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Geslaagd Lenteconcert te Oostrum

Zaterdag 15 maart 2014 organiseerde mannenkoor De Aostrumse Zangkompeneej weer het jaarlijkse Lenteconcert. 
Aan dit concert hebben dit jaar verder naast De Aostrumse Zangkompeneej tevens het gemengd koor “Vivace” 
uit Hout Blerick, het mannenkoor “Van wôr ik ben” uit Gemert en het gemengd koor “Logeko” uit Overloon 
deelgenomen en hebben liederen laten horen ieder uit hun eigen repertoire. Mannenkoor “Van wôr ik ben” opende 
het concert en liet ons genieten van liedjes in wel vijf verschillende talen, waarvan “Plovi, Plovi” een bekend nummer 
is. Daarna volgde “Logeko”. Dat koor bracht ons liederen uit een ander genre met veel ritme en als begeleiding 
naast een piano ook nog met bongo’s, zoals bij het lied “Erile”. Na de pauze zong het koor “Vivace” enkele goed in 
het gehoor liggende liederen en sloot af met een Duitse medley, gearrangeerd door de dirigent zelf. Het concert 
werd afgesloten door de “Aostrumse Zangkompeneej” met onder andere zowel het traditionele mannenkoorlied 
“Am Brunnen vor dem Tore” als het luchtige “Mein kleiner grüner Kaktus”. Al met al, gezien ook de reacties van het 
publiek, een zeer geslaagde avond. 
Voor degenen, die kennis willen maken met het zingen in een koor, is het Lenteconcert altijd een uitstekende 
gelegenheid om uit de diversiteit van uitgenodigde koren de eigen muziekkeuze te onderscheiden. Informatie om lid 
te worden van een koor kan verkregen worden via de diverse websites van deze koren.



ZATERDAG 5 APRIL 
9.00 - 12.00 uur 

(Elke aterdag met een even weeknummer). 

INZAMELEN OUD PAPIER 

LOCATIE: PARKEERPLAATS 

‘t ALLEMANSCAFË

29 maart 10.00u. Potgrondactie
29 maart 10.00u. Solisten- en ensemble  
   treffen Muziekfederatie 
30 maart 13.00u. Solisten- en ensemble  
   treffen Muziekfederatie
31 maart 18.45u. Repetitie jeugdorkest
  20.00u. Repetitie orkest
2 april  16.00u. Leerlingen slagwerk
  19.00u. Repetitie Hit it
  20.00u. Repetitie percussiegroep
  
Agenda
5 april    Inzamelen oud papier
19 april Inzamelen oud papier
21 april  Jeugdslagwerkgroep Hit-it                    
  optreden in Oploo

                      
Zondag 30 maart  9.30 uur: Hoogmis (orgelspel)     

   Jaardienst overleden ouders Derickx-van Rooij 
  en Willemijn Derickx, 
   Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
   Fam. Vennekens-Verschuren en wederzijdse 
     familie.               



MAART  
  
   29 - 30 Toneeluitvoering De Vlasbloem
  
APRIL  
  
   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





COLUMN.

Verkiezingen.

Hebt U de afgelopen weken genoten van de beloften, die gedaan werden door de Venrayse politieke partijen ?                                    
Zowel door de lokale als door de landelijke partijen.

In onze gemeente is ook duidelijk aangegeven hoe men over bepaalde partijen denkt. Daar zullen redenen voor 
zijn, maar zo’n groot verlies, waar ik op doel, gun je niemand, zeker niet als je meegeregeerd hebt, of je moet 
enorm geblunderd hebben.

De coalitie kan gevormd gaan worden. Het zal nog een hele klus worden, want de winnaars willen natuurlijk mee-
regeren.

Het zal een andere coalitie gaan worden, met andere wethouders.

Wie ons gaat bijten, zal me worst wezen. Ik hoop wel dat men meer naar de burger zal gaan luisteren en niet al-
leen in verkiezingstijd.

We zullen zien wat er van participatie terecht komt, wat men zo hoog in het vaandel heeft staan.

Wat mij wel is opgevallen, de uitslagen analyserend, dat de coalitie het beste heeft gescoord in die dorpen, waar 
iets tot stand is gekomen. B.v. in Ysselsteyn, Oirlo, Merselo e.a.

