
3 April 2014
14

1e Aostrumse 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.                                                                                                                                                                                                       

De opbrengst gaat naar het goede doel: Tini en Jan Kreutz met hun Alpe d`HuZes team.
Wij waren verleden jaar op de Alpe du Huez, samen met het Oostrumse team 8 x 6.
Wat wij daar hebben meegemaakt, was zeer indrukwekkend, niet zomaar even te beschrijven.
Verdriet en vreugde, bloed zweet en tranen, knokken en afzien, om kippenvel van te krijgen.
Het doel van al deze deelnemers, een prestatie neer te zetten, om zoveel mogelijk geld bij elkaar te fietsen, (hard)
lopen om het mogelijk te maken, gedegen onderzoek te doen, om die verschrikkelijke ziekte op termijn uit te kunnen 
bannen.  
Tijdens deze topdag zei Tini, volgend jaar ga ik dat ook doen. Nu is het bijna zover, wij gaan samen.
Wij maken deel uit van een team van 6 fietsers, 2 hardlopers en wij 2 als wandelaars.
Wij gaan op woensdag 4 juni tijdens de zussendag, samen naar boven lopen.
De andere gaan op 5 juni fietsen en hardlopen, terwijl wij deze en andere dagen als vrijwilliger hun, en anderen 
ondersteunen met hand en spandiensten.

Wij zijn  erg blij met de spontane hulp van Ut Got, en zeggen op voorhand “Dank je wel”.
Wij hopen dat dit voor velen een extra reden is om ook op deze avond aanwezig te zijn.
                                    
Namens het team     Tini en Jan

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 ).



ZATERDAG 5 April                                                      
09.00 - 12.00 UUR                                         

(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

                      

Zondag 6 april   9.30 uur: Hoogmis                                

(Venray’s Gregoriaans Koor)       

jaardienst overleden ouders Litjens-Hendriks,    

Sjeng Smedts en overleden familie,  

Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 

fam, Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.               

5 april  09.00u. Inzamelen oud papier 
  17.00u. Groepsrepetitie slagwerk
6 april  10.30u. Groepsrepetitie                                  
   2e en 3e klarinetten
7 april  18.45u. Repetitie jeugdorkest
  19.30u. Groepsrepetitie 1e klarinetten   
   en Eb klarinet
  20.30u. Repetitie orkest
9 april  16.00u. Leerlingen slagwerk
  19.00u. Repetitie Hit it
  19.30u. Groepsrepetitie hobo’s
  20.00u. Repetitie percussiegroep
  
Agenda

19 april  Inzamelen oud papier
21 april Jeugdslagwerkgroep Hit-it optreden in Oploo



  
APRIL  
  
   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  
  
   3 Fietstocht (Picknick)  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) AZKompeneej
  
JULI  
  
   3 Wandelen KBO
   17 Wandelen KBO
   26 Jeu de Boules (Met Oirlo & Castenray) KBO

  





Vastenaktie 2014 voor de Stichting Dar ul Sukun, 
gesticht door zr. Truus Lemmens uit Oostrum.

In 1969 bezocht zr. Truus voor het eerst de sloppenwijken van Karachi, Pakistan, waar ze zeer onder de indruk raakte, 
toen ze de erbarmelijke omstandigheden zag waaronder de gehandicapte kinderen moesten leven.

Zr. Truus kreeg hulp uit Holland en begon met een klein team van zusters en helpers aan haar levenswerk: een 
netwerk van sociaal werk in de harde Pakistaanse samenleving. Het eerst tehuis werd  Dar el Sukun (huis van geluk) 
genoemd .

Zuster Truus heeft tot aan haar overlijden in oktober 2000 met grote inzet  gewerkt voor kinderen met een 
verstandelijke en/of geestelijke handicap en andere misdeelden, zoals weesmeisjes, meisjes met polio en berooide 
oudere van dagen,

Aanvankelijk in Karachi zelf en later ook in andere delen van Pakistan waar ze nog vier andere tehuizen startte. Ook 
werden in de loop van de tijd verschillende nieuwe gebouwen in gebruik genomen en werd het oude Dar Ul Sukun 
gerenoveerd.  

Dit werk wordt nu, na haar overlijden in 2000, voortgezet door vele betrokkenen.

