
 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 bovengenoemd   e-mailadres of 

 Buitenhof 13,  5807 BW  Oostrum, tel. 550566. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Aan de inwoners van Oostrum, 
 

“LABOURHOTEL OP DE HULST 2 ” 
 
U zult intussen wel vernomen hebben dat er plannen zijn om op de Hulst 2, nabij het viaduct van de A73 over 
de Henri Dunantstraat, huisvesting te realiseren voor buitenlandse werknemers.  
Het zou gaan om een zogenaamd “Labour Hotel” waarin maximaal 350 mensen gehuisvest kunnen worden. 
 
De dorpsraad is van deze plannen vrijdag 16 maart telefonisch, door wethouder Peeters van de gemeente 
Venray, op de hoogte gebracht. De plannen verkeren nog in de beginfase.    
Alvorens de dorpsraad een standpunt in gaat nemen, wil zij dat de gemeente en de initiatiefnemer Otto Work 
Force, de dorpsraad alsook de inwoners van Oostrum op korte termijn uitvoerig informeert over de plannen. 
 
In het contact van de dorpsraad met wethouder Peeters van de gemeente Venray heeft deze de toezegging 
gedaan dat de gemeente Venray samen met de initiatiefnemers binnen enkele weken een informatie 
bijeenkomst houdt voor de inwoners van Oostrum, Brükske en Antoniusveld. 
Uiteraard zult u geïnformeerd worden wanneer en waar deze informatiebijeenkomst zal plaats vinden. 
 
Dorpsraad Oostrum 
 

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 12                 Sluitingsavond in te leveren kopij 

22 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 25 maart 9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)              
 
 overleden ouders Rongen-Rutten,     
 overleden ouders Derickx-van Rooij, Willemijn Derickx  
 en Tiny Derickx-Gielen,    
    Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
  familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.                             
    
                   Misdienaars: Chris en Sandra                                                                                                                                 
 
Zaterdag 31 maart 19.00 uur: Palmpasenmis met presentatie van de aanstaande                    
                   communicanten.     
 
Palmzondag 1 april 9.30 uur: Palmzondaghoogmis met wijding en uitreiking    
                 van de palmtakken! (Herenkoor)   
 
 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 

 



 

Hallo allemaal, 
Ook dit jaar gaat het weer gebeuren. 
Op 22 april a.s. doen de kinderen van groep 4 van de Meulebeek hun Eerste 
Heilige Communie. 
Het thema van dit jaar is: “Samen groeien in de wereld”. 
De kinderen willen dit graag met jullie allemaal vieren. 
Dit jaar zullen 14 kinderen de communie doen. 
Voorafgaand aan de communie-mis wil de groep zich graag aan jullie 
voorstellen. 
Het voorstellen van de kinderen zal gebeuren in een voorstellingsmis. 
Graag nodigen wij jullie hiervoor uit. 
Deze gezinsmis wordt gehouden op zaterdag 31 maart om 19:00 uur in onze 
kerk. 
De eucharistieviering rondom de Eerste Heilige Communie wordt gehouden 
op: 
Zondagmorgen 22 april om 10:30 uur in onze kerk. 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SV Oostrum Jeugd 

 

Uitslagen 

zaterdag 17 maart 

S.V. Oostrum A1-America A1,3-0 

Sportclub Irene B3-S.V. Oostrum B2,2-0 

Vitesse'08 MB1-S.V. Oostrum MB1,3-0 

IVO C2-S.V. Oostrum C1,3-6 

S.V. Oostrum C2-SVOC'01 C2G,1-1 

S.V. Oostrum D1G-SV United D1CO,5-1 

S.V. Oostrum D2G-SV United D2GCO,3-0 

IVO D2-S.V. Oostrum D3G,2-6 

Venlosche Boys D5G-S.V. Oostrum D4G,9-0 

Belfeldia E2-S.V. Oostrum E1,0-2 

S.V. Oostrum E2-Montagnards E3,2-2,Speler van de week Lars Holtackers 

H.B.S.V. E7-S.V. Oostrum E3??? 

HRC'27 E2G-S.V. Oostrum E4,10-1 

S.V. Oostrum E5G-SSS'18 E4,10-2,Speler van de week Joep Arts 

Sportclub Irene F4-S.V. Oostrum F1,3-8,Keeper van de week Ties Broeren 

S.V. Oostrum F2-Venlosche Boys F7,3-6 

Volharding F5G-S.V. Oostrum F3,3-5 

S.V. Oostrum MP1/2-SV United MP1/2,4-19,Speler van de week Gijs Camps 

 