In Oostrum is dit niet het geval, sterker nog, Oostrum heeft, vooralsnog,  in de gemeenteraad geen stem meer.

Sinds mensenheugenis heeft Oostrum geen, rechtstreeks gekozen, gemeenteraadslid meer; van welke kleur ook.

Dat is een behoorlijke aderlating. Hoe komt het, dat men dat in ons dorp niet voor elkaar krijgt?

Is er fundamenteel iets mis vraag ik me af.

Toch onderscheidt Oostrum zich t.o.v. enkele andere dorpen als het gaat over interesse voor de Dorpsraad. De 
Dorpsraad is weer op sterkte, heb ik begrepen en vooral met jongere mensen.

In Ysselsteyn bijvoorbeeld rommelt het behoorlijk, wantrouwen tegenover elkaar, waardoor geen animo.

De komende vier jaar zullen we toch maar weer eens moeten gaan lobbyen om iemand bereid te vinden, om de 
stap naar de gemeenteraad te maken.

Succes.           O  -  WEE.





                                                             
  

Dagreis 6 mei
Dinsdag 6 mei hebben we een dagtocht gepland met Jacobs touringcars

Vertrekpunt: Kerk
Tijd   : 9.00 uur
Prijs    : € 59.00 per persoon

Programma:

9.00 uur:  Vertrek van Oostrum
 
9.45uur:  Aankomst Aalshof, waar  koffie met gebak klaarstaat en zal een demo over                                                     

“de Kip en ’t Ei” worden vertoond.

12.00 uur: Vertrek vanuit Haps

13.00 uur:   Aankomst Hotel Milling Centrum in Nieuw Millingen waar we de lunch gebruiken

14.00 uur:   Start van een rondrit door Reichswald o.l.v. een gids

15.15 uur:   Aankomst Kleve (D) waar we de tijd op eigen gelegenheid kunnen besteden

17.00 uur   Vertrek vanuit Kleve

18.00 uur:  Aankomst Hostellerie de Maasduinen te Velden waar we afsluiten met een diner

20.00 uur:   Vertrek vanuit Velden 
   
20.30 uur:   Thuiskomst in Oostrum

U kunt zich aanmelden vóór 18 april, voor deze ongetwijfeld mooie dag bij Wim van Delft, 
Randenrade 14; tel.: 584451; e-mail:def@home.nl

Het bedrag gelieve over te maken op rek.nr.1400.01.115 t.n.v. KBO Oostrum

Wat heb ik er spijt van dat ik al het collectegeld in Bonaire                                                                        
over de balk heb gesmeten,  samen met meneer Pastoor.



 

     ZONNEPANELEN 

        

Binnen 7 jaar terugverdiend, 25 jaar gratis stroom! 

Zongarant uit Venray garandeert 

 gratis advies en offerte op maat    

 de beste en nieuwste materialen 

 snelle en deskundige montage 

 de scherpste prijzen                                                                                                                                                                        

 10 jaar garantie 
          

U kunt nu de BTW nog terug vragen!!! 

Bel voor een afspraak in onze showroom                                                                                                              

of voor een vrijblijvend bezoek aan huis. 
  

         0478-550028 of  06-48730301 

               ZANDAKKER 24 – VENRAY 

              WWW.ZONGARANT.COM 

 

 



 
 
 
 
 

Komt dat zien en horen!  
 
 

Solisten- en Ensemblefestival 2014 
 
 

Iedereen is van harte welkom om te komen kijken en luisteren naar  
de optredens van 145 (jeugd)leden van muziekgezelschappen uit de gemeente Venray 

 
 

Zaterdag 29 maart van 10.00 tot ± 22.00 uur 
Zondag 30 maart van 13.00 tot ± 20.00 uur 

 
Gemeenschapshuis “de Brink” 

Albionstraat 28 te Leunen 
 
 

Jongeren t/m 12 jaar krijgen gratis toegang 
Vanaf 12 jaar bedraagt de entree € 1,50 

 

 
 

Georganiseerd door Federatie van Muziekgezelschappen Venray 
i.s.m. Harmonie St. Catharina Leunen-Veulen-Heide 

 
 





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 

Lente fietstocht
KBO Oostrum organiseert op
Dinsdag 8 April haar jaarlijkse  Lente fietstocht
We vertrekken om 13.30 uur vanaf het 
dorpsplein de route is ongeveer 30 km half weg 
de tocht zal door de KBO koffie met iets lekkers 
worden aan geboden.

