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In deze dorpsgids vindt u meer informatie over Oostrum 
en een aantal handige adressen en telefoonnummers. 
Natuurlijk stellen onze verenigingen en ondernemers 
zich voor. 

Deze gids is ook onderdeel van een welkomstpakket. 
Daarmee heet de Dorpsraad van Oostrum nieuwe 
inwoners welkom in ons mooie dorp. We hopen dat het 
pakket hen helpt om snel een dorpsgenoot te worden in 
plaats van een ‘inwoner’. 

Het welkomstpakket bevat relatiegeschenken, 
tegoedbonnen en kennismakingsaanbiedingen van 
Oostrumse organisaties en ondernemers. Namens de 
Dorpsraad bevat het pakket een gratis jaarabonnement 
op het OW! (Oostrums Weekblad).

Deze gids wordt bijgehouden door de Dorpsraad van Oostrum. 
Aanvullingen en verbeteringen zijn van harte welkom bij de secretaris.

Dorpsraad Oostrum
secretaris: Derk Ederveen
Ghunenbeek 23, 5807 CE Oostrum
06-20966576, secretaris@dorpsraadoostrum.nl

www.dorpsraadoostrum.nl
facebook.com/Dorpsraad-Oostrum
twitter.com/dorpsraadoostru

DORPSGIDS OOSTRUM



Handige adressen en telefoonnummers

Afval

GFT-afval (groene container) wordt elke week gratis opgehaald. PMD-afval (plastic, 
metalen verpakkingen en drankpakken) elke twee weken gratis, in doorzichtige gele 
zakken, verkrijgbaar bij de Plus in Landweert. Restafval (grijze container, niet gratis) 
eens per vier weken. Zie ook Grofvuil en Milieustation. Meer info: 088-004 6345 en op 
afvalkalender.venray.nl.

Ambulance

Bel 088-033 0200. Bij spoed bel 112.

Apotheek

Voor spoedrecepten van uw apotheek kunt u buiten openingstijden terecht bij een 
huisartsenpost.

Gemeente Venray

Telefoon op werkdagen 0478-523 333. De balies in het gemeentehuis (Raadhuisstraat 
1) zijn open op dinsdag, donderdag en vrijdag open van 09.00-13.00 en op maandag 
en woensdag van 12.00-20.00 uur. Meer info: www.venray.nl.

Grofvuil

Elke tweede dinsdag van de maand kunt u tegen betaling (tuin)meubels, 
vloerbedekking en huisraad laten ophalen, zoals servies, lampen, schilderijen en 
pannen. Bel Maessen Recyling op 0478-513 100, of mail naar 
info@maessenbedrijven.nl. Bouw- en sloopafval, autobanden en elektrische en 
elektronische apparaten moet naar de milieustraat. Zie ook Afval en Milieustation.

Glasvezel

Glasvezel is hét antwoord op de snelgroeiende digitale capaciteitsbehoefte. De 
coöperatie GlaswebVenray biedt glasvezel in de hele gemeente Venray, inclusief de 
dorpen en het buitengebied. Als particulier kunt u kiezen uit negen glasvezelproviders; 
als zakelijke klant uit vier. Kies de provider én het pakket die bij u passen. Meer info: 
0478-206 960 of www.glaswebvenray.nu.

Huisarts

De dichtstbijzijnde praktijk is Antoniusveld, Stationsweg 60a, 5803 AC Venray, 
geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur. Praktijklijn 0478-581 465 of 
0478-585 900, bereikbaar 8.00-12.00 uur en 13.30-17.00 uur. Spoedlijn: 0478-581 
333. Ga voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend naar 
www.spoedpostnoordlimburg.nl en vul de vragen in. Bij spoed bel 0900-8818. Bel 112 
als elke seconde telt.
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Kerk

Pastoor B. Clemens, Hoenderstraat 16, 5855 AH Well, 0478-501 202. Misintenties e.d. 
vrijdags vóór 08.00 uur opgeven bij vicevoorzitter Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6, 
0478-584 031. Voor een gebed en het opsteken van een kaars bij Maria, O.L. Vrouw 
van Oostrum Behoudenis der Kranken, is de Mariakapel elke dag open van 09.00-
17.00 uur. Voor bediening van stervenden kunt U dag en nacht bij de pastoor terecht. 
Meer info: kerkheiligevitus@gmail.com of www.parochieoostrum.n  l  .

Milieustation

Op werkdagen (13.00-18.00 uur) en zaterdag (09.00-17.00 uur) kunt u tegen betaling 
afval naar het milieustation brengen: Metaalweg 1d. U hebt een afvalpas nodig die u 
van de gemeentje krijgt. Meer info: 088-004 6321 of www.venray.nl/milieustation. Zie 
ook Afval en Grofvuil. 

Oostrums Weekblad (OW!)

