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Met deze week:

Hét blad van, voor en door Oostrum!

48e JAARGANG - WEEK 11 - 12 MAART 2020

- Een reisverslag van onze reizende reporter

- Een mooi stuk uit ‘Ons Oostrum’

- Nieuwe vragen voor ‘Joost mag het weten’

- De historie van Oostrum in ‘Âld Aostrum’

En veel meer!

OOK DE OW! ONTVANGEN?

Financiele zaken & abonnementen:
R. Arts - 06-51269958 - financieel.weekblad@dorpsraadoostrum.nl
Bezorgklachten Periodiek: 0478-582877 



 
 

 

 

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 
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     Gezellig Zondagmiddag van 14.00 - 16.00 uur

22 maart 5 april 19 april (De Oesterham)     

3 mei 17 mei 7 juni 21 juni 5 juli 

   Zaterdag  21 Maart 09.00 - 12.00 
                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

16 mrt. 20.00u. Repetitie orkest
18 mrt. 19.00u. Repetitie Hit-it
18 mrt. 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

21 mrt. Inzamelen oud papier
21 mrt. Potgrondaktie
28/29 mrt. Solistenfestival in Castenray
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Zondag 15 maart  9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Gemengd Koor)    

    jaardienst overleden ouders Piet Litjens en Marie Litjens-Hendriks,
    Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
    Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.    

Dinsdag 17 maart 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 OW 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, josdebeer47@gmail.com      

 

 

Straotestrijders opgelet!! 

Op zondag 7 juni vindt op sportpark de Spar weer een nieuwe editie plaats van de Aostrumse straotestrijd, 
dus zet deze datum alvast in je agenda. 

Straten gaan die dag een onderlinge strijd aan middels verschillende spelen, geschikt voor jong en oud.                                 
Denk aan: jeu de boules, voetbal, waterspel,  denktank.                                                                                                        
Iedereen doet mee aan de spelen die hij/zij leuk vindt en aankan.  

De twee beste teams spelen een tot het laatste moment onbekend finalespel. 

Naast deelnemers zijn we ook op zoek naar spelleiders/vrijwilligers. Heb je interesse om een handje te helpen 
of ken je iemand die dat wil? Laat het ons weten via een mailtje op straotestrijd@svoostrum.nl.  

Zorg dat je d’r weer bij bent! 
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   Aan alle leden, 

Namens het bestuur nodig ik u uit op onze jubileum jaarvergadering die gehouden wordt op  

woensdag 18 maart om 10:00 uur in D’n Oesterham te Oostrum 

Agenda 

1. Opening door de voorzitter 
 

2. Notulen vorige vergadering d.d. 19 maart 2019 
 

3. Jaarverslag boekjaar 2019 
 

4. Financieel verslag 2019 
 

5. Verslag kascommissie: benoeming nieuw lid kascommissie 
 

6. Mededelingen vanuit het bestuur   
 

7. Groenploeg 
 

 
8. Vaststelling jaarprogramma 2020 

 

 
9. Benoeming (nieuwe) bestuursleden  

       aftredend en herkiesbaar:                                                                                                                                                                                                                                                                               

Wim van Delft 
Els Hermsen 
Gerry Daniels 
Eventuele kandidaten kunnen zich melden t/m 13 maart  
 

Evt. stemming en benoeming 

10. Rondvraag 
 

11. Sluiting door de voorzitter 
 

 
Tot ziens op 18 maart 2020 

Het financieel verslag 2019, de notulen van 19 maart 2019 en het jaarverslag van 2019 liggen ter inzage op de tafels. 
Voorafgaand aan de vergadering kunt u deze inzien, de zaal is vanaf 10.00u open. 

Ellie Jeucken, secretaris 



De agenda en bijlagen ontvangt u van tevoren per mail. Voor degenen die geen mailadres hebben zal de agenda 
in het Oostrums Weekblad vermeld worden. Tevens zal deze agenda met de notulen van de vorige vergadering, 
jaarverslag 2019 en de financiële stukken ter inzage voor de vergadering op de tafels worden gelegd.                                 
De zaal is om 10:00 uur open 
 

Ellie Jeucken, secretaris                                               

 

 Jaarvergadering / 60 jarig bestaan KBO Oostrum  
 

Beste leden, 

Graag nodigen wij u uit voor onze  jaarvergadering met een feestelijk tintje op 

                      

woensdag 18 maart 10.00 uur in de Oesterham 
  

KBO Oostrum bestaat dit jaar 60 jaar en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.                   
 

10:00 uur   Ontvangst leden 

10:30 uur   Aanvang jaarvergadering + toast op 60-jarig bestaan                                             

11:15 uur   Pauze: koffie met lekkernij 

11.30 uur   Vervolg jaarvergadering 

12:15 uur   Lunchbuffet 

14:00 uur   Optreden Henk Deters o.b.v. Maartje Smedts                                       

14:45 uur   Pauze met drankje 

15:15 uur   Tweede deel optreden Henk Deters  

±16:15 uur Afsluiting jubileum jaarvergadering 

 

i.v.m. de organisatie is opgave noodzakelijk, ook vragen wij een borg van  €5,-- 

Bij binnenkomst krijgt u het bedrag terug, of bij tijdige afmelding wordt dit bedrag aan u terug gegeven. 
 

