
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Hallo bewoners van Oostrum 
 
 

 
Groep 7/8 van De Meulebeek doet mee aan de E-Waste race. Dit is een wedstrijd, waarin we zo veel mogelijk 
elektronisch afval moeten inzamelen. Dit doen we tegen andere scholen.  
 
Op de site www.ewasterace.nl kan je invoeren wat je thuis aan elektronisch afval hebt, je kan het ook op school 
inleveren bij groep 7/8. Let erop dat het elektronisch afval in een grijze afvalbak moet passen.                                                                

Hele grote tv’s of andere grote apparaten mogen wij helaas  niet inzamelen. Denk hierbij aan: kabels, adapters,                           
oude telefoons, broodrooster, tosti-ijzer, computer, laptop, mixer etc.  

De race eindigt op vrijdag 15 juni, tot die tijd kan je je elektronisch afval inleveren op school of wij komen het ophalen. 
Als wij de meeste punten hebben, winnen we een schoolreisje naar de Ontdek fabriek in Eindhoven. 

Alvast bedankt. 
 
De groeten uit groep 7/8 van De Meulebeek Oostrum 
 

 

 



ZATERDAG  16 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

13-jun 11.00 tot 12.00 Watermolen
27-jun 11.00 tot 12.00 Oesterham
11-jul 11.00 tot 12.00 Watermolen

10 juni 13.00u. Defilé Avondvierdaagse
11 juni 18.30u. Repetitie jeugdorkest
            19.30u. Groepsrepetitie trompetten 
    en trombones
 20.00u. Repetitie orkest
13 juni 13.30u. Repetitie M4L
 15.45u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 

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 10 juni   9.30 uur: Hoogmis: (pater Piet Pubben) (Gemengd Koor)   

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

Dinsdag 12 juni 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)      

DE PAROCHIEJAARVERGADERING IS OP 20 JUNI 2018 OM 20.00 UUR IN DE WATERMOLEN!!!

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.                 
 

Op woensdag 27 juni zal Music for Life als afsluiting van het seizoen een optreden geven bij de 
Watermolen. Begintijd is 14.00u.  

Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren. Tevens een goede gelegenheid om te 
zien met hoeveel plezier er muziek gemaakt wordt. En mocht u zin hebben om zich bij ons aan 
te sluiten dan kan dat altijd. Het maakt niet uit op welke instrument en of u wel of geen 
ervaring heeft. Indien er voldoende beginners zijn starten we na de vakantie met een nieuwe 
groep. 

Informatie vindt u op www.harmonieoostrum.nl  onder vereniging/Music for Life. 

 

    GEZELLIG ZONDAGMIDDAG 

 

De eerste gezellige zondagmiddag zit erop.  

Er waren diverse bezoekers die genoten van een kopje koffie of thee en een gebakje, 
aangeboden door het Service punt. 

Een ieder die zin heeft in een praatje, een spel of gewoon een kopje koffie is weer van harte welkom 
a.s. zondag 10 juni van 14.00 tot  16.00 uur in de Watermolen. 

Hopelijk tot ziens. 
 





AAN ALLE PAROCHIANEN VAN OOSTRUM 
 
 
UITNODIGING PAROCHIEJAARVERGADERING  2018  
 
woensdag 20 juni 2018 om 20.00 uur in “De Watermolen” te Oostrum  
 
Op woensdag 20 juni 2018 wordt om 20.00 uur in “De Watermolen” 
de parochiejaarvergadering gehouden.  
 
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor deze parochiejaarvergadering. 
Tijdens deze vergadering wordt door het Kerkbestuur verslag gedaan van het   
afgelopen jaar en informatie gegeven met betrekking tot de lopende en toekomstige zaken. 
Uiteraard kunt u vragen stellen en op- en aanmerkingen maken. 
 
De notulen van de parochiejaarvergadering van 7 juni 2017, het financiële overzicht 
van de parochie over 2017 en de begroting voor 2018 worden ter vergadering uitgereikt. 
Voor de goede orde wordt vermeld, dat deze verslagen alleen en uitsluitend zijn bedoeld 
ter informatie aan de Oostrumse gemeenschap en dat niets mag worden overgenomen 
voor publicatie elders.   
 
 
AGENDA 
 
1.   Opening 
2.   Notulen parochiejaarvergadering 7 juni 2017 
3.   Mededelingen en ingekomen stukken 
4.   Verslag kerkbijdrage; regels en vrijstellingen 
5.   Exploitatierekening en balans 2017 
6.   Begroting 2018 
7.   Liturgische zaken 
8.   Huidige en toekomstige ontwikkelingen (Cluster Oost) 
9.   Verslag Stichting Instandhouding  
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
 
 
Als Kerkbestuur stellen wij uw aanwezigheid en inbreng ten zeerste op prijs. 
 
Namens het Kerkbestuur van de Parochie O.L. Vrouw Geboorte Oostrum   
 
 
Jos de Beer, vicevoorzitter  
Mgr. Hanssenstraat 6 
5807 BD Oostrum 
T:  0478-584031 
E:  jgmdebeer@ziggo.nl      
     
       
       
     
        
     
      
     
         





 
 
 
 

Op woensdag 13 juni (!) staat er weer een heerlijke maaltijd op het menu. 
 
