
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - 46 - 14 NOVEMBER 2019

  

  UITNODIGING  
 

    "Bewonersavond Station en Omgeving" 
 
Wanneer? Dinsdag 19 november a.s. om 20.30 uur                             
in "De Watermolen" Oostrum.  

 
In opdracht van de gemeenteraad van  Venray is een projectteam gestart met het onderzoek om het station en de 
omgeving van het station te upgraden naar een niveau wat meer past bij de ambitie van de gemeente Venray.  
Maar wat houdt dat in? Waar is behoefte aan? 
Dat willen we graag samen met u onderzoeken. 
 
Termen zoals groener, opener, duurzaamheid, veiligheid, transparanter zijn als eerste wensen en ideeën naar voren 
gekomen. 
 
Direct omwonenden, belangstellende betrokken bewoners van Oostrum, u bent van harte welkom op de 
gecombineerde klankbordgroep met bewonersavond op dinsdag 19 november a.s. vanaf 20.30 uur in De Watermolen, 
waarbij gelegenheid is om nog verder mee te denken. 
 
Graag tot dan!! 
 
 
 

 

Collecte   Decembercomité 
 
In de week van 18 t/m 23 november 2019  wordt weer de jaarlijkse 
collecte voor het Decembercomité Oostrum gehouden.  

 

De collecte is bedoeld voor de organisatie van de intocht van Sinterklaas op Zondag 24 november en de 
traktatie voor onze Oostrumse kinderen deze dag. 
 

Ook willen wij met de opbrengsten uit deze collecte onze dorpsgenoten, die de feestdagen niet thuis door 
kunnen brengen, een hart onder de riem steken.  
 

Bij voorbaat onze hartelijke dank,  
 

“Het Decembercomité”  
 



 
 

 

 

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

        INZAMELEN OUD PAPIER

                     LOCATIE: PARKEERPLAATS

                     ‘t ALLEMANSCAÉ

    2019 - ROOSTER - 2019
    Gezellig Zondagmiddag
  
24 Nov 
8 December 
22 December 

15 nov. 18.30u. Optreden Hit-it bij St. Maarten

16 nov. 09.00u. Inzamelen oud papier

18 nov. 20.00u. Repetitie orkest

20 nov. 19.00u. Repetitie Hit-it

20 nov. 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

24 nov. Intocht Sinterklaas

30 nov. Inzamelen oud papier

14 dec. Inzamelen oud papier

21 dec. SMT Spicy Classics

28 dec. Inzamelen oud papier



Zondag 17 nov. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Gemengd Koor) 
                 Sint Caeciliaviering van het Gemengd Koor! 

 voor de leden en overleden leden van het Gemengd Koor,
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 

Dinsdag 19 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.         
  
 

Inloopbijeenkomst Klantcontact 
De meerderheid van de woningen in Oostrum zijn aangesloten op glasvezel. 
Inmiddels maakt ook de meerderheid gebruik van deze aansluiting. 

Wij zijn erg benieuwd naar jullie ervaringen, vragen, tips en tops. 
Daarom organiseren wij woensdag 13 november van 18.30 – 20.00 uur in gemeenschapshuis d’n Oesterham 
een ‘inloopbijeenkomst klantcontact’ waar u binnen kunt lopen met uw vragen, ervaringen, tips en tops. 
 

Keuzevrijheid 
Vanaf 1 maart 2019 hebben wij het aanbod op ons netwerk uitgebreid met 5 nieuwe providers. Buiten PLINQ en TriNed 
heeft u nu ook de keuze uit de providers SNLR, Netrebel, Glasnet, Hollands Glas en Fiber. Op deze manier kunnen wij u 
nog meer keuzevrijheid aanbieden en ontvangt u via de glasvezel nog beter de diensten die bij uw wensen en behoeften 
passen. Al onze providers staan op onze website www.glaswebvenray.nu 

Tijdens deze inloopbijeenkomst, op woensdag 13 november, zal van GlaswebVenray iemand aanwezig zijn om 
uw vragen te beantwoorden.  

Wij zien uw graag komen! 

