
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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U heeft ze vast al eens zien lopen, op de donderdagavond op het 
sportcomplex van SV Oostrum. Een groep mannen met grijze bollen, die 
onderling een partijtje voetbal spelen. Veteranen? Nee, ze lopen niet meer 
zo hard, het gaat hier om wandelvoetbal.  
 
De afmeting van het veld is aangepast aan het loopvermogen van de 
spelers, de doeltjes zijn opvallend klein, maar er wordt zonder doelman 
gespeeld. Deze vorm van voetbal voor senioren is in korte tijd populair 
geworden.  Er worden zelfs toernooien georganiseerd waarbij de oudjes 
hun prestaties kunnen vergelijken met die van andere teams.  
 
Zo ook op zaterdag 1 juni. De voetbalvereniging Wittenhorst organiseerde 
een toernooi voor zeven verenigingen waaraan SV Oostrum ook deelnam. 

 
Onder ideale weersomstandigheden mochten  acht spelers, waarvan er maar zes tegelijkertijd in het veld mogen staan, 
proberen de eer van het dorp hoog te houden. De eerste wedstrijd tegen IVO uit Velden werd kansloos verloren.                     
Dit team eindigde uiteindelijk op de eerste plaats. De volgende twee wedstrijden werden wat ongelukkig verloren, 
waarbij hevige discussie over de arbitrage (achteraf) plaatsvond Maar de scheidsrechter beslist, dat weten we al heel 
lang. 
 
Tussendoor werd een verloting gehouden van door middenstanders beschikbaar gestelde cadeaus, en daarmede 
scoorde Oostrum wel heel hoog. Liefst vier spelers vielen in de prijzen, mocht het ergens in Oostrum lekker ruiken naar 
mannengeurtjes dan komt dat hiervan. Kennelijk werden we door de prijzen van de verloting geïnspireerd, want de 
volgende drie wedstrijden werden alle gewonnen. Eén van de teams speelde met een drietal vrouwen en die deden niet 
voor de mannen onder.  
 
Uiteindelijk werd Oostrum derde van het toernooi, geen slecht resultaat maar wellicht had er nog iets meer ingezeten. 
Al met al was het een plezierige middag en zeker voor herhaling vatbaar. Mocht u interesse hebben in deze vorm van 
beweging, man of vrouw, kom dan gerust eens kijken op een donderdagavond. 
 
 
           Leo Broers 
 



 
 

 

 

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  15 Juni 09.00 - 12.00 uur
            (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

        INZAMELEN OUD PAPIER

                     LOCATIE: PARKEERPLAATS

                     ‘t ALLEMANSCAÉ

  2019 - ROOSTER - 2019
           Gezellig Zondagmiddag
  
16 Juni 
7 Juli 
21 Juli 
11 Aug 
25 Aug 
15 Sept 
29 Sept 
13 Okt 
27 Okt 
10 Nov 
24 Nov 
8 December 
22 December 

10 juni * Geen repetitie orkest

12 juni 16.10u. Leerlingen slagwerk volgens planning

 19.00u. Repetitie Hit-it

20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

15 juni Inzamelen oud papier

16 juni Defilé avondvierdaagse Venray

29 juni Inzamelen oud papier

1 juli Seizoensafsluiting



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

 voor wijsheid, inzicht en een verstandig beleid in de kerk en wereld, 
 voor de eindexamenkandidaten, hun ouders en docenten, 
 voor de zieken en gehandicapten en mantelzorgers, voor kracht en sterkte,
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.

Zondag 9 juni Eerste Pinksterdag: géén H. Mis!

Maandag 10 juni Tweede Pinksterdag: 11.00 uur: H. Mis (Pastoor) (samenzang) 

Dinsdag 11 juni 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)

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.    
 

 

KUNST IN DE TUIN, 
Op za 8 en zon  9 juni van 11 tot 18 uur 

 

Mgr. Jenneskensstraat 14, MEERLO. 
 

In de landelijke Tuin van Trees en Henk Broers is het genieten van een combinatie van 
groenten, fruit en plantenbedden in allerlei vormen. 

Er groeien en bloeien veel verschillende bloemen en planten. 
Tussen die weelde word werk van Trees zelf en 2 vriendinnen, Marleen en Annie 

geexposeerd zoals schilderijen,sieraden en vazen. 
 



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



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. 
 
 





 
 
Workshop dagvlinders in de directe omgeving 
 

Vlinders in de directe omgeving herkennen is best lastig.                                                                                                                       
Deze vrolijke fladderaars zitten niet vaak stil. In deze 
workshop voor gevorderden (als je zelf al enige kennis 
hebt of de minicursus dagvlinders in mei jl. hebt gevolgd) 
leer je in een ochtend welke soorten er zijn en hoe je ze 
kunt herkennen.  
 
De workshop is op zaterdag 22 juni van 10:00-12:00 uur in 
het JUG, Alde Schol Dorpstraat 15 in Geijsteren en 
aansluitend van 13:00-16:30 uur een veldexcursie.                           
De kosten bedragen € 30,- voor niet leden (leden € 20,-).                     
Aanmelden via secretariaat@ivn-geysteren-venray.nl.               
Deze aanmelding is definitief als het cursusgeld is 
overgemaakt op rekening NL36 Rabo 015 63 203 t.n.v. IVN 
Geysteren-Venray o.v.v. workshop dagvlinders 
gevorderden.  
 
