
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Aansluiten glasvezelmodem 
In Oostrum wordt vanaf deze week gestart met het aansluiten van de glasvezelmodems 
in de woningen. U ontvangt hiervoor vooraf een mail die u moet bevestigen.                      
Zonder bevestiging via de link in deze mail, komen ze niet aansluiten. Bent u op het 
voorgestelde tijdstip niet aanwezig? Dan kunt u de afspraak in overleg verplaatsen. 

Opzeggen huidige abonnement 
Zodra het witte kastje (glasvezelmodem) in de woning hangt neemt de provider contact met u op om uw huidige 
abonnement op te zeggen. In de meeste gevallen ontvangt u een brief die u in kunt vullen, ondertekenen en naar de 
huidige provider kunt sturen. Let hierbij op dat u de datum van opzegging niet eerder plant dan de datum dat de 
glasvezelrouter bij u wordt aangesloten anders komt u misschien zonder diensten te zitten.                                                               
Ons advies is om minimaal 1 week overlap van abonnementen te hebben.  Gebruik altijd de opzegbrief die u van de 
nieuwe provider ontvangt of de opzegservice die de provider u aanbiedt. 

Plaatsen en aansluiten router 
De provider stuurt de router met aansluitinstructie op óf u ontvangt een uitnodiging om een afspraak te maken met een 
monteur om de router aan te laten sluiten. De monteur doet de basisinstallatie voor internet, tv en/of telefonie.  Heeft 
u nog meer zaken in huis die u wil aansluiten, dan moet u dit zelf regelen. Wilt u hulp bij het aansluiten of wilt u graag 
advies, extra hulp dan kunt u contact opnemen met één van onze service ontzorgbedrijven. Deze zijn te vinden op de 
website:  www.glaswebvenray.nu  → ontzorgen  → service ontzorgbedrijven.  

Nieuw mailadres 
De mailadressen van o.a. KPN en Ziggo zijn via GlaswebVenray niet meer te gebruiken. U moet dan een nieuw mailadres 
aanmaken. Wanneer u een nieuw mailadres heeft, vragen wij u om dit door te geven bij uw nieuwe provider en bij 
GlaswebVenray; bij voorkeur per mail doorgeven. 
GlaswebVenray is telefonisch bereikbaar via 0478 – 206 960  en per mail:  info@glaswebvenray.nu  

De providers zijn bereikbaar: 
PLINQ:  088 – 776 8444     info@plinq.nl 
TriNed:  0880 – 80 3030 

Aanmelden als klant 
Wilt u nog aanmelden als klant? Dit is nog steeds mogelijk! Wilt u weten wat de eenmalige aanlegkosten zijn? 
Mail dan naar info@glaswebvenray.nu 

 

Met vriendelijke groet, 
Glasweb-team Oostrum 
 

 



 
 

 

 

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 

 

  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 

29 juni 09.00u. Inzamelen oud papier

Agenda

13 juli Inzamelen oud papier

27 juli  Inzamelen oud papier

10 aug. Inzamelen oud papier

24 aug. Inzamelen oud papier

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

        INZAMELEN OUD PAPIER

                     LOCATIE: PARKEERPLAATS

                     ‘t ALLEMANSCAÉ



Zondag 30 juni 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Herenkoor) 

 Gien Jeuken-Fleurkens en Teng Moorrees,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.

Dinsdag 2 juli 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.            
  

 
Nog op zoek naar een mooie combinatie               
van vakantie en bedevaart? 
 

Op zoek naar een reis die begeleid wordt door iemand die al voor de 50e keer 
gaat? Meld U dan aan bij Lourdesgroep Maas en Peel ze gaan dit jaar nog een 
keer naar Lourdes en wel van  16 t/m 21 september met het vliegtuig. 
Als U CZ verzekerd bent kunt U ook voor deze reis aanmerking komen voor een 
korting van maar liefst € 600,00. 
Onze reizen  zijn medisch verzorgend en zijn geschikt voor jonge, oudere,  
zieken en gezonde mensen.  Lourdesgroep Maas en Peel reist onder de vlag van                                 
“ Het huis voor de Pelgrim”.                                                                                                                     
Meer informatie is verkrijgbaar bij Cristien Goumans via telefoon                                         

☎ (0478) 636676 / (06) 23532814 of kijk op 
www.lourdesgroepmaasenpeel.jouwweb.nl.  
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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 
 

Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 
Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan,                                                                                
kan daarvoor op maandag 1 juli 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 5 augustus.  

 





 

SAMEN REIZEN, ECHT EEN MOOI VERZETJE                      
 

Na een leuke rondleiding in het ruime pluimveemuseum volgde een bijzonder                                                                    
natuurrijke rondrit door het schitterende kroondomein en ook mooie dorpjes                                                                   
waarbij luisterrijke uitleg door een prima gids. Dat alles met koffie/gebak, een ruime lunch,                                                        
een gratis drankpauze en een heerlijk diner. Na deze zeer geslaagde dagreis is het voor velen uit Oostrum, 
Oirlo en ook Castenray uitkijken naar begin september.                                                                                                                                                                           
Immers dan staat de mooie vierdaagse reis naar Noord Nederland op het programma.                                 
Deze gaat dus door en er zijn nog plaatsen beschikbaar en iedereen die nog mee wil kan dus nog informeren resp. 
zich aanmelden bij Hay Achten, ☎ 0478-571726. 

