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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 17 Mei 9.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Zondag 11 mei 9.30 uur: Hoogmis (Herenkoor)   

voor alle moeders,     

An Camps-Claessens en overleden familieleden,                       

Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 

familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.     

15.00 uur: Doop van Meike Peerlings  

Zondag 18 mei 9.30 uur: Mariamis van Oostrum 

Gemengd Koor en Harmonie) 

11 mei  10.30u. Repetitie 2e en 3e klarinetten
12 mei  18.45u. Repetitie jeugdorkest
  19.30u. Repetitie 1e klarinetten en      
   es-klarinet
  20.30u. Repetitie orkest
14 mei  16.00u. Leerlingen slagwerk
  19.00u. Repetitie Hit-it
  19.30u. Repetitie trombones
  20.00u. Repetitie slagwerkgroep
Agenda

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



MEI  
  
   10 1e Aostrumse Bier Cantus 3 x 11 Ut Göt
   13 Kienen (BIT) KBO
   15 Wandelen KBO
   17 Jeugd kampen SVO
   17 Open Oostrum Darttoernooi 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
   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
  





AUGUSTUS  
  
   7 Wandelen KBO
   12 Kevelaer (Met Oirlo & Castenray) KBO
   17 Accordionmiddag (Trio Buddinger) BIT
   20 1e Repetitie (seizoen 2014/2015) (BIT) AZKompeneej
   21 Wandelen KBO
  
SEPTEMBER  
  
   4 Wandelen KBO
   6 Ziekendag De Zonnebloem
   6 Opluistering nationale fietsdag (Rabobank) AZKompeneej
   7 - 10 Meerdaagse Reis KBO
   13 Bloemenactie AZKompeneej
   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
  11-12 Expositie Kerkbestuur/Hist kring
   12 Korentreffen (BIT) AZKompeneej 
   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





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. 

       

 
Ben je minimaal 15 jaar                          

en op zoek naar een bijbaantje? 
 
Voor de zaterdag en eventueel na school. 
 

Mts Linders, Oostrum 
Tel: 06 50465870 

 
 





                                                       
                                                 
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,  dat maakt niet uit ! 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 waar u uw bijdrage in kunt 
gooien.

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 ).  De laatste kaartjes zijn op 10 mei bij de ingang                        
te verkrijgen.                            





 

 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’ 

 

  









                                                             

Kienen
Datum: dinsdag 13 mei 2014                                                    
Aanvang:  14.00 uur                                                      

Locatie:  Back In Time

Zoals iedere maand gaan we ook nu weer gezellig kienen 
voor mooi prijzen.

Graag tot dinsdag!!

                                   

Fietsdagtocht met picknick
Datum: dinsdag 3 juni 2014

Vertrek:10.30 uur vanaf het dorpsplein

Opgave vóór 1 juni 2014, bij Harrie Holtackers,                            
tel. 583803 of  Tonny Duijn, tel. 584396,                                  
email: Tonny_Duijn@hotmail.com 

Dinsdag 3 juni is onze jaarlijkse fietstocht met picknick

We vertrekken om 10.30 uur met de fiets vanaf het 
dorpsplein en beginnen dan aan een fietstocht van 
ongeveer 45 km.

Halverwege de tocht  komen wij om ongeveer 12.30 uur 
aan bij  het zeer moderne melkveebedrijf van de Fam. 
Nabben in America

Hier zal door de KBO de picknick aangeboden worden , 

Na de picknick krijgen we een rondleiding door het 
bedrijf.

Daarna fietsen wij via een mooie route verder en hebben 
nog een tussenstop.

Van daaruit fietsen we verder huiswaarts.

P.S. Mensen die niet mee willen/kunnen fietsen maar 
toch gebruik willen maken van de picknick  en de 
rondleiding worden verwacht om:

12.30 uur bij  Fam. Nabben Laagheideweg 20 America , 
tegenover het Meerdal

Wel even melden i.v.m. picknick en rondleiding.

Meimaand-Mariamaand

Op Dinsdag 20 Mei organiseert  de KBO afdeling 
Oostrum een Maria viering . Hiervoor worden alle 
senioren van Venray en de Kerkdorpen uitgenodigd.                                       
De Maria viering wordt voorgegaan door Pastoor Keller.                                                                     
De H.Mis zal worden opgeluisterd door het gemengd 
koor met zang en Maria liederen. 

De H.Mis begint om 14.00 uur. Na de H.Mis is er 
gelegenheid om gezamenlijk nog wat na te praten onder 
het genot van koffie en vlaai in Back in Time.

Dus graag tot ziens op Dinsdag 20 Mei om 14.00 uur                
in Oostrum

Thema-avond Alzheimer Café Venray

Op maandag 12 mei 2014 is het Alzheimer Café 
Venray weer open.

