
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

46e JAARGANG - WK 21 - 24 MEI 2018

SLOPERS GEZOCHT !!! 
 
Op 23 juni gaan we starten met de interne verbouwing van D’n Oesterham. Dit betekent dat we vele 
handen nodig hebben om het nodige sloop- en opruimwerk te verrichten, zoals: 
 

 wanden slopen  
 toneel gedeeltelijk afbreken 
 leegruimen 
 afplakken 
 tegels uitkappen 
 opruimen enz. enz.  

 
Het werk is zeker niet allemaal zwaar en alle hulp is welkom 
 
Wil je je inzetten voor de Oostrumse gemeenschap meld je dan aan via oesterham@home.nl 

 
Wij starten om 08.30 uur en voor koffie/thee, een lunch en een afsluitend hapje en drankje 
voor de werkers wordt gezorgd. 
 
Je kunt je aanmelden voor de hele dag of alleen voor de morgen of de middag.  

 

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK. 
 
 

  



ZATERDAG  2 Juni 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

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

27 mei 10.00u. Mariaviering (orkest)

28 mei 18.30u. Repetitie jeugdorkest

 20.00u. Repetitie orkest

30 mei 13.30u. Repetitie M4L

 15.45u. Leerlingen slagwerk

 19.00u. Repetitie Hit-it

 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 

2 juni Inzamelen oud papier

10 juni Defilé avondvierdaagse Venray                                    
 (orkest, slagwerkgroep)

16 juni Inzamelen oud papier

17 juni Repetitiedag orkest

24 juni Euregio parade Venray (slagwerkgroep)

27 juni Slotconcert seizoen Music for Life

30 juni Inzamelen oud papier



Zondag 27 mei 10.00 uur: MARIAVIERING van de parochie Oostrum  
                      en van de KBO Oostrum, Oirlo en Castenray  
                      met een korte Mariaprocessie rond de kerk.  
                      (Pastoor B. Clemens) (Gemengd Koor en Harmonie SMT)     
 
 ter ere van Onze Lieve Vrouw van Oostrum “Behoudenis der Kranken”,  
 voor het geluk en welzijn van de parochie Oostrum,  
 voor alle leden van de KBO Oostrum, Oirlo en Castenray,  
 voor de eindexamenkandidaten, hun ouders en docenten,    
 voor vriendschap en samenwerking en voor vrede in de kerk en wereld, 
 voor onze zieken en gehandicapten, voor alle slachtoffers van geweld,  
 voor alle overleden leden van de KBO Oostrum, Oirlo en Castenray,  
 zeswekendienst voor Hanny Steenkamer-Hoogenes,   
 Pastoor Koos de Ceuster en Piet Hoedemaeckers en Wim van Kempen,    
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.    
 
Dinsdag 29 mei 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.                 

    GEZELLIG ZONDAGMIDDAG 

 

“  Iedere 14 dagen gaat de Watermolen op zondagmiddag open om  “eenzamen”, of ze nu 
jong of oud zijn, een mooie middag aan te bieden.” 

START:  Zondag 27  mei a.s. van 14.00 – 16.00 uur 

Het  Servicepunt Oostrum gaat in nauwe samenwerking met Stichting Den Oesterham – 
Dorpsraad – KBO – Zij-Actief -  Zonnebloem dit initiatief aan. Wat dit initiatief zo bijzonder 
maakt is dat een aantal verenigingen de verbinding met elkaar zijn aangegaan om dit samen 
op te pakken en uit te gaan voeren. Het is geen KBO gebeuren maar een heel Dorps-
gebeuren! 

Voor sommige (oudere) inwoners duurt de zondagmiddag (erg)  lang. Ze krijgen geen bezoek 
en er is dan weinig open in het dorp. De Watermolen is een prachtig gebouw, ligt centraal in 
het dorp, in een mooie omgeving, en heeft veel speelruimte.  Er zijn al initiatieven om het 
rond de Watermolen nog gezelliger te maken dan het nu al is. Op het initiatief van het 
Servicepunt Oostrum werd meteen door 8 vrijwilligers enthousiast gereageerd. We kunnen 
dus van start. Iedereen is welkom. Breng gerust je kinderen en kleinkinderen mee. Ook  
mensen van buiten Oostrum zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen.  

De volgende Open Zondagen zijn op 10 en 24 juni. Ieder keer van 14.00 – 16.00 

 



 
Praktijk ONS Gewicht 

 

 

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

Bereik het gewicht dat bij u past door ETEN! 

