
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 28 - 12 JULI 2018

  

 
 

 
Vier seizoenenwandeling: Zwoele zomeravond  
 
 
 

Op woensdagavond 18 juli organiseert IVN Geijsteren-Venray in Landgoed Geysteren een wandeling in het kader van 
de 4-seizoenen-wandelingen. Deze zomeravondwandeling start om 18:30 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 winter- en lentewandeling 
zagen we hoe de natuur zich steeds verder 
ontwikkelde voor het warme zomerseizoen. Het bos 
heeft nu zijn optimum bereikt. Alles is groen of – 
vanwege het warme weer- al wat aan het verdorren. 
Veel bomen, struiken en planten zijn al zover dat de 
zaden zich volop ontwikkelen.                                                                     
Ook vlinders en insecten komen nu volop voor. 
 
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 vindt op zondag 14 oktober de laatste 4-seizoenen-wandeling van dit jaar plaats.  
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ZATERDAG  28 Juli 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 

 

    “GEZELLIG ZONDAGMIDDAG”

22 juli
5 en 19 augustus
2 september

Agenda 

28 juli Inzamelen oud papier

11 aug. Inzamelen oud papier

25 aug. Inzamelen oud papier



Zondag 15 juli   9.30 uur: Hoogmis: (Pastoor) (samenzang)    

 jaardienst Marie Janssen-Gommans, Lei Janssen en overleden familieleden,
 Hanny Steenkamer-Hoogenes,  
	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,
	 Familie	Vennekens-Verschuren	en	wederzijdse	familie.			

Dinsdag 17 juli 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 08.00 uur	op	te	geven	bij	vicevoorzitter
 Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  0478-584031.         
 

 
Naar Santiago voor Alzheimer 
  
Twans camino. Dat is de naam van de voettocht die Twan Wijnen op 18 april j.l. is gestart in 
zijn woonplaats Egchel. Bestemming: de bedevaartstad Santiago de Compostela in Spanje. 
Afstand: ruim 3000 kilometer. In augustus hoopt hij daar aan te komen. 
  
Het is niet zomaar een voettocht, want 
voor Twan houdt deze onderneming een 

extra missie in. Hij wil er geld mee inzamelen voor de Noord-
Limburgse afdeling van Alzheimer Nederland. In Noord-Limburg 
lijden zo’n 5000 mensen aan dementie. Hun aantal zal over twintig 
jaar zijn verdubbeld. Het grootste deel van hen woont thuis.  
Tijdens een bezoek aan het Alzheimer Café in Egchel (een 
maandelijks trefpunt voor mensen met dementie, hun 
mantelzorgers, familieleden en overige belangstellenden, red.)  
sprak hij met veel lotgenoten. Dat inspireerde hem voor deze tocht. 
“Mijn moeder lijdt aan dementie”, aldus de 49-jarige paprikateler. 
“Ik ervaar van zeer dichtbij wat deze verschrikkelijke ziekte doet met 
een mens, en wat de impact daarvan is op zijn of haar omgeving.” 
  
Intussen hebben zich al tal van sponsors en donateurs gemeld, en 
zijn de giften de 10.000 eurogrens gepasseerd. Twan roept iedereen 
op om ook een bijdrage te doen voor dit goede doel. Er is een 
bankrekening beschikbaar onder nummer NL36RABO 0150 4489 29 
t.n.v. Alzheimer Noord-Limburg. Onder vermelding van ‘Twans 
Camino’ is uw bijdrage van harte welkom!                                                         
Twan bekostigt zijn reis overigens geheel zelf en hij schrijft 
regelmatig blogs, die op twanscamino.reislogger.nl te volgen zijn. 
Vóór 24 augustus, dan is zijn moeder jarig, hoopt hij weer terug te 
zijn in Nederland om te zien welk resultaat zijn missie heeft gehad! 
 
 
 
 



      
   
 
 
  Groente planten 
     In grote perskluit, vele soorten 
        Nu ook winterpreiplanten Pluston 

     Vaste planten 
          Diverse soorten voor de tuin 

    Grote Buxus 
          Diverse soorten en vormen 
                   Pot gekweekt 
 
       Jan.voesten@hotmail.com 
   Rouwkuilenweg 29 Ysselsteyn 
         Mobiel 06-57677918 
 



 

Bedevaart Kevelaer  met Oirlo en Castenray      
Datum:                dinsdag 7 augustus 2018 

Aanvang H. mis:            14.00 uur in de Kerzenkapelle in Kevelaer 

Vertrek met de fiets:    11.00u. bij de Oesterham 

Vertrek met de auto:    13.00 u. bij de Oesterham 

                                          Eigen bijdrage:            € 3,50 per persoon (incl. 1 koffie/gebak)  

                                          Opgave:          via onderstaand strookje t/m  31 juli 2018 

                                        In te leveren bij Roos Rongen, Gildestraat 12 Oostrum 

Op dinsdag 07 augustus gaan we naar Kevelaer met de KBO leden van Oirlo en Castenray. 

