
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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LAATSTE KLUS n.a.v. de verbouwing 
 

Ook wij gaan met de tijd mee en daarom wordt de muntautomaat vervangen, mede voor de 
veiligheid van het personeel en de beheerster.  

Tevens gaat de muntprijs omhoog naar € 2,10 in navolging van de Oostrumse horeca.  

Met ingang van deze week kunt u alleen nog maar contactloos of met pin                             
betalen bij de muntautomaat.  

Wilt u de file voorkomen tijdens de carnavalsactiviteiten ………….. u kunt iedere maandag- en 
woensdagavond terecht om munten te kopen in D’n Oesterham. 

 

Vastelaovend samen! 
 

Bestuur Dorpsservice Centrum D’n Oesterham Oostrum 

 

 



 
 

 

 

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 

 

   Zaterdag 23 Februari 09.00 - 12.00 uur
            (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

        INZAMELEN OUD PAPIER

                     LOCATIE: PARKEERPLAATS

                     ‘t ALLEMANSCAÉ

    “GEZELLIG ZONDAGMIDDAG”
        (14.00 - 16.00 uur)

 24   Februari
 10   Maart
 24   Maart
 7     April
 21   April
 5     Mei
 19   Mei
 2     Juni

servicepunt
oostrum

23 febr. 09.00u. Inzamelen oud papier

25 febr. 19.30u. Repetitie carnavalskapel

20.00u. Repetitie orkest

27 febr. 13.30u. Repetitie Music for Life

15.30u. Leerlingen slagwerk volgens planning

 19.00u. Repetitie Hit-it

 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

3 mrt. Opluistering carnavalsmis en optocht Oostrum

4 mrt. Slagwerkgroep optocht Venray

9 mrt. Inzamelen oud papier

16 mrt. Inzamelen spullen rommelmarkt

17 mrt. Rommelmarkt

23 mrt. Inzamelen oud papier

23 mrt. Potgrondactie

24 mrt. Optreden opleidingsorkest No Limit, Hit it en anderen

30/31 mrt. Solisten- en ensemblefestival in Oostrum



Zondag 24 feb. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (samenzang)    

 Piet en Dora Janssen-van Berlo en overleden familie,  
 overleden ouders Loonen-van Rens, Deken Loonen,
 Wim en Annette Loonen, Annie Loonen, Gerrie Loonen,    
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.    

Dinsdag 26 feb.  9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor) 

Zondag 3 maart 10.00 uur: Carnavalsmis/Hómmes (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.       
        

 

 GEZELLIG ZONDAGMIDDAG 
     Aanstaande zondagmiddag is de Watermolen weer geopend tussen 14.00 en 16.00 uur.  

  

 Ben je met je kinderen of kleinkinderen op het fort, loop gerust binnen voor een kop koffie of iets fris.  
 Wil je méér dan een blokje om, de Watermolen is een mooi rustpunt. 
 Ook als je zin hebt in een spel of gewoon een praatje ben je van harte welkom. 
 Kijk in de activiteitenkalender voor de data. 
 

           Hopelijk tot ziens. 
 

 

 

 
 

Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan 
daarvoor op 4 maart terecht bij stichting De Kemphaan aan het Kennedyplein 1                 
te Venray. Vooraf moet wel even een afspraak worden gemaakt via 0478-586706. 
De kosten bedragen € 30. Chauffeurs met rijbewijs C/D/E betalen € 55.                                          
De volgende keuring zal zijn op maandag 1 april. 

 



 



  Groepscursus GRIP&GLANS,                                         
 een cursus voor vrouwen van 55+ 
 
 

 
Als je ouder wordt, verandert je situatie. Vrouwen kunnen behoefte hebben aan nieuwe manieren om grip te houden op 
hun leven en om hun leven een beetje meer glans te geven.  
 

Met de cursus GRIP&GLANS bieden we ondersteuning in het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om je tijd prettiger in te 
vullen en in het aanleren van vaardigheden om zelf actief bij te dragen aan de glans van je eigen leven. 
 