Interesse?                                                                             
Kosteloos kennismakingsgesprek 

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

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

Geaccrediteerd door                                                                       
de meeste Zorgverzekeraars 

 

 
 In deze laatste school periode                                                        

(nog  maar een paar weken school)                                               
even extra aandacht besteden aan je                                 
huiswerk in een bepaald vak of het 

oefenen van het lezen/rekenen. 
 
Ik help je er graag bij! 
 
Kanjers educatie voor: 
 
 Individuele huiswerkbegeleiding 
 Individuele bijles 
 Individuele lees- of rekenbegeleiding. 
 Voor kinderen op de basisschool en 

kinderen in het voortgezet onderwijs. 
 
 
 

 
Leonie Roth-Overbeek 

kanjers@ziggo.nl 
06-23130071 

 



 

 

MARIAVIERING 2018 
Beste Ouders, 

 

Net als vorig jaar worden de kinderen van onze parochie weer uitgenodigd voor de Mariaviering op zondag 27 mei 

aanstaande om 10.00 uur. De harmonie speelt, het koor zingt en de kinderen mogen ondertussen kaarsjes ontsteken             

bij Maria (o.l.v. Liedy Janssen). 

Maar U mag ook kiezen om alleen aan de processie deel te nemen die om 10.50 uur begint.                                                                   

Kom dan bij de hoofdingang van de kerk waar de kinderen mogen kiezen tussen:  

 dragen van een vlaggetje  

 rozenblaadjes strooien  

 met de belletjes rinkelen  

De processie zal tegen 11.10 uur zijn afgelopen.  

Gaarne willen we weten hoeveel kinderen meedoen.  

Je kunt je opgeven bij Liedy Janssen via 

 haar mobieltje: 06-36160116 of stuur een appje  

 een e-mail berichtje: liedypierrejanssen@ziggo.nl  

 of via onderstand antwoordstrookje dat je bij Liedy kunt afgeven:  Goetzenhof 1. 

 

Als Uw kind al weet wat hij/zij bij de processie wil dragen,  geef dat ook meteen aan                                                         

(vlag dragen, rozenblaadjes strooien, belletjes rinkelen). 

 

Namens de werkgroep, 

Liedy 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bij deze geef ik mijn kind ......................................................... (naam) op voor   

  0 de Mariaviering op 27 mei, begin 10.00 uur. 

 0 voor de processie rond de kerk vanaf 10.50 uur tot 11.10 uur.  

Mijn kind zou graag: (kruis aan wat van toepassing is)  

0 een vlaggetje dragen;  

0  rozenblaadjes strooien;  

0 met de belletjes rinkelen  

 

Geef het antwoordstrookje af op Goetzenhof 1. 



Atag, Pelgrim, Etna of Siemens voor zeer concurrerende prijzen.
U koopt nergens goedkoper.

Nieuwe apparatuur 
in uw keuken?  

En…. 1. Bij ons krijgt u echte garantie op het geleverde werk!
2. Montage door eigen vakkundige monteurs! 

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



FIETSTOCHT MET PICNICK 
Datum : Dinsdag 29 mei 2018 
Vertrek :          11.00u vanaf het Dorsplein 
Opgave:           vóór 26 mei bij Harrie Holtackers, tel. 583803 
              Email: miaenharrie@hetnet.nl 
 
Dinsdag 29 mei is onze jaarlijkse fietstocht met picknick.  

We vertrekken om 11.00u vanaf het Dorpsplein richting Meterik. De route is ± 40 kilometer. 
De picknickplaats is dit jaar bij de molen Eendracht maakt macht, in de Meterik.                                                                                   
Hier komen we rond 12.30u aan en wordt door de KBO de picknick aangeboden. 
Na de picknick is er voor de liefhebbers een rondleiding door de molen 

 

Van hieruit fietsen wij weer terug  naar ons eindpunt 
in Oostrum. 
 

Leden die niet mee willen/kunnen fietsen maar toch 
gebruik willen maken van de picknick en de 
rondleiding, worden om 12.30u verwacht bij de 
molen. Schadijkerweg 36  5964NB Meterik                               
 

Dit ook opgeven ! 
 

