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   Bier Cantus   
                      

Een biercantus begint traditiegetrouw met het zingen van het volkslied, gevolgd door het zingen van het lied 
‘Trink,Trink, Brüderlein Trink’.                                                                                                                                                             
De liederen worden niet alleen door de BierCantuszangers op het podium gezongen, maar door alle aanwezigen. 
Daarna 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. 
Vervolgens mag er natuurlijk gedronken  worden.

Iedere bezoeker van de BierCantus krijgt een liederenbundel  waaruit hij uit volle borst met de BierCantuszangers 
kan meezingen. 

Het 1e Aostrumse BierCantus zal plaatsvinden op zaterdag 10 mei in d`n Oesterham.                                                       
Kaarten a € 5 euro  zijn te verkrijgen bij Keurslagerij Biermann-van den Eijnden en op de Goetzenhof 1                                               
(tel. 587304 ).

De opbrengst gaat naar het goede doel : Jan Kreutz voor Alpe d`HuZes.

   Bedankt 

En dikke waek nao enne fantastische carnaval en en paar lánge uutgeräöste naachte, gaeve weej wér en 
taeken van laeve! 
Weej wille hieël gaer alle meense bedaanke die de carnaval van 2014 hebbe gemákt tot en groeët 
fieëst. Dur òllie mitlaeve, mit fieëste, mit dânse of mitdoēn op wat vur menier dan ok hebbe weej enne 
carnaval belaefd den weej noeëts zulle vergaete, ut was òntzettend gaaf! 
 
Hartstikke bedaankt!! 
Bart, Tom, Ruud en Luuk



                                                    
Zondag 23 maart 9.30 uur: Hoogmis (Herenkoor)    

Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 

Fam Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.            

14.30 uur: Doop van Anna van Haeren 

 

ZATERDAG 22 MAART                            
9.00 - 12.00 UUR                                  

(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

22 maart 09.00u. Inzamelen oud papier
  10.00u. Inzamelen spullen   
   rommelmarkt
23 maart 11.00u. Rommelmarkt
24 maart 18.45u. Repetitie jeugdorkest
  20.00u. Repetitie orkest
26 maart 10.45u. Muziekkanjers op   
   basisschool de Meulebeek

16.00u. Leerlingen slagwerk
  19.00u. Repetitie Hit it
  20.00u. Repetitie percussiegroep
  
Agenda

29 maart Potgrondactie
29/30 maart Solisten-/ensemble toernooi   
  Muziekfederatie Venray



MAART  
  
   20 Dag voor alleengaande in Melderslo ZIJACTIEF
   20 Wandelen KBO
   23 Rommelmarkt Harmonie
   25 Rondleiding bij STRAKK-Keukens ZIJACTIEF
   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
   25 Het Loo De Zonnebloem   
 22 - 26 Week van de goede doelen (Gezamelijke collecte) 
  
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
   18 Mariamis Parochie
   20 Mariaviering KBO
   22 ParochieJaarvergadering Parochie
   24 Jeugd kampen SVO
   25 Zondagochtendconcert (Met Venrode) Schouwburg Venray AZKompeneej
   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





Op woensdag 26 maart willen we u het volgende menu serveren

Lenteuien soep
Tagliatelle met zalm en spinazie

Citroenbavarois

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 22 maart opgeven

Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’
        
Graag tot ziens.      De vrijwillige megjes uut de keuken.

Kijkt u ook eens op onze mooie website. www.oesterham.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------

Naam:___________________________________________________

Komt met  _________    perso(o)n (en)

Wil(len) graag aansluiten aan de dis op woensdag 26 maart a.s.

Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.  
---------------------------------------------------------------------------------------------
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  22 maart bij Dorpscentrum D’n Oesterham

  
   Mama zegt dat ze altijd voor het geld trouwt en dat geld is nu op





Hallo tennisleden (senioren en junioren),

In april (de 1e of 2e week) wordt er weer gestart met 
een nieuw blok tennislessen.  De lessen worden 
aangeboden in samenwerking met Tennisschool 
Maascourt. 