Met vriendelijke groet, 
Glasweb-team Oostrum 

 





 

 

 
 
 
 

 
MATHIJSEN & WEIJS NOTARIAAT te Venray  

organiseert op donderdagavond 28 november 2019 om 20.00 uur een informatie avond over 

het thema " ". 

 Verschillen tussen samenwonen en huwelijk/geregistreerd partnerschap; 

 Wat is het belang van een samenlevingsovereenkomst; 

 Moet je nog een testament maken naast een samenlevingsovereenkomst; 

 Wat zijn de fiscale consequenties van samenwonen; 

 Mogelijkheden van maatwerk; 

 Opmaken levenstestamenten. 
 
Al deze aspecten worden op deze avond uitgebreid behandeld. Indien 
u geïnteresseerd bent in deze onderwerpen en graag naar de lezing 
van notaris Weijs wilt komen, dan kunt u zich aanmelden via 
mail@notarisvenray.nl met vermelding van uw naam, telefoonnummer 
en aantal personen. U ontvangt dan per mail een definitieve 
uitnodiging voor deze avond, alsmede de locatie waar de avond 
gehouden wordt.  
 
Mathijsen&Weijs Notariaat 
Dr. Poelsstraat 10                                                                                       
5802 AX Venray  
Tel. 0478-586100                                                                                            
 
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze website: https://mathijsenenweijs.nl. 
Tevens kunt u hier vrienden worden van onze FB pagina en onze App downloaden.  
 

Graag tot ziens op deze avond, team Mathijsen&Weijs Notariaat. 
 



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 – Laatste kaarten! 
 
Muziekvereniging SMT presenteert op zaterdag 21 december: SMT Spicy Classic, 
een dinerconcert uitgevoerd door het harmonieorkest onder leiding van Ron 

Daelemans. Het belooft een bijzondere avond te worden, met een heerlijk diner 
begeleid door prachtige klassiekers. En dat alles in onze eigen Oesterham!  

 
Er zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar voor deze avond. Dus wil je er ook bij zijn? Of wil je iemand 
verrassen voor Sint of Kerst? Ga dan nu naar www.smtoostrum.nl, voor meer info of voor het reserveren van 
kaarten.  
 

Wees er snel bij, want voor je het weet is de avond uitverkocht. 

Graag tot ziens op zaterdag 21 december! 
 
 

 

 
Lezing ervaringen met wolven en hoefdieren 

 
IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 18 november een lezing over natuurbeheer en beleving – 
ervaringen met wolven en hoefdieren. De lezing start om 20:00 uur in zaal de Kemphaan, Kennedyplein 1         
in Venray en wordt verzorgd door Hugh Jansman. De lezing is gratis voor leden van IVN-Geijsteren-Venray.                                                                        
Niet-leden betalen een bijdrage van € 5. 
 

Hugh Jansman werkt sinds 1999 als dierecoloog bij                              
Alterra-Wageningen UR. Zijn expertise is het weer vitaal krijgen van 
bedreigde dierpopulaties. Belangrijke projecten waarin hij heeft 
meegewerkt zijn o.a. de herintroductie van de otter, behoud van 
het korhoen, duurzaam beheer van hoefdieren en hoe als 
maatschappij om te gaan met de terugkeer van de wolf.                     
Hierover publiceer hij regelmatig in internationale tijdschriften en 
spreekt hij op congressen.  
 
Rode lijn in de lezing is de veerkracht van de natuur en daarnaast 
het spannende werkveld in onze steeds drukker wordende wereld: 
hoe als diersoort te overleven in een sterk door mensen 
gedomineerde leefomgeving. 
 
Nog niet zo heel lang leidde de sterfte van wilde dieren in de 
Oostvaarder plassen tot een heftige maatschappelijke discussie.           
Nu de media-aandacht wegebt, blijft er een aantal prangende 
vragen liggen voor wildbeheer en natuurbeleid in de 
Oostvaarderplassen (paarden), maar ook op de Veluwe (edelherten, 
zwijnen) en wellicht nog in andere gebieden in Nederland.  
 
