
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Onderhoud Mgr. Hanssenstraat 
 
In week van 28 mei tot en met 1 juni zal de rijbaan van de Mgr. Hanssenstraat opnieuw 
afgestrooid worden met zand. Er is geconstateerd dat er niet meer voldoende materiaal 
tussen de klinkers aanwezig is en dat wordt opnieuw aangevuld. De werkzaamheden 
zullen op 1 dag worden uitgevoerd, maar het is nog niet bekend welke dag dat is. 
De rijbaan wordt hiervoor niet afgesloten, maar er kan enige verkeershinder ontstaan door de werkzaamheden. 
Gedurende circa 2 weken zal er dan meer zand op de rijbaan liggen dan normaal. 
 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Venray via telefoonnummer 0478-523333 
 
 
 
 
 

 

  COMPUTEREN     
                 Maandag 7 mei komt het computeren te vervallen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
° HEMELVAARTSDAG° 

 
Op donderdag 10 Mei zijn wij extra geopend van 14.00-20.00uur.  

(Normaal zijn we op de donderdag gesloten) 
 

Wij wensen jullie alvast een fijne Hemelvaartsdag. 
 
 

Team Cafetaria 't Fort 
 



 
 

 

 

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

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

5 mei 09.00u. Inzamelen oud papier

7 mei *  Geen repetitie jeugdorkest

 20.00u. Repetitie orkest

9 mei * Geen repetitie M4L

 15.45u. Leerlingen slagwerk

 19.00u. Repetitie Hit-it

 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 

12/13 mei Jeugdkamp

19 mei Inzamelen oud papier

27 mei Mariaviering 

ZATERDAG  5 Mei 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

                         LOCATIE: PARKEERPLAATS

                  ‘t ALLEMANSCAFÉ



Zondag 6 mei 9.30 uur: Hoogmis (pater Ruud Willemsen) (samenzang)

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

Dinsdag 8 mei 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)   

Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag: 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) 
                                            (Venray’s Gregoriaans Koor) 

 voor het geluk en welzijn van onze parochie Oostrum,
 voor vriendschap en samenwerking, voor  vrede en eenheid in de wereld,
 voor alle slachtoffers van oorlog, onderdrukking en geweld.

Zondag 13 mei 15.00 uur: H. Vormselmis voor 2 leerlingen van groep 8!
 Het H. Vormsel wordt toegediend door Vicaris-Generaal
 en Diocesaan-Administrator Mgr. dr. H.J.G.M. Schnackers.

  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.         
 

 

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 14 mei 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: 
Levenseinde en dementie. 

Gastspreker: 
Marinus van den Berg, 

pastor en schrijver van boeken en gedichten over rouw en verlies 
 
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. 
 
 
 



13 mei moederdag - bestel tijdig uw bloemen

op hemelvaartsdag zijn wij gesloten



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



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.  

 

Het duurt nog maar kort en dan is het zondag 3 juni, de dag van de Aostrumse Straotestrijd. 

Sommige mensen hebben zich al opgegeven en ook de straotambassadeurs zijn aan het werven in de straten.                    
Omdat niet voor iedereen duidelijk is welke straotambassadeur bij welke straat hoort, staat hieronder een overzicht. 
Mocht jouw straat er niet bij staan of heeft jouw straat geen ambassadeur dan kun je je opgeven via 
straotestrijd@svoostrum.nl. 

Straot Ambassadeur Straot Ambassadeur 
Asselberghsstraat  Willem van Leendert Kloosterstraat  Roy de Kleijn 
Binnenhof - Mgr. Hanssenstraat  Inge van Dijk 
Boshuizen - Ooster Thienweg  Marcel Holtackers 
Buitenhof  Annemarie Linskens     
De Horik  Helga Cornelissen Randenrade Lars Kessels 
Geysterseweg  Lucienne Litjens   Chris Wilschut 
Ghunenbeek  Helga Cornelissen Stationsweg Peter Fleurkens 
Gildestraat - Valkenkampstraat  - 

Goetzenhof Sil van Hout 
 Van Broekhuizenstraat - 

Hatendonkstraat - Vlasakker Willem van Leendert 
Herenpasweg  Joep Reijnders Wanssumseweg  - 
Het gevlecht Helga Cornelissen Witte Vrouwenstraat - 
Jofferspas Tim van Kessel Wester Thienweg - 
  

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! 



