
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Beste Oostrumse mensen, 
 
Wij willen u informeren dat er een informatiebijeenkomst  op donderdag 13 september a.s. gepland is in de 
Watermolen. Het onderwerp:  

 

de reconstructie van de Spurkterdijk 
 
Daar kunt u tussen 19:30u. en 21:00u. binnenlopen om het ontwerp te bekijken en vragen te stellen. 
 
Aanleiding voor de reconstructie is dat de huidige wegconstructie versleten en te smal is, waardoor gevaarlijke randen 
ontstaan aan de kant van de verharding.  
Voor de reconstructie van de Spurterdijk wordt het asfalt van de rijbaan vervangen en de berm verhard met bermbeton. 
Op een aantal plaatsen zullen drempels worden aangebracht om in de nieuwe situatie het verkeer te remmen.  
 
Tijdens deze avond wordt het ontwerp op tafel gelegd en aan de hand van de tekening kunt u vragen stellen. Uw 
opmerkingen worden genoteerd en er wordt gekeken of deze ook in te passen zijn in het ontwerp. 
 
Wij vertrouwen  er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Dorpsraad Oostrum  
 
 
 

SVO OPENING SEIZOEN 
 
Aankomende zondag, 16 september, staat de opening van het seizoen 2018-2019 op het 
programma.  Voorafgaand aan de wedstrijd van ons eerste elftal tegen Neerkandia worden 
dan alle jeugdteams gepresenteerd.  We willen alle supporters en mensen die onze club een 
warm hart toedragen uitnodigen deze dag aanwezig te zijn  zodat we het aankomend seizoen 
een feestelijke start kunnen geven.  De presentaties starten vanaf half twee. 

 

Hopelijk tot zondag 16 september op sportpark de Spar! 
 

Bestuur SV Oostrum 
 

 



ZATERDAG  22 September 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”

23 september
14 oktober
28 oktober

16 sept. 11.00u. Orkest opluistering herdenking op Brits  
  kerkhof Venray

17 sept. 19.30u. Groepsrepetitie trompetten en                
  trombones

20.15u. Repetitie orkest

19sept. 14.00u. Optreden M4L in de Linde Oirlo

15.30u. Leerlingen slagwerk

19.00u. Repetitie Hit-it

 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 

21 sept. DJ-workshop in Allejeugdcafé                                       
  i.k.v. 100 jaar SMT

22 sept. Inzamelen oud papier                                                              
6 okt. Inzamelen oud papier                                                                                 
11 okt. Basisschool Klankenkaravaan                                                   
20 okt.  Inzamelen oud papier                                                                                               
28 okt. Allerzielenviering



Zondag 16 sept. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (samenzang) 

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

Dinsdag 18 sept.  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.            
 

                “Wist u Dat....”  

 de Dorpsraad de schakel is tussen u en de gemeente 
 u veel informatie kunt vinden op https://venray.raadsinformatie.nl/ 
 we sinds de zomer TWEE nieuwe leden hebben: Wendy & Michel 
 er op 13 september een informatieavond is over de reconstructie van de Spurkterdijk 
 we graag uw reacties, kansen en suggesties horen over het plan om maximaal 240 

arbeidsmigranten tijdelijk te huisvesten op de Hulst I. 
 de Dorpsraad onderdeel uitmaakt van de klankbordgroep die daarvoor is opgericht. 
 u de bijgewerkte dorps-agenda kunt vinden op www.dorpsraadoostrum.nl 
 u zich nog altijd kunt aanmelden via https://www.glaswebvenray.nu/aanmelden 
 Oostrum veiliger is geworden door de afronding van het buurt-whatsApp project. 
 op het “vrijerspaadje” de stoeptegels weer worden vastgelegd 
 de Dorpsraad met de gemeente en de initiatiefnemers heeft gesproken over de 

stagnerende woningbouwplannen in Oostrum Oost. 
 de Dorpsraad binnenkort wordt bijgepraat over de Hotel-plannen bij Paschalis 
 we met het “werkhuis” in contact staan om mogelijk nieuwe picknick banken te laten 

maken voor bij de watermolen 
 
 



077-320 9700

www.ikzoekeenCONTAINER.nl



 
Her-opening D’n Oesterham 9 november 2018! 
 
Na enkele maanden hard werken zijn we zover dat we de her-opening aan het plannen zijn. 
 
Het concert van Frans Pollux op 30 september a.s. vindt al plaats in ons gemeenschapshuis maar dan is nog niet alles 
klaar. Het reguliere gebruik kan al wel starten vanaf die dag maar de maand oktober hebben we nog hard nodig om wat 
laatste klussen uit te voeren en de buitenkant van het gebouw op te knappen. 
 