Opgeven voor 5 April bij Harrie Holtackers 
Tel 583803
of mailen naar: miaenharrie@hetnet.nl

      Geen tijd voor uitleg,
       bevel van hogerhand! 

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



Publicatie Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland 
 

 
Villa Josephine, Stationsweg 142,                          
5807 AD Oostrum. 
 
De vrijstaande Villa Josephine ( gemeentelijk monument) 
werd gebouwd door A.J.J. Poels uit Venray.  De eerste 
steenlegging vond plaats door zijn toekomstige echtgenote 
mevr. Josephine Anna Jeannette van Liebergen uit Venlo op 
1 april 1913. Zij is ook de naamgeefster van de villa.  
 
De Lederfabriek A.J.J. Poels , volgens het briefhoofd in 1912 : 
Specialiteit in VACHELEDER Zwart en Bruin Tuigleder, werd 
gebouwd in 1911. De fabriek was gelegen tegenover het NS – 
Station. De loop van de  Oostrumse Beek liep langs de 
fabriek; de huidige groenstrook tegenover het station.                
De aan- en afvoer van water is zeer belangrijk voor een 
Lederfabriek.   De inzegening werd verricht op 15 juni 1912 
door rector Meijer. 
 
Aan O.L. Vrouw van Oostrum werd een donatie beschikbaar 
gesteld. 
 
De stichters van de villa waren : Antonius, Johannes, Jacobus 
Poels geboren te Venray 31 juli 1888,overleden te Venray 8 
december 1945, zoon van Henricus Poels ( 14.09.1848 – 
16.11.1929) en Henriette in ’t Groenewolt ( 10.12.1856- 
21.07.1939) en mevrouw J.A.J. van Liebergen. Henricus Poels 
was een van de mede oprichters van de Schaapscompagnie.  

 
Antoon Poels huwde op 16.09.13 met Josephine, Anna, Jeanette  van Liebergen uit Venlo 
 ( 19.03.1888 - 12.02.1928). De Villa is genoemd naar de echtgenote. 
Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren: 
Mia, Henny, Jo( gehuwd met Jaap Hendricx) , Paul( kloosternaam Broeder Pius ), Laura(de enige nog in leven zijnde van 
de kinderen, geboortedatum 9 december 1922 ) en Emmy ( overleden bij de geboorte op 18.01.1928, zie 
overlijdensdatum moeder). 
 
Voor de geboorte van hun eerste kind Maria Emilia Henriette Pauline op 8 september 1914 schonk het echtpaar Poels – 
van Liebergen een marmeren doopvont aan de kerk. 
Op zaterdag 30 mei 1914 ( vigilie van Pinksteren) werd het water  van de doopvont gewijd. 
 
De schenkers hadden bepaald dat hun eerstgeborene er als eerste in gedoopt werd en aldus geschiedde , citaat 
dagboek rector Berden uit Oostrum. De volledige doopnamen ( Maria Emilia Henriëtte Pauline Poels, occasione 
Baptisum 9 september 1914 dedit ) staan nog vermeld in de doopvont. 
 
Eerder geboren kinderen mochten niet in deze doopvont gedoopt worden. Dat was ook van toepassing op de bekende 
en later alom zeer gewaarde Zuster Truus Lemmens. Zij genoot internationale waardering  als de moeder Teresa van 
Pakistan. 
 
De familie Poels – van Liebergen was in Oostrum een vooraanstaande familie. Meerdere malen komen we haar tegen 
als begunstigers van kerkgebouw en processiepark Trans Cedron.   
Na het overlijden van moeder Josephine van Liebergen in februari 1928  is vader Antoon Poels met zijn vijf kinderen 
naar Venray vertrokken en gaan inwonen bij zijn ouders aan de Langstraat. 
 
 
 



De Oostenrijkse leerfabrikant Gatzs heeft toen de fabriek en villa gehuurd. 
Ook toen was er crisis, zoals mw. Laura Poulisse – Poels in haar brief opmerkt. De crisis van de dertiger jaren sloeg toe. 
De fabriek ging failliet. 
 
