
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - 27 - 4 JULI 2019

  

Aan iedereen die wat meer wil weten 
over het onderwerp Dementie. 
 

Omdat wij er allemaal wel eens mee te maken krijgen, al is het maar op straat 
of binnen een vereniging willen wij op een luchtige manier wat meer 
informatie verstrekken over de omgang met mensen met dementie. 

Daarom organiseren KBO Castenray – Oirlo en Oostrum : 

Een avond met Theatergroep ‘Zorggeluk’. 
Bureau Zorggeluk maakt theater met inhoud! Theater met een boodschap! 

Mantelzorgers en vrijwilligers, maar ook wij allemaal, staan samen voor de vaak moeilijke opdracht om 
mensen met dementie te begrijpen, te begeleiden en te ondersteunen.  In het programma komen een aantal 
zeer herkenbare situaties en alledaagse dilemma’s aan bod: deze laten duidelijk zien en beleven wat de 
gevolgen van dementie zijn voor de persoon in kwestie en zijn of haar omgeving, 

De scènes zijn allemaal gebaseerd op de praktijk van het publiek, herkenbaar en maken duidelijk wat de 
gevolgen zijn van verschillend gedrag. Maar het toont ook het belang van ons eigen gedrag en dat van de 
omgeving. 

Omgaan met mensen met dementie, de moderne inzichten, en kleinschalig wonen is onze specialiteit. 

Op een vrolijke, interactieve, ludieke manier komt dit thema aan de orde…..maar het is theater met een 
boodschap!!! 

 

Uitnodiging: 
Bij deze willen wij iedereen uitnodigen voor deze avond op maandag 16 september 2019 om 19.00 uur                      
in “De Wis” in Castenray. Op deze avond is de entree vrij. 

Opgave bij:        Franzis Classens, KBO Castenray                                                                                                                                                                                     
                    wimenfranzis@outlook.com    of bel    ☎ 571201     Vol is vol ! 

  

                                                 



 
 

 

 

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   13 Juli 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 

Agenda

13 juli Inzamelen oud papier

27 juli  Inzamelen oud papier

10 aug. Inzamelen oud papier

24 aug. Inzamelen oud papier



Zondag 7 juli 9.30 uur: Hoogmis (pater Ruud Willemsen) (Gemengd Koor)

 jaardienst Nel Camps-van Vegchel, Geert Camps,
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.

Dinsdag 9 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.          

 

 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. 
 

 

 

 
 

Wij willen iedereen bedanken die ons 50 jarig huwelijk tot een 
onvergetelijke dag hebben gemaakt. 
Voor Uw aanwezigheid, de bloemen, de kaarten het was en is geweldig. 
 
Nogmaals iedereen bedankt. 
 
      Harrie en Mia Holtackers- Driessen 

 

 



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



     
U heeft ze vast wel eens gezien, al die (tuin) mannen                                               
van de KBO Oostrum.  
Zij zorgen ervoor dat het openbare groen prima in orde is. 
 De 3 groenploegen zorgen ervoor dat de perken schoon en  
onkruidvrij zijn en snoeien daar waar het nodig is. 
 
 

Wij zijn op zoek naar dames en heren die hen kunnen komen versterken. 
 
Wij schoffelen een 15 tal maandagen van maart t/m oktober en helpen in het najaar met het opruimen                       
van de afgevallen bladeren. Iedereen kan meedoen. 
 

Het zou leuk zijn als er ook een damesgroep zou ontstaan.                              
Heeft U interesse meld u dan aan bij een van de volgende                                                        
drie personen: 
 
 

Wim van Delft      Noud Cornelissen       Wim Volleberg 
Randenrade 14      Van Broekhuizenstraat 4     Asselberghstraat 6 
tel.584451                   tel. 580332                                        tel. 586933 

 

 

 

                          IN DE WEKEN 30 & 31 

              VERSCHIJNT ER GÉÉN 

OOSTRUMS WEEKBLAD 



 

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 



 
 

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 

 

 

Jeu de boules met Oirlo en Castenray 
Datum:            zaterdag 27 juli (bij slecht weer 3 augustus) 

Tijdstip: 09.30 uur 

Plaats:  Oirlo, Haalakker 

Opgave: t/m  UITERLIJK 19  juli  

Kosten:    € 3,--  per persoon  (incl. 1 koffie/vlaai)  

Opgave en betalen: 
via onderstaand invulstrookje  t/m uiterlijk 19 juli                                                                                                                  
bij Ellie Jeucken Binnenhof 5 Oostrum 

 
Zaterdag 27 juli is weer het gezellig jeu de boulen in Oirlo. We verzoeken jullie om 09.30uur aanwezig te zijn. 

