
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - 21 - 23 MEI 2019

  

 Eerste Heilige Communie 
 

Op 12 mei hebben wij de Eerste Heilige Communie gedaan.  

Dit was een super leuke dag en daarom willen wij via deze weg iedereen bedanken die aanwezig is 
geweest en samen met ons dit feest hebben gevierd. 

Ook willen wij iedereen bedanken die ons hebben geholpen om deze dag zo mooi te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt namens alle communicanten: 

Meggy Alards  Anouk Deenen  Floor Jannsen 
Liza Arts   Saar van Dijck  Mats Peerlings 
Tess Broeren  Ties van Dijck  Yfke Sikes 
Guus Camps   Chris van Helden  Anne Wijnen 
Julian Creemers  Pien Holtackers  Milan Wismans   



 
 

 

 

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, (esther.kessels@politie.nl)              

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  1  Juni 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)

 
 2     Juni

servicepunt
oostrum

27 mei. 20.00u. Repetitie orkest

29 mei. 16.15u. Leerlingen slagwerk volgens planning

 19.00u. Repetitie Hit-it

20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

1 juni Inzamelen oud papier

15 juni Inzamelen oud papier

16 juni Defilé avondvierdaagse Venray

29 juni Inzamelen oud papier

1 juli Seizoensafsluiting



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

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

Dinsdag 28 mei 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor) 

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag: 9.30 uur: Hoogmis(Pastoor)(Venray’s Gregoriaans Koor)

Zaterdag 8 juni 19.00 uur: Pinksterhoogmis (Pastoor) (Gemengd Koor)

Zondag 9 juni Eerste Pinksterdag: géén H. Mis!
Maandag 10 juni Tweede Pinksterdag: 11.00 uur: H. Mis (Pastoor) (samenzang) 

DE PAROCHIEJAARVERGADERING IS OP 26 JUNI 2019 OM 20.00 UUR IN DE WATERMOLEN! 

  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.  
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Hemelvaartsdag: 
 

Zoals voorgaande jaren, zijn we ook dit jaar met Hemelvaartsdag                                                                              
(donderdag 30 Mei) extra voor jullie geopend.  

We zijn geopend van 15.00-20.00 uur. 
 

Op vrijdag 31 Mei zijn we                                                                                                          
geopend tot 20.00uur ipv tot 21.30uur 

 

Team Cafetaria 't Fort 
 

Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 
Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan,                  
kan daarvoor op maandag 3 juni 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 juli. 

 

 

 





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. 
 

 
                                   
VIERDAAGSE REIS KBO CASTENRAY-OIRLO-OOSTRUM            
NOORD NEDERLAND   VAN 1 t/m 4 SEPTEMBER                                    
      
 
Bij voldoende belangstelling gaat de reis naar het Brinkhotel in Zuidlaren. 
 
Dag 1 is de lunch op de muzikale woonboot van Nelis en Leentje en daarna is een uitgebreid bezoek met rondleiding                  
in herinneringskamp Westerbork. 
 
Dag 2 loopt de route door het gaswingebied, waterrampgebied (kerstvloed 1717), om de Lauwerszee met 
bezoek/rondleiding Zeehondencrèche Pieterburen en een kijkje bij een bijzonder kerkje en we lunchen                                           
deze dag in Eenrum. 
 
Dag 3 staat geheel in het teken van het waddeneiland Ameland met aldaar een rondrit en lunch.  
 
Dag 4 bezoeken we  in Duitsland “Emsflower”, Europa's grootste perk- en potplantenkwekerij met ook een 
schitterende cactussentropentuin, vlindertuin en nog veel meer bijzonders, o.a.  fraaie show- en teeltkassen. Naast de 
rondleiding is er nog voldoende vrije tijd en ook vind er de lunch plaats.  
De reis wordt besloten met een diner in Zeeland. 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De totale reissom is € 380,00 en de toeslag voor de eenpersoonskamer is €.30,00                                                                                         
In de reissom is dus begrepen: Ontbijtbuffet, elke dag diner, elke dag lunch en alle entrees. 
 