Rond 1932 – 1933 is die Oostenrijker op een nacht vertrokken met  twee vrachtwagens vol met leer en andere 
bruikbare spullen ( machines ) . Voor vertrek stak hij de fabriek in brand. 
Om zes uur ‘s -morgens stond de politie bij Opa en Oma voor de deur op de Langstraat. 
De fabriek brandde tot aan de grond af. Citaat uit de brief van mevrouw Laura Poulisse- Poels. 
De stenen van de afgebrande fabriek zijn gebruikt voor nieuwbouw van de buitenmuren van de 4 half vrijstaande 
huizen, Stationsweg 144-146- 148 – 150. Deze woningen staan op de vroegere locatie van de Lederfabriek tegenover 
het NS Station. 
 
Mevr. Laura Poulisse- Poels kan zich niet herinneren of deze nieuwbouw is gebeurd  in opdracht van de fam. Poels. De 
villa werd verhuurd en oa. tijdelijk bewoond door de fam. Rutten van de Brouwerij uit Venray. De villa kende nadien 
meerdere huurders en gebruikers o.m. de fam. Douven.   
In het kader van de Wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog werden er ook tijdelijk 20 DUW ( Dienst Uitvoering 
Werken) arbeider in gehuisvest. 
 

 
 
 
In de loop der jaren is de eigendom over  gegaan op de fam. Vennekens- Verschuren. 
De smederij en bedrijfsloods van Giel Vennekens lag in de buurtschap Lull. Precies op de locatie van het viaduct aan de 
Stationsweg  over de A 73. Giel Vennekens was in brede kring bekend als importeur van landbouwmachines. 
 
Na het overlijden van haar man Michiel J.( Giel) Vennekens geb.dd. 05-11-1889  en overleden  op  
23-03 – 1956 werd de villa bewoond door mevr. Hendrika Vennekens – Verschuren geb.dd.  
12 -01- 1896 en overleden 23 -01 - 1989  tot haar opname in Verzorgingscentrum ’t Schuttersveld te Venray. Het 
echtpaar Vennekens- Verschuren was kinderloos. 
 
Na haar overlijden werd het kerkbestuur tot op de dag van vandaag  via een bestaande notariële akte  beheerder van de 
Stichting Vennekens – Verschuren. 
 
In een later stadium is de villa gekocht door  Cor Hendricx ( Hendricx Bouwmaterialen Venray ).Door deze transactie 
kwam de Villa  door familiebanden weer terug binnen de fam. Poels. Dochter Jo Poels was gehuwd met Jaap Hendricx, 
een jongere broer van Cor. Thans is het pand  eigendom van Godfried Hendricx , zoon van Cor,  woonachtig aan de 
Raadhuisstraat in Venray. Godfried heeft een deel van de villa tijdelijk zelf bewoond. De villa is nu in gebruik als 
kantoorpand.   
 
 
 



 
 

  

 

      

  

TUINMEUBELS OPRUIMING 
 

DE LAATSTE TUINTAFELS 
DE LAATSTE TUINSTOELEN 

DE LAATSTE PARASOLS 
DE LAATSTE KUSSENS 

 
ALLES MOET WEG!!! 

 
OP = OP 

  
 
 

     
 

      

  VERSLEIJEN BV / Castenrayseweg 14 / 5808 AG OIRLO  
T (0478) 57 19 41 / F (0478) 57 19 95 / E info@versleijen.com / www.versleijen.com    

      
  

  

 

 

Ik ben speciaal uit Italië naar dit prachtige landje gekomen om groot werk te doen



Jeugd   

Uitslagen   

zaterdag 22 maart 2014   
S.V. Oostrum A1 Baarlo A2  2 - 0 
Ysselsteyn B2 S.V. Oostrum B2G  3 - 2 
S.V. Oostrum C1 SV Venray C2  0 -6 
Venlosche Boys C2 S.V. Oostrum C3G  11 - 1 
GFC’33 D1 S.V. Oostrum D1G  0 -1 
S.V. Oostrum D2G Sparta’18 D4  2 - 1 
S.V. Oostrum D3G SV Venray D6G  0 - 12 
S.V. Oostrum E1 SV Venray E2  2 - 1 Speler van de week Wessel Loeffen
SV Venray E13G S.V. Oostrum E2  9 - 0 
SV Venray E12G S.V. Oostrum E3  6 - 6 Speler van de week Mike van Stokkem
Baarlo F2 S.V. Oostrum F1  1 - 8 Speler van de week Lars Noijen
S.V. Oostrum F2 SV Lottum F2  2 - 2 Speler van de week Noud Arts
S.V. Oostrum MP1/2 ST SV United/BVV’27 MP1/2 3 - 7 Speler van de week Rens Kessels
   