 

Hugh Jansman zal deze avond vertellen over ecologie, wolven en edelherten. Het beheer van herten en de dilemma's 
die er maatschappelijk bij wolf en hert spelen. In het tweede deel van de lezing gaat Jansman in op: beleving van natuur: 
wat is natuur? wat is dierenwelzijn? Hoe vervreemd zijn we van natuur- en natuurlijke processen  
(o.a. mbt paarden, varkens en hun wilde voorouders)? Welke psychologische processen en waarden  
spelen een rol bij onze standpunten en beleving? 
 
  
 



 

 

La
st

 v
an

 d
ro

ge
 o

ge
n?

 
 

• 
W

iss
el

en
d 

ge
zi

ch
tv

er
m

og
en

 
• 

Ro
de

, t
ra

ne
nd

e 
of

 g
eï

rr
ite

er
de

 o
ge

n 
• 

Br
an

de
rig

, m
oe

, z
an

de
rig

, j
eu

ke
nd

 g
ev

oe
l 

• 
M

oe
ite

 m
et

 s
ch

er
ps

te
lle

n 
  

 

 
W

ilt
 u

 o
ok

 e
en

 d
es

ku
nd

ig
 o

nd
er

zo
ek

? 
 

M
aa

k 
da

n 
ee

n 
af

sp
ra

ak
 b

ij 
on

ze
 o

pt
om

et
ris

t!
 

 

R
es

ie
 v

a
n

 D
ij

ck
 

  
Aa

n 
ee

n 
op

to
m

et
ris

ch
 o

nd
er

zo
ek

 zi
jn

 k
os

te
n 

ve
rb

on
de

n.
 

O
p

to
m

e
tr

ie
  

D
e 

op
to

m
et

ri
st

 
 

O
nd

er
zo

ek
t d

e 
ge

zo
nd

-
he

id
 v

an
 o

ge
n 

om
 e

ve
n-

tu
el

e 
oo

ga
fw

ijk
in

ge
n 

en
 

oo
gz

ie
kt

es
 o

p 
te

 s
po

re
n.

 

w
w

w
.m

ijl
in

go
pti

ek
.n

l 

Te
l: 

(0
47

8)
 5

83
44

0 

Fysiotherapie

Wij zijn gespecialiseerd in:
• Manueel therapie
• Sportfysiotherapie 
• Geriatriefysiotherapie
• Oncologie
• Oedeemtherapie (lymfedrainage)
• McKenzie therapie
•  Hoofdpijnbehandeling 
 Watson Headache® 
 Approach

• Handtherapie
• Neurologie / NDT
• Parkinson
• COPD
• Kinesiotaping
• Claudicatio Intermittens   
 (etalagebenen)

Bel of mail gerust om 
een afspraak te plannen

Mgr. Hanssenstraat 20 
5807 BD Oostrum

0478 855 925
info@vita-compleet.nl
www.vita-compleet.nl

O N D E R D E E L  V A N  V I T A  C O M P L E E T



DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM 

 
 

PILATES 
 
 
Datum: dinsdag 19 november 2019 
Plaats: D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang: 20.00 uur 
 
 
Bij Pilates draait alles om het perfect gecontroleerd uitvoeren van 
bewegingen zoals deze ooit door Joseph Pilates zijn bedacht. 

Pilates is vandaag de dag een essentieel onderdeel van een gezonde levenswijze, vooral 
omdat de oefeningen van jong tot oud in alle veiligheid beoefend kunnen worden.                    
Voor mensen met blessures of andere lichamelijke ongemakken, past Pilates thuis in 
hetzelfde rijtje als Ceasartherapie en Mensendieck. Ook bij die bewegingsvormen gaat de 
aandacht uit naar een combinatie van lichamelijke bewustwording, herstel en houding. 

Op dinsdag 19 november komt Suus Wilms van Pilates United Venray ons vertellen wat 
Pilates precies is en hoe we met Pilates ons lichaam en geest gezond kunnen houden. 

Dus kom 19 november en laat je verrassen! 

