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Zondag 5 aug. 9.30 uur: Hoogmis                                                                                                         
 voor de parochie Oostrum en voor de vrede,                                                                
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,                                                                           
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.     

                  Misdienaars: Jack en Sandra     

Donderdag 9 aug.  9.00 uur: H. Mis       

Zondag 12 aug. 9.30 uur: Hoogmis (orgelspel)                                                                                        
 voor de jongeren én ouderen en voor de zieken,                                                          
 voor de kerkleiders, politici en bestuurders,                                                                    
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,                                                                             
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.    

                  Misdienaars: Jack en Sandra     

Donderdag 16 aug. 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 



 
 
 
 
 
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 
 

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  
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Fietstocht voor kinder(en) en (groot)ouders     
in DE OMGEVING VAN VENRAY  

 
 

Op zondagmiddag 5 augustus kunt U tijdens de kermis van Venray 
genieten van de rust in de omgeving van Venray. 
 
IVN Geysteren-Venray organiseert op genoemde middag een fietstocht, 
speciaal voor gezinnen. Echter vindt U het leuk om als oudere ook deel te 
nemen dan bent U van harte welkom.  
Het is de bedoeling dat er telkens na een paar minuten met een klein 
groepje, onder leiding van minimaal een volwassene, wordt vertrokken. 
Aan de hand van een bij de start uitgereikte routebeschrijving kan ieder groepje de uitgestippelde route 
volgen. 
Na de start in het Odapark zullen we via de Hoopweg naar het Loobeekdal in Merselo rijden waar onze 
eerste stopplaats is. Daarna gaan we over de Bakelse Dijk naar halte nummer 2 de Boswachterswoning in 
de Testrik, om tenslotte via de derde pauzeplaats de Ballonzuil in het Rozendaal terug te keren naar het 
Odapark.  
Op deze halteplekken onderweg en bij terugkeer in het Odapark zullen een aantal vragen en/of 
opdrachten beantwoord en uitgevoerd moeten worden. Hoe de tocht verder precies zal verlopen, blijft 
nog een verrassing en zullen jullie op zondagmiddag 5 augustus al fietsende zelf kunnen ontdekken.  
De lengte van de fietstocht bedraagt ongeveer 20 km. Neem bij twijfelachtig weer regenkleding mee en 
stop eventueel iets, om onderweg te drinken, in je fietstas. 
 
U kunt starten tussen 13.30 en 14.30 uur bij het Theehuis in het Odapark (Merseloseweg) Venray 
 
 
 
 



 



 
Taalmaatjes project start in Venray 

 
 

In Venray gaat het 3e en laatste jaar van Taalmaatjes project “ontmoet elkaar” van start, dit 3-jarig project wordt 
gefinancierd door het Oranje Fonds. Het is een geslaagd project wat helaas het laatste jaar ingaat omdat de 
Gemeente de financiering van dit project niet over kan nemen van het Oranje Fonds. Nieuwe Nederlanders die de 
Nederlandse taal niet goed beheersen en om uiteenlopende redenen niet kunnen deelnemen aan taalles buiten 
de deur, kunnen hiervoor in aanmerking komen. Gedurende maximaal 9 maanden kan een vrijwilliger 1,5 uur per 
week aan huis taalles komen geven. 
 

Het doel is uitwisseling van culturele achtergronden, wederzijds begrip en respect en het verbeteren van de 
Nederlandse taal. De thuislessen zijn praktisch van aard en sluiten nauw aan bij de belevingswereld van de 
deelnemer. Ook wordt stapsgewijs de eigen buurt en Venrayse samenleving buiten de deur verkend. 
Het streven is dat de deelnemer na een jaar taalontmoetingen doorstroomt naar een andere activiteit, zoals 
taalles bij het Moedercentrum of Gilde Opleidingen, het buurthuis gaat bezoeken of gaat sporten enz. 
 