 

KBO Oostrum te gast bij Natuurbegraafplaats Weverslo   

Datum:  Dinsdag 5 juni 2018 
Vertrek:  om 13.10u per fiets vanaf het Dorpsplein 
Opgave: vóór 24 mei bij Jan Kreutz tel. 588355  
  Email: jankreutz@hotmail.com  

 

                             

 

 

 

Zij die niet in de gelegenheid zijn te fietsen, en toch mee willen zijn ook welkom en vertrekken per auto om 13.30 uur 
vanaf het dorpsplein, hiervoor doen wij een beroep op de bereidwilligheid van chauffeurs, om ook andere mee te  
nemen, en zij ontvangen hiervoor € 2,- pp. Voor de rondleiding met tekst en uitleg, die ongeveer 2 uur zal duren worden 
wij om 14.00 uur verwacht bij de ingang Janslust 11  Heide. Deze rondleiding is kostenloos en incl. koffie. Dit wil je toch 
niet missen, dus meldt je hiervoor aan. Graag bij aanmelden doorgeven hoe je gaat, per fiets of per auto, en of je zelf 
een auto hebt en mensen  mee wilt nemen.  Graag tot ziens namens  KBO Oostrum .  



077-320 9700

www.vanleendertbv.nl



 

IVN Natuurontbijt 
 
Op zaterdag 26 mei organiseert IVN Geijsteren-Venray weer het natuurontbijt, bedoeld 

voor mensen die afgelopen jaar lid zijn geworden van IVN-Geysteren-Venray en mensen die overwegen lid te worden. 
Het ontbijt staat om 9:30 klaar bij de Kasteelruïne Geysteren. Aanmelden via info@ivn-geysteren-venray.nl o.v.v. 
natuurontbijt en daarbij aangeven met hoeveel personen je wil deelnemen. Deelname is gratis.  

 
 
Op weg van Geijsteren naar Maashees, even voorbij 
de brug over de Geijsterse Beek, ligt aan de 
rechterzijde de oprijlaan naar het voormalige kasteel.  
 
Maak nader kennis met IVN Geysteren-Venray en 
ontdek de omgeving van kasteelruïne Geysteren.                
 
Deze ochtend luisteren we naar de geschiedenis van 
het kasteel, maken een wandeling door de omgeving 
en verwonder u over de meanderende loop van het 
beekje. Deze wandeling is inclusief ontbijt op een 
bijzondere locatie op het landgoed. 
 

 

Fietstocht Oude Maasarm/ ‘t Soar 
 
Op zondag 27 mei organiseert IVN Geijsteren-Venray een fietstocht door de oude Maasarm en het natuurgebied  ’t 
Soar. Deze fietstocht start om 9:30 vanaf het oude gemeentehuis van Meerlo. Deelname is gratis.  
 

In 1993 en 1995 werd onze regio opgeschrikt door twee grote 
overstromingen van de Maas. De schade was enorm. Ter 
voorkoming van acute problemen werden vanaf 1996 in snel 
tempo nooddijken aangelegd en de oude Maasarm tussen 
Ooijen en Wanssum, die voorheen bij hoog water altijd 
volstroomde, werd afgesloten.  
Inmiddels is niet langer het verhogen van bestaande kades en 
dijken de insteek, maar vormt het ruimte bieden aan de Maas 
vormt de duurzame rivierkundige oplossing. Om die reden is 
in 2012 de zogenoemde natuurlijke klimaatbuffer Oude 
Maasarm gerealiseerd.  
(Voor meer info zie http://www.ooijen-
wanssum.nl/gebiedsontwikkeling). 

 
 
In een fietstocht van circa 18km door het gebied van 
de oude Maasarm tussen Ooijen en Wanssum krijgen 
belangstellenden een indruk op welke wijze 
waterkundige ingrepen worden gecombineerd met 
het ontwikkelen van natuur en landschap.  
 
De invloed van de Maas in het gebied neemt weer toe, 
waardoor het gebied zijn oorspronkelijke dynamiek 
terugkrijgt 
 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.  
  

 
 
 
Datum:  dinsdag 29 mei 2018 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang:  19.00 uur. 
 

 

                                                                                 

 

 

 

Kom 29 mei gezellig meedoen aan onze speurtocht. 

Bijeenkomst om 19.00 uur in d’n Oesterham, van waaruit de groepjes zullen 
vertrekken. 