Het voorlopige programma op 9 november a.s. begint om 17.00 uur gevolgd door de officiële opening om 19.00 uur. 
Hierna wordt de avond voortgezet met een gezellig samenzijn in D’n Oesterham voor alle vrijwilligers die hebben 
meegewerkt aan de verbouwing en genodigden. 
 
Reserveer deze datum alvast in je agenda.  
Het definitieve programma en de uitnodiging voor de her-opening volgt nog. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur D’n Oesterham 
 
 

Lezing nieuwe natuur: omvorming van het landschap 
 
 
IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 17 september een lezing over de 
maatregelen rond het gebied Ooijen-Wanssum. De lezing start om 20:00 uur in zaal 

de Kemphaan, Kennedyplein 1 in Venray en wordt verzorgd door Lodewijk van Nieuwenhuijze. De lezing is gratis voor 
leden van IVN-Geijsteren-Venray. Niet-leden betalen een bijdrage van € 2. 

 
De komende jaren worden in het gebied rond Ooijen en 
Wanssum (Noord-Limburg) tal van maatregelen genomen om 
de waterveiligheid te verbeteren. Dit is nodig om de kans op 
overstromingen zoals deze zich in 1993 en 1995 hebben 
voorgedaan te minimaliseren. De maatschappelijke en 
economische schade daarvan was enorm. Door een integrale 
benadering is het gebied straks niet alleen beter beschermd 
tegen hoog water, maar ontstaat ook ruimte voor nieuwe 
natuur, recreatie en andere economische ontwikkelingen. 
Met het herstellen van de Oude Maasarm en door andere 
ingrepen in de rivierbedding ontstaat een uniek, waterrijk 
natuurlandschap.  
 

Coördinerend landschapsarchitect Lodewijk van Nieuwenhuijze is met zijn team verantwoordelijk voor het verder 
uitwerken van het globale ontwerp, opgesteld door het projectbureau Ooijen-Wanssum. Met zijn ervaring in waterrijke 
landschappen en zijn scherpe blik heeft hij een visie ontwikkeld op de gebiedsontwikkeling die naadloos aansluit op de 
kenmerken van het Noord-Limburgse landschap. Te denken valt aan de typerende Steilranddijk en Hoge Gronddijk. Deze 
nieuwe dijktypen zijn door Mooder Maas ontworpen, getest en worden nu voor het eerst gerealiseerd in dit gebied. 
Daarnaast is een plan uitgewerkt voor een nieuw aaneengesloten natuurgebied van bijna 500 hectaren, dat beheerd zal 
worden als één grote begrazingseenheid.  
 
Het waterrijke natuurgebied is in de toekomst geheel toegankelijk voor bezoekers. Spectaculair is straks de beleving van 
de waterdynamiek omdat de Oude Maasarm, na jaren afgesloten te zijn geweest, straks weer mag meestromen met de 
hoogwaters van de Maas. 
  
 



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



DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM. 
  

Notaris – Levenstestament 
 

Datum:  dinsdag 18 september  2018 

Plaats:  Watermolen  in Oostrum 

Aanvang:  20.00 uur. 
 

Op dinsdag 18 september aanstaande is er in ”De Watermolen” een informatieavond over testamenten en 
levenstestamenten.   

Notaris, mevrouw Olga Roffers, zal u informeren over deze onderwerpen, maar ook over de gevolgen die het kan 
hebben voor uw financiële situatie, zodra u bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis verblijft.   

Financieel Planner, de heer Sjoerd Heurkens, zal eerder genoemde onderwerpen aanvullen met de eventuele fiscale 
gevolgen en mogelijkheden. 

Op deze avond is uw partner van harte welkom. Deze betaalt dan € 3,00. 

Hospice Zenit 
 

 

Datum:  dinsdag 2 oktober  2018 

Plaats:  Hoenderstraat 95e in Venray 

Aanvang:  19.30 uur. 
 

Hospice Zenit is het centrum voor palliatieve terminale zorg. Ongeneeslijk zieke mensen brengen er hun laatste 
levensdagen door.  

Op dinsdag 2 oktober mogen we hier een kijkje gaan nemen. 

Er wordt een uitleg gegeven en een Power Point presentatie. 

Hiervoor kunnen zich 20 tot 25 personen aanmelden. 

Mochten er meer aanmeldingen zijn dan kan een 2e groep ’s-middags om 14.00 uur ontvangen worden. Dit wordt dan 
nog doorgegeven. 

