
24 April 2014

17

 

Hierbij nodigen wij alle inwoners van Oostrum uit voor de themabijeenkomst van de Dorpsraad Oostrum over het 
thema: 

Glasvezel in Oostrum?!
Tijdens deze bijeenkomst zal er een presentatie worden gegeven over de (on-)mogelijkheden van glasvezel in 
Oostrum. Tevens zal er dan ook afscheid worden genomen van Dhr. Joos Linskens, die onlangs na 12 jaar voorzit-
terschap afscheid nam van de dorpsraad.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 13 mei 2014 in Gemeenschapshuis D’n Oesterham, Watermolenstraat 1 in 
Oostrum; aanvang: 20.00 uur

Achtergrondinformatie betreffende het thema:

Het dorpsradenoverleg (DRO) en wijkradenoverleg (WRO) hebben in 2013 gesproken over de wens van aanleg 
van glasvezel in heel Venray, in zowel kernen als het gehele buitengebied. Medio 2013 is door hen een werkgroep 
in het leven geroepen, GlaswebVenray.  Het betreft hier een apolitiek burgerinitiatief. Glasvezel wordt gebruikt 
voor telefonie, internet en tv.                                                                                                                                                                                       
De missie van GlaswebVenray is:

“In 2015 ligt voor alle woningen/bedrijven in de Gemeente Venray een glasvezelnetwerk binnen het bereik. Als zelf-
standige coöperatie verbindt GlaswebVenray  de Venrayse gemeenschap aan elkaar om op die wijze de leefbaarheid 
en economische ontwikkeling in de nabije toekomst duurzaam te stimuleren” Deze werkgroep heeft de opdracht ge-
kregen om de haalbaarheid te onderzoeken van een geheel dekkend glasvezelnetwerk in Venray, kernen en buitenge-
bied. In december 2013 en januari 2014 is een Quick Scan uitgevoerd en de haalbaarheid in beeld gebracht.

Een netwerk van glasvezel is snel, stabiel, betrouwbaar en geeft meer vrijheid. Het dataverkeer groeit explosief. In 
2017 is dit verdrievoudigd ten opzichte van nu. Glasvezel kan deze groei met gemak verwerken. Downloaden gaat 
sneller en vooral ook, het erg in opkomst zijnde, uploaden. Burgers kunnen sneller fotoboeken, websites en back-ups 
maken. Het zorg op afstand ontvangen of verlenen wordt eenvoudiger. Gebruik van glasvezel is ook erg gunstig voor 
bedrijven en hun werknemers, omdat er ineens veel meer mogelijk is met betrekking tot o.a. thuiswerken, video-con-
ferencing, back-ups maken op afstand en data- en telefoniediensten.

Op korte termijn zult u van GlaswebVenray ook een enquête ontvangen waarin o.a. uw interesse wordt gepeild t.a.v. 
de glasvezel.                                                                                                                                                                                                     

We hopen u in groten getale te mogen ontvangen.                                                                                                                              
Met vriendelijke groet, namens de dorpsraad 

Ben Ruhl, voorzitter



ZATERDAG 3 Mei 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Zondag 27 april   9.30 uur: Hoogmis (orgelspel)    

jaardienst Gien Jeuken-Fleurkens                                             

en Teng Moorrees,  

Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 

fam. Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  

27 april  10.30u. Repetitie 2e en 3e klarinetten
28 april  18.45u. Repetitie jeugdorkest
	 	 19.30u.	Repetitie	fluiten	en	piccolo
  20.30u. Repetitie orkest
30 april  16.00u. Leerlingen slagwerk
  19.00u. Repetitie Hit-it
  20.00u. Repetitie slagwerkgroep
  
Agenda

3 mei  Inzamelen oud papier
17 mei  Inzamelen oud papier
18 mei  Mariaviering
23 mei  Deelname slagwerkgroep Oostrum  
  aan jubileum drumband Oirlo
25 mei   Optreden jeugdorkest en anderen
31 mei  Inzamelen oud papier



WAT ZIT ER IN JE HOOFD?
Welke gedachte komt als eerste bij je op wanneer je aan de harmonie van Oostrum denkt? 

Laat het ons weten via de kleine enquête op  www.harmonieoostrum.nl . 