Kopijsluiting zaterdag 18.00 uur. Redacteur: Albert Kleine, 
Mgr. Hanssenstraat 18e, 5807 BD Oostrum, 06-2874 6902, 
weekblad@dorpsraadoostrum.nl. Advertenties graag zelf 
opmaken, en als DOC, PDF of JPG naar het redactieadres 
sturen. Meer info: www.dorpsraadoostrum.nl/oostrums-
weekblad.

Openbare ruimte

Bij hinder of overlast in de openbare ruimte, of vragen of 
meldingen van praktische aard zoals bijvoorbeeld 
losliggende stoeptegels of gevaarlijke obstakels, neem 
contact op met de gemeente: 0478-523 333.

Oud papier

Inleveren op zaterdagen met oneven weeknummer van 9.00-12.00 uur bij de container 
op de parkeerplaats aan de Gildestraat. De opbrengst is voor Muziekvereniging SMT.

Politie

Meld vernieling of overlast bij de wijkagenten van de Politie Venray-Oost:
• Thomas Serpenti: thomas.serpenti@politie.nl 
• Maarten Arts: maarten.arts@politie.nl 
• Esther Kessels: esther.kessels@politie.nl 

Geen spoed, wel politie? Bel 0900-8844.
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Over Oostrum

Aostrem (of Aostrum) is het grootste kerkdorp van de gemeente Venray met 2.420 
inwoners (1 januari 2021).

Geschiedenis

Oostrum heeft een geschreven historie die terug te voeren is tot 1200, toen de naam 
Oostrum voor het eerst in de geschreven documenten voorkwam. Oostrum behoorde 
samen met Geijsteren en Spraland tot de Heerlijkheid Geijsteren. In 1798 werd 
Oostrum bij de gemeente Venray gevoegd. Omstreeks 1350 begon de devotie voor 
Onze-Lieve-Vrouw Behoudenis der Kranken. In 1450 werd het Augustinessenklooster 
Bethlehem gesticht. In 1802 werd dit opgeheven en in 1806 werd het gesloopt.

Wapen van Oostrum

De oudste akte van de schepenbank dateert van 16 april 1410. Er is van deze 
schepenbank een zegelstempel bewaard gebleven (onbekend uit welk jaar) dat de 
Heilige Maagd Maria vertoont met op haar rechterarm het kind Jezus en in haar 
linkerhand een scepter met in de rand "Segel der Schepens Oosterom".

Psychiatrie

In 1938 werd het noviciaat 
van de Broeders van Liefde, 
Sint-Paschalis, geopend. 
Vanaf 1945 werden hier ook 
een aantal psychiatrische 
cliënten uit de Venrayse 
inrichting Sint-Servatius 
gehuisvest. In de jaren '70 
van de 20e eeuw werden 
mensen met een 
verstandelijke beperking uit 
de Venrayse psychiatrisch 
Centrum St. Servatius 
gehuisvest in een nieuw gebouwd instituut, op een gedeelte van het terrein van Sint-

Paschalis in Oostrum, "Nieuw Spraland" 
genaamd. Momenteel is dat een 
forensische kliniek voor verstandelijk 
gehandicapten met de naam 'Stevig'. 
Dat is een onderdeel van 'Dichterbij'. In 
de nabijheid werd in 2000 ook een tbs-
kliniek gevestigd: forensisch 
psychiatrisch centrum De Rooyse 
Wissel.
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Transport, onderwijs en economie

In 1882 kreeg Oostrum een spoorwegstation, gelegen aan de Maaslijn tussen 
Roermond en Nijmegen. Daar is ook de remise van de buslijnen gevestigd. In 
combinatie met de directe ligging aan de A73, heeft Oostrum daarmee een goede 
aansluiting op het openbaar vervoer. Tegenover het station ligt een vestiging van Gilde 
opleidingen voor MBO onderwijs en de 'Evenementenhal' waar grote beurzen, 
evenementen en festiviteiten plaatsvinden. Bij Oostrum liggen enkele 
bedrijventerreinen, zoals 'De Hulst', 'De Blakt' en 'de Witte Vennen'. Een van de 
bedrijven die er gevestigd is, is Inalfa. Er zijn ook grote logistieke centra gehuisvest.

Bezienswaardigheden

Oostrum telt 3 gemeentelijke monumenten 
en 7 rijksmonumenten, waaronder:

• De Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk, 
een rijksmonument uit 1936, met 
laatgotisch koor van omstreeks 1400.

• Het kerkhof van Oostrum, Trans 
Cedron, ingericht met een 
kruiswegpark en gedachtenispark 
bestaande uit 11 gebeeldhouwde 
staties in 11 kapelletjes en 3 staties 
in een kruisberg met grot.

• De Oostrumse watermolen of 
Campsmolen, een voormalige 
watermolen op de Oostrumse Beek, is inmiddels onderdeel van het dorpshuis. 
Zie Oostrum van A tot Z achterin deze gids.

• De Rosmolen, een watermolen op de Oostrumse Beek in de Geijsterse Bossen.
• Sint-Paschalis, een kloostercomplex uit 1937.

