
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - 13 - 28 MAART 2019

  

 Solisten- en Ensemble Festival                            
   in de Oesterham 
 

Op zaterdag 30 maart en zondag 31 maart is het jaarlijkse Solisten- en Ensemble Festival.   
De organisatie ligt dit jaar, namens de FMV, bij Muziekvereniging SMT Oostrum. Het festival wordt gehouden                                      
in D’n Oesterham. Er zijn dit jaar maar liefst 12 deelnemers uit ons eigen Oostrum. Benieuwd naar de muzikale talenten 
van deze kanjers? Kom gezellig luisteren!! 
  
In totaal zullen er zo’n 110 optredens verzorgd worden door de leden van alle harmonieën, fanfares en 
muziekverenigingen uit de gemeente Venray. De deelnemers komen uit in 4 divisies, te weten: Jeugd, 5e, 4een 3e Divisie. 
Het belooft een leuk en muzikaal festival te worden. Een belofte voor de toekomst! 
  
Het programma ziet er uit als volgt: 
 

Zaterdag 30 maart 15:00 – 21:30         Optreden slagwerkers 
Met uit Oostrum de volgende deelnemers: 
- 17.45 - 19.00: Nick de Wijse, Pleun Schut, Meike Volleberg en Meike Vandevenne (allen kleine trom) 
- 19.00 - 20.00: Aron Arts (op drums en op kleine trom) 
- 20.00 - 21.00: Teun Bom (kleine trom) en Ruben Kuijt (drums) 

 

Zondag 31 maart 13:00 – 21:30         Optreden blazers 
- 14.15 - 15.45: Maud Halferkamps (Cornet), Dante Heldens (Cornet), Phileine Heldens (klarinet) 
- 15.45 - 17.15: Cadey Luijkx (Euphonium) 
- 20.15 - 21.00: Quincy Luijkx en Sieben Smits (beiden alt-saxofoon) 
  

De muzikale voordrachten worden van commentaar voorzien door een jury bestaande uit Rob Janssen (slagwerk)                     
en Ad Lamerigts (blazers). De pianobegeleiding wordt verzorgd door Margreet Wesseling en Rolf Prejean. 
                                      
Deelnemende verenigingen zijn: 
 

o Muziekvereniging “De Peelklank”, Ysselsteyn 
o Harmonie “St. Catharina”, Leunen-Veulen-Heide 
o MMSK “St. Petrus’ Banden”, Venray 
o Koninklijke Harmonie “Euterpe”, Venray 
o Fanfare Dorpsklank, Castenray 
o Fanfare “St. Oda”, Merselo 
o Muziekvereniging “Ons Genoegen”, Oirlo 
o Muziekvereniging SMT Oostrum 
o Muziekvereniging O.L. Vrouwe Gilde, Holthees-Smakt 
o Fanfare “Concordia”, Wanssum 
o Muziekvereniging “Moed en IJver”, Blitterswijck 
o Opleidingsinitiatief In To Music, Venray 

  
Toegangsprijs: € 1,50 Jongeren t/m 12 jaar hebben gratis toegang. 



 
 

 

 

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  5 April 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)

 7     April
 21   April
 5     Mei
 19   Mei
 2     Juni

servicepunt
oostrum

30 mrt. 15.00u. Solisten en ensemble festival 

31 mrt. 13.00u. Solisten en ensemble festival

 Beide dagen locatie d’n Oesterham,                             
 entree €1,50 (t/m 12 jaar gratis)

1 apr. 20.00u. Repetitie orkest

3 apr. 15.30u. Lessen jeugdslagwerkers                                       
 volgens afspraak

 19.00u. Repetitie Hit-it 

 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

6 apr. Inzamelen oud papier

20 apr. Inzamelen oud papier



Zondag 31 maart 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (samenzang)            

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

Dinsdag 2 april  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.           