De avond, waarop dit zal zijn, is afhankelijk van 
de opgaven. In elk geval zal er, in overleg met 
Maascourt, gekeken worden om mogelijk met 
andere tennisverenigingen samen te werken zodat er 
wel een aanbod is voor te lessen.

De kosten bedragen €42 per lesuur en zal gedeeld 
worden door het aantal deelnemers in de groep. De 
groep bestaat uit 4,6 of 8 personen.

 Heb je interesse, geef je dan op vóór 1 april via 
info@tcoostrum.nl 

Voor vragen kun je altijd mailen. 

Sportieve groet,

Bestuur TC Oostrum 

COLUMN.

Natuur.

Bij het bekijken van de fantastische documentaire 
over Madagascar, van David Attenbrough, stond ik 
er versteld van, waartoe de natuur in staat is.

Hoe alles perfect getimed is, zowel bij dieren als bij 
planten en bomen.

In de bijbel staat, zie naar de dieren, zij zaaien niet, 
ze maaien niet en toch weten ze te overleven.

Toch is dat niet helemaal waar, zoals ik in de docu-
mentaire zag. Ze zaaien wel degelijk. De pitten en 
zaden die ze verorberen worden elders weer gedropt 
en dat wordt weer toekomstig voedsel.

De mens kan veel van de natuur leren.

Kijk nou eens naar al die landen die in oorlog verke-
ren. Alles wat met veel zorg en toewijding is opge-
bouwd, wordt zonder pardon plat gegooid, om nooit 
meer terug te keren.

Dat gebeurt in de natuur niet, want die vernietigt 
zichzelf niet, daar heerst een gezonde democratie.

Over democratie gesproken, wat denkt u van de ge-
beurtenissen in de Oekraïne.

Daar wordt zonder slag of stoot een deel van het 
land ingepikt door een ander land.

Dat is nou “landjepik “ waar ik in een van mijn vori-
ge column over schreef.

Je moet er niet aan denken, dat wij door België 
zouden worden ingepikt, met Di Ruppo als hoog-
ste baas. U weet wel die man met dat rode vlinder 
strikje. Nog maar niet te spreken over de Belgische 
koning.

Laat ons maar een voorbeeld nemen aan de natuur. 
Maar die heeft ook af en toe een steuntje in de rug 
nodig.

Leven en laten leven.

O  -  WEE.



    KLEINE WENSEN CAMPAGNE DE ZONNEBLOEM

    Op vrijdag 21 maart geeft burgemeester Gilissen van Venray het startschot voor   
    de kleine wensencampagne van de regionale Zonnebloemafdeling. Gedurende 3  
    weken worden zowel nieuwe deelnemers als vrijwilligers geworven met als doel om  
    kleine wensen in vervulling te laten gaan

De Zonnebloem is er voor iedereen met een lichamelijke beperking. Voor deze mensen is het niet altijd 
vanzelfsprekend dat zij de deur uit kunnen. Wij streven er naar om hen toch volop van het leven te laten genieten. 

De  regio Venray wil ook heel graag de leeftijdsgroep 40 tot 65 jaar bereiken en bedacht daarvoor de kleine 
wensencampagne.

Of het nu gaat om een bezoekje aan de bioscoop, samen winkelen, een bordspel spelen of andere activiteiten die 
voor heel veel mensen gewoon zijn, de Zonnebloem Venray wil dit ook mogelijk maken voor de groep waarvoor dit 
niet zo normaal is. Zowel wensers als wensvervullers uit de eerdergenoemde leeftijdscategorie zijn op vrijdag 21, 
zaterdag 22 en maandag 24 maart welkom voor een praatje en een kopje koffie in de tijdelijke wensenwinkel in het 
VVV kantoor aan het Henseniusplein te Venray  vrijdag van 12.00 tot 17.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur, 
maandag van 12.00 tot 17.30 uur.