Na afloop wordt er een vrije bijdrage op prijs gesteld. 

Opgeven kan tot maandag 17 september 2018 via de mail bij Hanny Delbeck secr.zijactiefoostrum@hotmail.com 

 

 





Mobile home park Venray 
 
 
Uw feedback is welkom !!! 
 
 
 
Plan: 
 
OTTO Work Force heeft plannen voor een mobile home park voor de opvang van short stay (0 -1 
jaar) arbeidsmigranten. Het mobile home park heeft een oppervlakte van 2,5 ha en zal in totaal 
bestaan uit 60 mobile homes voor maximaal  240 arbeidsmigranten.  
De plaats is tussen Henri Dunantstraat /Stationsweg / A73 / Hulst 1 met de oprit vanaf de Henri 
Dunantstraat (naast Vera). 
Het plan is tijdelijk voor 5 jaar en hoeft alleen door B&W worden goedgekeurd (wordt waarschijnlijk 
al in september ingediend). Het kan voor maximaal 5 jaar worden verlengd (hiervoor moet opnieuw 
vergunning worden verleend). Totaal dus maximaal 10 jaar.  
 
Op het park komt 24/7 professioneel service en beheer. Service en beheer is o.a. voor: 

 Opvang en begeleiding van nieuwe bewoners. 
 Zorgt dat park op goed niveau blijft. 
 Ziet toe dat huishoudelijk reglement wordt gehandhaafd. 
 Voor omwonende 24/7 telefonisch bereikbaar voor klachten en andere zaken. 

 
Waarom: 
 
Er is een groeiend tekort aan goede arbeidskrachten. Bedrijven zijn dus genoodzaakt om 
arbeidskrachten uit andere landen te halen (voornamelijk Polen). Arbeidsmigranten zijn cruciaal 
voor behoud van de Venrayse economische groei. Bij een groeiend aantal arbeidsmigranten is er  
natuurlijk ook meer goede huisvesting nodig. Op dit moment is er in Nederland een tekort aan 
100.000 plaatsen voor goede huisvesting (in Venray een tekort aan indicatief 1500).  
 
Communicatie: 
 
Op maandag 27 augustus heeft OTTO Work Force een informatieavond gehouden in Asteria voor 
omwonende, dorpsraad Oostrum, wijkraden Antoniusveld en Brükske en verdere genodigden. 
Inmiddels is er ook een klankbordgroep bij elkaar gekomen waarin o.a. de dorpsraad Oostrum met 
2 personen is vertegenwoordigd. Verder zitten hier aan tafel OTTO Work Force, service en beheer, 
wijkraad Brükske, wijkraad Antoniusveld en 2 leden Venray Lokaal. 
 
Feedback: 
 
Als er suggesties zijn die wij zeker moeten meenemen in de klankbordgroep, laat het ons dan 
weten. Wat kan er anders of waar liggen er kansen voor b.v. verenigingen of Oostrumse bedrijven. 
Wij willen het graag weten. Je kunt hiervoor mailen naar: 
 
voorzitter@dorpsraadoostrum.nl 
 
secretaris@dorpsraadoostrum.nl 
 
Tijdens de eerstvolgende openbare vergadering van de dorpsraad op dinsdag 9 oktober zullen wij 
in ieder geval aandacht besteden aan het mobile home park Venray. 
 
 



                                                         
 

 BP Well 
 Moleneind 19 
 5855CB Well 

  

 

       
  

Nieuw bij BP Well: 

AdBlue  

én zowel voor vrachtwagens als ook voor 
personenauto’s/bestelbussen een aparte pomp. 
én zeer scherp geprijsd! 

  

 

 

 

 

Nieuw! 



 
 

Cursus Landschapsgids Regio Maasdal  
 

Altijd al meer willen weten over het landschap in ons mooie Maasdal? Dit is je kans...  
IVN-afdelingen De Maasdorpen en Geijsteren-Venray organiseren voor IVN Regio Maasdal in 2018-2019 opnieuw de 
cursus Landschapsgids Maasdal voor mensen met interesse voor landschap, natuur en cultuur.                                                                 
De cursusprijs bedraagt € 160,-. Hiervoor ontvangt de cursist naast lessen ook koffie/thee, een cursusmap en het 
speciaal voor deze cursus geschreven boek Landschappen in het Maasdal.  
Aanmelden vóór 4 oktober bij cursus-coördinator Cora Oosendorp: coraoostendorp@gmail.com. 
Kennismakingsavond donderdag 4 oktober, 19.30 uur in ’t Zoemhukske, Kasteellaan3, 5961 BW Horst. 
 