Werkzaamheden rond de kerk 
 
 
U heeft wellicht al gezien dat een aannemer bezig is met graafwerkzaamheden 
rond ons kerkgebouw.  In samenwerking met de Gemeente Venray wordt een 
complete nieuwe en aparte riolering aangelegd voor de afvoer van het 
regenwater dat via de dakgoten afgevoerd moet worden.                                                              
Deze riolering wordt aangesloten op het infiltratieriool dat onlangs door de 
gemeente is aangelegd in de Mgr. Hanssenstraat.                                                                         
Hiermede is een duurzame oplossing gevonden voor al jaren durende 
problemen met de riolering. Er zal worden geprobeerd om de overlast voor de 
kerkgangers  zoveel mogelijk te beperken. 
 

 
 

 

Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan 
daarvoor op 1 april 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 6 mei. 

 

 

 



 



   

 SMT bedankt haar sponsoren 
 
Het jaar 2018 ligt alweer even achter ons. Voor muziekvereniging SMT lijkt het echter 
nog maar net voorbij. 2018 was immers een bijzonder jaar, een jubileumjaar waarin 
de vereniging haar 100 jarige bestaan vierde. De herinneringen aan het prachtige 
slotevenement Magnifique liggen nog vers in het geheugen. Maar ook andere 

jubileumactiviteiten zoals de Klankenkaravaan, het kamp met de jeugd en het 
optreden van Music for Live waren bijzonder. En ook in 2019 staat er weer vanalles op het 

programma. Zo trad het jeugdorkest No Limit op 24 Maart op in de schouwburg met haar eerste echte 
theaterconcert. Een daverend succes! En op 12 Mei staat het theaterconcert van SMT in samenwerking met Gé 
Reinders op het programma (er zijn nog kaartjes beschikbaar via de schouwburg). En aan het einde van het jaar 
trakteren we Oostrum op een sfeervol Decemberconcert in D’n Oesterham. Meer informatie hierover volgt nog. 
 
Met ons muzikale programma hopen we een steentje bij te dragen aan de leefbaarheid in ons mooie Oostrum. 
Muziek verbindt! Dat is echter niet mogelijk zonder de financiële steun van vele sponsoren. Met hun bijdragen 
kunnen instrumenten worden onderhouden en aangeschaft, kan er muziek worden aangekocht en kunnen 
leerlingen worden ondersteund. En dat mag ook wel een keer gezegd worden! Dus: 
 

Sponsoren bedankt!! 
 

 
 
 

Autobedrijf GHV ;Arts Schildersbedrijf; Slagerij Biermann - van den Eijnden; 
Metaalbewerking Versleijen; Verstappen Verpakkingen; Raedts Bouwbedrijf; Vera Venray; Van Rattingen Grondverzet; 
Autobedrijf Strijbosch; Bom Transport; Hoex Bouw; Coöperatie Vitelia; Brocanteschuur de Boshuuze; t Allemanscafé; 

Varkenshandel B. Camps; CJV Daken; Maatschap Jeuken de Swart; Tandheelkunde Martin Custers; Rijschool Rick Gielens; 
Summa Adviesgroep; Restaurant Bowling Venray; Allegro Bambini; Peter Nellen; Msf carcleaning; Spraelandhof; Finidi; 

Wilms bestrating; DioFit; Melvins Tweewielers; Van de Mortel; Electro van Goch; Autoschade Venray; Creemers; 
Cafetaria 't Fort; Zinkwacht; Agrum; IN2SOUND; Vishandel Eduard Camps. 



Daarom

• Komt bij u thuis.
• Deskundig en eerlijk advies.
• Lokaliseren en oplossen van problemen.
• Alles wordt voor u aangesloten en ingesteld.
• Ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar.
•• Alles voor bedrijf, thuis, auto of boot.

                 info@in2sound.nl | Tel: 06-14653208

Wij zijn namelijk op zoek naar enthousiaste 
oproepkrachten die ons team willen 

komen versterken! 

Ben jij op zoek naar een bijbaan? En lijkt het jou leuk om tijdens carnaval, 
feestjes, ko�etafels of andere gelegenheden in de bediening te werken?

Dan zijn we op zoek naar jou!

Heb je interesse of wil je meer informatie? 