De Heilige Mis begint om 14.00 uur. De zang wordt verzorgd door het Gemengd Koor.                                                                    
Aansluitend genieten van koffie met gebak in het klooster. 

Degenen die met de auto gaan, vertrekken om 13.00 uur bij de Oesterham.                                                                        
Medepassagiers worden vriendelijk verzocht € 2,50 te betalen aan de chauffeur. 

Vertrek met de fiets: zoals hierboven vermeld om 11.00 uur bij de Oesterham 

Wilt u bij uw opgave doorgeven of u met de fiets of auto gaat en of u een auto tot uw beschikking heeft.                                                      
( i.v.m. eventuele weersomstandigheden ook graag uw telefoonnummer vermelden) 

A.u.b. de eigen bijdrage bij onderstaand strookje voegen. 

Graag tot ziens op 7 augustus! 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bedevaart Kevelaer, dinsdag 7 augustus 
 

Naam:___________________________________________________ Tel.nr_______________ 

 

Aantal Personen en bedrag______________________________________________________ 

 

Met  fiets / auto                          Eigen auto  ja/nee    (doorstrepen wat niet van toepassing is).                                        



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



 

Jeu de boules met Oirlo en Castenray 
Datum:            zaterdag 28 juli (bij slecht weer 4 augustus) 

Tijdstip: 10.30 uur 

Plaats:  Oirlo, Haalakker 

Opgave: t/m  UITERLIJK 22 juli  

Kosten:    € 3,--  per persoon  (incl. 1 koffie/vlaai)  

Betaling: via onderstaand invulstrookje bij  Ellie Jeucken Binnenhof 5 Oostrum 

 

Zaterdag 28 juli gaan we gezellig jeu de boulen in Oirlo. We verzoeken jullie om 10.30uur aanwezig te zijn. 

Bij aankomst even melden en krijgt u een nummer én de koffie/vlaai bon.                                                                                
Er zal afhankelijk van tijdsverloop zo mogelijk een gezamenlijke lunchpauze gehouden worden.                          
Hiervoor zelf uw lunchpakketje meenemen. Consumpties zijn voor eigen rekening. 

Bij slecht weer  (rond 9.30u. wordt hier over beslist)  hebben we een alternatieve datum nl.  4 augustus.  
 

Gelieve bij opgave door te geven of u 4 augustus ook in de gelegenheid bent om te spelen. 

Wij hopen op een grote opkomst. 

Graag tot 28 juli! 

 

 

 

Opgave Jeu de boules op zaterdag  28 juli + betaling van € 3,--  per persoon 

 

Naam:…………………………………………………………….                 

                                                                                                                                                                  

Aantal personen:……………………                      Tel.nr.____________________ i.v.m. alternatief                                        

 

Ik ben ook in de gelegenheid op de alternatieve datum     4 augustus:      JA   /  NEE 

 



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

Wij passen uw woning aan naar al uw wensen. 

Ander huis gekocht? 

1. Renovatie of vernieuwing keuken. 
2. Renovatie of vernieuwing badkamer en/of toilet 
3. Nieuwe tegelvloer met vloerverwarming. 
4. Inclusief alle werkzaamheden vanaf het slopen. 

Henk Bovee Horst
Handelstraat 13  •  T 077- 397 90 00  •  www.bovee.nl

Al ruim 45 jaar hét vertrouwde adres voor keuken en badkamer!

www.keuken-badwinkel.nl



  

 

 

 

 

AANBIEDING IN WEEK 28: 

2 X HAMBURGERS 

2 X LIHANBOUTJES 

 2 X BBQ WORSTJES 

2 x GEMARINEERDE LAPJES 

2 X GEMARINEERDE SPEKLAPPEN 

 

SAMEN VOOR € 9,90 

 

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 





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

JULI  
  
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
21 DJ-Workshop Allejeugdcafé i.k.v. 100 jr SMT Harmonie
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 Workshops “Muzikaal Sprookje”i.k.v. 100 jr SMT Harmonie
11 Herfstwandeling KBO
11 Hart & Vaatziekten (bij Vrouwen) Zijactief
15 Computeren KBO
16 Wittem (3-Dorpen) KBO
17 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