Natuur en landschap

Oostrum ligt op zandgrond, op een 
hoogte van ongeveer 21 meter, op 
de linkeroever van de Oostrumse 
Beek. De omgeving van Oostrum is 
sterk verstedelijkt. Vooral in de 
directe nabijheid van de A73 tussen 
Oostrum en Venray liggen grote 
bedrijventerreinen. Ten noorden 
van Oostrum maar vlak bij de 
dorpsgrens ligt het uitgestrekte 
Landgoed Geijsteren. In het 

zuidoosten ligt er een zand- en grindwinningsplas en het aanpalend vakantiepark De 
Witte Vennen. Langs de Oostrumse Beek liggen enkele stukken broekbos. 

Bron: nl.wikipedia.org/wiki/Oostrum_(Limburg) 
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De Dorpsraad

De stichting Dorpsraad Oostrum adviseert de 
gemeente Venray over de leefbaarheid van Oostrum 
en het welzijn van haar inwoners in de breedste zin 
van het woord. Hiervoor is een budget beschikbaar, 
om leefbaarheidsinitiatieven te stimuleren. Het 
aanvraagformulier en de criteria staan op 
www.dorpsraadoostrum.nl.

Via die website, via het Oostrums Weekblad (OW!), en op Facebook en Twitter, 
houden wij onze dorpsgenoten op de hoogte van de ontwikkelingen. De 
contactgegevens staan op de voorpagina. 

Onderwerpen

Een paar voorbeelden van onderwerpen waar de Dorpsraad een rol in speelt:
• algemene voorzieningen: bijvoorbeeld het dorpsplein en de stationsomgeving
• buurtpreventie-WhatsApp: Oostrum heeft sinds 2017 vier buurtpreventie-

WhatsAppgroepen
• duurzaamheid en milieu: bijvoorbeeld overleg over geuroverlast van Aviko-

Rixona
• kermis: activiteiten rond de kermis en de dorpsbarbecue coördineren met alle 

betrokkenen
• natuur: bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Oostrumsche Heide
• verkeer: informatie verzamelen over verkeersstromen in Oostrum en meedenken 

over infrastructurele projecten, zoals de Oostverbinding en de Via Venray (N270)
• wonen: meedenken over plannen voor woningbouw in Oostrum, zoals Oostrum 

Oost en Paschalis
• zorg en welzijn: contact onderhouden met zorginstellingen zoals de Rooyse 

wissel (TBS-kliniek), het Servicepunt en Stevig (Dichterbij)

Bijeenkomsten

Het beleid van de Dorpsraad wordt bepaald door het Dorpsomgevingsprogramma 
Oostrum. Het bestuur vergadert eens per maand en houdt twee keer per jaar een 
openbare vergadering. Op die manier leggen we niet alleen verantwoording af, maar 
komen we ook te weten wat er leeft in het dorp. Daarnaast organiseren we regelmatig 
thema-avonden over actuele onderwerpen.

Nieuwe buren? Welkomstpakket met een jaar gratis OW!

Hebt u nieuwe buren? Geef het adres door aan de Dorpsraad, dan verwelkomen zij 
hen persoonlijk met een welkomstpakket. Daarin zit onder andere deze gids, een 
gratis jaarabonnement op het Oostrums Weekblad (OW!), en kennismakings-
aanbiedingen van ondernemers. Zie ook Oostrum van A tot Z achterin deze gids.
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Onze verenigingen stellen zich voor

Aostrumse Zang Kompeneej

Wij zingen in een dolenthousiast mannenkoor onder begeleiding 
van een zeer gedreven dirigent. VERY INSPIRING. Meer info: 
math.laurensse@gmail.com of 
www.facebook.com/people/Aostrumse-Zangkompeneej/100063637898941/. 

Decembercomité

We zorgen ervoor dat de intocht van de Sint op een leuke manier 
verloopt. Ook helpen we mee om er een mooi feest van te maken. 
Daarnaast proberen we ervoor te zorgen dat de mensen die door 
ziekte de kerst niet thuis kunnen vieren, een attentie ontvangen. 
Meer info: decembercomiteoostrum@gmail.com of 
www.facebook.com/decembercomiteoostrum. 

Gemengd Koor Oostrum

Tweemaal per maand luisteren wij de Heilige Mis op onder leiding 
van dirigent Geert Claessens. Het repertoire bestaat uit 
Nederlandse, Gregoriaanse, Engelse en Duitse gezangen. 
Repetitie is op donderdag van 19.30u tot 21.00u in de leefkuil van 
basisschool De Meulebeek. Wees welkom om onder het genot van een kop koffie 
kennis te maken met het koor. Meer info: Els Schraven, 0478-516 545 of 
schraven@home.nl.

Hengelsportvereniging ‘t Alvertje Oostrum

Als lid kunt u vissen op ‘Het Wanssums Ven’ met vier vijvers met 
een totaaloppervlak van 8 hectare. In vijver 1 en 2 zwemmen ook 
grote karpers en is er een mooi bestand aan grote brasem en grote 
zeelt. Vijver 3 is de jeugdvijver en vijver 4 de wedstrijdvijver. Vijver 5 
is momenteel in aanleg. Meer info: info@hsvhetalvertje.nl of 
www.hsvhetalvertje.nl.