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 bijna 50 jaar hét vertrouwde adres voor keuken, badkamer en tegelwerken.

www.keuken-badwinkel.nl

Voor woonkamer, keuken of hal.
Met of zonder vloerverwarming.
Groot assortiment vloertegels.

Nieuwe Tegelvloer?  

En…. Gelegd door onze eigen tegelzetters!



  
  
 
 
 

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.                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





                            

 
 
DAGREIS 3-Dorpen    21 JUNI     KINDERDIJK               
 
Er is veel belangstelling voor de komende dagreis.  De bus is bijna vol. 
Wellicht zijn er nog aanmeldingen onderweg of wilt u zich nog aanmelden. 
Is de bus vol dan komt men op de wachtlijst en krijgt u vanzelf een seintje. 
Kan men uiteindelijk niet mee dan wordt het geld automatische terug gestort. 
 
 
 

 
 

 COMPUTEREN     
                
    Maandag 7 mei komt het computeren te vervallen. 
 
 

 
 
 
Beste dames van de KBO 
 
Na 2 keer gezellig een mandela ingekleurd te hebben met prachtige resultaten,                                                                            
gaan we maandag14 mei een doosje maken. 
 
Het vouwen van het doosje gebeurt o.l.v. Anneke Rutten. 
 
Het wordt een schattig doosje ( met een deksel ) van papier om eventueel kleine spulletjes in te bewaren, bv sieraden. 
Heeft U interesse, kom gerust naar de Watermolen.   
We starten om 13.30 uur.     
                                                               
Er zijn geen kosten aan verbonden. Anneke zorgt voor het papier. 
 
Het is die middag een gezellig samen zijn. Wilt U geen doosje vouwen, neem dan uw eigen hand- of knutselwerk mee of 
kom gewoon eens kijken. Misschien zijn de crea-middagen iets voor U. We maken geen moeilijke dingen.                                                                           
 
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM. 
 
Heeft U vragen, dan kunt U contact opnemen met Els Hermsen, telefoon 0478-511405, mobiel 06 38417711 
of mail naar: elshermsen@gmail.com  
 





                            

                              
 

                         

 

 

 
 
FIETSINSTRUCTIEDAG                   Dinsdag 26 juni  in Oostrum 
 

Als u dit leest is het buiten weer aantrekkelijk fietsweer. 
 
Om hierop goed voorbereid te zijn organiseert de KBO Oostrum, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en het 
Regionaal orgaan Verkeersveiligheid Limburg,  een fietsinstructiedag welke vooral is gericht op het gebruik van een 
electrische fiets, een zogenaamde E - Bike.  Op deze dag wordt gestart met een voorlichting over de 
verkeersvoorschriften waarmee men als fietser te maken krijgt, zowel individueel als in een groter gezelschap 
 
Wanneer u al een E-Bike heeft of voornemens bent er een te kopen, komt u ook aan u trekken.  Er is ruim tijd uit 
getrokken om een voorlichting te verzorgen over de soorten E-Bikes, accu's en de daarmee samenhangende actieradius, 
soorten versnellingen, remsystemen, enz..      
Ook het dagelijks onderhoud van de E-Bike komt aan de orde. 
 
Ook niet onbelangrijk, maar als u twijfels heeft over uw gehoor en /of gezichtsvermogen, dan kunt u ook terecht op 
deze instructiedag. Beide kunnen (onder voorbehoud) ter plekke getest worden. 
's Middags kunt u uw kennis in praktijk brengen op een speciaal hiervoor uitgezet parcours met aansluitend een kleine 
tocht door Oostrum om op speciale punten uw verkeerskennis te testen. 
Hiervoor is het nodig dat u 's morgens met uw eigen fiets naar de Watermolen komt. 
Deze fietsinstructiedag wordt mede mogelijk gemaakt door het ROVL Regionaal Overleg Veiligheid Limburg  en Veilig 
Verkeer Nederland. 
 
