
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 Muziekvereniging SMT neemt afscheid                    
  van dirigent Henk Houben 
 

Na zich ruim 8 jaar vol enthousiasme te hebben ingezet als dirigent van het 
harmonieorkest van muziekvereniging SMT heeft Henk Houben aangegeven dat het 

tijd wordt om het stokje door te geven. Samen met Henk heeft de muziekvereniging diverse mooie projecten 
ondernomen. We denken met veel plezier terug aan de Dinner Show in 2012, het Moederdag Verwenconcert 
i.s.m. het LSO in 2013, Vive La Vie in 2014, de Oostrumse Passie in 2015, Maestro en mini-Maestro en 
natuurlijk niet te vergeten het jubileumconcert Magnifique. 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

Henk neemt afscheid met het concert ‘Oetbloaze’ dat SMT in samenwerking met Gé Reinders ten gehore 
brengt in de Venrayse schouwburg op 12 Mei. Naar verwachting zal het concert rond 17.00u afgelopen                 
zijn, waarna in de foyer (boven) gelegenheid is om het glas te heffen met Henk.                                                                   
Iedereen is daarbij van harte welkom! 

SMT zal binnenkort de nieuwe dirigent voorstellen. De gesprekken met mogelijke kandidaten zijn                  
inmiddels in volle gang. 

Mocht je nog kaarten willen bestellen voor het concert, er zijn nog kaarten beschikbaar via de schouwburg 
(www.schouwburgvenray.nl).  

Tot ziens op 12 Mei!!!! 

 



 
 

 

 

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   4 Mei 09.00 - 12.00 uur
            (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

        INZAMELEN OUD PAPIER

                     LOCATIE: PARKEERPLAATS

                     ‘t ALLEMANSCAFÉ

    “GEZELLIG ZONDAGMIDDAG”
        (14.00 - 16.00 uur)

 5     Mei
 19   Mei
 2     Juni

servicepunt
oostrum

4 mei 09.00u. Inzamelen oud papier

6 mei. 20.00u. Repetitie orkest

8 mei. 15.30u. Leerlingen slagwerk volgens planning

 19.00u. Repetitie Hit-it

20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

12 mei Communie (slagwerkgroep, M4L)

12 mei Oetblaoze (15.00u. Schouwburg Venray)

18 mei Inzamelen oud papier



Zondag 5 mei 9.30 uur: Hoogmis (pater Ruud Willemsen) (Gemengd Koor)     

 voor vrijheid, samenwerking, vrede en eenheid in de wereld, 
 voor het geluk en welzijn van de parochie Oostrum, 
 Tony Claessens-Ewals en Thei Claessens,   
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 

Dinsdag 7 mei 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor) 

Zondag 12 mei 10.30 uur: Eerste H. Communiemis voor leerlingen van groep 4 en 5
                   (Pastoor) (slagwerkgroep SMT en M4L)

Zondag 19 mei 9.30 uur: MARIAVIERING met een korte Mariaprocessie
                  (Pastoor B. Clemens) (Gemengd Koor en het Zonnelied)

Zondag 26 mei 9.00 uur (dus vervroegd!): Hoogmis (Pastoor) (samenzang)

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag: 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (V.Gregoriaans Koor)

  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. 
 

 

 

 





Music for Life (M4L) luistert de communie viering op 
 

De Oostrumse communiekantjes worden dit jaar getrakteerd op een wel heel 
speciale muzikale begeleiding tijdens de mis. Music for Life zal namelijk de mis 
opluisteren. Hoe bijzonder is het als je de communie doet en je opa of oma maakt 
de muziek? Uniek in Oostrum! Er wordt inmiddels hard gerepeteerd aan de 

verschillende muziekwerken / liedjes. Een hele uitdaging, maar de projectgroep heeft er veel zin in.                    
We wensen hen heel veel succes en vooral veel muzikaal plezier tijdens de voorbereiding en de uitvoering 
in de mis op 12 Mei.  Muziek maken is genieten, voor jong en oud! 

