voelde, 
zeker niet! In Swolgen aankomend stond het ontvangstcomité al klaar. Opvallend dat de ploeg van TCO slechts een 
dame in hun midden had. Gelukkig maar dat het team van ‘t Löbke meer dames telde. De dame uit Oostrum zou zich 
anders mogelijk wat eenzaam gevoeld hebben tussen al die mannen. Na een koffieronde en wederzijdse verwelkoming 
cq. kennismaking vond er een loting plaats wie tegen wie zou spelen. Mannenteams en gemengde teams. We starten 
met twee rondes, met tussentijds een koffieronde met lekkere vlaai, waarna er werd gepauzeerd en genoten werd van 
een voortreffelijke lunch. Verse tomatensoep, belegde broodjes, lekkere groenten en een schaal fruit. Weer op krachten 
gekomen werd er weer geloot en nieuwe teams ingedeeld voor de laatse ronde van weer drie kwartier. Een tennisser 
van TCO moest eerder naar huis en voelde zich onderweg mogelijk wat eenzaam. Wel mooi de tijd om te overdenken 
hoe zijn partijen waren verlopen.  

 
Na drie kwartier werden de partijen 
afgeblazen en werd er onder het genot 
van een pilsje en dergelijke nagekaart. 
Twee tennissers van TCO gingen zich 
douchen. De een wat eerder dan de 
andere. Dat had tot gevolg dat de laatste 
alleen in het kleedlokaal achterbleef en 
inderdaad wat eenzame ogenblikken 
kende. Dat werd nog versterkt door het 
feit dat de meeste fieters van TCO toen 
hij in de kantine kwam al waren 
vertrokken.                                                         
 
 

Gelukkig dat een van hen zo sportief was geweest om te wachten. De mensen die met de auto waren gekomen waren er 
ook nog. Die hadden nog wat tijd over aangezien zij niet hoefden te fietsen. Fijn dat er nog iemand had gewacht op de in 
de kleedkamer achtergebleven tennisser van TCO zodat zij samen naar huis konden fietsen en er geen eenzame fietser 
achterbleef. Wie dit gezelligheidstoernooi heeft gewonnen is niet duidelijk geworden. De balans ging de ene keer naar 
TCO en de andere keer naar ‘t Löbke. Vandaar dat de organisatie het waarschijnlijk in het midden heeft gelaten. 
Mogelijk ook om te voorkomen dat de organisator door eventuele frustraties wat eenzaam en alleen achter zou blijven. 
De twee fietsende TCO-ers zijn overigens, ondanks een lichte valpartij van een van hen, heelhuids thuisgekomen. De 
fietser die overeind was gebleven was al bang dat zijn fietsmaatje niet verder zou kunnen fietsen en  dat hij dan 
wederom eenzaam en alleen naar huis zou moeten. 
 
 
In September vindt een tweede uitwisseling plaats. Eveneens in Swolgen.                                                                                     
Mogelijk dat er dan vanuit Oostrum meer dames mee doen om te voorkomen dat....... 
 
En tenslotte wat die duif betreft, die was ook alleen! 
 



  

 

 
 

  Openingstijden :	Ma	t/m	Vrijdag	9.00	uur-18.00 uur                 Adres :  Matthiasstraat 11 
              Zaterdag : 9.00 uur – 17.00 uur                      5811AN  Castenray 

                            www.aspergeboerderij-friesen.nl                                  Tel: 0478-571364 Gsm: 06-53651456 
 

WIJ GAAN OPEN OP ZATERDAG 21 APRIL! 

Heerlijke asperges, vers van eigen land!  
Ook geschild. 

Wij verkopen ook verse aspergesoep en 
aanverwante producten. 

 
 



SVO   VOETBAL 
 

Jeugd    
    

Uitslagen    
 
zaterdag 31 maart 2018    
S.V. Oostrum JO19-1 De Zwaluw JO19-1 0 - 1  
S.V. Oostrum JO17-1 SV Venray JO17-4 1 - 0  
Vitesse'08 JO15-2 S.V. Oostrum JO15-1 1 - 7  
S.V. Oostrum JO15-2G Sportclub Irene JO15-3 1 - 3  
S.V. Oostrum JO13-1G Volharding JO13-2G 3 - 0  
RESIA JO13-1 S.V. Oostrum JO13-2 11 - 0  
S.V. Oostrum JO11-1 SVOC'01 JO11-2 3 - 3 Speler van de week Siem Thielen 
S.V. Oostrum JO11-2 Heijen JO11-2 2 - 3 Speler van de week Nils Verrijdt 
Vitesse'08 JO11-5 S.V. Oostrum JO11-3G 3 - 4 Speler van de week Stijn Dirks 
ST SV United/BVV'27 JO9-1 S.V. Oostrum JO9-1 5 - 7 Speler van de week Tum Camps 
Ysselsteyn JO9-2 S.V. Oostrum JO9-2 4 - 7  
S.V. Oostrum JO9-3 ST DEV-Arcen/RKDSO JO9-1 8 - 3 Speler van de week Ellis Cuijpers 
S.V. Oostrum JO8-1 Hegelsom JO8-1 12 - 6 Speler van de week Thijn Linders 
S.V. Oostrum JO8-2 Olympia'18 JO8-4 3 - 9 Speler van de week Levi Engelen 
S.V. Oostrum JO8-3 Ysselsteyn JO8-2 4 - 3 Speler van de week Noah 
SVOC'01 JO7-1/SVOC'01 JO7-2 S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 20 - 15 Speler van de week Tibo 
    

