
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Vastenactie 2019  Onderdeel van de Goede Doelen Actie. 
 
In de aanloop naar de Vastenactie van 2019 kreeg de MOV-groep twee aanvragen binnen voor dringende hulp.                     
De eerste aanvraag betreft de verlenging van de  hulp aan de oorlogsweduwen met hun kinderen in  Sri Lanka, het 
eiland in de Indische oceaan, pal onder het grote India.  Een deel van de opbrengst van de Vastenactie 2019  zal gaan 
naar dit project,zodat met het mogelijk maken de bouw van kippenhokken weer een aantal vrouwen met hun gezinnen 
daar een menswaardig bestaan kan opbouwen. 
 

De tweede aanvraag  is een hulpkreet van Pater Frans van der Hoff. Hij woont in het zuiden van Mexico.                                                 
De uit Ysselsteyn afkomstige pater was indertijd betrokken bij de oprichting  van het Max Havelaar keurmerk.                                  
Ook is hij medeoprichter  van UCIRI, een coöperatie van koffie families die sinds 1989 als eerste organisatie ter wereld, 
producten levert  onder het Fair Trade keurmerk.  De coöperatie bestaat uit zo’n 3000 deelnemende families. 
Rampspoed trof deze streek. Drie jaar geleden kwam er een ziekte in de koffieplanten. De planten moesten worden 
vernietigd en opnieuw aangeplant.  Alle financiële reserves gingen daaraan op.  In september 2017 is het zuiden van 
Mexico getroffen door een reeks  zeer zware aardbevingen, waardoor enorme schade is aangericht in het UCIRI gebied.  
 

De eenvoudige bebouwing  van de armste families liepen de meeste schade op.  Door de aardbeving is ook het huis van 
Pater Frans  helemaal vernield.  Momenteel verblijft hij in een houten huisje waar hij de nacht kan doorbrengen.                    
Met behulp van mensen uit de omgeving en een kleine lening van de UCIRI  is Pastoor Frans begonnen met het weer 
opbouwen van de muren van zijn huisje.  Voor de verdere opbouw is geen geld.  
 

Om hem te helpen wil de Vastenactie 2019 een bijdrage doen voor het kopen  van de spanten van het dak, het dak zelf 
en het storten van de vloer, waardoor het huisje aardbeving- bestendig zal worden.                                                                               
De kosten hiervan worden geraamd op 2.400 euro. 
 

U kunt uw bijdrage doen bij de Goede Doelenactie 2019 die gehouden wordt in de Paasweek. 
 
 



 
 

 

 

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   6 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

6 apr. 09.00u. Inzamelen oud papier

8 apr. 20.00u. Repetitie orkest

10 apr. 15.30u. Lessen jeugdslagwerkers volgens af-
spraak

 19.00u. Repetitie Hit-it 

 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

20 apr. Inzamelen oud papier

4 mei Inzamelen oud papier

12 mei Communie (slagwerkgroep, M4L)

12 mei Oetblaoze (15.00u. Schouwburg Venray)

18 mei Inzamelen oud papier



Zondag 7 april 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Herenkoor)            

 jaardienst Jan Pouwels,  
 Thei van Kessel en Karin Hendriks-van Kessel,   
 Jo en Piet Peeters-Verstegen en Hans van den Elzen,   
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.    

Dinsdag 9 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.          
 
 

 

 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     GEVONDEN MET SCHOFFELEN 

     Zilveren kinderringetje met steentje. 

     Terug te halen bij: 

     Gerrit Pelzer, van Broekhuizenstraat 17, Oostrum 

 





PALMPASEN 2019 

WEES WELKOM ALLEMAAL! 
 

Beste kinderen,   
 

Op zaterdag 13 april a.s. vieren we om 17.00 uur Palmpasen,  

een speciale viering voor jullie, de kinderen en jongeren.  

Breng ook jouw vriendje of vriendinnetje mee  

op woensdag 10 april  naar de basisschool van Oostrum, waar we  in de 

leefkuil tegen 14.00 uur de palmpasenstokken optuigen met 

paaseitjes, pelpinda´s, appels, broodhaantje en palmtakken.  

Deelneming is voor iedereen gratis. Ouders zijn van harte welkom om 

te helpen. 

