
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

HARMONIE SUB MATRIS TUTELA 
 

 
NIEUWE DIRIGENT EN NIEUWE PRESIDENT 

 
Onze vereniging is zowel qua muzikale als ook bestuurlijke leiding weer compleet.  
 
In Januari is onze nieuwe dirigent Henk Houben gestart en onder zijn leiding zijn we gaan repeteren aan een 
nieuw muzikaal programma. Het 1ste concert met Henk op 1 april gaf al aan dat we een frisse start hebben 
gemaakt. 
 
Bent u nieuwsgierig? 
 
Op maandag 25 juni hebben we weer ons jaarlijks concert om 19.00 uur in of bij gemeenschapshuis de 
Oesterham om het seizoen af te sluiten. U bent van harte welkom. 
 
Ook zijn we erg blij met onze nieuwe president. Tijdens de jaarvergadering is voorgedragen en benoemd 
Geert Janssen. Geert is al jarenlang een trouw musicerend lid van onze harmonie en sinds de laatste jaren 
tevens bestuurslid. We zijn erg blij dat hij deze functie op zich heeft willen nemen waardoor we weer op volle 
sterkte aan de bak kunnen. 
 
Geert nogmaals gefeliciteerd namens de hele harmonie en heel veel succes met deze nieuwe uitdaging.  
 
 

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 25                 Sluitingsavond in te leveren kopij 
21  juni 2012             Zaterdagavond 18.00 uur 

 

Inloopavond voor startende ondernemers 
 

Bent u pas gestart met uw eigen onderneming of loopt u met het idee uw eigen onderneming te starten? 
Loop dan eens bij ons binnen tijdens onze inloopavond voor starters.                                                            

Tijdens deze avond kunt u zich vrijblijvend door één van onze Bedrijven Adviseurs laten informeren over 
datgene wat komt kijken bij de start van een eigen onderneming en beantwoorden zij al uw vragen.  

De eerst volgende inloopavond is op vrijdag 29 juni 2012 op ons kantoor in Venray.                          Onze 
Bedrijven Adviseurs staan van 16:00 tot 19:00 uur voor u klaar! 
 
Rabobank Venray   (0478) 530 200 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

                                                                                            

 

 

 

Zondag 24 juni 9.30 uur: Hoogmis (Linderskoor)                                                                                  
jaardienst overleden ouders Camps-Willems,                                                                 
overleden ouders Rongen-Rutten, overleden ouders Pluk-Kleuskens,                       
overledenen van de familie Linders-Hendriks,                                                                   
Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,                                                                                
familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.                                

                   Misdienaars: Esmee, Jack, Lisan en Sandra                                                                                   

Donderdag 28 juni 9.00 uur: H. Mis                                                   

                                

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.                                                                                                        

 

 

Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend, de Noord‐Limburgse HuisArtsenPosten         
Voor Spoedrecepten van uw Apotheek kunt u buiten openingstijden                             

terecht bij een Huisartsenpost. 

TEL. 0900 ‐ 8818 

Bij een melding van vernieling of overlast dan kunt u zich wenden tot de gebiedsmentor van de 
Politie Noord‐Limburg, dhr. R. Coppus of via e‐mail roel.coppus@limburg‐noord.politie.nl 

GEEN SPOED, WEL POLITIE?   0900 – 8844 

Hinder of overlast in de openbare ruimte, of als u vragen of meldingen heeft van praktische 
aard zoals bv. Losliggende stoeptegels, gevaarlijke obstakels e.d. met de: 

GEMEENTE VENRAY      523333 
 MELDINGEN-AMBULANCE-POLITIE-GEMEENTE VENRAY

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN & APOTHEEK

 

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



 
 
 
 
 
 
JUNI 
 
21 Juni Wandelen        KBO 
23/24 Juni Voetvolley en beachvolleybaltoernooi    ’t Vat en CV de Karklingel 
27  Juni Laatste repetitie/Buitenconcert     Aostrumse Zangkompeneej 
  
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                            
15  Aug 1e Repetitie       Aostrumse Zangkompeneej 
16  Aug Wandelen        KBO 
26 Aug Luikse Markt        Harmonie 
 
