
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Groots KBO  Jeu de Boules  toernooi  2018 
 

De KBO afdelingen in de 
gemeente Venray houden 

voor de 13e keer in successie 
hun jaarlijks  Jeu de Boules  

toernooi op donderdag                
28  juni 2018 op  de banen 

van de fantastische 
comfortabele Bouledrome 
op het Speulpark aan de 

Hoopweg  in Venray.                            
Er is steeds een grote 

belangstelling voor dit mooie 
toernooi. Altijd een sportief, 

en gezellig gebeuren. 
Gestreden zal worden om de  

KBO  wisselbeker en om 
andere prijzen, tevens is er 

voor alle deelnemers de kans 
om  een extra prijs  te 
winnen met de loterij. 

 
Wij willen alle  inwoners van de gemeente Venray  vanaf  55 + jaar uitnodigen om hieraan deel te nemen.                                  
Dus ook niet-leden van wijkouderverenigingen zijn welkom.   
Het toernooi wordt  om 10.30 uur geopend door de voorzitter van de Centrale  van Ouderverenigingen. 
Direct hierna  zal de strijd beginnen om de fel begeerde  KBO wisselbeker. Er wordt in 2 poules met doubletten gespeeld: 
twee tegen twee. Elk team speelt  4 wedstrijden. De winnaars  van beide poules strijden tenslotte tegen elkaar om de 
beker. 
De inschrijving kost € 3.00 per deelnemer, het bedrag  dient  bij  het opgeven  te worden voldaan.                                                                     
Bij de opgave kunt u ook meteen aangeven met wie u samen een team vormt.                                                                                
Opgeven  vóór  ma 18 juni 2018  bij  Joos Direks  ☎ 0478-587853 of 06 24427703 
Als U zich als deelnemer hebt opgegeven dan moet U zich vóór 10.00 uur in de Bouledrome melden. In de Bouledrome 
kantine kunt U ruim terecht om de inwendige mens te versterken. Tuinstoelen om  rond de banen  ( eventueel in de 
schaduw ) te zitten, kunt u zelf mee brengen. Bij de Bouledrome mag niet  langs de weg geparkeerd worden en op het 
terrein  is de parkeerruimte beperkt.  U kunt  gebruik maken van de parkeer gelegenheid tegenover het 
ziekenhuis aan de Merseloseweg om dan via het bospad de Bouledrome te bereiken. 
 
 



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

16 juni 09.00u. Inzamelen oud papier

17 juni 10.00u. Repetitiedag orkest

18 juni 18.30u. Repetitie jeugdorkest

 20.00u. Repetitie orkest

20 juni 13.30u. Repetitie M4L

 15.45u. Leerlingen slagwerk

 19.00u. Repetitie Hit-it

 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 

24 juni Euregio parade Venray (slagwerkgroep)

27 juni Slotconcert seizoen Music for Life

30 juni Inzamelen oud papier

2 juli Seizoensafsluiting met diverse optredens



Zondag 17 juni   9.30 uur: Hoogmis: (pater Ruud Willemsen) (Gemengd Koor)   

 voor het geluk en welzijn van alle vaders vanwege Vaderdag,    
 Martien Reijnders en Agnes Wismans-Reijnders  
 en overleden ouders Reijnders-Pijpers,  
 Tony en Thei Claessens,
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.   

Dinsdag 19 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. 

 

 

Zomers optreden koor Harmony op 5 juli 

 

Als afsluiting van het seizoen verzorgt koor Harmony op 
donderdagavond 5 juli een zomers optreden in café  Back in Time te Oostrum. Bij mooi weer vindt 
dit optreden buiten plaats. Koor Harmony repeteert elke donderdagavond en is de afgelopen tijd druk bezig geweest 
met het instuderen van nieuwe nummers. Tijdens deze avond zullen zij dan ook o.a. een aantal nieuwe nummers ten 
gehore brengen. Dit optreden begint om 20.00 uur en tijdens de pauze zullen er lekkere hapjes geserveerd worden.              
De entree is gratis en iedereen is welkom! Kom de vakantie in luiden met koor Harmony en geniet van zomerse klanken.     