Maar geef jezelf en je vriend(in) op bij Liedy Janssen: Goetzenhof 1  

e-mail-adres: liedypierrejanssen@ziggo.nl 

Je kunt ook een appje sturen: 06 -36160116. 

Met de mooie ´Palmpasen´ houden jullie op zaterdag 13 april om 17.00 

uur een kleine processie in de kerk. De palmpasen worden gezegend en 

je mag de prachtig, opgetuigde palmpasenstok mee naar huis nemen 

en daar een tijdje bewaren. Voor de communicanten is het de heilige 

Mis waarin zij zich voorstellen.  

De Palmpasenstok mag je later weer bij Liedy Janssen afgeven, want 

die hebben we volgend jaar weer nodig.  

Als je wilt mag je de palmpasen ook naar opa of oma brengen en daar 

laten staan.  Bespreek dit met pap en mam, die vinden het zeker leuk 

dat je meedoet.  

Alle aanwezigen krijgen op het einde van de viering een gezegend 

palmtakje aangereikt. De heilige Mis zal worden opgedragen voor het geluk en welzijn van de kinderen, ouders en 

grootouders.  

De werkgroep zorgt voor alle spullen. 

 

Geef je bij Liedy op tot uiterlijk maandag 8 april a.s.:  

 

Werkgroep gezinsviering  

  



 



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 
 

 

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   
 
 

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! 
 
 
 



 

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 



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. 

 

 

   KASTEEL DE KEVERBERG                    

Het Oostrums kerkkoor bracht een heel leuk bezoek 
aan het heel apart gerestaureerde kasteel                                    
De Keverberg in Kessel. 
Een prima idee om ook met onze KBO leden  een 
bezoek te gaan brengen. (Kerkkoorleden mogen 
natuurlijk gerust een tweede keer mee) 
Ook mensen die wat minder ter been zijn kunnen 
meegaan. Er is een lift aanwezig (3 à 4 rollators 
kunnen in de lift) 

Middagtrip naar Kasteel De Keverberg in Kessel 

 Eigen vervoer naar het kasteel, ongeveer 30 km vanaf Oostrum,  een half uur reistijd (Bij meerijden 
graag  € 3  voor de chauffeur) 

 Adres: Kasteelhof 4,  5995 BX Kessel 
 Datum: Vrijdag 10 mei 2019 
 Vertrek: Watermolen, 13.00 uur 
 13.45u  Ontvangst met Koffie en  vlaai 
 14.30u  Rondleiding met gids van 1 ½ uur 
 Eigen bijdrage: € 5 (Rondleiding, koffie en vlaai). 
 Vragen: 0478 584451; 06 31565968 (alleen tijdens de reis) 

 

 

Ik _____________________________ ga op 10 mei met _____ personen mee  

o Ik heb een auto en kan ____ personen meenemen. 
o Ik heb geen auto en rijd graag met iemand mee (____ personen)  
o Ik heb een rollator 

Bijgesloten  zit € _________ 

Formulier inleveren vóór vrijdag 19 april bij Wim van Delft,  Randenrade 14 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vrijdag 5 april 2019 

 
G R A N D I O Z E    K I E N A V O N D 

 
In Café Zaal ‘t Veule 

Veulenseweg 49, 5814 AB  Veulen 
Tel. 0478-581928 

 
Aanvang 19.30 uur 
Zaal open 18.30 uur 

 
Prachtige en waardevolle prijzen te winnen. 

Opbrengst is voor de Invaliden Sport- en 
BelangenVereniging Venray e.o. 

  
 



DAMES  ZIJACTIEF OOSTRUM. 
   
Chocolade - lezing 
 
 

Datum: dinsdag 16 april 2019 
Plaats:        D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang:    20.00 uur 

 
Arend C Top, gepassioneerd banketbakker, neemt ons 
in zijn chocoladelezing mee naar de oorsprong van 
cacao, naar Midden-Amerika. 
Hij vertelt over de ontwikkelingen in Nederland; de 
Zeeuwse cacao, de opkomst van de cacaofabrieken. 
En waarom chocolade gezond is en voor veel vrouwen 
een bron van blijheid en vreugde is. 
 
De chocoladewereld, een bijzondere wereld, waarin 
miljoenen cacaoboeren hun boterham verdienen. 
 