Zr. Ruth nam de leiding van deze tehuizen van haar over en heeft met haar team Dar-ul- Sukun verder uitgebouwd. 

Sinds 2005 is het aantal kinderen in Dar Ul Sukun gestegen van 90 naar rond 200. Er werd meer personeel 
aangenomen en belangrijke zaken m.b.t. de organisatie, de kwaliteit van de zorg en de financiën van de tehuizen 
werden geregeld. 

De kwaliteit van de zorg voor de gehandicapte kinderen is daarmee  zeer gestegen. Dar Ul Sukun is door de 
gezamenlijke inspanning van Zr. Ruth en haar team een  instelling geworden die in Karachi toonaangevend is. 

Verdere nieuwbouw en renovatie van de andere tehuizen wordt gepland zodat meer ouderen, wezen en polio 
patiënten kunnen worden opgevangen, verzorgd en verpleegd.

Voor Lemmens Home worden een nieuwbouwplan uitgewerkt. Het nieuwe Lemmens Home wordt een tehuis voor 
150 gehandicapte kinderen. Ook komt er een trainingscentrum, waar het personeel van de tehuizen zal worden 
opgeleid.

Er werkt nu een enthousiast team van leerkrachten, activiteitenbegeleiders en fysiotherapeuten op Dar Ul Sukun. 
42 kinderen gaan intern op school. “Arts and crafts”, op school gemaakt, worden verkocht. Enkele kinderen werken 
samen met de tuinman. Blinde meisjes (Lemmens Home) krijgen muziekles en de meisjes van Janiville gaan nu naar 
goede scholen.

In de loop van de jaren heeft Zr Lemmens en haar opvolgster, Zr Ruth veel financiële steun ontvangen uit 
Nederland. Ze ontvangt ook regelmatig financiële steun uit Oostrum, de geboorteplaats van Zr. Lemmens en ook 
via de Vastenaktie zijn er in het verleden aanzienlijke financiële bedragen naar haar organisatie overgemaakt. 
Daarmee is dus veel goeds bereikt, maar voor het op peil houden van de zorg, de medische voorzieningen, de 
scholingsactiviteiten en het onderhoud van gebouwen blijft veel geld nodig.

Dit jaar zal het geld dat via de vastenactie 2014 bijeengebracht wordt voor de organisatie 
Dar ul Sukun zijn bestemd. 

Verdere informatie op ZR Ruth’s website: Darulsukun.com en darulsukun.nl



24 uurs Kinderopvang

Een netwerk, samen sterk!
Versterken van sociaal netwerk met hulp van een 
vrijwilliger van Synthese Heeft u wel eens het 
gevoel er alleen voor te staan? Zoekt u mensen om 
samen dingen mee te doen? Wilt u graag wat meer 
aanspraak met mensen in uw omgeving maar vindt u 
het lastig om ergens op af te stappen? Synthese heeft 
getrainde vrijwilligers die u kunnen helpen bij het 
opbouwen van uw sociale contacten. Deze vrijwilliger 
noemen we een netwerkcoach. Deze coach geeft u 
op basis van uw verhaal en wensen een steuntje in 
de rug. De vrijwilliger komt gedurende een aantal 
maanden, ongeveer 1x per  twee weken bij u thuis. 
Stap voor stap gaat de vrijwilliger met u aan het werk 
om weer (meer) contacten op te bouwen.

Wat doet de netwerkcoach?:

Samen gaat u uw huidige contacten in kaart brengen. 
U bespreekt wat u mist in uw sociale netwerk en 
onderzoekt wat uw wensen zijn. Wilt u kennis maken 
met mensen uit uw buurt zodat u regelmatig buiten 
een praatje kunt maken? Wilt u zich aansluiten bij een 
vereniging? Zoekt u mensen om samen dingen mee 
te gaan doen? Voor ieder zal dit anders zijn. Samen 
kijkt u wat er bij u past. Uw netwerkcoach draagt 
geen kant-en-klare oplossingen aan, maar denkt 
met u mee! De netwerkcoach biedt u voor een paar 
maanden en dus tijdelijk een luisterend oor, een frisse 
blik, extra steun in de rug, praktische adviezen en 
ondersteuning bij het opbouwen van uw netwerk.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact 
opnemen met Dasja Giantsios of Annie Korstjaans 
van Synthese ( 077-517300. U kunt ook een e-mail 
sturen naar: a.korstjaans@synthese.nl of kijken op onze 
website: www.synthese.nl

Een sociaal netwerk om uw heen geeft voor langere 
tijd: ondersteuning, waardering, meer ideeën om 
dingen te doen en meer waardevolle contacten! 