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

 

Naam………………………………………………………………meld(t)(en) zich aan voor de jubileumvergadering. 

 

Aantal personen………………..          en borg  € ………..     bijgesloten (€ 5,--per persoon) 

 

Graag inleveren vóór 6 maart bij Gerry Daniels, Randenrade 41 
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Lenteconcert 
 

Aostrumse Zangkompeneej & Bobowaro            
met combo uit Bergeijk 

 

Op zondagmiddag 29 maart verzorgen de Aostrumse Zangkompeneej samen met Bobowaro en hun combo een 

muzikale middag in Back in Time te Oostrum. Beide koren staan onder de muzikale leiding van Kenny Jansen. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

✓ Opening 14:30 uur 

✓ Optreden van de Zangkompeneej 

✓ Pauze 

✓ Optreden Bobowaro met combo 

✓ Pauze 

✓ Gezamenlijk optreden van de Zangkompeneej en Bobowaro 

✓ Sluiting omstreeks 17:00 uur 

 
Er is ook deze keer flink gerepeteerd om dit Lenteconcert tot een succes te maken.                                                                                   

Graag nodigen wij u dan ook uit om hierbij aanwezig te zijn.                                                                                                                           

Wij rekenen op uw komst!! De toegang is gratis.             

       

Bobowaro is een enthousiaste en gezellige zangvereniging uit Bergeijk, opgericht in 1997.                                                                      

Voor de naam Bobowaro is gekozen omdat het eerste lied dat door het koor gezongen werd als titel: BOBOWARO had.  

De doelstelling van het koor is: “Iedereen in Bergeijk en omstreken, ervaren of onervaren, in de gelegenheid stellen om 

in groepsverband te zingen en daarbij een goede balans te vinden tussen enerzijds plezier en persoonlijk kunnen en 

anderzijds samen groeien naar een steeds beter resultaat”. 

De zangvereniging heeft circa 52 leden onderverdeeld in 5 stempartijen.                                                                                                      

Onder leiding van dirigent Kenny Jansen zingt het koor nummers van verschillende genres zoals hedendaagse 

muziek, pop, musicals en wereldmuziek.                                                                                                                                                       

Meerdere keren per jaar brengt het koor een gevarieerd repertoire ten gehore in Bergeijk en omgeving. 

Tijdens hun optredens worden ze extra ondersteund door een combo bestaande uit een drummer, een gitarist en een 

basgitarist, soms uitgebreid met gastmuzikanten. 

 

 



 

 

 
 

Dat kan want zaterdag 21 maart 
vanaf 09.30 uur komt SMT weer met 

potgrond langs de deur. 
 

 



https://synthese.nl/activiteiten/groepscursus-gripglans-in-beesel-een-cursus-voor-55ers/

Grip en Glans
Als je ouder wordt, verandert je situatie. 55+'ers kunnen behoefte hebben aan nieuwe manieren om grip te houden op 

hun leven en om hun leven een beetje meer glans te geven.

Met de cursus GRIP&GLANS bieden we ondersteuning in het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om je tijd prettiger in 

te vullen en in het aanleren van vaardigheden om zelf actief bij te dragen aan de glans van je eigen leven.

Voor wie is de cursus bedoeld?

Je bent 55 jaar of ouder. Als je verder één of meerdere van de volgende stellingen met ‘ja’ beantwoordt, dan is de 

GRIP& GLANS groepscursus heel geschikt voor jou.

• Ik mis soms mensen en gezelligheid om me heen: ja/nee

• Mijn kennissenkring kan wel wat uitgebreider: ja/nee

• Ik vind dat ik te weinig leuke bezigheden heb: ja/nee

• Ik wil wel iets ondernemen, maar ik stel het steeds uit: ja/nee

Concrete onderwerpen zijn:
• positief zijn en blijven;

• initiatief nemen en zelfvertrouwen opbouwen;

• samen met anderen zijn en vriendschap;

• doelen stellen en bereiken;

• persoonlijke sterke punten ontdekken en uitbouwen;

• de positieve kanten van het alleen zijn, dan wel samenzijn, ervaren.

De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Inclusief pauze en voor thee en koffie wordt gezorgd.                      

De groep bestaat uit ongeveer tien personen en wordt begeleid door twee ervaren GRIP&GLANS-docenten.                                      

De cursus biedt ruimte om ervaringen uit te wisselen en vaardigheden te oefenen. Bij de cursus hoort een werkmap.

Voor wie: inwoners van 55+ uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel, Bergen en Mook en Middelaar.

Wat: groepscursus GRIP&GLANS

Waar: Synthese, Broeklaan 4, Reuver

Wanneer: Dinsdag 7, 14, 21 april, 12, 19 en 26 mei 2020 van 18.30 tot 20.30 uur

Informatie en aanmelden
Aanmelden kan tot 2 weken voor start cursus.

Enkele weken voor de start van de training is een intakegesprek.

