
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

47e JAARGANG - WK - 10 - 7 MAART 2019

  

 

Jaarvergadering 2019 
 

Leden kbo, 

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering op’’ 
dinsdag 19 maart 2019, aanvang 13.30u. in D’n Oesterham.  

De agenda en bijlagen ontvangt u van tevoren per mail. Voor degenen die geen mailadres hebben zal de agenda in het 
Oostrums Weekblad van 14 maart vermeld worden. Tevens zal deze agenda met de notulen van de vorige vergadering, 
jaarverslag 2018 en de financiële stukken ter inzage voor de vergadering op de tafels worden gelegd.                                                  
De zaal is om 13.00 uur open.    
                                                                                                                                                                                                                                           
De middag wordt afgesloten met een optreden van DE VROLIJKE NOTENKRAKERS uit Venray. 

Zij staan garant voor een gezellige sfeer met een verrassend repertoire. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze informatie staat ook op: www.kbo-oostrum.nl (Aktiviteitenkalender)                             Graag tot 19 maart in d’n Oesterham. 
 



 
 

 

 

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  9 Maart  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)

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

servicepunt
oostrum

09 mrt. 09.00u. Inzamelen oud papier

10 mrt. 11.00u. Repetitie Hit-it in Oirlo

11 mrt. 20.00u. Repetitie orkest

12 mrt. 18.30u. Repetitie Hit-it in Oirlo

13 mrt. 15.30u. Lessen jeugdslagwerkers volgens                   
  afspraak

 19.00u. Repetitie Hit-it

 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

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 10 maart 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Gemengd Koor)        
                 40-jarig jubileum van het Gemengd Koor!

 voor de leden en overleden leden van het Gemengd Koor, 
 Leo en Frank Martens, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.    

Dinsdag 12 maart  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.          

 

 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. 
 

 

 

 

      
   

      GROENPLOEG    KBO  
 
Het voorjaar komt eraan. Weerrecords worden eind februari gebroken. Snel zal onkruid 

weer de kop opsteken.   Vanaf 18 maart gaat de groenploeg weer aan de gang. 
Zijn er dames en heren die ons willen komen versterken. Zij zijn van harte welkom.                                                                                              
Wij schoffelen een 18 tal maandagochtenden van maart t/m oktober. We zorgen in het najaar voor het opruimen                       
van de afgevallen bladeren. Iedereen kan meedoen. 
Het zou leuk zijn als binnen een groep een damesgroepje zou ontstaan van 2 of 3 dames.  
 

Heeft U interesse meld u dan aan bij een van de volgende drie personen: 
Wim van Delft       Noud Cornelissen   Wim Volleberg 
Randenrade 14       Van Broekhuizenstraat 4  Asselberghstraat 6 
Tel. 0478 584451       Tel. 0478 580332   Tel. 0478 586933 
 
U vindt deze informatie ook op www.kbo-oostrum.nl     
 
 





 

 
 
 
 
 

 
 

Dat kan want zaterdag 23 maart vanaf 
09.30 uur komt de harmonie weer met 

potgrond langs de deur. 
 

U kunt de potgrond in zakken van 40 liter kopen. 
Prijs € 4, per zak (3 voor € 11, -) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Wie wil ons helpen bij het sorteren en/of verkopen 
van asperges en aardbeien? 

 
Wij sorteren ’s ochtends asperges                                     

tussen 8.00u en 12.00u. 
Voor de winkel zoeken wij verkopers voor door de 

week en/of in het weekend, uren in overleg. 
De werkzaamheden zijn van eind maart tot eind juni. 

 
Vanaf 16 jaar ben je van harte welkom! 

 
Heb je interesse of vragen? 

 
Mail naar mtsjeuken.deswart@telfort.nl 
Maatschap Jeuken- de Swart, altijd vers! 

Stationsweg 82 Oostrum 
Tel. 0478- 582678 

 



Deze informatie staat ook op: www.kbo-oostrum.nl (Aktiviteitenkalender) 
 

 
 
Woensdag 20 maart Bedevaart Smakt 
 
Tezamen met Oirlo en Castenray gaan we 20 maart naar Smakt. 
 
Het programma is als volgt:  
 
14.30 uur de H.Mis 
 
Daarna gezellig samenzijn onder het genot van koffie en vlaai in het 
Pelgrimshuis. 
 
Uw bijdrage hiervoor is € 3,- per persoon; gaarne te voldoen bij opgave                                                                                                     
uiterlijk 15 maart bij Gerry Daniëls,  Randenrade 41  
 
Bij goed weer gaan we op de fiets; in dat geval wordt u tussen kwart over één en half twee verwacht op het Dorpsplein. 
Indien u per auto wenst te gaan , vertrekken we om 14.00 uur vanaf het Dorpsplein. 
Als u geen vervoer hebt en graag wil meerijden kunt u dit aangeven op het onderstaande strookje 
 
 
 
 
 
Smakt 20  maart 
 
 
Naam ………………………………………………………………………………. 
 