Historische Kring Oostrum en Spraland

Onze enthousiaste groep verankert sinds 2004 de cultuurhistorie 
van Oostrum in die van Venray. We behouden voorwerpen die 
karakteristiek zijn voor Oostrum voor het nageslacht door ze te 
archiveren, beschrijven en documenteren. Daarnaast organiseren 
we exposities, verzorgen rondleidingen en geven publicaties uit. 
Ook verzamelen we foto’s, films en dia’s op www.rooynet.nl. Meer 
info: 0478-583 805 of historischekringoostrum@ziggo.nl.

Jeu de Boules Club

Onze club speelt iedere vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur in de Jeu de Boules Hal in 
Venray. De contributie word overgemaakt aan de stichting Jeu de Boules Hal Venray. 
Op maandagavond spelen sommige leden ook op de banen aan de Gildestraat in 
Oostrum. Meer info: Mathieu Künen, Watermolenstraat 12, 0478-585 186.
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Karklingels

Carnavalsvereniging De Karklingels organiseert carnaval in 
Oostrum. Met een mooi en divers programma vol activiteiten voor 
jong en oud! Wie lid is heeft recht op een gratis entreebewijs voor 
de zitting en gratis entree bij het Prinsebal. Meer info: 
bestuur@karklingels.nl of www.karklingels.nl.

KBO

KBO Oostrum is een vereniging van en voor senioren vanaf 50 
jaar. We behartigen de belangen van senioren op het gebied van 
welzijn en bevorderen de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid 
als individu en als groep. KBO Oostrum organiseert activiteiten, die zowel binnen als 
buiten kunnen plaatsvinden, op het gebied van sport, spel en andere 
vrijetijdsbestedingen. Meer info: 06-2089 6601 of www.kbo-oostrum.nl.

Koor Harmony

Zingen maakt emoties los, zorgt voor plezier en de meeste van 
onze zangeressen gaan na een repetitie of optreden met meer 
energie naar huis! Harmony is een popkoor in de breedste zin van het woord. We 
repeteren elke donderdagavond in de Watermolen. De meeste nummers worden 3- of 
4-stemmig gezongen. Meer info: Petra Vermeulen, 06-8366 7195 of 
www.koorharmony.nl. 

Muziekvereniging SMT Oostrum

Dé plek om samen muziek te maken. Iedereen is er welkom: jong, 
oud, beginner, expert. Je kunt muziek maken in een ensemble, 
groot orkest, of lessen volgen. Kom gerust een keer 'kijken met 
koffie', of neem een gratis proefles. Maak een afspraak via 
secretaris@smtoostrum.nl. Meer info: 0478-586 286 of www.smtoostrum.nl.

Oudervereniging Basisschool de Meulebeek

Alle ouders van de kinderen op basisschool de Meulebeek vormen 
samen de oudervereniging. Het bestuur daarvan heet de 
ouderraad (OR), en bestaat uit minimaal vijf vertegenwoordigers, 
door en uit de ouders gekozen voor een periode van drie jaar. De 
ouderraad vergadert zes keer per jaar. Meer info: 
ouderraad@demeulebeekoostrum.nl of www.demeulebeekoostrum.nl.

Sint Maarten comité Oostrum

Elk jaar rond 11 november organiseren we samen met verschillende 
organisaties en verenigingen een gezellig sfeervol evenement 
waarbij kinderen, ouders, grootouders en andere belangstellenden 
kunnen genieten van de lampjes en sfeer die passen bij Sint 
Maarten. Actuele tijden en locaties staan vanaf oktober in de 
agenda op de website van de dorpsraad: www.dorpsraadoostrum.nl.
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SV Oostrum

Sport Vereniging Oostrum is de voetbalclub van het dorp en beschikt 
over een moderne accommodatie met drie velden. De club telt vijf 
mannenteams (waarvan één veteranen), een vrouwenteam, zeven 
juniorenteams en acht pupillenteams. Het eerste elftal van de 
mannen speelt in de 4e klasse G. Adres: ‘De Spar’, Sparrendreef 7. 
Meer info: 0478-585 108 of www.svoostrum.nl.

Tennis Club Oostrum

TCO heeft drie tennisbanen. Op de maandag, dinsdag en 
vrijdagmorgen wordt er door de oudere leden getennist. Er worden 
ook tennislessen gegeven, en we hebben een jeugdafdeling voor 
basisschoolleerlingen. In de avonduren en dagsituatie kan men vrij 
tennissen. Adres: ‘De Spar’, Sparrendreef 7. Meer info: Ruud 
Engels, 0478-585 274 of www.tcoostrum.nl.

Toer Wieler Club (TWC) Oostum

De Toerclub rijdt in de maanden maart tot en met oktober wekelijks 
voorafbepaalde ritten op de weg in het noordelijke grensgebied van 
Limburg en tijdens de wintermaanden in de omliggende 
bosgebieden op de moutainbike. Meer info: Sjaak Cuppen, 0478-
587 315 of www.twcoostrum.nl.