Na 3 maanden is een terugkom-bijeenkomst.

Voor uitgebreidere informatie kun je altijd contact met ons opnemen.

Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving.





 

IVN-Groencursus:                                                                                      
ontdek en beleef de Venrayse natuur  
 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij de Groencursus die IVN Geijsteren-Venray in het voorjaar van 2020 organiseert.                  

De ideale gelegenheid voor mensen met belangstelling voor natuur en landschap om meer te leren over de mooie 

natuurgebieden in de gemeente Venray. Meld u aan door een mail te sturen naar secretariaat@ivn-geysteren-

venray.nl. De kosten van de cursus bedragen € 55 pp (voor leden IVN Geysteren-Venray € 45).                                                          

Plaatsing is definitief als het bedrag is overgemaakt op rekeningnr. NL36 RABO 0156 3203 39 t.n.v.                                                 

IVN Geysteren-Venray (o.v.v. Groencursus 2020).  

 

Deze cursus, geschikt voor iedere natuurliefhebber 
tussen de 18 en 100 jaar, is de leukste manier om de 
lente te beleven en de natuur in en om Venray beter 
te leren kennen. De cursus geeft u inzicht in de natuur. 
U leert kijken, voelen, ruiken en begrijpen.                        
Resultaat is dat u na de cursus de natuur nog 
intensiever zult beleven dan voorheen.                                      
Tijdens de cursus laten we deelnemers kennismaken 
met een viertal landschappen die specifiek zijn voor de 
omgeving Venray.  
 

De groencursus start op woensdag 25 maart met een 
inleiding over de geologie van Venray en eindigt op 
zaterdag 30 mei met een dagwandeling en de officiële 
afsluiting.  

In de tussenliggende periode worden de deelnemers op vier zaterdagochtenden getrakteerd op interessante excursies 
in de natuurgebieden Boshuizerbergen, Castenrayse Vennen, Heidse Peel, en Geijsterse Bossen.  
Op de woensdagavond voorafgaand aan de excursies, is telkens van 19:30-22:00 uur een theorieavond in zaal de 
Kemphaan in Venray. Tijdens deze avonden wordt de specifieke flora en fauna van elk gebied besproken en na de pauze 
is er een praktijkgedeelte. 
 
Kijk voor meer informatie over de data van excursies en lesavonden op www.ivn-geysteren-venray.nl/cursussen.  
 

 

 

Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland                                                                                           
 

Secretariaat: Augustinessenhof 61, 5801 MG Venray                                               

E-mailadres: historischekringoostrum@ziggo.nl                                                       

Bankrekeningnummer:  NL 38 RBRB 0928 9381 82 

 

Beste mensen, 

 
Dit jaar viert Nederland 75 jaar bevrijding.  
Wij zijn op zoek naar foto’s van en over “Oostrum in oorlogs- en bevrijdingstijd”.  
Omdat wij als stichting zelf, over slechts enkele foto’s beschikken vragen wij u, indien u foto’s over dit onderwerp heeft, 
deze aan ons ter beschikking wilt stellen. Wij zullen de foto’s digitaliseren, daarna sturen wij, desgewenst, de foto’s aan 
u terug. De foto’s willen wij dan gebruiken bij een eventuele publicatie of presentatie over dit onderwerp.            
U kunt ons bereiken via bovenstaand e-mailadres of telefonisch onder nummer 0478-583805.                                            
 
Vriendelijk dank voor uw medewerking. 
 
Stg. Historische kring Oostrum en Spraland 
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STICHTING HISTORISCHE KRING OOSTRUM EN SPRALAND 

 

De Oostrumse watermolen of Campsmolen – deel 2 

Nieuwe tijden 
In 1880 werd de molen uitgebreid met een lager deel voor de stoomketel en een stoom -

machine. Deze deed dienst tot 1911, want in dat jaar werd er een zuigmotor geplaatst 

 
Een kleinzoon van Peter 

Camps, Theodorus, vroeg 

in 1897 aan de gemeente 

Venray ook vergunning  

een windmolen op te 

richten. Naar aanleiding 

van dat verzoek maakte 

een inwoner van Oostrum 

bij de gemeente bekend 

dat hij niet echt bezwaar 

had, maar wel bang was 

dat zijn paard bij het 

bewerken van een naburig 

perceel zou schrikken van 

de draaiende wieken. Het plan werd niet uitgevoerd, om welke reden is niet bekend. 

 
Ooggetuige 

Volgens een inwoner van Oostrum, die op de watermolen werkzaam was in 1912/1913, 

werd er toen nog volop gemalen voor landbouwers uit Oostrum, Oirlo en een aantal bakkers 

uit Venray. Het graan werd enkele keren per week bij landbouwers in de omgeving 

opgehaald en gemalen weer thuis gebracht. Het scheploon bedroeg meestal 1/25ste deel, 

bakkers betaalden in geld. 

De boerderij, die aan de overkant van de beek lag en een van de grootste gebouwen in 

Oostrum was, werd rond 1915 gesloopt. In 1917 draaide de watermolen voor het laatst. 