 

 



SMARTPHONE REPAIR

NIEUW
in Boxmeer!

Openingsaanbieding

iWorks Smartphone Repair opent vestiging in Boxmeer.

Ook heel Boxmeer en omstreken profiteert nu van een kwalitatief 
hoogwaardig, snel en concurrerend Smartphone Repair Center. Des-
kundig repareren wij alle merken smartphones en tablets. Daarnaast 
kunt u terecht voor de diverse accessoires en voor in- en verkoop 
van de diverse telefoons en tablets tegen gegarandeerd zeer aan-
trekkelijke prijzen. Door onze jarenlange ervaring en het werken met  
originele of hoogwaardige kwaliteits- onderdelen geven wij maar 
liefst 18 maanden garantie. Uw reparatie is klaar terwijl u wacht; een 
gemiddelde reparatie is binnen 30 minuten klaar. 

Onze openingstijden zijn: 
Dinsdag 10.00 tot 17.00  ●  Donderdag 10.00 tot 17.00  ● Zaterdag 
09.00 tot 15.00  Wij hopen snel deze openingstijden te kunnen uit-
breiden. Daarnaast kunt u ook terecht in onze vestiging in Venray. 

boxmeer@iworksrepair.nl ● 06-18238477 ● 06-43936007

Om de opening van onze nieuwe vesting te vieren met onze  
klanten geven wij van 05-06-2018 t/m 19-06-2018 10% korting 
op een reparatie. Daarbij ontvangen de eerste 10 klanten die hun 
scherm laten vervangen een GRATIS schermprotectie t.w.v. 12,95. 





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      
     
       
       
     
        
     
      
     
         



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



 
 
De verbouwing gaat beginnen 
 
Na een langdurige voorbereiding door het bestuur, in overleg gebruikers, gaat de verbouwing 
van de Oesterham eindelijk beginnen. Wat gaat er zoal gebeuren? Onder andere: 

- nieuwe vloerafwerking 
- nieuwe plafondafwerking 
- vernieuwing sanitair 
- flexibele wand waarmee de grote zaal opgesplitst kan worden 
- verbreding podium 
- energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen. 

 
De werkzaamheden zijn bewust zo veel mogelijk in de zomermaanden gepland, zodat gebruikers zo min mogelijk 
overlast zullen hebben van de verbouwing. 
Ons gemeenschapshuis zal een kleine gedaantewisseling ondergaan, en een nieuwe, frisse uitstraling krijgen. Oostrum 
zal weer een toekomstbestendig gemeenschapshuis hebben, ten dienste van al haar verenigingen en bewoners. 
 
Maar voor het zover is:… 

 

Herhaling: 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 opruimwerkwerk te verrichten, zoals: 

-wanden slopen 
-toneel gedeeltelijk afbreken 
-leegruimen 
-verwijderen radiatoren 
-tegels uitkappen 
-opruimen enz. enz.  

 
Het werk is zeker niet allemaal zwaar. Wil je in een korte periode een steentje bijdragen voor de Oostrumse 
gemeenschap? Meld je dan aan via oesterham@home.nl. Echt iedereen is welkom en samen kunnen we het doen. 
 
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.  
 
Stel dat je de 23ste juni niet zou kunnen, op andere momenten tijdens de verbouwing zal er ook hulp nodig zijn. 
 
Vele handen maken licht werk! 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur 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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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!!! 
 





