
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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SMT huldigt jubilarissen 
 

 
Muziek maken doe je het liefst samen, met jong en oud bij elkaar. En bij een gezellige 

vereniging is het goed toeven. Dat bleek afgelopen zondag wel weer toen SMT maar liefst vier jubilarissen 
mocht huldigen. Tijdens een gezellige brunch werden Herman Verheijen en Wim Pluk onderscheiden voor hun 
60-jarige lidmaatschap, Joof Teeuwen voor 40 jaar lidmaatschap en Loes Kessels voor 25 jaar lidmaatschap. 
We wensen hen nog vele muzikale jaren bij onze vereniging toe!                                                                                  
Overigens verwelkomt SMT ook graag beginnende muzikanten of herintreders. Belangstelling?                                         
Kom gerust een keertje luisteren op maandag-  (harmonieorkest) of woensdagavond (slagwerk) vanaf 20.00u 
in de Oesterham. Of….reserveer nog snel een kaartje voor ons dinerconcert op 21 December a.s.                       
(meer info via www.smtoostrum.nl). Je bent van harte welkom!! 
 

 
De jubilarissen met partner. © Foto: Frank van de Venne 

 
 



 
 

 

 

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  2 November 09.00 - 12.00 
            (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

        INZAMELEN OUD PAPIER

                     LOCATIE: PARKEERPLAATS

                     ‘t ALLEMANSCAÉ

  2019 - ROOSTER - 2019
           Gezellig Zondagmiddag
  

 
10 Nov 
24 Nov 
8 December 
22 December 

2 nov. 09.00u. Inzamelen oud papier

4 nov. 19.30u. Groepsrepetitie discant

4 nov. 20.15u. Repetitie orkest

6 nov. 19.00u. Repetitie Hit-it

6 nov. 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

15 nov. Hit-it St. Maarten

16 nov. Inzamelen oud papier

24 nov. Intocht Sinterklaas

30 nov. Inzamelen oud papier



ZITTINGS-AOVENDEN KARKLINGELS 
 
Vreejdag 22 nevember en zaoterdag 23 nevember zien wèr de jaorlekse 
zittings-aovenden van òs Carnavalsvereniging. Ok dit jaor denke we d’r ien 
geslaagd te zien een moj programma vur ollie ien mekaar te zette mit 
butedäörpse artiesten en van aege bòjjem.  
 
Dit wilde nie missen, ge kunt de kaarte hale op de volgende daag: 
 
Verkoeëp leeje: Allemanscafé Aostrum 

Zaoterdag 2 Nevember tusse 17:00 en 19:00 
  

(Ge mugt maximaal 4 kaarte p.p. mit neme) 
 
Vreeje verkoeëp: Allemanscafé Aostrum 

Zondag 10 Nevember tusse 15:00 en 16:00 
Pries € 12,50 ,- 

 
Noa de vreeje verkoeëp zien d’r nog kaarte áf te hale beej: 
 
Arjan Kempen, Hoefslag 5 
 
De Kemmissie Zitting 
 

Vrijdag 1 nov. 9.00 uur: Allerheiligenmis in de Mariakapel (Pastoor)

Zondag 3 nov. 9.30 uur: Hoogmis (pater Ruud Willemsen) (Gemengd Koor) 

 jaardienst Leo Custers,
 Leo en Frank Martens, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 

Dinsdag 5 nov. 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.          
 



Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan 
daarvoor op maandag 4 november 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 2 december. 

 



Finaleavond Rabo ClubSupport 
Tijdens een drukbezochte en feestelijke Rabo ClubSupportavond op maandag 21 oktober ontvingen de aanwezige leden van 
verenigingen en stichtingen in de Schouwburg van Venray een cheque ten behoeve van hun club. Jaarlijks ondersteunt 
Rabobank Horst Venray met deze campagne het verenigingsleven in de gemeenten Horst aan de Maas, Venray, Well en 
Wellerlooi.  Op de finaleavond van Rabo ClubSupport werd bekendgemaakt dat 8.293 leden van Rabobank Horst Venray op 
464 clubs hebben gestemd. Ieder lid had vijf stemmen te vergeven en iedere stem was € 3,76 waard. Stichting Mart Roeffen in 
Grubbenvorst kreeg de cheque met het hoogste bedrag uitgereikt: € 1.441,- gevolgd door Stichting Vrienden Hospice Zenit in 
Venray (€ 1.418,43), Harmonie St. Catharina Leunen-Veulen-Heide (€1.361,99), Stichting Vrienden Hospice D’n Doevenbos te 
Horst (€1.339,42) en KBO afdeling Horst (€ 1.260,41).  