Programma  

zaterdag 24 maart 

SVOC'01 A1-S.V. Oostrum A1,14:30,vertrek 13.15 

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

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

S.V. Oostrum MB1-Excellent MB1CO,13:00 

S.V. Oostrum C1-Sparta'18 C2,15:00 

WEC MC1-S.V. Oostrum MC1,13:00,vertrek 12.00 

SV Quick Boys'31 D1-S.V. Oostrum D1G,12:30 

FCV-Venlo D1-S.V. Oostrum D2G,12:30 

S.V. Oostrum D3G-Sparta'18 D3,9:00 

S.V. Oostrum D4G-SV Venray D8,11:30 

SV Venray E5-S.V. Oostrum E1,10:00,vertrek 9.15 

SVEB E1-S.V. Oostrum E2,9:30 

S.V. Oostrum E3-Merselo E1G,9:00 

S.V. Oostrum E4-Sparta'18 E5,10:00 

SV Venray E13-S.V. Oostrum E5G,9:00 

S.V. Oostrum F1-Leunen F1,11:00 

FCV-Venlo F2-S.V. Oostrum F2,11:00 

S.V. Oostrum F3-Montagnards F4,11:00 

Montagnards MP1/2-S.V. Oostrum MP1/2,10:30 



 

Teleurstellend Oostrum laat kans op koppositie liggen 
 
Montagnards 3 - SV Oostrum 2  2 - 2 
 
Een klassieker. Die stond er vandaag op het programma voor de ideale schoonzonen. Een wedstrijd tegen het 
Montagnards van Joost van de rode snoepjes en G.V.R. ‘Tank’ Gerrie. Al moet worden gezegd dat Joost na 
zijn laatste uitspatting niet meer is gesignaleerd rond wedstrijden van Bergen 3 en waarschijnlijk toch intern is 
gemoeten om af te kicken van zijn beroemde boterbabbelaars. 
De heenwedstrijd dit seizoen, vorig jaar oktober, was een klassieker onwaardig geweest. De ideale 
schoonzonen hielden de punten na een 9-0 overwinning erg gemakkelijk in Oostrum en Montagnards leek 
toen wel een stel verdoofde konijnen. Alsof er voor de wedstrijd uit het verkeerde potje was gesnoept. Maar 
omdat mannen van de verkeerde kant van de Maas bekend staan om de omvang van hun hoofd, en het 
denken dus niet aan een paard over hoeven te laten, was de kans groot dat de herinnering aan deze 
nederlaag nog niet was vervaagd. SVO was dus gewaarschuwd! 
Maar deze keer bleek een gewaarschuwd mens niet voor twee te tellen. Sterker, vandaag leken de ideale 
schoonzonen wel een stel vleugellamme kippen. Of verdoofde konijnen, zo u wilt. Dit begon al tijdens de 
warming up toen een groot gedeelte van de SVO spelers een beetje rond hobbelde tijdens het intrappen, alsof 
ze bezig waren aan de voorbereidingen voor een gezellige familiebrunch bij Tante Jet. Inderdaad, ze leken 
met de gedachten nog wel aan de goede kant van de Maas te zitten. 
En dat het hier de verkeerde kant betrof, en er daardoor andere lucht werd ingeademd, werd al in de eerste 
minuten van de wedstrijd duidelijk. Eén van de geel-blauwen, waarschijnlijk een broer of neef van Joost, kwam 
op enkelhoogte invliegen bij Tom ‘Mini Flex’ Direks. Invliegen op een manier alsof hij nog een aantal 
vervelende ‘poeste’ uit de grond moest stampen na de hele tuin te hebben gerooid. En uiteraard kon de enkel 
van ‘Mini‘ zoveel geweld niet verdragen: exit ‘Mini Flex’. Hopelijk is dit niet het einde van het seizoen voor 
hem…. 
Natuurlijk had de Mini-Me versie van Joost met dieprood van het veld moeten worden gestuurd, maar de 
scheidsrechter keek er eens naar, dacht er het zijne van, kende heel resoluut de vrije trap aan Oostrum toe, 
krabde nog eens over de drie reserveballen onder het shirt, en hobbelde vervolgens lekker verder. Play on! 
Om nou niet de indruk te wekken dat het puntverlies aan de scheidsrechter kan worden toegeschreven, wil ik 
bij deze even duidelijk stellen dat SVO voetbalde als een natte krant, zaterdag editie wel te verstaan, in de 
winter van ’45 met tegenwind en de ijzel vol op de kop. Het was dus niet heel goed wat de ideale 
schoonzonen lieten zien…. en dus kwam ’t Twed voor de derde week op rij met 1-0 achter. Een slim balletje 
binnendoor werd door ‘den ouden vosch Reynaerde’ op waarde geschat en deze man van middelbare leeftijd 
chipte de bal in minuut 20 heel netjes over Tom ‘Bamboes’ Kamphuis heen. Weer achter de feiten aan hollen 
dus! 
En helaas veranderde dat beeld de gehele eerste helft niet meer. SVO was op zoek naar iets dat het maar niet 
kon vinden, Montagnards bleef dit (wat het ook was) als een Paashaas ook steeds weer goed verstoppen en 
bleef daarom makkelijk overeind. Helaas viel bij een aantal scheidsrechterlijke beslissingen het Jan Linders 
boodschappenmuntje steeds de voor SVO verkeerde kant op en de 1-0 werd dan ook gewoon tot de rust op 
het scorebord gehouden. Al moet gezegd dat een indirecte vrije trap binnen de 16, toegekend door de goed 
leidende scheidsrechter, een buitenkansje was…. 
Tijdens de thee kwam voor de tweede week op rij Lars ‘Gers’ Bardoel binnen de lijnen (‘Gers’ bedankt!), deze 
keer vergezeld door Frank ‘Sabel’ van Daal. Dit betekende direct een voetballende impuls voor het dolende 
Oostrum. Dat in minuut 52, heel ongelukkig, eerst nog de 2-0 moest vallen voor de voetballende impuls ook 
resultaat had, was jammer. Maar na de 2-0 begon voor de rood-witten de wedstrijd dan echt. 
En met een hele krachttoer werd de achterstand nog omgebogen in 2-2. Ongelooflijk dat het eerst zover moet 
komen voor er gewoon wordt gevoetbald. Maar achtereenvolgens Kees en Kees, ‘Fandefan’ van de Ven en 
‘Lassie’ Gommans, bepaalden het gelijkspel. 
De 2-1 kwam uit een goede strakke voorzet vanaf links van Eugène ‘Uzi’ Jacobs en werd door ‘Lassie’ mooi 
binnen gekopt. Bij de 2-2 werd een goede voorbereidende actie van ‘Gers’ door ‘Lassie’ verlengd tot bij 
‘Fandefan’ die dit buitenkansje natuurlijk niet liet lopen. Helaas was de koek toen op en wilde de 2-3 niet meer 
vallen. Wellicht dat dit ook te veel van het goede was geweest, maar dat verhaal van een gegeven paard…. 
Omdat ook de Pieëlreuzen hun wedstrijd tegen de buren uit Rooij niet konden winnen, lieten de ideale 
schoonzonen een uitgelezen mogelijkheid op de koppositie liggen. Volgende week staat voor SVO de 
wedstrijd tegen deze buurman op het programma. We zien u graag, 12u00 op sportpark De Nieuwe Spar! 
 