 

 

 

 

     APPLAUS APPLAUS APPLAUS APPLAUS APPLAUS    

Het zit er weer op. Wat een fantastisch seizoen hebben we gehad. Een stuk uitzoeken, 
de rolverdeling, de repetitie-avonden, decor-opbouw, de generale en dan als kers op de 
taart het stuk voor u mogen uitvoeren. We hebben genoten. Natuurlijk zijn het niet 
alleen de spelers die dit voor u mogelijk maken. Tientallen vrijwilligers zorgen voor het 
licht, decor, de schmink…… etc etc.  

Maar natuurlijk zonder u, onze trouwe toneelvrienden, kunnen wij dit niet mogelijk maken. En het deed ons goed dat 
we ook dit jaar weer vele trouwe bezoekers uit Oostrum mochten ontvangen.   Het applaus en de vele positieve 
kritieken zijn onze drijfveren om door te gaan. Dus na 4 avonden toneel met een dik applaus van u geven wij, 
Toneelvereniging Comedia, u applaus. Voor uw enthousiasme, uw waardering en uw steun!  

En als u het leuk zou vinden om bij de club te komen als speler of misschien mee te willen helpen met de opbouw van 
het decor bent u natuurlijk altijd van harte welkom.  

Je hoeft geen Robert de Niro te zijn of een Julia Roberts. We zijn een gezellige club die met plezier, lol en natuurlijk ook 
hard werken, een mooi stuk willen neerzetten om ons publiek een mooie avond te bezorgen. De leden van Comedia 
komen uit Leunen, Venray en Oostrum. 

Aanmelden kan op comedia.leunen@gmail.com.  

 

 



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



 

Ben jij een initiatiefnemer en wil je afwisselend                                                   
 vrijwilligerswerk in een plezierige sfeer?                         

Wij, De Zonnebloem “Oicastrum” zoeken een nieuw bestuurslid 
 met de functie bezoekwerk.                                                                   

Momenteel  bestaat onze afdeling uit 44 deelnemers en 24 vrijwilligers                                                      
 uit de dorpen Oirlo, Castenray en Oostrum.            

Wat houdt dit in: 

Nieuwe vrijwilligers werven. In gesprek gaan met nieuwe deelnemers en aan de hand van dit gesprek deze koppelen  
aan een vrijwilliger. Contacten onderhouden met deelnemers en daaraan gekoppelde vrijwilliger. Scholing vanuit  het 
Nationaal bureau van de Zonnebloem.  Een vrijwilligersfunctie waar je zelf je tijd kunt indelen.  

Wat krijg je ervoor terug: 

De Zonnebloem geeft je energie, boeiend en afwisselend vrijwilligerswerk in een plezierige en respectvolle sfeer. 

De Zonnebloem zet zich in voor mensen met een fysieke beperking door leeftijd, ziekte of handicap. Door huisbezoeken 
en het organiseren van aangepaste activiteiten vermindert De Zonnebloem het sociaal isolement van deze mensen. 

 Wil je meer weten? Neem dan contact op met Ien van Els ☎ 06-39089409. 

 

 
 

 

VRIJWILLIGERSAVOND SV Oostrum 

Het seizoen 2018-2019 is bijna afgelopen. Ook dit seizoen hebben alle 
vrijwilligers van SV Oostrum keihard gewerkt om alles weer in goede banen 
te leiden. Als blijk van waardering organiseren we daarom op vrijdag 24 mei 
aanstaande onze jaarlijkse vrijwilligersavond. Aanvang 19:30 in de 
sportkantine van onze vereniging. Voor eten en drinken wordt gezorgd. 
 
Al onze vrijwilligers (met partner) zijn van harte uitgenodigd!  
 
Meld je aan voor deze avond door mail te sturen naar info@svoostrum.nl. 
Geef hierin ook aan of je met partner komt. 
 