POTGRONDACTIE
Bedankt voor uw medewerking aan de potgrondactie 
van de harmonie.

De belangstelling was zo groot dat de volledige voorraad 
uitverkocht is.

Daardoor hebben wij helaas niet alle adressen kunnen 
bezoeken.

Onze excuses daarvoor. Volgend jaar beter.                   
Nogmaals bedankt!!!

Harmonie Sub Matris Tutela.



Het maatschappelijk werk van Synthese kent al vele jaren 
een open spreekuur waar mensen dagelijks van 09.00 
uur tot 10.00 uur kunnen binnenlopen. Inmiddels mer-
ken wij dat deze spreekuren niet meer aansluiten bij de 
ontwikkelingen rondom de sociale wijkteams en de ge-
zinscoach. Dat betekent dat we geen open inloopspreek-
uren meer hebben. 

Om de burgers in Venray klantvriendelijker en efficiënter 
te begeleiden en te ondersteunen komt 

Synthese naar de mensen toe. Iedereen met een vraag 
kan zich dagelijks telefonisch of digitaal 

aanmelden via telefoonnummer 0478 517300, via e-mail 
info@synthese.nl of via onze site www.synthese.nl. 
Bij aanmelding wordt -in principe- een afspraak gemaakt 
voor een bezoek aan huis. 

Bloemenactie

Ook dit jaar weer op Goede Vrijdag en wel op 18 
april 2014 komt de Sportvereniging Oostrum vanaf 
zes uur langs met mooie bloemetjes.

Zorg dat jullie thuis zijn en daardoor leuke plantjes 
kunt kopen. Hiermee wordt de sportvereniging 
extra gesteund.

Zet de volgende bedragen klaar:

1 voor € 2,50

2 voor € 4,00

3 voor € 6,00

4 voor € 7,50

Alvast bedankt en tot vrijdag !!!

Vraag naar                    
Zonnebloemvrijwilligers                           

binnen Oostrum:

Onlangs zaten we bij elkaar met alle 
Zonnebloemvrijwilligers uit Oostrum, en we kwamen 
tot de conclusie dat we er  “VERS” bloed bij nodig gaan 
hebben.

Mensen van alle leeftijden zijn welkom!!
Zoals menigeen weet is de Zonnebloem er voor mensen 
die bv eenzaam zijn en graag bezoek ontvangen, en eens 
een keer naar een activiteiten middag willen komen.

Daarnaast, is de Zonnebloem er voor mensen met een 
fysieke beperking die ook graag bezoek ontvangen                             
eens samen erop uitgaan, eens naar onze 
activiteitenmiddag willen komen of gewoon mee op 
vakantie willen gaan met de Zonnebloem.

Er zijn verschillende taken voor vrijwilligers mogelijk.

Er kunnen zowel mannen als vrouwen,  als jong 
volwassenen in onze club mee  draaien als vrijwilliger.

Onze taken varieren:

•	 Eens in de 2 jaar in een kleine commissie 
plaatsnemen die de Boottocht  op de Maas 
regelt.

•	 Collecte mee houden.

•	 Een gast bezoeken (frequentie in overleg met de 
gast).

•	 Rijden van gasten naar een activiteit (5x per 
jaar een afdelingsactiviteit in  de omgeving). Dit 
tegen een kleine vergoeding.

•	 Bestuursfuncties.

Wie zich aangesproken voelt of al een beetje twijfelt kan 
contact opnemen met 

Maria vd Boogaard tel. 585494 of Lucie Broeksteeg tel 
512037 (s‘avonds).

Zij zullen heel graag nadere uitleg geven .

GRAAG TOT ZIENS BIJ ONZE ZONNEBLOEM!

Het Bestuur.





DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.   

Datum:  donderdag 10 april 2014                                    
Plaats:  d’n Oesterham Oostrum                                                                                   
Aanvang:     20.00 uur.

 

Het is lente!!! De zomer komt eraan!!!

