
Uitnodiging aan alle inwoners van Oostrum
Thema vergadering Dorpsraad 11 maart 2014 in D’n Oesterham aanvang 20.00 uur 

De dorpsraad is bezig met het opzetten van een zelfsturingsproject gemeenschapsaccommodaties. De 
kernvraag voor de Dorpsraad is “waar heeft Oostrum in de toekomst behoefte aan, en in hoeverre  
voldoen onze huidige gemeenschaps-accommodaties hieraan?” 

Wat is een zelfsturingsproject?
Elk dorp mag een zelfsturingsproject indienen dat belangrijk is voor het dorp. Indien dit project aan de 
voor afgestelde voorwaarden voldoet wordt dit project door de gemeente financieel gesteund. Door 
zelf initiatief te nemen en zaken te organiseren, lossen inwoners veel dingen op en realiseren zij kleine 
en grote initiatieven zonder (al te veel hulp van) de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven van 
andere dorpen zoals het Zorghuus in Ysselsteyn, het multifunctionele centrum voor Leunen maar ook 
het toekomstige Logeerhuis in Venray-kern. Iedereen kan individueel of collectief een steentje bijdra-
gen. 

In de door de gemeente gestelde voorwaarden zullen de behoeften en wensen, evenals het draagvlak 
en draagkracht met betrekking tot deze accommodaties belangrijke pijlers zijn.
Gemeenschapsaccommodaties moet u breed zien zoals bijvoorbeeld: gemeenschapshuis, school, kerk-
gebouw, gymzaal en sportkantine.  

De dorpsraad  wil de Oostrumse gemeenschap nauw betrekken bij dit project.  
Een werkgroep heeft vorm gegeven aan een opzet voor deze brede discussie en wil deze graag, alvo-
rens hiermee verder te gaan, met u delen. Graag willen wij u uitnodigen met ons van gedachten te 
wisselen over dit project. Waardevolle suggesties kunnen door de werkgroep meegenomen worden in 
de verdere uitwerking van het project. 
Wij hopen dat we velen van u op 11 maart 2014 mogen begroeten bij deze presentatie en hierdoor een 
eerste vorm van draagvlak voor een eventueel project te kunnen bereiken.

Dorpsraad Oostrum



2 maart    10.00u.   Opluistering Carnavalsmis 
           (ensemble)
      14.00u.   Afhalen Prinsen en   
           aansluitend optocht (14.33u.)
3 maart    13.41u.    Optocht Venray
5 maart          Geen leerlingen en repetities
 
Agenda:
8 maart Inzamelen oud papier
22 maart Inzamelen oud papier 
23 maart Rommelmarkt
29 maart Potgrondactie
29/30 maart Solisten-/ensemble toernooi  
  Muziekfederatie Venray

Zondag 2 maart 10.00 uur:   
Carnavalsmis/Hómmes          
        (Hermeniekepél van SMT, De Snörkes)  
  
 voor de leden en overleden leden van 
 Carnavalsvereniging De Karklingels,  
 jaardienst Anny Kessels-Duijkers,  
 Jeu Arts, 
 Jan en Nelly Verheijen-Kessels, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 familie Vennekens-Verschuren en weder 
  zijdse familie.        

Aswoensdag 5 maart 19.00 uur:  
H. Mis met uitreiking van het askruisje!  



                                                 COLUMN 
 

          Oorlog.

Ouderen onder ons kennen ongetwijfeld nog wel 
het spelletje “ landje prik “. 
Vroeger op school werd dat veel gespeeld.  Een 
vierkant in het zand getekend en doormidden 
gedeeld. Met een zakmes werd er dan in het vak 
van de tegenstander geprikt.  Op die manier werd 
er een stukje land van de tegenstander in beslag 
genomen. Met een zakmes dus.  Als je dat tegen-
woordig op zak hebt, dan ben je den hannes als je 
in de problemen komt. 

Dat zelfde “landje prik” vindt op dit moment plaats 
tussen Oostrum en Oirlo. U heeft het in de krant 
kunnen lezen. 
Oirlo is zeer boos, dat een stukje Oirlo op industrie 
terrein De Blakt aan Oostrum wordt toegevoegd.  
 