Voor wie is de cursus bedoeld? 
Je bent een vrouw van 55 jaar of ouder. Als je verder één of meerdere van de volgende stellingen met ‘ja’ beantwoordt, dan 
is de GRIP&GLANS groepscursus heel geschikt voor jou. 
 Ik mis soms mensen en gezelligheid om me heen:              ja/nee 
 Mijn kennissenkring kan wel wat uitgebreider:                       ja/nee 
 Ik vind dat ik te weinig leuke bezigheden heb:                       ja/nee 
 Ik wil wel iets ondernemen, maar ik stel het steeds uit:         ja/nee 
 

Concrete onderwerpen zijn: 
 positief zijn en blijven; 
 initiatief nemen en zelfvertrouwen opbouwen; 
 samen met anderen zijn en vriendschap; 
 doelen stellen en bereiken; 
 persoonlijke sterke punten ontdekken en uitbouwen; 
 de positieve kanten van het alleen zijn, dan wel samenzijn, ervaren. 
 
De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur. Inclusief pauze en voor thee en koffie wordt gezorgd. De 
groep bestaat uit ongeveer tien vrouwen en wordt begeleid door twee ervaren GRIP&GLANS-docenten. De cursus biedt 
ruimte om ervaringen uit te wisselen en vaardigheden te oefenen. Bij de cursus hoort een werkmap. 
 

Voor wie: vrouwen van 55+. 
Wat: groepscursus GRIP&GLANS. 
Waar: Synthese, Leunseweg 51 Venray 
Wanneer: 20 maart, 3, 17 en 24 april, 1 en 22 mei 2019 van 19.00 tot 21.00 uur.  
 

Informatie en aanmelden 
Aanmelden kan tot 10 maart 2019. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yvonne Imming via 0478 517300.  
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje ‘aanbod & Inschrijving’. 
 
 



 
 
 

      
 

 
Op woensdag 27 februari staat er ’n heerlijke carnavaleske maaltijd op het menu. 

 

Truujesoep 
 
* 

stampot 
 
* 

toetje 
 

De kosten voor dit etentje bedragen € 7.50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 23 februari opgeven. 
 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
       
   
              Graag tot ziens.      De vrijwillige megjes uut de keuken. 
 
 
 
Kijkt u ook eens op onze mooie website. www.oesterham.nl 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:___________________________________________________ 
 
Komt met  _________    perso(o)n (en)    Wil(len) graag aansluiten aan de dis op woensdag 27 februari  
 
Wilt u er voor zorgen dat u uiterlijk om 12.00 uur aanwezig bent? 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  23 februari bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



 

Werken in de natuur:                            
  Leef je uit! 

 

 
Op zondag 24 februari organiseert IVN Geysteren-Venray van 9:30 tot 12:30 uur een natuurwerkdag voor jong en oud 
bij de Bakelse Dijk. Kom in actie voor de natuur in Venray en meld je aan door een mail te sturen naar 
mts.weijers@comveeweb.nl onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en leeftijd.  
Route: bij rotonde Deurnseweg/Middenpeelweg afslaan richting Vredepeel (ri Zeeland).                                                               
Verzamelen waar de Middenpeelweg kruist met de Bakelsedijk, ter hoogte van een stroomhuisje. 
 

Deze activiteit is geschikt voor 
iedereen die graag buiten is: 
volwassenen, kinderen met ouders en 
grootouders. Dus geschikt voor jong 
en oud, ook al heb je geen ervaring 
met landschapsonderhoud. Vooraf is 
er instructie hoe om te gaan met zaag 
en snoeischaar. 
Wat gaan we doen? Een mooi stuk hei 
groeit dicht met berkenbomen. Dat is 
niet altijd goed voor de dieren en 
planten die van de zon en de open 
plekken houden, zoals hagedissen, 
vlinders, en vogels die er op insecten 
jagen. Wij gaan met zijn allen de 
berkenbomen omzagen, zodat deze 
plek openblijft en de dieren kunnen 
zonnen. Wanneer er gezaagd is, 
mogen van de gezaagde stammetjes 
hutten worden gebouwd door de 
kinderen. IVN heeft veiligheid hoog in 
het vaandel staan. Er zijn voldoende 
mensen aanwezig om de activiteit te 
begeleiden.  

Tip: draag stevig, waterdicht schoeisel en warme kleren die vies mogen worden.  
 