Het doel van de cursus is mensen op te leiden tot 
landschapsgidsen die zelfstandig een excursie kunnen 
ontwerpen, uitzetten en begeleiden. De cursus is 
specifiek gericht op het gebied in het Maasdal tussen 
Venlo - Nijmegen en tussen Peel - Duitse grens.  
 
Aan bod komen de processen die het landschap 
vormden en nog steeds vormen. De cursus biedt een 
brede basiskennis op het gebied van onder andere 
geologie, vegetaties, cultuurhistorie en 
landschapsinrichting. 
Tevens tijdens de cursusdagen uitgebreid aandacht 
voor technieken om een groep door een landschap te 
gidsen en om kennis en inzicht over te dragen                 
(het feitelijke gidsen). 

De cursist ontwerpt in de loop van de cursus een landschapswandeling (ommetje) dat als afstudeerwerkstuk dient. Het 
maximum aantal deelnemers is 24. De cursus gaat door bij 15 deelnemers. 
 
De lessen zijn gepland op de volgende zaterdagen: 13 oktober, 27 oktober, 10 november, 2 maart (ochtend), 16 maart, 
6 april, 27 april, 11 mei en 8 juni en de volgende donderdagavonden 29 november, 17 januari, 7 februari en 21 februari. 
De cursus sluit op de laatste dag af met een presentatie van de ommetjes en de uitreiking van het cursuscertificaat. 
 
Tijdens de cursus bezoeken we in ieder geval de volgende gebieden: natuurgebied De Vilt, project Ooyen-Wanssum, 
Mookerhei, Groeningse Bergen, Griendtsveen, Bronlaak, Museum Cuyk en Lottum e.o. 
 
Veel gerenommeerde docenten hebben hun medewerking voor 2018/2019 al toegezegd: 
 

 Hans de Jong: geoloog, heeft o.a. jarenlang de aanstaande aardrijkskundeleraren op de Hogeschool Arnhem 
Nijmegen opgeleid; 

 Harry van Enckevoort: stadsarcheoloog Nijmegen, komt vertellen over de Romeinse tijd; 
 Leo Verhart: archeoloog, auteur van verschillende boeken, komt vertellen over de prehistorie; 
 Paul Oostendorp: bioloog, als docent verbonden geweest aan Fontys Pabo Limburg; co-auteur van het boek 

Natuurlijk Beginnen, licht de relatie vegetatie en landschap toe; 
 Benoît Locht: gespecialiseerd in o.a. landschapsecologie, vertelt over ontwikkelingen in het landschap vanaf de 

middeleeuwen; 
 Piet Hoebers: v/h HBO docent biologie gaat in op de waterhuishouding in het Maasdal, en de invloed van de 

delfstoffenwinning in de regio;  
 Ad Havermans: v/h docent duurzaamheid aan Fontys hogeschool Tilburg, verzorgt op de kennismakingsavond 

de inleiding; 
 An Herremans: landschapsarchitect deelt haar ervaringen als adviseur regionale ruimtelijke planvorming en 

ontwerper buitenruimte; 
 Marius Grutters: Stichting Limburgs Landschap, auteur boek over de Maasheggen, gidst door de Maasheggen 

tussen Oeffelt en Beugen. 
 
 





 

  Workshop natuurfotografie 
 
Op zaterdag 29 september organiseert IVN Geijsteren-Venray een workshop 
natuurfotografie, waarbij de nadruk zal liggen op paddenstoelen. Deze 4 uur 

durende workshop onder leiding van Paul van Hoof (fotograaf) en Gerard Compiet (paddenstoelenkenner) start om 
9:00 uur bij de parkeerplaats van de voormalige voetbalvelden van Geijsteren (Oostrumseweg 34). De kosten 
bedragen € 17,50 voor leden van IVN Geysteren-Venray en € 27,50 voor niet-leden. Aanmelden uiterlijk 22 september 
via info@ivn-geysteren-venray.nl. Plaatsing is definitief zodra het bedrag is overgemaakt op NL36 RABO 
0156.3203039 tnv IVN Geysteren-Venray ovv natuurfotografie 2018. 