APRIL  
  
   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
   17 Open Oostrum Dart Toernooi BIT
   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
   31 Receptie/Stratentoernooi SVO
  
JUNI  
  
   1 Stratentoernooi SVO
   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
   21 Beachvoetvolleybaltoernooi  
   22 Beachvolleybaltoernooi
   27 Zomeravondconcert (Baarlo) AZKompeneej
  
JULI  
  
   3 Wandelen KBO
   9  Laatste repetitie (2014/2015) Openluchtconcert AZKompeneej                                       
   17  Wandelen KBO





   
Op woensdag 30 april willen we u het volgende menu serveren 

 
Groentesoep 

------ 
 

Snijbonen 
 

Gebakken aard. 
 

Gevulde kipfilet 
    ------ 

 
Appel / perencrumble 

 
 
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 26 april 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 30 april a.s. 
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.   
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  26 april bij Dorpscentrum D’n Oesterham 





Corine, Loes en Hilde





COLUMN

Paschalis.

Ik fiets of loop weleens over het terrein van DICHTERBIJ en PASCHALIS.  Je ziet dan de ene vernieuwing na de andere.

Die bonte huisjes met een hoog afgerasterd buitenverblijf. Triest, ik moet er niet aan denken dat je daar een van je ge-
liefden zou hebben zitten.

Als ik de huidige situatie vergelijk met de onderkomens van enkele tientallen jaren geleden dan constateer ik een groot 
verschil.

Veel meer mensen bewoonden toen de ruimten gezamenlijk.

Ieder jaar was er wel eens een treffen tussen de bewoners en b.v. de carnavalsvereniging De Karklingels. Ik heb me la-
ten vertellen, dat men daar naar uitkeek en dat er dan feest was tussen de bewoners en de carnavalisten. Het ontbrak 
dan aan niets, drank, frikadellen en noem maar op.

Bewoners gingen door het dak, zeker als er ook nog eens iemand een carnavalsonderscheiding kreeg voor goed gedrag. 
Hij of zij was genomineerd door het verzorgend personeel.

Als ik dan verder fiets en ik kom langs het hoofdgebouw, Paschalis, dan krijg ik de tranen in mijn ogen. Het ligt al lange 
tijd leeg en het is danig aan het verpauperen, zonde.

Ik moest er tijdens een van mijn fietstochtjes een keer schuilen voor de regen. Ik stond met de rug tegen de muur, waar-
achter broeder Huybers vroeger friet en frikadellen stond te bakken, voor onze jeugdvoetballertjes. Die verwennerij is er 
helaas niet meer.

Wanneer gaat er iets met dat gebouw gebeuren?  Toch niet slopen hoop ik. Dat zou het volgende monument zijn dat 
ging verdwijnen. Er zijn er al zoveel verdwenen in Oostrum.

Een ding is zeker, de stekker is eruit getrokken, want de torenklok staat al lange tijd stil op 09.45 uur.

Broeder Huybers moet maar weer eens terugkomen.

O  -  WEE.

SVO korfbal

Uitslagen:

Oostrum E1 – Oranje Wit E1   8 - 2

Vios (O) D2 – Oostrum D1   0 - 1

Oostrum C2 – De Peelkorft C3   2 - 9

Oostrum C1 – United C1    5 - 2

De Peelkorf B2 – Oostrum B1   9 –8 

Oostrum 1 – Oranje Wit (L) 3   0 - 3

Oostrum MW1 – Lottum MW1   3 - 8



 

  

 

      

  

POTGROND ACTIE 
Jardino basic universeel 

 
1 zak à 40 ltr: €4,25 

3 zakken à 40 ltr: € 9,95 
 

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!!! 

  
 
 

     
 

      

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

      
  

  

 



  

Open dag Watermolen zeer goed bezocht.

Zondag 13 april was het dan zover!!  De deuren van de Watermolen werden opengezet.

Iedereen was van harte welkom om een kijkje te nemen in dit prachtig verbouwde gebouw.

Hier is massaal gebruik van gemaakt. Tussen 13.00 en 17.00 uur was het een komen en gaan van

mensen en onder het genot van een beker koffie met paaseitje werden er nog legendarische verhalen 

opgehaald uit die goede oude doos. Vooral de jongeren konden zich nog goed herinneren hoeveel tijd 

ze doorgebracht  hebben in de toenmalige soos, en dan met name op de bovenverdieping. 

Daar was het te doen.  Het is maar  goed dat de muren niet kunnen praten, want dan kwam er nog heel wat                             
aan het licht.

We kunnen spreken van een zeer geslaagde middag. 

Middels een presentatie op de tv kon men het verloop van de verbouwing een beetje volgen.