Op donderdag 10 april showen 10 dames van 
ZijActief Oostrum de nieuwe voorjaars- en 
zomermode.

De kleding, tassen en sjaals die de dames showen 
komen van HoutBrox uit Venray.

De schoenen die zij erbij dragen zijn van van de Ven 
Schoenen uit Venray.

Het belooft een uiterst gezellige avond te worden.

U komt toch ook!!!!

   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

Hallo Wandelvrienden
 
Lentewandeling (Maasheggen) ca. 7,7 km.
 
Donderdagmiddag 17 april 2014
 
Eerste gedeelte 4,5 km, Vertrek bij Handwijzer fiets-
bospad Overloon-Vierlingsbeek
 
Pauze met koffie en vlaai of gebak aangeboden door de 
KBO in Groeningen Ezelgasterij : telf.0478632458/ mobiel 
0611150846 
 
Tweede gedeelte over de weg en door een bosje naar de 
parkeerplaats; 3,2 km.
 
13.00 vertrek parkeerplaats (Watermolen)
 
Opgeven voor 17 april bij Jan Aarts; tel.586091
 
Zij die mee rijden met andere auto’s 2.50 Euro aan 
bestuurder betalen s.v.p.
 
Prettige middag namens de KBO





Op  zaterdag 26 april 2014 op de parkeerplaats naast 
‘t Allemanscafe presenteert het Oranje Comité Oostrum:

★ Een oranjemiddag vanaf 13.30 uur voor alle Kinderen en Ouders
	 Wat	kunnen	jullie	allemaal	doen:
	 -	 Er	is	een	springkussen	voor	de	kleintjes,	
	 	 en	een	avontuurlijk	sprinkussen	voor	de	grotere	kids
	 -	 Er	kan	geknutseld	worden,
	 -	 Stoep-krijten,
	 -	 Voetballen,
	 -	 Korfballen,
	 -	 Kleurwedstrijd	(zie	de	kleurplaat	in	het	Oostrums	Weekblad),
	 -	 Open	podium	om	15.30	uur;	Aostrum	‘s	got	talent!	
	 	 Kinderen	laten	hun	talent	zien,	zang	dans	of	iets	anders	waar	ze	heel	goed		
	 	 in	zijn!	Inschrijving	via	mail.
	 -	 Aan	het	einde	van	de	middag,	rond	16.30	uur:	Familie-BBQ

★ Voor de kinderen is er drinken en iets lekkers
★ Voor alle ouders is het terras open

Meer info volgt binnenkort!

Dus	ouders	&	kids,	
zet	het	alvast	in	je	agenda!

Corine, Loes en Hilde

Zet alvast in je agenda!



 



COLUMN

Rust

Eerst heb ik even iets recht te zetten.

In mijn column van vorige week schreef ik, dat Oostrum geen directe vertegenwoordiging meer had in de 
gemeenteraad. Dat is achteraf gebleken niet juist. We hebben wel degelijk iemand uit Oostrum in de raad en wel in 
de persoon van Joep Gielens. Mogelijk wat minder bekend in het dorp, maar dat gaat nu hopelijk anders worden. 
En mocht het CDA twee wethouders gaan leveren aan het college dan hebben we wellicht een tweede persoon, te 
weten Ton Teeuwen, in de gemeenteraad. 

Evengoed eer wie eer toekomt. Ik hoop dat ik het hiermee heb rechtgetrokken. Sorry Joep.

Al speurend door Oostrum, kwam ik bij een van Oostrums monumenten uit, Trans Cedron (over de beek).

Het is een laatste rustplaats, maar als je daar als levend mens rond loopt, kun je genieten van een prachtige natuur 
en een oase van rust en stilte.

Bovendien, wat wordt het schitterend onderhouden door overwegend Oostrumse vrijwilligers.

Het gras netjes gemaaid, de paden keurig geharkt, kortom hulde aan deze mensen. Daar moeten we zuinig op zijn. 
Maar zij worden ouder en dus……

Wat geen schoonheidsprijs verdient, zijn de verkiezingsborden overal in de dorpen trouwens.

Moeten we er zolang aan herinnerd worden, dat er verliezers en winnaars zijn ??

Politieke partijen, ruim die afzichtelijke borden op, het ontsiert de omgeving.

Ook die verantwoording moet men serieus nemen.