Ook kan het speciale mailadres gebruikt worden zonnebloem.nl/venraywatwiljij  of telefoonnummer 0478 512905 
voor deelnemers

 zonnebloem.nl/venrayikgamee   of telefoonnummer 0478  532181 voor vrijwilligers

De kleine wensencampagne wordt ondersteund met posters, advertenties en een speciale Facebookpagina. Ook zijn 
er acties richting verwijzers.



 Jeugd   
Uitslagen   
zaterdag 15 maart 2014   
Leunen A2 S.V. Oostrum A1 0 -3 
S.V. Oostrum B1 Meterik B1 1 - 2 
S.V. Oostrum B2G SSS’18 B2 2 - 7 
FC Uden C1G S.V. Oostrum C1 4 - 2 
S.V. Oostrum C3G Sportclub Irene C3 1 - 2 
S.V. Oostrum D1G VCH D1 4 - 1 
Venlosche Boys D5 S.V. Oostrum D2G 2 - 5 
FCV-Venlo D4 S.V. Oostrum D3G 2 - 0 
S.V. Oostrum E1 Sportclub Irene E3 1 - 7 
S.V. Oostrum E2 Leunen E3  1 - 1 Speler van de week Luce Loonen
Sparta’18 E6G S.V. Oostrum E3 8 -3 
S.V. Oostrum F1 SVOC’01 F1  6 - 4 Speler van de week Mats Binnendijk
TSC’04 F2 S.V. Oostrum F2 2 - 4 
SVEB MP1/2 S.V. Oostrum MP1/2  2 - 12 Speler van de week Gijs Thissen
   

Programma   
zaterdag 22 maart 2014   
S.V. Oostrum A1 Baarlo A2 15:00 
Ysselsteyn B2 S.V. Oostrum B2G 15:00 
S.V. Oostrum C1 SV Venray C2 13:30 
Venlosche Boys C2 S.V. Oostrum C3G 13:30 
GFC’33 D1 S.V. Oostrum D1G 10:00 
S.V. Oostrum D2G Sparta’18 D4 9:00 
S.V. Oostrum D3G SV Venray D6G 11:30 
S.V. Oostrum E1 SV Venray E2 9:30 
SV Venray E13G S.V. Oostrum E2 8:45 
SV Venray E12G S.V. Oostrum E3 8:45 
Baarlo F2 S.V. Oostrum F1 9:00 
S.V. Oostrum F2 SV Lottum F2 11:15 
S.V. Oostrum MP1/2 ST SV United/BVV’27 MP1/2 11:30 
 
  

 Senioren   
Uitslagen   
zaterdag 15 maart 2014   
SV Oostrum Vet Holthees Vet 0 - 1 
zondag 16 maart 2014   
SV Oostrum 1 MVC’19 1 0 - 2 
SV Oostrum 2 SVOC’01 2 2 - 1 
SV Oostrum 3 Holthees 2  1 - 2 
SSS’18 5 SV Oostrum 4 1 - 4 
Holthees 4 SV Oostrum 5 2 - 2 
Sporting ST 5 SV Oostrum 6 2 - 0 
Vitesse’08 VR1 SV Oostrum VR1 8 - 0 
   

Programma   
zaterdag 22 maart 2014   
SVEB Vet SV Oostrum Vet 16:30 
zondag 23 maart 2014   
H.B.S.V. 1 SV Oostrum 1 14:30 
SV Oostrum 2 SV Venray 5 12:00 
Toxandria 3 SV Oostrum 3 10:30 
Sambeek 3 SV Oostrum 4 10:30 
SV Oostrum 5 Volharding 6 10:00 
SV Oostrum 6 Wittenhorst 10 9:30 
Holthees VR1 SV Oostrum VR1 10:15 



MAART BELASTINGMAAND 
Deze maand moet de belasting weer 

worden ingevuld  
HULP NODIG ?? 

Al jaren lang een vertrouwd adres tegen 
een redelijke prijs. 
Pim schrijver  
dorpsplein 10 

OOSTRUM  
Maak een afspraak en vraag naar de 

voorwaarde. 

Telefoon 0478-532494



DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.  
 