“Met Rabo ClubSupport, het Coöperatiefonds en het traject Samen voor de Gezondste Regio ondersteunen we deze mooie 
regio”, aldus directeur Edwin de Bruijn. “Met Rabo ClubSupport reiken we ieder jaar een deel van onze winst uit aan de lokale 
verenigingen en stichtingen. Dit jaar is het totaalbedrag € 155.000,-, waarbij iedere aanwezige club ten minste € 50,- 
ontvangt.”  Op de finaleavond werd ook aandacht geschonken aan vrijwilligers over de lokale clubgrenzen heen. Zo vertelde 
Xavier Friesen enthousiast over zijn project ‘Bouwstenen in Zambia’ waar hij zich al vanaf zijn elfde voor inzet. Hay Emonts 
lichtte toe wat hij zo mooi vindt aan het verbinden van mensen en het elkaar verder helpen.  

Na enkele muzikale intermezzo’s zette kwartiermaker Rob van Lieshout kort uiteen wat het traject Samen voor de Gezondste 
Regio inhoudt. En Willy Hubers riep jongeren op zich te melden voor een bestuursfunctie in een vereniging. “Het 
verenigingsleven heeft jongeren nodig. We moeten er samen voor zorgen dat het de moeite waard blijft om hier te blijven 
wonen, werken en recreëren.” Aan het einde van deze feestelijke avond, die werd gepresenteerd door cabaretière Karin 
Bruers, bedankte Edwin de Bruijn alle aanwezigen en wenste ieder verenigingslid veel succes met het behalen van gestelde 
doelen. “Op deze wijze geeft Rabobank Horst Venray geld terug aan de lokale gemeenschap. Samen vieren we de winst.” 

Benieuwd naar de uitslagen van alle clubs? Kijk dan op rabo-clubsupport.nl/horst-venray 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijschrift foto: vertegenwoordigers van de clubs met hun cheques, samen met Rabocollega’s Susanne Stevens, Twan Litjens, 
cabaretière Karin Bruers, zangeres Nienke Wijnhoven en directeur Edwin de Bruijn (2e van rechts) 

Voor meer informatie kun je terecht bij de afdeling Marketing, Communicatie & Coöperatie, via e-mail naar 
communicatie.horstvenray@rabobank.nl of via telefoonnummer (077) 389 84 40. 



 

Hallo, 

Heeft u er ooit aan gedacht wat er allemaal in het kanaal van uw WTW of mechanische ventilatie-box in uw 
woning, kan zitten. Veel troep. 

Wist u dat uw WTW of mechanische ventilatie-box elk jaar een onderhoudsbeurt nodig heeft? 
Wist u dat de kanalen elke 8 tot 10 jaar gereinigd dienen te worden? 
Wist u dat de stijgschachten ook gereinigd dienen te worden? 
Wist u dat de dak-ventilatoren elk jaar gereinigd dienen te worden? 
 
Wat doet KMDR? 
 
KMDR kan er weer voor zorgen dat de kanalen weer netjes worden. 
Wij kunnen de onderhoudsbeurten van uw WTW of ventilatie-box uitvoeren, zodat deze weer optimaal 
werken. 
 
Heeft het bovenstaande u aan het denken gezet… hierdoor interesse gewekt? 
Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar: kmdr@xs4all.nl 
U kunt ook bellen mocht u dat fijner vinden: +31 (0)6 22 11 25 07 of +31 (0)6 21 55 45 71. 
 
Groet   KMDR 
 
Van Vlattenstraat  67 
5975 SE  Sevenum 
www.kmdrsevenum.com 
k.v.k.: 14117187 
 
Voor de reiniging: 

  
 
Na de reiniging 

  



   THEMAMIDDAG DIËTETIEK 
Datum:  dinsdag 5 november  aanvang 14.00u.     