Aostrum 2. 



 

SV Oostrum Senioren 

Uitslagen 

zaterdag 17 maart 2012 

SVS Stevensbeek vet.-S.V. Oostrum Vet.,1-0 

zondag 18 maart 2012 

RESIA 1-S.V. Oostrum 1,0-1 

Montagnards 3-S.V. Oostrum 2,2-2 

Volharding 5-S.V. Oostrum 3,2-1 

S.V. Oostrum 4-Griendtsveen 2,uitgesteld 

S.V. Oostrum 5-Leunen 6,1-2 

S.V. Oostrum 6-SVS 2,2-1 

S.V. Oostrum DA1-Gemert DA1,0-0 

 

Programma 

zaterdag 24 maart 2012 

S.V. Oostrum Vet.-Excellent Vet.,17:00,16:30 aanwezig 

zondag 25 maart 2012 

S.V. Oostrum 1-Meterik 1,14:30 

S.V. Oostrum 2-SV Venray 5,12:00 

S.V. Oostrum 3-SV Venray 7,10:30 

America 4-S.V. Oostrum 4,11:00 

America 5-S.V. Oostrum 5,9:30 

SV Venray 10-S.V. Oostrum 6,9:30 

Amstenrade DA1-S.V. Oostrum DA1,14:30 

 

 
 

 
 
Eindelijk weer winst voor Oostrum 
Na een reeks van vijf wedstrijden zonder overwinning pakte Oostrum in de uitwedstrijd tegen het Wellerlooise 
RESIA eindelijk weer eens de volle drie punten. De minimale 0-1 eindstand was na 90 minuten 
eenrichtingsverkeer overigens wel een schrille afspiegeling van de verhoudingen in het veld. 
 
De in het blauw-wit gestoken Oostrummers startten voortvarend aan het normaal gesproken lastige uitduel 
met RESIA. Soepel combinerend werd via de flanken de aanval gezocht wat resulteerde in een aantal 
scoringsmogelijkheden. Met veel beweging voorin en verdedigers die beurtelings inschoven werd de 
thuisploeg in de verdediging gedrukt. Na een kwart wedstrijd dacht Oostrum op voorsprong te komen toen 
Randy Schipper doelman Houwen met een lob passeerde. Helaas had de bal net te weinig vaart en kon de 
terug sprintende goalie het leer net voor de lijn wegslaan. Een kwartier later was het echter wel raak voor 
Oostrum. Op links werd Niek van Bergen goed vrijgespeeld waarna de jonge flankspeler een zuivere voorzet 
afleverde op Chris Wilschut. Voor Oostrums topscorer was het verder een koud kunstje om de bal van dichtbij 
binnen de palen te knikken: 0-1. Met een kleine voorsprong werd de prima eerste helft afgesloten waarbij 
Oostrum zich alleen kon verwijten dat het RESIA nog niet op een onoverbrugbare achterstand had gezet. 
 