Het café is een maandelijkse informele bijeenkomst 
waar mensen met dementie, familieleden, 
hulpverleners en andere belangstellenden elkaar 
in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten om 
ervaringen uit te wisselen en te leren over dementie 
en aanverwante thema’s.

Het thema van de avond is:

Jongdementie.

Gastspreker: 

dhr. F. van Schendel. Klinisch geriater VieCurie. 

Het Alzheimer Café Venray vindt plaats in De 
Kemphaan, Kennedyplein 1 te Venray.

Inloop is vanaf 19.00 uur en aanvang van het 
programma is om 19.30 uur. 

De avond wordt uiterlijk 21.30 uur afgesloten. De 
toegang is gratis.

Voor meer informatie kunt u bellen met de 
avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray, 
Joke Halmans, telefoon (0478) 583806.





Feestelijke (her)opening Wereldwinkel 

 Het is bijna zover. Op Zaterdag 10 mei is het World 
Fairtrade Day en wordt er wereldwijd aandacht besteed 
aan eerlijke handel. Op die dag wordt Venray officieel 
een Fairtrade Gemeente. 

Op diezelfde dag om 12 uur wordt de nieuwe 
Wereldwinkel op De Bleek 82 officieel door 
burgemeester Hans Gilissen geopend. Op De Bleek 82 
wordt momenteel hard gewerkt om te zorgen dat de 
winkel er picobello uit komt te zien. 

Met een bakfiets wordt de winkelinventaris van de oude 
naar de nieuwe locatie overgebracht. Op De Bleek, 
vlakbij de Schoolstraat en schuin tegenover de Passage, 
hopen de vrijwillige medewerkers van de Wereldwinkel 
niet alleen hun hun vaste klanten te kunnen begroeten, 
maar vooral ook veel mensen die tot nu toe de weg naar 
de Wereldwinkel nog niet wisten te vinden. 

U bent van harte welkom. U krijgt op 10 mei een 
fairtrade hapje en een drankje aangeboden en u zult 
kunnen zien hoe het interieur van de winkel in een 
eigentijds jasje is gestoken en vooral ook hoe het 
assortiment in de winkel is vernieuwd en uitgebreid. 

De wereldwinkel is in 1990 in Venray begonnen en zat 
bijna al die tijd in de Henseniusstraat. 

Samen met andere Wereldwinkels probeert men 
een bijdrage te leveren aan een effectieve vorm van 
ontwikkelingssamenwerking. 

Dat gebeurt door kleinschalige ondernemers, boeren 
en handwerkslieden in ontwikkelingslanden toegang 
te geven tot de westerse consument door hier hun 
producten te verkopen tegen een ‘eerlijke’ prijs. 

COLUMN.

Watermolen.

In het Oostrums Weekblad las ik een verslag van de ope-
ning van de gerestaureerde Watermolen. 
Stg. Dn Oesterham mag met recht trots zijn. In datzelfde 
verslag las ik, wat er mogelijk is, of liever gezegd wat er 
niet mogelijk is. 

Geen feestjes of iets dergelijks, daarvoor zou geen ver-
gunning zijn i.v.m. alcoholgebruik. Ik heb me laten vertel-
len dat het best te regelen valt een vergunning te krijgen. 
Ik vraag me dan als outsider af hoe je dan in hemels-
naam de exploitatie rond kunt krijgen. 

Voor de buitenschoolse opvang is te weinig animo. Dat 
gaat natuurlijk ten koste van de exploitatie. 
De KBO heeft bij wijze van proef een eenjarig contract 
afgesloten voor enkele activiteiten, begrijp ik. 

Op dit moment zouden dat vier dagdelen zijn van vier 
uur, t.w. drie dagdelen voor de biljarters en één dagdeel 
voor de inloopmorgen. Dat betekent 100 euro per week 
aan huur. Verder heb ik vernomen, dat het aantal con-
sumpties danig zijn teruggelopen.  
Hoe lang hou je dat vol.???? 

De jeu-de-boulers b.v. die in de zomermaanden in 
Oostrum speelden en de Watermolen drie kwartier ge-
bruikten om koffie te drinken moeten daarvoor één heel 
dagdeel betalen. Dat doet men natuurlijk niet, met een 
paar consumpties erbij wordt dat natuurlijk te duur. 
Waarom is het niet mogelijk, om voor drie kwartier de 
Watermolen te mogen gebruiken, wat toch al gauw zo’n 
60 tot 70 euro per week zou opbrengen. Nu brengt het 
niets op, nul komma nul, jammer toch. 

We hebben het hier toch over een gemeenschapsge-
bouw. Stichting, denk daar nog eens over na. 
We willen allemaal maar één ding en dat is, dat de ex-
ploitatie haalbaar is. 

Ik, en met mij vele anderen, betwijfel dat. Misschien valt 
er hier of daar toch nog wat te versoepelen.  