Locatie: de Watermolen    

Opgave: bij Jan Kreutz  tel. 0478-588355  tussen 18.00 – 20.00u of mail jankreutz@hotmail.com  

                                                      
Danny Broeren-Custers diëtist & counsellor & leefstijlcoach verzorgt een leerzame middag.                                                               

Om langer te leven en om chronische ziekten en beperkingen zo lang mogelijk uit te stellen,                                                     
is gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging belangrijk. Dit geldt ook voor onze doelgroep                            
van 50+ in Oostrum.  

Het proces van (gezond) ouder worden verloopt bij iedereen anders.  Er zijn algemene voedingsrichtlijnen 
te geven, maar er kunnen ook aanvullende specifiekere adviezen nodig zijn t.a.v. voeding, ziekte en 
gezondheid.  

De algemene voedingsrichtlijnen met extra aandachtspunten voor de doelgroep 50+ zullen op deze 
middag aan bod komen tijdens de bijeenkomst. 

Zijn er specifiek vragen of onderwerpen waar u meer over wilt weten, geef dit dan van te voren aan via 
onderstaande strook bij Jan Kreutz , Wester Thienweg 17. 

We zullen zeker ook nog ruimte reserveren voor het stellen van vragen! Want soms zie je door de bomen 
het bos niet meer met alle informatie en de goed bedoelde adviezen over voeding! 

 

Mijn vraag voor de themamiddag diëtetiek, dinsdag 5 november 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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. 



21  DECEMBER 2019   •   AANVANG 19 .00  UUR 

18 .30  UUR ZAAL OPEN

D'N OESTERHAM

DINERCONCERT

KAARTJES BESTELLEN VIA
WWW.SMTOOSTRUM.NL



 
 

 SMT Spicy Classic 
 

 
Zin in een sfeervolle avond uit? 
Hou je van lekker eten? 
Geniet je van klassieke muziek? 
Wil je in kerststemming komen zonder een hele avond naar kerstliedjes te moeten luisteren? 
Of heb je zin om iemand blij te maken of te verrassen? 
 
Reserveer dan een kaartje voor SMT Spicy Classic, een muzikaal diner met een knipoog naar de kerst.  

- Wanneer? 21 December 
- Waar? Oesterham 
- Kosten? 45 euro (inclusief 4-gangendiner en drankjes tijdens diner) 
- Hoe laat? 19.00 u (zaal open 18.30 u) 

Kaartjes via www.smtoostrum.nl. Wees er snel bij want vol = vol! 
 
 
 
  

 

De stemmen van Rabo Clubsupport 
zijn geteld en er is een mooi bedrag bij 
elkaar gebracht. Mensen van Aostrum, 
hartelijk dank voor jullie steun! 

 
 

 



  

 

STICHTING HISTORISCHE KRING OOSTRUM EN SPRALAND 

 

 
Publicatie van de Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland. 
 
Verslaglegging van oorlogservaringen van heer Dijkman, oud-politieagent en oud-inwoner van 
Oostrum.  Periode september 1944 tot Kerstmis 1944. 
 