Wil je alles weten over cacao en chocolade, en 
natuurlijk ook proeven, dan mag je deze 
chocoladelezing niet missen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vroege Blauwborstwandeling in de Mariapeel 
 
 
 

Zondag 7 april organiseert IVN Geijsteren-Venray de jaarlijkse Blauwborstwandeling in de Mariapeel. Deze wandeling 
start om 7:00 uur op de Zwarte Plakweg (Midden-Peelweg vanuit Venray ter hoogte van het tankstation bij America 
rechtsaf slaan. Doorrijden tot einde weg). Deelname is gratis. Stevige wandelschoenen zijn een must.  

 
Een van de eerste zangvogels die terugkomt uit Afrika is de mooi gekleurde 
blauwborst. Deze insecteneter is vanaf maart/begin april weer te 
bewonderen in moerassige gebieden, zoals de peel. Het is een prachtige vogel 
om te zien én om te horen.  
Zo geheimzinnig als de vogel in de broedtijd is, zo opvallend is zijn baltsritueel 
in het vroege voorjaar. In maart en april zingt de blauwborst het liefst van een 
verhoging in het rietland en ruigte; zijn blauwe borst met witte vlek opvallend 
vooruit. De vogel is een meester in het imiteren van andere vogels die naast 
hem in het territorium leven.                                                                                                           
Om zijn lied kracht bij te zetten, stijgt de vogel al zingend de lucht in om 
vervolgens met zijn uitgewaaierde bruinrode staart als een parachuutje naar 
beneden te komen. 
Maar niet alleen de blauwborst is de moeite waard om vroeg uit de veren te 
komen. Ook de stilte van  het prachtige peelgebied met zijn mooie vennen, 
rietkragen en berken is zeker de moeite waard.                                                                                               
En we komen zeker nog vele andere vogelsoorten tegen. 
 
 



 

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 8 april is het Alzheimer Café Venray weer open. 
Het café is een maandelijkse informele bijeenkomst waar mensen met dementie, familieleden, 
hulpverleners en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen 
ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en te leren over dementie en aanverwante thema’s. 
 
In april is het thema: De WMO  (wet maatschappelijke ondersteuning) 
Gastsprekers: Loes van de Beele en Yvonne Hoeben, WMO-consulentes Gemeente Venray 

Wat kan de Gemeente Venray betekenen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? 

Het Alzheimer Café Venray vindt plaats in De Kemphaan, Kennedyplein 1 te Venray. 
Inloop is vanaf 19.00 uur en aanvang van het programma is om 19.30 uur.  
De avond wordt uiterlijk 21.30 uur afgesloten.  
De toegang is gratis en u hoeft zich hiervoor niet aan te melden. 
 
Voor meer info kunt u bellen met de avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray, Joke Halmans, ☎ 06-53730515. 
 

 

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 

 

. 



SVO   VOETBAL 
 
 

Jeugd    
 
 
Uitslagen    
 
zaterdag 30 maart 2019    
S.V. Oostrum JO19-1 SES JO19-1 6-0  
S.V. Oostrum JO17-1 ST Estria/GVV'57/SCV'58 JO17-1 1-2  
S.V. Oostrum JO15-1 Ysselsteyn JO15-1G 4-1  
IVO JO13-1 S.V. Oostrum JO13-1G 2-2  
S.V. Oostrum JO13-2 DES Swalmen JO13-3 afgelast  
V.V. Achates JO11-2 S.V. Oostrum JO11-2 1-5  
Baarlo JO10-1 S.V. Oostrum JO10-1 10-5  
S.V. Oostrum JO10-2 Blerick JO10-3 5-12  
S.V. Oostrum JO10-3G VVV'03 JO10-1 2-4  
S.V. Oostrum JO9-2 Sportclub Irene JO9-4G 12-3 Speelster van de week Dewi 
SVOC'01 JO8-1 S.V. Oostrum JO8-1 6-3 Speler van de week Mats Peerlings 
GFC'33 JO8-1 S.V. Oostrum JO8-2 4-3 Speler van de week Jan Kessels 
SSS'18 JO7-3 S.V. Oostrum JO7-1/JO7-2 14-1 Speler van de week Pieter Leijssen 
S.V. Oostrum JO7-3/JO7-4 SV Venray JO7-3/JO7-4 6-13 Speler van de week Simon Jaspers 
    