Hopelijk dat ze weg zijn, als U de volgende column leest.

O  -  WEE.

Hallo jeugdleden,
 
Op zondag 13 april wil TC Oostrum een toernooi organiseren voor de jeugd van Oirlo/Castenray  en Oostrum vanaf 
10.30 uur tot ongeveer 13.00 uur op de tennisbaan in Oostrum. 
Vind je het leuk om onderling een toernooi te tennissen, geef je dan op via junioren@tcoostrum.nl 
Dit kan t/m woensdag 9 april. Dit toernooi gaat door bij minimaal 8 aanmeldingen.
Doe mee en hopelijk zien we je op de tennisbaan....
 
 groetjes, 
 
Jeugdcommissie TCO





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

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

Bloemenactie

Zoals ook in vorige jaren, organiseert de afdeling korfbal van de Sportvereniging Oostrum de jaarlijkse 
bloemenactie. Ook dit jaar weer op Goede Vrijdag en wel op vrijdag 18 april 2014.

Zet de datum alvast in je agenda. Meer nieuws volgt.

De verkoop geldt voor alle leden van de afdeling korfbal.

Vrijdagavond 28 maart startte Jeanine Huijbers haar paard Zinnya op een dressuurwedstrijd in de Mortel.
De combinatie behaalde 206 punten en behaalde daarmee een mooie 4e prijs in de klasse Z2.
 



Jeugd   

Uitslagen   

Zaterdag 29 maart 2014   

Sporting S.T. A1 S.V. Oostrum A1 2 - 1 
S.V. Oostrum B2G SVOC’01 B2G 6 - 1 
Ysselsteyn C1G S.V. Oostrum C1 4 - 2 
S.V. Oostrum C3G Wittenhorst C4 1 - 1 
S.V. Oostrum D1G IVO D2G 0 - 0 
IVO D3 S.V. Oostrum D2G 3 - 8 
Venlosche Boys D5 S.V. Oostrum D3G 6 - 0 
Venlosche Boys E2 S.V. Oostrum E1 8 - 0 Speler van de week Felipe Loonen
S.V. Oostrum E2 Sparta’18 E5 1 - 15 
S.V. Oostrum E3 ST SV United/BVV’27 E4G 8 - 4 
S.V. Oostrum F1 SVEB F1G 7 - 2 Speler van de week Giel Janssen
Venlosche Boys F5 S.V. Oostrum F2 1 - 3 
Montagnards MP1/2 S.V. Oostrum MP1/2 21 -1 Speler van de week Stef Vermeulen
   
Programma   

Zaterdag 5 april 2014   

S.V. Oostrum A1 SV Venray A3 15:00 
ST SV United/BVV’27 B1G S.V. Oostrum B1 15:00 
H.B.S.V. B2 S.V. Oostrum B2G 14:30 
S.V. Oostrum C1 ST Stormvogels’28/HRC’27 C1G 13:30 
H.B.S.V. C3G S.V. Oostrum C3G 13:00 
SV Venray D2G S.V. Oostrum D1G 11:30 
S.V. Oostrum D2G H.B.S.V. D4 9:00 
S.V. Oostrum D3G Sparta’18 D4 11:30 
S.V. Oostrum E1 Volharding E3 9:30 
Ysselsteyn E3 S.V. Oostrum E2 10:00 
ST RKDSO/DEV-Arcen E3 S.V. Oostrum E3 10:00 
SV Venray F3 S.V. Oostrum F1 11:00 
S.V. Oostrum F2 Sparta’18 F8G 11:15 
S.V. Oostrum MP1/2 SVOC’01 MP1/2 11:30 



Senioren   

Uitslagen   
zaterdag 29 maart 2014   
SV Oostrum Vet SV Lüllingen alt herren 0 - 4 
zondag 30 maart 2014   
SV Oostrum 1 Ysselsteyn 1 1 - 0 
America 2 SV Oostrum 2 1 - 3 
SV Oostrum 4 Excellent 4 1 - 5 
Stormvogels’28 4 SV Oostrum 5 2 - 4 
SV Oostrum 6 America 4 2 - 3 
SV Oostrum VR1 DSV VR1 3 - 5 
   