 

Soep   
* 

Pasta met een heerlijke zomersalade 
* 

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 9 juni 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 13 juni 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  9 juni bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



 
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 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Volgend schooljaar een nieuwe stap?                                            
Ga je starten op een nieuwe school?                                           

Hoe moet je het huiswerk inplannen?                                             
Of wil je graag hulp bij het lezen of rekenen                 

op de basisschool?                                                                                    
Vind je het prettig om samen te werken?                                

Ik wil je er graag bij helpen. 
 
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 

 



 

 

 

Kom mee naar buiten allemaal, dan zoeken wij de ………… 

 

De titelsong van een kinderliedje van heel lang geleden; op zoek naar de wielwaal.                                     
Ik ben graag buiten; niet alleen om op zoek te gaan naar vogels, bloemen, bos en heide. Gewoon 
omdat ik graag buiten ben. Lekker frisse lucht snuiven, heerlijk ver weg kijken, even de dag 
overdenken, genieten van de rust en stilte. In en rondom ons dorp is hiervan genoeg te vinden.                   
Als ik een rondje loop door het Oostrums veld kan ik erg blij worden. Welk jaargetijde het ook is, er is 
altijd wat te beleven; het voorjaar is wel mijn favoriet. Zeker als ik kijk naar de afgelopen weken met 
dit super mooie weer.  

Mooie velden die net ingezaaid zijn. Het groen aan de bomen en struiken, de bloesems. De 
aspergebedden die rijkelijk de asperges tonen, geurige bloemen, rondfladderende vlinders, mensen 
met super goede zin, vroege ochtenden en lange avonden. 

Ik zie helaas ook dat met name de buitengebieden langzamerhand aan het veranderen zijn. Om 
groeiprocessen nog meer te stimuleren, wordt rijkelijk gebruik gemaakt van plastic. Dit plastic zien 
we dan jammer genoeg veelvuldig terug in sloten, op wegen en in de achtertuinen. De vogels 
bouwen er zelfs hun nesten mee. Behalve dat het geen fraai uitzicht is, ruimen de 
verantwoordelijken het plastic niet op en blijft het dus rondzwerven. Als ik de voornemens van de EU 
hoor om wattenstaafjes, plastic borden en bestek te gaan verbieden, zou ik er eerder voor kiezen om 
het landbouwplastic te verbieden.  

En dan even over die weidse uitzichten. Ik probeer er nu nog van te genieten want over een aantal 
weken is de mais zo hard gegroeid dat het mijn mooie uitzicht weer belemmert. En nog erger; 
waardoor ik me niet meer veilig voel als ik door het buitengebied wandel. Zou er dan geen alternatief 
zijn om ons vee op een andere manier van voer te voorzien.  

Er wordt hard gewerkt aan de Stationsweg richting Venray. Velen hebben zich waarschijnlijk 
afgevraagd wat er gaande is. Het lijkt alsof dit plan in alle rust en stilte tot stand is gekomen en is 
goedgekeurd door onze gemeenteraad. De rust en stilte in ons dorp zal mogelijk binnen niet al te 
lange tijd verstoord worden door een heuse (indoor) kartbaan. Persoonlijk vind ik het vooral erg 
jammer voor de omwonenden, maar ook daar is een wandeling in stilte mogelijk passé.  

Och, wat zit ik toch te zeuren. Morgen lekker weer naar buiten om met onze straat de strijd aan te 
gaan met andere straten in Oostrum; De Straotestrijd . Lekker buiten op het Sportpark. Vooral voor 
de gezelligheid, maar toch ook wel een beetje om te laten zien wat we in huis ( onze straot ) hebben. 
Mooi initiatief van een aantal mensen uit Oostrum.  

En natuurlijk bent u benieuwd of ik de Wielwaal gevonden heb. Op Internet heb ik hem gespot.                                                                  
Het blijkt een uiterst schuwe vogel, knalgeel met zwart en hoog in de boom.                                               
( Misschien heeft hij zijn  camouflage – pak van plastic aan. ) 

 

Buuf van het Genootschap 



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



Kampioen! 
 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen seizoen zijn onze acht Oostrumse korfbalmeiden kampioen geworden 

met SVOC’01 D1 en D2.                                                                                                    

Gefeliciteerd,                                                                                                                           

Ellen, Emmily, Eveline, Ilse, Janne, Jonne, Maud en Phileine! 