Oorlog dus. Ongeveer 30 jaar geleden heeft Oirlo 
ook al Klein Oirlo aan Castenray moeten afstaan.
Het komt hopelijk niet zover, dat we in de loop-
graven moeten. Toch worden er in Oostrum al 
voorzorg maatregelen getroffen.  Neem b.v.  café 
‘t AMC, zij zijn goed voorbereid op een eventu-
eel treffen, zij hebben hun zaak volledig geca-
moufleerd. Zij nemen dus geen enkel risico. 

Maar Oirlo moet niet zeuren. Patrick en Jan heb-
ben ervoor gezorgd, dat alles wordt 
“gecompenseerd”.
Oirlo krijgt een sporthal, wie deze zal gaan gebrui-
ken weet nog niemand. 
Ze mogen om te beginnen 11 woningen bouwen op 
grond van Harrie. Voor wie, weet niemand. Hoe-
wel, eentje heeft zich gemeld een zekere mijnheer “ 
leegstand “.
Maar goed Oirlo bouwt dus, dat kunnen wij in 
Oostrum niet zeggen. Alhoewel, er zijn ontwikke-
lingen gaande langs de Geijsterseweg en de van 
Broekhuizenstraat.
We wachten af.

                                                                       O  -  WEE.

Toneeluitvoering

Beste mensen,

Zaterdag 29 maart en zondag 30 maart staan  
wij weer op de planken. Na alle drukte van de  
carnaval kunt u lekker genieten van een klucht  
opgevoerd door toneelgroep De Vlasbloem.  
Dus zorg dat u na de carnaval nog wat geld  
over heeft dan kunt u rustig genieten tijdens  
een avondje uit.  

In de week van maandag 17 maart t/m zondag 23 
maart komen wij in de kern van Oostrum langs de 
deuren voor de kaartverkoop. Voor 5 euro heeft u 
al een kaartje voor een avond vol gezelligheid.
Natuurlijk kunt u ook een kaartje bestellen via  
toneelverenigingdevlasbloem@hotmail.com.

Hopelijk zien we u 29 of 30 maart in  
D’n Oesterham in Oostrum.

Toneelvereniging de Vlasbloem.



Ontdek en beleef Venrayse natuur
IVN Geijsteren-Venray organiseert in het voorjaar 
van 2014 een Groencursus: de ideale gelegen-
heid, voor mensen met belangstelling voor de 
natuur, om meer te leren de mooie natuur in de 
gemeente Venray 
Meld u aan door vóór 10 maart € 50,- over te 
maken op rekeningnummer NL36 RABO 0156 
3203 39 t.n.v. IVN Geysteren-Venray (o.v.v. 
Groencursus 2014). 

Deze cursus, geschikt voor iedere natuurlief-
hebber tussen de 18 en 100 jaar, is de leukste 
manier om de lente te beleven en de natuur in 
en om Venray beter te leren kennen. De cursus 
geeft u inzicht in de natuur. U leert kijken, voe-
len, ruiken en begrijpen. Resultaat is dat u na de 
cursus de natuur nog intensiever zult beleven 
dan voorheen. 

De groencursus start op woensdag 19 maart met 
een inleiding over de geologie van Venray en ein-
digt op zaterdag 24 mei met een dagwandeling 
en de officiële afsluiting. In de tussenliggende 
periode worden de deelnemers op vier zaterdag-
ochtenden getrakteerd op interessante excursies 
in de natuurgebieden Boshuizerbergen, Heidse 
Peel, Castenrayse Vennen en Geysterse Bossen. 
Op de woensdagavond, voorafgaand aan de 
excursies, is telkens een theorieavond gepland in 
zaal de Kemphaan in Venray. 
Kijk voor meer informatie over de data van ex-
cursies en lesavonden op: 
www.ivn-geysteren-venray.nl/cursussen.







SV Oostrum afdeling voetbal

Uitslagen Jeugd zaterdag 22 februari 2014   
SVEB B1    - S.V. Oostrum B1  1 - 4 
ST Stormvogels’28/HRC’27 B2G - S.V. Oostrum B2G  9 - 0 
S.V. Oostrum C1   - UDI’19/Beter Bed C2G 0 - 4 
Meterik C2    - S.V. Oostrum C3G  1 - 1 
TSC’04 D1    - S.V. Oostrum D1G  2 - 2 
S.V. Oostrum D2G   - SV Venray D6G  3 - 6 
S.V. Oostrum D3G   - Blerick D4G   2 - 1 
Melderslo E1    - S.V. Oostrum E1  6 - 3 speler  v.d. week Tijn Sanders
SV Venray E10    - S.V. Oostrum E2  8 - 3 
S.V. Oostrum E3   - H.B.S.V. E5   7 - 2 
Belfeldia F2    - S.V. Oostrum F1  3 - 5 
S.V. Oostrum F2   - Merselo F1G   4 - 0 speler v.d. week Jelte Litjens
   