De onkosten voor deze dag die 's morgens om 9.30 uur aanvangt en eindigt om 16.30 uur bedragen, voor leden € 12,- 
per persoon, dit is inclusief Lunch en 2x koffie en voor niet leden  € 17,-  per persoon.             
Er kunnen maximaal 40 personen deelnemen, vol is vol. 
 
Opgeven tot uiterlijk 25 mei bij Jan Kreutz  Wester Thienweg  17  5807 BG  Oostrum  of per mail  
jankreutz@hotmail.com .  Opgeven is ook betalen 
 
 

 Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 
Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor op 

maandag 7 mei terecht bij stichting De Kemphaan aan het Kennedyplein 1 te Venray.                
Vooraf moet wel even een afspraak worden gemaakt via 0478-586706.                                                 

 De kosten bedragen € 30. Chauffeurs met rijbewijs C/D/E betalen € 55.                                                       
Voor de keuring zijn nodig: de ingevulde Eigen Verklaring, een kleine hoeveelheid urine, een 

uitdraai van de apotheek (ook als u geen medicijnen gebruikt) en het rijbewijs. Neem ook de bril voor auto of tv mee,  
en als u contactlenzen draagt, zorg dan dat u weet hoe sterk deze zijn.                                                                                                        
De volgende keuring zal zijn op maandag 4 juni. 

 

 

 
Op zondag 29 april nam Aukje Poels deel aan een dressuurwedstrijd bij                 
Manege Beekshof in Boekend-Venlo.  
Ze verscheen tweemaal aan de start met haar paard Elan in de klasse M2 en 
behaalde een 1e prijs met 203,5 punten en een 2e prijs met 205,5 punten.  

 

 



 
 

 

Vier seizoenenwandeling:                                                        
Lente in Landgoed Geysteren  
 

Op zondag 6 mei organiseert IVN Geijsteren-Venray in Landgoed Geysteren een wandeling in het kader van de                    
4-seizoenen-wandelingen. Deze lentewandeling start om 10:00 uur bij de parkeerplaats van de voormalige 
voetbalvelden van Geysteren, Oostrumseweg 43. Deelname is gratis.  

 
We bekijken de natuur van het 
Landgoed Geysteren in alle vier de 
jaargetijden. Mensen die aan alle 
wandelingen deelnemen, beleven het 
gebied telkens anders en zien de 
natuur in de loop van het jaar 
veranderen.  
Tijdens de winterwandeling zagen we 
hoe de natuur zich voorbereidde op de 
naderende lente en nu zien we daarvan 
het resultaat. Kijk maar naar de 
kamperfoelie, sporkehout, loofbomen 
en larixen: overal zie je ontluikende 
bladeren en naalden, vroege 
vlindersoorten en hoor je de uitbundige 
zang van de vogels. Met een beetje 
geluk kun je op een warme dag al 
zonnende levendbarende hagedissen 
vinden. 
 

Deze wandeling gaat door een klein gedeelte van het landgoed met een prachtig diep ingesneden beekdal. Nog altijd 
mag de beek hier zijn eigen weg zoeken, dit zullen we op veel plaatsen terugzien. Het beboste deel rond de Rosmolen 
was vroeger een groot heidegebied, dat bekend stond als de grote ronde heide. In de tijd van de mijnbouw is men deze 
heide gaan ontginnen en beplanten met grove dennen. De laatste jaren vormt men het bos weer om tot een gemengd 
bos. 
 
In hetzelfde gebied vinden op woensdagavond 18 juli en zondag 
14 oktober de andere 4-seizoenen-wandelingen plaats.  
 
 
 
 

JJJeeeuuugggddd---IIIVVVNNN   
iiieeetttsss   vvvoooooorrr   
JJOOUU??   

