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AAN ALLE INWONERS VAN OOSTRUM 
 
UITNODIGING PAROCHIEVERGADERING op 
donderdag 22 mei 2014 
Gemeenschapshuis Oostrum 
 
Op donderdag 22 mei om 20.00 uur wordt in het 
Gemeenschapshuis “De Oesterham” de jaarlijkse 
Parochievergadering gehouden.  
 

Tijdens deze vergadering wordt door het kerkbestuur verslag gedaan over het afgelopen jaar en 
wordt informatie gegeven met betrekking tot lopende zaken . Uiteraard wordt gelegenheid geboden 
om vragen te stellen. 
 

Het financiële overzicht van de parochie over 2013, de begroting van 2014 en de notulen van de 
vergadering van 18 april 2013 worden ter vergadering uitgereikt. Voor de goede orde wordt vermeld 
dat deze verslagen uitsluitend zijn bedoeld ter informatie aan de Oostrumse gemeenschap en dat 
een en ander niet mag worden overgenomen voor publicatie elders. 
 

Zoals vorige jaren zullen er geen persoonlijke uitnodigingen worden verstuurd en is deze publicatie in 
het Oostrums Weekblad de enige en algemene kennisgeving. 
 

Wij stellen uw aanwezigheid ten zeerste op prijs. 
 

Het Kerkbestuur van de Parochie 
O.L. Vrouw Geboorte te Oostrum. 
 

Agenda: 
 

1. Opening. 
2. Notulen 18 april 2013. 
3. Mededelingen en ingekomen stukken.  
4. Aanpassingen regels begraafplaats. 
5. Verslag kerkbijdrage. Regels en vrijstellingen.  
6. Verslag kascommissie. (Joos Linskens en Henk Wijnen). Benoeming nieuw lid. 

Aftredend Joos Linskens. 
7. Exploitatierekening en balans 2013, begroting 2014. l 
8. Liturgische zaken.  
9. Stand van zaken opknapbeurt kerkgebouw.. 
10. Rondvraag. 
11. Sluiting. 

 
Ruud Engels, secretaris, Herenpasweg 8, 5807AP Oostrum, 0478-585274, ruudengels@online.nl 
 
 



ZATERDAG 17 Mei 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

17 mei  09.00u. Inzamelen oud papier
18 mei  09.30u. Mariaviering (orkest)
19 mei  18.45u. Repetitie jeugdorkest
  19.30u. Repetitie hoorns
  20.30u. Repetitie orkest
21 mei  16.00u. Leerlingen slagwerk
  19.00u. Repetitie Hit-it
  19.30u. Repetitie hobo’s
  20.00u. Repetitie slagwerkgroep
  
Agenda
23 mei Deelname slagwerkgroep Oostrum aan                         
 jubileum drumband Oirlo
25 mei Optreden jeugdorkest en blokfluitgroep
31 mei Inzamelen oud papier 

Zondag 18 mei 9.30 uur: Hoogmis:                               
Mariamis van Oostrum     

(Gemengd Koor en ensemble van Harmonie SMT)  

voor onze parochie Oostrum,                                                                   

voor de jongeren én ouderen,

Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 

familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.     

Dinsdag 20 mei 14.00 uur: Mariaviering KBO                    
(Gemengd Koor) 

voor alle leden en overleden leden van de KBO.    

NB: DE PAROCHIEVERGADERING IS OP 22 MEI 2014

OM 20.00 UUR IN D’N OESTERHAM !!!



  
  
MEI  
  
   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
   21 Wandelen KBO
  

Wil jij jouw broertje, zusje, vriendje, vriendinnetje, buurjongetje of buurmeisje                          
in actie zien bij het leerlingenorkest?

Kom dan op maandag 26 mei om 18.45 uur naar de repetitie in de Oesterham!





DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.   

Rondleiding bij  de visvijver in Oostrum

Datum:  dinsdag 27 mei 2014

Vertrek:         op eigen gelegenheid

Plaats:  Oostrum,     
                               Wanssumseweg 

Aanvang:     19.00 uur.
Opgave:      tot 23 mei bij Hanny              
 Delbeck  tel. 580156 of per mail

      secr.zijactiefoostrum@hotmail.com

Op dinsdag 27 mei 2014 krijgen we een 
rondleiding bij de visvijver  “het Wanssums Ven”  
in Oostrum.