  
 
  
  
 
 

Het Zonnebloemjaar 2019 ging van start met een vrolijke en gezellige 
muziekmiddag in het gemeenschapshuis “de Wis”, in Castenray. 

Onder het genot van koffie, thee en vlaai, 
werd de middag verzorgd 
door De Liedertafel Venray, het koor telt 
zeventien leden en bestaat naast  
zangers uit een accordeonist en een 
gitarist  o. l. v. dirigent Jac Janssen. 
Met veel enthousiasme brachten ze in 
twee gedeeltes Oud- Hollandse en 
Zeemansliedjes alsmede liedjes uit andere 
genres ten gehore.  
Liedjes die veelal bekend in de oren 
klonken, en er werd goed meegezongen!!! 
Na nog een glaasje en wat bijpraten werd 
een fijne gezellige middag beëindigd. 

 

 

 



organiseert donderdag 14 maart a.s. om 20.00 uur  

een lezing voor 

OUDERS MET EEN KIND MET EEN BEPERKING. 
Heeft u wat ná te laten, denk dan na over een goed testament! 

 

Het nemen van beslissingen bij het opmaken van een testament zijn voor ouders vaak heel moeilijk en 
emotioneel als een van de kinderen door een beperking niet zelf bekwaam is om zijn of haar geldzaken 
te beheren. Het regelen hiervan is toch van essentieel belang, want niets regelen is eigenlijk geen optie. 
Indien een kind overlijdt - meestal zonder partner en kinderen - dan gaat zijn of haar vermogen naar 
broers of zussen, of neven of nichten, die er dan 30% of 40% erfbelasting over moeten betalen.                     
Een goed testament van de ouders geeft dan veel duidelijkheid. 
 

Het dilemma 

U wilt uw kind met beperking goed verzorgd achterlaten, maar een groot deel aan de belastingen 
betalen en/of eigen bijdrage voor de zorg afdragen is ook niet de bedoeling.  

 Welke problemen en aandachtspunten spelen een rol? 
 Is een onterving van het kind een oplossing en wat zijn de gevolgen hiervan? 
 Wat kunt u doen als u maar 1 kind heeft, maar wel met een beperking? 
 Welke keuzes heeft u in het testament? 
 Welke rol heeft de kantonrechter? 
 Wat gebeurt er met het geld als een kind overlijdt? 

Al deze aspecten worden op deze avond uitgebreid behandeld. 
 

Indien u geïnteresseerd bent in dit onderwerp en graag naar de lezing van notaris Weijs wilt komen, dan 
kunt u zich aanmelden tot uiterlijk woensdag 13 maart a.s. via mail@notarisvenray.nl , met vermelding 
van uw naam, telefoonnummer en aantal personen. U ontvangt dan per mail een definitieve uitnodiging 
voor deze avond, alsmede de locatie waar de avond gehouden wordt. U kunt ons ook bereiken via 
telefoon 0478-586100. 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze website: https://mathijsenenweijs.nl.                                                        
Tevens kunt u hier vrienden worden van onze FB pagina en onze App downloaden.  

Graag tot ziens op deze avond, 

namens ons team Mathijsen&Weijs Notariaat, 

Mw. E.M. (Ellie) Baur 

Notarieel-commercieel medewerkster 





 

 

CARNAVALSÒPTOCHT AOSTRUM 
 
Op carnavalszòndág göt ut wér gebeure; d’n carnavalsòptocht van Aostrum! 
Méschien ziede al bezig mit bowwe of ziede van plan um dat te gón doēn.                                                                  
En as ge d’r nog nie ovver nao het gedòcht dan is dit méschien wel ut moment. 
Wilde geej gaer laote zien wat ge kunt, wat ge gemákt het of viende ut gewoeën leuk um mit te doēn dan 
kunde òw vanáf nòw òpgaeve vur d’n òptocht. Ge kunt mit doen mit òw buurt, mit òw vriende, allieën,             
of mit collega’s. Ut is zó gek nie te bedaenke of ut kan. 
 
Mieër info beej: 
Mark Broeren 06-22 79 99 21 
 
Òpgaeve kan via de link op www.karklingels.nl. 
Of via ut hieroonder stonde formelieër dat iengeleverd kan wörre beej Mark Broeren, Binnenhof 4. 
 
