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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 4 mei   9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)    

                                             voor vrijheid en vrede,   

overleden ouders Lei en Marie Janssen-Gommans,  

overleden familie Hendrix-Geurts,   

Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 

fam. Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                  

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



  
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
   19 Wandelen  KBO
   27 Zomeravondconcert (Baarlo) AZKompeneej
  
JULI  
  
   3 Wandelen KBO
   17 Wandelen KBO
   26 Jeu de Boules (Met Oirlo & Castenray) KBO

Kledingcontainer koor Harmony 
De lente is in volle gang, dus weer tijd om de kledingkast eens op te ruimen. Om de kas te spekken heeft koor Harmo-
ny een permanente kledingcontainer geplaatst op de parkeerplaats bij ’t Allemanscafé in Oostrum. 

Deze container wordt op afroep geledigd. Ingezameld mag worden: bruikbare kleding, textiel en schoenen. Geen 
afval, vloerbedekking, dekbedden en kussens. Alles dient in een gesloten zak gedeponeerd te worden. Dus kijk in uw 
kledingkast en breng uw kleding naar de kledingcontainer! Zo zorgt u ervoor dat koor Harmony kan blijven bestaan. 
Goede reden om uw kast weer eens op te ruimen!

Alvast hartelijk bedankt namens koor Harmony uit Oostrum!! 





                                                         

DRIE DORPEN REIS NAAR FRIESLAND                             

ECHT EEN AANRADER, MELDT U TIJDIG...........
                                                                                                      

Bij voldoende belangstelling gaat van 7 t/m10 september de 4-daagse reis van de KBO uit Castenray, Oirlo en 
Oostrum naar Rijs, gelegen in het fraaie Friese Gaasterland, dichtbij het IJsselmeer.  

Op de heenweg door de Veluwe naar het landelijke en mooie hotel wordt even gestopt en dan is er voor iedereen 
koffie met vlaai.  Bezocht worden o.a. het Douwe Egbertsmuseum te Joure, Sonnema Berenburg te Bolsward, de 
alom bekende en prachtige Orchideeën Hoeve te Luttelgeest en op de terugweg het prachtige vestingstadje Elburg.

Ook maken we per boot vanuit Sneek een leuke, riante  Friese merentocht met koffie/gebak en ook lunch  aan                   
boord. Op de derde dag rijden we via de  interessante afsluitdijk naar Texel om op dat wonderschone eiland te 
genieten van een mooie rondrit o.l.v. een gids met vervolgens aldaar nog wat vrije tijd in het bekende badplaatsje   
De Koog.

De loopafstanden zijn elke keer vrij beperkt 

In het rustig gelegen hotel is een muziekavond en een DVD-avond en bij het hotel ligt een groot bosrijk 
wandelgebied, reikend tot aan het IJsselmeer.  Het hotel heeft een lift en het ontbijt en het diner is in buffetvorm.

Alles inbegrepen, dus ook de lunches en het afscheidsdiner, bedraagt de zeer aantrekkelijke reissom 315€. en de 
toeslag bij een eenpersoonskamer bedraagt 22,50€

Aanmelden graag voor 1 juni bij:  Leny Tromp 

                                                                                                                                                                                                                   
De namen zullen in volgorde van aanmelding worden genoteerd.

Na 1 juni geven we alle namen door aan busonderneming Ghielen die verder alles administratief  (ook de eventuele 
verzekeringen)  rechtstreeks met iedereen zal afhandelen, inclusief de betalingen.

4- DAAGSE REIS

Naam: …………………………………………………………………… Adres: ……………………………………………………………………………………

Postcode: ………………………………………………………………Aantal personen: ……………………………………………………………………









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. 

24 uurs Kinderopvang





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.nl





 

 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’ 

 

    

VOETBALSTERS GEZOCHT!    
 
De dames (15+) van s.v. Oostrum  zijn op zoek naar versterking voor seizoen 2014/2015.  
 
Altijd al willen voetballen? Of al eerder gevoetbald en op zoek naar een nieuw team?                                            
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Dus ben jij een sportieve voetbalvrouw/meid die op zoek is naar prestaties en/of gezelligheid?                                
Dan ben je bij deze meiden/dames aan het juiste adres!  
 
De trainingsavonden zijn op dinsdag en donderdagavond. Op zondag vinden de wedstrijden plaats. Wil je 
meer informatie? Of sluit je graag een keertje aan? Kijk dan snel op de website  site www.svoostrum.nl             
en neem contact op met Math Gommans, 0478- 589893 of Marcel Holtackers, 0478-512629

Hopelijk tot zeer  binnenkort op ons prachtige sportpark de Spar!





Maatschappelijke Beursvloer Venray
In de raadszaal van het gemeentehuis in Venray wordt 
op donderdag 19 juni a.s. de eerste Maatschappelijke 
Beursvloer voor Venray gehouden. 