We verzamelen ons om 19.00 uur op de 
parkeerplaats van de visvijver gelegen aan de 
Wanssumseweg in Oostrum. Bij slecht weer 
laarzen en paraplu meenemen.

Namens het bestuur van ZijActief tot ziens bij 
de visvijver!

Excursie Fossa Eugeniana                                       
en Lezing Libellen

Op zondag 18 mei organiseert IVN Geijsteren-Venray 
een excursie naar Fossa Eugeniana. Deze excursie start 
om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats tegenover café 
Basten, Lingsforterweg 133 in Arcen. Deelname is gratis.

Fossa Eugeniana is een nooit volledig afgemaakt 
kanaal tussen Rheinberg (Dld) aan de Rijn en 
Venlo aan de Maas. Grote delen van het door de 
Spanjaarden gegraven kanaal zijn vandaag de dag nog 
goed te herkennen in het landschap. Voor iedereen 
die geïnteresseerd is in mooie natuur met een 
cultuurhistorisch tintje, is deze excursie Fossa Eugeniana 
een aanrader.

Op maandag 19 mei organiseert IVN Geijsteren-Venray 
een interessante lezing over Libellen. De lezing start 
om 20:00 uur in zaal de Kemphaan, Kennedyplein 1 in 
Venray en wordt verzorgd door Albert Vliegenthart. De 
lezing is gratis voor leden van IVN-Geijsteren-Venray. 
Niet-leden betalen een bijdrage van € 2.

Libellen zijn wonderlijke insecten en hun aanwezigheid 
in een gebied zegt iets over de kwaliteit van de natuur. 
Albert Vliegenthart van de Vlinderstichting vertelt over 
de levenswijze van libellen en wat voor verhaal er schuilt 
achter de verschillende libellensoorten. Bovendien leert 
u wat de beste libellenplekken zijn in onze omgeving en 
welke soorten er voorkomen.





 

 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’ 

 

  

Wie wil mij eenmaal per 2 weken                                                                                                                                            
een paar uur bijstaan als                    

huishoudelijke hulp. 

Heeft u interesse bel mij dan op                 
06 - 42961121









                                                              
 
Secretariaat: Mevr.L.Tromp-Brand,  
Stationsweg 211a, 5807 AB Oostrum 
Tel.: 0478 589033 
E-mail:l.tromp-brand@home.nl 
 
 

Drie dorpen reis naar Friesland:  
Rijs, Gaasterland 
 
Echt een aanrader, meldt u tijdig………………. 
 
Datum: 7 t/m 10 september 
Vertrek: 8.15 uur Oostrum, kerk 
Kosten: € 315,- .  Alles inbegrepen, dus ook lunches en het afscheidsdiner. 

Toeslag 1 persoonskamer € 22,50 
Opgave: vóór 1 juni bij Leny Tromp 
Adres Hotel: Hotel Gaasterland, Marderleane 21, 8572 WG RIJS, www.hotelgaasterland.nl 
 Tel. nr. 0514 581741 
 
Bij voldoende belangstelling gaat van 7 t/m 10 september de 4-daagse reis van de KBO uit Castenray, Oirlo en 
Oostrum naar Rijs, gelegen in het fraaie Gaasterland, dichtbij het IJsselmeer. 
 
Programma: 
 
Dag 1 
- Met onderbreking voor een kopje koffie, rijden we rechtstreeks naar ons hotel in Rijs, waar we           

rond de middag aankomen.  
- Lunch en daarna inchecken. 
- ‘s Middags rijden we naar het stadje Joure, waar we het Douwe Egberts museum zullen bezoeken. Hier 

bevindt zich o.a. het winkeltje waar Egbert Douwes zijn eerste koffie op de markt bracht. Eventueel 
kunt u uw DE-punten hier verzilveren. 

