
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 29 - 19 JULI 2018

  

 
De verbouwing gaat gestaag door! 
 
Een geweldige groep vrijwilligers werkt naarstig door deze zomerweken. 
De toiletten worden vernieuwd en het binnenschilderwerk is gestart. 
Met name deze laatste klus vraagt nog om extra handen.  
 
DRINGENDE OPROEP:                                                                                                                                                                                                                                                      
Wie kan er de komende weken enkele dagdelen vrijmaken                                                                                                                   
om te komen schilderen? 
Je bent meer dan van harte welkom.  
Meld je aan via Oesterham@home.nl 
 

Alvast bedankt namens de hele Aostrumse gemeenschap                                                                                                                       
want per slot van rekening is D’n Oesterham van en voor ons allemaal. 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur D’n Oesterham 
 
 



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 22 juli   9.30 uur: Hoogmis: (Pastoor) (samenzang)    

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

Dinsdag 24 juli 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)      

Zondag 29 juli 9.30 uur: Hoogmis: (Pastoor) (samenzang)

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

Dinsdag 31 juli 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)  

 
Zondag 5 aug. 9.30 uur: Hoogmis: (Pastoor) (samenzang) 

 jaardienst	overleden	ouders	Thei	en	Mia	Hendrix-Hendrickx,
	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,		
	 Familie	Vennekens-Verschuren	en	wederzijdse	familie.			

Dinsdag 7 aug. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor) 

Zondag 12 aug.  10.00 uur: Bedevaartsmis van de parochie Geijsteren!
                   (Pastoor	Koen	Wauben)	(Koor	Geijsteren)			

  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.         
 



 

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

Vaste planten  
Diverse soorten voor de tuin. 

Grote Buxus 
                                                    Diverse soorten en vormen, potgekweekt 
                    
        Jan.voesten@hotmail.com     Rouwkuilenweg 29 Ysselsteyn   Mobiel 06-7677918 
 

 Oostrumse straatnamen krijgen              
 muzikaal tintje van SMT 
 

Het is u vast al opgevallen. Verschillende straatnamen in ons mooie 
Oostrum hebben een muzikaal tintje gekregen: de straatnaam is 
ondertiteld en muzieknoten sieren de lantaarnpalen. Na de 
Randenrade en Geysterseweg is deze week de Watermolenstraat aan 
de beurt die wordt omgetoverd in ‘Noa ’t Zuuje’. U weet wel, het 
bekende carnavalsnummer van Lex Uiting.  

Een goed moment voor deze transformatie van de Watermolenstraat, nu half Oostrum letterlijk op weg is ‘Noa ’t Zuuje’ 
voor een welverdiende vakantie. Voor muziekvereniging SMT is het veranderen van de straatnamen een manier om 
aandacht te vragen voor het spetterende jubileumconcert ‘Magnifique!’ dat op 3 november aanstaande plaatsvindt in 
de evenementenhal. De voorbereidingen voor het jubileumconcert zijn inmiddels in volle gang. 

En Magnifique wordt het! U kunt rekenen op een 
spetterende avond waar het publiek wordt getrakteerd 
op een show met allure, een ware lust voor oog en oor. 
Op maar liefst drie podia komen er diverse muziekstijlen 
voorbij, variërend van pop en rock tot bekende 
meezingnummers en aanstekelijke jazzy en blues ritmes. 
Voor slechts  €17,50 (voorverkoop) kunt u er bij zijn en 
volop genieten van dit avondvullende programma voor 
jong en oud. Oostrum op zijn best! 

Ga voor het eenvoudig reserveren van kaarten voor 
uzelf, familie en vrienden naar 
www.harmonieoostrum.nl.                             

De gereserveerde kaarten worden dan te zijner tijd keurig bij u afgeleverd. Betaling kan online of contant bij aflevering 
van de kaarten. Via de site kunt u ook kiezen voor een VIP-arrangement. Voor 79 euro pp. ontvangt u een all-inclusive 
VIP-arrangement inclusief entree, speciale ontvangst, hapjes en gratis drankjes gedurende de hele avond. Wellicht een 
mooi idee voor uw medewerkers of zakenrelaties. 