De tweede helft was voor het grootste gedeelte een kopie van de eerste vijfenveertig minuten. Oostrum 
dicteerde het spel en gaf RESIA geen kans om goed in de wedstrijd te komen. Prima uitgespeelde kansen 
waren echter niet aan de Oostrumse voorwaartsen besteed en ook een handvol schoten uit de tweede lijn 
leverden niet de bevrijdende tweede treffer op. Met nog een kwartier op de klok vloeiden de krachten 
langzaam weg bij de Oostrummers en probeerde de thuisploeg een slotoffensief te starten. Oostrum bleef 
echter eenvoudig op de been en kreeg goede kansen om de wedstrijd op de counter te beslissen. Omdat dat 
niet gebeurde had de wedstrijd zowaar nog in een gelijkspel kunnen eindigen toen de doorgekomen RESIA- 
voorstopper oog-in-oog kwam te staan met Ralph Kessels. Gelukkig kwam de ervaren Oostrumse keeper als 
winnaar uit de strijd en kon Oostrum na een goede pot voetbal drie welkome punten bijschrijven.  
Aankomende zondag staat de thuiswedstrijd met middenmoter Meterik op het programma. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Dankzij E.Camps hebben we afgelopen maand genoten van een heerlijk visje 
 

Op woensdag 28 maart serveren we u een heerlijk lente gerecht 

 wat tevens in het teken staat van Pasen 

 

  Lente ui soep  
---------- 

 
Vogelnestje 

 
Bloemkool 

 
Krieltjes 

 
---------- 

Advocaattaart 
 

 

Mochten er mensen zijn die niet zo mobiel zijn ( rolstoel / niet goed ter been ) maar toch graag 

willen aansluiten aan de dis, vermeld het op het inschrijfformulier en wij zorgen dat dit geen 

probleem hoeft te zijn. 

De kosten voor dit etentje bedragen 7.50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 

U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 24 maart opgeven 

 

Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
         

              Graag tot ziens.      De vrijwillige megjes uut de keuken. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Naam:___________________________________________________ 

 

Komt met  _________    perso(o)n (en) 

 

Wil(len) graag aansluiten aan de dis op woensdag 28 maart a.s. 

 

Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  24 maart  bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



 

Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland. 
 
Het is algemeen bekend dat Oostrum een dorp is met een rijke historie. 
Dat blijkt onder meer uit de benaming  : De Heerlijckheid  Oosterham- Spraeland. 
 
Als  Maria Bedevaartplaats komt Oostrum reeds naar voren vanaf het jaar 1350. De legende van de 
eenvoudige landman op de Vlasakker is ongetwijfeld bij velen van U bekend. 
 
Minder bekend bij U is wellicht het voormalige klooster “Bethlehem “ ; destijds  gelegen in de hoek Vlasakker/ 
Asselberghsstraat en het  bestaan van het Oostrums Schuttersgilde. 
Het gilde is ontstaan in de eerste helft van 16e eeuw,zoals blijkt uit het kerkarchief. 
Vele eeuwen is het Gilde actief geweest in de plaatselijke dorpsgemeenschap. 
 
Het Gildezilver is gelukkig bewaard gebleven. In 1993 heeft het toenmalige kerkbestuur van de parochie O.L. 
Vrouw Geboorte het Gildezilver in  bruikleen gegeven aan  het Venray’s Museum, waar het in enkele vitrines 
te bewonderen is.  
 
In het onlangs verschenen boekwerk  van Koos Swinkels “TOEN WIJ DEN VOGEL SCHOOTEN “ 
is ook een hoofdstuk gewijd aan het Oostrumse  Onze – Lieve- Vrouwe - Gilde. 
Het boek beschrijft de geschiedenis van de gemeente Venray via de oudste verenigingen en omvat 300 
pagina’s en  naast veel tekst plm. 350 illustraties. 
Het is een prachtig boekwerk en een aanwinst voor elke boekenkast. Het boek is  qua uitvoering vergelijkbaar 
met een eerdere uitgave over de Grote Kerk “ Kathedraal van de Peel “. 
 
Bent U geïnteresseerd ? U kunt dit boek bestellen tot 1 mei 2012 bij de Stichting Historische Kring Oostrum en 
Spraland. Als contactpersoon fungeert : Math Laurensse, Asselberghsstraat 8, 5807  BR Oostrum; tel.  
587531; e-mail : math.laurensse@ziggo.nl 
Het boek kost € 34,95.        
    
 

mailto:math.laurensse@ziggo.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 



 

 

 

 

 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 

 
 
 
Mevrouw Mia Terwijn 
 
Datum:  Donderdag 29 maart 2012 
Plaats:  D’n Oesterham. 
Aanvang:  Avond 20.00 uur. 
Lezing:  Emoties en Stress  
 
 
Over EMOTIES en STRESS….  

 

Wat zijn emoties? 

Zijn we zelf verantwoordelijk voor onze emoties?? 

Komt bijvoorbeeld verveling niet voort uit het weigeren 

Zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen geluk en vermaak??. 

Zijn emoties niet de lichamelijke reacties op ons verstand?? 