Glasvezel in Oostrum, alleen als u het wil! 
Wij hebben nog maar een paar weken om te beslissen… 

 

 

Di. 29 mei 18.30 – 20.00 uur Inloop- en aanmeldavond Den Oesterham 
Ma. 4 juni 18.30 – 20.00 uur Inloop- en aanmeldavond De Watermolen 
Do.  7 juni 18.30 – 20.00 uur Inloop- en aanmeldavond De Watermolen 
 
Wil u glasvezel in Oostrum? 
Meldt u dan als klant aan vóór 8 juni 2018!  
, 
 

Glasweb-team Oostrum 
 

Leo Lenssen lenssenleo@hotmail.com  Bas Künen voorzitter@dorpsraadoostrum.nl 
Coert Voesten secretaris@dorpsraadoostrum.nl Ton Alders ton@vera.nl 
John Creemers info@cr-creemers.nl   Maurice Jansen  info@finidi.nl 

info@glaswebvenray.nu    www.glaswebvenray.nu 

Vergunningaanvraag 

Om de glasvezel in Oostrum aan te kunnen leggen moet er vergunning worden aangevraagd. De vergunningaanvraag 
kan alleen worden gedaan als het economisch haalbaar is om te starten met de aanleg. Met andere woorden: we 
hebben uiterlijk 8 juni 2018 voldoende klantaanmeldingen nodig. Te weinig aanmeldingen = geen vergunningaanvraag = 
geen glasvezel in Oostrum. 
 

Glasvezel, GEEN kabels vervangen! 

Keuzevrijheid 

Met glasvezel krijgt u snelheid, capaciteit en keuzevrijheid. 
Binnen de bebouwde kom kunt u kiezen uit de diensten van KPN, Ziggo en GlaswebVenray. Alle abonnementen hebben 
een loopduur van maximaal 1 jaar en zijn daarna vrij opzegbaar.  

Kijk en vergelijk 

Wat betaalt u nu? 
Wat heeft u nu? 
Wat krijgt u met glasvezel? 
Wat betaalt u met glasvezel? 
Kijk, vergelijk en beslis! 

 

Truus kiest 
De kinderen van Truus gamen veel en Truus stuurt vaak filmpjes en foto’s naar haar familie in Australië. Truus is dolblij 
met de snelheid van 500MBit/s upload (versturen) en download (ontvangen). Zo kan zij snel met haar familie 
communiceren. 

Marly kiest voor haar moeder 
Marly haar moeder heeft veel zorg nodig. Door de stabiele en betrouwbare internetverbinding over glasvezel kan haar 
moeder weer zorg op afstand krijgen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

         Kwekerij “DE LIFRA” …  

De beste voorjaarsbloeiers tegen de Laagste prijzen. 
 

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

 

MEER DAN 200 KLEUREN EN SOORTEN 
AAN ZOMERBLOEIERS !!!! 

 

Op=op  op=op op=op op=op 
Alleen wij………………….zetten de prijs erbij!! 

 
 

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

 

 
 
 







INTERNATIONAAL 
VETERANENTOERNOOI  SVO OOSTRUM 

Wat in 2011 begon als eenmalig veteranentoernooi, ter ere van het  75-jarige 
bestaan van de SVO, heeft er in geresulteerd dat we 2 juni 2018, voor de zevende 

keer dit toernooi organiseren.  En elk jaar met enkele, dit jaar zelfs drie, Duitse Alt Herren teams uit onze grensregio en 
een uit Polen. 

Deelnemende teams zijn: 

VENLOSCHE BOYS,  SV LÜLLINGEN, EINTRACHT EMMERICH, FRANSEN GERRITS,                        
SVO VETERANEN 1 EN 2,  DOOIEÉ HOEK,  HOUTGRAS 1 EN 2, MASHAAL,                      
BROEKHUYZEN, WITTENHORST, OTTO WORKFORCE. 

Aanvang van de wedstrijden is om 13.00 uur en er zal in poules gestreden worden voor de finale, deze zal 
om 17.00 gespeeld worden. Na de finale zullen de prijzen uitgereikt worden en zal er een grote loterij 
plaatsvinden. Namens de veteranen van SV Oostrum hopen wij dat u een kijkje komt nemen. 

 

 
  
 
 
 
 
 
Op woensdag 30 mei staat er weer een heerlijke maaltijd op het menu. 
Het is nu volop asperge-tijd, dus bereiden we voor u 'n heerlijk  

 
*ASPERGE-MENU* 

  
 
 
 
 
 
 
De kosten voor dit etentje bedragen € 7.50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 26 mei 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 30 mei 
 
 
 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  26 mei bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



Kom kennismaken met Walking Football 
en gezellig een balletje meetrappen! 