 
Gerard Compiet, paddenstoelenkenner, gaat samen met de 
deelnemers op zoek naar mooie paddenstoelen en kan er 
meer over vertellen. Natuurfotograaf Paul van Hoof neemt 
de deelnemers me in de wereld van de natuurfotografie en 
geeft tips en trucs om betere foto's te maken.  
Paddenstoelen zijn een van de meest dankbare 
onderwerpen in de natuurfotografie. Ze lopen niet weg en 
wapperen niet in de wind en dat maakt ze bij uitstek 
geschikt om te experimenteren. Eenmaal gevonden is het de 
kunst ze mooi te registeren. Dat is minder eenvoudig dan 
gedacht. Het bos is vaak donker, dus hoe houd je de camera 
stil? Waar leg je de scherpte, op de steel of op de hoed? Hoe 
krijg je de achtergrond mooi rustig?  
Je kunt met verschillende lenzen aan de slag. Naast de 
(standaard) macrolens kan dat een telelens zijn, of juist een 
groothoeklens. Elk heeft zijn eigen effect. Ook kun je 
experimenteren met de belichting. Je kunt de paddenstoel 
oplichten met een zaklamp, of tegenlicht creëren met een 
flitser. De mogelijkheden zijn eindeloos. Neem dus alles mee 
wat je mogelijk kunt gebruiken. In elk geval een statief dat 
laag bij de grond kan, of een rijstzak. Verder verschillende 
lenzen en accessoires als je ze hebt zoals flitser(s), zaklamp, 
reflectiescherm, tussenringen. 

 
 Loten verkoop Grote Clubactie van start                                                                 

op zaterdag 15 september 
 
 
      
 
 

Zaterdag 15 september start de verkoop van de Grote Clubactie. SV Oostrum doet ook dit jaar weer mee, 
zaterdagmorgen  15 september mogen de lotenverkopers langs de deuren gaan of langs vrienden ,                                          
familie of kennissen  om loten te verkopen. 

Ook SV Oostrum jeugdleden gaan hiermee aan de slag. De loten kosten 3 euro per stuk, hiervan gaat 80%                                                  
direct naar de vereniging. Bij SV Oostrum komt de opbrengst van de verkoop volledig ten goede aan de jeugdafdeling.  

Met de aankoop van een lot maakt u kans op mooie prijzen , zoals een hoofdprijs van € 100.000 

De trekking vind plaats op 13 dec. 2018. 

We wensen onze jeugdleden een succesvolle verkoop toe en wij hopen dat u van hen een of meerdere lot(en) koopt 

Met sportieve groet, 

Bestuur SV oostrum 

 



 

OPENINGSTIJDEN 
Vrijdag 13.30 – 17.30 uur 

Zaterdag 9.00 – 16.00 uur 



                            
 
 

 
 

Leden en ook niet-leden van de KBO 
 
Dag van de ouderen maandag 1 oktober  
 
Aanvang:         13.30 u. plechtige hoogmis Petrus Bandenkerk 
Kaartjesverkoop:  t/m vrijdag 28 september  
                                   via invulstrook, inleveren bij Ellie Jeucken, Binnenhof 5                                                                                                                                                 
Prijs:        € 7,50 per kaartje (incl. koffie/thee met gebak en 2 consumpties na afloop                                                                                                                                                 
De dag begint met een plechtige Hoogmis in de Petrus Bandenkerk om 13.30 uur.  
Vervolgens is er in de schouwburg Venray koffie/thee met gebak. 
Om 15.15u. begint in de grote zaal het feestprogramma met een woordje vooraf door de voorzitter van de 
centrale van Ouderenverenigingen Henk Raedts.  Daarna zal Gerrit Hendriks als spreekstalmeester de 
artiesten aankondigen.  
 

Het orkest Rooyal ( voorheen seniorenorkest) bijt de spits af. Inmiddels is het roer 
omgegooid, om zo ook jonger publiek en jongere orkestleden te trekken. Riet Martens 
tekent voor de zang bij de nummers. 
 
In de pauze is de trekking van de loterij met zeer mooie prijzen waarvoor bezoekers voor 
aanvang van het programma loten kunnen kopen. 
 
 

 
Na de pauze is het podium vrij voor Tonny Wijnands,                                                                                                         
hij schrijft en zingt zijn liedjes in het dialect.  
 
Als even na vijf uur de voorstelling is afgelopen, is er nog een gezellig 
samenzijn in de foyer van de schouwburg. 
 
 
Kaartverkoop, door onderstaand strookje in te leveren op Binnenhof 5 
                                     
Kaartjes worden dan aan huis bezorgd. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam  _________________________ 
 
Adres  _________________________                                  Woonplaats____________ 
 
Telefoon _______________________                                  Handtekening 
 
Ontvangt graag  ……. kaartjes voor de Dag van de Ouderen op maandag 1 oktober. 
Het benodigde geld is in gesloten. 
Of via de invulstrook in de Schakel 
Tevens is er op 13 sept. van 10.00 tot 12.00u.  en 20 sept. van 10.00-11.00u. 
kaartverkoop in de Kemphaan in Venray. 