SEPTEMBER 
 
02   Sept  Mega concert (Meerlo)     Aostrumse Zangkompeneej 
04   Sept  Openbare vergadering (Thema) Grote zaal   Dorpsraad 
3, 4, 5 Sept Meerdaagse reis       KBO 
06  Sept Wandelen        KBO 
08  Sept  Bloemenactie in Oostrum     Aostrumse Zangkompeneej 
10, 11, 12 Sept Kermis 
18  Sept  Kienen         KBO                                
18  Sept High Tea        Zijaktief 
20 Sept Wandelen        KBO 
24  Sept  Breifabriek (Met Oirlo & Castenray)    KBO 
29  Sept  Optreden op de Floriade (14.00 & 15.15)   Aostrumse Zangkompeneej 
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Afgelopen vrijdag was het dan eindelijk zo ver. De eerste editie van het Aostrums Bestuurders Café.                 
Het zal niet de laatste zijn, zoveel is wel duidelijk. Vanaf de eerste minuut waren een kleine 40 Oostrumse 
bestuurders enthousiast met elkaar in gesprek. Om kennis te maken met elkaar, maar ook om ervaringen uit 
te wisselen. 
 

 
 

De eerste ideeën voor verdere samenwerking zijn geboren. Deze kiemen moeten de komende maanden 
uitgroeien tot acties waar de verenigingen en de Oostrumse gemeenschap wat aan hebben. Er is het nodige 
op papier gezet. Ik heb het nog niet allemaal kunnen bekijken. Eén motto springt er duidelijk uit: “Samen 
staan we sterker”.   
Zoals afgesproken ontvangen de deelnemers binnenkort een samenvatting van de resultaten en de complete 
lijst met bestuurders van de deelnemende verenigingen. 
Had je vereniging zich niet aangemeld, maar ben je toch benieuwd naar een samenvatting van de resultaten? 
Stuur dan even een berichtje naargeertthuis@home.nl. 
Dank aan alle bestuurders voor hun enthousiaste deelname en tot een volgende keer. Datum ga ik nog 
zoeken, maar het zal wel ergens eind oktober of begin November worden. Tot dan! 
 
Geert Janssen  
harmonie “Sub Matris Tutela” 
 

 

SV Oostrum Senioren 
Uitslagen 

17 juni 2012 

Wvv´28 1- S.V. Oostrum 1,0-4, S.V.Oostrum promoveert naar 4e klasse. 

 

AOSTRUMS BESTUURDERS CAFÉ



        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Oostrum weer terug in de vierde klasse 
 
Door op neutraal terrein in Neer de Maastrichtse opponent WVV’28 met liefst 0-4 te 
verslaan is Oostrum na één jaar weer terug in de vierde klasse. 
In de openingsminuten overdonderden de Maastrichtenaren het wat tamme Oostrum 
door met hun snelle en behendige spelers meteen de aanval te zoeken. Oostrum had 
even tijd nodig om de wedstrijd onder controle te krijgen maar toen dat gebeurd was, 
sloegen de in het blauw gestoken Oostrummers meteen toe. Nadat Kees van de Ven 
een afvallende bal rakelings naast geschoten had was de volgende Oostrumse kans wel 
raak. Met een sublieme pass met buitenkant voet verschafte Hans Custers topscorer 