VacatureMeewerkend voorman
Ben jij die aanvoerder die met een flinke portie lef, creativiteit en drang 
om te vernieuwen, iedere dag mooie en duurzame tuinen wil realiseren? 
Laat er dan geen gras over groeien en neem snel contact met ons op via 
0478-692432 of stuur een mail naar info@demiddelpas.nl

Wij zijn Hoveniersbedrijf De Middelpas en samen met onze klanten maken wij de wereld 
elke dag een stukje groener én mooier. Tuin voor tuin creëren we gezonde leefomgevin-
gen voor mens, dier en plant. Wij willen zoveel mogelijk mensen stimuleren om – binnen 
hun eigen mogelijkheden – bij te dragen aan een duurzame en groene wereld.

Voor onze klanten zijn wij dé partner voor hun biologische tuinen. Ook voor het realiser-
en van terrassen, bestrating, waterprojecten en overkappingen, staan wij voor hen klaar. 
Van inspiratie tot realisatie en van advies, tot ontwerp, aanleg en onderhoud: wij dragen 
zorg voor tuinen.

Bij De Middelpas creëer je samen met je collega’s prachtige tuinen waar onze klanten 
volop van kunnen genieten. Meer informatie over De Middelpas? Kijk dan op: 
www.demiddelpas.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.                                 
Sommige mensen hebben zich al opgegeven en ook de straotambassadeurs zijn aan het werven in de straten. 
Omdat niet voor iedereen duidelijk is welke straotambassadeur bij welke straat hoort, staat hieronder een 
overzicht. Mocht jouw straat er niet bij staan of heeft jouw straat geen ambassadeur dan kun je je opgeven 
via straotestrijd@svoostrum.nl. 

Straot Ambassadeur Straot Ambassadeur 
Asselberghsstraat  Willem van Leendert Kloosterstraat  Roy de Kleijn 
Binnenhof - Mgr. Hanssenstraat  Inge van Dijk 
Boshuizen - Ooster Thienweg  Marcel Holtackers 
Buitenhof  Annemarie Linskens     
De Horik  Helga Cornelissen Randenrade Lars Kessels 
Geysterseweg  Lucienne Litjens   Chris Wilschut 
Ghunenbeek  Helga Cornelissen Stationsweg Pieter Litjens 
Gildestraat - Valkenkampstraat  - 

Goetzenhof - 
 Van Broekhuizenstraat Jacqueline Engels 

Hatendonkstraat - Vlasakker Willem van Leendert 
Herenpasweg  Peter van Abswoude Wanssumseweg  - 
Het gevlecht Helga Cornelissen Witte Vrouwenstraat - 
Jofferspas Tim van Kessel Wester Thienweg - 
 

 

 

 

 

 

 

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 je vragen terecht kunt. 

Zorg dat je d’r weer bij bent! 





Bent u vrijwilliger?

Bent u actief in het verenigingsleven?

Bent u actief in uw buurt, wijk of dorp?

Dan is deze uitnodiging voor u!

Zaterdag 18 mei a.s. vindt er een nieuw evenement plaats in Venray:

een verbindingsdag 
een dag van ontmoetingen

en van delen met elkaar

Een burgerinitiatief dat door 10 vrijwilligers is ingezet naar aanleiding van de 

Burgertop Venray 2017. Vanuit de overtuiging dat mensen allemaal kennis en 

ervaring hebben waar anderen van kunnen leren, creëren we een verbindingsdag 

om dit samen te brengen; een soort fysieke LinkedIn bijeenkomst!

Locatie      Inclusief

10.00 – 17.00 uur

Gilde opleidingen Oostrum         Lunch
Henri Dunantstraat 40

Informatie Aanmelden

www.rooyin.nl info@rooyin.nl

of via website

Inschrijfkosten



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

200 soorten perk, hang en kuipplanten 
 

Weekactie …. Bacopa € 0,75 
 

12 Lobelia’s € 1,50 
Dahlia’s 0,50 & Gazania’s € 0,50 
Petunia’s 12 stuks voor € 4,00 

 

KWEKERIJ DE LIFRA. Lorbaan 12A VEULEN. 06 14217697. 