 

Workshop creatieve natuurfotografie 
 
Op zaterdag 22 juni organiseert IVN Geijsteren-Venray voor maximaal 10 deelnemers een workshop creatieve 
natuurfotografie. Deze 3,5 uur durende workshop onder leiding van de Belgische Luc Cappaert start om 9:00 uur bij 
de parkeerplaats van de voormalige voetbalvelden van Geijsteren (Oostrumseweg 34). De kosten bedragen € 17,50 
voor leden van IVN Geysteren-Venray en € 27,50 voor niet-leden. Aanmelden via secretariaat@ivn-geysteren-
venray.nl. Plaatsing is definitief zodra het bedrag is overgemaakt op NL36 RABO 0156.3203039 tnv IVN Geysteren-
Venray ovv fotoworkshop 2019. 

 
Cappaert beoefent fotografie als nevenberoep 
(reportages voor tijdschriften). Foto’s van hem staan 
op www.luccappaert.com en of www.fffs.be.                        
 
Hij maakt hoofdzakelijk macro-opnames, maar 
landschap (het noorden) en wildlife (Afrika en 
Midden-Amerika) komt ook aan bod. Regelmatig 
wordt hij gevraagd voor lezingen rond 
fototechnischeonderwerpen.  
 
Hij geeft aan dat zijn doel van deze workshop is om 
mensen te raken en te enthousiasmeren voor 
natuurfotografie. 
 

Het fotograferen van elementen in de natuur kan worden 
benaderd via twee invalshoeken: registratie en 
sfeeropnames.  
 
Deze workshop houdt de focus op het creëren van sfeer in 
jouw beelden. Hierbij worden enkele technieken getoond die 
daarbij kunnen helpen en deze worden tijdens de workshop 
uitgebreid uitgetest met de eigen apparatuur. 
 

 



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



Dames en heren van de KBO 

Laatste kienen voor de vakantiestop. 

Wie wil nou niet met een leuke prijs naar huis ? 

Graag tot ziens op dinsdag 11 juni in de Watermolen. 

                  

                                                                   

 

 

 

 
 
 





  Het zit er weer op!!! 
 
Hartelijk dank, alle vrijwilligers, captains en straotestrijders die van 
Straotestrijd 2019 weer een geweldige dag hebben gemaakt, voor jullie inzet 
en enthousiasme. 
De dag begon met een goeie  
(zeer actieve) warming up van  
Marian Halferkamps. 
 
Na afloop waren alle 8 teams 
klaar om de spellen, ondanks 
de  hitte, te lijf te gaan. In 5 
onderlinge duels, waaronder een rodelbaan, walking voetbal en touwke spring, 
en 3 individuele spellen, zoals een denktank en korfbal, werd gestreden om de 
Sjef Claessens trofee. Voor elk team was er wel een spel waarin ze uit konden 
blinken. 

Tussen de wedstrijden door was de 
rodelbaan favoriet bij de jonge kinderen 
die nog niet mee mochten doen met de 
straotestrijd. Deze grote glijbaan met 
watersproeier was ideaal met dit warme 
weer. Ook het springkussen van regio bank 
werd volop gebruikt. 
Tijdens de pauze streden de jongste 

voetballertjes van SV Oostrum om de Broeder Huijbers trofee. Team Barcelona 
ging ermee aan de haal. 
 
Na een spannende finale  (tussen        de Vlasakker 
en de buitenhof), waarin kennis van muziek werd 
gecombineerd met snelheid, ging de trofee naar de 
Buitenhof.  
 
Wij hebben ervan 
genoten en we hopen 
jullie ook. 
 
Hopelijk tot volgend jaar 
 
Team Straotestrijd 



077-320 9700

www.vanleendertbv.nl

 



                        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
16 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
18	 Fietsdagtocht	&	Picknick	 ZijActief
19 Inloopmorgen KBO
20 Zomerdagreis (3-dorpen) KBO
26 Inloopmorgen KBO
26 Parochievergadering (20.00 uur) in de watermolen Kerkbestuur Parochie
  

JULI  
  
1	 Seizoensafsluiting	 SMT
2 Buitenoptreden bij de BIT Aostrumse Zangkompeneej
7 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
10 Picknick De Zonnebloem
21 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
27 Jeu de Boules (3-dorpen) KBO
  

AUGUSTUS  
  
6 Kevelaer (3-dorpen) KBO
11 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
25 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
  

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
15 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
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
29 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
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
13 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
14 Computeren & Bewegen KBO
15	 Dagreis	Wittem	(3	dorpen)	 KBO
16 Inloopmorgen KBO
16 Kienen De Zonnebloem
18	 Najaarscompetitie	 TCO
21 Creamiddag & Bewegen KBO
22	 Leven	met	een	Psychische	Kwetsbaarheid	 ZijActief
23 Inloopmorgen KBO
25	 Najaarscompetitie	 TCO
27 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
28 Computeren & Bewegen 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




