
 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Bericht van de redactie: 
 
De komende tijd is het inleveradres voor de kopij:  

 bovengenoemd   e-mailadres of 

 Buitenhof 13,  5807 BW  Oostrum, tel. 550566. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
Oostrum,  3 maart 2012 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum. 
 
Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 13 maart 2012 in D’n Oesterham 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Namens het dagelijks bestuur 
J. M. Linskens, voorzitter 
 
 
Agenda: 
 

01 Opening door de voorzitter 
02 Vaststelling van de agenda 
03 Ingekomen en uitgaande stukken  
04 Mededelingen 
05 Vaststelling financiële verslagen 2011 Dorpsraad en Oostrums Weekblad 
06 Rapportage en voortgang werkgroepen themabijeenkomst Openbare Ruimte 
07 Voortgang themabijeenkomst Ontgroening, vergrijzing en krimp 
08 Vrijwillige buurthulp 
09 Afscheid Hans Manders en Silvia Linders als lid van de dorpsraad. 
10 Rondvraag 
11 Sluiting. 

REDACTIEADRES: 
 

G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 
 

5807 AN  Oostrum. Tel. 58 46 42. 
 

E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl 
 
Rabobank: 12.81.44.912 
 

Bezorging: “Periodiek”, tel. 582877. 

40e jaargang WK 10                 Sluitingsavond in te leveren kopij 

8 maart 2012             Maandagavond 18.00 uur 

Stichting Dorpsraad Oostrum  

Jofferspas 15 
5807 BZ OOSTRUM 
tel. (0478) 561231 
e-mail: dorpsraadoostrum@home.nl 

internet: www.dorpenvenray.nl 

mailto:oostrumsweekblad@planet.nl
http://www.dorpenvenray.nl/


 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 11 maart 9.30 uur: Hoogmis (Herenkoor)             
 jaardienst Antoon Janssen,             
 Richard Tacken,   
 Piet en Jo Peeters-Verstegen,  
 Wim en Bertha Jagers en Wim en Jo Thoonen,  
 overleden familie Raedts-Verhees,  
 Jan Zegers en Johanna Camps,       
    Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
  familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.                             
    
                   Misdienaars: Chris en Esmee L.                                                                                                                         
 
 NB:  Het telefoonnummer van Pastoor A. Keller, Mgr. Hanssenstraat 20, is 851146.   
         In verband met tijdige publicatie in het Oostrum’s Weekblad en Peel en Maas  
         dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 18.00 uur op te geven bij kerkbestuurslid 
         Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  584031.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

 
R.K. Parochie O.L. Vrouw Geboorte, Oostrum 

 



 

 
 

   Oostrum is zeer gastvrij.  
 
 
 
 

 
Maar is Oostrum ook goed toegankelijk 

voor mindervalide mensen? 
 
 
In aansluiting op de themabijeenkomst over de openbare ruimte zullen op verzoek van de dorpsraad 
enkele leden van het Gehandicapten Platform Venray a.s. vrijdag 9 maart een bezoek brengen aan het 
centrum van Oostrum. 
 
Zij zullen dan in de praktijk toetsen in hoeverre de Openbare Ruimte, in het centrum van Oostrum, en haar 
voorzieningen, al dan niet voldoende toegankelijk zijn voor minder valide mensen. 
 
Aan de hand van de bevindingen en adviezen van het GPV wil de dorpsraad eventuele knelpunten ter 
verbetering voor leggen aan de betreffende partijen b.v. gemeente. 
 
In de openbare vergadering van 13 maart welke om 20.00 uur plaats vindt in den Oesterham kan mogelijk al 
een eerste reactie gegeven worden over de bevindingen.  
 
U bent welkom op deze vergadering. 
 
Dorpsraad Oostrum 
 

 
Zorg voor elkaar. 

 
VRIJWILLIGE BUURTHULP is een initiatief dat vroeger in veel buurten heel vanzelfsprekend was: Onderling 
contact en betrokkenheid met elkaars wel en wee, BURENHULP dus.  
 