Omdat de loop van de Oostrumse beek boven de molen verbeterd moest worden (totale 

beeklengte ong. 10 km) kocht de gemeente het water- en stuwrecht af. De afkoopsom werd 

door gemeente, provincie en rijk gezamenlijk opgebracht. 

 

De Campsmolen rond 1950 



Het waterrad en de sluiswerken werden nog in datzelfde jaar verwijderd. Het molengebouw 

zelf bleef tot 1965 in bezit van de familie Camps en werd toen verkocht aan de gemeente 

Venray. Daarna werd het onder andere gebruikt als jeugdhuis en tijdelijke huisvesting van de 

Rabobank. Momenteel is de exploitatie in handen van den Oesterham. Veel activiteiten van 

de Bond van Ouderen vinden er plaats. Zo heeft het molengebouw ook nu nog een functie in 

de Oostrumse gemeenschap. 

Beekloop 
Bij de dorpsuitbreiding Oostrum-Zuid 

werd de beekloop verlegd. Dit was in de 

periode 1960-1970. De beek loopt 

sindsdien niet meer voor het 

molengebouw langs, maar gaat 

grotendeels om het dorp heen. Als 

Oostrum-Zuid nu gerealiseerd zou 

worden, zou de beek vrijwel zeker 

gehandhaafd blijven en vormden beek 

en molengebouw nog een geheel. 

Mogelijk dat de Oostrumse 

gemeenschap dan ook het waterrad 

weer in ere zou willen herstellen! 

Jammer dat er 60 jaar geleden nog geen 

oog was voor de historische functie en   

men enkel het gebouw in stand heeft 

willen gehouden. 

 

Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland 
Samensteller Piet Rongen 

 

De Oostrumse watermolen rond 1970 



 

 

 

 

 

Wat ouderen moeten weten over het coronavirus 

Het coronavirus houdt heel de wereld in zijn greep. Intussen zijn er ook in ons land al veel besmettingen. Vooral 

ouderen zijn kwetsbaar als ze besmet raken met het coronavirus. Noor Bouwmeester, arts infectieziektebestrijding van 

GGD Limburg-Noord, beantwoordt enkele vragen.   

Hoe kun je als oudere het coronavirus oplopen? 
Het coronavirus zit in de keel van iemand die besmet is. Als deze persoon hoest en niest, komen er kleine druppeltjes 

met het virus in de lucht. Door deze druppeltjes in te ademen, kun je besmet raken. Ook kun je het virus via handen en 

voorwerpen binnenkrijgen.  

Wat kun je doen om besmetting met het coronavirus te voorkomen? 
Het belangrijkste wat je als oudere kunt doen geldt voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken: 

• Was je handen regelmatig met water en zeep. 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes. 



Verder is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Dit doe je door goed en gezond te eten, voldoende te slapen, 

lekker naar buiten te gaan, regelmatig een raam thuis open te zetten en voldoende te bewegen.  

Is het veilig om bezoek te ontvangen? 

Als je bezoek ontvangt met verkoudheidsklachten, zoals hoesten, vraag hen dan een andere keer terug te komen. Dit is 

heel normaal, zij kunnen je immers aansteken.  

Ook als je hulp- of zorgverlener verkoudheidsklachten heeft mag je hem of haar vragen om een andere keer terug te 

komen. Je mag er echter vanuit gaan dat zorgverleners goed geïnformeerd zijn en werken volgens de richtlijnen. 

 

Wat doe ik wel/niet als ik verkouden ben of misschien het coronavirus heb? 

Het is altijd slim om thuis te blijven en uit te zieken. Ga niet op bezoek bij anderen en neem niet deel aan activiteiten en 

uitjes waar meerdere mensen bijeen komen. Zo voorkom je dat je anderen aansteekt en spaar je energie om sneller 

beter te worden.  

 

Hoe weet ik of ik een ‘gewone’ griep heb of besmet ben met het coronavirus? 

De klachten van zowel de griep als het coronavirus lijken veel op elkaar. De kans op een besmetting met het coronavirus 

is groter als je: 

• Contact hebt gehad met iemand die daadwerkelijk is besmet met het coronavirus. 

• Klachten krijgt nadat je terugkomt uit een gebied waar veel besmettingen met het nieuwe coronavirus zijn. 

Besmetting met het coronavirus kan alleen worden vastgesteld na onderzoek. De meest voorkomende klachten zijn: 

• Verkoudheidsklachten: je moet hoesten of bent benauwd 

• Koorts (meer dan 38 graden Celsius) 

Het hebben van koorts komt bij ouderen niet altijd voor. Denk je dat je het coronavirus hebt of twijfel je?                               

Neem dan contact op met je huisarts. 

Wat gebeurt er als je besmet bent met het coronavirus? 

Iemand die besmet is, wordt in isolatie gehouden. Isolatie betekent dat we je vragen thuis te blijven, in een aparte 

kamer. Je kunt thuis in isolatie blijven of in het ziekenhuis. Dit hangt af van hoe ziek je bent.  

 

Voor algemene vragen kun je tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351.                             
Of bel op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur met het informatienummer van GGD Limburg-Noord 088 119 1990. 