 
Dag 2 
- Na het ontbijt rijden we naar Sneek, waar we inschepen aan boord van een van de schepen van rederij 

Van der Werf.  
- Tijdens een mooie boottocht over de Friese meren kunt u genieten van een kopje koffie met gebak.  
- Ook de lunch gebruiken we aan boord. 
- Aansluitend rijden we naar Bolsward, ook een van de beroemde 11-steden. Bij het Sonnema 

Berenburgmuseum worden we ontvangen met een kopje koffie. Na de rondleiding kunnen we 
uiteraard ook proeven van “us nationale slokje”. 

 
Dag 3 
- Via een rit over de Afsluitdijk en een veertocht over het Marsdiep, bereiken we het grootste 

Waddeneiland van Nederland, Texel. O.l.v. een gids maken we een rondrit over dit “schapeneiland”. 
- Na de lunch, die we ook op Texel gebruiken, vervolgen we onze weg naar De koog, waar een langere 

pauze wordt gehouden. 
-  In de late namiddag zijn we weer terug bij ons hotel. 
 
 



Dag 4 
 
- Na het ontbijt verlaten we Rijs. We rijden rechtstreeks naar Luttelgeest waar we een bezoek brengen 

aan de Orchideën Hoeve. 
- Na het bezoek gebruiken we hier ook de lunch. 
- Daarna rijden we verder naar het vestingstadje Elburg waar iedereen enige tijd op eigen gelegenheid 

kan rondkijken voordat we verder huiswaarts keren. 
- De reis wordt afgesloten met een prima diner. 
- Terugkomst in Limburg. 
 
De loopafstanden zijn elke keer vrij beperkt. 
 
In het rustig gelegen hotel is een muziekavond en een DVD-avond (met tekst en uitleg over de natuur in  
Zuidwest  
Friesland). 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. 
 
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:……………………………………………………………………………. 
 
 



*** Publicatie Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland ***

 Piet van Dongen , restaurateur / beeldhouwer.

In opdracht van Monumentenzorg kwam Piet van Dongen in 1946 naar Venray om een belangrijke bijdrage te leveren 
aan de restauratie van de beelden in de Grote Kerk van Venray.
De heer van Dongen was vele jaren woonachtig in Oostrum. Hij bewoonde het pand Stationsweg 201, thans het 
woonadres van de familie Hai Geurts. Hier werkte hij vanuit zijn atelier.
Piet van Dongen was van oorsprong  steenhouwer van beroep, maar bezocht later de Academie te Antwerpen. Het 
restaureren zat hem in het bloed. Na het behalen van zijn meesterschap vertrok hij naar Amsterdam.
In de jaren twintig van de vorige eeuw  restaureerde hij o.m. de graven van de Oranjes in Delft, waarvoor hij werd 
onderscheiden met de Ere-medaille in Zilver.   
Voor de Tweede Wereldoorlog was hij o.a. betrokken bij de restauratie van de St. Jan in Den Bosch. Hij restaureerde 
reeksen nis beelden en bestudeerde de psalmteksten om achter de diepere symbolen van de Gothische meesters 
te komen. Van eigen hand voegde hij 28 beelden toe aan de imposante architectuur. Hij was ook werkzaam in het 
stadhuis in Leiden.

In het atelier van kloostercomplex “Jerusalem “ werkte hij tot 1950  aan de restauratie van zo’n vijftig beelden van  de 
door oorlogsgeweld zwaar beschadigde beeldenschat van de Grote Kerk.
Uit hout van oude kerkbanken werden nieuwe onderdelen gesneden en gebruikt voor de restauratie.
Vanzelfsprekend ontwikkelde hij in de loop der jaren een eigen stijl, die niet altijd in
overeenstemming was met de visie van zijn opdrachtgevers.
Vanaf 1950 werkte hij verder vanuit zijn eigen stijl en visie. Op meerdere plaatsen nam hij de beelden restauratie ter 
hand zoals : Oostrum, Smakt, Vierlingsbeek en Blerick.
Een bekend beeld van hem is dat van Mgr. Dr. Henri Poels aan de Raadhuisstraat in Venray. In het park van het 
Psychiatrisch Centrum St. Anna stond vele jaren een Mariabeeld van zijn hand.
Toen St. Anna gesloten werd is met toestemming van de toenmalige directie het beeld overgebracht naar Oostrum, 
waar het bij de parochiekerk een waardige plaats heeft gevonden.
In de Paterskerk vinden we nog een drietal beelden van Piet van Dongen terug. Voor meerdere scholen en het oude 
ziekenhuis staan of stonden werkstukken van zijn hand.
In december 1973 keerde Piet van Dongen ( 77 jaar) met zijn vrouw terug naar zijn geboorteplaats
Bergen op Zoom.  “Ik heb een prachtig en boeiend leven achter de rug. Rijk ben ik er niet van geworden “ waren zijn 
woorden bij zijn afscheid.
De Antwerpse Academie voor Beeldende Kunst verleende Piet van Dongen driemaal een gouden medaille voor zijn 
werk.