Een tip mijnerzijds, en dat is mij ingegeven tijdens een 
van de themabijeenkomsten van de Dorpsraad, zou zijn 
om te proberen een dagdeel te reserveren voor een we-
kelijkse zitting van een huisarts of andere zorgverlening 
b.v.

Succes.

O  -  WEE.







Met speciale dank aan:

 

KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN. MOEDERDAG GEOPEND 
 

ALLE SOORTEN HANG,-KUIP EN PERKPLANTEN. 
KWALITEITSPLANTEN TEGEN DE LAAGSTE PRIJS. 

 

ACTIE---SOLANUM OP STAM € 5,00  op=op 
ACTIE--12 lobelia’s , vlijtig liesen voor € 1,50 

ACTIE-- KNOLBEGONIA S  NU €--0,50 
ACTIE-- de hang- kuiplant van 2014. DIASCA 

3 kleuren nu bodemknaller € 0,75 
gazania s 0,50 geraniums 0,75 enz enz enz 

SURFINIA’S grote pot NU € 0,99. 
verder 250 soorten en kleuren zomerbloeiers. 

 

KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN  06-14217697 
ALLEEN WIJ.......... ZETTEN DE PRIJS ERBIJ 

open ma t/m vr 9:00 t/m 20:00  NON STOP 
za. 9:00 t/m 18:00 uur zondags in mei 10:00 t/m 15:00 

KWEKERIJ DE LIFRA LORBAAN 12A,VEULEN 

 



Jeugd   

Uitslagen   

maandag 28 april 2014   

RKOSV Achates C1G S.V. Oostrum C1 4 - 2 

zaterdag 3 mei 2014   

S.V. Oostrum A1 IVO A2  1 - 4 
Wittenhorst B3 S.V. Oostrum B1  5 - 7 
GFC’33 C2G S.V. Oostrum C3G  3 - 2 
S.V. Oostrum D1G Ysselsteyn D1  4 - 0 
S.V. Oostrum E1 Kronenberg E1  5 - 4 Speler van de week Ties Broeren
Stormvogels’28 E2G S.V. Oostrum E2  6 - 0 
HRC’27 F1G S.V. Oostrum F1  2 - 6 Speler van de week Tijn Kerstjens
SSS’18 MP1/2 S.V. Oostrum MP1/2  27 - 10 Speler van de week Siem Thielen
   
   
Programma   

zaterdag 10 mei 2014   

Hegelsom A1 S.V. Oostrum A1 14:30 
S.V. Oostrum B1 VVV’03 B1 15:00 
S.V. Oostrum B2G GFC’33 B2 13:00 
S.V. Oostrum C1 Constantia C1 13:30 
S.V. Oostrum C3G ST SV United/BVV’27 C2G 11:30 
Sportclub Irene D4 S.V. Oostrum D1G 10:15 
S.V. Oostrum D2G S.V. Oostrum D3G 9:00 
Ysselsteyn E1 S.V. Oostrum E1 10:00 
S.V. Oostrum E2 Sportclub Irene E7 11:30 
S.V. Oostrum E3 SVEB E2 9:30 
Meterik F1 S.V. Oostrum F1 9:15 
S.V. Oostrum F2 SV Venray F10 11:15 
S.V. Oostrum MP1/2 Volharding MP1/2 11:30 
   
dinsdag 13 mei 2014   

S.V. Oostrum D3G HBSV D4 18.30 





Senioren   

Uitslagen   

zaterdag 3 mei 2014   
SV Oostrum Vet SVV Vet. 3 - 5 

zondag 4 mei 2014   
VCH 1 SV Oostrum 1 1 - 4 
SV Oostrum 2 America 2 3 - 2 
Vitesse’08 4 SV Oostrum 3 2 - 4 
SV Venray 10 SV Oostrum 4 0 - 12 
SV Oostrum 5 SVS 2 1 - 2 
SV Oostrum 6 Sparta’18 8 1 - 1 
SV Oostrum VR1 Vitesse’08 VR1 0 - 7 
   
Programma   

dinsdag 6 mei 2014   
SVEB 3 SV Oostrum 3 19:00 

zaterdag 10 mei 2014   
EWC’46 Vet SV Oostrum Vet 17:00 

zondag 11 mei 2014   
SV Oostrum 2 Wittenhorst 7 12:00 Bart
SV Oostrum 3 Stormvogels’28 3 09:30 Joop
SV Oostrum 5 Sambeek 4 10:00 Martijn
SSS’18 VR4 SV Oostrum VR1 9:45 

SVO korfbal
Programma:

Zaterdag 10 mei

Oostrum C2 – De Merels C3    09.00 De Spar Oostrum

DES (V) C1 – Oostrum C1   09.30 Soetendaal Vierlingsbeek

Oostrum B1 – Swift (V) B2   10.15 De Spar Oostrum

Zondag 11 mei:

DOS (A) 2 – Oostrum 1    13.00 De Heikamp Heusden 