Kunnen wij ook vrij zijn van bijvoorbeeld  woede, angst of jaloezie?? 

Komt stress misschien niet voort uit een ‘verkeerde’ manier van denken?? 

Zijn er wel stressvolle situaties, of zijn er alleen mensen met stressvolle gedachten?? 

Hebben wij een keuze om anders tegen mensen en zaken aan te kijken en om anders te denken? 

 
Spreekt bovenstaande je aan dan wordt men van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen,  
tot ziens op 29 maart om 20.00 uur in D’n Oesterham. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma.26 maart 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 
  20.00u. Repetitie orkest 
Wo. 28 maart 19.00u. Repetitie leerlingen tamboerkorps 
   19.00u. Repetitie Hit-it 
  20.00u. Repetitie tamboerkorps 
  * Repetitie orkest (voor tijd en locatie zie nieuwsbrief) 
 
 Agenda: 
31 mrt.   Inzamelen oud papier 
01 april Optreden tamboerkorps in Wanssum 
01 april  Première concert nieuwe dirigent Henk Houben 
14 april Inzamelen oud papier 
22 april Opluistering Communie  
28 april Inzamelen oud papier 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Lentefietstocht 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 10 april organiseren wij een fietstocht van ca. 40 km. 
 
Wij vertrekken om 13.30 uur vanaf het Dorpsplein. 
Een kop koffie krijgt u onderweg aangeboden. 
 
U kunt zich opgeven tot 8 april bij Harrie Holtackers, Het Gevlecht 1. Tel.583803 
 
 
 
Fietstocht 
 
Naam………………………………………….. 
Aantal personen…………… 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Project “Omgaan met verlies” 
 
Iedereen verliest vroeg of laat een dierbaar persoon. De dood van iemand die je lief is, is een ingrijpende 
verdrietige gebeurtenis. 
Ouderen die te maken hebben of krijgen met verlies zijn kwetsbaar, vooral als zij hierbij onvoldoende steun 
krijgen. Dit kan zelfs leiden tot eenzaamheid en sociaal isolement. 
 
KBO Limburg start daarom het project “Omgaan met verlies” met een aanbod voor de leden een 
informatiebijeenkomst te verzorgen. In  deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan: 
Zorg rondom het levenseinde; Het afscheid en Rouwverwerking. 
 
Deze bijeenkomst is op 12 april in Back in Time 
Aanvang 14.00 uur. 
 
Komt u ook? 



 

    

 

Nieuws van de Aostrumse Zangkompeneej.  
    

LENTECONCERT 
 

Op zaterdag 24 maart a.s. Aanvang 20.00 uur. 

In D’n Oesterham. 

 

Met medewerking van: 

-- Aostrumse Zangkompeneej. 

-- Grubbenvorster Mannenkoor 

-- Mannenkoor De Meulezengers uit Venlo 

-- De Walsbergse Zangvereniging. 

 

De Aostrumse Zangkompeneej nodigt de liefhebbers van koormuziek van harte uit  

om deze avond te bezoeken. 

 

Het muzikale programma van deze koren is zeer gevarieerd. 

Hieronder leest u wat meer over de gastkoren. 

 

1. Grubbenvorster Mannenkoor. 

 

Het Grubbenvorster Mannenkoor is opgericht op 9 maart 1988 en telt ca. 32 actieve leden.  

Dat betekent dat wij volgend jaar, dus is 2013, 25 jaar bestaan. De meeste leden zijn er  

nagenoeg vanaf het begin bij. Hieruit blijkt wel hoe hecht de onderlinge band is.  

Dat komt voornamelijk door de prettige sfeer die er binnen dit koor heerst.  

Die sfeer straal het koor dan ook uit. 

 

Het repertoire van het Grubbenvorster Mannenkoor bestaat uit frisse moderne werken 

uit heel Europa, de Balkan en Rusland. Tijdens de wekelijkse repetitie op de woensdagavond, 

worden de liederen op een gezellige wijze ingestudeerd. Want één vinden wij wel heel 

belangrijk: voor ons publiek is alleen het beste goed genoeg ! En na afloop van de repetities 

wordt er nog nagepraat onder het motto: “Sonder Dranck Geenene Klanck”. 

 

Het koor staat onder leiding van dirigente Oksana Baljva. Zij is al jaar en dag als  

vaste pianiste aan ons koor verbonden. Door het langdurig uitvallen van  

onze dirigent Poul van Rooij, heeft zij tot tevredenheid van de leden, voorlopig het 

dirigeerstokje overgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Mannenkoor De Meulezengers. 

 

Het Mannenkoor De Meulezengers werd opgericht in 1993 en bestaat uit  

39 zingende leden. Na een start op basis van vriendschap en plezier, werd de zang  

in de loop der jaren steeds serieuzer opgepakt. Het koor groeide in omvang en kwaliteit,  

maar de kameraadschappelijke band bij de leden onderling, is altijd een belangrijke 

bindingsfactor gebleven. 