Bij aankomst even melden en krijgt u een nummer én de koffie/vlaai bon.                                                                                
Er zal afhankelijk van tijdsverloop zo mogelijk een gezamenlijke lunchpauze gehouden worden.                                               
Hiervoor zelf uw lunchpakketje meenemen. Consumpties zijn voor eigen rekening. 

Bij slecht weer  (rond 9.30u. wordt hier over beslist)  hebben we een alternatieve  datum nl.  3 augustus 
Gelieve bij opgave door te geven of u 3 augustus ook in de gelegenheid bent om te spelen. 

Wij hopen op een grote opkomst. 

Graag tot 27 juli! 

 

Opgave Jeu de boules op zaterdag  27 juli + betaling van € 3,--  per persoon 

 

Naam:…………………………………………………………….                 

                                                                                                                                                                  

Aantal personen:……………………                      Tel.nr.____________________ i.v.m. alternatief                                        

 

Ik ben ook in de gelegenheid op de alternatieve datum     3 augustus:      JA   /  NEE 

 



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



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 

 

 

Bedevaart Kevelaer  met Oirlo en Castenray      
Datum:                dinsdag 6 augustus 2019 

Aanvang H. mis:             14.00 uur in de Kerzenkapelle in Kevelaer 

Vertrek met de fiets: 11.00 u. bij de Oesterham 

Vertrek met de auto:     13.00 u. bij de Oesterham 

                                       Eigen bijdrage:                € 4,-- per persoon (incl. 1 koffie/gebak)  

                                       Opgave:             via onderstaand strookje vóór 1 augustus  

                                          In te leveren bij Roos Rongen, Gildestraat 12 Oostrum 

 

Dinsdag 06 augustus is onze jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer met de KBO leden van Oirlo en Castenray. 

De Heilige Mis begint om 14.00 uur. De zang wordt verzorgd door het Gemengd Koor Oostrum.                                     
Aansluitend genieten van koffie met gebak in het klooster. 

Medepassagiers worden vriendelijk verzocht € 2,50 te betalen aan de chauffeur. 

Wilt u bij uw opgave doorgeven of u met de fiets of auto gaat en of u een auto tot uw beschikking heeft. ( i.v.m. 
eventuele weersomstandigheden ook graag uw telefoonnummer vermelden) 

A.u.b. de eigen bijdrage bij onderstaand strookje voegen. 

Graag tot ziens op 6 augustus! 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bedevaart Kevelaer, dinsdag 6 augustus 
 

Naam:___________________________________________________ Tel.nr_______________ 

 

Aantal Personen en bedrag______________________________________________________ 

 

Met  fiets / auto                          Eigen auto  ja/nee    (doorstrepen wat niet van toepassing is).     

 





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

JULI  
  
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
16 Theatergroep Zorggeluk (3-dorpen) KBO
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	



077-320 9700

www.vanleendertbv.nl



 

Insectenwandeling:                                                        
op zoek naar de Bruine Eikenpage 

 
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 7 juli  een insectenwandeling in de Boshuizerbergen, waarbij we op 
zoek gaan naar de vrij zeldzame Bruine Eikenpage. De excursie start om 14:00 uur aan het einde van de 
Zuiderbergweg in Oostrum (nabij het voormalig waterpompstation). Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.  

 
Hoewel de Bruine Eikenpage bruin is, is deze dagvlinder 
familie van de blauwtjes. Het is een vrij zeldzame vlinder die 
lokaal voorkomt op de hogere zandgronden in het 
binnenland, de duinen en Zuid-Limburg. De waardplant is, 
zoals de naam van het beestje al verraad, de eik en dan met 
name lage zomereikjes. De vliegtijd is van half juni tot begin 
augustus. In die tijd besteden deze vlinders veel tijd aan 
nectar drinken uit onder andere bloemen van braam, 
sporkehout, wilde liguster, jacobskruiskruid en 
koninginnekruid. De combinatie lage eikjes en overvloed aan 
nectarplanten is dan ook essentieel wil je deze vlinder 
vinden. In het gebied Boshuizerbergen, waar wij op zoek 
gaan, zullen we andere interessante insecten niet ongezien 
voorbij lopen, maar het zoeken naar de Bruine Eikenpage  
staat centraal. 
 
 
 

 
Op zondag 30 juni organiseerde Rijvereniging Wittenhorst uit Horst een concours                
op het evenemententerrein 'De Kasteelse bossen'. 
Claudia Enders nam deel aan het springen klasse B met haar paard Ilena.                                  
De combinatie behaalde een mooie 2e prijs in deze rubriek.  
 

 

 

                          IN DE WEKEN 30 & 31 

              VERSCHIJNT ER GÉÉN 

OOSTRUMS WEEKBLAD 





 

 

 

                          IN DE WEKEN 30 & 31 

              VERSCHIJNT ER GÉÉN 

OOSTRUMS WEEKBLAD 



“ 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