JJJeeeuuugggddd---IIIVVVNNN   
iiieeetttsss   vvvoooooorrr   
JJOOUU??   

JJJeeeuuugggddd---IIIVVVNNN   
iiieeetttsss   vvvoooooorrr   
JJOOUU??   

Ook dit jaar kunnen alle leden van de Rabobank weer stemmen voor de 
Rabobank Clubkas Campagne. Stemt u ook weer op de Oostrumse 
verenigingen? Uiteraard zijn wij er ook dit jaar weer bij!                                                        
U kunt stemmen op Muziekvereniging SMT en de Stichting Uniformen- en 
Instrumentenfonds. De bijdrage zullen we dit keer gebruiken voor de 
activiteiten die we voor de jeugd (zowel van de basisschool als de oudere 
jeugd) van Oostrum organiseren in het kader van ons 100-jarig bestaan. 
Wij willen namelijk heel Oostrum ons verjaardagsfeestje mee laten vieren 
en de jeugd heeft de toekomst.  
 
Alvast bedankt voor uw steun.  
 

Muziekvereniging SMT Oostrum  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 

 
 
 Informatie- en workshopavond Rouw en Verlies  
 
 

Op donderdag 17 mei a.s. vindt er een informatie- en workshopavond Rouw en Verlies plaats bij  MFC De Baank                           
in Leunen. Het eerste gedeelte van deze avond wordt er een plenaire presentatie gegeven door Gertie Mooren,                  
rouw- en verliestherapeut. Zij wordt ondersteund door mensen die openlijk vertellen hoe zij omgingen met hun verlies; 
over gevoelens van angst, boosheid, spijt en schuld. Over reacties van vrienden en familie.                                                                   
Maar ook over vooruit kijken naar de toekomst en over dankbaarheid en trots voor wat er is en wat er was.  
Daarna volgen vier workshops waaruit u er één kunt kiezen.  
 
Workshop 1: Gastles 'Mijn masker af'.  
In deze workshop geven jongeren een gastles zoals zij die ook geven aan leerlingen van middelbare scholen, MBO, HBO 
etc. Na het vertellen van hun eigen verhaal zullen zij via een zelf ontwikkelde lesvorm met de deelnemers in gesprek 
gaan over verlies.  
 

Workshop 2: Train-de-trainer Kombas.  
Omgaan met verlies voor kinderen van de basisschool.  
Kombas is een speels, laagdrempelig, interactief lesprogramma, waarbij gewerkt wordt vanuit het principe van het 
ervaringsgericht leren.  
 

Workshop 3: Rouwen om een dierbare die nog leeft.  
Met een naaste met dementie begint het afscheid nemen en het rouwen al lang vóór je hem/haar verliest aan de dood. 
De naaste gaat steeds minder lijken op de persoon die hij/zij ooit was en je kunt steeds minder contact met hem/haar 
krijgen. Hierdoor neemt de naaste beetje bij beetje afscheid.  
 

Workshop 4: Momenten van herinnering.  
Dit is een zelfhulpgroep voor nabestaanden, bedoeld om hulp te bieden aan lotgenoten bij het omgaan met het verlies. 
Samen wordt op een creatieve manier een tastbare herinnering gemaakt.  
 

Voor wie:  alle geïnteresseerden  
Wat:   informatie- en workshopavond rouw en verlies  
Waar:  MFC De Baank, Albionstraat 26, 5809 AC Leunen  
Wanneer:  donderdag 17 mei van 19.00 tot 21.45 uur  
 

Wanneer u deze avond wilt bijwonen kunt u zich, voor 11 mei, aanmelden bij info@synthese.nl.                                                                
Bij aanmelding ook graag doorgeven welke workshop u wilt bijwonen. 