Iedereen  kan wel eens hulp gebruiken, maar iedereen heeft ook iets te bieden; 
Een meisje zeemt de ramen voor de buurman, terwijl hij haar gecrashte computer weer aan de praat krijgt. 
Het lukt de buurvrouw niet meer om het gras te maaien, terwijl de buurman een paar straten verderop dat zo 
voor elkaar heeft. Hij loopt wel zonder knopen aan zijn jas, die zij er zo heeft aangenaaid. 
 
Tegenwoordig hebben we het drukker en leven we meer en meer langs elkaar heen, waardoor we iemands 
hulpvraag niet altijd zien. 
 
Moet de vrijwillige buurthulp weer terugkomen? 
Is buurthulp iets voor u, zou u er gebruik van maken? 
Zou u mee willen helpen om buurthulp in Oostrum op te zetten? 
 
Op dinsdag 13 maart tijdens de vergadering van de Dorpsraad(20.00u in D’n Oesterham) komt dit onderwerp 
ter sprake.  
We horen dan heel graag hoe u hier over denkt. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonie Sub Matris Tutela presenteert: 

 

 

Première Concert 
 

Kennismakingsconcert van onze nieuwe dirigent 

Henk Houben 

 

m.m.v. Tamboerkorps (o.l.v. Hans Simons) 

Leerlingenorkest (o.l.v. Henk Houben) 

Orkest (o.l.v. Henk Houben 

 

 

 

 

Wanneer? 1 april  

Hoe laat?  19.00 uur 

Waar?   D’n Oesterham 



 

 
 
 
 
Do. 8 maart 19.30u. Repetitie tamboerkorps 
Ma.12 maart 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 
  20.00u. Repetitie orkest 
Wo. 14 maart 19.00u. Repetitie leerlingen tamboerkorps 
   19.00u. Repetitie Hit-it 
  20.00u. Repetitie tamboerkorps 
 
 Agenda: 
17 mrt.  Inzamelen oud papier 
31 mrt.  Inzamelen oud papier 
 
 
 
 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 

Bedevaart en Quiz te Smakt 
 
Datum:  Woensdag 14 maart 2012 
Plaats:  Smakt 
Aanvang:  Avond 19.30 uur. 
  
Op woensdag 14 maart zal de jaarlijks terugkerende Bedevaart en Quiz plaatsvinden. 
Namens de Mis en Quizcommissie wordt een ieder van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. 
Om 19.30 uur zal in de St. Jozef Kapel een Eucharistieviering plaatsvinden, hierna gaan we naar het 
Pelgrimshuis waar zoals vanouds een gezellige quiz wordt gehouden. 
Tot ziens in de Smakt. 
 

 

Tennislessen TC Oostrum 
 

Vanaf april start er een nieuw blok zomerlessen! 
De tennislessen worden gegeven door Rick Oudenhoven van Tennisschool  
Maascourt. 

Voor de junioren is de les op woensdag, een blok van 15 lessen. 10 lessen  
voor de zomervakantie en 5 erna. De tijden zullen zijn tussen 16.00 -  
19.00 uur, afhankelijk van het aantal deelname en de groepsindeling. De  
eerste les start op 4 april. 
Voor de senioren worden de tennislessen gegeven op maandagavond vanaf half  
8. We starten op 2 april, een blok van 10 lessen. 
 
Heb je nog vragen mail ons dan. 
Wil je mee doen geef je dan snel op dit kan tot uiterlijk 14 maart via  
info@tcoostrum.nl 
 

 

Dinsdag 13 maart 2012 openbare Dorpsraad vergadering om 20.00 uur in den 

Oesterham met o.a. terugkoppeling van de bevindingen van de werkgroepen 

Openbare Ruimte! 
 

mailto:info@tcoostrum.nl


 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitslagen; 
MiniE;  DES E1 - SVO E1  4-5 
JuniorenA1; Lottum A1 - Oostrum A1  8-11 
AspirantenB1;Gazelle B1 - Oostrum B1  5-3 
PupillenC1; Lottum C2 - Oostrum C1  8-1  
PupillenD2;  Oostrum D2 - De Peelkorf  0-5  
PupillenD1; Gazelle D1 - Oostrum D1  2-4  
Midweekdames2; ROKA-Oostrum  5-3 
 