                                                                               

 

 

Wordt JIJ een van onze nieuwe slagwerkers? 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak je graag muziek en lijkt je het leuk om dit met stokken en trommels te doen! Kom dan onze 
slagwerkers versterken en ervaar hoe leuk drummen is.   
Er is ook de mogelijkheid om eerst een proefles te nemen.  Dus lijkt het je wat, geef je dan snel op. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opgavestrook gratis proefles jeugdslagwerk (begin van het nieuwe seizoen) 

Naam:_________________________________ 

Adres:_________________________________ 

Telefoon nr:____________________________ 

Geboortedatum: ________________________ 

Email:_________________________________ 

 

Inleveren opgaves: Geysterseweg 21a Oostrum   

Info: nicole.willems@home.nl                        



  

 

 
 

   
  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 
 

          Vanaf nu hebben wij een boerderijautomaat en u kunt dus 24 uur asperges en aardbeien kopen. 

 

 

Heerlijke asperges, vers van eigen land!  
Ook geschild. 

Wij verkopen ook verse aspergesoep en 
aanverwante producten. 

NOG GEOPEND TM 23 JUNI 
 



 

Waterfestijn tijdens IVN slootjesdag 
 
 

Schepnetjes in de aanslag want de IVN 
SLOOTJESDAG komt er aan. Op zondag 24 juni 
kun je genieten van kwakende kikkers, 
glibberige waterplanten en kriebelende 
waterbeestjes. Van 11:30 tot 16:00 uur 
organiseert IVN Geijsteren-Venray voor jong 
en oud verschillende leuke activiteiten in, op 
en rond het water van de poel en de beek 
achter de Rosmolen in Geysteren. De 
activiteiten vinden plaats aan de waterkant, 
daarom is begeleiding van (groot)ouders 
wenselijk en is het ook handig als je laarzen 
draagt. Aanmelden voor dit 
waterbeestjesfestijn is niet nodig. Alle 
activiteiten zijn gratis en er is vrij parkeren bij 
het oude voetbalveld aan de Oostrumseweg in 
Geysteren.  
 

 
Kruip, glibber, speur langs vennetjes en slootjes tijdens de Slootjesdag van het IVN Geysteren-Venray. Deze dag kunnen 
kinderen en hun (groot)ouders onder begeleiding van natuurgidsen van het IVN op ontdekkingstocht in en rond het 
water. Je leert van alles over zwemmende bootsmannetjes, roeiende schaatsenrijders en lieflijke kokerjuffers. Wat is er 
allemaal te doen? 
 
 De Wateronderzoek excursie start direct om 11:30 bij de Rosmolen .Onder begeleiding van de deskundige gids 

Nico Min wandel je langs de Oostrumse beek en het ven. Hij vertelt over waterbeheer en -kwaliteit en het belang 
daarvan voor mensen, dieren en planten. Na de wandeling weet je waarom saaie kaarsrechte kanaaltjes 
omgetoverd worden tot meanderende beken en op welke manieren wateroverlast wordt bestreden. Hoe we 
omgaan met klimaatverandering en wat we doen om verdroging of vernatting van onze omgeving te voorkomen. 

 Bij het ven achter de Rosmolen liggen  schepnetjes klaar, zodat kinderen met (groot)ouders aan de slag kunnen om 
waterdiertjes te vangen in de poel achter de Rosmolen. Met behulp van een zoekkaart kunnen de gevangen 
waterdiertjes op naam gebracht worden. En wil je dan nog meer weten? Er staan IVN-natuurgidsen paraat om je te 
helpen en om al je vragen te beantwoorden. 

 Bij de omgevallen boom gaan kinderen met proefjes aan de slag om de doorzichtigheid en de temperatuur van het 
water te bepalen. Ook kunnen ze een bootje van natuurmaterialen maken en de stroomsnelheid meten en 
onderzoeken hoe een rivier ontstaat. 

 Infostandjes bij de Rosmolen. 
Ben je uitgewandeld of klaar met waterdiertjes vangen dan kun je een kijkje nemen bij de infostandjes van IVN 
Geysteren-Venray en Waterschap Peel en Maas. Je kunt rondneuzen tussen leuke foldertjes en kaartjes over van 
alles en nog wat of even een lekker kopje koffie, thee of limonade drinken. Maar ook hier kun je enkele leuke 
activiteiten doen: 
- Voorkom overstromingen op de waterbaan  
- bekijk de muskus- en beverrat en de indrukwekkende tanden van de bever  
- Laat je schminken als een kikker 
- Doe de schedelpuzzel en ontdek zelf welke schedel bij welk dier past  
- Bekijk waterdiertjes en –plantjes onder een microscoop.  