Neem dan contact op met 
Antoinet Verheijen via 0618075027 



 

Lentewandeling  
 
Datum:  donderdag 11 april 
Vertrek: 13.00u. parkeerplaats Watermolen  
Opgave: vóór 11 april bij Jan Aarts 586091 
                                                                                                 
Hallo wandelvrienden                                                                                 
                                                                                                                    
Deze keer gaan we wandelen in Geijsteren – Wanssum, 
 
Het 1e gedeelte. Start bij fiets-voetbrug in Wanssum. 
Langs het golfterrein, boswachtershuis naar pauze plaats café het Trefpunt ,  
Roel Groetelaar in Geijsteren.  tel. 0478-531286 
 
Hier wordt de koffie/thee en vlaai aangeboden door de kbo. 
 
Het 2e gedeelte:   
Vertrek vanaf het Trefpunt door nieuw land, langs de nieuwe rondweg Wanssum  
en over de fiets- voetbrug terug naar de parkeerplaats.                                                .  
Einde wandeling ± 7 km. 
 
Medepassagiers worden vriendelijk verzocht € 1,-- te betalen aan de chauffeur. 

Prettige wandelmiddag namens de KBO Oostrum   
 
Indien u zich opgeeft voor deze activiteit, geeft u toestemming voor het maken van foto’s die uitsluitend gebruikt worden voor 
plaatsing op de website van KBO-Oostrum. Heeft u hiertegen bezwaar dan gelieve dit gelijktijdig bij opgave te vermelden 
 
 
 

Paas kienen                                  
 
                
Dames en heren van de KBO                       
 
Dinsdag  9 april 2019 is er weer een gezellige kien middag in de Watermolen. 
 
Aanvang 14.00u. 
 
Komen jullie? 
 
Graag tot dan! 
 
 
 



UW MOBILITEITSPARTNER  BLITTERSWIJCK 

OUDE HEERWEG 23  BLITTERSWIJCK   T 0478 532 444  E INFO@WEJEBE.NL   WWW.WEJEBE.NL

AUTO
STERK IN ELK MERK!

 ONDERHOUD 
APK 

OCCASIONS 
REPARATIE

SCHADEHERSTEL
LEASING

WASSERETTE
BROMMOBIELEN



 

  Actie Schone Maas  
 Samen oevers opschonen van hoogwatervuil 
 

IVN Geysteren-Venray doet op zaterdag 30 maart mee aan de Schone Maas Actie.                                                                                     
Kom ook in actie tegen de plastic soep en meld je aan door een mail te sturen naar info@ivn-geysteren-venray.nl 
onder vermelding van naam, adres en tel.nummer. We starten om 13:30 uur bij restaurant De Kooy aan de Maas                       
in Wanssum en we gaan door tot 16:30 uur. 
 
Moeder Maas 
De maas is een prachtige rivier in een fraaie omgeving met veel natuur waar je geweldig kan recreëren. Het is een mooi 
gebied om te wandelen, fietsen, hardlopen of paardrijden. Helaas wordt dit gebied vaak vervuild door zwerfafval op de 
oevers, afkomstig uit de maas en hier achtergebleven na hoog water. Afval dat niet verwijderd wordt, komt opnieuw 
terecht in de maas en stroomt uiteindelijk naar zee, waar het deel uitmaakt van de plastic soep. Daarom is het belangrijk 
dat de Maas en haar omgeving schoon blijven. 
 
Samenwerking 
Onder de titel ‘Schone Maas’ werken provincie Limburg, Rijkswaterstaat, het Waterschap, terreinbeheerders, 
natuurorganisaties, gemeenten, lokale partijen, bedrijven en veel verenigingen en vrijwilligers samen om doe oevers 
van de Maas weer schoon te krijgen. 
 

Help mee! 
Iedereen die van een schone Maas en 
een schone zee houdt, zoals 
(groot)ouders met (klein)kinderen, 
natuur- en dierenliefhebbers, vissers, 
eigenaren van boten en andere 
belangstellenden kunnen meehelpen om 
deze plastic soep te voorkomen.                        
Het is gezellig en het geeft je een goed 
gevoel als je aan het eind van de middag 
die mooie Maas ziet stromen zonder vuil 
op de oever. Wie wil mee helpen 
opruimen is van harte welkom.                          
Wij zorgen voor opraapgereedschap, 
vuilniszakken en handschoenen.                      
Ook zorgen wij voor iets te drinken en 
iets lekkers. Zorg zelf voor laarzen en 
oude kleren. 
 