Het Oranje Fonds financiert al sinds 2005 Taalontmoetingen en heeft het boekje “elkaar verstaan” uitgegeven. 
In dit boekje staan de volgende ervaringen beschreven: 
 “Een van onze deelneemsters woonde al 27 jaar in Nederland. Ze had reuma en kwam nooit buiten. Thuis 
beantwoordde ze de telefoon niet. De vrijwilligster die haar begeleidde dacht dat ze niet veel zou leren, maar na 
een jaar nam ze de telefoon op, durfde ze in een Nederlandse supermarkt boodschappen te doen en een kort 
praatje met de buren te maken. De vrouw is enorm opgebloeid” 
 

“Een deelnemer had een auto-ongeluk en moest revalideren. Haar taalmaatje leerde haar fietsen. Dat wilde ze 
eerst niet. Ze schaamde zich ervoor dat ze op een driewieler fietste. Uiteindelijk heeft ze haar schaamte 
overwonnen. Haar taalmaatje heeft hierin een grote rol gespeeld. Het draait dus niet alleen om taal, maar ook om 
persoonlijke ontwikkeling en ondersteuning” 
 

Kent u iemand die in aanmerking komt om les te krijgen van een taalmaatje aan huis of wilt u zelf als vrijwilliger 
actief worden in dit project, neem dan contact op met Projectleidster Annie Korstjaans van Synthese 
telefoonnummer 0478-517399. 
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Wat is Zumba? 
 
• Zumba is leuk! 
• Is geschikt voor iedereen. 
• Fitness en dansen op meeslepende Zuid Amerikaanse ritmes. 
• De les is makkelijk te volgen. Het is kijken en meedoen. 
• Door de aanstekelijke muziek is Zumba een feestje. 
• Geen probleem om de les vol te houden. 
• Je hoeft niet te kunnen dansen om aan Zumba mee te doen. 
• Zumba is een echte calorie verbrander. 
• Shabam: dansen op bekende nummers. Ook deze zijn toegevoegd aan de les.  
• Ben in het bezit van een officieel Zumba certificaat.  
 
 
Moeders neem je dochters mee of dochters neem je moeder mee ook zij zullen dit leuk 
vinden. 
 
Neem een handdoek en vooral water mee. 
 
Op donderdagavond. 
 
Van 19.15 tot 20.05 uur 50 minuten  
Van 20.15 tot 21.05 uur 50 minuten  
 
Bent U nieuwsgierig geworden naar de Zumba kom lekker meedoen want Zumba is 
FUN!! Een proefles is mogelijk wel graag eerst aanmelden.  
 
Wanneer? 
 
Vanaf donderdag 16 augustus  in zaal “De Brink”in Leunen. 
 
 
Voor meer informatie of opgave: 
 
 
Karin Janssen 
 
Tel: 0478-510537 
 



 

SV Oostrum Senioren 
 

Programma 
 

Zaterdag 4 augustus     
S.V. Oostrum 1- Vianen Vooruit 1, 18:00 uur, vr.sch. 
 
Dinsdag 7 augustus     
S.V. Oostrum 1- Spcl. Irene 1, 19:30 uur, vr.sch. 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zoekt een enthousiaste, actieve en gemotiveerde  

Oproepkracht die ons team komt versterken. 
 

Wil je graag wat bijverdienen in het weekend 
en in de vakantie`s dan is dit de juiste job. 

Heb je interesse vraag dan naar  
Ad of Esther. 