 

 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers! 
 

Voor onze winkel zijn wij op zoek naar vlotte verkopers van onze verse producten.                                                                    
Werkdagen en werktijden in overleg. Vanaf 16 jaar ben je al van harte welkom!  
 

Ook voor het sorteren van asperges zoeken wij nog medewerkers.                                                                                                
Wij sorteren tussen 8.00 en 12.00 uur ’s morgens. 
 

De werkzaamheden zijn van eind maart tot eind juni. 
 

Heb je interesse of vragen? Mail naar mtsjeuken.deswart@telfort.nl                                                                                      
Contactpersoon: Angelique Jeuken Stationsweg 82 Oostrum Tel. 0478- 582678 
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Awiemawee awiemawee 

 

Na terugkomst uit Tanzania heb ik gedurende een aantal dagen ’s morgens de rolluik omhoog gedaan me afvragende 

of er een olifant op de stoep zou staan. Na 8 dagen bush ben je zenner dan zen. Tanzania is een land waarbij wel 

wat uitleg noodzakelijk is want maak je verkeerde keuzes dan is het geen gevalletje ‘ach het strand aan de overkant 

was mooier maar ja…’ Nee het heeft meer op de sokken. Er is een grote diversiteit in de diverse wildparken. 

Afstanden zijn groot maar elke rit voelt als een safari. Het mooie Tarangire National Park staat bekend om de grote 

populatie olifanten maar ook om de baobabs en de palmbomen. We spotten een luipaard in een boom met z’n 

maaltijd voor die dag: een net gevangen gnoetje.  

 

 

 

De Ngorongoro krater heeft een totaal andere vegetatie en is zeer dichtbevolkt…met wild dan wel te verstaan. Grote 

afwezige in deze krater is de giraf. Recht voor onze jeep werd door de leeuwen in een romantisch onderonsje 

gewerkt aan het voortbestaan van hun ras. Hoe bijzonder ! Een apenfamilie hield ons een spiegel voor in het tumult 

van hun gezinsproblemen. Het laatste park wat we bezochten was de door Toto bezongen Serengeti. In het Masai 

betekent Serengeti ‘eindeloze vlaktes’ en behalve eindeloos was het ook gevuld met enorm grote kuddes wild, d’r 

waren vooral gnoeg gnoes. Zo stonden we midden in een kudde olifanten met jonkies, zagen we hoe duizenden 

gnoes zich verplaatsten, spotten we een leeuw in een boom met daaronder z’n familieleden uitgeteld in het gras en 

zagen we de bezorgdheid van een cheetah-moeder om haar jonkies toen die even uit haar zicht waren. Toen we 

dachten dat we al veel meer hadden gezien dan we voor mogelijk hielden was daar nog de migrerende kudde gnoes 

en zebra’s door een met krokodillen gevulde rivier. De dappere zebra’s konden niet voorkomen dat een jonkie in de 

bek van een hongerige krokodil terecht kwam. Een schouwspel wat je alleen bij National Geographic ziet. Met deze 

aaneenschakeling van hoogtepunten bleek mijn liefde voor Afrika wederzijds. 



 Er zijn maar weinig wegen in Tanzania waarbij stof en insecten je niet om de oren vliegen. Dat zijn dan de 

geasfalteerde wegen door de ‘bewoonde’ wereld met aan weerszijden een kleurrijk schouwspel. Twee Masai 

mannen samen op een fiets, een speer in de hand. Bezinestations met autowasstraten, cafés, pata huduma hapa, 

Mama Sabrinashop. Pepsi en Cola gebroederlijk langs elkaar. Kuddes koeien, geiten of ander levend vee. Lemen 

hutjes. Jonge Masai mannen met hun ietwat angstaanjagende wit geschilderde gezicht. Bananen, bananen en 

bananen. Vrouwen in kleurrijke gewaden met een baby op de rug, een grote kruik op het hoofd en zware tassen 

aan de hand. Jongens op hun brommers. Een grote witte Tanzaniaanse glimlach. Jambo !! 

 

Het slapen in een tent, midden in de jungle, zorgde nog wel ’s voor wat onzekerheid in verband met de mogelijke 

aanwezigheid van grote maar vooral kleinere beestjes. De ‘red button’ moest nog wel ’s ingezet worden. De 

bush…je moet d’r gewoon effe aan wennen maar wanneer je dat eenmaal bent… 

 

Mazzel Tov, 

Reizende Reporter 



22

8.00 tot 14.00 uur

Hulp nodig bij het kiezen van tuingrind?

Deskundige hulp aanwezig voor persoonlijk advies. 

Ooijenseweg 14

5871 CA Broekhuizenvorst

Tel. 077 - 320 9700

open
TUINGRIND

dag

passende 

korting 
voor iedereen



Woensdag 25 maart Bedevaart Smakt 3-Dorpen 
 

Tezamen met Oirlo en Castenray gaan we 25 maart naar de Smakt.                

 

Het programma is als volgt: 
 

Bij goed weer gaan we op de fiets;  in dat geval wordt u om 13.40 uur verwacht op het Dorpsplein. 