Ut Göt

De kapel is door tien personen opgericht in een café in Oostrum in 
1981, bij een goed potje bier. De naam bleek passend, want het was 
niet gewoon goed, maar geweldig goed! Inmiddels bestaat de kapel 
uit 20 muzikanten, 15 heren en 5 dames. We spelen alles, van 
kelder-beat tot garage-punk en van ruige rock tot heftige hoempa. 
Meer info: Mieke Rongen, 06-1967 4662 of www.utgot.nl.

ZijActief Oostrum

ZijActief Oostrum is als afdeling van ZijActief Limburg actief als 
netwerk van en voor vrouwen. Met zo'n honderd leden vormen we 
een gezellige groep vrouwen en organiseren we activiteiten onder 
het motto ontmoeting, ontwikkeling en ontspanning. Meer info: 
www.  zijactieflimburg.nl  , of mail onze secretaris: 
secr.zijactiefoostrum@hotmail.com.

Zonnebloem afdeling OICASTRUM

De afdeling OICASTRUM bestaat uit de dorpen Oirlo, Castenray, 
Oostrum. Wij zijn onderdeel van de Nationale Vereniging de 
Zonnebloem te Breda. De Zonnebloem helpt mensen met een 
lichamelijk beperking die in een isolement dreigen te komen. Nieuwe 
gasten en vrijwilligers zijn van harte welkom. Meer info: Joseph 
Jacobs-Willems, 0478-571 492 of www.zonnebloem.nl.
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Maak kennis met onze ondernemers en winkeliers

Allemans Café Bistro Terras

Sfeervol genieten met familie of vrienden van heerlijke 
gerechten in onze bistro of overdekte serre. Of een avondje 
borrelen met kleine hapjes in ons café. Voor jong en oud dé plek om gezellig samen te 
zijn. Chefkok Hans Holtackers en gastvrouw Veronique staan met hun team klaar om 
jullie een onvergetelijke avond te bezorgen. Adres: Mgr. Hanssenstraat 45. Meer info: 
06-2138 4858 of www.allemanscafe.nl.

Autobedrijf GHV

Bent U op zoek naar een betrouwbaar en lokaal adres voor het onderhoud van uw 
auto of camper, of zoekt U een nieuwe Suzuki of gebruikte auto, loop eens binnen bij 
Autobedrijf GHV! Al ruim 50 jaar een begrip in Oostrum en omgeving! Adres: 
Stationsweg 183. Meer info: 0478-581 154 of www.autobedrijfghv.nl.

Brouwerij De Grieze

Wij brouwen verschillende speciaalbieren in het prachtige Lull 
(Oostrum). Benieuwd naar onze bieren en andere mogelijkheden? 
Kom dan snel langs om kennis te maken en te proeven. Vind ons ook 
op social media!. Adres: Stationsweg 88. Meer info:  06-5081 6358 of 
www.brouwerijdegrieze.nl.

D’n Oesterham

Dorps-servicecentrum D’n Oesterham is een multifunctioneel 
gebouw en vormt samen met De Watermolen een onderkomen 
voor alle doelgroepen. Ideaal voor evenementen zoals feesten, 
voorstellingen, maar ook voor cursussen, vergaderingen, trouwerijen, 
afscheidsvieringen en repetities. In de complete horecakeuken kunnen op bestelling 
lunches, maaltijden, buffetten, tapas enz. bereid worden door de beheerster. Adres: 
Watermolenstraat 1. Meer info: Antoinet Verheijen, 06-1807 5027 of 
www.oesterham.nl.

Doel & Groei

Praktijk voor coaching, stress counselling, psychosociale therapie, 
studiekeuze- en loopbaanadvies, re-integratie en outplacement. 
Gevestigd in het buitengebied van Oostrum. Wil jij ontdekken wat 
we voor jou kunnen betekenen op het gebied van persoonlijke 
groei? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakings-/intakegesprek. Meer 
info: Aukje Poels, 06-2224 5712 of www.doelengroei.nl.

DS Juridisch Advies

Met recht het beste voor jou! DS Juridisch Advies staat voor 
persoonlijk juridisch advies op maat in heldere en begrijpelijke 
taal voor zowel particulieren als ondernemers. Meer info: Daniëlle Strijbosch, 06-1966 
7818 of www.dsja.nl.
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DS Scheidingsspecialist

Jouw scheiding van A tot Z geregeld! Bij een relatiebreuk komt 
er veel op je af, zowel emotioneel, financieel als juridisch. Je 
moet over veel zaken beslissingen nemen en een goede afhandeling daarvan is 
belangrijk. Als scheidingsspecialist en jurist help ik om alles inzichtelijk te maken en tot 
een oplossing te komen. Meer info: zie DS Juridisch Advies of www.ds-
scheidingsspecialist.nl.