 
Hoogwatervuil 
Heel recent heeft het water van de Maas nog hoog gestaan. Wanneer het hoogwater zakt, belandt het afval op de 
rivieroevers. Tonnen zwerfvuil liggen er dan! Je vindt er van alles: kleine plastics korrels (granulaat), wattenstaafjes, 
plastic flessen en zakken, laarzen, autobanden en zelfs surfplanken. Plastic kan heel lang meegaan, ruim 1000 jaar! Een 
oersterk product dus, maar heel lastig om het, eenmaal in het (water) milieu, weer te verwijderen. 

Op ons eigen bordje 
Als het plastic in het water terecht komt en onderdeel uit gaat maken van de plastic soep, heeft dat gevolgen voor 
allerlei zeedieren en zeevogels. Onder invloed van zonlicht en golfslag verkleint het afval in het water en de dieren zien 
de (micro)plastics als voedsel aan. Aan deze plastics zijn giftige stoffen gehecht. Uit onderzoek blijkt dat al 12% van de 
vissen in de Noordzee afval in hun maag heeft. Ongeveer de helft daarvan is plastic afval. Uiteindelijk komt het plastic 
dus weer op ons eigen bord terug wanneer we vis of schaaldieren eten. 

 



 

Wij zijn een    
interieurbedrijf 
gespecialiseerd  
op maatwerk. 
 
Spronck Designs is gespecialiseerd  
in het ontwerpen en creëren van  
unieke meubelen, gebaseerd  
op uw persoonlijke wensen  
en individuele behoeften.  
Van eettafels tot badkamermeubels,  
van TV meubels tot wandkasten. 
Wij maken het allemaal op maat! 
 
                              
 
                             
 
                             
                                 Bezoek onze website voor meer informatie! 
 
                                               Goede ideeën ontstaan door creatief te denken! 
                                                                 Web :  www.SpronckDesigns.nl 

                                                              Tel : +31 (0) 6 24 720 745 



 
                                       Secretariaat: 
                          Binnenhof 5 5807 BV Oostrum 
                Tel. 0478 – 586052 / 0648450389 
                Email: secr.kbo.oostrum@hotmail.com 

                                Informatie www.kbo-oostrum.nl zie Nieuws 
  

Jaarvergadering KBO 
 
Vorige week - dinsdag 19 maart - heeft de jaarvergadering plaatsgevonden voor onze leden in D’n Oesterham. Er kan 
teruggekeken worden op een soepel verlopen vergadering en na afloop hebben we met z’n allen heerlijk genoten van 
een geweldig optreden van de Vrolijke Notenkrakers uit Venray. Deze groep enthousiaste mensen kregen onze leden op 
de dansvloer en er werd uitbundig meegezongen met tal van liedjes uit de “oude doos”. Al met al een geslaagde 
middag. Voor een foto-impressie zie onze website: www.kbo-oostrum.nl  foto’s. 
 

      

 Oud ijzer actie 

 

 

 
 

Zaterdag 13 april 2019 vanaf 9.00 uur zal het oud ijzer weer 

worden opgehaald door leden van SV Oostrum.                                                   
We hopen dat u het oud ijzer weer met grote hoeveelheden                              

aan de straat zet deze ochtend!!!! 

Voor grote stukken graag even een mailbericht aan 

Marcel:  mholtackers@kpnmail.nl 

Alvast bedankt namens het bestuur van SV Oostrum 

 

. 



077-320 9700

www.ikzoekeenCONTAINER.nl

 



 

 

 

 

 

 

 

Straotestrijders opgelet!! 
Op zondag 2 juni vindt op sportpark de Spar weer een nieuwe editie plaats van de                
Aostrumse straotestrijd, dus zet deze datum alvast in je agenda. 