 

Ienschriēfformelieër vur d’n òptocht ien Aostrum. 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Woeënpláts: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
☎ ……………………………………………………………E-MAIL: ……………………………………………………….………. 
 

Categorie: 
 
O  W   Wagens 
O    E    Ieënlinge 
O    A    Kiender 
O    B    Groep 1 t/m 4 persoeëne 
O    C    Groep 5 t/m 15 persoeëne 
O    D    Groep 15 en mieër persoeëne 
 
 
Ántal persoeëne: ……………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Benaming (wat wert d’r uutgebeeld): ……………………………………………………………………………………… 
 
Mesiek:            O JAO  O NAE 
 
Dieëlname òptocht Venrooj:      O JAO O NAE  
 
Biezònderheje: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Karklingels

De resepsie zal werre gehâlde op  
vreejdág 22 fibberwarie 2019 van 18:49 tot 20:33 

 ien Café/ZaalBack ien Time,  
Mgr. Hanssenstraot 29 Aostrum

Weej zun ut kei leuk viende as gillie ok komme!

Nao de resepsie zal d’r enne vette afterparty zien  
van 20:33 tot 23:11 mit moj je optreejes.

Ties, Tijn, Joeri en
de meg jes en jònge van de Jeugdraod

Finansjeele gifte zien vur de Jeugdkemissie  
van CV De Karklingels.

Prins Ties, Vorst Tijn en Nar Joeri
Jeugdtrio van de Karklingels 

Uutnuueëdeging 
resepsie

ALAAF

Karklingels



Fenne & Lieke Verrijdt  
   succesvol op 9 Februari op de 

Limburgse Kampioenschappen te Susteren 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenne Verrijdt is reserve kampioen met haar pony Ozzy geworden in de klasse C-B 
 

Lieke Verrijdt is 3de geworden in de klasse DE-B met haar pony Carl Veni Vidi Vici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Elke donderdagavond tennislessen                                  
  op sportpark “De Spar “ Oostrum. 
 
Sinds een jaar zijn er (behalve in juli en augustus) elke donderdagavond tennislessen op onze 
tennisbanen, zomer en winter. 

Deze worden georganiseerd door Tennisclub Oostrum ( T.C.O.) in samenwerking met tennisschool Maascourt en 
gegeven door tennisleraar Mees Roelofs. Fijn voor onze leden maar ook nieuwe leden, beginners, gevorderden,                     
jong en oud zijn vanzelfsprekend zeer welkom bij onze tennisclub.  
 
Voor 2019 staan er 5 lesblokken gepland. ( onder voorbehoud van voldoende deelname) 
1e. Huidig blok 10 lessen, november 2018- half/eind februari 2019 (vol) 
2e. Lesblok ca.5 lessen, vanaf half maart t/m 25 april (nog plaatsen vrij, opgeven voor 7 maart ) 
3e. Lesblok ca.8 lessen van begin mei t/m 4 juli. (aanmelden voor 1 april ) Evt inhaalles september  
4e. Lesblok ca.8 lessen van september - november. ( aanmelden voor 1 juli ) 
5e. Lesblok ca.8 lessen van begin december – februari 2020 ( aanmelden voor 1 oktober ) 
 
Voorwaarden voor een optimale kwaliteit van de tennisles: 
 
Groepsgrootte: 
De lessen komen kwalitatief het best tot hun recht bij een groepsgrootte van minimaal 4 en maximaal 6 personen. 
Naast de aandacht voor de groep is er dan ook voldoende ruimte voor individuele aandacht, zodat iedereen vooruitgang 
kan boeken in zijn of haar tennisvaardigheden.  
Weersomstandigheden: 
Wanneer het stormt, sneeuwt of de banen nat zijn, zal de les worden afgelast en ingehaald. 
 