 

 

 

Excursie Heukelomsebeekdal  
 
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 30 juni  een excursie naar het 

Heukolomse beekdal, in de volksmond Heuloërbroek genoemd, in Bergen.                                                                                                            
De excursie start om 10:00 uur bij de parkeerplaats van de voormalige Truck Stop Arizona, Aijerdijk 1 in Bergen.                                                                                 
Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Goede wandelschoenen zijn gewenst. 
 
Het Heuloërbroek is een laaggelegen gebied in het 
winterbed van de Maas, waar de Heukelomse beek 
door stroomt.   Uit de oostelijk gelegen Maasduinen 
komt kwelwater van goede kwaliteit toegestroomd. 
In de lente bloeien langs de slootkanten 
Dotterbloemen, karakteristiek voor zulke 
kwelsituaties. Andere vochtminnende planten zijn 
echte koekoeksbloem en pinksterbloem.  Het gebied 
bestaat uit een afwisseling van vochtige en droge 
bossen en grasland. De weiden worden gescheiden 
door houtwallen en oude heggen. Aan de zuidkant 
van het gebied ligt een hoger stuifduin. Het is een 
zeer afwisselende wandeling in een gebied dat nog 
niet door veel mensen is ontdekt.  
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 Heeft u last van de Eiken processierups?  
 

Wij kunnen hem voor u verwijderen.  
 

Vraag vrijblijvend een offerte aan 



 

 Zomercursus Plezier op school  
 “Naar het voortgezet onderwijs …. Leuk? Echt niet!“ 

 
De overgang naar het voortgezet onderwijs kan voor kinderen die op de basisschool gepest zijn of problemen hebben in 
de omgang met andere kinderen, extra moeilijk zijn. Het maken van een goede start is erg belangrijk om te voorkomen 
dat deze problemen zich op de nieuwe school herhalen.  
 
Doel van de cursus is om de kinderen te helpen met plezier en zelfvertrouwen naar de nieuwe school te laten gaan. Ze 
leren contact te leggen met andere kinderen, voor zichzelf op te komen en om te gaan met plagen en pesten. We 
besteden aandacht aan positief denken en non-verbaal gedrag zoals houding, oogcontact en stemgebruik. 
 
Aan het einde van het schooljaar vinden de individuele kennismakings-/intakegesprekken plaats. Voorafgaand aan de 
cursus vindt een ouderavond plaats om kennis te maken met de trainers en informatie over de inhoud van de cursus te 
krijgen. In/rond de herfstvakantie is er een terugkombijeenkomst voor de deelnemers en bestaat er de mogelijkheid 
voor ouders om een afsluitend gesprek aan te vragen. 
 
Voor wie: Aanstaande brugklassers uit de gemeente Beesel, Venray, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar en Venlo.  
Wat: Tweedaagse zomercursus Plezier op school. 
Waar: In Venlo en Venray op een nog nader te bepalen locatie.  
Wanneer: De week voordat het voortgezet onderwijs begint: dus tussen 12 augustus en 16 augustus. Het is nog niet 
helemaal duidelijk welke dagen precies.  
 
Informatie en aanmelden 
Aanmelden kan tot twee weken voor de start van de training.  
Voor aanmelding en vragen kun je contact opnemen met: Synthese in de betreffende gemeente of via 
groepswerk@synthese.nl. Mensen uit Venlo kunnen contact opnemen met Petra Gerrits, 0478 517300.  
 
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving. 
              
 
                                                                         



 



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

JUNI  
  
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
  

NOVEMBER  
  
1	 Najaarscompetitie	(Inhaaldagen)	 TCO
2	 Uitwisseling	met	de	Gagel	(Wanssum)	 TCO
4 Creamiddag & Bewegen KBO
5	 Themamiddag	Diëtetiek	 KBO
6 Inloopmorgen KBO
7	 Spellenavond	 ZijActief
8	 Najaarscompetitie	(Inhaaldagen)	 TCO
10	 Gezellig	Zondagmiddag	(14.00	-	16.00)	in	de	Watermolen	 Servicepunt	Oostrum
11 Computeren & Bewegen KBO
12 Kienen KBO
13 Inloopmorgen KBO
14	 Algemene	Ledenvergadering	Roermond	 ZijActief
15	 Najaarscompetitie	(Inhaaldagen)	 TCO
16	 Herfsttoernooi	 TCO
18 Creamiddag & Bewegen KBO
19	 Pilates	 ZijActief
20 Inloopmorgen KBO
24	 Gezellig	Zondagmiddag	(14.00	-	16.00)	in	de	Watermolen	 Servicepunt	Oostrum
25 Computeren & Bewegen KBO
27 Inloopmorgen KBO
  

DECEMBER  
  
2 Creamiddag & Bewegen KBO
3 Pepernotenavond ZijActief
4 Inloopmorgen KBO
8 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
9 Computeren & Bewegen KBO
10 Kienen KBO
11 Kerstviering De Zonnebloem
16 Creamiddag & Bewegen KBO
18 Kerstviering KBO
18 Inloopmorgen KBO
19 Kerstavond ZijActief
21 Dinnershow SMT goes Classic SMT
22 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum



 

x 

We komen het je graag thuis brengen Indien gewenst 
Bel gerust: 06-40673098 - 06-10107413  

of kom even langs op kloostertraat 7 

Email: qnnoostrum@gmail.com  Ron, Joost, Bas 

 

ZE ZIJN ER NOG!!!! 
Ideaal om cadeau te doen of met vrienden op het terras 
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“ 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