Doel van de Maatschappelijke Beursvloer is om 
samenwerking tussen bedrijven, ondernemers, 
verenigingen en stichtingen tot stand te brengen. Op 
de Maatschappelijke Beursvloer  kan men met elkaar 
handelen om diensten of faciliteiten met elkaar uit te 
wisselen, dus producten aan te bieden in ruil voor een 
product van de andere partij. Dat kan natuurlijk altijd 
al maar het bijzondere is dat het dit keer met gesloten 
beurs gebeurt.

Enkele voorbeelden

Bedrijven kunnen bijvoorbeeld aanbieden om gratis een 
financieel- of bouwadvies op te stellen, of ze stellen een 
ruimte met apparatuur beschikbaar. Een vereniging of 
stichting stelt als ruildienst dan een middag tennisbanen 
en les beschikbaar, of biedt een training aan voor 
EHBO, organiseert een sportieve personeelsmiddag of 
computerlessen.

Maatschappelijk ondernemen

Op deze manier worden partijen bijeen gebracht die 
normaal niet met elkaar samenwerken en die er allebei 
beter van worden. Het is maatschappelijk ondernemen 
in optima forma.

In andere plaatsen in Nederland heeft een dergelijk 
evenement al plaatsgevonden; in Venray dus nu 
voor de eerste  keer. De hoofdrol is weggelegd voor 
burgemeester Hans Gillissen, hij leidt de bijeenkomst en 
luidt de gong bij de start. Hij wordt geassisteerd door 
hoekmannen die de handel stimuleren en het verloop 
bewaken. De bijeenkomst is op 19 juni 2014 van 17.00 
tot 18.30 uur.

Deelnemen

Elk bedrijf, elke vereniging of stichting kan zich 
aanmelden en een vraag en aanbod opstellen via               
www.beursvloervenray.nl 

Bij het opstellen van een vraag en aanbod kun je kiezen 
uit vier categorieën, als eerste PR en media, als tweede 
Materialen en faciliteiten, als derde Vrijwilligers en 
handjes en als vierde Advies en financiën.

Het geheel vindt plaats op initiatief van Wonen Limburg 
en Synthese en wordt ondersteund door het Venrays 
Ondernemers Platform, Match, Venray Centraal, 
Gemeente Venray, Wijk- en Dorpsraden en de Venrayse 
Serviceclubs.

COLUMN.

Chauvinisme.

Wie de laatste paar dagen in de media het nieuws over 
De Rooyse Wissel heeft gevolgd, moet toch op zijn minst 
met de ogen hebben geknipperd.

Als we alles moeten geloven, ligt er een tijdbom in 
Oostrum. Alhoewel, De Rooyse Wissel lag in Venray 
toen nog alles goed ging. Nu er heel veel fout gaat, ligt 
hij in Oostrum.

Datzelfde gebeurde toen discotheek Zenith opstartte. 
Venray klopte zich op de borst met de komst van deze 
disco. Een meerwaarde voor Venray, toen alles nog 
goed ging. Echter, toen er gemept en geschoten werd, 
lag de discotheek in Oostrum.

Wilt U nog meer voorbeelden?

De Blakt b.v., zolang alles goed gaat ligt De Blakt in 
Venray. O-wee als het slechter zal gaan, wat ik absoluut 
niet hoop, dan ligt De Blakt weer in Oostrum.

Als laatste, Inalfa Venray, dat zich in Oostrum op De 
Hulst gaat vestigen. Denkt U, dat het Inalfa Oostrum zal 
gaan worden?

Nu stop ik met mijn gezeik.

De toekomst zal leren hoe het allemaal zal uitpakken.

Een ding zou ik aan de schrijvende pers in Venray 
willen meegeven, ben duidelijk en noem of Venray of 
Oostrum.

U proeft natuurlijk wel een beetje chauvinisme bij mij, 
dat mag toch?

Waarschijnlijk zal de pers het Oostrums Weekblad niet 
lezen, dus zal de oproep wel aan hen voorbij gaan. 
Jammer!

O  -  WEE.



Jeugd  

Uitslagen  

woensdag 23 april 2014  
SV Oostrum F2 Blerick F4 9 - 0
  
Programma  

maandag 28 april 2014  
RKOSV Achates C1G S.V. Oostrum C1 19:00
zaterdag 3 mei 2014  
S.V. Oostrum A1 IVO A2 15:00
Wittenhorst B3 S.V. Oostrum B1 13:15
GFC’33 C2G S.V. Oostrum C3G 12:45
S.V. Oostrum D1G Ysselsteyn D1 9:00
S.V. Oostrum E1 Kronenberg E1 9:30
Stormvogels’28 E2G S.V. Oostrum E2 9:30
Blerick E6 S.V. Oostrum E3 9:00
HRC’27 F1G S.V. Oostrum F1 9:30
SSS’18 MP1/2 S.V. Oostrum MP1/2 11.00
  