“Naeve de kerk”   zondag 30 september   15.00 uur D’n Oesterham 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karklingels en Karklingelinnekes, 
 

Nog een aantal weken tot 30 september, nog een aantal weken tot “Naeve de kerk” 

Een muzikale talkshow, waarin Frans Pollux dieper ingaat op de problemen die er spelen 
in de dorpen op het Limburgse platteland. 

Een muzikale talkshow, waarin Frans Pollux een verhaal uit Oostrum gaat optekenen en 
dat vertaalt in een uniek liedje over Oostrum. 

En muzikale talkshow, waarin Frans Pollux samen met zijn band, liedjes gaat spelen uit 
25 jaar Neet Oet Lottum, Vastelaovesmuziek en Pollux projecten.   

 

Wil je bij deze unieke combinatie van theater, concert en talkshow aanwezig zijn? 

 

Kaarten kosten 12,50 per stuk en zijn te krijgen: 

Online via: 

 www.karklingels.nl 
 www.franspollux.nl   

óf bij 

 ’t Allemanscafé (Mgr Hanssenstraat 45 Oostrum) 
 Rob Jeucken   (Ooster Thienweg 5 Oostrum) 

 



                                   

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 september 2018 vindt beide dagen van  
10.00 - 17.00u. de vierde editie van BeleefPlus in Limburg plaats. 
 
KBO leden hebben op vertoon van de ledenpas met 1 introducee gratis toegang.                            
Wilt u aan de kassa wachttijden voorkomen, kunt u zich tot 21 september gratis 
registreren op de site van www.beleefplus.nl     
 
Dit jaar strijkt de meest veelzijdige 50+ beurs neer in de Evenementenhal Venray. 
 
Heel veel vierkante meters met exposanten die hun producten en diensten graag aan u 
presenteren. 
 
Diverse thema’s passeren de revue: Vrije tijd, vakantie, wonen, zorg en welzijn, tuin en 
tuinieren en mobiliteit. 
 

BeleefPlus is een uniek dagje uit voor de actieve 50-plusser 

Behalve de uitgebreide informatie worden er ook diverse activiteiten 
georganiseerd op het podium en in de diverse seminarruimtes.                                                             

Zo vindt er op het podium o.a. meerdere keren per dag een modeshow plaats 
en kunt u genieten van live muziek! Tevens maakt iedere bezoeker kans op 
leuke prijzen. 

 

Tijdens de Beleefplus worden al uw zintuigen geprikkeld 
 

Proef, zie, leer, doe & ervaar 



Jubileumactiviteit SMT: Allejeugd Café met 
cocktails shaken en een DJ workshop 
 

 

Altijd al eens een cocktail willen leren shaken? Of wil je jouw talenten als DJ 
ontdekken? Kom dan op 21 september naar het AMC en doe gezellig mee. ’t 
Allejeugd Café  is van 18.30 u tot 23.00 u (vanaf groep 8) en deelname is gratis!! 
 

 



  

Woensdag  19 september 2018  

 Gemeenschapshuis  De Linde in Oirlo  14.00 – 16.30 uur 

THEMA   “ VROEGER ” (ontspanningsmiddag) 

De Gemeente Venray staat die week in het teken van Dementievriendelijke  Gemeente. 

Reden voor de gezamenlijke KBO ’s van Oirlo en Oostrum een gezellige middag te verzorgen voor onze leden.  
Met name bedoelt  voor  “ouderen” vanaf ongeveer 70 jaar. 

Programma : 

 Ontvangst met eerste optreden van de groep Music for Life uit Oostrum.  Zij brengen melodieën en 
liedjes uit vervlogen tijden…. maar u kent ze waarschijnlijk allemaal wel.  

 Korte film over Oostrum, vroeger 

 Koffie/thee en vlaai (gratis, overige consumpties zijn voor eigen rekening) 

 Optreden Music for Life uit Oostrum 

 Korte film over Oirlo, vroeger 

 Heel “Efkes” Kienen….leuke prijsjes 

Natuurlijk zijn er tussendoor korte pauzes.   

Voor deze middag dient u zich wel op te geven, dat kan tot uiterlijk 15 september.                                                                
Doe het wel  op tijd, want  “vol is vol”.      Vervoer kan eventueel in overleg geregeld worden. 