◊ per fiets                      aantal personen…………. 
 
◊ per auto                      aantal personen…………. 
 
◊ geen vervoer              aantal personen………….. 
 
Gaarne aankruisen wat van toepassing is. 
 
Mocht u per auto gaan wilt u ons dan laten weten hoeveel personen u eventueel kunt meenemen,                                                        
zodat we met minder auto’s kunnen vertrekken. 
 
De vergoeding voor de chauffeur is € 2.00 
 
Tot ziens op 20 maart. 
 
 
 







 



 

Wandeling, 8 – 10 kilometer 
van oude kazerneterrein Blerick, langs de Maas, via de Genuujerie door Venlo. 
  
Datum:   Vrijdag 29 maart 2019 verzamelen bij de Watermolen in Oostrum 
Vertrek:  13:30 uur per auto. Verwachte thuiskomst rond 18:00 uur 
Verzamelen: Blerick bij:  

"Ons Fort" op het oude kazerneterrein 
Garnizoenweg 3, Gebouw 1 
5928 NA Venlo-West 

 
De wandeling, onder de bezielende leiding van Margriet van Enckevort, 
start rond 14:00 uur vanaf het oude kazerneterrein.  
 In de pauze die plaatsvindt in “de Genuujerie” nuttigen we een kop 
koffie/thee met een stuk Limburgse vlaai. Laat u verrassen of….wilt u 
toch meer weten over de wandeling raadpleeg dan onze website 
www.kbo-oostrum.nl (activiteitenkalender). 
 
Opgave vóór 22 maart bij Gerry Daniels, tel. 0478-585287 of via de website www.kbo-oostrum.nl "Activiteitenkalender”. 
Er kunnen maximaal 20 deelnemers meewandelen. Bij opgave graag aangeven of je eventueel wilt rijden en hoeveel 
personen je mee kunt nemen. Medepassagiers betalen € 3,-- per persoon aan de chauffeur. 
 
                                                              

Beste dames van de KBO 
 
Op maandagmiddag 11 maart maken we een lente-of paaskaart       
o.l.v. Annelies Joosten.                                             
                                                                                  
Hieraan kunnen 15 dames deelnemen. 
Heeft U interesse, kom gerust naar de Watermolen.   
We starten om 14:15 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden.  
Van 13:30 – 14:00 uur is er Bewegen op Muziek. 
 
================================================================================================= 
 
 
Op maandag 25 maart maken we o.l.v. Tonny Duijn een kuikentje van dennenappels. 
 
Ook hier zijn geen kosten aan verbonden.                                                                                                                                                            
Tonny wil wel graag weten, hoeveel dennenappels ze nodig heeft. 
Laat even weten vóór 15 maart of u graag een kuikentje maakt.                                                                                  ( zie 
onderstaand telefoonnummer of mailadres ). 
 
We starten om 14:15 uur. Voorafgaand is er van 13:30 – 14:00 uur Bewegen op Muziek. 
 
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Els Hermsen, telefoon 0478-511405,                                                                      
mobiel 06 38417711 of mail naar: elshermsen@gmail.com  
 
Het is op de crea- middag een gezellig samen zijn. Wilt U geen kaart of kuikentje maken,                                                                       
neem dan uw eigen hand- of knutselwerk mee. IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM. 
 
 
Deze informatie staat ook op onze website www.kbo-oostrum.nl zie activiteitenkalender 
 
 



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

MAART  
  
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 

SVO   VOETBAL 
 

Jeugd    
    
Programma    
zaterdag 9 maart 2019    
Hapse Boys JO19-2 S.V. Oostrum JO19-2 14:30   
JVC Cuijk JO17-2 S.V. Oostrum JO17-1 15:00   
S.V. Oostrum JO13-2 Wittenhorst JO13-4  10:00   
ST Sporting S.T./SVEB JO8-2 S.V. Oostrum JO8-1  11:00   
    

Senioren    
    
Programma    
zaterdag 9 maart 2019    
SSS'18 Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
zondag 10 maart 2019    
S.V. Oostrum 1 Montagnards 1 14:30 Pupil van de week Nillis Vullings 
Stormvogels'28 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
S.V. Oostrum 2 Heijen 2 12:00  
FCV-Venlo 4 S.V. Oostrum 3 10:00  
Sporting S.T. 2 S.V. Oostrum 4 12:00  
S.V. Oostrum 5 Wittenhorst 9 10:30  
S.V. Oostrum VR1 HRC'27 VR1 12:00  
 
 



Rommelmarkt.   

 

 

 

 
 

Zondag   17 maart 2019.  