Green-Drive

Hét adres voor aankoop, onderhoud en reparatie van fietsen, ebikes 
en driewielers. Kom gauw eens bij ons langs! Adres: Stationsweg 126 
C. Meer info: 0478-850 603 / 06-4256 3424 of www.green-drive.nu. 

Ketelfabriek - Indoor Family Entertainment Center 

Een oase van activiteiten en spellen om een dagvullend 
programma te maken. Zo kun je hier terecht voor verschillende 
escaperooms. Ook bieden we leuke spellen voor 
vriendengroepen zoals VR en is het een ideale locatie voor kinderfeesten. Naast de 
activiteiten kun je hier ook terecht voor een hapje en een drankje. Adres: Stationsweg 
124. Meer info: 0478-206 006 of www.ketelfabriek.nl.

Melvins Tweewielers

De fietsspecialist in de regio. Voor nieuwe en gebruikte fietsen, 
maar ook voor onderhoud en reparatie. Adres: Stationsweg 197 
(de loods achter het witte huis). Meer info: 0478-712 067 of 
www.melvinstweewielers.nl.

Mts. Jeuken-de Swart 

Altijd vers! Dat is waar wij voor gaan en staan. Op ons 
familiebedrijf telen wij heerlijke asperges en aardbeien, die in 
het seizoen verkrijgbaar zijn in onze boerderijwinkel. Daarnaast 
verkopen we ook aanverwante producten, zoals aardappelen, 
eieren en jam. Buiten onze openingstijden kun je terecht bij onze versautomaat. Adres: 
Stationsweg 82. Meer info: 0478-582 678 of www.jeukendeswart.nl.

Parc de Witte Vennen

Van harte welkom op ons vakantiepark, waar u échte 
Limburgse gastvrijheid treft. Persoonlijke aandacht, 
kleinschalig en ruim opgezet. U vind hier luxe bungalows, 
prachtige ruime camping- en camperplaatsen en uitgebreide 
faciliteiten zoals een grote speeltuin en minigolfbaan, gelegen 
aan een grote waterplas. Tevens bent u van harte welkom om 
te zwemmen in ons recreatiemeer. Adres: Sparrendreef 12. Meer info: 0478-511 322 of 
www.wittevennen.nl.

11

http://www.wittevennen.nl/
http://www.jeukendeswart.nl/
http://www.melvinstweewielers.nl/
http://www.ketelfabriek.nl/
http://www.green-drive.nu/
http://www.ds-scheidingsspecialist.nl/
http://www.ds-scheidingsspecialist.nl/


Praktijk Lisan

Ik heb een acupunctuurpraktijk met een holistische kijk op de mens. 
Alles wat ik doe bevat een flinke portie spiritualiteit maar is 
tegelijkertijd heel 'down to earth'. Adres: Ghűnenbeek 16. Meer info: 
Lisan Bouman-Litjens, www.praktijklisan.nl.

Praktijk ONS Gewicht

JOUW Gewicht wordt ONS Gewicht. Ik neem je aan de hand 
en samen gaan we op pad naar een voor jou gezonde lifestyle 
en bijbehorend gewicht, op een manier die bij jou past. Geen 
streng dieet, geen calorieën tellen, maar al etende breng je 
balans aan in je lichaam. Meer info: Mieke Hilgers-Notten, 06-1802 0680 of 
www.facebook.com/onsgewicht.

Puur Counselling & Diëtetiek

Naast de praktische voedingsinformatie vind ik het belangrijk 
om aandacht te hebben voor gedachten die met eetgedrag te 
maken hebben. Door te luisteren naar je echte behoefte in situaties waarbij gekozen 
wordt voor te veel of te weinig eten, wordt vaak duidelijk dat het lichaam andere 
‘voeding’ nodig heeft dan eten en drinken. Meer info: Danny Broeren-Custers, 06-1276 
0953 of www.puurcounselling.nl.

Reiscreaties

Vakantiegevoel… het heeft een positieve lading. Maar voordat 
het vakantiegevoel er is, is er vaak ook vakantiestress. Laat mij 
je helpen en profiteer van voordelen en garanties. Een 
autorondreis, strandvakantie, een reis op maat, een cruise of 
een verre reis. Met al m’n ervaring en kennis vertaal ik jullie wensen in de perfecte 
reis. Meer info: Lucienne Litjens, 06-4698 8916 of www.reiscreaties.nl.

RIT Bandenservice

Een team dat zijn vak verstaat. We hebben passie voor technische 
uitdagingen en praktische oplossingen, wij onderhouden en verzorgen 
APK-keuringen voor voertuigen tot 3500 kg én zijn gespecialiseerd in 
alles wat met banden te maken heeft. Adres: Witte Vennenweg 7. Meer 
info: 0478-585 254 of www.ritbanden.nl.