Op dinsdag 9 juni 1987 is hij in zijn woonplaats op bijna 92 jarige leeftijd overleden.    
  



 

  

 

      

  

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    

      
  

  

 



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

                                         

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 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.

Fietsdagtocht RABO bank

Op zaterdag 6 september organiseert de Rabobank een fietsdag voor lokale verenigingen.
Noteert u deze datum alvast in uw agenda.

Nadere informatie volgt t.z.t.



Leden gezocht!

Beste mensen

Eind maart hebben we een toneelstuk op de planken gebracht 
in de Oesterham in Oostrum.

Dit jaar speelde er een aantal nieuwe leden mee. We zijn erg 
blij met deze nieuwe leden, maar we zijn altijd op zoek naar 
nieuwe leden.

Toneelvereniging de Vlasbloem uit Oostrum is een kleine maar 
enthousiaste, actieve vereniging met leden van jong tot oud. 
Wij spelen een keer per jaar, meestal begin november. De 
volgende uitvoering staat gepland voor november 2015. 

We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die mee willen 
werken aan een toneeluitvoering; zowel voor als achter de 
schermen. 

We spelen meestal komische toneelstukken die door een 
leescommissie worden uitgekozen. Rollen worden in overleg 
met de spelersgroep verdeeld en er wordt geprobeerd om 
zoveel mogelijk rekening te houden met wat bij eenieder past. 

Repetities zijn op dinsdagavond om 20:00 uur, in Oostrum. 
We beginnen ongeveer 5 / 6 maanden voorafgaand aan 
de uitvoering met repeteren. Tijdens de repetities staat 
toneelspelen op de eerste plaats, maar gezelligheid en 
plezier zijn vanzelfsprekend ook erg belangrijk binnen 
onze vereniging.

Naast spelers zoeken we ook enthousiaste mensen die achter 
de schermen mee willen werken. Hierbij kun je denken aan 
souffleren, het verzorgen van kleding en attributen, het 
ontwerpen / bouwen van het decor. 

De laatste jaren worden deze taken door de spelers erbij 
gedaan en we merken dat dit veel van hen vraagt. Voor 
de spelersgroep zou het een welkome ondersteuning zijn 
als er mensen zijn die ons hierbij willen helpen.  

Als je achter de schermen mee werkt, dan hoef je 
natuurlijk niet elke repetitie aanwezig te zijn. Alle leden 
worden wel vanaf de start van de repetities betrokken 
bij de voorbereidingen. In de laatste 2 / 3  maanden 
voorafgaand aan de uitvoering, zul je hier meer mee 
bezig zijn (bijvoorbeeld; decor bouwen / schilderen enz.).

Lijkt het je leuk om op de planken te staan en / of achter de 
schermen mee te werken aan een toneeluitvoering van de 
Vlasbloem, neem dan contact op met Lucienne Janssen

Natuurlijk ben je ook van harte welkom om een keer te komen 
kijken bij een repetitie. 

Voor meer informatie, mail naar Luciennej@home.nl of bel 
0478-511347

COLUMN.

Banen

Citaat uit Peel en Maas van vorige week:

“Oostrum heeft de grootste werkgelegenheid van de der-
tien kerkdorpen in de gemeente Venray”. Einde citaat.