Opgeven kan bij  :   

Els Hermsen  via tel: 511405  of elshermsen@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                 
Joop Bus        via tel. 584496  of  joopbus@home.nl 



 
 

 
 
Als iedereen zijn zakje bijdraagt 
 
 
Ik speelde vroeger vaak op de speelveldjes rondom ons huis. Een grasveld waarop gevoetbald werd, 
struiken om verstoppertje te spelen, schommels, wat rekstokken en een houten huisje. Maar de weg 
naar zorgeloos spelen lag toen al bezaaid met… drollen. Als elfjarige stoorde ik me zo aan de 
eindeloosheid van nieuwe exemplaren, dat ik samen met een vriendje besloot maatregelen te 
treffen. We haalden handtekeningen op langs de deuren en verstuurden die samen met een brief 
naar de burgemeester. Of hij alstublieft niet wat kon doen aan ons verstoorde speelplezier. En dat 
deed hij. Hij liet bordjes plaatsen bij onze speelveldjes die duidelijk maakten dat honden uitlaten hier 
niet was toegestaan. We waren in onze nopjes, ervan overtuigd het probleem opgelost te hebben. 
 
Decennia later, staan er bizar grote levensechte super hondendrollen door heel de gemeente Venray. 
De eerste keer dat ik er in een voorbij reed, twijfelde ik of ik wel echt gezien had wat ik dacht gezien 
te hebben. Persoonlijk vind ik ze erg onsmakelijk, maar dat bleek de bedoeling en toegegeven moet 
worden dat ze hoe dan ook je aandacht trekken. En blijkbaar was dat hard nodig, want de gemeente 
besteedde maar liefst € 10.000,- aan deze campagne tegen hondenpoep. Een hoop geld, dat is het 
zeker, maar wellicht zegt dat ook gewoon iets over de overlast die bestaat.  
 
Overal in de gemeente is het een probleem; dus ook in Oostrum. Helaas ondervinden mensen ook 
hier overlast van drollen op de trottoirs, in de voortuin, op de speelvelden en zelfs in de achtertuin. 
Want niet alleen hondendrollen zorgen voor overlast, loslopende katten lijken ook een onderdeel 
van het probleem. Wiens verantwoordelijk dat is, daar zijn de meningen over verdeeld.  
 
Wat betreft hondendrollen is het heel simpel. Die verantwoordelijkheid ligt toch echt gewoon bij de 
baasjes. Zij zijn immers diegene die het uiteinde van de riem in handen hebben. Diegene die bepalen 
waar de hond zijn behoefte doet en diegene die als enige van de twee, fysiek in staat is om alles 
netjes om te ruimen. Daarnaast is het ook gewoon een verplichting. Hondenbezitters behoren te 
weten dat zij bij het uitlaten van hun hond binnen de bebouwde kom verplicht zijn om die 
hondendrollen op te ruimen. 
 
Je kunt er eindeloze discussies over voeren maar feit blijft; poep op straat is vies, onnodig en zelfs 
strafbaar. Het stinkt, het ontsiert het straatbeeld en er komt ongedierte op af. Schaf dus 
hondenpoep-zakjes aan, die kosten geen drol. Het niet op zak hebben van zo’n zakje tijdens het 
uitlaten van je hond, is trouwens wél een heel duur grapje als je gepakt wordt. Negentig euro….daar 
koop je meer dan vijfduizend van die zakjes voor.  
 
Dus, grote overlast, simpele oplossing, een klein (wegwerp)gebaar. En om de vele keurige baasjes die 
wél netjes achter hun beschaafde viervoeters opruimen niet te vergeten; dank jullie wel en blijf het 
goede voorbeeld geven. En aan de rest van de inwoners; spreek elkaar rustig aan wanneer je ziet dat 
de ander vergeet achter zichzelf op te ruimen. Als iedereen zijn zakje bijdraagt, is Oostrum in no-time 
weer poepvrij, fris en fruitig.  
 