 
Kortom een leuke dag voor jong, maar zeker ook voor oud. Want ook voor volwassenen is het leuk om met water bezig 
te zijn en te ontdekken wat er allemaal leeft in, om en op het water. 
 
 



*Wanneer: 5 juli 2018
*locatie: Café Back in Time
*entree: gratis
*aanvang: 20.00

In de pauze worden 
er lekkere

hapjes geserveerd!

Zomers optreden
KOOR HARMONY



                                       

  Stichting Lourdeswerk Venray e.o.  
  
    Sinds 1980 voor Uw bedevaart reizen naar lourdes. 
 
In 2018 is er een vliegreis  1 t/m 5 september, kosten voor deze reis 830 euro. 
Een busreis van 30 Augustus t/m 7 September, kosten busreis 
830 euro, exclucief toeslag 1 persoonskamer 
U heeft dan vol pension, reis en annulerings verzekering, op basis van een 2 persoons 
kamer. 
 

Zowel vanuit de reisorganisatie de Limburgse Bedevaarten, die tegenwoordig de naam,” Huis van de Pelgrim” draagt, als 
vanuit onze eigen organisatie, “Stichting Lourdeswerk Venray e.o.” gaan er vrijwilligers mee die zorg kunnen verlenen 
die eventueel nodig is, en of de rolstoelen duwen. 
 
Als de reiskosten voor U bezwaarlijk zijn, kunnen wij als 
Stichting Lourdeswerk Venray e.o. U hierin tegemoed komen. 
 
Heeft U interesse of weet U iemand die graag een keer  naar lourdes zou willen, neem gerust contact met ons op; 
 
Mob. nummer , Jacqueline :    06-11585147  Mob. nummer , Leo              :    06- 39081416 
Tel. nummer, Gerard            :    0478-582849 Tel. nummer, Sjaak   :    0478=502279 
Web-site:    www.lourdeswerkvenray.com e-mail adres:          bernadette@lourdeswerkvenray.com 
Face book:      St.Lourdeswerk Venray en omstreken         
                    “Mijn taak is te informeren, niet te overtuigen” 
            St. Bernadette Soubirous 
 
  

Nationale Nacht van de nachtvlinder 
 
 

IVN Geysteren-Venray neemt ook dit 
jaar weer deel aan de Nationale 
Nachtvlindernacht. Deze activiteit 
start op zaterdag 23 juni om 21:30 uur 
bij de Golf- en Countryclub Geysteren, 
het Spekt 2 in Geysteren.                      
Deelname is gratis. Geadviseerd wordt 
om een goede zaklamp mee te nemen. 
Fotograferen is toegestaan. 
 
Tijdens de Nationale Nachtvlindernacht 
vinden in heel Nederland excursies 
plaats om op zoek te gaan naar 
nachtvlinders  
Ook de Golf- en Countryclub Geysteren 
dient als decor voor de landelijke 
Nachtvlindernacht.  

 
Een nachtvlinderexcursie is een spannende gebeurtenis, want wie gaat er nu midden in de nacht het bos in, gewapend 
met een pot stroop? Wie spant er een laken in zijn achtertuin en zet er een felle lamp bij? Nachtvlinderonderzoekers 
vinden dit soort zaken heel gewoon. Ze doen het om beestjes met namen als agaatvlinder, huismoeder, rood weeskind 
en windepijlstaart te lokken. Nieuwsgierig geworden? Beleef het mee tijdens deze Nationale Nachtvlindernacht. 
 