Programma; 
10-03-2012 09:00  
Wedstrijd: Oostrum C1 - United C1 
Locatie: De Weert / VENRAY 
10-03-2012 10:05  
Wedstrijd: Oostrum B1 - United B1 
Locatie: De Weert / VENRAY 
10-03-2012 11:10  
Wedstrijd: Oostrum A2 - Klimop (A) A1 
Locatie: De Weert / VENRAY 
10-03-2012 12:20  
Wedstrijd: Oostrum A1 - Spes (M) A2 
Locatie: De Weert / VENRAY 
10-03-2012 14:30  
Wedstrijd: SVOC '01 D2 - Oostrum D2 
Locatie: 't Haeren / GRUBBENVORST 
12-03-2012 21:00  
Wedstrijd: Swift (V) 4 - Oostrum 1 
Locatie: De Visgraaf / VELDEN 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SV Oostrum Jeugd 

Uitslagen 

zaterdag 3 maart 

VVV'03 A2-S.V. Oostrum A1,uitgesteld 

Montagnards B1-S.V. Oostrum B1,3-0 

FCV-Venlo B2-S.V. Oostrum B2,7-2 

SJVV MB1-S.V. Oostrum MB1,3-0 

S.V. Oostrum C1-Wittenhorst C2,1-4 

S.V. Oostrum C2-Leunen C3,3-4 

S.V. Oostrum MC1-Stormvogels'28 MC1,0-18 

S.V. Oostrum D1G-GFC'33 D1G,3-1 

S.V. Oostrum D2G-SV Venray D4,0-0 

SV Quick Boys'31 D2-S.V. Oostrum D3G,0-4 

SV United D3CO-S.V. Oostrum D4G,5-1 

TSC'04 E1-S.V. Oostrum E1,8-1 

S.V. Oostrum E2-SV United E2CO,1-0,Speler van de week Juul Sterk 

Sportclub Irene E10-S.V. Oostrum E3,2-3 

Baarlo E5-S.V. Oostrum E4,9-0 

SV Venray E14-S.V. Oostrum E5G,10-0,Speler van de week Quinn de Roock 

S.V. Oostrum F1-Meterik F1,3-3 

S.V. Oostrum F2-Wittenhorst F4,1-9 

DEV-Arcen F2-S.V. Oostrum F3,4-1 

S.V. Oostrum MP1/2-SVOC'01 MP1/2,1-1 

Programma 

zaterdag 10 maart 2012 

Montagnards A1-S.V. Oostrum A1,14:30,vertrek 13.00 

S.V. Oostrum B1-IVO B2,13:00 

S.V. Oostrum B2-Belfeldia B1,15:00 

S.V. Oostrum MB1-Helden MB1,13:00 

S.V. Oostrum C1-SV Venray C3,15:00 

Venlosche Boys C6-S.V. Oostrum C2,13:30,vertrek 12.30 

Volharding D1G-S.V. Oostrum D1G,12:00 

Leunen D1-S.V. Oostrum D2G,11:30 

S.V. Oostrum D3G-H.B.S.V. D3,9:00 

S.V. Oostrum D4G-Belfeldia D2,11:30 

S.V. Oostrum E1-Stormvogels'28 E1G,9:00 

SSS'18 E2-S.V. Oostrum E2,10:00 

S.V. Oostrum E3-SV Venray E9,9:00 

S.V. Oostrum E4-Wittenhorst E7,10:00 

GFC'33 E5-S.V. Oostrum E5G,9:00 

S.V. Oostrum F1-Hegelsom F1G,11:00 

Belfeldia F2-S.V. Oostrum F2,9:30 

S.V. Oostrum F3-SVEB F2G,11:00 

Ysselsteyn MP1/2-S.V. Oostrum MP1/2,10:00 

De Willy's MC1-S.V. Oostrum MC1,10:30,vertrek 9.30 



 