Datum 31 mei 2018

Tijd 19.00 – 20.30 uur

Locatie: Sportpark ‘De Spar’,
Sparrendreef 7, 5807 EK Oostrum

Kom sportief gekleed 
en vergeet uw sportschoenen niet!

Walking Football
Georganiseerd door VIA VVV, Venray Beweegt 

en de voetbalverenigingen

Demo



SVO   VOETBAL 
 
 

Jeugd    
 
    
Uitslagen    
 
zaterdag 19 mei 2018    
SV Venray JO19-3 S.V. Oostrum JO19-1 1 - 0  
Wittenhorst JO17-4 S.V. Oostrum JO17-1 1 - 1  
S.V. Oostrum JO15-1 SVOC'01 JO15-1 9 - 0  
ST SVEB/Sporting S.T. JO13-2 S.V. Oostrum JO13-2 4 - 2  
S.V. Oostrum JO11-1 Olympia'18 JO11-2G 3 - 4  
ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO11-2G   -    S.V. Oostrum JO11-2 17 - 0  
S.V. Oostrum JO9-1 Wittenhorst JO9-1 4 - 4 Speler v/d week Koen Wijnen 
S.V. Oostrum JO9-2 V.V. Achates JO9-4 21 - 3  
Kronenberg JO9-1 S.V. Oostrum JO9-3 2 - 20 Speler van de week Jip Hoex 
Melderslo JO8-2 S.V. Oostrum JO8-1 3 - 10 Speler van de week Ward 
Clephas 
S.V. Oostrum JO8-2    -    ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO8-1G 5 - 8 Speler v/d week Tim Rambags 
SSS'18 JO7-1/SSS'18 JO7-2   - S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 1 - 3 Speler v/d wk Jesper Voesenik 
S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4   -    SV United JO7-3 3 - 4 Speler v/d wk Job v Abswoude 
 
    
Programma    
 
zaterdag 26 mei 2018    
S.V. Oostrum JO19-1 Wittenhorst JO19-3 15:00  
S.V. Oostrum JO17-1 Leunen JO17-1 14:30  
S.V. Oostrum JO15-2G FCV-Venlo JO15-2 13:00  
S.V. Oostrum JO13-2 Hegelsom JO13-2G 10:00  
SVEB JO11-1 S.V. Oostrum JO11-1 9:30  
S.V. Oostrum JO11-2 Montagnards JO11-2 9:00  
S.V. Oostrum JO11-3G Leunen JO11-4G 9:00  
SVOC'01 JO9-1 S.V. Oostrum JO9-1 9:30  
Vitesse'08 JO9-3 S.V. Oostrum JO9-2 11:00  
S.V. Oostrum JO9-3 SV Venray JO9-5G 11:00  
S.V. Oostrum JO8-1 FCV-Venlo JO8-2 11:00  
Montagnards JO8-2 S.V. Oostrum JO8-2 10:30  
S.V. Oostrum JO8-3 Montagnards JO8-1 11:00  
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2   -  SV United JO7-1/SV United JO7-2    11:30  
Ysselsteyn JO7-1/Ysselsteyn JO7-2 S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4   10:30  
Maandag 28 mei    
S.V. Oostrum JO15-1 Wittenhorst JO15-2 19:00  
Donderdag 31 mei    
ST DEV-Arcen/RKDSO/IVO JO13-2G S.V. Oostrum JO13-2 18:30  
    
 



Wittenhorst · Houtgras · Mashaal · Dooie hoëk · Fransen Gerrits ·  
Venlose Boys · S.V. Oostrum  

S.V.B. Broekhuysen · S.V. Lullingen · Eindracht Emmerich 

OttoWorkforce 



SVO   VOETBAL 
 

Senioren    
    
Uitslagen    
donderdag 17 mei 2018    
EWC'46 1 S.V. Oostrum 1 0 - 0  
zaterdag 19 mei 2018    
SV Leunen Vet. S.V. Oostrum Vet. 1 - 4  
zondag 20 mei 2018    
S.V. Oostrum 1 EWC'46 1 0 - 6  
IVO 4 S.V. Oostrum 2 2 - 0  
S.V. Oostrum 3 Resia 2 afgelast  
ZSV 7 S.V. Oostrum 4 3 - 2  
IVO 6 S.V. Oostrum 5 2 - 7  
S.V. Oostrum VR1 FCV Venlo VR1 0 - 11  
    