 



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 5 

 
We kwamen te Wellerlooy aan omstreeks 18 uur en toen was 
het te laat om te worden overgezet. We moesten tot den 
volgenden morgen wachten en zouden dan door een Duitsche 
soldaat worden overgezet. Dit verbaasde ons wel een beetje, 
daar we niet anders hadden gedacht, dat dit door de 
ondergrondsche zou geschieden. 
Des nachts hebben we toen geslapen in het stroo  bij                            
G. Nelissen,wonende Wellerooy D 68 en den volgenden morgen 
werden we omstreeks  half tien overgezet door een Duitsche 
soldaat. Hij wilde daar niets voor hebben en wou daar ook 
beslist niets voor aannemen.( de eenige goede die ik in 4 jaar 
ontmoette). In Blitterwijk werden we aan land gezet en daar liep 
ik uit bij de familie van de Voort uit Oostrum die aldaar bij de 
familie Weijs was geëvacueerd. Ik durfde echter overdag niet 
naar Mam toe te gaan en bleef er tot aan den avond. Door de 
aanwezige dames werd Mam echter bericht van mijn behouden 
terugkomst, zoodat zij ook was ingelicht. Tegen den avond toog 
ik op pad en kwam behouden over in Meerlo, Mam stond aan de 
deur met Lida op de arm. Begrijpelijk was onze blijdschap bij het 
weerzien. 

In de woning van Peeters hadden ze in den tijd dat ik  weg was, een betere schuilplaats gemaakt. In 
den dorschvloer  was een vierkant gat in de beton gemaakt. Onder de beton was een gat, dan trok de 
laatste man  de bascule over het gat en er was van alles niets meer te zien. Den geheelen dag hielden 
we toen om beurten de wacht en als er een mof werd gesignaleerd, dan zaten we in een wip onder 
de vloer en wachten dan tot de vrouwen ons kwamen zeggen , dat alles veilig was. 
Zoo kwam eindelijk op 24 november 1944 de verlossing. We hoorden dat men op dien dag door de 
linie wilde trekken in de richting Venray. Ook wij maakten ons dadelijk reisvaardig en vertrokken dien 
morgen omstreeks 11 uur. Toen we een half uur onderweg waren, hoorden we al vertellen, dat er op 
de plaats waar we passeerden, zoeven 20 Tommys waren gepasseerd. We voelden ons dadelijk al 
een heel ander mensch. Toch moesten we op onze verdere weg in acht nemen.  Af en toe werd er 
nog door de moffen geschoten en vielen er nog eenige granaten.  Later zagen we zelf onze eerste 
Tommy. Het viel ons op dat ze op het eerste gezicht niet veel van de moffen verschilden. Later, toen 
we er meerdere gezien hadden, zagen we het verschil beter. Des middags kwamen we door Klein - 
Oirlo en daar splitste zich de weg naar Castenray en Oostrum. Daar ik graag naar Oostrum wilde, 
gingen we aldaar van juffrouw Jacobs en de familie Koenen af, die in de richting Venray trokken. 
Twee dagen daarna hoorde ik al dat juffrouw Jacobs  in de richting Bakel was geëvacueerd. We 
mochten niet in Oostrum komen. Gelukkig hoorde ik dat al spoedig, zoodat we niet ver terug 
behoefden te loopen. Dadelijk weer op pad, na ons wandelwagentje, dat nu zoowat uit  elkander viel, 
wat te hebben opgeknapt. Voor we in Castenray waren , ontmoette ik Marechaussee  de Bode, die 
ons al een heel goede plaats in Castenray wist aan te wijzen. Het was bij de familie Strijbos dat we 
terecht kwamen. Deze had gehoord dat we er aan kwamen en had de Bode  de opdracht gegeven dat 
we naar hem toe moesten komen. Nu we hebben daar onderdak gehad tot 20 december en hebben 
het daar reusachtig goed gehad. De menschen waren ook zelf dien dag pas terug gekomen, doch 
deden alles om ook ons maar goed te kunnen helpen.                                                                                             
 
 