Bamboes behoedt SVO voor puntverlies 
 
Sparta ‘18 3 - SV Oostrum 2  1 – 2 
 
Als eerste in 2012 stonden voor de ideale schoonzonen de Ezels uit Sevenum op het menu. Een team dat in Oostrum 
nog met een 7-0 nederlaag naar huis was gestuurd en zich deze keer niet voor de tweede keer aan dezelfde steen .… 
Enfin, u bent uiteraard thuis in de oud-Hollandsche spreekwoorden en gezegdes. 
Omdat vadertje Winter vanaf december een zeer onvoorspelbaar karakter had gekend en de nadruk in de laatste twee 
maanden op de trainingen op fit blijven had gelegen, hadden de spelers van ’t Twed nog niet al te veel kilometers in de 
benen. Gelukkig stond aan de andere kant van het veld een team waarvan dit ook kon worden gezegd, wat de balans 
dus mooi in evenwicht hield. 
Wat betreft de stand in de competitie was de achterstand van SVO 2 op de Ysselsteynse All-whites-met-de-rode-sokken 
vóór zondag nog steeds 3 punten. Uiteraard hadden de Pieëlreuzen in de Rooijse optocht een eerste tik uitgedeeld door 
de Pieëlhaas cup na drie jaar weer eens mee naar huis te nemen, maar de echte triomf staat natuurlijk te wachten op 6 
mei. Met nog 9 wedstrijden voor de boeg, inclusief deze wedstrijd tegen Sparta, belooft dat een mooi slot te worden. 
Door de nog immer durende afwezigheid van Bram ‘Bompa’ Broeren en Bas ‘De Bijter’ Camps was het elftal van SVO op 
enige plekken gewijzigd ten opzichte van de laatste wedstrijden voor de winter. Kees ‘Zonder Bijnaam’ Gommans nam de 
plek centraal in het midden in, zodat Mark ‘Screbby’ Broeren de plek van ‘Bompa’ kon opvullen. Daarnaast, op links in de 
defensie, was verrassend genoeg een plek ingeruimd voor Tom ‘Mini Flex’ Direks. Een tactische vondst die gedurende 
de wedstrijd heel goed bleek uit te pakken. 
Want juist deze twee jongelingen, ‘Zonder Bijnaam’ en ‘Mini Flex’ waren het die SVO deze eerste wedstrijd na de winter 
bij de hand namen. Uiteraard met Kees ‘Fandefan’ van de Ven als ouwe snoepert en mentor toekijkend vanaf de 
spreekwoordelijke zijlijn. 
Na het begin van de eerste helft werd al snel duidelijk dat er vandaag maar één ploeg was die aanspraak mocht maken 
op de overwinning. SVO voetbalde en Sparta hield tegen. Het leek alsof Ajax en Roda deze voorstelling ’s middags nog 
eens dunnetjes over deden… Maar niet alleen hield Sparta tegen, ook SVO 2 begon weer zijn standaard euvel te 
vertonen: het missen van kansen. 