Geopend ma t/m vrijdag 9.00 – 19.00 uur 

’s zaterdags van 9.00 – 17.00 uur 

 

      



SVO   VOETBAL 
 
 

Jeugd   
   
Programma   
 
zaterdag 4 mei 2019   
S.V. Oostrum JO19-1 SV Venray JO19-3 15:00 
S.V. Oostrum JO19-2 Venhorst JO19-1 13:30 
RESIA JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1 14:30 
ST Stormvogels'28/HRC'27 JO15-1G S.V. Oostrum JO15-1 13:00 
S.V. Oostrum JO13-1G GFC'33 JO13-1 10:00 
RESIA JO13-1 S.V. Oostrum JO13-2 11:00 
S.V. Oostrum JO11-1 Melderslo JO11-1G 09:00 
ST SV United/BVV'27 JO11-2 S.V. Oostrum JO11-2 11:00 
S.V. Oostrum JO10-1 MVC'19 JO10-1 09:00 
S.V. Oostrum JO10-2 Wittenhorst JO10-3 09:00 
Blerick JO10-3 S.V. Oostrum JO10-3G 10:30 
MVC'19 JO9-3G S.V. Oostrum JO9-2 10:30 
SV Venray JO9-4G S.V. Oostrum JO9-3 12:15 
S.V. Oostrum JO8-1 ST Sporting S.T./SVEB JO8-1 11:00 
Sparta'18 JO8-3 S.V. Oostrum JO8-2 09:00 
S.V. Oostrum JO7-3/JO7-4 S.V. Oostrum JO7-1/JO7-2 11:30 
   
 
   

Senioren   
 
   
Uitslagen   
 
zondag 28 april 2019   
S.V. Oostrum 1 Montagnards 1 3-4 
SVEB 2 S.V. Oostrum 2 3-2 
S.V. Oostrum 3 Hegelsom 2 4-3 
S.V. Oostrum 5 Wittenhorst 9 2-1 
   
Programma   
 
donderdag 2 mei 2019   
S.V. Oostrum VR1 Volharding VR2 20:00 
zaterdag 4 mei 2019   
S.V. Oostrum Vet. SVOC'01 Vet. 17:00 
zondag 5 mei 2019   
VVV'03 1 S.V. Oostrum 1 14:30 
S.V. Oostrum 2 Montagnards 3 12:00 
S.V. Oostrum 3 Leunen 3 10:00 
BVV'27 2 S.V. Oostrum 4 11:00 
S.V. Oostrum 5 Venlosche Boys 5 09:45 
S.V. Oostrum VR1 FCV-Venlo VR1 12:00 
 



 

 

 

Bij dezen willen wij alle bezoekers en iedereen die meegeholpen  
heeft bedanken voor het slagen van Koningsdag 2019!  

Ondanks de regen was het een erg gezellige dag! 
Met speciale dank aan: 

 
 

         

               
 
 

          
 

                                                                                                           

 

 

De winnaars van de spellenmiddag: 
Categorie 1: Wout Broeren, Jesper Litjens, Janne en Robin Nagy 
Categorie 2: Meike Nellen, Aron Arts, Sjors van Hugten 
Categorie 3: Joris Nellen, Koen Wijnen, Lars Halferkamps 

 

De prijswinnaars van de kleurwedstrijd: 
Tess Broeren, Sofie Kessels, Ties Bruijsten 

Veel plezier met jullie prijzen en tot volgend jaar 



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

MEI  
  
2	 Voorjaarscompetitie	(Inhaaldata)	 TCO
5 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
8 Inloopmorgen KBO
10 Kasteel de Keverberg (Kessel) KBO
10	 Voorjaarscompetitie	 TCO
12 Oetblaoze (met Gé Reinders & SMT) in Schouwburg SMT
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
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Peel en Maas zijn wij op zoek naar een                                                              
nieuwe bezorger in Oostrum.                                                                                                   

Bezorging op donderdag. 

Aanmelden kan bij Liesbeth Verheijen  

Liesbeth@peelenmaasvenray.nl                                                                                                                              
  of via de                                                                                                                                                                                        
website www.peelenmaasvenray.nl 

 



“ 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