Aanmelden kunt u tot 14 juni bij Ellie Jeucken, telefoon 0478-586052 of via de mail: hwjeucken@home.nl  
 
Indien u zich aanmeldt, graag uw naam en adres doorgeven. Indien u alleenstaand bent en u wilt 
een 2-persoonskamer delen, de naam van de betreffende persoon ook doorgeven. één introducee per lid mag.                                              
Eventuele dieetwensen en gebruik van rollator kunt u t.z.t. op aanmeldformulier Ghielen vermelden. 
 
Ook niet-leden kunnen zich aanmelden, zij horen dan op 16 juni of men mee kan. 
Het volledige, gedetailleerde reisschema kan op verzoek worden opgestuurd. 
 
 





 
 
 
 

 
Op woensdag 29 mei bereiden we voor u een heerlijke maaltijd. 

Het is nu volop aspergetijd, dus tijd voor een overheerlijk 
 

 
*ASPERGE-MENU* 

met vis óf vlees 
 

 (U kunt via het opgavestrookje uw voorkeur aangeven)  
 
 
 
 
De kosten voor dit etentje bedragen € 7.50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 25 mei 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 29 mei. 
 

Mijn voorkeur gaat uit naar……………..          □ vis               □ vlees 
 
Wilt u er voor zorgen dat u uiterlijk om 12.00 uur aanwezig bent? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  25 mei bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



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

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



 Training Blijf in balans 
 
Zorgen voor iemand kan veel voldoening geven, maar langdurig 

zorgen kan (ongemerkt) steeds zwaarder worden. Het is niet altijd gemakkelijk om balans te houden in het dagelijks 
leven als je intensief voor een naaste zorgt. Deze training maakt mantelzorgers bewust van patronen en helpt te 
ontdekken hoe de balans kan worden behouden en/of hersteld. Er wordt informatie en advies gegeven en 
mantelzorgers kunnen ervaringen en tips uitwisselen. De training bestaat uit drie avonden van twee uur. 
 
Voor wie: Mantelzorgers uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas en Mook en Middelaar. 
Wat: Training Blijf in balans 
Waar: Synthese, Bemmelstraat 2 te Horst aan de Maas 
Wanneer: donderdag 13 en 20 juni en donderdag 4 juli van 13.30 tot 15.30 uur. 
 
Informatie en aanmelden:  
Er zijn geen kosten aan de training verbonden.                                  
Aanmelden kan tot 4 juni 2019. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annet Jeucken en Karin Zwart of via info@synthese.nl 
 
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving. 
 
 

______________________________________________________________ 
 

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 3 juni 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 juni is het thema: ‘Ik hou nog steeds van jou” 

    Gastspreker is Odette Zeeuwen 
 
Odettes partner is 47 jaar en heeft frontotemporale dementie (FTD).  
Wanneer je partner op jonge leeftijd dementie krijgt, heeft 
dat grote gevolgen voor de partner en voor het hele gezin. 
 
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. 
 
 
 



 



 
 
 
 

 

 
Groots KBO  Jeu de Boules  toernooi  2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De KBO afdelingen in de gemeente Venray houden voor de 15e keer hun jaarlijks  Jeu de Boules  toernooi op donderdag 
27  juni 2019 op  de banen van de fantastische comfortabele Bouledrome op het Speulpark aan de Hoopweg  in Venray.  
 
Er is steeds een grote belangstelling voor dit mooie toernooi. Altijd een sportief, en gezellig gebeuren. 
Gestreden zal worden om de  KBO  wisselbeker en om andere prijzen, tevens is er voor alle deelnemers de kans om  een 
extra prijs  te winnen met de loterij. 
 
Wij willen alle  inwoners van de gemeente Venray  vanaf  55 + jaar uitnodigen om hieraan deel te nemen.  Dus ook niet-
leden van wijk -ouderverenigingen zijn welkom.   
Het toernooi wordt  om 10.30 uur geopend door wethouder Anne Thielen. 
 
Direct hierna  zal de strijd beginnen om de fel begeerde  KBO wisselbeker. Er wordt in 2 poules met doubletten gespeeld: 
twee tegen twee. Elk team speelt  4 wedstrijden. De winnaars  van beide poules strijden tenslotte tegen elkaar om de 
beker. 
 