Met Strijbos ben ik ook heel spoedig  naar Oostrum gegaan en hebben daar de kleeren opgegraven, 
welke de vrouwen op 29 september in den grond hadden gestopt. De kleeren hadden nu ongeveer 8 
weken in den grond gezeten en ik had er veel zorg over gehad, dat alles wel verrot of bedorven zou 
zijn. Niets echter was er van waar 
De kisten waren nog mooi droog en de inhoud ook.  Ze werden door ons mee naar Castenray 
genomen en daar uitgehaald en wat gedroogd. 
Maandag ging ik me melden aan de kazerne en kreeg dadelijk den dienst te Oostrum en omgeving. 
Zoo kwam ik dus weer in Oostrum . Wat was alles nog ontzettend veel erger geworden sinds we 
vandaar vertrokken. Het was een geweldig armoedig gezicht. Vele huizen lagen in puin. Van al de 
huizen waren de pannen afgeworpen, zoodat alles inregende. De huisraad en meubilair was uit de 
meeste huizen gehaald en vernield of meegenomen. Ook bij ons thuis was heel wat gebeurd. In onze 
woonkamer kon het nog bruikbare op een kruiwagen worden geladen. Onze bedden waren allen 
weg.  Het slaapkamerameubelement , gansch doorschoten met granaatscherven en het fineer los 
door het vele water. Dat was echter nog wel weer in orde te maken.  We hebben over het algemeen 
niet veel overgehouden, doch doen maar net of we weer opnieuw gaan trouwen en zullen prooberen 
weer een nieuwe uitzet bij elkaar te halen. Ons fornuis was wonder boven wonder gespaard 
gebleven, daar de meeste verdwenen waren. Haardkachel en bijna alle potten  en pannen, 
weckflesschen  enz. enz. waren verdwenen of kapot.  Het dak van ons huis was geheel open en het 
regenwater liep gewoon naar binnen. Zoo was het bijna in heel Oostrum. Er was bijna geen enkel 
huis onbeschadigd. Vele waren er geheel kapot. Oostrum heeft er wel van gehad. De eerste dag, toen 
wij nog thuis in Oostrum waren, waren er al ongeveer 30 bommen gevallen en daarna alle dagen 
volop granaten. U begrijpt dus wel dat er heel wat gebeurd kan zijn. 
Op 20 december trokken we vanuit Castenray naar Oostrum. Ons vorige huis was onbewoonbaar en 
daarom trokken we in bij Tonneke en Toon Hoex, die in het huis van hun zwager Jan Kersjes 
woonden en bleven daar  ongeveer een week.  Op 26 december 1944 vertrokken we vandaar naar 
onze nieuwe woning C 24 te Oostrum , waar ons twee kamers waren beloofd, als  eerst  de Tommy’s  
die er inzaten weg waren. Toen die waren vertrokken zaten we dan eindelijk  weer op onszelf  al was 
het maar heel krap. 
Een bed om te slapen hadden we niet. We maakten dat maar van stroozakken en hebben daarop 
geslapen tot in april. Toen ik eindelijk een bed op de kop had kunnen tikken, hebben we het stroo  
maar gauw  verbrand. Lida slaapt echter nog altijd tusschen ons in. Jacques zijn ledikantje was 
gespaard gebleven. Mam maakte zelf een bedje en die sliep tenminste ook weer.  De wieg was door 
de moffen gemaakt en de poten waren er onder uit geslagen en onbruikbaar geworden. Gelukkig 
konden we nog een nieuwe koopen,  zoodat ons kleine Ansje, die op 13 mei 1945 werd geboren, 
toch weer een bedje had. 
   
Publicatie van de Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland  
bij gelegenheid van de viering 75 jaar vrijheid in Nederland na de tweede wereldoorlog. 
 
Dit deel 5 is het laatste deel van de serie van 5 artikelen die we de afgelopen 5 weken hebben 
geplaatst in het Oostrums Weekblad. 
 
Wij u hopen hiermede een kijkje te hebben gegeven in de dagelijkse beslommeringen van een 
Oostrums gezin tijdens een periode in de oorlog.  
De artikelen zijn de authentieke verslaglegging door de heer Dijkman en zijn derhalve niet door ons 
bewerkt. 
 