Maar ondanks dit spelbeeld was het kassa, de eerste de beste keer dat Sparta op de Oostrum-helft kwam. In minuut 15 
werd een slordigheidje in de rood-witte defensie direct genadeloos afgestraft: 1-0 op het scorebord. Maar het moet 
gezegd, de ideale schoonzonen leken niet onder de indruk van deze tegenslag. Het vertrouwen in een goede afloop was 
nog steeds aanwezig. 
Toch duurde het tot minuut 38 voor dit vertrouwen ook daadwerkelijk werd uitbetaald. ‘Fandefan’ kreeg de bal op de 
rechterflank en zag Roy ‘Krullie’ van Delft bij de tweede paal om de bal vragen. Na het uitvoeren van een van zijn 
befaamde shuffles lag de bal uiteindelijk voor de linker van ‘Fandefan’. Vervolgens krulde hij hem met Beckham-achtige 
precisie richting verre hoek. En tot ieders verbazing viel de bal over de keeper direct in de kruising. Wat een fantastisch 
doelpunt en SVO op 1-1! 
Na rust veranderde er niets aan het spelbeeld. Oostrum zette direct druk en ging nadrukkelijk op zoek naar de beslissing 
in de wedstrijd. En 7 minuten na rust leek deze ook te vallen. Een mooie voorzet van Peter ‘Peerke’ Fleurkens vanaf links 
werd door ‘Fandefan’ op waarde geschat en na een goede loopactie en dito voetbeweging tot doelpunt gepromoveerd. 
SVO op voorsprong! 
Na de 1-2 regen de kansen voor Oostrum zich aaneen, als carnavalsvierders in een polonaise op vastelaovesdinsdag. 
Alleen de scherpte voor het doel, die Twente zo kenmerkte tegen PSV, ontbrak. De spanning bleef dan ook voelbaar en 
keeper Tom ‘Bamboes’ Kamphuis werd daardoor gedwongen ver in de tweede helft nog een zeer belangrijke redding te 
verrichten. 
Een bal, ingeschoten van binnen het vijf meter gebied, leek al in het doel te verdwijnen tot ‘Bamboes’ het leder op Gordon 
Banks-achtige wijze (1970, na een kopbal van Pelé) uit het doel ranselde. Een reflex die ervoor zorgde dat de volle buit 
mee terug ging naar Oostrum. 
En omdat koploper Ysselsteyn vandaag niet verder kwam dan een 0-0 tegen Meterik, is de achterstand op de koploper 
na de eerste wedstrijd in 2012 direct terug gebracht tot 1 punt. Eén punt achterstand met de wedstrijd Ysselsteyn – 
Oostrum op 6 mei nog voor de boeg. Eigenlijk hebben de ideale schoonzonen dus een voorsprong van 2 punten … 
Er is nog geen knock out gegeven, zoals Dr. Steelhammer Klitschko in ronde 4 gaf aan Mormeck, maar een goede tik is 
uitgedeeld. Volgende week Meterik 2 om 12u00 op sportpark De Nieuwe Spar. Graag tot dan! 
 