077-320 9700

www.vanleendertbv.nl

WEREN EN BESTRIJDEN VAN ONGEDIERTE

Oostrumseweg 5
5862 AN Geijsteren

0478 - 53 20 11
info@vink-ongediertepreventie.nl

vink-ongediertepreventie.nl

WEREN EN BESTRIJDEN VAN ONGEDIERTE
Knaagdieren
Kruipende en vliegende insecten
Houtworm en boktor
Vogelwering
Spinnen
Mollen en steenmarters



 
 
OOSTRUM-CUP 2018: Editie 17 
 
Na een lang seizoen met pieken en dalen kunnen we ons als SV Oostrum op gaan maken voor het eindschot van het 
voetbalseizoen 2017-2018. In het weekend van 9 en 10 juni a.s. wordt er op “Sportpark de Spar” in Oostrum voor de 17e 
keer de Oostrum-Cup gehouden. Er nemen dit jaar 7 teams aan het toernooi deel. De deelnemende teams uit onder 
andere Castricum, Eindhoven en Limmen zijn: VV Acht, RKHVV, VV Limmen, Keyenburgse Boys, FC Castricum, VV VRC en 
SV Oostrum zelf. Het toernooi is 17 jaar geleden in het leven geroepen om de spelers een afscheidstoernooi te bieden 
vanuit de jeugdafdeling, voordat zij hun kunsten gaan vertonen bij de senioren.  
 
De teams arriveren op vrijdagavond 8 juni op het sportpark. Zodra alle teams aanwezig zijn zal er later op de avond door 
de aanvoerders van de teams op een spectaculaire wijze de poule indeling worden bepaald. Later op de vrijdagavond 
zullen de teams het bruisende nachtleven van Oostrum en/of Venray gaan ontdekken. 
 
Zaterdag wordt om 9.45 het toernooi geopend, waarna de wedstrijden vanaf 10.00 uur plaats vinden. Er wordt in één 
grote poule gespeeld, waardoor alle teams het tegen elkaar op gaan nemen. Tussen de wedstrijden door zullen de 
teams getest worden op hun andere talenten door middel van een rode draadspel. Het team dat beschikt over de 
meeste ‘schwung’ zal later op de avond beloond worden.  
 
Zondag 10 juni is de finaledag van het toernooi. Na het ontbijt zullen eerst de laatste poule wedstrijden gespeeld 
worden, waarna uiteindelijk de nummers 1 en 2 strijden om de felbegeerde Oostrum Cup.  
 
Vanzelfsprekend ligt in dit weekend het accent op voetballen en kunnen toeschouwers genieten van echt 
toernooivoetbal. Hier ligt winst en verlies vaak dicht bij elkaar. Afgaande op de vorige edities staat sportiviteit en de 
gezelligheid onder de teams ook hoog op de agenda.  
 
Om 14.00 wordt de grote finale gespeeld, waarna om ongeveer 14.30 de uiteindelijke winnaar van de “Cup met de grote 
oren” bekend is. Aansluitend vindt de prijsuitreiking plaats. Tijdens het toernooi is er ook een grote loterij, met 
prachtige prijzen, hierbij moet u denken aan voetbalshirts, ballen, sjaals, kledingpakketten etc. 
 
Wij nodigen u uit om samen met ons te genieten op ons prachtige Sportpark “De Spar” in Oostrum. 
 
Organisatie Oostrum Cup 2018 
 
 



 

 
 
 
 

Wij zijn doorlopend opzoek naar 

SCHOONMAAKKRACHTEN 
voor zowel overdag-avonduren-en weekenden 

 
 

  
Sergio Reijnders 

Nieuwhuisweg 2B 
5804 AN Venray 
☎ 06 – 21 12 81 42 

Mail: sergio@servicevoorbedrijven.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AANBIEDING IN WEEK 23 : 
 

2 X GRILLWORSTJES   ***   2 X GRIEKSE STEAK 

2 X PEELBURGERS    ***   2 X HAMBURGERS 

2 X SPEKLAPPEN 
 

     SAMEN VOOR € 9,90 

       Al ons vlees is afkomstig uit de Gemeente Venray 

       “Het lekkerste vlees uit De Peel” 

 
 

SLAGERIJ                                                                                                                                           
 Ysselsteynseweg 48, 5813 BM Ysselsteyn  

 www.edelbrons.nl                                                                    
Wij zijn geopend op:                                                                                                 

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



SVO   VOETBAL 
 

Jeugd   
   
Uitslagen   
zaterdag 2 juni 2018   
Olympia'18 JO17-2 S.V. Oostrum JO17-1 1 - 3 
S.V. Oostrum JO11-1 SV Venray JO11-3G 7 - 1 
S.V. Oostrum JO11-2 JVC Cuijk JO11-5 3 - 2 
Olympia'18 JO10-3G S.V. Oostrum JO11-3G 1 - 7 
   
Programma   
zaterdag 9 juni 2018   
JO-19 toernooi in Oostrum   
zondag 10 juni 2018   
JO-19 toernooi in Oostrum   
   

Senioren   
   
Uitslagen   
zondag 3 juni 2018   
S.V. Oostrum 1 SSE 1 0 - 3 
   
Programma   
donderdag 7 juni 2018   
SV Oostrum 3 Resia 2 19:00 
zondag 10 juni 2018   
Resia 2 SV Oostrum 3 11:30 
SV Oostrum 4 Kronenberg 2 10:00 
 
 
                     Activiteitenkalender   2018

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

JUNI  
  
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
  



“ 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