Aan de reactie’s te horen is iedereen enorm blij met deze,  voor Oostrum zo belangrijke, opknapbeurt.

De Watermolen en Oostrum  zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dat moeten we in stand houden. 

Waar is de Watermolen nu uitermate geschikt voor;
Nee jammer,  geen feesten en partijen,  maar wel heel geschikt voor  repetities, vergaderingen,  bloemstukjes maken, 
handwerk clubjes etc. 

Hoe mooi zou het zijn om het als trouwlocatie te gebruiken, een afscheidsdienst te houden.

Dit alles is wel mogelijk.

Voor meer informatie en/of reserveringen kunt u kontakt opnemen met de beheerster van D’un Oesterham.                   
Mevr. Antoinet Verheijen, tel. 0478 - 581392

Bedankt voor uw grote opkomst en we kunnen als Oostrum trots zijn op dit resultaat.

WAT ZIT ER IN JE HOOFD?
Welke gedachte komt als eerste bij je op wanneer je aan de harmonie van Oostrum denkt? 

Laat het ons weten via de kleine enquête op  www.harmonieoostrum.nl . 





SVO Clubavond: Onderling Toernooi

Op donderdag 8 mei staat de laatste clubavond van het seizoen gepland.

En uiteraard zijn alle leden van SV Oostrum, vanaf de A-jeugd, weer uitgenodigd.

We starten de avond om 19u15 met een onderling voetbal-toernooi op sportpark De Spar.

Hierbij worden alle deelnemers, van de dames tot de veteranen en van de leiders tot de                       
supporters, gelijk verdeeld over de verschillende teams. Vervolgens wordt op kleine veldjes in 
toernooi-vorm de strijd met elkaar aangebonden.

Heb je dus altijd al een keer met Chris Wilschut, Lars Kessels of René Wijnhoven samen willen 
voetballen? Geef je op, dit is je kans!!

Opgeven kan door een email te sturen naar svoclubavond@hotmail.com of door een blaadje                   
in de kantine in te vullen en te deponeren in de Clubavond-box.

Let op! Opgave is mogelijk tot uiterlijk zondag 4 mei.

Na afloop van het toernooi worden de winnaars gehuldigd in de kantine onder het genot van                                    
een hapje en drankje.

Uiteraard ben je ook van harte welkom als je niet deelneemt aan het toernooi, maar                                      
gewoon gezellig komt kijken of komt proosten op de winnaars.

Als afsluiting van de avond zal de clubtopscorer van het seizoen bekend worden gemaakt.               

Reden te meer dus om een kijkje te komen nemen!!

Graag tot 8 mei. 





 

 elk team is een mix van  jong en oud en bestaat uit minimaal 10 personen 
 er is een minimum leeftijd van 15 jaar(dus geboren voor  02-06-1999) 
 ‘buitendorpse’ deelnemers en ‘vergeten’ deelnemers  kunnen zich aanmelden bij het 

centraal aanmeldpunt(straotestrijd@svoostrum.nl) o.v.v. naam, leeftijd, adres 
 er wordt gestreden om een wisselbeker en ook is er een sportiviteitsprijs 
 aanmelden kan tot uiterlijk 17 mei 
 er zijn ook diverse activiteiten voor de allerkleinsten 
 straotestrijd@svoostrum.nl  is ook het adres waar je met je vragen terecht kunt 

 

 

 

 

Dit wil je niet missen!!!                                                                                                                                     
Op zondag 1juni vindt op sportpark de Spar de eerste battle plaats van de                          

Aostrumse straotestrijd. Straten gaan die dag een onderlinge strijd aan op de onderdelen:            
jeu de boules, voetbal(4 wedstrijden per team), waterspel, touwtrekken, korfbalspel, 

denktank en tennisspel. De twee beste teams spelen een tot het laatste moment onbekend 
finalespel. De captains van de straoten  (en dat zijn er al bijna 16!!) zijn al benaderd en zijn 

startklaar om hun team verder samen te stellen. 

 

 

 

 

 

                  

‘De Aostrumse straotestrijd past precies in ons straatje’ 

 

  

Mantelzorg en Respijtzorg

Als mantelzorger is het belangrijk dat je de zorg af en toe kunt overdragen zodat je niet overbelast raakt. Het is goed 
om af en toe de zorgtaken even helemaal aan een ander over te laten. Even vrijaf en tijd voor jezelf nemen of voor 
je familie, vrienden en kennissen. Hierdoor blijf je in balans en kun je de accu opladen. Makkelijk gezegd, maar wie 
neemt dan de zorg over? De respijtzorg. 