Indien u per auto wenst te gaan , vertrekken we om 14.10 uur vanaf het Dorpsplein 

 

14.30 uur de H.Mis 

Daarna gezellig samenzijn onder het genot van koffie en vlaai in het Pelgrimshuis. 

 

Uw bijdrage hiervoor is € 3,- per persoon; gaarne te voldoen bij opgave uiterlijk 18 maart                                                                       

bij Roos Rongen, Gildestraat 12 

 

Als u geen vervoer hebt en graag wil meerijden kunt u dit ook aangeven op het onderstaande strookje. 

 

 

 

 

 

Smakt 25  maart 
 

Naam……………………………………………….telefoonnummer………………………… 

 

◊ per fiets                      aantal personen…………. 

 

◊ per auto                      aantal personen…………. 

 

◊ geen vervoer              aantal personen………….. 

 

Gaarne aankruisen wat van toepassing is. 

 

Mocht u per auto gaan wilt u ons dan laten weten hoeveel personen u eventueel kunt meenemen,                                                

zodat we met minder auto’s kunnen vertrekken. 

 

De vergoeding voor de chauffeur is € 2.00 

 

Tot ziens op 25 maart. 
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Bushalte schoolbus – aanpassing parkeervakken Watermolenstraat  
  

Smile-Oostrum heeft in januari, tijdens de maandelijkse vergadering van Smile Venray, de situatie rondom de schoolbus bij de 

sportzaal aan de Watermolenstraat besproken. De schoolbus, die twee dagen per week enkele ritten doet en dan bij de sportzaal 

blijft wachten, bleek voor veel automobilisten een lastig te passeren obstakel.  De gemeente heeft de situatie rondom de halte van 

de schoolbus, bij de sportzaal aan de Watermolenstraat, nader bekeken en kwam tijdens de daarop volgende vergadering met een 

oplossing: 

 

“Tijdens de Smile Venray bijeenkomst op 20 februari is aangegeven om bij wijze van proef (3 maanden) te kijken of we niet                             

3 bestaande langsparkeerplaatsen kunnen aanwijzen voor het parkeren van een bus op de aangegeven tijden. Dit zou moeten 

kunnen omdat de ouders die hun kinderen brengen of halen eerder respectievelijk later zijn. En omdat bewoners en hun bezoek 

buiten deze tijden van de bus gebruik kunnen maken van de parkeerplaatsen”.  

 

“Als we na 3 maanden geen signalen hebben ontvangen dan is het een passende maatregel en wordt een verkeersbesluit genomen. 

Als we na 3 maanden wel signalen hebben ontvangen kunnen we, mits deze signalen gegrond zijn, overgaan op plan 2.                                 

Plan 2 is het realiseren van de insteekhaven voor de bus. Totdat de insteekhaven is gerealiseerd laten we de maatregel intact”.   

 

 

 

De borden zijn besteld en worden 

over een aantal weken geleverd, 

waarna deze dan ook geplaatst gaan 

worden. Verwacht word dat over een 

kleine 4 weken de pilot gaat lopen.  

 

Concreet betekent dit dat vanaf 
eind maart, begin april, de drie 
parkeervakken op maandag en 
donderdag van 10:00 tot 14:15 uur 
gereserveerd is voor de bus en dat 
er dan geen auto’s mogen staan. 
Bezwaren hiertegen kunnen 

ingediend worden bij de gemeente 

Venray, maar op- of aanmerkingen 

die binnenkomen via onze 

facebookpagina worden hierin 

meegenomen.  
 
 
 
 
 
 

Smile-Oostrum is onderdeel van Smile Venray dat in 2018 is opgericht.  
Smile Venray is een Venray-brede organisatie waarbij iedere wijk en dorp zijn eigen 
verkeerswerkgroep kan ontwikkelen. Deze organisatie is voortgekomen uit de werkgroep Smile 
Landweert, een buurtinitiatief om zelf als buurtbewoners de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in 
de wijk te verbeteren. Daarbij gaat men er vanuit dat er veel dingen al goed gaan en dat we daar juist 
meer van willen. We kiezen dus voor een positieve insteek.  



        Bus excursie MOODER MAAS vrijdag 8 mei.                                 

Vrijdag 8 mei staat er voor leden én niet leden een excursie per bus naar Mooder Maas op de planning. 

 
13.30u.  Start in de Watermolen waar onder het genot van een kopje koffie/thee de ons 

begeleidende gids tekst en uitleg zal geven, om vervolgens met de bus langs alle 

bezienswaardigheden van het project te rijden. 

 

De eigen bijdrage bedraagt € 8,--   per persoon  voor leden 

                                                 € 10,--  per persoon voor niet leden 

 

Voor deze activiteit is een minimum aantal personen noodzakelijk, vandaar deze vroege opgave. 

 

 

 

Wordt het minimale aantal deelnemers niet gehaald, kan de excursie helaas niet doorgaan. 

 

U kunt zich opgeven via onderstaande strook. 
 