 



 

 

SVO VOETBAL 
 
Jeugd    
    
Uitslagen    
zaterdag 28 april 2018    
Stormvogels'28 JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 1 - 4  
S.V. Oostrum JO17-1 ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO17-1 3 - 3  
ST Volharding/Sambeek JO15-2 S.V. Oostrum JO15-1 1 - 2  
S.V. Oostrum JO13-2 SV Venray JO13-8G 7 - 4  
S.V. Oostrum JO11-3G SV Venray JO11-8G 9 - 2  
S.V. Oostrum JO9-2 ST SV United/BVV'27 JO9-2 12 - 1  
VVV'03 JO9-1 S.V. Oostrum JO9-3 6 - 5 Speler v/d wk Pleun Schut 
Olympia'18 JO8-3 S.V. Oostrum JO8-2 6 - 6 Speler v/d wk Fabian Jeuken 
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 Ysselsteyn JO7-1/Ysselsteyn JO7-2 7 - 14 Speler v/d wk Teun de Koster 
Sporting S.T. JO7-1G/Sporting S.T. JO7-2 S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 24 – 8      Speler v/d wk Jenna van Abswoude 
    
    
Programma    
zaterdag 5 mei 2018    
S.V. Oostrum JO19-1 Sambeek JO19-1 15:00  
Venlosche Boys JO15-4 S.V. Oostrum JO15-2G 12:00  
S.V. Oostrum JO13-1G Montagnards JO13-1 13:00  
S.V. Oostrum JO11-1 ST America/Meterik JO11-1 9:00  
Merselo JO11-3 S.V. Oostrum JO11-3G 11:30  
Blerick JO9-2 S.V. Oostrum JO9-1 9:00  
Volharding JO9-3G S.V. Oostrum JO9-2 9:00  
S.V. Oostrum JO9-3 EWC'46 JO9-2 11:00  
Merselo JO7-1 S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 11:30  
S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 SVEB JO7-1G/SVEB JO7-2G 11:30  
 
    

Senioren    
 
    
Uitslagen    
zaterdag 28 april 2018    
SSS'18 Vet. S.V. Oostrum Vet. 2 - 3  
zondag 29 april 2018    
Kwiek Venlo 1 S.V. Oostrum 1 0 - 1  
Stormvogels'28 3 S.V. Oostrum 2 2 - 2  
S.V. Oostrum 3 Montagnards 3 0 - 4  
Leunen 6 S.V. Oostrum 4 1 - 4  
Sporting S.T. 3 S.V. Oostrum 5 1 - 3  
S.V. Oostrum VR1 MVC'19 VR2 4 - 2  
    
Programma    
zaterdag 5 mei 2018    
S.V. Oostrum Vet. SV Lüllingen alt herren 17:00  
zondag 6 mei 2018    
S.V. Oostrum 1 DEV Arcen 1 14:30  
S.V. Oostrum 2 Melderslo 2 12:00  
S.V. Oostrum 3 Wittenhorst 7 11:30  
Hegelsom 3 S.V. Oostrum 4 11:30  
Volharding 5 S.V. Oostrum 5 9:45  
America VR1 S.V. Oostrum VR1 10:30  

 



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

MEI  
  
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 
5 Natuurbegraafplaats Weverslo KBO
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
23 Beachvoetvolley toernooi 
24 Beachvolleybal toernooi 
26 Fietsinstructiedag KBO
27 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
  

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

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





 
 

 

            

 

 

         Kwekerij “DE LIFRA” … Beter & goedkoper kan niet …  

De beste voorjaarsbloeiers tegen de Laagste prijzen. 
 

Geraniums v.a 0,50, Gazania s 0,50, dahlia s 0,50 Begonia’s €0,30 en million bells 0,75 
 

MEER DAN 200 KLEUREN EN SOORTEN 
HANG-KUIP EN PERKPLANTEN!!!! 

 

HANGPOTTEN € 5,- 
 

Open ma: t/m vr 9:00 t/m 19:00 
Zaterdags 9:00 t/m 18:00 

 

 
ACTIE… ACTIE … ACTIE… ACTIE … ACTIE… ACTIE … ACTIE… ACTIE … 

 
 

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 



“ 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