   
Programma   

zaterdag 29 maart 2014   
Sporting S.T. A1 S.V. Oostrum A1 15:00 
S.V. Oostrum B2G SVOC’01 B2G 13:00 
Ysselsteyn C1G S.V. Oostrum C1 13:30 
S.V. Oostrum C3G Wittenhorst C4 11:30 
S.V. Oostrum D1G IVO D2G 9:00 
IVO D3 S.V. Oostrum D2G 11:30 
Venlosche Boys D5 S.V. Oostrum D3G 12:00 
Venlosche Boys E2 S.V. Oostrum E1 11:00 
S.V. Oostrum E2 Sparta’18 E5 11:30 
S.V. Oostrum E3 ST SV United/BVV’27 E4G 9:30 
S.V. Oostrum F1 SVEB F1G 11:15 
Venlosche Boys F5 S.V. Oostrum F2 9:00 
Montagnards MP1/2 S.V. Oostrum MP1/2 10:30 
   
maandag 31 maart 2014   
S.V. Oostrum B1 Stormvogels’28/HRC’27 B1 19:30 





Als ik dat geld niet te pakken krijg, steken die hebberige nonnetjes alles zelf in hun habijt

 

 
 
 

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.  
 





Senioren   

Uitslagen   

zaterdag 22 maart 2014   
SVEB Vet SV Oostrum Vet 0 - 3 
zondag 23 maart 2014   
H.B.S.V. 1 SV Oostrum 1 3 - 0 
SV Oostrum 2 SV Venray 5 3 - 1 
Toxandria 3 SV Oostrum 3 1 - 3 
Sambeek 3 SV Oostrum 4 2 - 1 
SV Oostrum 5 Volharding 6 afgelast 
SV Oostrum 6 Wittenhorst 10 0 - 2 
Holthees VR1 SV Oostrum VR1 2 - 6 
   
Programma   

zaterdag 29 maart 2014   
SV Oostrum Vet SV Lüllingen alt herren 17:00 
zondag 30 maart 2014   
SV Oostrum 1 Ysselsteyn 1 14:30 wedstrijdsponsor: Cisco Vloeren
America 2 SV Oostrum 2 11:00 
SV Oostrum 4 Excellent 4 10:00 
Stormvogels’28 4 SV Oostrum 5 10:30 
SV Oostrum 6 America 4 9:30 
SV Oostrum VR1 DSV VR1 12:00 

...................................................................................................................................................................

SVO korfbal

Programma:

29 maart:

Oostrum E1 – Odos E2 13.00   De Spar Oostrum                                                                                                               
Oostrum D1 – United D2 09.00   De Spar Oostrum
De Merels C3 – Oostrum C2 14.00   De Merel Melderslo
Oostrum C1 – DES (V) C1 10.00   De Spar Oostrum                                                                                                                            
DOS (A) B@ - Oostrum B1 14.00   De Heikamp Asten

Uitslagen:

Swift (V) 3 – Oostrum 1   14 – 4 



Geen tijd voor uitleg, bevel van Hogerhand!