Overig 
 Begintijdstip, groepsindelingen, aantal lessen per lesblok etc worden bepaald door de tennisleraar en 

lescoördinator. (waar mogelijk natuurlijk in onderling overleg met de totale groep.) 
 Bij blessures of andere reden van afwezigheid (bijv. vakantie) vindt geen restitutie plaats. 
 Voorkeur, om zelf een vervanger te regelen wanneer je niet aanwezig kunt zijn. Bijvoorbeeld een collega deelnemer 

uit een andere groep of iemand van de reservelijst.  
 Wanneer de trainer ziek is, of bij slecht weer, zal de les worden ingehaald.(geen meerkosten) 
 Facturering geschiedt door Maascourt en geschiedt als volgt:  
het les-uurtarief voor 2019 bedraagt €44,00 per uur, gedeeld door aantal deelnemers van je groep, maal het aantal 
lessen van betreffend lesblok. 
 Voorbeeld: 
Lesgroep 6 personen, betaal je 44/6*5= €7,33 maal 5 = € 36,65 voor een lesblok van 5 lessen. 
Lesgroep 5 personen, betaal je 44/5*5= €8,80 maal 5 = €44,00 voor een lesblok van 5 lessen. 
Lesgroep 4* personen, dan betaal je 44/4*5= €11,00 maal 5= €55,00 voor een lesblok van 5 lessen. 
( *bij minder personen in de groep betaal je per uur p/persoon meer, maar krijg je ook meer aandacht) 
 
Wat mag je verwachten? 
Alle onderdelen van het tennis: warming up, puntentelling, forehand, backhand, volley, service, dropshot, smash, 
voetenwerk, looptechniek, je plaats in het spel, positiespel, zowel voor enkel- als dubbelspel. Daarnaast aandacht voor 
je individuele wensen/verbeterpunten. 
 
Om jaarrond tennislessen aan te kunnen bieden, is planning en daarmee tijdige opgave belangrijk.  
Interesse, aanmelden kan via onderstaande e-mail of app onder vermelding van: 
naam, adres, woonplaats, mobiele telefoonnummer, email en a.u.b. aangeven of je beginnend of gevorderd bent. 
Na aanmelding volgt er altijd een terugkoppeling. 
 
Namens T.C.O. 
Sjef van Haeren. 
06-53130766 
sjefvhaeren@home.nl 
 



                                                                     

Noteer in uw agenda. 

Harmonie  SMT  Organiseert: 

Rommelmarkt. 

Zondag    

17 maart 2019.                

Aanvang:  11.00 uur.  

Locatie Oesterham Oostrum. 

 

Vastelaond vurbeej, 

Dan hedde nou tied um 

Op te ruume.  !!!!!!!!!!!! 



SVO    VOETBAL 
 

Jeugd    
 
 
Uitslagen    
 
zaterdag 16 februari 2019    
S.V. Oostrum JO19-2 Achilles Reek JO19-1 1-4  
Wittenhorst JO15-2 S.V. Oostrum JO15-1 afgelast  
S.V. Oostrum JO13-1G   -    ST SVEB/Sporting S.T. JO13-1 1-4  
ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO13-3G  -  S.V. Oostrum JO13-2 4-3  
ST Stormvogels'28/HRC'27 JO11-1 S.V. Oostrum JO11-1 1-7  
Leunen JO10-1G S.V. Oostrum JO10-1 afgelast  
S.V. Oostrum JO10-2 Sportclub Irene JO10-4G 10-1  
S.V. Oostrum JO10-3G MVC'19 JO10-2G 10-8  
GFC'33 JO9-1 S.V. Oostrum JO9-1 1-5 speler van de week Milan Wismans 
Baarlo JO9-3G S.V. Oostrum JO9-2 2-3 speler van de week Tim Ranbags 
S.V. Oostrum JO9-3 ST DEV-Arcen/RKDSO JO9-2 4-2  
S.V. Oostrum JO8-1 Leunen JO8-1 13-2 speler van de week Veena Versleijen 
S.V. Oostrum JO8-2 H.B.S.V. JO8-4 1-12 speler van de week Moos van Hoof 
S.V. Oostrum JO7-1/JO7-2 SVOC'01 JO7-1 15-1 speler van de week Levi Dikolli 
Merselo JO7-1/JO7-2 S.V. Oostrum JO7-3/JO7-4 15-6 speler van de week Sven Arts 
 