Aostrum 2. 

 

 



 

SV Oostrum Senioren 

Uitslagen 

zaterdag 3 maart 2012 

Ysselsteyn Vet.-S.V. Oostrum Vet.4-0 

zondag 4 maart 2012 

EWC'46 1-S.V. Oostrum 1,3-3 

Sparta'18 3-S.V. Oostrum 2,1-2 

SVEB -S.V. Oostrum 3,1-2 

S.V. Oostrum 4-Hegelsom 4,4-1 

S.V. Oostrum 6-Sambeek 2,1-4 

Heksenberg DA1-S.V. Oostrum DA1,2-4 

Programma 

zaterdag 10 maart 2012 

S.V. Oostrum Vet.-Holthees Vet.,17:00,16:30 aanw. 

zondag 11 maart 2012 

S.V. Oostrum 1-SV Quick Boys'31 1,14:30,Wedstrijdsponsor Electro Martens Venray 

S.V. Oostrum 2-Meterik 2,12:00 

BVV'27 2-S.V. Oostrum 4,11:00 

BVV'27 3-S.V. Oostrum 5,11:00 

Montagnards 5-S.V. Oostrum 6,11:00 

S.V. Oostrum DA1-RVU DA1,10:00 

 
 
 
 
 
Oostrum en EWC spelen doelpuntrijk gelijk 
De eerste wedstrijd na een lange winterstop heeft voor Oostrum niet het gewenste resultaat opgeleverd. Tot 
drie keer toe nam de ploeg in de uitwedstrijd tegen laagvlieger EWC’46 de leiding, maar alle drie de keren wist 
de thuisploeg op gelijke hoogte te komen, met een 3-3 eindstand tot gevolg. 
De beginfase van het duel werd gekenmerkt door slordig spel van beide kanten. De eerste vloeiend lopende 
aanval van Oostrum leverde na een kwartier spelen echter wel meteen de openingstreffer op. Aan de 
rechterkant werd Niek van Bergen vrijgespeeld en de jonge buitenspeler leverde een goede voorzet af op 
Chris Wilschut. Wilschut plukte de bal knap uit de lucht en schoot de bal met een halve omhaal in de verre 
hoek: 0-1. De voorsprong zorgde er echter niet voor dat het hoger geklasseerde Oostrum beter in de wedstrijd 
kwam. Waar slecht opbouwen van achteruit al een aantal keren tot balverlies had geleid, leverde dit in de 25e 
minuut de gelijkmaker op. Een slordige breedtepass werd onderschept en meteen scherp voorgezet, waarna 
Matthijs Theeuwen de bal van dichtbij kon binnentikken: 1-1. Toch kon Oostrum met een voorsprong gaan 
rusten. Nadat een treffer van EWC dubieus was afgekeurd wegens buitenspel had Oostrum niet veel later 
wederom het geluk aan haar zijde. Chris Wilschut was uitgeweken naar de rechterflank en wilde de bal 
voorzetten maar zag tot zijn eigen verbazing het leer bij de verre paal binnenvallen. Voor de 22-jarige 
aanvaller betekende het zijn 50e competitietreffer voor Oostrums eerste elftal. 
Na de rust had Oostrum aanvankelijk weinig meer te duchten van de opponent uit Well. Kansen werden niet 
meer weggegeven en zelf kwam de ploeg een aantal keren dreigend opzetten. De gelijkmaker in de 65e 
minuut kwam dan ook compleet uit de lucht vallen. Een corner vanaf de linkerkant werd door de vrijstaande 
Jippe Peters binnengeknikt: 2-2. Oostrum herpakte zich echter snel en via een prachtige aanval met direct 
spel over vier schijven werd Hans Custers vrij voor de keeper gezet. Voor Oostrums aanvoerder was het 
vervolgens een koud kunstje om de EWC keeper te verschalken: 2-3. Met nog zo’n twintig minuten op de klok 
bleek Oostrum niet in staat de kleine voorsprong over de streep te trekken. De spits van de thuisploeg 
controleerde een lange bal van achteruit met de hand en legde af op de inkomende Frank Roodbeen die 
doelman Ralph Kessels met een geplaatst schot kansloos liet: 3-3. De thuisploeg had het geloof in een 
overwinning weer helemaal terug en kreeg in de slotfase nog een paar kansen op de overwinning. In de 
slotminuut was ook Oostrum nog heel dicht bij de winnende treffer toen Rik Schlepers de bal uit een vrije trap 
van Hans Custers tegen de paal kopte. Het kwalitatief niet hoogstaande, maar desondanks wel vermakelijk 
duel eindigde zodoende in een doelpuntrijk 3-3 gelijkspel. Aanstaande zondag komt het Venlose Quick Boys 
op bezoek in Oostrum. 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 maart Bedevaart Smakt 
Tezamen met Oirlo en Castenray gaan we 14 maart naar Smakt. 
 
Het programma is als volgt: 
14.30 uur de H.Mis 
 
Daarna gezellig samenzijn onder het nuttigen van koffie en vlaai in Asteria 
 
De kosten zijn € 2.50 per persoon te voldoen bij inschrijving. 
 
Bij goed weer gaan we op de fiets; in dat geval wordt u tussen 13.00 uur en 13.15 uur verwacht op het 
Dorpsplein. 
Indien u per auto wenst te gaan , graag om 13.50 uur op of nabij het Dorpsplein, zodat degene die geen 
vervoer hebben eventueel 
met u kunnen meerijden tegen een vergoeding van € 2.00. We vetrekken dan om 14.00 uur. 
 
U kunt zich inschrijven door onderstaand strookje in te vullen en in te leveren bij Leny Tromp uiterlijk 10 maart 
2012 
Tot ziens op 14 maart. 
 
 
 
 
Smakt 
 
Naam………………………………………………………………….. 
 
Aantal personen………………………………………………………. 

Rapportage van de werkgroepen Openbare Ruimte in de vergadering 
van de Dorpsraad, dinsdag 13 maart om 20.00 uur in den Oesterham. 
 