JUNI  
  
   11 Midgetgolf (Met Oirlo & Castenray) KBO
   17 Fietsdagtocht & Picknick ZIJACTIEF
   19 Wandelen  KBO
   21 Beachvoetvolleybaltoernooi  
   22 Beachvolleybaltoernooi
   27 Zomeravondconcert (Baarlo) AZKompeneej
  
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
  
SEPTEMBER  
  
   4 Wandelen KBO
   6 Ziekendag De Zonnebloem
   7 - 10 Meerdaagse Reis KBO
   13 - 16 Kermis 
   17 Doe middag De Zonnebloem
   18 Wandelen KBO
   18 Happen & Stappen ZIJACTIEF
   23 Kienen (BIT) KBO
   26-27-28 Optreden in Treis-Karten a/d Moezel (DLD) AZKompeneej
   29 Breifabriek KBO
   30 Ladies Night (Film Roermond) ZIJACTIEF
  
OKTOBER  
  
   1 Dag voor de Ouderen (Schouwburg Venray) KBO
   2 Wandelen KBO
   7 Boottocht De Zonnebloem
   7 Keukenkruiden (Lezing door Bea Geurts) ZIJACTIEF
   15 Spellenmiddag De Zonnebloem
   16 Herfstwandeling KBO
   21 Caberetgroep “utovergerdien” ZIJACTIEF
   21 Kienen (BIT) KBO
  
NOVEMBER  
  
   6 Babbeltrucs KBO
   6 Wandelen KBO
   11 Heel Zijactief bakt ZIJACTIEF
   13 Algemene Ledenvergadering Roermond ZIJACTIEF



Lourdes reizen 2014

Veel mensen willen dolgraag eens naar Lourdes,  maar weten niet goed hoe ze dit moeten aanpakken. 

Hoe kom ik daar? Met wie zal ik mee gaan? Hoe vind ik daar de weg? Hoe weet ik waar er vieringen in het 
Nederlands zijn? Mensen met dit soort vragen kunnen zich inschrijven voor een volledig verzorgde Lourdesreis
Stichting Lourdeswerk Venray e.o. gaat in 2014 twee maal naar Lourdes.

Met de eerste reis van dit jaar kunt U kiezen voor de trein reis  van 30 mei t/m 6 juni, of de vliegreis van                               
31 mei t/m 5 juni. We hebben voor deze datums 45 trein plaatsen gereserveerd en 10 vliegplaatsen, in Lourdes  
zullen de trein en vliegtuig pelgrims in het zelfde hotel zijn en vormen we dus één groep.

De tweede reis is een vliegreis daarvoor zijn 55 plaatsen gereserveerd, deze reis is van 3 t/m 8 september.
Met beide reizen is er Nederlandse medische zorg mee. 

Vorig jaar zijn we gezamenlijk met de bus naar het vliegveld en het station  gegaan dat is goed bevallen dus zullen 
we dat dit jaar weer aan U voorstellen.

Voor informatie over deze reizen maar ook de andere reis datums kunt U contact op nemen met 
Cristien telefoon nummer 636676 of Gerard  telefoon nummer 582849

Of ga naar onze web site, ook daar kunt U deze en andere informatie vinden, ga dan naar:

www.lourdeswerkvenray.com 

 



OUD IJZERAKTIE S.V. OOSTRUM
Zaterdag 12 april

Zoals u van ons gewend bent helpen wij u graag van uw oud ijzer af.  Wij zijn er blij mee en u steunt de SV 
Oostrum! Zorg dan dat het aan straat klaar staat  (liefst zoveel mogelijk op één plek) op zaterdag 12 april!
De inzameling zal beginnen om ongeveer 09.00 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur.
Bewaar het dus voor zaterdag 12 april.  Het ijzer wordt op de Sparrendreef bijeen gebracht.

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

Toneeluitvoering de Vlasbloem

Komend weekend is het zover, op zaterdag 29 en zondag 30 maart staat toneelgroep de Vlasbloem weer voor u op de 
planken. Dit jaar spelen wij het stuk “ Ieder voor zich en God voor..” (Devoot en Despoot) naar een klucht van Mauritz 
Keyzer. 

Een korte toelichting van het stuk: 
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 dit weekend naar gemeenschapshuis D’n 
Oesterham in Oostrum.
Aanvang op zaterdag om 20:00 uur en op zondag om 19:00 uur. De zaal is een half uur voor aanvang open. Kaarten à 
5 euro zijn verkrijgbaar aan de kassa. 

Voor meer informatie of het bestellen van kaarten kan men contact opnemen met Lucienne Janssen tussen 18.30 en 
19.30 via telefoon (0478) 511347 of stuur een e-mail naar toneelverenigingdevlasbloem@hotmail.com. 

Met vriendelijke groet,         Toneelgroep de Vlasbloem  