Deel 3 
 
 
Stiena Koenen, haar broer Antoon en haar vader kookten voor onze ploeg en heel fijn hoor. 
Zij kookten op het fornuis van en in het huis van Verstegen, gelegen achter de fabriek. 
Even luisteren of er geen granaten kwamen en dan op een draf over steken, om toch maar een muur 
tot dekking te hebben. Het was echter een geweldige benauwde en vuile boel in den kelder hoor. 
Er waren te veel menschen in. 
De ruimte waar men overdag zat, werd in den avond omgezet in slaapzaal. Bedden werden op de 
vloeren gegooid en daar op werd, zoo goed en zoo kwaad als het ging geslapen. 
Je lag zoo’n beetje kop en staart en als je ’s-nachts tegen je gezicht eens een voet van een 
overbuurman gedrukt kreeg, was dat heel gewoon. 
Met het opmaken van die bedden was het echter zoo ’n stoftroep, dat je er bijna in stikte. 
Waar het front steeds dichterbij kwam, hadden we hoop, dat we spoedig door de Engelschen zouden 
worden verlost uit onze benarde positie en onder het moordend granaatvuur vandaan zouden 
komen. Het front bevond zich op ongeveer 1 kilometer bij ons vandaan. Er kwam echter niets van. 
Onze woning, waar we zoo af en toe eens naar toe liepen, was door de granaten al aardig 
beschadigd, maar was toen, als er niets meer bij was gekomen, heel goed bewoonbaar te maken 
geweest. Het meeste was toen ook maar pannenschade. 
Toen kwam echter de klap op de vuurpijl. Reeds meer dan een week zaten de Engelsche troepen vlak 
bij ons en was het dorp Venray al bevrijd. Men zag bij ons bijna geen mof meer. 
Alleen een enkele infanterist zag men loopen. Die hadden echter geen keuken meer en liepen het 
eene  na het andere huis in en aten op wat zij vonden, terwijl er meteen door hen wel het een of 
ander in de zak werd gestoken. 
Op zondagmorgen 29 October 1944 kregen we toen het bericht dat we moesten evacueeren in de 
richting Wanssum, iets dat we nooit meer hadden gedroomd. 
Het viel ons eerst hard dien kelder te moeten verlaten, daar we daar al te veel ellende hadden 
doorgemaakt, doch dit altijd maar hadden gedragen, omdat we dachten, hoe erger het wordt, des te 
eerder is de Tommy daar en zijn we tenminste verlost. 
Nu echter mochten we weer voor de moffen uit en wisten natuurlijk niet waar we bleven. 
Mogelijk moesten we nog eens  de ellende wat we reeds in Oostrum mee hadden gemaakt krijgen, 
nu weer op een andere plaats. Waar zou het einde daarvan zijn, als men steeds verder werd 
gedreven. Er waren menschen bij die al voor de 2e en 3e keer evacueerden. Tenslotte kwam men  
misschien nog in Duitschland terecht. 
 



Van een andere kant viel het echter ook weer mee dat we er uit moesten. Het was in dien kelder een 
geweldige stofbende. 
Jacques, die toch al verkouden in dien kelder was gekomen, was er door gebrek aan frissche lucht , 
niet beter, maar wel veel slechter op geworden. Hij lag soms heele nachten te hoesten en we 
dachten het ergste voor hem.  
 
Mam, die natuurlijk net als iedereen, bang was voor de granaten, kon de kinderen niet die verzorging 
geven , die ze noodig hadden en die  ze gewend was hun te geven. 
De kinderen zagen er, door hun verkoudheid en het vele stof,’ s-morgens soms uit als negers. 
Het was zoo erg met de granaten, dat we soms dagen niet behoorlijk boven konden komen en de 
kinderen eens goed kon wasschen. 
Toen we dus uit dien kelder moesten, kwamen de kinderen ook weer eens in de frissche lucht. 
We pakten in wat we dachten dat we mee konden nemen en trokken met de familie Koenenen 
juffrouw Jacobs  tezamen weg, met twee kruiwagens , twee rijwielen en ons wandelwagentje, alles 
zwaar beladen. 
Deze kinderwagen had reeds lang klaar gestaan om te evacueeren en was volgeladen. Toen we 
echter moesten gaan, lag de wagen ondersteboven geschoten, met de inhoud stuk en over de grond. 
Ook het wandelwagentje stond klaar en was aangeschoten. 
Het had nog drie goede wielen over. Alzoo begon onze tocht. 
Vele malen hadden we vroeger afbeeldingen van landverhuizers en iets dergelijks gezien. Thans  
waren we echter zelf zoo ver. Het was een zielig gezicht. 
Oude menschen op een wagen, gelijk ook zieken en heele kleine kinderen. Zooveel men kon sleepte 
men mee.De eerste stappen waren zwaar, om zoo je huis en goed achter te moeten laten. 
Oostrum was toen nog niet zoo heel zwaar getroffen. Spoedig echter kwamen we daar ook weer 
overheen en werd er al weer eens gelachen met al de ellende. 
Het was op dien Zondag gelukkig mooi weer en er vielen in het geheel geen  granaten. 
De reis was zwaar. Vooral ook voor Mam die de kleine Jacques vanaf Oostrum tot aan de plaats van 
bestemming heeft moeten dragen. Dit was ongeveer 8 kilometer loopen. Lida heeft bij iemand 
achter op de fiets gezeten. Wij mannen wisselden geregeld van kruiwagen , omdat de een al 
zwaarder was dan de andere. We kwamen eerst door Wanssum, waar we bij bakkerij Pijpers  een 
tijdje in de bakkerij hebben gezeten. We warmden wat door, dronken een bak koffie, kregen twee 
brooden en gingen na eenigen tijd door naar Meerlo. 
We belandden na een vermoeide reis bij Peeters op de Krap. De menschen  waren zelf met 4 
personen en namen ons er met 11 man bij. Bedden waren daar natuurlijk niet en daarom gingen we 
dadelijk aan het stroozakken maken, waar we met 11 man  dien nacht en ook de volgenden in een 
kamer sliepen. 
Den volgenden dag  begonnen we dadelijk aan de bouw van een schuilkelder buiten, daar hun 
huiskelder te klein was om zooveel man te kunnen bevatten, in geval van nood als alles er in moest. 
In Meerlo wisten ze nog niet veel af wat granaten en dergelijke rommel was en lachten een beetje 
om onze angst. 
Peeters, de baas van het huis, was al 8 jaar ziekelijk  en lag de laatste jaren altijd in bed. Hij leed  aan 
het water en had ontzettende pijnen. In de dagen dat we daar waren, is hij overleden en heb ik hem 
met buurman nog moeten kisten. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