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

Opgave Mooder Maas 
 

Naam………………………………………………………….meld(t)(en) zich aan en zijn wel / geen lid 
 

adres…………………………………………………………… 
 

Telefoonnr.…………………………………………………             
 

Aantal personen…………… en bedrag  € ………………   bijgesloten  (lid €8,-- en geen lid €10,--) 
 

 

Strookje plus het geld a.u.b.. voor 4 april in een gesloten envelop inleveren bij; 
  

Jan Kreutz  Wester Thienweg 17 

of 

Ellie Jeucken, Binnenhof 5 



SVO VOETBAL 
 
Jeugd    
 
Uitslag    
zaterdag 7 maart 2020    
FCV-Venlo JO19-2 S.V. Oostrum JO19-1 2-2  

S.V. Oostrum JO17-1G SV Venray JO17-3 10-0  

S.V. Oostrum JO15-1 Heijen JO15-1 1-1  

SJO Helmondia-Mulo JO14-3 S.V. Oostrum JO14-1G Afgelast  

MVC'19 JO13-2G S.V. Oostrum JO13-1G 2-6  

S.V. Oostrum JO13-2 ST Meterik/America JO13-1 0-2  

S.V. Oostrum JO11-1 SV Venray JO11-3 14-0  

Wittenhorst JO11-2 S.V. Oostrum JO11-2G Afgelast  

IVO JO10-1 S.V. Oostrum JO10-1 Afgelast  

GFC'33 JO10-2 S.V. Oostrum JO10-2G 2-4  

Wittenhorst JO10-3 S.V. Oostrum JO10-3G Afgelast  

SV Venray JO9-4 S.V. Oostrum JO9-1 3-5 Speler van de week Julian 

ST Fiducia/Elsendorp JO9-1 S.V. Oostrum JO9-2G Afgelast  

S.V. Oostrum JO8-1 MVC'19 JO8-4 2-3  

S.V. Oostrum JO8-2G Wittenhorst JO8-2 4-5  

S.V. Oostrum JO7-1G/JO7-2G S.V. Oostrum JO7-3G/JO7-4G 12-2 Speler van de week Coen Logtens 

    
Programma    

zaterdag 14 maart 2020    
S.V. Oostrum JO19-1 ST DEV-Arcen/RKDSO JO19-1 15:00  

H.B.S.V. JO17-2 S.V. Oostrum JO17-1G 13:30  

Leunen JO15-1 S.V. Oostrum JO15-1 13:30  

S.V. Oostrum JO14-1G Marvilde JO14-1 13:30  

S.V. Oostrum JO13-1G SV Venray JO13-2 11:00  

ST Sparta'18/Kronenberg JO13-3 S.V. Oostrum JO13-2 11:15  

Deurne JO11-3 S.V. Oostrum JO11-1 11:00  

S.V. Oostrum JO11-2G Sportclub Irene JO11-4 09:00  

V.V. Achates JO11-2 S.V. Oostrum JO11-3G 11:00  

S.V. Oostrum JO10-1 Blerick JO10-1 09:00  

S.V. Oostrum JO10-2G FCV-Venlo JO10-3 09:00  

S.V. Oostrum JO10-3G ST DEV-Arcen/RKDSO JO10-1 09:00  

S.V. Oostrum JO9-1 Volharding JO9-1G 11:00  

S.V. Oostrum JO9-2G Leunen JO9-2G 11:00  

VCH JO8-2 S.V. Oostrum JO8-1 11:30  

ST Meterik/America JO8-1 S.V. Oostrum JO8-2G 10:45  

Leunen JO7-1/JO7-2 S.V. Oostrum JO7-1G/JO7-2G 09:15  

S.V. Oostrum JO7-3G/JO7-4G SVOC'01 JO7-1/JO7-2 10:00  

    
Senioren    

    

Uitslag    

zaterdag 7 maart 2020    
S.V. Oostrum Vet. Ysstelsteijn Vet. 0-0  

zondag 8 maart 2020    
S.V. Oostrum 1 Heijen 1 1-1  

S.V. Oostrum 2 Wittenhorst 4 0-3  

S.V. Oostrum 3 Wittenhorst 6 3-3  

Sporting S.T. 2 S.V. Oostrum 4 1-1  

    
Programma    

zaterdag 14 maart 2020    
EWC Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  

zondag 15 maart 2020    
Hegelsom 1 S.V. Oostrum 1 14:30  

V.V. Achates 2 S.V. Oostrum 2 12:00  

FCV-Venlo 5 S.V. Oostrum 3 10:00  

S.V. Oostrum 4 SV Venray 8 10:00  

S.V. Oostrum VR1 SV United VR1 11:30  

 



* JAARPROGRAMMA *   KBO   *   *** 2020 *** 
  

                       
MAART                           
    
Wo  4 mrt Inloop 
Ma  9 mrt Bewegen/ crea 
Di  10 mrt Kienen 
Wo 11 mrt Inloop 
Ma 16 mrt Bewegen / computer 
Wo 18 mrt Jaarvergadering/ 60 j bestaan 
Ma 23 mrt Bewegen / crea 
Wo 25 mrt Bedevaart Smakt 3-dorpen 
Di 31 mrt Fietstocht                                        
    