Dat heeft Oostrum te danken, volgens diezelfde krant, 
aan het landje pik met Oirlo. Lag Oirlo dan zover in 
Oostrum, dat deze ontwikkeling leidde, tot een toename 
van de werkgelegenheid met ca 1400 banen in drie jaar 
tijd?

De annexatie van Oirlo heeft dus wel wat opgeleverd.

Er zou zelfs niemand meer werkloos hoeven te zijn, 
sterker nog, iedereen in Oostrum, 2300 inwoners, zou 
een dubbele baan kunnen hebben. Zeker als straks Inalfa 
daar ook nog eens bijgerekend mag worden.

Dit is natuurlijk theorie, want als je op een door de week-
se dag of avond over bv. De Blakt fietst, dan zie je bij de 
grote bedrijven opvallend veel witte kentekenplaten. 
Voor wie bouwen we nu eigenlijk, vraag je je dan af?

De meeste werknemers hebben geen enkele binding met 
Oostrum. ’s Morgens richting Oostrum

’s avonds weer terug in alle richtingen. De verantwoor-
delijke wethouder mag zich best op de borst kloppen, 
misschien zou hij ook de te koop staande woningen in 
Venray en de dorpen, bij deze werknemers onder de 
aandacht kunnen brengen.

Persoonlijk heb ik er geen enkele moeite mee, dat men-
sen uit de grensstreek hier hun werk vinden, andersom 
gebeurt dat ook. Dat hoort nu eenmaal bij de Europese 
gedachte, denk ik dan maar, geen probleem.

O  -  WEE.



Jeugd   

Uitslagen   

zaterdag 10 mei 2014   
Hegelsom A1 S.V. Oostrum A1 afgelast 
S.V. Oostrum B1 VVV’03 B1  2  - 5 
S.V. Oostrum B2G GFC’33 B2  3  - 4 
S.V. Oostrum C1 Constantia C1  1 - 4 
S.V. Oostrum C3G ST SV United/BVV’27 C2G 0 -15 
Sportclub Irene D4 S.V. Oostrum D1G  4 - 1 
S.V. Oostrum D2G S.V. Oostrum D3G  4 -4 
Ysselsteyn E1 S.V. Oostrum E1  3 - 7 Spelers van de week Jacco Sterk en Jaap Rutten
S.V. Oostrum E2 Sportclub Irene E7  4 -4 
S.V. Oostrum E3 SVEB E2  3 - 3 
Meterik F1 S.V. Oostrum F1 7 - 0 Speler van de week Romy van Oorsouw
S.V. Oostrum F2 SV Venray F10  5 - 0 Speler van de week Finn Camps
S.V. Oostrum MP1/2 Volharding MP1/2  4 - 7 Speler van de week Rens Kessels
   
Programma   

zaterdag 17 mei 2014   
S.V. Oostrum A1 Sportclub Irene A3 15:00 
Sparta’18 B3 S.V. Oostrum B2G 15:00 
S.V. Oostrum C1 HBV C1 13:30 
S.V. Oostrum D1G Hegelsom D1 9:00 
S.V. Oostrum E1 IVO E1 9:30 
Merselo E2G S.V. Oostrum E2 10:45 
Sporting S.T. E2G S.V. Oostrum E3 10:00 
S.V. Oostrum F1 Sportclub Irene F2 11:15 
Volharding F4G S.V. Oostrum F2 11:00 
EWC’46 MP1/2 S.V. Oostrum MP1/2 10:00 in Well
   
maandag 19 mei   
Blerick E6 S.V. Oostrum E3 18:30 
   

Senioren   

Uitslagen   

zaterdag 10 mei 2014   
EWC’46 Vet SV Oostrum Vet 1 - 1 
zondag 11 mei 2014   
SV Oostrum 2 Wittenhorst 7 afgelast 
SV Oostrum 3 Stormvogels’28 3 1 - 2 
SV Oostrum 5 Sambeek 4 afgelast 
SSS’18 VR4 SV Oostrum VR1 5 - 0 
   