    
Programma    
 
zaterdag 23 februari 2019    
S.V. Oostrum JO19-1 Handel JO19-1G 15:00  
S.V. Oostrum JO19-2 ST Astrantia/SV Milsbeek JO19-2 13:30  
JVC Cuijk JO17-2 S.V. Oostrum JO17-1 15:00  
S.V. Oostrum JO13-1G Hegelsom JO13-1 10:00  
Wittenhorst JO13-3 S.V. Oostrum JO13-2 09:00  
Hegelsom JO11-1 S.V. Oostrum JO11-1 10:45  
S.V. Oostrum JO11-2 Wittenhorst JO11-3 09:00  
S.V. Oostrum JO10-1 Sportclub Irene JO10-1 09:00  
VCH JO10-1G S.V. Oostrum JO10-2 10:30  
FCV-Venlo JO10-2 S.V. Oostrum JO10-3G 09:45  
Blerick JO9-2 S.V. Oostrum JO9-1 10:00  
GFC'33 JO9-2 S.V. Oostrum JO9-2 10:00  
S.V. Oostrum JO9-3 SV Venray JO9-4G 11:00  
S.V. Oostrum JO8-1 Melderslo JO8-1 11:00  
S.V. Oostrum JO8-2 Leunen JO8-2 11:00  
S.V. Oostrum JO7-1/JO7-2 Sporting S.T./SVEB JO7-1/JO7-2 11:30  
GFC'33 JO7-1G S.V. Oostrum JO7-3/JO7-4 10:30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SVO    VOETBAL 
 
    

Senioren    
    
Uitslagen    
 
zondag 17 februari 2019    
America 1 S.V. Oostrum 1 3-2  
SV Venray 4 S.V. Oostrum 2 3-3  
S.V. Oostrum 3 SV United 2 1-7  
SV United 4 S.V. Oostrum 4 2-1  
S.V. Oostrum 5 Sparta'18 6 6-4  
S.V. Oostrum VR1 ST SVEB/Sporting S.T. VR2 1-2  
    
Programma    
 

zaterdag 23 februari 2019    
S.V. Oostrum Vet. Leunen Vet. 17:00  
zondag 24 februari 2019    
DEV-Arcen 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
V.V. Achates 2 S.V. Oostrum 2 12:00  
S.V. Oostrum 3 FCV-Venlo 4 10:00  
Meterik 4 S.V. Oostrum 4 10:00  
S.V. Oostrum 5 SVEB 3 10:30  
S.V. Oostrum VR1 SV United VR1 12:00  
 
 

15 Creamiddag & Bewegen KBO
17 Brandweer De Zonnebloem
19	 Voorjaarscompetitie	 TCO
21 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
23/27 De week v/d goede doelen, gezamelijke Collecte 
24 Inloopmorgen KBO
25	 Met	een	lach	en	een	traan	(Caberet)	 ZijActief
26	 Voorjaarscompetitie	 TCO
29 Creamiddag & Bewegen KBO
  

MEI  
  
2	 Voorjaarscompetitie	(Inhaaldata)	 TCO
5 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
6 Computeren KBO
8 Inloopmorgen KBO
10 Kasteel de Keverberg (Kessel) KBO
10	 Voorjaarscompetitie	 TCO
13 Creamiddag & Bewegen KBO
14 Kienen KBO
15 Inloopmorgen KBO
16	 Waterwandeling	Geysteren	 ZijActief
17	 Voorjaarscompetitie	 TCO
19 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
22 Inloopmorgen KBO
24	 Voorjaarscompetitie	 TCO
26 Samen op stap  (ZijAktief	Roermond)	 ZijActief	



                      Activiteitenkalender   2019 
                      Kijk voor de Digitale kalender op: www.dorpsraadoostrum.nl/kalender
  

FEBRUARI  
  
21 Carnavalsavond KBO
22	 Receptie	Jeugdprins	(in	de	BIT)	 De	Karklingel
23 Krantverkoop De Karklingel
24 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
24	 Receptie	Prins	 De	Karklingel
25 Creamiddag & Bewegen KBO
27 Inloopmorgen KBO
27	 Etentje	Valuascollege	Venlo	 Zijactief
  

MAART  
  
2-5 Carnaval De Karklingel
6 Inloopmorgen KBO
7	 Jaarvergadering	 TCO
10 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
11 Creamiddag & Bewegen KBO
12	 Quiz	 ZijActief
12 Kienen KBO
13 Inloopmorgen KBO
16	 Lente-toernooi	 TCO
17	 Rommelmarkt	 SMT
18 Computeren KBO
19 Jaarvergadering KBO
20 Inloopmorgen KBO
20 Smakt (3-dorpen) KBO
21 Dag voor Alleengaanden  (ZijActief	Roermond)	 ZijActief
23	 Potgrondactie	 SMT
24 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
25 Creamiddag & Bewegen KBO
27 Inloopmorgen KBO
28	 Rondleiding	(JUMBO)	 ZijActief
29 Wandeling Genooy KBO
  