Chris Wilschut vrije doortocht naar het WVV- doel. Met een geplaatste schuiver in de linkerhoek schoot 
Wilschut Oostrum aan de leiding: 0-1. Het duurde niet lang voordat de score in de 20e minuut verdubbeld zou 
worden. De WVV- doelman maaide over een simpele terugspeelbal heen en kon zijn mispeer ternauwernood 
herstellen ten koste van een inworp. Normaal gesproken een prima oplossing ware het niet dat Oostrum met 
Dennis Nohlmans een speler in huis heeft die de bal met gemak in de doelmond kan katapulteren. De verre 
inworp van Nohlmans verraste de Maastrichter defensie en werd op waarde geschat door Arjan Kempen. Met 
zijn vijfde treffer in de laatste drie nacompetitiewedstrijden kopte Kempen Oostrum naar een comfortabele 0-2 
voorsprong. Met nog zeventig minuten op de klok wanhoopten de WVV-ers niet en zetten ze direct koers 
richting Oostrums doel. Dankzij hun individuele kwaliteiten werden er ook behoorlijke kansen gecreëerd maar 
goed keeperswerk van Ralph Kessels hielp Oostrum door deze lastige fase heen. Slechts eenmaal had 
Kessels geen antwoord op een schot van een WVV-er en had de ervaren doelman geluk dat de bal op de 
onderkant van de lat uiteenspatte. De toenemende druk op het Oostrumse doel maakte dat het rustsignaal 
door Oostrum als een opluchting ervaren werd. 
In de tweede helft was het meeste balbezit wederom voor de ploeg uit Maastricht. Oostrum verdedigde fel en 
geconcentreerd en het lukte WVV nauwelijks meer om kansen af te dwingen. Het zag er weliswaar dreigend 
uit maar gebrek aan overzicht en daadkracht deed de WVV-ers meer dan eens de das om. Hoewel Oostrum 
zich voornamelijk beperkte tot verdedigen wist het in de 76e minuut met de eerste de beste kans het duel 
definitief te beslissen. Na een snelle uitbraak bereikte Chris Wilschut aan de linkerkant van het 
strafschopgebied de vrijstaande Ruud Custers. De ingevallen Custers controleerde de bal, wachtte tot de 
doelman naar de grond ging en stiftte het leer vervolgens tergend langzaam in het lege doel: 0-3. Voor WVV 
was alle hoop op een comeback nu vervlogen en Oostrum speelde een gewonnen wedstrijd. In de 83e minuut 
liep Oostrum dan ook verder uit via een simpele intikker van Chris Wilschut: 0-4. De laatste minuten werden 
rustig uitgespeeld en zonder blessuretijd bij te trekken floot de prima leidende arbiter voor het einde van de 
wedstrijd en konden de festiviteiten beginnen. Voor Oostrum is een lang seizoen uiteindelijk toch nog tot een 
succesvol einde gekomen en mag de ploeg in het seizoen 2012-2013 wederom in de vierde klasse uitkomen. 
 

 

         
       

  Vrijwilligersprijs Venray 2012 
Zaterdag 10 november is voor de 9de keer de Dag van de Vrijwilliger                                 

in de schouwburg Venray. 

Centraal op deze feestelijke Dag staat de prijs voor de vrijwilligersorganisatie van ‘t jaar 2012                       
€ 500,-- beschikbaar gesteld door de Rabobank en de publieksprijs € 250,--  

Alle vrijwilligersorganisaties uit Venray en kerkdorpen kunnen hiervoor in aanmerking komen. 

Organisaties kunnen zichzelf aanmelden of aangemeld worden door derden. 

U kunt het aanmeldformulier opvragen/afhalen bij Match of downloaden op www.vrijwilligerswerkvenray.nl 

Inleveren vóór 26 augustus 2012 o.v.v. vrijwilligersorganisatie 2012. 

Match Steunpunt vrijwilligerswerk Venray. Marktstraat 8, 5801 BM Venray 

Tel. 0478-516995 / info@vrijwilligerswerkvenray.nl 



 



 
 
 
 
 

Vrij. 22 juni Optreden jeugdslagwerkgroep Hit-it op Venray Muziek Totaal op het Henseniusplein 
Zo. 24 juni 12.30u. Deelname orkest en tamboerkorps aan optocht Gildedag Geysteren 
Ma. 25 juni  19.00u. Laatste “repetitie”voor de vakantie 
        
Agenda:  
30 juni Inzamelen oud papier 
 

Laatste “repetitie” voor de vakantie 
 
Als vanouds vindt deze laatste “repetitie” plaats in de vorm van een luchtig concert op maandagavond 25 juni 
om 19.00u. op het Dorpsplein. Alle onderdelen van de harmonie doen hier aan mee inclusief de blokfluitgroep. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen luisteren. 
 

 

Schuitwaterwandeling 

 

Op donderdagmiddag 28 juni organiseert IVN Geysteren-Venray een wandeling voor senioren in het gebied 
van het Schuitwater, gelegen te Broekhuizen. 

Het Schuitwaterreservaat biedt veel afwisseling op een klein oppervlak. Het is 313 ha groot en ligt tussen de 
dorpen Broekhuizen,Swolgen en Lottum. Het gebied bestaat uit zeer natte stukken met elzenbroekbos en 
kurkdroge dennenbossen en heidevelden. 

De naam Schuitwater sloeg oorspronkelijk alleen op de natte stukken. Daar heeft ooit de Maas gestroomd.  
De Maasarmen werden later geïsoleerd van de huidige bedding van de Maas. In die laag gelegen gebieden 
stierven planten af en verdwenen daarna onder water: dat is de start van de vorming van laagveen.  

Dat veen is in de 18-de eeuw met behulp van baggerschuiten uit de oude Maasarmen gehaald.                    
Daarna begon het dichtgroeien van het open water opnieuw en dat proces gaat nog steeds door.  