Rondleiding bij STRAKK in Oostrum

Datum: dinsdag 25 maart 2014

Plaats: Oostrum,                                                  
  van Leeuwenhoekstraat 27

Aanvang: 19.30 uur.
Opgave:   tot 22 maart bij Hanny Delbeck   
   tel. 580156 of per mail

   secr.zijactiefoostrum@hotmail.com

Op dinsdag 25 maart 2014 krijgen we een 
rondleiding bij STRAKK.

Strakk ontwikkelt, ontwerpt, produceert 
en verkoopt keukens, badkamers en 
interieurontwerpen.

Het gaat daarbij om integrale oplossingen, 
perfect qua functionaliteit en ergonomie.

Functionaliteit speelt, in meer of mindere mate, 
vanzelfsprekend een rol, maar het hedendaagse 
interieur is vooral een afspiegeling van de 
persoonlijkheid van de opdrachtgever.

Een interieur kan een heel eigen sfeer hebben 
en vooral onderscheidend zijn.

Iedereen komt op eigen gelegenheid en 
we verzamelen ons om 19.30 uur bij de 
hoofdingang.

U wordt van harte uitgenodigd deze avond bij 
te wonen.

     Wil je soms dat ik je ga verleiden            
met een flesje bier, zoals Eva dat                          

met de appel deed?

Avontuur voor de jeugd
Op zaterdag 29 maart organiseert Jeugd-
IVN Geysteren-Venray een avontuurlijke 
ontdekkingstocht door de Leunse Paes voor de jeugd 
van 6 tot 12 jaar (ouders mogen mee). Trek oude 
kleding aan en ontdek hoe leuk het is om samen 
met andere kinderen buiten te spelen. We starten 
om14:00 uur bij het poortje aan de Baggerweg in 
Leunen (in de buurt van de schaatsvijver). Deelname 
is gratis, maar meld je wel even aan (voor 28 maart) 
door een mail te sturen naar jacobs_marleen@
hotmail.com of bel 06-29215298.

Veel ouders verzuchten regelmatig dat hun kinderen 
altijd binnen zitten. Grijp deze kans aan om de 
belangstelling voor buiten spelen bij uw kinderen aan 
te wakkeren. De avontuurlijke tocht door de Leunse 
Paes biedt ouders en kinderen de mogelijkheid om 
vrijblijvend kennis te maken met de activiteiten van 
het Jeugd-IVN. 

We gaan deze middag verschillende leuke dingen 
doen: met een grondboor een bodemprofiel 
maken; luisteren naar de geluiden van de omgeving, 
sporenonderzoek om erachter te komen welke 
dieren in de Leunse Paes leven; de activiteiten van 
de bever volgen en ook doen we het grote Leunse 
Paes Struinspel. Terwijl we ons bezig houden met 
al deze activiteiten, struinen we door het prachtige 
natuurgebied en ontdekken we spelenderwijs dat dit 
kleine stukje natuur heel gevarieerd is. 

   

    Jammer dat je een nonnetje bent ... anders





Toneeluitvoering

Misverstanden. Paniek. Chaos. Bedrog. Intriges. Jaloezie. Rotstreken. Gekonkel, gevaar en verwarring. Allemaal 
dingen die je normaal gesproken niet in een klooster zou verwachten. Maar is dat wel zo?

Moeder Overste is ziek en dat zorgt voor problemen in het nonnenklooster. Zo ambitieus als de ene non is om het 
leiderschap over te nemen, zo ongeboeid zijn de anderen. Het bezoek van een hongerige pastoor, een vreemde 
kardinaal en een onuitstaanbare dame, zorgt voor de nodige spanningen in deze vrome en heilige omgeving. En 
waarom is dat ‘hoofdkussen’ eigenlijk zo belangrijk?

Bent u benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren in het Klooster?

Kom dan kijken op zaterdag 29 of zondag 30 maart. Wij spelen die avonden voor u de klucht ‘Ieder voor zich en God 
voor ons allen’ (Devoot en Despoot) naar een toneelstuk van Maurits Keyzer. 