© Niets uit deze publicatie mag zonder toestemming van de Stg Historische Kring Oostrum                
worden overgenomen of gepubliceerd. 



www.mijlingoptiek.nl 
Tel: (0478) 583440 



DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM. 
   
Spellenavond 
 
 
Datum: donderdag 7 november 2019 
Plaats:        D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang:    20.00 uur 

De herfst nadert met rasse schreden.                
Het wordt weer tijd om de gordijnen wat 
eerder dicht te doen, de kaarsjes aan te 
steken, en met zijn allen een spelletje                  
te spelen.  
Spelletje? Jazeker, spelletje! 

We nodigen jullie op 7 november uit om in 
d'n Oesterham weer eens ouderwets 
gezellig een of meerdere bordspelen                    
te spelen. We hebben genoeg varianten,               
dus iedereen kan het spel van zijn keuze 
spelen. 

 

Houd je niet van spelletjes? Toch komen. Want het wordt sowieso een leuke avond waar voor de beste 
spelers ook nog een klein prijsje in zit.  

Wij hebben er zin in, en zijn alvast alle pionnetjes aan het verzamelen. 

Komen jullie ook spelen? We beginnen om 20.00 uur! 

 

        RABO CLUB SUPPORT 

KBO Oostrum heeft van de Rabo Club Support campagne  

voor onze vereniging  € 489,11 ontvangen. 

Namens het bestuur, 

Hartelijk dank voor uw stemmen!   
 
 

 

 

 

 



 



SVO   VOETBAL 
 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 26 oktober 2019    
ST Sparta'18/Kronenberg JO19-2   -  S.V. Oostrum JO19-1 3-3  
S.V. Oostrum JO17-1G ST Koningslust/Grashoek JO17-1 3-3  
S.V. Oostrum JO15-1 DSV JO15-1 0-4  
Leunen JO15-2 S.V. Oostrum JO15-2G 7-0  
S.V. Oostrum JO13-2 SV Venray JO13-5 8-3  
Wittenhorst JO11-1 S.V. Oostrum JO11-1 7-1  
SJVV JO11-2G S.V. Oostrum JO11-2G 8-2  
RKVB JO11-1 S.V. Oostrum JO11-3G 11-2  
S.V. Oostrum JO10-1 Sportclub Irene JO10-2 8-3  
FCV-Venlo JO10-3 S.V. Oostrum JO10-2G 18-0  
S.V. Oostrum JO10-3G Montagnards JO10-2G 3-5  
S.V. Oostrum JO9-1 SV Venray JO9-2 3-4  
Volharding JO9-2 S.V. Oostrum JO9-2G 14-1 Speler van de week Bas van Wees 
S.V. Oostrum JO8-1 Merselo JO8-1 3-3  
FCV-Venlo JO8-4 S.V. Oostrum JO8-2G 5-8  
S.V. Oostrum JO7-1G/JO7-2G - HRC'27/Stormvogels'28 JO7-1/JO7-2     22-16    Speler van de week Jesper Litjens 
    