Programma   

zaterdag 17 mei 2014   
SV Oostrum Vet. Leunen Vet. 17:00 Herman

zondag 18 mei 2014   
SV Oostrum 5 Sambeek 4 10:00 Martijn



Uitslagen:
Oostrum C2 – De Merels C3    2 - 8 

DES (V) C1 – Oostrum C1   0 - 1

Oostrum B1 – Swift (V) B2   2 - 4

DOS (A) 2 – Oostrum 1    14 - 2

Oranje Wit (L) MW1 – Oostrum MW1  8 - 3

Programma:
Vrijdag 16 mei

Oostrum 1 – SVOC’01 3    19.30 De Spar Oostrum

Zaterdag 17 mei

DES (V) D2 – Oostrum D1   09.30  Soetendaal Vierlingsbeek

Ajola/De Wilma’s C1 – Oostrum C2  11.15  VV De Willy’s  Wilbertoord

Oostrum C1 – Miko ’76 C1   09.00  De Spar Oostrum

Oostrum B1 – DOS (A) B2   10.15 De Spar Oostrum

Woensdag 21 mei

Oostrum MW1 – SVOC”01 MW1  20.00  De Spar Oostrum

Het A-toernooi staat weer voor de deur, zaterdag 7 juni en zondag 8 juni zal er weer gestreden gaan worden 
voor de cup met de grote oren. Ook dit jaar zullen alle teams weer blijven overnachten op het sportpark. 
 
Om dit in goede banen te laten lopen zijn we nog op zoek naar een aantal vrijwilligers die op vrijdag en zater-
dag avond/nacht een oogje in het zeil willen houden. We zoeken nog 2 vrijwilligers voor de bewaking op het 
sportpark en 2 vrijwilligers voor de taxi 
 
Lijkt het jou leuk om die vrijdag of zaterdag avond/nacht mee te willen helpen in de bewaking of als taxi? 
 
Meldt je dan nu aan:  
Stuur een mail naar info@atoernooi.nl

LR en PC Nobel Oostrum
 
Op zondag 11 mei verscheen Marloes van Rattingen met haar paard Sanne’s Calmador aan de start tijdens 
een concours in Well.
De combinatie kwam uit in de klasse B springen en behaalde de 8e prijs. 



Jeu de Boules toernooi op de Aostrumse Straotestrijd  

 

 

 

 

 

 

Tijdens de Aostrumse Straotestrijd wordt er ook weer een Jeu de Boules toernooi georganiseerd.                     
zondag 1 Juni Sportpark Oostrum 

Voor dit jeu de boules toernooi kan men zich individueel opgeven. Er zal worden gespeeld in doubletten          
( twee tegen twee spelers ) die door de commissie bij loting zullen worden samengesteld. De wedstrijdregels 
zullen voor aanvang aan alle deelnemers worden uitgereikt. De aanvang van de eerste wedstrijden zal zijn om 
12.30 uur. De finale is gepland om circa 17.00 uur. 
 

Opgave voor het Jeu de Boules toernooi kan geschieden tot en met 24 mei door invulling en inlevering van 
onderstaande strook bij een op het volgende adres. Mathieu Künen, Watermolenstraat 12, 5807 BJ Oostrum, 
Tel. 585186 

Of je kunt een email sturen aan: mathieu.kunen@home.nl  of aan: straotestrijd@svoostrum.nl  
 

 

 

Opgave formulier Jeu des Boules tijdens Aostrumse Straotestrijd  
 
Ik meld me specifiek aan voor het jeu des boules toernooi op 1 juni 
 
Naam         
 
Adres 
 
 
 
 
Opgave formulier Jeu des Boules tijdens Aostrumse Straotestrijd  
 
 
Ik meld me specifiek aan voor het jeu des boules toernooi op 1 juni 
 
Naam         
 
Adres 
 
 



Open dag ‘de Hei Venray’ en “Kookpunt de Hei’
De Hei Venray, voormalige basisschool de Hei, is alweer een tijd in gebruik als “huiskamer van het dorp”. Op 25 
mei a.s. is er een open dag om ‘de Hei Venray’ en ‘Kookpunt de Hei’ te bezichtigen.