Mocht u reacties hebben op deze reeks artikelen dan kunt u die mailen naar ons via mailadres: 
historischekringoostrum@home.nl  
 
Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland 
Secretariaat: Augustinessenhof 61,  5801 MG Venray 
 
 

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



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!



CREAMIDDAG 
 

Er zijn dit jaar nog 3 bijeenkomsten en wel op; 
 
Maandag 18 november:  
Annelies Joosten begeleidt ons in het maken van een kerstkaart. 
 
Maandag 2 december:  
Let op: kerstversiering vervalt, maar we komen wel gezellig bij elkaar. Er zal een programma zijn. 
 
Maandag 16 december:  
Kerstversiering maken o.l.v. Maria v.d. Boogaard en Tiny Linskens.                                                                              
Nadere mededelingen hierover volgen nog. 
 
Voor die tijd kunt u vanaf 13.30 – 14.00 uur deelnemen aan  

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN o.l.v. Netty Jeuken.                                                                 

 

                                                                                   

ZITTINGS-AOVENDEN KARKLINGELS 
 
Vreejdag 22 nevember en zaoterdag 23 nevember zien wèr de jaorlekse 
zittings-aovenden van òs Carnavalsvereniging.  
 
Zaal open: 19:15 uur 
Ánvang:  19:40 uur 
 
Weej verzuuke iederieén op tied anwezig te zien, omdat we iederieén de 
kans wille gaeve um ’n goeie plats te bemachtige. We hope hier mit te 
vurkome dat hieéle tòffels bezet werre gehalde. 
 
D’r zien nog kaarte vur de vreejdag verkriegbaar (Pries € 12,50,-).  
Dees zien te koeëp beej: 
 
Arjan Kempen, Hoefslag 5  06-22626238 
 
De Kemmissie Zitting 
 
 
 





SVO   VOETBAL 
 
 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 9 november 2019    
S.V. Oostrum JO19-1 Baarlo JO19-1 1-3  
Ysselsteyn JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1G 1-7  
ST Volharding/Sambeek JO15-2 S.V. Oostrum JO15-1 3-2  
S.V. Oostrum JO15-2G Sportclub Irene JO15-5 0-7  
Montagnards JO13-1 S.V. Oostrum JO13-1G 3-0  
Olympia'18 JO13-4-G S.V. Oostrum JO13-2 afgelast  
ST SV United/BVV'27 JO11-2 S.V. Oostrum JO11-2G 8-4  
S.V. Oostrum JO11-3G Reuver JO11-3 3-3  
Baarlo JO10-1G S.V. Oostrum JO10-1 2-6  
S.V. Oostrum JO10-2G Wittenhorst JO10-3 2-20  
Ysselsteyn JO10-2 S.V. Oostrum JO10-3G 5-2  
ST SVEB/Sporting S.T. JO9-2 S.V. Oostrum JO9-1 3-2 Speler van de week Tijn 
S.V. Oostrum JO9-2G Wittenhorst JO9-4 2-16 Speler van de week Phileine 
ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO8-1G   -   S.V. Oostrum JO8-1 8-4  
S.V. Oostrum JO8-2G SSS'18 JO8-3G 20-2  
S.V. Oostrum JO7-1G/JO7-2G GFC'33 JO7-1G 23-13 Speler van de week Wout Broeren 
 
    