Senioren  

Uitslagen
  
zaterdag 26 april 2014  
SV Venray Vet SV Oostrum Vet afgelast

zondag 27 april 2014  
SV Oostrum 1 Belfeldia 1 3 - 1
Meterik 2 SV Oostrum 2 0 - 1
SV Oostrum 3 Volharding 4 4 - 4
SV Oostrum 4 Volharding 7 7 - 0
SSS’18 4 SV Oostrum 5 9 - 3
GFC’33 3 SV Oostrum 6 8 - 2
Excellent VR2 SV Oostrum VR1 12 - 1
  
Programma  

zaterdag 3 mei 2014  
SV Oostrum Vet SVV Vet. 17:00
zondag 4 mei 2014  
VCH 1 SV Oostrum 1 14:30
SV Oostrum 2 America 2 12:00
Vitesse’08 4 SV Oostrum 3 12:30
SV Venray 10 SV Oostrum 4 9:30
SV Oostrum 5 SVS 2 10:00
SV Oostrum 6 Sparta’18 8 9:30
SV Oostrum VR1 Vitesse’08 VR1 12:00 



Aostrumse Zangkompeneej 
 
Mannenkoor De Aostrumse Zangkompeneej 
repeteert iedere woensdag vanaf 21:00 uur tot 
ongeveer 23:00 uur in de zaal bij Café “Back In 
Time” in Oostrum. Onder leiding van dirigent 
Kenny Jansen worden steeds nieuwe liedjes 
ingestudeerd, vaak arrangementen van Kenny zelf. 
Nu zijn de voorbereidingen al begonnen van een 
trip naar de Moezel. In Karden zal op een 
zaterdagavond een concert gegeven worden 
samen meet een plaatselijke muzikant. Ook zal 
een bezoek gebracht worden aan Sloss Eltz, waar 
toepasselijke liederen ten gehore zullen worden 
gebracht.                               
 

Eerst komt nog het “zondagochtend concert” 
samen met Popkoor Venrode uit Venray in de 
schouwburg van Venray op 25 mei. Vervolgens 
gaat het koor op 27 juni deelnemen aan het 
“Zomeravondtreffen” in Baarlo. Als je op de 
hoogte wilt blijven van het reilen en zeilen van  
De Aostrumse Zangkompeneej, volg ons dan op 
Facebook: 
www.facebook.com/aostrumsezangkompeneej. 
Like de pagina en u blijft op de hoogte van onze 
activiteiten. Eenieder, die graag in koorverband 
bij een mannenkoor heeft willen zingen, is bij ons 
welkom om eens een repetitie mee te maken.   
Zie ook: www.aostrumsezangkompeneej.nl. 

 

 
 

“Am Brunnen vor dem Tore” in Treis-Karden 

 
 

Korentreffen oktober 2013 





3 x 11 Ut Göt organiseert BierCantus,

Een groot niet te missen meezingfeest voor iedereen tussen 18 en 88 jaar.
Iedereen die van lachen, gieren,  brullen en zingen houdt is welkom !
Kun je niet zingen, wie wel !! De meeste nummers zijn van een hoog  lalalala...gehalte dus iedereen kan meedoen. 
Onder begeleiding van BierCantus zangers en orkest zullen op de BierCantus  allerlei zangnummers de revue 
passeren,van gevoelige tranentrekkers tot de echte bitterballen muziek.
Enne... lust je geen bier, je mag ook wijn of fris drinken.
Kom  met je vrienden, je clubgenoten of alleen. Dit is de avond waar verbroedering met hoofdletters wordt 
geschreven,waar je je dorpsgenoten beter kunt leren kennen.

De BierCantus zal 2 ½  tot 3 uur duren, daarna zal er een afterparty plaatsvinden met DJ Der Partymeister.

De gehele opbrengst van deze avond zal ten goede komen aan Tini en Jan Kreutz en hun Alpe d`Huzes team .
Donaties voor dit team kunnen gestort worden op rekening nummer 140008438  t.n.v.       Ut Göt o.v.v. Alpe d`Huzes. 
Ook zal er op deze avond een bus staan voor uw bijdrage.

De 1e Aostrumse BierCantus zal plaatsvinden op zaterdag 10 mei in d`n Oesterham.

Kaarten voor deze avond kosten € 5,- en zijn te verkrijgen bij Slagerij Biermann-van den Eijnden,  `t Allemanscafè  en 
bij P.Jansen  Goetzenhof 1 ( tel.587304 ).         

                                                          

Leden KBO

Zoo Parc Overloon is een avontuur vol spannende ontmoetingen met indrukwekkende dieren als reuzenmiereneters, 
gibbons en tapirs. Ontdek met eigen ogen waarom wilde honden de jagers van de Afrikaanse Savanne zijn.                         
Zie cheetahs voorbij sprinten die indruk willen maken met hun snelheid. 

U kunt weer kaartjes kopen voor het Zoo Parc á € 8,- per persoon. 

(aan de kassa betaalt u € 17,- per persoon).

Deze actie geldt tot 30 mei 2014.

De kaartjes kunt u bestellen bij Nelly van Soest, Geeststraat 9, tel. nr. 583395 te Oostrum.

De kaartjes hebben geen einddatum.

Graag betalen bij de bestelling.




