
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - 24 - 13 JUNI 2019

  

 

Tennislessen op sportpark “De Spar “ Oostrum 
nog toegankelijker. 
 
Sinds een jaar zijn er elke donderdagavond tennislessen op onze tennisbanen, zomer en winter, 

deze worden georganiseerd in samenwerking met tennisschool Maascourt en gegeven door Mees Roelofs. 
Iedereen is welkom: beginners, gevorderden, jong en oud. 
 
Voor 2019 staan er 5  tot 6 lesblokken gepland. ( onder voorbehoud van voldoende deelname) 
Om de toegankelijkheid van de tennisles te vergroten hebben we besloten het aantal lessen per lesblok te verlagen van 
10 of 8 lessen per blok, naar 5 lessen per lesblok. 
 
We starten naar verwachting, 1e week september, met het 4e lesblok.  
Dit lesblok bestaat uit een serie van 5 lessen. 
(Opgeven voor 11 juli e.e.a. i.v.m. naderende vakantie) 
 
Voor lesblok 4 zijn er nog plaatsen vrij in de les van 18.30u-19.30u. 
Je kunt je ook als groep opgeven, 4 maximaal 6 personen, voor dit lesuur van 18.30u- 19.30u. 
 
Om een lesblok tennisles te volgen hoef je niet perse lid van de tennisclub te zijn. 
Je mag rustig eerst wat lessen proberen en als je het leuk vindt daarna lid worden. 
Als tennis achteraf toch niet jouw ding blijkt te zijn, kun je na 1 lesblok besluiten om te stoppen. 
 
Het 5e lesblok start midden oktober, ook hiervoor kun je nu reeds aanmelden. 
 
Specifieke wedstijd- training voor herenenkel, - dubbel, dames enkel, - dubbel of mix is bespreekbaar. 
 
Interesse of graag meer info, graag aanmelden via e-mail of app onder vermelding van naam, ☎ (mobiel) en email.  
Na aanmelding volgt altijd een terugkoppeling over de mogelijkheden. 
Definitieve indeling door tennisleraar en lescoördinator een en ander zoveel als mogelijk in overleg. 
 
Namens T.C.O. 
 
Sjef van Haeren. 
06-53130766 
sjefvhaeren@home.nl 
 



 
 

 

 

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

        INZAMELEN OUD PAPIER

                     LOCATIE: PARKEERPLAATS

                     ‘t ALLEMANSCAÉ

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

24juni	 20.00u.	Repetitie	orkest

26	juni	19.00u.	Repetitie	Hit-it

Agenda

29	juni		Inzamelen	oud	papier

13	juli	 Inzamelen	oud	papier

27	juli		 Inzamelen	oud	papier



Zaterdag 22 juni 15.00 uur: heilige mis uit dankbaarheid bij gelegenheid van het
 50-jarig huwelijk van Harrie en Mia Holtackers-Driessen. 
 ook voor de overledenen van de familie Holtackers-Driessen. 
 (Pastoor) (Gemengd Koor) 

Zondag 23 juni 9.30 uur: Hoogmis (pater Ruud Willemsen) (samenzang)

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

 18.00 uur: H. Vormselmis voor 9 leerlingen van groep 7 en groep 8! 
 Het H. Vormsel wordt toegediend door hulpbisschop Mgr. E. de Jong.  

 voor de vormelingen, hun ouders en leerkrachten, 
 voor het geluk en welzijn van onze parochie Oostrum,
 voor een goede en positieve toekomst van de leerlingen en studenten,   
 voor vriendschap en samenwerking, voor eenheid en vrede in de wereld.

Dinsdag 25 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.         

 

Op woensdag 26 juni zal Music for Life als afsluiting van het seizoen een 
optreden geven bij de Watermolen.  Begintijd is 14.00u.  

Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren. Tevens een goede 
gelegenheid om te zien met hoeveel plezier er muziek gemaakt wordt.         
En mocht u zin hebben om zich bij ons aan te sluiten dan kan dat altijd. 
Het maakt niet uit op welke instrument en of u wel of geen ervaring heeft. 
Indien er voldoende beginners zijn starten we na de vakantie                                
met een nieuwe groep. 

  Informatie vindt u op www.smtoostrum.nl  onder vereniging/Music for Life. 
 

 





 
 

IVN slootjesdag, waterfestijn voor jong en oud 
 

 
Op zondag 23 juni, van 11:30 tot 16:00 uur, organiseert IVN Geijsteren-Venray voor jong en oud verschillende leuke 
activiteiten in, op en rond de beek. Dit jaar zijn bijna alle activiteiten geconcentreerd bij de ‘omgevallen boom’ in de 
Geysterse Bossen (bij de voormalige voetbalkantine linksaf, doorlopen tot aan de beek). De activiteiten vinden plaats 
aan de waterkant, daarom is begeleiding van (groot)ouders wenselijk. Aanmelden voor dit waterbeestjesfestijn is 
niet nodig. Alle activiteiten zijn gratis en er is vrij parkeren bij het voormalige voetbalveld aan de Oostrumseweg 34 in 
Geysteren.  
 
Kruip, glibber, speur lang de Oostrumse beek tijdens de Slootjesdag van het IVN Geysteren-Venray. Deze dag kunnen 
kinderen en hun (groot)ouders onder begeleiding van natuurgidsen van het IVN op ontdekkingstocht in en rond het 
water. Je leert van alles over roeiende bootsmannetjes, schaatsende insecten en lieflijke kokerjuffers. Wat is er allemaal 
te doen? 
 Bij de omgevallen boom gaan kinderen met proefjes aan de slag om de doorzichtigheid en de temperatuur van het 

water te bepalen. Ook kunnen ze een bootje van natuurmaterialen maken en de stroomsnelheid meten en 
onderzoeken hoe een rivier ontstaat. 