 



 

Kom naar de inlooprepetitie op 15 maart van Koor Harmony 
Op donderdag 15 maart a.s. houdt koor Harmony uit Oostrum een inlooprepetitie bij café “Back in Time” in 
Oostrum. Deze inlooprepetitie begint om 19.45 uur en eindigt om 21.30 uur. 
Koor Harmony uit Oostrum is een enthousiaste groep van ongeveer 30 zangeressen. De doelstelling van het 
koor is populaire koormuziek ten gehore te brengen op goed niveau, afgewisseld met wat lichtere muziek 
zoals nederpop en musicalliedjes. Dit betreft allereerst de muzikale kwaliteit. Dit wordt  bereikt door ieders 
inzet en trouwe aanwezigheid  tijdens repetities en optredens. 
Koor Harmony heeft een open karakter waarin omzien naar elkaar belangrijk is (saamhorigheidsgevoel).  
Hoge amateurkwaliteit is voor Harmony ook belangrijk maar dit mag niet ten koste gaan van het samen plezier 
beleven aan het zingen. Dus plezier in het zingen staat voorop! Koor Harmony wil het publiek 
enthousiasmeren en  iets meegeven, hen inspireren en raken. 
Jaarlijks heeft koor Harmony diverse optredens.  Zo treedt koor Harmony op 1 juli a.s. ’s middags op tijdens de 
Floriade (Heestervallei). Ook staat er op 9 december a.s. ’s middags een optreden gepland in de Mariakapel in 
Holthees. 
Dus wilt u zingen bij een gezellig goed koor, bezoek dan geheel vrijblijvend de inlooprepetitie van koor 
Harmony op 15 maart bij café Back in Time in Oostrum. Heeft u nog vragen neem dan contact op met 
Carolien Wennekers (voorzitter), telefoon 0478-511995 of Petra Vermeulen (bestuurslid),  
telefoon 0478-531963. 

 

 

Vastenactie 2012 

Dit jaar heeft de m.o.v. groep besloten mee te doen met de Landelijke Vastenaktie.  Dit jaar speciaal voor de 
sloppenwijkbewoners van Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië.  In de uitgestrekte sloppenwijken aan de 
rand van deze stad leven duizenden mensen in extreme armoede. Zij trokken weg van het droge, arme 
platteland om de uitzichtloosheid te ontvluchten, maar door gebrek aan huisvesting, scholing en werk moeten 
zij nu overleven voor minder dan één dollar per dag.  De congregatie Daughters of Charity helpt de 
sloppenwijkbewoners een beter bestaan op te bouwen.  Ze helpen hen om in hun eigen inkomen en 
basisbehoeften te voorzien.  Dat doen ze op twee manieren. Ze helpen vrouwen met een lening om een eigen 
bedrijfje op te zetten. Ook investeren ze in onderwijs voor kinderen en in vakopleidingen voor jongeren. In 
deze vastentijd vraagt de m.o.v. groep uw aandacht en steun voor dit werk van de Daughters of Charity. 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

MAART 

08 Maart Workshop Hapjes maken      KBO                                 

11  Maart Optreden samen met Die Froliche Rübensammler Aostrumse Zangkompeneej           

13  Maart Openbare vergadering (Foyer)     Dorpsraad                          

15 Maart Wandelen        KBO 

14 Maart Bezoek aan Smakt       KBO                           

14 Maart Bedevaart & Quiz Smakt                      Zijaktief                         

24 Maart Lenteconcert te Oostrum     Aostrumse Zangkompeneej             

20 Maart Kienen         KBO                        

29 Maart  Mw. Mia Terwijn over Stress & Emotie            Zijaktief                             

29 Maart Dag voor alleengaanden (Kringactiviteit)                                 Zijaktief                           

30 Maart Paasstukjes maken       KBO 

APRIL 
1   April Kennismakingsconcert nieuwe dirigent Henk Houben  Harmonie 

2/7 April Bezorgen Brieven (Gezamelijke collecte)  