De inschrijving kost € 3.00 per deelnemer, het bedrag  dient  bij  het opgeven  te worden voldaan.                                                               
Bij de opgave kunt u ook meteen aangeven met wie u samen een team vormt. Opgeven  vóór  ma 17 juni 2019                         
bij  Joos Direks  ☎ 06 24427703 of 587853   
 
Als U zich als deelnemer hebt opgegeven dan moet U zich vóór 10.00 uur in de Bouledrome melden. In de Bouledrome 
kantine kunt U ruim terecht om de inwendige mens te versterken. Tuinstoelen om  rond de banen  ( eventueel in de 
schaduw ) te zitten, kunt u zelf mee brengen. Bij de Bouledrome mag niet  langs de weg geparkeerd worden en op het 
terrein  is de parkeerruimte beperkt.  U kunt  gebruik maken van de parkeer gelegenheid tegenover het ziekenhuis aan 
de Merseloseweg om dan via het bospad de Bouledrome te bereiken. 



077-320 9700

www.vanleendertbv.nl

 



 
Fietstocht tussen Ooijen en Wanssum 
 
Op zondag 26 mei organiseert IVN Geijsteren-Venray een fietstocht door de oude 

Maasarm en het natuurgebied ’t Soar. Deze fietstocht start om 9:30 vanaf het oude gemeentehuis van Meerlo. 
Deelname is gratis.  

 
In 1993 en 1995 werd onze regio opgeschrikt door twee 
grote overstromingen van de Maas. De schade was enorm. 
Ter voorkoming van acute problemen werden vanaf 1996 in 
snel tempo nooddijken aangelegd en de oude Maasarm 
tussen Ooijen en Wanssum, die voorheen bij hoog water 
altijd volstroomde, werd afgesloten.  
Inmiddels is niet langer het verhogen van bestaande kades 
en dijken de insteek, maar vormt het ruimte bieden aan de 
Maas vormt de duurzame rivierkundige oplossing.  
 
 
 
 

 
Om die reden is in 2012 de zogenoemde natuurlijke 
klimaatbuffer Oude Maasarm gerealiseerd. (Voor meer info zie 
http://www.ooijen-wanssum.nl/gebiedsontwikkeling). 
In een fietstocht van circa 18 km door het gebied van de oude 
Maasarm tussen Ooijen en Wanssum krijgen belangstellenden 
een indruk op welke wijze waterkundige ingrepen worden 
gecombineerd met het ontwikkelen van natuur en landschap. De 
invloed van de Maas in het gebied neemt weer toe, waardoor 
het gebied zijn oorspronkelijke dynamiek terugkrijgt 
 
 
 

IVN Natuurontbijt en wandeling bij kasteelruïne Geijsteren 
 
 
Op zaterdag 25 mei organiseert IVN Geijsteren-Venray weer het natuurontbijt, bedoeld voor mensen die afgelopen 
jaar lid zijn geworden van IVN-Geysteren-Venray en mensen die overwegen lid te worden.                                                                          
Het ontbijt staat om 9:30 klaar bij de Kasteelruïne Geijsteren en aansluitend is de wandeling in de directe omgeving. 
Aanmelden via info@ivn-geysteren-venray.nl o.v.v. natuurontbijt en daarbij aangeven met hoeveel personen je wil 
deelnemen. Deelname is gratis.  
 

Op weg van Geijsteren naar Maashees, even voorbij de 
brug over de Geijsterse Beek, ligt aan de rechterzijde 
de oprijlaan naar het voormalige kasteel.  
 
Maak nader kennis met IVN Geysteren-Venray en 
ontdek de omgeving van kasteelruïne Geijsteren.  
 
Deze ochtend luisteren deelnemers naar de 
geschiedenis van het kasteel, maken ze een wandeling 
door de omgeving en kunnen ze zich verwonderen over 
de meanderende loop van de Oostrumse beek.  
 
 

 



Doe mee!!! Leuk en leerzaam 
            inzamelen van elektronica!

Een Nederlands gezin heeft tussen 

de 90 en de 100 verschillende apparaten 

in huis. Daarvan gaat natuurlijk ook veel stuk 

of wordt niet meer gebruikt. Vaak belanden deze oude 

mobieltjes, kapotte dvd-spelers of defecte wekkers nog bij het 

restafval. En dat is zonde, want zulke apparaten zitten vol met 

materiaal dat hergebruikt kan worden. 