Programma    
zaterdag 26 mei 2018    
Maasbree Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
zondag 27 mei 2018    
TSC'04 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
S.V. Oostrum 2 Stormvogels'28 3 12:00  
Montagnards 3 S.V. Oostrum 3 10:30  
S.V. Oostrum 4 Leunen 6 10:00  
S.V. Oostrum 5 Sporting S.T. 3 10:30  
M.V.C.'19 VR2 S.V. Oostrum VR1 10:00  
 
 

  NAMENS DE FANCLUB



 
 

 
 
 
 
Vroeger was alles beter 
 
Je hoort het wel eens; vroeger was alles beter. Het zijn vooral de ouderen die de wereld van vroeger 
nog vers in het geheugen hebben staan. Hoewel we met z’n allen hard werken om de wereld vooruit 
te helpen, blijft het de vraag of we wel de goede kant uit gaan. We kunnen steeds meer, groter, 
extremer, uitgebreider, gemakkelijker, sneller en eindeloos. Maar is dat alles ook echt beter? 
 
In verschillende tv-programma’s nemen 80-jarigen de proef op de som. Hun conclusie: vroeger was 
alles anders. Het is ook appels met genetisch gemodificeerde peren vergelijken, postduiven met e-
mail en hybride auto’s met paard en wagen. We hebben een boel oplossingen bedacht voor vanalles, 
die vervolgens ook weer nieuwe problemen opriepen. Zo hadden we vroeger geen internet, maar 
ook geen internetcriminaliteit en misbruik. Technologie heeft ons op alle gebieden vooruit geholpen, 
maar niemand kende de paniek van een bijna lege smartphone, geen wifi-bereik of FOMO; the fear 
of missing out.  
 
We hebben zoveel bedacht en uitgevonden, dat het met al die mogelijkheden en keuzes, soms 
moeilijk is om door de bomen het netjes aangelegde bos nog te zien. Keuzestress kenden we vroeger 
niet. Want wat moet je kiezen als bijna alles kan? En hoe kun je nog gelukkig worden van iets, als je 
weet dat door ‘ja’ te zeggen tegen het een, je ‘nee’ zegt tegen zoveel andere dingen? Natuurlijk 
waren er vroeger ook veel dingen moeilijk en ingewikkeld. Ik denk alleen dat er vroeger mínder 
moeilijke en ingewikkelde dingen waren. We hebben tegenwoordig alles meer en groter, ook de 
problemen.  
 
Het idee dat vroeger alles beter was komt denk ik vooral voort uit nostalgie. Een vorm van heimwee, 
een algemeen verlangen naar vroeger, naar de goede oude tijd. Dat kennen we allemaal wel, denk 
maar terug aan fijne jeugdherinneringen. Ik zie het als ik naar mijn kleine nichtje kijk. Haar wereld is 
nog zo mooi simpel en ze lacht meer dan wie dan ook die ik ken. Ze heeft (nog) geen behoefte aan 
het nieuwste speelgoed of het duurste. Ze wordt blij van bellen blazen, liedjes zingen, dansen, een 
knuffel van papa en mama, van Bumba en van ijs. En haar wereld lijkt te vergaan wanneer het tijd is 
om te gaan terwijl ze op haar fietsje rond crost, of wanneer er gras aan haar voetjes zit.  
 
De wereld als je klein bent is zwart en wit. Later mag dat niet meer, letterlijk soms, en dus wordt alles 
grijs. En of dat slechter is, dat weet ik niet. Een stuk minder overzichtelijk in ieder geval wel. Vroeger 
(toen ik klein was), was de wereld een stuk simpeler.  En ik denk dat dat is waar veel mensen naar 
terugverlangen. Misschien is het dus ook een kwestie weer te leren genieten van de allerkleinste 
dingen, zoals we dat vroeger deden. Dus….voor de eerste volgende zonnige dag, het volgende advies: 
zet een lekker muziekje op, blaas wat bellen terwijl je danst, geef elkaar een knuffel en eet een ijsje. 
Enjoy the simple life! 
 
 
OOM van het genootschap 
 



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

MEI  
  
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
27 Slotconcert seizoen Music for Life Harmonie
  

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

AUGUSTUS  
  
1 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
7 Kevelaer (3-Dorpen) KBO
8 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
15 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
22 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
22 Kasteeltuinen Arcen De Zonnebloem
29 Inloopmorgen in de Watermolen KBO 



“ 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