Uiteraard wordt de evenementenhal speciaal voor deze avond mooi aangekleed. Een commissie bestaande uit 
vrijwilligers is nu al bezig met het bedenken van de mooiste versieringen. U ziet het, aan alles wordt gedacht om u een 
heerlijke avond te bezorgen samen met de jubilerende muziekvereniging SMT. U komt toch ook? 

Tot ziens op 3 November, bij Magnifique!   

Jubilerende muziekvereniging SMT 



 

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).                                        





 

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 

 



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



 

 

Lekker weertje hè! 

 

De Nederlandse hittegolf van juni zet zich deze maand rustig voort. Voor optimisten extra reden om 
te genieten, voor veel pessimisten extra reden tot geklaag en gemopper. Enerzijds mogen we van 
geluk spreken met al die zon in ons koude kikkerlandje, anderzijds klinkt het genieten ervan 
gemakkelijker gezegd dan gedaan.  

Ongestoord, onvoorbereid en zonder schuldgevoel genieten is bijna niet meer te doen tegenwoordig. 
Zit je net lekker in je tuin, op het terras of aan de zee, rustig je krantje te lezen; ‘Vandaag de zon in? 
Smeren, smeren smeren want je loopt binnen 20 minuten het risico op huidkanker’ en ‘Let op! Grote 
kans op oogschade zonder zonnebril’.  
 
Dus, je smeert jezelf in, zet je zonnebril op en je bent klaar voor twintig minuten keihard genieten. 
Tussendoor een ijskoud drankje of ijsje tegen de enorme warmte. Dat dacht je; ‘IJs valt niet onder 
afkoelingsmaatregelen, beter drink je warme thee of eet je een curryworst’. Verhit neem je een 
verkoelende duik in de zee. Niet wetende dat je daarmee een aanslag doet op onze natuur want pas 
op; ‘Koraal sterft af door zonnebrand van toeristen’.  Dan maar naar het bos, minder zon en geen 
koraal, veel beter toch? ‘Schaduw geen garantie tegen verbranding’ en ‘Wapen jezelf tegen ziektes, 
pas op voor teken!’.  

‘s Avonds kijk je uit naar een lange warme zomeravond in de tuin. Niet in de zon, niet in het water en 
niet in het bos. Daar zit je dan, lekker met een glaasje wijn, samen rond de vuurkorf (die niet 
aanstaat want ‘Fijnstof blijkt kankerverwekkend’). Wat denk je? Levensgevaarlijk! ‘Zitten is slecht 
voor je brein en je geheugen en is dodelijker dan roken’. Dus sta je met z’n allen op, nog steeds van 
plan tot in de late uurtjes te genieten van de nacht die valt. Wat blijkt? ‘Avondmensen hebben een 
grotere kans om vroeg te sterven’. En dat ene glaasje wijn? De laatste onderzoeken wezen helaas ook 
uit dat zelfs dat ene glaasje slecht voor je is.  

Hoe dan ook, na een semi-geslaagde dag, lig je in bed en lees je nog snel even het laatste nieuws op 
je smartphone zodat je weet waar je morgen allemaal op moet letten. Maar niet te lang want; 
‘Beeldschermen hebben een negatief effect op de slaap’ én ‘IQ daalt en gewicht neemt toe als je te 
weinig slaapt’. 

Overal loert het gevaar, zeker tijdens zo’n hittegolf. Je kunt de pessimisten haast geen ongelijk meer 
geven. Maar toch, als je de volgende ochtend weer wakker wordt, raad ik je aan eens te kijken naar 
de voordelen van dat fijne zomerweer. Buiten het geschater van kleine kinderen, dat zwembadje dat 
50 weken per jaar in de garage ligt stof te happen, kan eindelijk opgezet worden en ijs is misschien 
dan niet verkoelend, maar smaakt toch echt beter wanneer de zon schijnt.  

Dus geniet van het lekkere weertje, tegen alle risico’s in! Er komt snel genoeg een dag dat we weer 
klagen over de regen en kou. Dat we terugverlangen naar de hittegolf, naar de zon. Zeker als je weet 
dat; ‘Uit de zon blijven pas écht slecht is. De gezondheidsvoordelen van zonlicht wegen zwaarder dan 
de (potentiële) nadelen’. Dus geniet, en geef de pessimisten het nakijken! 



077-320 9700

www.vanleendertbv.nl



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

JULI  
  
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	



“ 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