APRIL   
    
Wo  1 april Inloop 
Ma  6 april Bewegen / crea 
Di   7 april Kienen 
Wo  8 april Inloop 
Do   9 april Lentewandeling                          
Wo 15 april Inloop 
Ma  20 april Bewegen/ crea 
Wo 22 april Inloop 
Wo 29 april Inloop 
 
MEI   
    
Ma 4 mei Bewegen / crea 
Wo 6 mei Inloop 
Vrij 8 mei                Mooder Maas excursie                                             
Ma 11 mei Bewegen / computer 
Di 12 mei Kienen 
Wo 13 mei Inloop 
Ma 18 mei Bewegen / crea 
Wo 20 mei Inloop 
Ma 25 mei Bewegen / computer 
Wo 27 mei Inloop                                       
    
JUNI   
    
Wo 3 juni Inloop 
Di  9 juni Kienen 
Wo 10 juni Inloop 
Do 11 juni Fietstocht met picknick 
Di 16 juni Midgetgolf Heide  3-dorpen 
Wo 17 juni Inloop 
Do 18 juni Dagreis  3-dorpen 
Wo 24 juni Inloop 
    
JULI   
    
Wo 1 juli Inloop 
Wo 8 juli Inloop 
Wo 15 juli Inloop 
Wo 22 juli Inloop 
Za  25 juli Jeu de boules  3-dorpen (uitwijk 1 aug.)                                         
Wo 29 juli Inloop 
    
 

 

 

AUGUSTUS   
    
Di 4  aug Kevelaer 3-Dorpen 
Wo 5 aug Inloop 
Wo 12 aug Inloop 
Di 18 aug Kienen 
Wo 19 aug Inloop 
Wo 26 aug Inloop 
    
SEPTEMBER   
    
Wo 2 sept Inloop 
6 t/m 9 sept Meerdaagse reis    3-dorpen                                                           
Wo 9 sept Inloop                     
Di 15 sept Kermisfietstocht 
Wo 16 sept Inloop 
Ma 21 sept Bewegen / crea 
Wo 23 sept Inloop 
Ma 28 sept Bewegen  / computer                                              
Wo 30 sept Inloop 
    
OKTOBER   
    
Do 1 okt Dag van de ouderen 
Ma 5 okt Bewegen / crea 
Di 6 okt Kienen                              
Wo 7 okt Inloop                            
Ma 12 okt Bewegen / computer                              
Di 13 okt Wittem  3-dorpen                                 
Wo 14 okt Inloop                               
Ma 19 okt Bewegen / crea 
Wo 21 okt Inloop 
Ma 26 okt Marcienne (met kerstshow) 3-dorpen 
Wo 28 okt Inloop 
Vrij 30 okt Herfstwandeling 
  
NOVEMBER   
    
Ma 2 nov Bewegen / crea 
Wo 4 nov Inloop 
Ma 9 nov Bewegen / computer 
Di 10 nov Kienen 
Wo 11 nov Inloop 
Ma 16 nov Bewegen / crea 
Wo 18 nov Inloop 
Wo 25 nov Inloop 
Ma 30 nov Bewegen / crea 
    
DECEMBER   
    
Wo 2 dec Inloop 
Ma 7 dec Computeren 
Di 8 dec Kerstviering 
Wo 9 dec Inloop 
Ma 14 dec Bewegen / crea 
Di 15 dec Kienen 
Wo 16 dec Inloop 
Wo 23 dec Inloop 
Wo 30 dec Inloop 

 



Redactie adres 

G. Smedts, 

Valkenkampstraat 14 

5807 AN  Oostrum

T 0478 58 46 42

E weekblad@dorpsraadoostrum.nl

Sluiting aan te leveren kopij

Zaterdag 18.00 uur

Bezorgklachten

Periodiek 

T 0478 58 28 77

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

28

MAART  

  

12	 Pijnbestrijding		 	 	 	 	 	 	 ZijActief
14 Lente toernooi       TCO

16 Computeren/Bewegen      KBO

17	 Filmavond	in	Venray			(ZijActief	Roermond)		 ZijActief
18 Jaarvergadering (60-jarig bestaan)   KBO

21	 Potgrondactie		 	 	 	 	 	 	 SMT
22	 Gezellig	Zondagmiddag	 	 	 	 	 	 Servicepunt
23 Bewegen & Crea       KBO

24	 Quiz		 	 	 	 	 	 	 	 	 ZijActief
24	 Dag	van	Alleengaanden			(ZijActief	Roermond)	 ZijActief
25	 Smakt	(3	Dorpen)	 	 	 	 	 	 	 KBO
26	 Uitwisseling	met	Sambeek	 	 	 	 	 TCO
29 Lenteconcert (Back in Time)  Aostrumse Zangkompeneej

31 Fietstocht        KBO

  

APRIL  

  

1 Inloopmorgen        KBO

2 TEV (Tennis Event Venray)     TCO

4	 Limburgse	Vrouwendag			(ZijActief	Roermond)	 ZijActief
4 Uitwisseling met ‘t Löbke (in Oostrum)   TCO 