03   April  Theater tournee – Venlo      De Zonnebloem 

05 April Wandelen        KBO 

06  April  Bloemenactie        SVO                               

9/14 April Ophalen Brieven (Gezamelijke collecte) 

10   April Dorpsraadvergadering (Thema)  grote zaal 20.00 uur  Dorpsraad                           

10  April Floriade         Zijaktief 

10   April Fietstocht        KBO                                

13   April  Raayland college – Venray      De Zonnebloem                  

14   April  Oud-ijzeractie        SVO                                           

17   April Kienen         KBO                                          

17  April Bloesemremedies        Zijaktief                             

19  April        Parochievergadering (20.00 uur in D’n Oesterham)                   Parochie  

20  April  Vrijwilligersavond       SVO                               

22  April        Eerste Communiemis (10.30 uur!)                                              Parochie  

24  April Omgaan met verlies       KBO 

MEI 
03 Mei Wandelen        KBO 

08  Mei Interne vergadering (Kleine zaal)              Dorpsraad 

08  Mei Dagtocht        KBO                                          

11 - 13 Mei  Jeugdkampen        SVO                                      

12   Mei  Ledenwervingsconcert       Harmonie                   

13   Mei Optreden in de Schouwburg van Venray   Aostrumse Zangkompeneej                

15   Mei Wandelen met Joof       Zijaktief                            

17 Mei  Wandelen        KBO 

20  Mei Plechtige Mariamis met lof (géén Mariaprocessie!)                 Parochie   

18 - 20 Mei  Jeugdkampen        SVO                                    

22  Mei Mariaviering        KBO                                                                                                                  

2012 



 

 

 

 

 

 

 

Halfvastenconcert  in Oostrum 
 
 

Zondag 11 maart, van 14:00 tot 16:30 uur het 
 

Halfvastenconcert in het gemeenschapshuis “den Oesterham“ te Oostrum 
 

Samen met de Aostrumse Zangkompeneej. 
 

Het is zowel uniek als apart dat een blaaskapel  
samen met een zanggroep een concert geeft. 

 
Iedereen is bij deze van harte uitgenodigd. 

 
Entree vrij. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ontdek de natuur met de jeugd of jongeren van het  
IVN Geysteren-Venray. 

   
 
Drie jaar geleden is IVN Geysteren/Venray gestart met een jeugd IVN  en vorig jaar met  een groep  voor 
jongeren  vanaf 11 jaar. Momenteel bezoeken een vijf en dertigtal kinderen elke maand het IVN . Activiteiten 
welke georganiseerd worden zijn onder andere natuurspeurtochten, onderhoud in de natuur, wat vertellen 
stenen, een boottocht,  nachtzwaluwen kijken enz. enz.  In de  maand maart gaan we op speurtocht in de 
Boschhuizer Bergen. Het jeugd-IVN komt op woensdag of zaterdagmiddag eenmaal in de maand bij elkaar.  
 
Omdat verschillende kinderen vanuit het Jeugd IVN zijn doorgestroomd naar de jongeren groep zijn er enkele  
plaatsen vrij in  de groep van 6  t /m  11 jaar. 
Ook bij de jongerengroep zijn nog enkele plekken open.  
Deze jongeren komen wisselend bij elkaar. Het kan op een zondagochtend, of een vrijdagavond zijn of 
gewoon in de avond op een doordeweekse dag.  
 
Voor meer informatie: www. ivn-Geysteren-Venray.nl 
Voor aanmeldingen voor het jongeren IVN kun je een e-mail sturen naar rien.eikmans@ziggo.nl  of bellen, tel. 
580746. 
Voor het jeugd IVN kun je mailen naar pepijndejonge@planet.nl.  
Een telefoontje naar Pepijn kan  ook.  Tel. 06-33717651. 

Dinsdag 13 maart 2012 openbare Dorpsraad vergadering om 20.00 uur in den 

Oesterham met o.a. terugkoppeling van de bevindingen van de werkgroepen 

Openbare Ruimte! 
 

mailto:rien.eikmans@ziggo.nl
mailto:pepijndejonge@planet.nl