Straten gaan die dag een onderlinge strijd aan middels verschillende spelen, geschikt voor 
jong en oud. Denk aan: jeu de boules, voetbal, waterspel,  denktank. Iedereen doet mee aan 
de spelen die hij/zij leuk vindt en aankan.  

De twee beste teams spelen een tot het laatste moment onbekend finalespel. 

Naast deelnemers zijn we ook op zoek naar spelleiders/vrijwilligers.                                                                    
Heb je interesse om een handje te helpen of ken je iemand die dat wil?                                                         
Laat het ons weten via een mailtje op straotestrijd@svoostrum.nl.  

 

 

 

 

 

 

Zorg dat je d’r weer bij bent! 

 

Zorg dat je er weer bij bent !!! 

Aanvullende info: 

 Elk team is een mix van jong en oud en bestaat uit 8-10 personen. 
 Er is een minimum leeftijd van 15 jaar (dus geboren voor 2-6-2004). 
 Aanmelden kan bij de teamcaptains/straotambassadeurs. Zij zullen de 

straatbewoners benaderen. 
 Aanmelden kan ook via (straotestrijd@svoostrum.nl) o.v.v. naam, leeftijd, adres. 
 Aanmelden kan tot uiterlijk 20 mei. 
 Er zijn diverse activiteiten voor de allerkleinsten.  
 straotestrijd@svoostrum.nl is ook het adres waar je met vragen terecht kunt. 

 



ORGANISEERT 
 

OP DONDERDAG 11 APRIL 2019 

EEN TESTAMENTENSCANDAG. 
 

 

Op deze dag kunt u, tussen 9.30 en 12.30 en tussen 13.30 en 17.00 uur, bij ons terecht voor een gratis 10 
MINUTEN-gesprek om uw testament te laten scannen. Door vele wetswijzigingen zijn testamenten vaak niet 
meer up-to-date. 

Uw testament: 

Op 1 januari 2003 is het erfrecht en op 1 januari 2010 is de Successiewet (de wet die de belasting over het 
erven en schenken regelt), drastisch  veranderd en per 1 januari 2013 is de eigen bijdrage regeling in het 
kader van de zorg/WLZ eveneens ingrijpend veranderd. Het is dus belangrijk om te laten controleren of uw 
testament nog up-to-date is. 

Uw levenstestament: 

Een levenstestament is een document, opgesteld en vastgelegd bij de notaris, waarin u uw wensen en 
instructies doorgeeft aan de mensen en instanties om u heen, voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt 
waardoor u zelf uw belangen niet meer kunt behartigen. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de situatie dat 
u door een ongeluk of door ziekte zelf niet meer in staat bent om belangrijke zaken - privé of zakelijk - te 
regelen. Maar u kunt ook een levenstestament maken als u bepaalde zaken niet zelf meer wilt regelen en het 
prettiger vindt dat een ander dat voor u doet. 

Geïnteresseerd: 

Voor dit 10 minuten-gesprek moet u zich wel vooraf even aanmelden. Neem uw testament mee bij dit gesprek! 
U kunt zich aanmelden via mail@notarisvenray.nl met vermelding van uw naam en telefoonnummer. We 
zullen u dan een bericht sturen op welk tijdstip u wordt verwacht bij ons.  

We zullen voor u 10 minuten reserveren voor een kort gesprek met de notaris of de kandidaat-notaris. Mocht 
hieruit blijken dat een vervolggesprek wenselijk is, dan kunnen we dat voor u ter plekke inplannen. 

Uiteraard staat er een kopje koffie of thee voor u klaar met wat lekkers erbij. 

 

Graag tot ziens in de Dr. Poelsstraat 10 te Venray, tel: 0478-586100. 

Team Mathijsen&Weijs Notariaat. 

 

Like ons op FB, dan blijft u op de hoogte van de laatste nieuwtjes.                                                                          
Bijvoorbeeld de gratis lezing op donderdagavond 28 maart a.s., met als onderwerp:                                                                 

Waarmee krijg je als koper te maken bij de aankoop van een woning. 