Deelnemers krijgen informatie van gidsen van IVN Geysteren-Venray over de nachtvlinders en hun families en over de 
vangst- en lokmethodes. Dit is een mooie gelegenheid om eens kennis te maken met de geheimzinnige nachtvlinders en 
om deze vaak prachtige insecten te fotograferen. Om 00:30 sluiten we af om de nachtelijke stilte en rust rond deze 
mooie locatie te laten weerkeren. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘theater en poëzie’ (wederom in het land) 

een interactieve theaterbeleving in het huis van emotie en energie  

Hay Freriks, Achter de Schermen (2008) en Met een Knipoog (2016);  

THÉÂTRE FLORAL Loevestraat 37 Horst             

21 juni 2018      19.30u – 22.00u  
     entree: € 14,50 (inclusief consumpties, bij ontvangst en na afloop) 

          bundels na afloop in te zien en te koop  (pinnen is helaas niet mogelijk) 

       50 plaatsen beschikbaar, aanmelden voor 18 juni: uitsluitend via mailadres     
 info@hayadvieseninterim.nl  

U ontvangt een bevestiging. Bij over-inschrijving, reservedatum beschikbaar.   

   

Theater en Poëzie  

 

 ik schrijf ’n gedicht  jij schrijft ‘n gedicht 

 uniek, bijzonder  uniek en bijzonder 

 prachtig, allemachtig  prachtig en allemachtig                

ik schrijf een gedicht  jij schrijft een gedicht  

 ik draag het voor  jij draagt het voor                        

 ik perform   jij performt 

             ik schrijf ’n gedicht en                   jij schrijft ’n gedicht en  

           ik draag het voor   jij draagt het voor  

 

De ambitie en mogelijkheid om het podium te nemen is geheel aan jou; alles is oké. 

de dichter 

op het podium 

jij, op het podium  

 



Beste leden van de KBO, 
 
goed nieuws: wij gaan weer bewegen op de 
creamiddagen. 
 

Onder leiding van Netty Jeuken starten we de crea-middagen met een half uurtje bewegen op muziek. 
 
Het middag -programma ziet er iets anders uit: 
13.30 uur – 14.00 uur: bewegen op muziek 
14.15 uur – 16.15 uur: knutselen. 
 

Ook dames, die niet komen knutselen, zijn uiteraard  om 13.30 uur welkom.                                                                 
Tenslotte:  BEWEGEN IS GEZOND EN GOED VOOR IEDEREEN.      Zelfs HEREN zijn van harte welkom. 
 

DE EERSTE CREA-MIDDAG MET BEWEGEN IS NA DE GROTE VAKANTIE 
OP MAANDAG 8 OKTOBER. 
 

Vooreerst wensen we u een fijne, zonnige zomer toe en tot……..in oktober. 
 
 

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

JUNI  
  
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 
27 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
27 Slotconcert seizoen Music for Life Harmonie
  

JULI  
  
4 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
4 Buitenoptreden bij de BIT (20.30) Aostrumse Zangkompeneej
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
  



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
20 Jaarvergadering SVO
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
30 Themamiddag Brandveiligheid KBO
31 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
  

NOVEMBER  
  
2-9-2016 Inhaaldagen Najaarscompetitie TCO
3 Uitwisseling met de Gagel (Oostrum) TCO
3	 Magnifique	in	de	Evenementenhal	 Harmonie
5 Creatieve middag KBO
7 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
8 Algemene Ledenvergadering (in Roermond)  Zijactief
12 Computeren KBO
13 Kienen KBO
13 Carnavalshoeden Zijactief
14 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
17 Herfsttoernooi TCO 



 

 

 

 

Op zondag 3 juni vond een nieuwe editie   

plaats van de Aostrumse straotestrijd.  

Na een geweldige dag met enthousiaste teams,  

ideale weersomstandigheden en leuke spellen  

kwam als winnaar uit de bus,  

de gouden combinatie  

Kloosterstraat en Hoefslag (Kloosterhoef). 

 

     Wij verheugen ons nu alweer                                                                  
op de volgende editie.  

 

 

 

 

 



“ 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