Het eigenlijke Schuitwater bestaat uit twee delen: Het Lottummer Schuitwater ( is nu een viswater) en het 
Broekhuizer Schuitwater met een meer natuurlijke uitstraling. Vroeger liep er via de Lange Venseloop 
voedselrijk water in het Broekhuizer Schuitwater. Aan de noordkant verlaat water dat gebied via de 
Broekhuizer Molenbeek en stroomt vervolgens richting Maas.  

Nu wordt dat voedselrijke water om het gebied heen geleid zodat daar alleen regenwater en kwelwater terecht 
komen. Regenwater en het kwelwater ter plekke zijn namelijk niet voedselrijk. 

Zo’n tien jaar geleden zijn er op veel plaatsen in Limburg bevers uitgezet, ook in het Schuitwater.                         
De bevers gedijen goed. Hun vraatsporen en dammen zijn duidelijk zichtbaar. 

In het noorden van het reservaat liggen (dennen)bossen afgewisseld met heidevelden. Hier komt de das voor, 
ook zijn sporen kunt u tegenkomen. In dat gebied ligt de Pastoorswei: een stukje schraalgrasland met 
struikheide er naast. Ietsje verder liggen enkele herstelde vennen. Met name het IVN-ven is zeer fraai.                
De Pastoorswei is bekend vanwege de bijzondere planten die er voorkomen. 

We vertrekken om 14. 00 uur bij het theehuis De Roode Vennen  Horsterweg 18  te Broekhuizen. 

We hopen uiteraard op goed wandelweer en tot 28 juni.  

 



 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
Op woensdag 27 juni serveren we u een heerlijk zomer gerecht 

  
 

  Venkel soep  
---------- 

 
Stoofpotje 

 
Peulen / worteltjes 

 
Aardappelen 

 
---------- 

Zomers toetje 
 

 
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 23 juni 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 27 juni a.s. 
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.   
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  23 juni  bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



 



AOSTRUMS  BEACHVOLLEY EN 
VOETVOLLEYTOURNOOI  2012 

 
Komend weekend vind er weer het jaarlijkse beachvolley- en 
voetvolleytournooi plaats. 
 
Zaterdag beginnen we met het voetvolleytournooi. 
Een voetvolleyteam bestaat  uit 3 personen ( en evt. 1 of meer 
reservespelers) 
Het inschrijfgeld voor zaterdag bedraagt: € 15,= 
Het maximale aantal teams voor het voetvolley is 12 teams 

We beginnen om 18.00 uur aan het tournooi en verwachten de teams om 17.45 uur zodat we op tijd kunnen 
beginnen. Het tournooi zal ongeveer om 21.30 uur afgelopen zijn. 
 

Het vervolg vindt plaats op zondag met het beachvolleybaltournooi. 
Een beachvolleybalteam bestaat uit 5 personen (waarvan 2 dames in het veld). 
Het inschrijfgeld op zondag bedraagt: € 30,= 
Het maximale aantal teams voor het beachvolleybal is 24 teams 
(deelnemen aan beide toernooien mag!!) 
We beginnen om 10.30 uur aan het tournooi en verwachten de teams om 10.15 uur zich te melden bij het 
wedstrijdsecretariaat. 
 

Dit alles zal plaatsvinden bij het Allemanscafé. 
 

Wil je nog een team opgeven bel dan naar: 
 

Arjan Kempen, 06-22626238 
 

Nieuw dit jaar! Er zal voor de kleine jeugd een kinderhoek zijn. 
 

 
VC ’t Vat en CV de  Karklingels 

 
 

 

Workshop ‘Kinderen leren omgaan met geld’ 
 
Spelenderwijs kinderen leren omgaan met geld 
Daar kunt u niet vroeg genoeg mee beginnen! Rabobank Venray wil graag een bijdrage leveren 
aan de financiële opvoeding van uw kinderen.                                                                                      
De workshop ‘Kinderen leren omgaan met geld’ draagt daaraan bij. 
 

Tel je geld 
 

Heb je dat ook weleens dat je er tot je verbazing achter komt dat iets nog niet bestaat? Dat 
overkwam Annelou van Noort- van Veghel toen ze op zoek was naar informatie over zakgeld, dat 
geschreven was voor kinderen. Vol enthousiasme heeft ze zich in het onderwerp verdiept met als 
resultaat het boek ‘Tel je geld’. Met dit boek leren kinderen iets over de waarde van geld en het 
bijhouden van een eigen geldadministratie.  
 