Het koor heeft in de afgelopen jaren een eigen weg bewandeld door te kiezen voor  

een repertoire dat afwijkt van de in de mannenkorenwereld gangbare muziekstukken.  

Bekende en minder bekende operastukken, musicals, regionaal en lokaal bekende  

nummers zijn een greep uit het brede assortiment van De Meulezengers. 

Het Lenteconcert bij de Aostrumse Zangkompeneej is het eerste concert dat  

de Meulezengers zingen onder leiding van de nieuwe dirigent Marianne Maessen Scherjon. 

De muzikale begeleiding is tijdens het Lenteconcert te Oostrum in handen van  

pianist Ruud JacobsVon Reijnders. 

En Twan van Gardingen is onze solist. 

Als u meer wil weten over De Meulezengers, neem dan een kijkje op de website 

www.demeulezengers.nl  

 

3.Gemengd koor “De Walsbergse Zangvereniging”. 

 

De Walsbergse Zangvereniging (W.Z.)is een profaan gemengd koor dat werd opgericht  

op 29 december 1971. Het toenmalige aantal koorleden van 29, is in de loop der jaren 

uitgegroeid tot het huidige aantal van 60 leden ( 22 heren en 38 dames) anno 2012,  

uit de Walsberg, maar ook uit de omgeving. 

De doelstelling is om een onderling goede sfeer de muzikale kennis van de leden  

te verhogen. De W.Z. staat sinds 2004 onder zeer deskundige en inspirerende  

leiding van Mario Geurtjens uit Helden-Panningen.  

De begeleiding is in handen van Lodewijk Holzken. 

Per jaar worden ca. 45 repetities gehouden op de maandagavond in het Gerardushuis aan de 

Parkstraat in Deurne -Walsberg. 

De repetities zijn zeer leerzaam, levendig, gezellig en vol afwisseling. 

Elk jaar zijn er ca. 12 optredens in de vorm van: Uitwisselingsconcert- Deelname aan 

Korenavond Groot Deurne – Opluisteren eucharistiedienst in Ommel en  

H. mis voor (over)leden van de W.Z. enz enz. 

Het repertoire is zeer veelzijdig en stamt uit een grote tijdsperiode, soms licht klassiek,  

dan weer modern, fragmenten uit musicals en negrospirituals.  

De uitvoeringen bestaan uit een mix van diverse stijlen. 

http://www.demeulezengers.nl/


 

 
 
 
 
 
 

WHAT 
verkoop van mijn handgemaakte sieraden. 

verder ook horloges, sjaals, tassen en riemen 
 

PLACE 
 “De Wieneshof”, Mgr. Hanssenstraat 51, Oostrum 

 

DATE 
donderdag 5 april 2012 

 

TIME 
19.00 – 21.30 uur 

LABEL 10 
Leonie Schaeffers-van Dijck 

 

ook op 21-03-12 bij Gemeenschapshuis “De Brink”, Albionstraat 28, Leunen 

ook op 27-03-12 bij Herberg “De Peel”, Jan Poelsweg 6, Ysselsteyn 



 

OUD IJZERAKTIE S.V. OOSTRUM 

Zaterdag 14 april 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u nog oud ijzer liggen waar u vanaf wilt?  Wij zijn er blij mee en halen het graag bij u op! 

Zorg dan dat het aan straat klaar staat  (liefst zoveel mogelijk op één plek) op zaterdag 14 april! 

De inzameling zal beginnen om ongeveer 09.00 uur en duurt tot  

ongeveer 12.00 uur. 

Misschien zijn er dit jaar weer kapers op de kust dus bewaar het voor zaterdag 14 april.  

 

LET OP: koelkasten, diepvriezers, gasflessen, gastanks etc.  

mogen door ons niet worden meegenomen! 

 

Namens S.V. Oostrum bedankt! 
Ps: Als U grotere of zware stukken heeft om op te halen, vernemen wij 

dat gaarne tijdig van u. Neem in dat geval even contact op met Sjef Claessens,  

tel: 06-22388094 of email sjefcl@home.nl 

 
 

mailto:sjefcl@home.nl


 



 

 
  
 

Wandelen met IVN op de breuklijn op landgoed de Stippelberg.  
 

 
Op vrijdagmiddag 30 maart om 14.00 uur organiseert IVN Geysteren-Venray een wandeling op 
landgoed de Stippelberg: 
De Stippelberg is een voormalige heidegebied dat rond de eeuwwisseling ontgonnen werd door de 
Heidemaatschappij. Het aangeplante naaldbos: Douglas, Larix en Spar, wordt, vanaf 1993, door 
Natuurmonumenten langzaam omgevormd tot een natuurlijk bos, waar op open plekken, inheemse soorten als 
Lijsterbes, Berk, Beuk en Zomer- en Wintereik kunnen ontkiemen.  
 
Schuin door De Stippelberg loopt een breuklijn in de aardkorst, een zij-ader van de peelrandbreuk. Ten 
westen van deze breuk liggen oude stuifduinen als “stippels” in het landschap, waarop Grove Dennen zijn 
aangeplant. Aan deze heuvels dankt de Stippelberg haar naam.  
 