Programma   
zaterdag 5 april 2014   
SV Oostrum Vet SVOC’01 Vet 17:00 
zondag 6 april 2014   
SV Oostrum 1 Kwiek Venlo 1 14:30 Wedstrijdsponsor: OOZO
SV United 2 SV Oostrum 2 12:00 
SV Oostrum 3 HRC’27 2 12:00 
SV Oostrum 4 Vitesse’08 5 11:30 
Montagnards 5 SV Oostrum 5 11:30 
Melderslo 4 SV Oostrum 6 11:00 
SV Oostrum VR1 SSS’18 VR4 9:30 

SVO korfbal
Uitslagen:

Oostrum E1 – Odos E2    1 - 2

Oostrum D1 – United D2    7 - 1

De Merels C3 – Oostrum C2    5 - 3

Oostrum C1 – DES (V) C1    6 - 1

DOS (A) B2 - Oostrum B1    0 -  7 

Programma:

5 april:

Odos E3 - Oostrum E1     09.00 

De Peelkorft D3 – Oostrum D1   09.30 De Vlies Ysselsteyn

Oostrum C2 – Ajola/De Wilma’s C1  09.00 De Spar Oostrum

MIKO’ 76 C1 – Oostrum C1   11.30 Langenboomseweg Mill

Oostrum B1 – HBSV B1    10.15 De Spar Oostrum

6 april:

Oostrum 1 – Lottum 2    11.00 De Spar Oostrum

9 april:

Swift (V) MW1 – Oostrum MW1   20.00 De Vilgert Velden 



   De in Oostrum geboren Thea Derks                                                                                               
publiceert biografie Reinbert de Leeuw 

Vandaag verschijnt de biografie Reinbert de Leeuw: mens of melodie van muziekpublicist Thea Derks. Zij werkte er 
zeven jaar aan en plaatst leven en werk van Reinbert de Leeuw in de context van zijn tijd: zijn moeilijke jeugd, de 
turbulente jaren zestig, de weg naar de top, zijn samenwerking met toonaangevende componisten als Messiaen 
en Ligeti, de discussies omtrent zijn rol als ‘kunstpaus’. Zij schetst een evenwichtig beeld van een onvermoeibare 
muziekpionier.

De biografie zou uitgebracht worden ter gelegenheid van de vijfenzeventigste verjaardag van Reinbert de Leeuw 
in september 2013. Hij weigerde echter zijn autorisatie, waarop de uitgever zich terugtrok. De auteur koos ervoor 
de biografie toch te voltooien en ongeautoriseerd uit te brengen bij Leporello Uitgevers. Het boek bevat uniek 
fotomateriaal.

De Leeuw is al decennialang een spil in het Nederlandse muziekleven. Met zijn plaatopnames van pianowerken van 
Satie veroverde hij de populaire hitlijsten, als ‘Notenkraker’ richtte hij zich tegen de gevestigde orde en als dirigent 
van het Schönberg Ensemble ontsloot hij muziek van eigentijdse componisten voor een groot publiek. Hij geldt als de 
belangrijkste grondlegger van de internationaal vermaarde Nederlandse ensemblecultuur en is een inspirator voor 
jong en oud.

Thea Derks studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en is gespecialiseerd in hedendaagse 
muziek. Zij verzorgde hierover cursussen in het Koninklijk Concertgebouw en het Muziekgebouw aan ’t IJ in 
Amsterdam.



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
   18 Kienen (BIT) KBO
   20 Wandelen KBO
   25 Oudermishandeling (Lezing, Roermond) ZIJACTIEF
  
DECEMBER  
  
   4 Wandelen KBO
   9 Kienen (BIT) KBO
   9 Kerststukjes maken (Met Martine Weijs) ZIJACTIEF
   10 Kerstmiddag De Zonnebloem
   ? Kerststukjes maken (De Watermolen) KBO
   16 Kerstavond ZIJACTIEF
   17 Kerstviering (D’n Oesterham) KBO
   18 Wandelen KBO



Corine, Loes en Hilde
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Naam:

Leeftijd:

Adres:

Kleur,plak of versier zo mooi mogelijk deze kleurplaat en lever deze in 
bij ’t Allemanscafé  vóór 26 april 15.00 uur. Op zaterdag 26 april om 
17.00 uur worden de winnaars bekend gemaakt. Zorg dat je erbij bent!


