
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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  Stichting Lourdeswerk Venray e.o.  
  
            Compleet verzorgde groepsreis Lourdes  

Van 6 t/m 11 september gaan wij weer met het vliegtuig 
naar Lourdes. Het gaat hier om een volledig verzorgde reis.  
Parallel aan de vliegreis van september is er een busreis.  
Deze busreis is van 4 september t/m 12 september 2019.  
In Lourdes vormen we één groep en sluiten ons grotendeels aan bij het programma 
van de Limburgse bedevaart organisatie, ook wel “Het huis voor de pelgrim”. 
 

Deze reis is écht volledig verzorgd. Niet alleen voor wat betreft ontbijt, lunch en diner, maar U wordt de hele week 
persoonlijk door ons begeleidt. Er gaan vrijwilligers mee die de benodigde zorg kunnen leveren en /of rolstoelen kunnen 
duwen. 
 
Wij vinden dat eenieder die graag naar Lourdes wil, deze mogelijkheid ook moet kunnen krijgen.  Als de reiskosten voor 
u bezwaarlijk zijn kunnen wij als Stichting Lourdeswerk Venray e.o. u hier mogelijk in tegemoet komen. Indien u via C.Z. 
verzekerd bent kunt u ook voor een fikse korting in aanmerking komen. 
 
Voor meer informatie over deze reis kunt u, liefst na 18.00 uur, bellen met:  
Maria Philipsen       06-15141726,                                                           Sjaak Robben         06-22529374,                                                                                       
Leo Pouwels            06-39081416                                                             Jacqueline Guelen  06-11585147 

Web-site:    www.lourdeswerkvenray.com 
e-mail adres:          bernadette@lourdeswerkvenray.com 
Face book:      St.Lourdeswerk Venray en omstreken 

Lourdes 2019 !          “Zalig U die arm Zijt ” 
St. Bernadette Soubirous 

  

 

                          IN DE WEKEN 30 & 31 

              VERSCHIJNT ER GÉÉN 

OOSTRUMS WEEKBLAD 



 
 

 

 

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  27 Juli 09.00 - 12.00 uur
            (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

        INZAMELEN OUD PAPIER

                     LOCATIE: PARKEERPLAATS

                     ‘t ALLEMANSCAÉ

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

Agenda

27 juli  Inzamelen oud papier

10 aug. Inzamelen oud papier

24 aug. Inzamelen oud papier



Zondag 14 juli 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (samenzang) 

 jaardienst Marie Janssen-Gommans, Lei Janssen en overleden familieleden,
 Hanny Steenkamer-Hoogenes, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.

Dinsdag 16 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.          
  

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 ! 

  

                                                 



7 juli tot 15 augustus
gesloten wegens vakantie



Venray,  focus op m ensen

 

De Oostverbinding Venray bestaat als project uit het 
realiseren van een nieuwe verbindingsweg tussen de 
Stationsweg en de Henri Dunantstraat (ten oosten 
van de A73) en het opknappen van de Stationsweg 
vanaf de aansluiting op de nieuwe verbindingsweg 
tot aan rotonde bij de Oostsingel. 
 
Terugblik 
Eind 2018 heeft de gemeente Venray overlegd met 
de georganiseerde belanghebbenden zoals 
wijkraden, bedrijven en instellingen over de plannen 
om te komen tot de Oostverbinding Venray. 
 
In dit overleg is input opgehaald voor het 
uiteindelijke voorstel aan het gemeentebestuur. In 
februari van dit jaar heeft de gemeente groen licht 
gegeven voor de aanleg van de Oostverbinding 
Venray. Doel van dit project is om:  
 

1. een verbindingsweg aan te leggen aan de 
oostzijde van Venray om de bereikbaarheid 
van Venray te versterken; 

2. de verkeersveiligheid en doorstroming op de 
Stationsweg te verbeteren door de aanleg 
van parallelwegen, vrijliggende voet- en 
fietspaden en oversteekvoorzieningen.  

 
Het project omvat onder andere reconstructie van 
vier kruispunten: bij de Kruidenlaan, bij de Klaproos 
en bij de aansluitingen van de nieuwe 
verbindingsweg. Uitgangspunt voor deze 
kruispunten is om deze vorm te geven als rotonde. 
 