De Peelrandbreuk is een drempel die het natuurgebied doorsnijdt. Er is een hoogte-verschil ontstaan door 
twee schuivende aardlagen. Het is de grens tussen de hooggelegen Peelhorst en de lager gelegen Centrale 
Slenk. Opvallend is de waterhuishouding op deze breuk: de hoger gelegen Horst is ten opzichte van de Slenk 
niet droger maar juist natter.  
 
De Stippelberg is waardevol gebied voor vogels, er broeden wel 81 soorten, waarvan 9 zeldzame. Het 
landgoed is van groot belang voor roofvogels als Havik, Buizerd, Boomvalk en Wespendief en ook andere 
vogels hebben hier hun thuis, zoals Boomleeuwerik, Zwarte Specht, Appelvink en Geelgors.  
En met de 20 poelen is het gebied ook van betekenis voor amfibieën, waarvan de Poelkikker en 
Vinpootsalamander zeldzaam zijn.  
Al wandelend kunt u ook het nest van de Rode Bosmier tegenkomen of een dassenburcht.  
 
De Ecologische Hoofd-Structuur een groene long: 
De Stippelberg neemt een belangrijke plaats in binnen de E.H.S. van Nederland. Het landgoed vormt, samen 
met de aangrenzende natuurterreinen van SBB en Brabants Landschap, een van de grootste aaneengesloten 
bosgebieden van Nederland en de bedoeling is het nog verder uit te bereiden. Dat gebeurt door verbindingen ( 
“corridors”) aan te leggen met andere terreinen. Zo ontstaat een grote groene long in dit deel van Nederland.  
 
De tocht zal zo’n 2 tot 2 1/2 uur duren en u bent van harte uitgenodigd mee te wandelen.  
Vertrek: 
We vertrekken om 14.00 uur vanaf de tweede Parkeerplaats aan de rechter kant, halverwege de weg De Rips 
/ Milheeze , tegenover het boswachtershuis. Deze P. ligt ongeveer 2 1/2 km. vanaf de rotonde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 25 maart  Grote Smedendag in Museum de Locht 
  Koppertweg 5 Melderslo 077 3987320 www.museumdelocht.nl 
 
Zondag 25 maart zijn niet alleen de eigen smeden van De Locht actief maar ook een zevental veldsmeden die 
hun eigen smidsvuren mee brengen. Er wordt siersmeedwerk gemaakt en tentoongesteld. De hoefsmid laat 
zien hoe paard beslagen moet worden. Tevens wordt een oeroude traditie in ere hersteld: De Spijkerboom. 
Rond de spijkerboom doen meerdere verhalen de ronde. Zo zou het slaan van een speciaal gesmede nagel in 
een boom - onder het uitspreken van bepaalde spreuken - de genezing van breuken en hernia bevorderen. Op 
25 maart wordt in het museum een spijkerboom geplaatst, waarin alle smeden hun eigen nagel kunnen slaan. 
Het museum is open van 11.00 uur tot 17.00 uur 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Breincafé Nieuw Bergen: jong en NAH 
 

Venlo, 19 maart 2012 

 

Op woensdagavond 4 april 2012 is er weer een Breincafé in Nieuw Bergen. Het thema ‘jong en NAH’ staat deze 

avond centraal. Het Breincafé is een trefpunt voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), 

mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en professionals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een 

beroerte, ongeval, hersentumor of reanimatie.  

 
Als je jong bent en getroffen door een Niet Aangeboren Hersenletsel, heb je vaak andere dingen waar je 
tegenaan loopt of waar je mee bezig bent dan bijvoorbeeld een ouder iemand met NAH. Je staat nog maar net 
in het leven, woont misschien net samen, hebt je eerste huis gekocht en werkt in je eerste baan. Als je 
getroffen wordt door een hersenletsel, verandert dat je leven drastisch. Van het en e op het andere moment 
word je geconfronteerd met soms zichtbare maar vaak ook onzichtbare gevolgen, die niet meer over gaan en 
die voor anderen soms moeilijk te bevatten zijn. Tijdens dit Breincafé is Roger van de Werff te gast. Hij liep 
ernstig hersenletsel op door een motorongeluk. Roger vertelt over zijn ongeluk, de gevolgen hiervan en de 
oplossing die hij heeft gezocht en gevonden om weer te herstellen van zijn hersenletsel. Breincafé Nieuwe 
Bergen is op woensdag 4 april van 19.30 tot 21.30 uur bij Act iviteitencentrum Nieuw Bergen (SGL), 
Rembrandtplein 10. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Consumpties zijn voor eigen rekening.  
 