Bij u in de buurt kunt u gemakkelijk e-waste, ofwel oude 

elektronische apparaten, online aanbieden op: ewasterace.nl. Want de 

scholen in uw buurt doen mee met de E-waste race in de strijd voor een 

schonere wereld. Helpt u ook mee voor een E-waste vrije buurt. Steun 

daarom BS De Hommel en doneer zo veel mogelijk elektronisch afval! 

Ga naar ewasterace.nl daar kunt u melden waar wij het afval 
moeten ophalen. En wij kunnen het zien via de site waar we moeten 

zijn. Dan komt een leerling het bij u ophalen. Alvast bedankt.

Groetjes van de leerlingen van groep 8



SVO   VOETBAL 
 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 18 mei 2019    
S.V. Oostrum JO19-1 GFC'33 JO19-1 2-0  
Leunen JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1 0-1  
SV Venray JO15-5 S.V. Oostrum JO15-1 5-1  
S.V. Oostrum JO13-1G H.B.S.V. JO13-1 7-1  
Baarlo JO13-3 S.V. Oostrum JO13-2 3-8  
S.V. Oostrum JO11-1 Volharding JO11-2 4-2  
Leunen JO11-2 S.V. Oostrum JO11-2 4-9  
S.V. Oostrum JO10-1 SJO Helmondia-Mulo JO10-6 6-9  
S.V. Oostrum JO10-2 IVO JO10-2 5-6  
Sportclub Irene JO10-4G S.V. Oostrum JO10-3G 1-10  
S.V. Oostrum JO9-1 IVO JO9-1 4-2  
ST RKDSO/DEV-Arcen JO9-1 S.V. Oostrum JO9-2 3-2  
ST SV United/BVV'27 JO9-4 S.V. Oostrum JO9-3 6-3  
S.V. Oostrum JO8-1 Blerick JO8-3 5-3 Speler van de week Jenna 
Merselo JO8-1 S.V. Oostrum JO8-2 9-4 Speler van de week Juul Kessels 
SV United JO7-1/JO7-2 S.V. Oostrum JO7-1/JO7-2 6-16 Speler van de week Lars Oomen 
S.V. Oostrum JO7-3/JO7-4 Sporting S.T./SVEB JO7-1/JO7-2 20-8 Speler van de week Bas van Wees 
    
Programma    
 
zaterdag 25 mei 2019    
SJO Vianen Vooruit HBV JO19-1     -     S.V. Oostrum JO19-1 15:00  
SV Venray JO19-4 S.V. Oostrum JO19-2 15:00  
S.V. Oostrum JO17-1   -   ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO17-1 14:30  
S.V. Oostrum JO15-1 ST Fiducia/Elsendorp JO15-1G 13:30  
MVC'19 JO13-1 S.V. Oostrum JO13-1G 12:30  
S.V. Oostrum JO13-2 ST Panningen/Egchel JO13-2 10:00  
Volharding JO11-4G S.V. Oostrum JO11-1 10:00  
S.V. Oostrum JO11-2    -   ST Stormvogels'28/HRC'27 JO11-2G 09:00  
Montagnards JO10-1 S.V. Oostrum JO10-1 09:00  
FCV-Venlo JO10-2 S.V. Oostrum JO10-2 12:00  
S.V. Oostrum JO10-3G Leunen JO10-2 09:00  
Kwiek Venlo JO9-1 S.V. Oostrum JO9-1 11:00  
S.V. Oostrum JO9-2 FCV-Venlo JO9-3 11:00  
EWC'46 JO9-2 S.V. Oostrum JO9-3 09:30  
Venlosche Boys JO8-4 S.V. Oostrum JO8-1 09:00  
S.V. Oostrum JO8-2 SV Venray JO8-7 11:00  
S.V. Oostrum JO7-1/JO7-2 Merselo JO7-1 11:30  
Montagnards JO7-1/JO7-2G S.V. Oostrum JO7-3/JO7-4 10:30  
dinsdag 28 mei 2019    
S.V. Oostrum JO19-1 SV Venray JO19-3 19:30  
woensdag 29 mei 2019    
Wittenhorst JO15-2 S.V. Oostrum JO15-1 18:30  
    