 



SVO   VOETBAL 
 
 

Jeugd    
 
 
Uitslagen    
 
zaterdag 23 maart 2019    
ST SV Milsbeek/Astrantia JO19-1   -   S.V. Oostrum JO19-1 2-5  
S.V. Oostrum JO17-1 DSV JO17-1 1-3  
S.V. Oostrum JO15-1 ST Sparta'18/Kronenberg JO15-2G 1-7  
SV Venray JO13-2 S.V. Oostrum JO13-1G 4-2  
S.V. Oostrum JO13-2 ST Sparta'18/Kronenberg JO13-3G 5-2  
Wittenhorst JO11-4 S.V. Oostrum JO11-1 5-4  
S.V. Oostrum JO11-2   -  ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO11-2G 12-0  
S.V. Oostrum JO10-1 Vitesse'08 JO10-1 afgelast  
VVV'03 JO10-1 S.V. Oostrum JO10-2 28-2  
Wittenhorst JO10-3 S.V. Oostrum JO10-3G 1-8  
Venlosche Boys JO9-2 S.V. Oostrum JO9-1 3-6 Speler van de week Martijn Jeuken 
S.V. Oostrum JO9-2 ST SV United/BVV'27 JO9-3 5-9  
S.V. Oostrum JO9-3 ST SV United/BVV'27 JO9-4 5-4  
Sportclub Irene JO8-2 S.V. Oostrum JO8-1 4-5  
S.V. Oostrum JO8-2 FCV-Venlo JO8-3 3-13 Speler van de week Juul Kessels 
S.V. Oostrum JO7-1/JO7-2 GFC'33 JO7-1G 9-5 Speler van de week Ivo Frederiks 
SV United JO7-1/JO7-2 S.V. Oostrum JO7-3/JO7-4 30-13 Speler van de week Cas Jenniskens 
 
    

Programma    
 
zaterdag 30 maart 2019    
S.V. Oostrum JO19-1 SES JO19-1 15:00  
S.V. Oostrum JO17-1 ST Estria/GVV'57/SCV'58 JO17-1 14:30  
S.V. Oostrum JO15-1 Ysselsteyn JO15-1G 13:30  
IVO JO13-1 S.V. Oostrum JO13-1G 12:00  
S.V. Oostrum JO13-2 DES Swalmen JO13-3 10:00  
V.V. Achates JO11-2 S.V. Oostrum JO11-2 11:00  
Baarlo JO10-1 S.V. Oostrum JO10-1 10:30  
S.V. Oostrum JO10-2 Blerick JO10-3 10:00  
S.V. Oostrum JO10-3G VVV'03 JO10-1 09:00  
S.V. Oostrum JO9-2 Sportclub Irene JO9-4G 11:00  
SVOC'01 JO8-1 S.V. Oostrum JO8-1 10:30  
GFC'33 JO8-1 S.V. Oostrum JO8-2 10:30  
SSS'18 JO7-3 S.V. Oostrum JO7-1/JO7-2 11:15  
S.V. Oostrum JO7-3/JO7-4 SV Venray JO7-3/JO7-4 11:30  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SVO   VOETBAL 
 
    

Senioren    
    
Uitslagen    
 
dinsdag 19 maart 2019    
S.V. Oostrum 2 Heijen 2 1-0  
donderdag 21 maart 2019    
Sporting S.T. 2 S.V. Oostrum 4 3-3  
zaterdag 23 maart 2019    
SVV Vet. S.V. Oostrum Vet. 3-1  
zondag 24 maart 2019    
Heijen 1 S.V. Oostrum 1 4-1  
Leunen 2 S.V. Oostrum 2 2-3  
SV Venray 5 S.V. Oostrum 3 3-2  
S.V. Oostrum 4 Volharding 6 1-2  
S.V. Oostrum 5 America 3 3-0  
Montagnards VR1 S.V. Oostrum VR1 4-1  
    
Programma    
 
zaterdag 30 maart 2019    
GW Vernum Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
zondag 31 maart 2019    
S.V. Oostrum 1 Heijen 1 14:30 Pupil van de week Job van Abswoude 
S.V. Oostrum 2 Stormvogels'28 2 12:00  
S.V. Oostrum 4 EWC'46 3 10:00  
Hegelsom 4 S.V. Oostrum 5 10:30  
 