Breincafé Nieuw Bergen is elke eerste woensdag van de maand (met uitzondering van vakanties) op dezelfde 
tijd en locatie. Er staan wisselende onderwerpen centraal in een gezellige en ontspannende sfeer. Er is volop 
gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Vrijwilligers van onder meer CVA-vereniging Samen Verder 
organiseren het Breincafé. Zij krijgen hierbij ondersteuning van professionals van Steunpunt Mantelzorg Peel 
en Maas, SGL en MEE Noord en Midden Limburg. Kijk op http://limburg.cvaregio.nl (agenda Breincafé) voor 
meer informatie of neem contact op met Ingrid van den Sigtenhorst, MEE Noord en Midden Limburg, T 077 396 
15 15, E i.vd.sigtenhorst@mee-nml.nl.  

 

 

Parc de Witte Vennen  

in Oostrum 
 

zoekt voor het komende zomerseizoen 

een spontane en enthousiaste 
 

medewerk(st)er loungecafé 
 

- zelfstandige en gemotiveerde allrounder 

- makkelijk in omgang met (vakantie) gasten 

- bij voorkeur ervaring met bediening in horeca 

- bereidheid om gehele seizoen te werken 

- minimum leeftijd 18 jaar 
 

 

Stuur of mail je cv met foto  

naar info@wittevennen.nl  

of bel met 0478-511322 
 

 

 

Vrijdag 30 maart 2012 
 

G R A N D I O Z E    K I E N A V O N D 
 

In Café Zaal ‘t Veule in Veulen 

Aanvang 19.30 uur 

Zaal open 18.30 uur 

Prachtige en waardevolle prijzen te winnen. 

Opbrengst is voor de Invaliden Sport- en 

BelangenVereniging Venray e.o. 
 

 

Gevonden,  

dorpsplein, 

huissleutel, 

 

Op te halen na een 

belletje 0478589845 

 

http://limburg.cvaregio.nl/
mailto:i.vd.sigtenhorst@mee-nml.nl
mailto:info@wittevennen.nl


 

Vastentijd – Vastenaktie 
 
In deze vastentijd vraagt de m.o.v. groep van ons dekenaat Uw aandacht en steun voor het werk van de 
Daughters of Charity. Eén project is gestart met het doel de mensen in de sloppenwijk van Adis Abeba 
zelfstandig te maken.  Mensen, vooral vrouwen, worden geholpen een eigen bedrijfje te starten. Om dat doel 
te bereiken  worden spaar- en kredietgroepen in de wijk gevormd. Deze groepen krijgen geld in de vorm van 
een lening. Daarnaast leggen alle leden van zo’n groep ook wat geld in.  Dit geld wordt zo gespaard, maar 
tegelijkertijd wordt de inleg gebruikt om enkele leden van de groep een lening te geven, waarmee ze een 
eigen bedrijfje kunnen starten.  Hiervoor moet een plan worden voorgelegd dat door de groep moet worden 
goedgekeurd.  Als het plan is gerealiseerd en de lening is terugbetaald, krijgt een ander lid van de spaargroep 
het terugbetaalde geld om ook iets op te starten. 
 
 
 

 

 

 

MAART 

24 Maart Lenteconcert te Oostrum     Aostrumse Zangkompeneej             

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                                          

09   Mei  Ledenwervingsconcert       Harmonie            

2012 



 

 

 

 

 

MEI 

09   Mei  Ledenwervingsconcert       Harmonie                   

11 - 13 Mei  Jeugdkampen        SVO                                      

13   Mei Optreden in de Schouwburg van Venray   Aostrumse Zangkompeneej                

15   Mei Wandelen met Joof       Zijaktief 

16 Mei t/m 9 Juni Zonnebloem loterij      Zonnebloem Oicastrum 

17 Mei  Wandelen        KBO 

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

18 - 20 Mei  Jeugdkampen        SVO                                    

22  Mei Mariaviering        KBO                                                                                                                            

25 - 27 Mei  A-toernooi         SVO                          

29  Mei Kienen         KBO 

 

JUNI 
03  Juni Sing-Inn te Belfeld      Aostrumse Zangkompeneej                     

05  Juni Intratuin        Zonnebloem Oicastrum 

07 Juni Wandelen        KBO 

08  Juni Fietstocht (Picknick)      KBO                                         

02  Juni  Receptie kampioenen         SVO                                                                                                                       

03  Juni  Stratentoernooi        SVO                             

12  Juni Fietsdagtocht       Zijaktief                           

12   Juni Openbare vergadering (Foyer)     Dorpsraad                                

19  Juni Kienen         KBO                              

20 Juni Midgetgolf (Met Oirlo & Castenray)    KBO 

21 Juni Wandelen        KBO 

 

JULI 
05 Juli Wandelen        KBO 

19  Juli Wandelen        KBO 

28  Juli Jeu de boules (Met Oirlo & Castenray)    KBO 

 

AUGUSTUS 
02 Aug Wandelen        KBO 

14  Aug Kevelaer  ( Met Oirlo & Castenray)    KBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

16  Aug Wandelen        KBO 

 

 

SEPTEMBER 
04   Sept  Openbare vergadering (Thema) Grote zaal   Dorpsraad 

3, 4, 5 Sept Meerdaagse reis       KBO 

06  Sept Wandelen        KBO 

2012 