De uitvoeringen zijn in Gemeenschapshuis d’n Oesterham in Oostrum.

Aanvang op zaterdag om 20:00 uur en op zondag om 19:00 uur.

Entree 5 euro. Kaarten ook te koop aan de kassa.

Heeft u ons gemist in de week van 17 t/m 23 maart dan kunt u ook kaarten bestellen per mail.                                           
Stuur een mailtje met uw naam, gewenste datum en het aantal kaarten naar onderstaand adres. Dan zorgen wij 
ervoor dat de kaarten klaar liggen bij de kassa. toneelverenigingdevlasbloem@hotmail.com

Bellen kan natuurlijk ook tussen 18.30 en 19.30 naar 0478-511347

Met vriendelijke groet 
  
Toneelgroep de Vlasbloem  

Programma:

Zondag 23 maart  Swift (V) 3 – Oostrum 1  11.00 Velden

   





 

 
 
 

Dat kan want 29 maart komt de 
harmonie met potgrond langs de deur. 

 
 

Vanaf 10.00 UUR 
 
 

Harmonie Sub Matris Tutela komt 29 maart, 
huis-aan-huis potgrond verkopen. U kunt de 

potgrond in zakken van 40 liter kopen.  
 

  Die engelen mogen me komen halen, maar ze moeten niet denken dat ik het 
  kloosterleven zomaar in de steek laat.





Buitenschoolse opvang in ‘De Watermolen’ Oostrum? 

Nadat wij op het schoolplein en in het dorp van veel ouders hoorden dat ze een BSO in Oostrum missen, zijn we 
als OR begin schooljaar 2013-2014 gaan bekijken of het mogelijk is om een BSO op te zetten in Oostrum.

Uit de door ons opgezette  enquête bleek dat er voldoende belangstelling was, en we hebben de informatie door-
gespeeld naar kinderopvangorganisatie Kinderwereld. Zij hebben daarna  een info-avond voor geïnteresseerde 
ouders en de verdere correspondentie en werving verzorgd. Tot 1 maart konden kinderen worden aangemeld, zo-
dat er op 1 mei bij voldoende aanmeldingen een BSO in De Watermolen zou starten. Helaas was het aantal daad-
werkelijke aanmeldingen voor Kinderwereld echter niet voldoende om een BSO te starten in Oostrum.

Wij betreuren dit als OR, omdat we denken dat een BSO in Oostrum in het belang van de gemeenschap en kinde-
ren op school is. Samen met het bestuur van de Oesterham willen wij daarom kijken naar verdere mogelijkheden: 

Want wat is er mooier dan dat uw kind(eren) na schooltijd (terwijl u zelf werkt) opgevangen kan/kunnen wor-
den, op een steenworp afstand van de school, in de pas gerenoveerde Watermolen.

Een geweldige locatie waar veiligheid en gezelligheid hoog in het vaandel staan en waar naar hartenlust  (onder 
toezicht)  in de naast gelegen speeltuin  gespeeld kan worden!!

Heeft u suggesties of heeft u interesse om gebruik te maken van BSO in Oostrum maar heeft u uw kinderen nog 
niet hebben kunnen aanmelden, dan kunt u ons mailen op emailadres: ouderraad@demeulebeekoostrum.nl

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Ouderraad BS de Meulebeek  
 
 





 

Harmonie Sub Matris Tutela Organiseert:

Rommelmarkt.

Zondag   23 maart 2014. 
Aanvang:  11.00 uur. ( sluiting 13.00 uur )

Alleen verkoop.
Heeft u nog oude spullen die  niet meer nodig zijn?

Steun hiermee uw Harmonie.

Alleen maar voordelen: 

Er komt weer ruimte vrij voor nieuwe spullen.

Wij recyclen en zoeken nieuwe eigenaren.

U steunt de Harmonie en wij kunnen weer instrumenten aanschaffen.

U kunt uw spullen brengen op:

Zaterdag 22 maart: van 10.00 uur tot 12.00 uur.

p.s. Alle overgebleven spullen gaan zoveel als mogelijk naar goede doelen.