Voorbereidende werkzaamheden 
Inmiddels is de voorbereiding gestart om te komen 
tot een ontwerp van de weg. Daarnaast is een 
analyse uitgevoerd op mogelijke knelpunten voor 
het bestemmingsplan.  
Buiten is nog niet veel gebeurd. Alleen is alvast een 
deel van de coniferenhaag bij de campus voor 
arbeidsmigranten gerooid. Dat is gedaan om 
vertraging in de procedures in later stadium te 
voorkomen. De begroeiing wordt gecompenseerd in 
het ontwerp van de nieuwe Oostverbinding. 
 

Het eerste schetsontwerp verwachten 
we na de zomerperiode. 
 
Ontwerp 
De voorbereiding voor het ontwerp heeft helaas wat 
meer tijd gevergd dan verwacht. De gemeente 
verwacht het eerste schetsontwerp na de zomer te 
presenteren tijdens een informatieavond. U ontvangt 
te zijner tijd een uitnodiging daarvoor. U kunt dan 
de concrete plannen bekijken en uw tips of ideeën 
hierover delen met de gemeente.  
 
Dit schetsontwerp wordt vervolgens uitgewerkt in 
een voorlopig ontwerp. Dan komt er wederom een 
informatiemoment.  
Uiteindelijk wordt na deze tweede raadpleging het 
ontwerp definitief gemaakt. 

Dit is de eerste nieuwsbrief Oostverbinding Venray. Deze wordt verspreid onder 
aanwonenden en andere (direct) betrokkenen in het projectgebied. De nieuwsbrief 
informeert u over de stand van zaken van diverse aspecten rond de Oostverbinding 
Venray en verschijnt ongeveer vijf keer per jaar. 
 
 

Oostverbinding 
Venray 

NIEUWSBRIEF | JULI 2019 



Oostverbinding Venray
Op weg naar een gedragen ontwerp en realisatie 

van een nieuwe gebiedsontsluitingsweg

aan de oostkant van Venray

w w w .venray.nl

EL

UI DSI NGEL

LA
NG

STR
A

A
T

E
L

A73

A73

N2 7 0

Stat ionsw e g

Henri

Dunantstraat

Venray

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

 

  

Op sommige punten zal het ontwerp mogelijk 
(delen) van percelen van aanwonenden of 
aanliggende bedrijven overlappen.  
Dat gaan we de komende maanden in elk geval 
eerst in individuele gesprekken bespreken met de 
betrokkenen. 
 
Bestemmingsplan 
Om het project ook planologisch mogelijk te maken, 
moet er op basis van het definitief ontwerp een 
nieuw bestemmingsplan worden opgesteld.  
Dat bestemmingsplan gaat in op diverse 
omgevingsaspecten zoals bodemkwaliteit, geluid, 
archeologie en flora en fauna. Deze onderzoeken 
worden in de tweede helft van 2019 uitgezet en 
opgestart. De verwachting is dat het 
bestemmingsplan dan spoedig na de zomer van 
2020 in de gemeenteraad kan worden behandeld. 
Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is kan de 
schop in de grond. Daarom wordt gelijktijdig aan de 
bestemmingsplanprocedure ook gewerkt aan de 
stukken voor de aanbesteding waarmee een 
aannemer kan worden geselecteerd om het werk te 
gaan maken. 
 
Vragen 
Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen? Neem dan 
contact op met projectleider Rogér Hoeijmakers. Hij 
is bereikbaar via roger.hoeijmakers@venray.nl of 
telefoonnummer (0478) 52 33 33. 

De nieuwsbrief Oostverbinding Venray is een uitgave van de gemeente Venray. Deze wordt 

verspreid onder aanwonenden en andere direct betrokkenen in het projectgebied.  
De nieuwsbrief informeert u over de stand van zaken rond de Oostverbinding Venray en 

verschijnt ongeveer vijf keer per jaar.  

 



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).     

 



 



 
 

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 

 



 

  Nu plannen maken voor uw tuin,  
is dit jaar nog volop genieten. 

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan 



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

  

JULI  
  
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
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

 

 

                          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 



 



“ 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



 