Programma    
 
zaterdag 2 november 2019    
S.V. Oostrum JO19-1 Melderslo JO19-1 15:00  
Leunen JO15-1 S.V. Oostrum JO15-1 12:30  
S.V. Oostrum JO15-2G VV Kessel JO15-2 13:30  
S.V. Oostrum JO13-1G SIOL JO13-1 10:00  
ST DEV-Arcen/RKDSO JO13-1 S.V. Oostrum JO13-2 10:30  
S.V. Oostrum JO11-1 Montagnards JO11-1 09:00  
S.V. Oostrum JO11-2G Bavos JO11-3G 09:00  
S.V. Oostrum JO11-3G ST Sporting S.T./SVEB JO11-4 09:00  
MVC'19 JO10-1 S.V. Oostrum JO10-1 09:00  
S.V. Oostrum JO10-2G SV Venray JO10-4 09:00  
SVOC'01 JO10-1 S.V. Oostrum JO10-3G 10:30  
Blerick JO9-2 S.V. Oostrum JO9-1 09:30  
S.V. Oostrum JO9-2G ST SV United/BVV'27 JO9-3 11:00  
Ysselsteyn JO8-2 S.V. Oostrum JO8-1 09:30  
H.B.S.V. JO8-3G S.V. Oostrum JO8-2G 09:00  
EWC'46 JO7-1 S.V. Oostrum JO7-1G/JO7-2G 09:30  
    
 

Senioren    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 26 oktober 2019    
S.V. Oostrum Vet. SVS Vet. 4-3  
zondag 27 oktober 2019    
S.V. Oostrum 1 Hegelsom 1 1-1  
SSS'18 3 S.V. Oostrum 2 3-3  
Leunen 4 S.V. Oostrum 3 1-10  
S.V. Oostrum 4 SV United 4 9-0  
S.V. Oostrum VR1 Volharding VR2 2-2  



    
Programma    
 
zaterdag 2 november 2019    
Leunen Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
zondag 3 november 2019    
Stormvogels'28 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
S.V. Oostrum 2 V.V. Achates 2 12:30  
S.V. Oostrum 3 EWC'46 2 10:30  
SV Venray 8 S.V. Oostrum 4 11:30  
Excellent VR1 S.V. Oostrum VR1 10:00  
 

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

NOVEMBER  
  
5	 Themamiddag	Diëtetiek	 KBO
6	 Inloopmorgen	 KBO
7	 Spellenavond	 ZijActief
8	 Najaarscompetitie	(Inhaaldagen)	 TCO
8	 Jaarvergadering	(Back	in	Time)	 De	Karklingels
10	 Gezellig	Zondagmiddag	(14.00	-	16.00)	in	de	Watermolen	 Servicepunt	Oostrum
12	 Kienen	 KBO
13	 Inloopmorgen	 KBO
14	 Algemene	Ledenvergadering	Roermond	 ZijActief
15	 Najaarscompetitie	(Inhaaldagen)	 TCO
15 Rondgang Sint Maarten 
16	 Herfsttoernooi	 TCO
18	 Creamiddag	&	Bewegen	 KBO
19	 Pilates	 ZijActief
19	 Bewonersavond	Stationsomgeving	20.30	in	de	watermolen	
20	 Inloopmorgen	 KBO
22	 Zittingsavond	(D’n	Oesterham)	 De	Karklingels
23	 Zittingsavond	(D’n	Oesterham)	 De	Karklingels
24 Intocht Sinterklaas Decembercomité
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  



 

 
TC Oostrum 1     ““Kampioen”” 
 
 

 
Op de laatste 
wedstrijddag van 
de KNLTB 
Najaarscompetitie 
2019 is het eerste 
tennisteam van  
TC Oostrum op 
overtuigende wijze 
kampioen 
geworden in de            
3e klasse Gemengd 
Dubbel 35+ 
 
Het team bestaat 
uit Marian 
Gommans, Astrid 
Vollenberg, Marc 
van Dijck, Henriëtte 
van Bergen, Geert 
Kunen, Jacqueline 
Kessels en Abe 
Hogeboom. 

 
Nadat vorige week mede 
concurrent Leunen in 4 spannende 
wedstrijden al op achterstand 
werd gezet was het 
kampioenschap eigenlijk al binnen 
handbereik.  
 