Programma    
 
zaterdag 21 april 2018    
ST SV Milsbeek/Astrantia JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 14:30  
S.V. Oostrum JO17-1 ST Meterik/America JO17-1 14:30  
S.V. Oostrum JO15-1 ST Sporting S.T./SVEB JO15-1 13:30  
EWC'46 JO15-2G S.V. Oostrum JO15-2G 13:00  
SVOC'01 JO13-1G S.V. Oostrum JO13-1G 13:00  
S.V. Oostrum JO13-2 ST SV United/BVV'27 JO13-3G 10:00  
S.V. Oostrum JO11-1 ST SV United/BVV'27 JO11-3 9:00  
Olympia'18 JO11-4G S.V. Oostrum JO11-2 9:30  
Sporting S.T. JO11-2G S.V. Oostrum JO11-3G 10:00  
S.V. Oostrum JO9-1 ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO9-1G 11:00  
S.V. Oostrum JO9-2 Venhorst JO9-1 11:00  
Wittenhorst JO9-2 S.V. Oostrum JO9-3 9:00  
S.V. Oostrum JO8-1 ST Meterik/America JO8-2 11:00  
S.V. Oostrum JO8-2 SSS'18 JO8-2 11:00  
ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO8-1G S.V. Oostrum JO8-3 10:30  
SVEB JO7-1G/SVEB JO7-2G S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 11:00  
S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 SSS'18 JO7-1/SSS'18 JO7-2 11:30  
maandag 23 april 2018    
H.B.S.V. JO15-2 S.V. Oostrum JO15-2G 19:00  
ST SV United/BVV'27 JO13-2G S.V. Oostrum JO13-2 18:00  
woensdag 25 april 2018    
S.V. Oostrum JO15-1 ST SV United/BVV'27 JO15-1 18:30  
ST Meterik/America JO13-1 S.V. Oostrum JO13-1G 18:30  
Hegelsom JO11-1 S.V. Oostrum JO11-1 19:00  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

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 



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

APRIL  
  
23 Computeren KBO
24 Maaltijdservice Zijactief
25 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
28 Lentetoernooi TCO
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
20 Parochiejaarvergadering (20.00 uur) Parochie
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



Senioren    
    

Uitslagen    
 
donderdag 12 april 2018    
GFC'33 1 S.V. Oostrum 1 2 - 0  
zaterdag 14 april 2018    
Holthees Vet. S.V. Oostrum Vet. 5 - 5  
zondag 15 april 2018    
Meterik 1 S.V. Oostrum 1 0 - 2  
EWC'46 2 S.V. Oostrum 2 2 - 0  
SV Venray 6 S.V. Oostrum 3 2 - 5  
S.V. Oostrum 4 Ysselsteyn 5 4 - 1  
S.V. Oostrum 5 SV Venray 9 2 - 1  
S.V. Oostrum VR1 Hegelsom VR1 2 - 4  
    

Programma    
 
donderdag 19 april 2018    
S.V. Oostrum 1 SVEB 1 18:45  
zaterdag 21 april 2018    
S.V. Oostrum Vet. Montagnards Vet. 17:00  
zondag 22 april 2018    
S.V. Oostrum 1 Hegelsom 1 14:30  
SSS'18 3 S.V. Oostrum 2 12:30  
S.V. Oostrum 3 SV United/BVV'27 2 11:30  
America 3 S.V. Oostrum 4 10:00  
Melderslo 3 S.V. Oostrum 5 10:30  
S.V. Oostrum VR1 ST SVEB/Sporting S.T. VR2  12:00  

 
 

Er wordt weer met veel 
enthousiasme getennist, zowel 
in competitieverband (KNLTB) 
als in recreatieverband.  
Voorop staat dat er met plezier 
wordt getennist.                       
Natuurlijk wil iedereen wel met de winst gaan strijken, 
maar het belangrijkste is toch wel dat men er plezier 
aan beleefd.  
Het mooiste spel krijg je vaak als partijen aan elkaar 
gewaagd zijn.  
Ook voor de wat onervaren tennisser staat men 
open en wordt daar rekening mee gehouden.   
 
 

Ook al eens overwogen om te tennissen? Wat let je. Meld je aan en doe mee!  
Kijk eens op onze website www.tcoostrum.nl of stuur een mailtje naar info@tcoostrum.nl of kom gewoon eens kijken 
op het tennispark. Je bent van harte welkom. 
 
 



  

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
3 t/m 9 Clubkampioenschappen TCO
5 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
11	 Kermisfietstocht	 KBO
12 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
14-21-28 Najaarscompetitie TCO
15 Fiets-Feestavond TCO
18 Notaris Levenstestament Zijactief
18 Kienen KBO
19 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
22 Uitwisseling met ‘t Lobke (Swolgen) TCO
24 Marcienne Collection KBO
26 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
  

OKTOBER  
  
1 Dag v/d Ouderen KBO
3 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
5-12-19-26 Najaarscompetitie TCO
8 Creatieve middag KBO
9 Kienen KBO
10 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
11 Klankenkaravaan (in het kader van 100 jaar SMT) Harmonie
 Op en met de basisschool Basisschool
11 Herfstwandeling KBO
11 Hart & Vaatziekten (bij Vrouwen) Zijactief
15 Computeren KBO
16 Wittem (3-Dorpen) KBO
17 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
22 Creatieve middag KBO
24 Edah museum Helmond De Zonnebloem
24 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
29 Computeren KBO
29 Rondleiding vernieuwde Schouwburg Zijactief
31 Inloopmorgen in de Watermolen KBO



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



“ 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



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