 Bij het ven achter de Rosmolen liggen  schepnetjes klaar, zodat kinderen met (groot)ouders aan de slag kunnen om 
waterdiertjes te vangen. Met behulp van een zoekkaart kunnen de gevangen waterdiertjes op naam gebracht 
worden. En wil je dan nog meer weten? Er staan IVN-natuurgidsen paraat om je te helpen en om al je vragen te 
beantwoorden. 

 De Wateronderzoek excursie start om 12:00 bij de omgevallen boom. Onder begeleiding van de deskundige gidsen 
wandel je langs de Oostrumse beek en het ven. Zij vertellen over waterbeheer en -kwaliteit en het belang daarvan 
voor mensen, dieren en planten. Na de wandeling weet je waarom saaie kaarsrechte kanaaltjes omgetoverd 
worden tot meanderende beken en op welke manieren wateroverlast wordt bestreden. Hoe we omgaan met 
klimaatverandering en wat we doen om verdroging of vernatting van onze omgeving te voorkomen. 

 Infostandjes bij de omgevallen boom. 
Ben je uitgewandeld of klaar met waterdiertjes vangen dan kun je een kijkje nemen bij de infostandjes van IVN 
Geysteren-Venray en Waterschap Peel en Maas. Je kunt rondneuzen tussen leuke foldertjes en kaartjes over van 
alles en nog wat of even een lekker kopje koffie, thee of limonade drinken. Maar ook hier kun je enkele leuke 
activiteiten doen: 
- Voorkom overstromingen op de waterbaan  
- bekijk de muskus- en beverrat en de indrukwekkende tanden van de bever  
- Doe de schedelpuzzel en ontdek zelf welke schedel bij welk dier past  
- Bekijk waterdiertjes en –plantjes onder een microscoop.  

 
Kortom een leuke dag voor jong, maar zeker ook voor oud. Want ook voor volwassenen is het leuk om met water bezig 
te zijn en te ontdekken wat er allemaal leeft in, om en op het water. 
 

 



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



 
 
 
 
Op woensdag 26 juni staat er weer een heerlijke maaltijd op het menu. 

 
Soep 

* 
kippilav 

* 
toetje 

 
 

De kosten voor dit etentje bedragen € 7.50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 22 juni opgeven. 
 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
       
   
              Graag tot ziens.      De vrijwillige megjes uut de keuken. 
 
 
 
‘Eduard, bedankt voor de lekkere vis’  
 
 
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 26 juni. 
 
Wilt u er voor zorgen dat u uiterlijk om 12.00 uur aanwezig bent? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  22 juni 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



 

Ben jij een steuntje in de rug?                  
Synthese zoekt vrijwilligers voor OOK; 
Ondersteuning Ouders en Kinderen                     
in de gemeente Venray.  

 
Synthese zoekt enthousiaste vrijwilligers die tijdelijk ondersteuning willen bieden aan gezinnen met opvoedingsvragen. 
Gewoon van ouder tot ouder, thuis in het gezin. Je biedt een steuntje in de rug bij bijvoorbeeld het aanbrengen van 
structuur in de opvoeding, het versterken van zelfvertrouwen van de ouder of hulp bij het uitbreiden van het sociale 
netwerk van het gezin. 
 

‘’Soms kan het bieden van een luisterend oor al enorm helpend zijn’’ 
 

Anneke, vrijwilligster bij OOK en zelf moeder: ‘’Ik observeer, inventariseer en draai een tijdje mee. Dan kom ik 
bijvoorbeeld op woensdagmiddag als alle kinderen thuis zijn. We drinken een kop koffie en praten wat. Of ik neem een 
leuk boekje mee en ga voorlezen. Moeder ziet het kind tot rust komen en leert van de interactie die ontstaat’’.  
 

Als vrijwilliger mag je rekenen op ondersteuning van Synthese.                 
Naast een vast contactpersoon organiseert Synthese elke 8 weken een 
vrijwilligers- of themabijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen 
vrijwilligers ervaringen uitwisselen, maar leer je ook meer over 
bijvoorbeeld voorlezen in een gezin, opgroeien vanuit een andere 
cultuur en emoties bij kinderen. Daarnaast ontvang je als vrijwilliger 
reis- en onkostenvergoeding en worden er diverse 
scholingsmogelijkheden aangeboden. 
 

Vrijwilliger worden?  
Wil je vrijwilliger worden in een enthousiast en gezellig team?                                
En wil jij net zoals Anneke iets betekenen voor een gezin bij jou in de buurt? Dan is OOK op zoek naar jou! 
Heb je interesse of wil je meer weten over OOK? Neem dan vrijblijvend contact op via 0478 517300 en vraag naar 
Moniek Seijkens of mail naar m.seijkens@synthese.nl 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 



077-320 9700

www.ikzoekeenCONTAINER.nl

 



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

  

JUNI  

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
  

 

 

                                                                                                                     

Openingstijden : Ma t/m Vrijdag 9.00 uur-18.00 uur                       Adres :  Matthiasstraat 11 
              Zaterdag : 9.00 uur – 17.00 uur        5811AN  Castenray 

                            www.aspergeboerderij-friesen.nl                                 Tel: 0478-571364 Gsm: 06-53651456 
 Nieuw aspergekroketten. 

Wij zijn nog geopend t/m 25 juni. 
Vanaf nu hebben wij een boerderijautomaat en u kunt dus 24 uur asperges en aardbeien kopen. 

 

 

 

                        

                       

 

Heerlijke asperges, vers van eigen land! 
Ook geschild. 
Wij verkopen ook verse aspergesoep en 
aanverwante producten. 
 
 