Geen programma   
   
Uitslagen Senioren zondag 23 februari 2014   
TSC’04 1    - SV Oostrum 1  2 - 2 
DEV-Arcen 3    - SV Oostrum 2  0 - 5 
SV Venray 6    - SV Oostrum 3  3 - 1 
SV Oostrum 4     - DSV 4    2 - 2 
SV Oostrum 5    - Resia 2   0 - 6 
SV Oostrum 6    - Leunen 5   2 - 5 
SV Oostrum VR1   - Excellent VR2  0 - 5 
   
Geen programma   

 
SV Oostrum afdeling korfbal 

Uitslagen

VIOS (O) D2   - Oostrum D1  1 - 6
Swift (V) C2  - Oostrum C2  5 - 2
TOG C1   - Oostrum C1  0 - 7 
VIOS (O) A1   - Oostrum A1  10 - 5
Odio 3    - Oostrum 1  10 – 6 
Oranje Wit (L) MW1  - Oostrum MW1 9 - 6 

Hallo jeugdleden, 

Tennisschool Maascourt organiseert een gratis 
jeugdtennisclinic voor de regio Venray tennis-ver-
enigingen.  
Dit is op zondag 23 maart van 12.30 - 14.30 uur in 
de Maascourt Tennishal in Venray. 

Het is zelfs mogelijk om een vriend of vriendin 
mee te nemen die misschien ook wil gaan tennis-
sen (Maascourt zorgt dan ook voor een racket).

Wil je hieraan meedoen, geef je dan op via  
junioren@tcoostrum.nl vóór vrijdag 14 maart.



NIEUW RAS!   
  

Lekkere Duitse aardappelen, vastkokend. 
2,5 kilo voor maar  € 1,50 incl. bezorgen. 

 
Bestellen kan bij Daan Janssen  tel. 06-20538718  of  dhgjanssen@hotmail.com



Bier Cantus 

Bier is een alcoholisch, goudgeel drankje met een mooie 
witte schuimkraag. Er zijn vele soorten en merken bier en het 

alcoholpercentage is meestal rond de 5%. 

“Cantus” is latijn voor “zang” en met een cantus wordt een 
groots zangfestijn bedoeld. De hoofdbedoeling van een 

cantus is het verbroederen, beter leren kennen van 
dorpsgenoten aan de hand van samenzang en het delen van 

een pitcher drank. 

Een biercantus begint traditiegetrouw met het zingen van het 
volkslied, gevolgd door het zingen van het lied  “Trink, Trink, 
Brüderlein Trink”. Deze liederen worden niet alleen door de 

cantuszangers op het podium gezongen,maar door alle 
aanwezigen. Vervolgens worden er nog vele bekende 

meezing nummers gezongen, zoals o.a. “Het kleine Café aan  
de Haven”, ”Zij Gelooft in Mij” en “Manuela”.  

Na  ieder nummer  wordt  weer “Trink, Trink, Brüderlein 
Trink” gezongen, waarna natuurlijk gedronken mag worden. 

 
De Bier Cantus  zal plátsviende op zaoterdag 10 mei   

ien de Oesterham. 





 

 
 
 FEBRUARI  
  
 28 Schoolcarnaval     CV De Karklingels
  
 MAART  
  
 1 - 4 Carnaval      CV De Karklingels
 6 Wandelen      KBO
 7 Symposium (Hart voor Vrouwen) Roermond  ZIJACTIEF
 11 Thema vergadering     Dorpsraad
 12 Smakt (Met Oirlo & Castenray)   KBO
 15 Lenteconcert      Aostrumse Zang Kompeneej
 18 Kienen (BIT)      KBO
 19 Bedevaart & Quiz in de Smakt   ZIJACTIEF
 20 Dag voor alleengaande in Melderslo   ZIJACTIEF
 20 Het Loo      De Zonnebloem
 20 Wandelen      KBO
 23 Rommelmarkt      Harmonie
 25 Rondleiding bij STRAKK-Keukens   ZIJACTIEF
 29 Potgrondactie      Harmonie
 29 - 30 Toneeluitvoering     De Vlasbloem
  