De workshop 
 

Op maandag 25 juni organiseren wij de workshop ‘Kinderen leren omgaan met geld’.                       
Heeft u kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar, dan bent u maandag 25 juni van harte welkom         
op ons kantoor in Venray.                                                                                                                      
Meldt u vóór vrijdag 22 juni aan via onze website. 
 
Rabobank Venray   (0478) 530 300 



 

Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 
 

Op vrijdag 13 juli kunnen 70-plussers weer voor de verplichte 
rijbewijskeuring terecht bij stichting De Kemphaan aan het Kennedyplein 1, te Venray.  

De keuring kost 30 euro en aanmelden kan via 0478-586706.                                                                               
Voor de keuring zijn nodig: aan de voorzijde ingevulde Eigen Verklaring, klein beetje urine, overzicht van de 
eventuele medicijnen, bril voor auto of tv (bij contactlenzen de sterkte van de lenzen) en het rijbewijs.                     
De volgende keuring is op vrijdag 10 augustus. 

 



 
 
 
 
 
OKTOBER 
 
01  Okt Dag van de Ouderen       KBO                                 
02  Okt Excursie Toverland       Zijaktief 
02  Okt Thema bijeenkomst vrijwilligers     Zonnebloem Oicastrum 
04  Okt Wandelen        KBO 
09  Okt Dagreis Wittem (Met Oirlo & Castenray)    KBO 
09  Okt Interne vergadering (Kleine zaal)     Dorpsraad 
12  Okt Boottocht Wanssum       Zonnebloem Oicastrum 
16  Okt Kienen         KBO 
18  Okt Herfstwandeling       KBO 
28  Okt Optreden in het bejaardenhuis (De Nieuwenhof, Deurne) Aostrumse Zangkompeneej 
30  Okt Gezichtsgymnastiek       Zijaktief 
31  Okt  Schone Schijn – Oirlo      De Zonnebloem  
 
NOVEMBER 
 
01  Nov Wandelen        KBO 
06  Nov Info-middag (door Nederlandse Brandwondenstichting)  KBO  
08  Nov Algemene Ledenvergadering (Roermond)    Zijaktief 
09  Nov Jaarvergadering (Café zaal Back in Time)    CV De Karklingel 
10  Nov Muziek met Smaak                                                                    Harmonie                           
13  Nov Kienen         KBO 
13  Nov Openbare vergadering  (Foyer)     Dorpsraad 
15  Nov Wandelen        KBO 
15  Nov Verrassingsavond       Zijaktief 
20  Nov Muzikaal Verteltheater      KBO  
23-24  Nov Zitting        CV De Karklingel 
25  Nov Intocht Sinterklaas       Decembercomité 
25  Nov Korentreffen in Oostrum (B.I.T.)    Aostrumse Zangkompeneej 
27  Nov Rondleiding Crematorium      Zijaktief 
 
DECEMBER 
 
06 Dec Wandelen        KBO 
11  Dec Kienen         KBO  
11  Dec Kerststukjes maken       Zijaktief  
11  Dec Openbare vergadering  (Thema) Grote zaal   Dorpsraad 
14  Dec Kerststukjes maken       KBO                              
18  Dec Kerstavond & viering 80-jarig bestaan    Zijaktief 
19  Dec  Kerst viering – Oostrum      De Zonnebloem 
20  Dec Wandelen        KBO 
20  Dec Kerstviering        KBO  
 

2012 



 
 
 
 
 

 
JANUARI 
 
06  Jan Liedjesmiddag (d’n Oesterham)      CV De Karklingel 
12  Jan Prinsebal (D’n Oesterham)      CV De Karklingel 
19  Jan Jeugdprinsebal (Café-Zaal Back in Time)    CV De Karklingel 
26  Jan Klingelbal (uitreiking Orde van Verdiensten)    CV De Karklingel 
31  Jan Carnavalsbal voor ouderen (D’n Oesterham)    CV De Karklingel 
 
FEBRUARI 
 
03  Feb Wagenoverdracht met aansluitend receptie prins (D’n Oesterham) CV De Karklingel 
08  Feb Schoolcarnaval       CV De Karklingel 
09 t/m 12  Feb Carnaval       CV De Karklingel 
13  Feb Aswoensdag        CV De Karklingel 
 
 

 

2013 