  
 
 
   



SVO   VOETBAL 
 
 

Senioren    
    
Uitslagen    
 
donderdag 16 mei 2019    
BVV'27 VR1 S.V. Oostrum VR1 5-0  
zaterdag 18 mei 2019    
S.V. Oostrum Vet. SV Venray 1-0  
zondag 19 mei 2019    
S.V. Oostrum 1 Hegelsom 1 3-3  
S.V. Oostrum 2 Wittenhorst 4 2-2  
S.V. Oostrum 3 Sportclub Irene 5 5-2  
Leunen 4 S.V. Oostrum 4 2-1  
Sporting S.T. 3 S.V. Oostrum 5 4-2  
S.V. Oostrum VR1 Hegelsom VR1 1-9  
    
Programma    
 
woensdag 22 mei 2019    
Melderslo VR1 S.V. Oostrum VR1 19:30  
FCV-Venlo 4 S.V. Oostrum 3 22:00  
donderdag 23 mei 2019    
Meterik 3 S.V. Oostrum 5 19:30  
zaterdag 25 mei 2019    
Holthees Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
zondag 26 mei 2019    
GFC'33 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
EWC'46 2 S.V. Oostrum 2 11:30  
Sparta'18 3 S.V. Oostrum 3 11:00  
S.V. Oostrum 4 Wittenhorst 8 10:00  
S.V. Oostrum 5 S.V. Lottum 4 10:30  
HRC'27 VR1 S.V. Oostrum VR1 11:00  
 

 
Het Orgelcomité Venray organiseert ook dit jaar weer een concert op het prachtige orgel van de St.Petrus’Bandenkerk. 
Op 26 mei om 16.00 uur kunt u luisteren naar Anja Hendrikx die de mooiste klanken aan het orgel zal ontlokken.  

 
 
Anja Hendrikx studeerde orgel, klavecimbel en katholieke kerkmuziek aan het 
Maastrichts Conservatorium. Sinds 1990 is zij aan de St.Laurentiuskerk in Voerendaal 
verbonden. Ook treedt Anja regelmatig op als soliste en als begeleidster bij 
concerten en opnames, geeft ze orgel- en klavecimbelles en maakt ze deel uit van 
het barokensemble “Les goûts réunis”. Het belooft een gevarieerd concert te 
worden, met muziek uit de 19e en 20e eeuw met de nadruk op Frankrijk. 
 
Dit prachtige concert kost geld en wij vragen u dan ook vriendelijk uw waardering 
voor het concert kenbaar te maken via de collecte na afloop. 
 
 

 



 
 

Jeugd-IVN Geijsteren-Venray organiseert 
Voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar die lid zijn van het IVN.  

 

Op bezoek bij de boerderij 
In Ysselsteyn zijn we uitgenodigd bij de boerderij waar Anne woont. We gaan op 
de boerderij rondkijken, spelletjes doen, melk proeven en andere leuke dingen! 
Jullie zijn van harte welkom. 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wanneer? Zaterdag 25 mei 2019 
We beginnen om 14.00 uur en sluiten af om 16.30 uur. 
 
Waar? Aan de Pastoor Jacobspeel 5 te Ysselsteyn.  
Vanuit Venray rechtdoor bij de rotonde, dan na ongeveer 1 kilometer de 
rechtsaf de Pastoor Jacobspeel inrijden en doorrijden tot voorbij de weg 
Kempensberg en daarna is het eerste huis op de hoek rechts.  
 
Denk aan kleding die vies mag worden en doe je laarzen aan!  
 
Aanmelden uiterlijk vrijdag 24 mei.  
Meld je tijdig aan want er kunnen maximaal 20 kinderen deelnemen. 
Aanmelden per mail bij: jacobs_marleen@hotmail.com  
(heb je vragen dan kun je ook bellen: 06-29215298) 
LET OP: tijdig aanmelden in verband met de organisatie. 





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

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
  

JULI  
  
1	 Seizoensafsluiting	 SMT
2 Buitenoptreden bij de BIT Aostrumse Zangkompeneej
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 



 