Op de laatste wedstrijddag tegen 
Arcen werden alle spelers dan ook 
weer opgetrommeld om 
gezamenlijk te kunnen genieten 
van deze laatste wedstrijd.                                                  
 

Geen enkele speler liet verstek 
gaan in deze laatste wedstrijd 
waardoor ook Arcen met 4-0 werd 
verslagen. 
 
In totaal werden er door het team 
op de 7 wedstrijddagen 25 
wedstrijden gewonnen en gingen 
er slechts 3 verloren. Na een 2e 
plek in de voorjaarscompetitie nu 
dus het terechte kampioenschap 
in de najaarscompetitie. 
 
 



 

Seniorenwandeling rondom Geijsteren 
 
Op donderdag 7 november organiseert IVN Geijsteren-Venray een 

seniorenwandeling in en om het dorp Geijsteren. De wandeling start om 14:00 uur bij de parkeerplaats langs de 
Nieuwlandsestraat voorbij zaal de Kei.                                Deelname is gratis. 

 
We gaan wandelen rondom Geijsteren 
waar we aandacht besteden aan de 
verschillende landschappen die rondom 
Geijsteren liggen en aan 
cultuurhistorische bebouwing en 
(voormalige) boerderijen. 
Het landschap rondom Geijsteren wordt 
gekenmerkt door opvallende 
hoogteverschillen. In verschillende 
perioden heeft de Maas een ander 
verloop gehad en zich geleidelijk 
ingesneden in het landschap. Dit heeft 
geleid tot het typische 
Maasterrassenlandschap, met reliëfrijke 
overgangen tussen de terrassen en 
duidelijk herkenbare dalvormen die de 
loop van oude rivierarmen markeren. 
Later zijn hier weer beekdalen in 
uitgesleten.  

 
De terrassen en beekdalen hebben nu bijzondere 
natuurwaarde.  Het huidige landschap wordt gekenmerkt 
door een kleinschalige afwisseling van akkers, 
graslanden, bossen en houtwallen.                                                                           
In de lagere delen, waar grondwater opwelt,                           
liggen vennen en lopen beken die afstromen                           
naar de Maas.  
 
Omdat de bodem over het algemeen vruchtbaar is, is het 
middenterras al vroeg in cultuur genomen en vinden we 
hier de oudste nederzettingen en wegen.                             
Verder zien we ook hoe Geijsteren door de eeuwen 
heen altijd rekening heeft gehouden met hoog water            
van de maas .  

  
 

 
 

                         Gewijzigde openingstijden: 
 

          Wij zijn woensdag 6 November geopend van 16.00-20.00uur  
          en op maandag 11 November zijn wij gesloten. 

 
 

Team Cafetaria 't Fort 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ 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



SINT MAARTEN 
VIERING OOSTRUM

Lampionnen-optocht

Toneelstukje Sint Maarten

Prijs voor mooiste zelf-geknutselde lampion

Vuurkorf

Marshmallows om te roosteren

Muziek en gezelligheid……

VRIJDAG 15 NOVEMBER
Dorpsplein, 18.30 uur

TOT DAN! 

Het Sint Maarten Comité
(Chantal Schut, Inge Künen, Jacqueline Janssen , Karin Hoedemaekers, 
Mieke Hudales en Liesbet Stam)

Deelname is geheel op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor schade, ongeacht de wijze waarop deze verkregen is. Ouders zijn 
verantwoordelijk voor hun eigen kinderen. 

De viering begint om 18.30 op 
het dorpsplein met de 

lampionnenoptocht (route 
Dorpsplein- Geijsterseweg-

Witte Vrouwenstraat -
Watermolenstraat-Randenrade-

Vlasakker-Dorpsplein).

Na de tocht is er een optreden 
van Hit-it en en natuurlijk het 

verhaal van Sint Maarten. 
Daarna is er bij de vuurkorf iets 

lekkers te eten en drinken

• Voor kinderen gratis drinken 
en iets lekkers

• Tegen kleine vergoeding:
Koffie/thee + lekkers (€ 1,-)

Marshmallows (€ 0,50  per 2) 

• Een bus voor een vrijwillige 
bijdrage is aanwezig. Zo 

kunnen we ervoor zorgen dat 
ook komende jaren deze 

viering georganiseerd kan 
worden

We bedanken alle vrijwilligers 
die deze avond helpen mogelijk 

te maken!