 APRIL  
  
 ? Babbeltrucs      KBO
 1 Theatertournee     De Zonnebloem
 3 Wandelen      KBO
 8 Fietstocht      KBO
 9 Toon Kortooms Museum    De Zonnebloem
 10 Modeshow (door Hout-Brox en v/d Ven)  ZIJACTIEF
 11 Paasstukjes maken     KBO
 12 Oud Ijzer actie      SVO
 15 Kienen (BIT)      KBO
 17 Lentewandeling     KBO
 18 Vrijwilligersavond     SVO
 18 Bloemenactie      SVO
 24 Dietiste (Maria v/d Geer over Voeding)  ZIJACTIEF
 22 - 26 Week van de goede doelen     (Gezamelijke collecte) 
  
 

 

2014 





 MEI  
  
 1 Wandelen      KBO
 6 Dagtocht      KBO
 10 1e Aostrumse Bier Cantus    3 x 11 Ut Göt
 13 Kienen (BIT)      KBO  
 15 Wandelen      KBO
 17 Jeugd kampen      SVO
 20 Mariaviering      KBO
 24 Jeugd kampen      SVO
 25 Zondagochtendconcert (Met Venrode)  
  Schouwburg Venray     Aostrumse Zang Kompeneej
 27 Rondleiding bij de Visvijver    ZIJACTIEF
 30 Receptie/Stratentoernooi    SVO
  
 JUNI  
  
 ? Fietstocht (Picknick) Hoeve de Hei   KBO
 2 Picknick (Visvijver)     De Zonnebloem
 5 Wandelen       KBO
 8 A-Toernooi      SVO
 10 Kienen (BIT)      KBO
 11 Midgetgolf (Met Oirlo & Castenray)   KBO
 17 Fietsdagtocht & Picknick    ZIJACTIEF
 19 Wandelen       KBO
 27 Zomeravondconcert (Baarlo)    Aostrumse Zang Kompeneej
  
 JULI  
  
 3 Wandelen      KBO
 17 Wandelen      KBO
 26 Jeu de Boules (Met Oirlo & Castenray)  KBO
  
 AUGUSTUS  
  
 7 Wandelen      KBO
 12 Kevelaer (Met Oirlo & Castenray)   KBO
 21 Wandelen      KBO
  





Uutnuuëdeging Receptie





CARNAVALSÒPTOCHT AOSTRUM
Op carnavalszòndág göt ut wér gebeure; d’n carnavalsòptocht van Aostrum!
Méschien ziede al bezig mit bowwe of ziede van plan um dat te gón doēn.  
En as ge d’r nog nie ovver nao het gedòcht dan is dit méschien wel ut moment. 
Wilde geej gaer laote zien wat ge kunt, wat ge gemákt het of viende ut  
gewoeën leuk um mit te doēn dan kunde òw vanáf nòw òpgaeve vur d’n òptocht.  
Ge kunt mit doen mit òw buurt, mit òw vriende, allieën, of mit collega’s.  
Ut is zó gek nie te bedaenke of ut kan.

Mieër info beej:   - Hans Kessels   06-51613984 of 0478-569450
    - Mark Broeren  06-22799921
   - Bart Direks   06-43056081

Òpgaeve kan via de link op www.karklingels.nl  of 
via ut hieroonder stonde formelieër dat iengeleverd kan wörre beej Hans Kessels, Ghünebeek 12.

Ienschriēfformelieër vur d’n òptocht ien Aostrum:

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………
Woeënpláts: ……………………………………………………………………………………………………………
Telefoeën: ……………………………………………………………………………………………………….
E-mail:…………………………………………………………………………………………………………….

Categorie:
o    W   Wagens    
o    E    Ieënlinge    
o    A    Kiender    
o    B    Groep 1 t/m 4 persoeëne
o    C    Groep 5 t/m 15 persoeëne
o    D    Groep 15 en mieër persoeëne

 

Ántal persoeëne: .....................................…………………………………………………………………………………....…………...
Benaming (wat wert d’r uutgebeeld): ……..............………………………………………………………………………....………..
Mesiek:            JAO/NAE
Dieëlname òptocht Venrooj:    JAO/NAE
Biezònderheje: ……………………………………………………………………………………………………………………………………......
..............……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………