Slagerij Biermann - v.d. Eijnden

Onze Keurslagerij is onze trots. Wij gebruiken altijd verse ingrediënten 
om de mooiste ambachtelijke producten te bereiden: vleeswaren en 
worst, vleesspecialiteiten die we zelf ontwikkelen, maaltijden, broodjes, 
er bestaat geen mooier vak dan het slagersvak! Onze passie proef je 
dan ook zeker terug in onze producten. Adres: Mgr. Hanssenstraat 31. 
Meer info: 0478-583 429 of biermannvdeijnden.keurslager.nl.
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Spraelandhof

Spraelandhof is een groepsaccommodatie en Bed & Breakfast 
aan de rand van het dorp. Families of vriendengroepen tot 20 
personen kunnen onze accommodatie afhuren voor 
bijvoorbeeld een weekend, om te genieten van de mooie 
omgeving van Oostrum. Als er geen groepen zijn dan verhuren wij onze 8 kamers los, 
op basis van Bed & Breakfast. Meer info: 06-2184 8316 of www.spraelandhof.nl.

Studio aphart

Studio aphart is een creatief atelier in Oostrum voor keramiek- 
en schilderlessen en workshops. Er wordt gewerkt in kleine 
groepjes en met persoonlijke aandacht. Ik werk ook in opdracht 
voor een mooi  keramisch object of een abstract schilderij. 
Studio aphart staat voor passie, creativiteit en uniek handwerk. Meer info: Anita 
Klaassens, 06-3001 6058 of www.studioaphart.nl.

Verstelwerk Oostrum

Voor kledingreparatie, kraamcadeau’s, zelfgemaakte kinderkleding, 
haarspeldjes, haarbandjes of babymutsjes. Openingstijden: di t/m vr 
9.00-16.00 uur, wo ook 18.00-20.00 uur. Adres: Goetzenhof 23. Meer 
info: coupeuse Maureen van Erp, 0478-515 544 / 06-4734 8403 of 
hansenmaureen@ziggo.nl.

Vita Compleet Fysiotherapie

Jouw fysiotherapeut in de buurt! Onze praktijk beschikt over 
een team aan ervaren fysiotherapeuten met een scala aan 
specialismen, zoals manuele, geriatrische, oedeem- en sportfysiotherapie.Vita 
Compleet kenmerkt zich door kwaliteit in de zorg en oog voor de mens. Je kunt bij ons 
ook terecht voor actieve revalidatie en fysiofitness. Adres: Mgr. Hanssenstraat 20. 
Meer info: 077-472 2495 of www.vita-compleet.nl. 

ZoetHartig

ZoetHartig bakt en kookt voor kleine en grote groepen, in en rond de 
gemeente Venray. Van een intieme afternoon tea voor vier personen, 
tot catering met gebak en hapjes voor een groep van honderdveertig 
man. Daarnaast bied ik op kleine schaal workshops High Tea aan, en 
kan ik je picknick tot in de puntjes verzorgen en ook bezorgen. Meer 
info: Lilian van der Burgt, 06-2126 2451 of www.zoethartig.nl.
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Oostrum van A tot Z

Activiteitenkalender

Informatie over bijeenkomsten, evenementen en activiteiten staat op de achterpagina 
van het OW! en op www.dorpsraadoostrum.nl/kalender.

Brievenbus

Bij D’n Oesterham, Watermolenstraat 1.

Dorpshuis

D’n Oesterham, Watermolenstraat 1. Het gebouw beschikt over drie verschillende 
ruimtes: de kleine zaal, de foyer en de grote zaal. Bel 0478-581 392 of 06-1807 5027. 
Meer info: www.oesterham.nl.

DUOfiets

Voor wie niet alleen kan fietsen, maar wel samen. Een vrijwilliger bestuurt de fiets, 
gebruik is gratis. Reserveren: bel 06-4320 5108 of 06-4937 0937, of mail naar 
duofiets@dorpsraadoostrum.nl. Meer info: www.dorpsraadoostrum.nl/duofiets.

Gezellig Zondagmiddag

Regelmatig organiseert het Servicepunt Oostrum de Gezellig Zondagmiddag. Heb je 
zin om er even uit te gaan voor een kopje koffie, een praatje of een spel? Ben je in de 
speeltuin met de (klein)kinderen en krijgen ze dorst? Iedereen is van harte welkom in 
de Watermolen van 14.00-16.00 uur. De data worden vermeld in de 
activiteitenkalender in het OW! en op www.dorpsraadoostrum.nl/kalender.

Kermis

Rond de jaarlijkse kermis, meestal in september, worden er meerdere activiteiten 
georganiseerd. Bijvoorbeeld een muziekprogramma in het Allemans, een 
dorpsbarbecue en een toepwedstrijd.

Kerstboom

Elk jaar zet de Dorpsraad een grote verlichte kerstboom op het dorpsplein. Neem 
contact op met de Dorpsraad als u een boom ter beschikking wil stellen.

Oostrums Weekblad (OW!)

De Dorpsraad geeft elke week het dorpsblad OW! uit, het blad van, voor en door 
Oostrum. Elke donderdag gevuld met Oostrums nieuws, verenigingsnieuws, rubrieken, 
interviews en activiteiten. Een abonnement kost  € 15,00 per jaar bij automatische 
incasso. Bel 06-5126 9958 voor meer informatie. Meer info: www.dorpsraadoostrum.nl/
oostrums-weekblad.