Programma    
 
zaterdag 6 april 2019    
S.V. Oostrum JO19-1 SV Venray JO19-2 15:00  
S.V. Oostrum JO19-2 Volharding JO19-2 13:30  
ST SV United/BVV'27 JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1 15:00  
Melderslo JO15-1 S.V. Oostrum JO15-1 12:00  
SV Venray JO13-4 S.V. Oostrum JO13-2 08:45  
S.V. Oostrum JO11-1 Ysselsteyn JO11-1 09:00  
S.V. Oostrum JO10-1 GFC'33 JO10-1 09:00  
S.V. Oostrum JO10-2 S.V. Oostrum JO10-3G 09:00  
S.V. Oostrum JO9-1 ST SV United/BVV'27 JO9-1 11:00  
Venlosche Boys JO9-3G S.V. Oostrum JO9-2 09:00  
S.V. Oostrum JO9-3 ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO93G 11:00  
S.V. Oostrum JO8-1 Venlosche Boys JO8-3G 11:00  
SV Venray JO8-6 S.V. Oostrum JO8-2 08:45  
Montagnards JO7-1/JO7-2G S.V. Oostrum JO7-1/JO7-2 10:30  
S.V. Oostrum JO7-3/JO7-4 SSS'18 JO7-3 11:30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



SVO   VOETBAL 
 

Senioren    
    
Uitslagen    
 
dinsdag 26 maart 2019    
S.V. Oostrum 2 Heijen 2 1-1 (4-5)  
zaterdag 30 maart 2019    
GW Vernum Vet. S.V. Oostrum Vet. 0-2  
zondag 31 maart 2019    
S.V. Oostrum 1 Heijen 1 2-0  
S.V. Oostrum 2 Stormvogels'28 2 6-0  
S.V. Oostrum 4 EWC'46 3 5-1  
Hegelsom 4 S.V. Oostrum 5 1-0  
    
Programma    
 
donderdag 4 april 2019    
Stormvogels'28 1 S.V. Oostrum 1 20:00  
zaterdag 6 april 2019    
Ysselsteijn Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
zondag 7 april 2019    
S.V. Oostrum 1 VVV'03 1 14:30 Pupil van de week Jamy van Gompel 
S.V. Oostrum 2 SVEB 2 12:00  
S.V. Oostrum 3 Meterik 2 10:00  
EWC'46 3 S.V. Oostrum 4 11:00  
Wittenhorst 9 S.V. Oostrum 5 09:30  
S.V. Oostrum VR1 America VR1 12:00  
 

 
PROMOTRAINING  KORFBAL  

 
 

Jongens en meisjes, jong en oud, 
 
Voor iedereen die nieuwsgierig is wat korfballen  bij SVOC´01 inhoudt, wordt er op 
woensdag 17 april van 18.00 tot 19.00 uur een promotraining georganiseerd                        
door SVOC’01. 
 
Bij het korfbal zullen door de coördinatoren samen met trainsters en jonge korfbalsters 
van SVOC ´01 enkele leuke spelletjes gedaan worden om je kennis te laten maken met 
de sport korfbal. Hieraan kun je deelnemen en ontdekken hoe leuk korfbal is. 

 
Kom kennis maken met de leuke sport korfbal en de gezellige vereniging SVOC’01! 
Neem je mama en/of papa, broertje/zusje,  vriend/vriendin mee om op deze training een kijkje te komen nemen. Trek 
sportkleding en sportschoenen aan, zodat je ook goed mee kunt doen met de spelletjes die we op deze training op 
sportpark de Heesakker in Oirlo gaan doen. 

 
Lijkt het je, voor of na deze training, wel leuk om bij de club te komen. ZEKER DOEN!!! 
Als je vragen hebt kun je ze bij deze promotraining zeker stellen. Opgeven kun je via de website (www.svoc01.nl)                          
en hier vind je ook meer informatie over onze club.                                                                                                                                   
Opgeven voor de promotraining is niet nodig daar kun je gewoon naar toe komen. 
 
TOT 17 APRIL OM 18.00 UUR OP HET SPORTPARK 
 
 



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

  

APRIL  

  
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
  



 

 

 

 

 

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 
 

 