Programma    
 
zaterdag 16 november 2019    
ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO19-1   -   S.V. Oostrum JO19-1 14:30  
S.V. Oostrum JO17-1G Melderslo JO17-1 14:30  
S.V. Oostrum JO15-1 SV Venray JO15-3 13:30  
Helden JO15-4G S.V. Oostrum JO15-2G 13:30  
S.V. Oostrum JO13-1G   -   ST HRC'27/Stormvogels'28 JO13-1G 11:30  
S.V. Oostrum JO13-2 V.V. Achates JO13-2G 11:30  
Juliana Mill JO11-1 S.V. Oostrum JO11-1 10:45  
S.V. Oostrum JO11-2G Leunen JO11-2 09:00  
Blerick JO11-4 S.V. Oostrum JO11-3G 11:15  
S.V. Oostrum JO10-1 Blerick JO10-2 09:00  
SVOC'01 JO10-1 S.V. Oostrum JO10-2G 10:30  
S.V. Oostrum JO10-3G FCV-Venlo JO10-3 09:00  
S.V. Oostrum JO9-1 ST America/Meterik JO9-1G 10:00  
ST Panningen/Egchel JO9-3G S.V. Oostrum JO9-2G 10:30  
S.V. Oostrum JO8-1 Montagnards JO8-1 09:30  
Montagnards JO8-2G S.V. Oostrum JO8-2G 09:00  
SV United JO7-1/JO7-2 S.V. Oostrum JO7-1G/JO7-2G 08:45  
    
    
 
 
 
 
 



Senioren    
 
Uitslagen    
zaterdag 9 november 2019    
S.V. Oostrum Vet. S.V. Venray Vet. 4-3  
zondag 10 november 2019    
S.V. Oostrum 1 GFC'33 1 0-0  
S.V. Oostrum 2 Olympia'18 3 2-5  
RESIA 2 S.V. Oostrum 4 1-0  
S.V. Oostrum VR1 V.V. Holthees-Smakt VR1 1-1  
    

Programma    
 
zaterdag 16 november 2019    
S.V. Oostrum Vet. Montagnards Vet. 17:00  
zondag 17 november 2019    
SV United 2 S.V. Oostrum 2 12:00  
S.V. Oostrum 3 Volharding 4 10:30  
S.V. Oostrum 4 America 4 10:00  
Montagnards VR1 S.V. Oostrum VR1 13:00  
 
 
 



 

INTOCHT                      
SINTERKLAAS 

 

Wanneer? Zondag 24 november 2019 
Tijd? 13.30 uur 
Waar? Let op! Anders dan anders! 

We verzamelen op het 
Dorpsplein!! 

Wat? Sinterklaas ophalen samen 
met de harmonie. 

Daarna? Samen met de harmonie 
naar d’n Oesterham voor 
het grote feest! 

Tip Zet iets op je hoofd zodat je 
naam goed te zien is voor 
de Sint en zijn pieten. 

 
Voor iedereen een fijn Sinterklaasfeest  
“Het Decembercomité”  

 



 



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

NOVEMBER  
  
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
21 “SMT Spicy Classic” SMT
22 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum

 
 
 Hallo menssen uit Oostrum, 
 

 
Na een eerste presentatie tijdens de openbare dorpsraadvergadering hield BeePower Venray 30 oktober een tweede 
info-avond over het plan om collectief zonne-energie op te wekken. Deze  avond, waarin uitgebreid werd verteld over 
de zogenaamde postcoderoos werd goed bezocht en leverde wederom een aantal geïnteresseerden op voor deelname 
aan dit lokale project. BeePower wil samen met de inwoners van Oostrum zonnepanelen gaan plaatsen op het dak van 
het gebouw op de Voorde 26 in Oostrum. Dit is met name erg interessant voor mensen die zelf geen eigen 
zonnepanelen kunnen of willen leggen op hun eigen dak, maar wel willen bijdragen aan het opwekken van duurzame 
energie en willen profiteren van een interessant financieel rendement. 
Voor degenen die onverhoopt niet bij een van deze avonden aanwezig kon zijn en op zoek zijn naar meer informatie, of 
voor degene die zijn of haar interesse om mee te doen kenbaar wil maken; zij kunnen terecht op de website van 
BeePower Venray: www.beepowervenray.nl 
 
          Alvast van harte bedankt! 
 

 
 
 



 

 

 

 

Aan alle kinderen uit Oostrum! 

Kleur het vlaggetje en knip het uit! 
Maak het daarna vast aan een 
stok en neem het mee naar de 
intocht van Sinterklaas! 

We zien jullie graag op zondag 24 
november om 13.30 uur op het 
Dorpsplein. 