 
 

Cafetaria de Klein. 
Ad de Klein – Esther de Vos 

Brugstraat 7 5861 AJ Wanssum 
0478-531398 
06-22903176 

esther@cafetariadeklein.nl 
www.cafetariadeklein.nl 

 



 
 
 
 
S.V. OOSTRUM HEEFT ORGANISATIE VENRAY CUP OP 12 AUGUSTUS 2012
        
    
De achttiende editie om de Venray Cup wordt dit jaar op het sportpark “de Spar”in Oostrum 
gespeeld en wel op zondag 12 augustus – aanvang 11.00 uur.  
Aan dit jaarlijks terugkerend toernooi van voetbalverenigingen uit de Gemeente Venray doen 
de standaardteams van Holthees, Merselo, Leunen, SVOC’01 (Oirlo-Castenray), Oostrum en 
Ysselsteyn mee. Voor de eerste keer is ook SV United ( Meerlo-Wanssum) van de partij. 
Dit zevental wordt aangevuld met een lager team van de Hoofdklasser Venray en maakt het 
deelnemersveld kompleet - totaal 8 teams. 
BVV’27 ( Blitterswijck) heeft zich afgemeld. Het blijkt lastig te zijn om, in de 
vakantieperiode, voldoende spelers voor het 1e elftal bij elkaar te krijgen.   
Dit toernooi geldt ook als laatste voorbereiding op de bekerwedstrijden van de KNVB. 
 
De 8 teams zijn verdeeld over twee poules. De wedstrijden in de poules beginnen  
om 11.00 uur op 2 speelvelden. De duur van de wedstrijden zijn 25 minuten zonder 
doelwisseling en met centrale tijdwaarneming. 
Om 15.30 uur is op het hoofdveld de finale van de Venray Cup. 
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door van den Munckhof bv te Venray. 
Voor de 1e en 2e plaats zijn door van den Munckhof bv waardebonnen beschikbaar gesteld. 
 
Ook dit jaar wordt er gestreden om de Fair-Pay trofee. Deze wisseltrofee met een geldprijs 
wordt beschikbaar gesteld door de Rabobank Venray. De beoordeling hiervan is in handen 
van de scheidsrechters. 
 
De wedstrijden staan onder leiding van KNVB scheidsrechters. 
 
In 2011 viel het toernooi letterlijk en figuurlijk in het water en werd voor de eerste keer in de 
historie van de Venray Cup afgelast. 
 
Ysselsteyn verdedigt op 12 augustus in Oostrum de Venray Cup. Zij wonnen in 2010 
met 1-0 van Leunen de winnaar van 2009. 
Oostrum de organiserende vereniging was in 2007 en 2008 heel succesvol met het winnen 
van de Venray Cup. 
 
 
  
   
 

  



 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dinsdag 14 aug .houden we weer onze jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer.                                                              
Dit weer samen met de K.B.O. van Oirlo en Castenray. Om 15 uur is de H.Mis,                                                      
Het Gemengd koor  zal de zang verzorgen. Na de mis is er koffie met gebak in het klooster. 

De eigen bijdrage is € 3 te voldoen bij opgave.  

Diegene die per auto gaan, vertrekken om 14 uur bij de Oesterham. Medepassagiers worden vriendelijk 
verzocht € 2,50 te betalen aan de chauffeur in verband met de hoge benzineprijs. 

Diegene die per fiets gaan , worden om 12.30 bij de Oesterham verwacht. 

De leden die voor de lange fietstocht kiezen vertrekken om 10.00 uur. 

Opgeven tot uiterlijk 10 aug, bij:                                                                                                                            
Nelly van Soest, Geeststraat 9 

 
 

---------------------------- neemt deel per fiets                                                                                                              

---------------------------- neemt deel per auto 

Dorps BBQ 
Ook dit jaar gaan we weer met het hele dorp gezellig barbecueën!!   

Ditmaal niet om de vakantie in te luiden, maar aan het begin van het nieuwe schooljaar.
Noteer alvast in de agenda’s, op de kalenders en in de smartphones: 

zaterdag 1 september 2012, 17.30 uur!!

Houd het Oostrums Weekblad en Aostrum.nl in de gaten voor meer informatie! 



 
 
 
 
 
 
NOVEMBER 
 
01  Nov Wandelen        KBO 
02  Nov Aostrums Bestuurders Café 
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 
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