Omdat respijtzorg, die aangeboden wordt door professionele organisaties en vrijwilligers nog betrekkelijk onbekend 
is, vindt er op donderdagmiddag 24 april een informatiemarkt plaats over respijtzorg. Deze wordt gehouden in de 
Kemphaan aan het Kennedyplein van 14.00 uur tot 18.00 uur.

Wilt u meer weten over respijtzorg, bezoek dan op 24 april de informatiemarkt. De markt is voor mantelzorgers en 
andere belangstellenden gratis toegankelijk.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg gemeente Venray, tel: 0478-523333.

 



Verantwoord 1 tot 2 kilo 
per week afvallen

Afvallen kunt u op vele manieren doen, maar het bereikte resultaat 
vasthouden kan alleen maar door: gedragsverandering.

My-LifeSlim is een absolute topper als 
het om lifestyle-interventie gaat.

Bij My-LifeSlim eet u drie gezonde, suikervrije en vetarme maaltijden per dag 
en een paar verantwoorde tussendoortjes. Alles gewoon uit de supermarkt. 
Geen maaltijdvervangers.

Half biscuitje verbranden = 25 keer de trap op!
Is voedingsleer niet uw hobby en bent u niet ziek? Dan heeft het pra-

ten over diëten vanuit de medische benadering geen meerwaarde. 
Wat dan meer bij u past? Op een ontspannen, praktische en eigen-

tijdse manier uw eetgewoontes minimaal aanpassen met een 
maximaal resultaat. 

Samen sterk voor gezondere levensstijl
My-LifeSlim-consulenten helpen u 

stap voor stap op weg naar een 
gezondere levensstijl. En dat, terwijl 

u in een rap tempo gewicht 
verliest zonder honger of 
vervelende bijverschijn-

selen van het afvallen. 

Is voedingsleer niet uw hobby en bent u niet ziek? Dan heeft het pra-
ten over diëten vanuit de medische benadering geen meerwaarde. 

Wat dan meer bij u past? Op een ontspannen, praktische en eigen-
tijdse manier uw eetgewoontes minimaal aanpassen met een 

maximaal resultaat. 

Samen sterk voor gezondere levensstijl
My-LifeSlim-consulenten helpen u 

stap voor stap op weg naar een 
gezondere levensstijl. En dat, terwijl 

u in een rap tempo gewicht 

Is voedingsleer niet uw hobby en bent u niet ziek? Dan heeft het pra-
ten over diëten vanuit de medische benadering geen meerwaarde. 

Wat dan meer bij u past? Op een ontspannen, praktische en eigen-
tijdse manier uw eetgewoontes minimaal aanpassen met een 

maximaal resultaat. 

Samen sterk voor gezondere levensstijl
My-LifeSlim-consulenten helpen u 

stap voor stap op weg naar een 
gezondere levensstijl. En dat, terwijl 

u in een rap tempo gewicht 

My-LifeSlim Maasdorpen
Legert 3
5866 CG Swolgen
T. 06 220 209 08
loesbaltissen@mylifeslim.com
Uitsluitend op afspraak.

GRATIS!
bus PEM bakspray 

t.w.v. € 10,00 voor alle 

nieuwe aanmeldingen

GRATIS!
bus PEM bakspray 

t.w.v. € 10,00 voor alle 

 aanmeldingen

GRATIS!GRATIS!
bus PEM bakspray 

t.w.v. € 10,00 voor alle 

 aanmeldingen

Verantwoord 1 tot 2 kilo 



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.

Ut 1e Aostrumse Bier Cantus                   
zal  plátsviende òp zaoterdag 10 mei ien de  Oesterham.

De opbrengst gaat naar het goede doel : Tini en Jan Kreutz met hun Alpe d`HuZes team.

Kaarten a € 5 euro  zijn te verkrijgen bij Keurslagerij Biermann-van den Eijnden,                                                                     
bij het AlleMansCafé en op de Goetzenhof 1 (tel. 587304 ).

BEDANKT!
Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor hun komst naar onze toneelvoorstelling                                                                  
‘ Ieder voor zich en God voor…’!

Wij kijken terug op een geslaagd toneelweekend, iedereen bedankt voor het mogelijk maken van deze voorstelling.

Hopelijk tot de volgende keer,

Toneelgroep de Vlasbloem







Corine, Loes en Hilde