Aanvang:  11.00 uur.(Oesterham, sluiting 13.00 uur ) 

Heeft u nog spullen die  niet meer nodig zijn en die wij mogen verkopen? 

Steun hiermee SMT. 

Alleen maar voordelen:  

Er komt weer ruimte vrij voor nieuwe spullen. 

Wij recyclen , zoeken nieuwe eigenaren en met de opbrengst  kunnen wij weer instrumenten 
aanschaffen. ( geen grote meubelstukken en/of overkoopbare goederen) 

U kunt uw spullen brengen op: 

Zaterdag 16 maart: van 10.00 uur tot 12.00 uur. ( Oesterham ) 

 

 

 

 

 

  

Vastelaovend vurbeej, 

Dan hedde nou tied um 

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

 



In Nederland worden jaarlijks 500 kinderen geconfronteerd 
met de diagnose ‘kanker’. Een harde waarheid die niet 
alleen het kind keihard raakt maar de hele omgeving van 
het kind. Daarom komen wij in actie! 
 
Beste sponsors, vrijwilligers, klimvrienden, lieve vrienden en familie. 
De klim naar de TOP van de Ben Nevis voor Kika was voor ons een persoonlijk 
succes en een onvergetelijke ervaring. Het was zwaar, maar de moeite waard. 
 
Op dit moment staat de teller van de Naar de  Top voor Kika op; € 73.199,34 
Wij willen jullie allemaal van harte bedanken voor jullie steun in welke vorm 
dan ook. 
Wij gaan nog verder met onze TOPPER-blond bier actie en uiteraard zullen we 
de ander groepen die nog gaan klimmen voor Naar de Top Voor Kika op de 
voet volgen. Het eindbedrag wordt bekend gemaakt tijdens de speciale 
benefiet avond op 21 sept 2019.  
We wensen de andere klimmers veel succes. 
 
 
 
  

https://ndtvk.nl/ 

www.actievoorkika.nl/joost-weijs-naar-de-top-voor-kika 
https://www.actievoorkika.nl/ron-versleijen-naar-de-top-voor-kika 
https://www.actievoorkika.nl/bas-kunen-naar-de-top-voor-kika 
 



  Opvoedondersteuning      
          ouders en kinderen (OOK) 
 

Ervaring uit de praktijk; 
“Ik ben met mijn gezin verhuisd naar een nieuwe gemeente. Wij kenden hier niemand en ook de plek niet. Doordat wij 
niet graag om hulp vragen en ook geen vreemden in huis nemen, duurde het even voordat ik om hulp vroeg bij Synthese. 
Gelukkig heb ik dat toch gedaan, mijn kinderen en ik kregen hulp. Zo hielpen de vrijwilligers ons met het dorp te 
verkennen, vragen met betrekking tot opvoeden en structuur in huis te krijgen. Ik was zeker niet zo ver gekomen als waar 
mijn gezin en ik nu staan zonder hen in ons leven. Er zijn geen woorden te beschrijven wat voor een ondersteuning wij 
gekregen hebben.” 

 
Zit je even met je handen in het haar? Zou je tijdelijk wel wat 
ondersteuning kunnen gebruiken om weer structuur in huis te brengen? 
Kun je een luisterend oor van een andere moeder gebruiken?                                             
Of zoek je iemand die je helpt je sociale netwerk te vergroten?                               
Dan is OOK misschien wel iets voor jou!  
 
OOK staat voor Opvoedondersteuning Ouders en Kinderen in de                        
leeftijd van 0-12 jaar.  
Na een eerste gesprek met de coördinator bieden getrainde vrijwilligers 
tijdelijke ondersteuning in huis bij veel zaken waar ouders tegenaan 
lopen. De vrijwilligers nemen hun eigen ervaring als ouder mee, zij 
nemen de tijd, hebben geen oordeel over hoe jij het aanpakt maar staan 
naast je en luisteren naar jouw verhaal. 

 
Wil jij graag ondersteuning bij het opvoeden? Kun jij een steuntje in de rug gebruiken? 
Neem dan contact op met Synthese, 0478-517300 en vraag naar Moniek Seijkens of stuur een email  naar 
m.seijkens@synthese.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.   
 
 

Quiz  
 
 
Datum:  dinsdag 12 maart 2019 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang:  19.00 uur. 

 
Op dinsdag 12 maart zal de jaarlijks terugkerende quiz plaatsvinden. 
 
Voor de eerste keer wordt deze quiz nu gehouden in d’n Oesterham. 
 
Iedereen wordt hiervoor van harte uitgenodigd. 
 
We drinken eerst ’n kopje koffie of thee met cake en rond 19.30 uur               
zal dan gestart worden met de quiz. 
 
Tot ziens in de d’n Oesterham. 
 
 
 
 
 
 
 