Òs Gemis 

Om de twee jaar, meestal in november, is er een samenzijn op de begraafplaats Trans 
Cedron, met de naam Òs gemis. Iedereen kan dan hun overledenen in een sfeervolle 
omgeving gedenken.
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Openbaar vervoer

Arriva verzorgt de dienstregeling. Bushaltes onder andere bij het station en het 
dorpsplein. De meeste lijnen rijden elk uur.

• Lijn 80 via Venray Centrum en Ysselsteyn naar Deurne
• Lijn 81 via Wanssum naar Well
• Lijn 87 via Venray, Leunen, Castenray, Horst, Sevenum en Blerick naar Venlo
• Lijn 88 via Wanssum, Meerlo, Tienray, Swolgen, Broekhuizenvorst, Lottum en 

Grubbenvorst en Blerick naar Venlo
• Lijn 289 via A73 naar Horst
• Lijn 798 (*) naar Merselo, of via Wanssum naar Blitterswijck
• Lijn 799 (*) naar Geijsteren, of via Heide naar Veulen

(*): OV-lijntaxi, rijdt alleen op aanvraag, reserveren tot een uur voor vertrek via 0800-
0224050. Meer info: 0800-0232545 of www.arriva.nl. Zie ook de Wensbus.

Pakketpunt

Green-Drive, Stationsweg 126 C. Openingstijden dinsdag-vrijdag 09.00-18.00 uur, 
zaterdag 10.00-15.00 uur. Lichting om 17.00 uur.

Pinnen

Geldmaat bij D’n Oesterham, Watermolenstraat 1.

Servicepunt Oostrum

Het Servicepunt Oostrum brengt (hulp)vragen en aanbod bij elkaar, en versterkt 
leefbaarheid, zorg en welzijn. Er is een tweewekelijks inloopspreekuur in de 
Watermolen waar vraag en aanbod besproken kan worden. Meer info in het OW!.

Stationskiosk

De Stasie is is open op werkdagen van 07.00-19.00 uur en zaterdag 08.00-14.00 uur 
voor vers belegde broodjes, koffie, thee of een snack.

Trein

Station Venray ligt in Oostrum, Stationsweg 213. Arriva verzorgt de dienstregeling. Elk 
half uur vertrekt er een trein naar Nijmegen en naar Roermond, in de spits elk kwartier. 
Parkeren is gratis en er zijn OV-fietsen. Zie ook Openbaar vervoer en Stationskiosk.

Watermolen

Midden in Oostrum bevindt zich de oude watermolen. In 1917 is de watermolen 
stilgelegd en het waterrad gesloopt. De beek is inmiddels verlegd, waardoor er nog 
maar weinig herinnert aan de functie als watermolen. Het gebouw is onlangs volledig 
gerenoveerd. Een prachtige locatie, niet alleen voor vergaderingen, bijeenkomsten of 
repetities, maar ook een bijzondere trouwlocatie. Zie Dorpshuis voor contactinfo.

Wensbus

Betaalbaar openbaar vervoer van deur tot deur binnen de gemeente Venray en 
bestemmingen daarbuiten. De Wensbus rijdt op werkdagen van 8.00-18.00 uur. Bel 
minimaal één dag tevoren naar 06-2703 2957 om een rit te reserveren. Bereikbaar op 
werkdagen tussen 11-12 en 18-19 uur. Betaling uitsluitend contant aan de chauffeur. 
Meer info: www.  wensbus.info  .
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Asselberghsstraat 

Bellstraat 

Binnenhof 

Boshuizerweg 

Buitenhof 

Buskensven 

De Amfoor 

De Conifeer 

De Horik 

De Hulst 

De Rosmolen 

De Voorde 

De Zomp 

Dorpsplein 

Edisonstraat 

Eijckenhof 

Franklinstraat 

Geeststraat 

Geysterseweg 

Ghünenbeek 

Gildestraat 

Goetzenhof 

Hatendonkstraat 

Henri Dunantstraat 

Herenpasweg 

Het Gevlecht 

Hoefslag 

Jofferspas 

Kloosterstraat 

Loek Nelissenstraat 

Looierijweg 

Mgr. Hanssenstraat 

Newtonstraat 

Nobelstraat 

Oirloseweg 

Ooster Thienweg 

Randenrade 

Rosmolenweg 

Sparrendreef 

Spralandweg 

Spurkterdijk 

Stationsweg 

Valkenkampstraat 

van Broekhuizenstraat 

van Leeuwenhoekstraat 

Vennendreef 

Vennenweg 

Vlasakker 

Vosseveen 

Wanssumseweg 

Watermolenstraat 

Wattstraat 

Wester Thienweg 

Witte Vennenweg 

Witte Vrouwenstraat 

Zuiderbergweg 

Uitgave: Dorpsraad Oostrum. Versie: 28-03-23
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