 
OOM van het genootschap 
 
 



 

 

SVO   VOETBAL 
 
 

Jeugd    
    
 
Uitslag    
 
zaterdag 8 september 2018    
S.V. Oostrum JO19-1 Melderslo JO19-1 1-3  
ST Meterik/America JO19-2 S.V. Oostrum JO19-2 2-3  
S.V. Oostrum JO17-1 SV Venray JO17-4 1-2  
SVOC'01 JO15-1 S.V. Oostrum JO15-1 10-1  
S.V. Oostrum JO13-1G SVOC'01 JO13-1G 9-2  
Wittenhorst JO13-4 S.V. Oostrum JO13-2 2-4  
Belfeldia JO12-1 S.V. Oostrum JO12-1 20-1  
S.V. Oostrum JO11-1 ST SVEB/Sporting S.T. JO11-1 3-5  
SVOC'01 JO11-1 S.V. Oostrum JO11-2 9-1 Speler van de week Douwe Roth 
S.V. Oostrum JO10-1 SV Venray JO10-2 12-3  
Ysselsteyn JO10-2 S.V. Oostrum JO10-2 8-1  
S.V. Oostrum JO10-3G Wittenhorst JO10-3 8-7  
S.V. Oostrum JO9-1 ST SV United/BVV'27 JO9-2 5-1 Speler van de week Sven van Rengs 
Leunen JO9-2G S.V. Oostrum JO9-2 5-5  
S.V. Oostrum JO9-3 Wittenhorst JO9-3 4-7  
SV Venray JO8-4 S.V. Oostrum JO8-1 0-12  
S.V. Oostrum JO7-1/JO7-2 GFC'33 JO7-1G 9-8  
EWC'46 JO7-1 S.V. Oostrum JO7-3/JO7-4 6-1 Speler van de week Cas Jenneskens 
    
Programma    
 
zaterdag 15 september 2018    
Leunen JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1 15:00  
S.V. Oostrum JO15-1 EWC'46 JO15-1G 13:30  
RESIA JO13-1 S.V. Oostrum JO13-1G 11:00  
S.V. Oostrum JO13-2 ST SV United/BVV'27 JO13-3G 10:00  
Baarlo JO12-1 S.V. Oostrum JO12-1 11:00  
Ysselsteyn JO11-1 S.V. Oostrum JO11-2 11:00  
S.V. Oostrum JO10-1 Merselo JO10-1 09:00  
S.V. Oostrum JO10-2 SV Venray JO10-3 09:00  
SV Venray JO10-4 S.V. Oostrum JO10-3G 08:45  
S.V. Oostrum JO9-1 Volharding JO9-2 11:00  
S.V. Oostrum JO9-2 ST SV United/BVV'27 JO9-3 11:00  
S.V. Oostrum JO9-3 ST SV United/BVV'27 JO9-4 11:00  
Leunen JO8-2 S.V. Oostrum JO8-1 09:15  
S.V. Oostrum JO7-1/JO7-2 EWC'46 JO7-1 11:30  
Ysselsteyn JO7-1/JO7-2 S.V. Oostrum JO7-3/JO7-4 10:30  
    
 
 
 
 
 
 



SVO   VOETBAL 
 
 

Senioren    
    
Uitslagen    
 
zaterdag 8 september 2018    
S.V. Oostrum Vet. SSS'18 Vet. 12-2  
zondag 9 september 2018    
S.V. Oostrum 1 America 1 2-2  
S.V. Oostrum 2 TSC'04 2 5-4  
S.V. Oostrum 3 S.V. Blerick 6 3-1  
S.V. Oostrum 4 S.V. Oostrum 5  12-1 Speler van de week Lennart 
    
Programma    
 
zaterdag 15 september 2018    
SVS Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
zondag 16 september 2018    
S.V. Oostrum 1 Neerkandia 1 14:30 Beker 
S.V. Roggel 3 S.V.Oostrum 2 12:30  
Sparta’18  5 S.V. Oostrum  4 12:00  
S.V. Oostrum 5 Sint Hubert 4 10:30  
Juliana Mill VR2 S.V. Oostrum VR1 12:00  
 
                     Activiteitenkalender   2018

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

SEPTEMBER  
  
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
30 Naeve de kerk (15.00 D’n Oesterham) De Karklingels

  

OKTOBER  
  
1 Dag v/d Ouderen KBO
3 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
4 Jaarvergadering                                             SVO
5-12-19-26 Najaarscompetitie TCO 



“ 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



kaarten en info: www.smtoostrum.nl

LEX UITING 
FRANS POLLUX 

ORKEST O.L.V. HENK HOUBEN 
SLAGWERKGROEP  O.L.V. 

RAYMOND STARMANS 
HELEN NILLESEN 

ROY VERBEEK 
GÉ TITULAER 

BEN RUHL 
PROJECTKOOR 

DANSHUIS VENRAY 
PIPER 

JAMBO AFRIKA DANS 

3 NOVEMBER 
20:00 UUR 

EVENEMENTENHAL VENRAY

MagnifiqueMagnifique
100 Jarig Jubileum 

Muziekvereniging SMT 
Oostrum