APRIL  

  
2 Fietstocht KBO
3 Inloopmorgen KBO
4	 Senior	Event	(Rohde,	TC	Venray	&	TC	Oostrum)	 TCO
6	 Uitwisseling	met	‘t	Löbke	(in Oostrum) TCO
7 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
8 Computeren KBO
9 Kienen KBO
9	 Chocolade	(Lezing)	 ZijActief
10 Inloopmorgen KBO
11 Lentewandeling KBO
12	 Voorjaarscompetitie	 TCO
14	 40	jarig	Jubileum	T.C.	Oostrum	 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



 

 

 

De gele hesjes… ik protesteer dus ik besta. 

 

Afgelopen week zag ik een hele sliert ‘gilets jaunes’, jawel gele hesjes,  van Oostrum richting 
Venray fietsen. Wat dichterbij gekomen zag ik dat het meester Robert met zijn klas was. ‘Het 
moet niet gekker worden’,  dacht ik en mijn fantasie sloeg op hol. Die schoolkinderen gaan 
een rotonde in Venray  bezetten, of misschien wel de Oostsingel blokkeren, of ergens 
spandoeken ophangen? En dat onder lestijd. Het grote protest heeft dus ook Oostrum 
bereikt. Twee dagen later las ik in de Peel en Maas over het Kids College in de schouwburg. 
Niks protesteren. Meester Robert was op weg om zijn klas inspiratie op te laten doen voor 
wetenschap en technologie. En dat doe je zichtbaar en veilig…….., ik heb op het randje van 
fake-nieuws gezeten.          

Laat dat protesteren onder schooltijd maar over aan de leerlingen van het voortgezet 
onderwijs. Dat hebben ze van hun leraren afgekeken. Het klimaat redden en bestuurders 
wakker schudden en een paar dagen later een ‘jullie kan niks gebeuren-gesprek’ met Mark. 
Op naar Den Haag! Of het helpt? Niets doen is nou eenmaal ook geen optie. En dat vinden 
ook de NS en McDonalds. Wordt vervolgd.   

Als modale buuf val ik niet in de categorie ‘op de barricades’ en ik ben ook geen 
‘klimaatdrammer’. Maar ik consumeer wel en  warm dus ook mee op. Grote maatregelen ga 
we ons zelf niet opleggen. In ons budget past geen elektrische auto, we hebben geen 
reserves voor zonnepanelen en het geld voor een eventuele warmtepomp zal uit een 
staatslot moeten komen. Maar zoals gezegd, niets doen is geen optie. Een familieberaad 
heeft maatregelen opgeleverd.       

Boodschappen doen  en oud papier wegbrengen met de fiets vermindert de CO2-uitstoot. 
Met twee keer per week een groenteburger in plaats van vlees gaan we de strijd aan met de 
broeikasgassen. (sorry Jan). En met een doosje lucifers maken we ons toilet eenvoudig CFK 
vrij. In de wasdroger gaan alleen nog de handdoeken.(want die worden lekker zacht). Wij zijn 
ook geen tegenstander van het zonneparken en windmolens.                                                                           
Onze kinderen twijfelen nog of ze zich gaan conformeren met de afspraken uit het 
familieberaad, of toch maar gaan protesteren.  

Buuf van het Genootschap 

 

 

                                 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Mit optreejes van “van aege bojjum” o.a. 

                                       Ut Göt ,     

        Dansgroep Enjoy,  

      Noud, Steef en Rik (Gielens),  

     Helga en Lizan met U.H.B.O.   

      Winnaars liedjesmiddag “Bierbrave”    

     

       TONPRAOTERS UIT DE REGIO 

     Buut van Hans Keeris (als Gerrit Zalm met viskraam) 

      Aldje Hendrix (als Neppie Kraft) 

     Buut van Frans Bevers  (is supermarkt begonnen) 
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