 



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

MAART  
  
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 & Bewegen KBO
9 Kienen KBO
9	 Chocolade	(Lezing)	 ZijActief
10 Inloopmorgen KBO
11 Lentewandeling KBO
12	 Voorjaarscompetitie	 TCO
13	 Oud	Ijzeractie	 SVO
14 40 jarig Jubileum T.C. Oostrum TCO
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 & Bewegen 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
27 Creamiddag & Bewegen KBO
28 Fietstocht & Picknick KBO
29 Inloopmorgen KBO
30	 Voorjaarscompetitie	(Inhaaldata)	 TCO
31	 Voorjaarscompetitie	 TCO
  



JUNI  
  
1 Veteranentoernooi SVO
2 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
4 Excursie “Mooder Maas” KBO
5 Inloopmorgen KBO
7	 Voorjaarscompetitie	(Inhaaldagen)	 TCO
11 Kienen KBO
12 Inloopmorgen KBO
12	 Midgetgolf	(3-dorpen)	 KBO
18	 Fietsdagtocht	&	Picknick	 ZijActief
19 Inloopmorgen KBO
20 Zomerdagreis (3-dorpen) KBO
26 Inloopmorgen KBO
  

JULI  
  
10 Picknick De Zonnebloem
27 Jeu de Boules (3-dorpen) KBO
  

AUGUSTUS  
  
6 Kevelaer (3-dorpen) KBO
  

SEPTEMBER  
  
1 t/m 4 Meerdaagse reis (3-dorpen) KBO
9 Creamiddag & Bewegen KBO
10	 Kermisfietstocht	 KBO
11 Inloopmorgen KBO
13	 Najaarscompetitie	 TCO
14 Fiets & Feestavond TCO
17 Kienen KBO
18 Inloopmorgen KBO
19	 Proeverij	&	Lezing	 ZijActief
21 Uitwisseling met ‘t Löbke (in Oostrum) TCO
23 Creamiddag & Bewegen KBO
25 Inloopmorgen KBO
20	 Najaarscompetitie	 TCO
27	 Najaarscompetitie	 TCO
30	 Marciënne	(Breifabriek)	(3-dorpen)	 KBO
  

OKTOBER  
  
1 Dag van de Ouderen KBO
3	 Digitale	Opsporing	 ZijActief
3 Inloopmorgen KBO
4	 Najaarscompetitie	 TCO
7 Creamiddag & Bewegen KBO
8 Kienen KBO
9 Inloopmorgen KBO
10	 Herfstwandeling	 KBO
11	 Najaarscompetitie	 TCO
14 Computeren & Bewegen KBO
15	 Dagreis	Wittem	(3	dorpen)	 KBO
16 Inloopmorgen 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



 

 

 

 

 

Op zaterdag 27 april 2019 presenteert 
het Oranje Comité Oostrum bij het Allemanscafé: 

 
 We beginnen om 13.30 uur met Koningsspelen op het Dorpsplein, alle punten 

worden bij gehouden op een scorekaart en voor de winnaars is er een prijsje. 
Je kunt je vanaf 13.15 uur opgeven bij het marktkraampje voor het AMC. De 
spellen duren tot 15.00 uur. 

 Spring kussen voor groot en klein 
 Er kan geknutseld worden en stoepkrijten 
 Kleurwedstrijd 
 Schminken vanaf 15.00 uur 
 Plaatselijke DJ’s vanuit het Allejeugdcafé 
 17.00 uur prijsuitreiking spellen en kleurwedstrijd 
 Einde van de dag, rond 17.15, familie BBQ 
 Voor de kinderen is er drinken en iets lekkers 
 Voor alle ouders is het terras geopend 

Koningsdag is een feest voor iedereen en hoewel het een afgeschermd terrein is willen we toch graag 
alle ouders verzoeken om op hun kinderen te letten, zodat het ook een feestje voor iedereen blijft. 

 
 

         
 

 

 

 

Groetjes en hopelijk tot dan!  
Het Oranje comité: 
Eveline Aapkes 
Maud Derix 
Kim Erps 
Marian Halferkamps 
 

 