Van 12.00 tot 17.00 uur kunt u die dag rondgeleid worden om te zien hoe deze school weer nieuw leven ingeblazen 
heeft gekregen.

De oude basisschool van Heide is ondertussen verbouwd naar een multifunctioneel centrum. Kookpunt de Hei is de 
dorpskeuken binnen de Hei Venray die gewonnen is via de prijsvraag van Onze Buurt 2013. In samenwerking met 
Kookpunt de Hei worden maatschappelijke activiteiten georganiseerd om bewoners uit Heide en omgeving samen te 
brengen.

Vanaf 25 mei kan iedereen binnenwandelen bij de Hei Venray voor een kop koffie met iets lekkers of een lunch. 
De lunchroom is elke dag geopend en ook te huren als feestlocatie. Men kan gebruik maken van de boeken uit de 
bibliotheek, er is een klein VVV-punt met fiets- en wandelroutekaarten, u kunt vergaderruimtes huren en Bakkerij van 
Gassel verkoopt brood en banket. Ook de keuken kunt u huren voor workshop, kookclubs of andere ideeën.

De klaslokalen van de school zijn ingericht als speelruimten voor de kinderen. Lekker spelen terwijl de ouders een 
kopje koffie drinken samen. Plezier voor jong en oud dus!

Tijdens de open dag zal er muziek zijn onder leiding van De Zingende Schilder (Ramon Barents) en Clown Saar 
vermaakt de kinderen. Historie Heide zal een kleine presentatie houden over het verleden van de school en “Harrie 
Kookt” is onze gastkok. Verder zijn we aan het sparen voor een elektrische oplaadpunt voor fietsen en auto’s, dus een 
bijdrage hiervoor is altijd welkom. 

Wij zien u graag op 25 mei van 12.00 tot 17.00 uur.



Aan alle inwoners van Oostrum
De gebundelde collecte van 2014 ligt weer achter ons. Ook dit jaar is het resultaat mooi, hoewel wat minder dan 
vorig jaar en is alles volgens het Collectanten Comité Oostrum l naar wens verlopen.

Op de lijst in dit Oostrum’s Weekblad staan de bedragen die voor de veertien organisaties zijn opgehaald. De 
bedragen zullen, na aftrek van de onkosten voor het kopieerwerk, worden overgemaakt naar de betreffende 
organisaties.

Het Collectanten Comité Oostrum dankt u hartelijk voor uw medewerking. Het was heel prettig dat velen van u de 
enveloppe al hadden klaar staan. Natuurlijk worden de collectanten die de enveloppen hebben rondgebracht en 
weer opgehaald extra hartelijk bedankt voor hun inzet.

Vriendelijke groeten, namens het Collectanten Comité Oostrum,

Koos Künen, Watermolenstraat 12, tel: 585186

 

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE! 
 

GRANDIOSE KEUZE AAN ZOMERPLANTEN, 
PERKPLANTEN,KUIPPLANTEN. 

GERANIUMS 0,75 GAZANIA’S 0,50 
SURFINIA’S 0,75                                                        ACTIE   HANGVERBENAS 

0,75  ACTIE 
Spaanse margrieten NU  € 0,50. zaaigeraniums 0,50. margrieten 0,50 

PERKPLANTEN 12 VOOR 1,50 ACTIE KNOLBEGONIA S  VANAF 0,50 
VERDER MEER DAN 250 SOORTEN EN KLEUREN VOORJAARSPLANTEN. 

KWEKERIJ DE LIFRA! 
ALLEEN WIJ...........ZETTEN DE PRIJS ERBIJ 

KWEKERIJ DE LIFRA ALTIJD OPEN 
MA T/M VR 9:00 T/M 20:00  NON STOP 

ZATERDAGS 9:00 T/M 18:00 
ZONDAGS IN MEI VAN 10:00 T/M 15:00 

KWEKERIJ DE LIFRA LORBAAN 12 A VEULEN                                                                        
NABIJ CENTER-PARCS Tel. 0614217697 

 



SEPTEMBER  
  
   4 Wandelen KBO
   6 Ziekendag De Zonnebloem
   6 Nationale Fietsdag (Rabobank) KBO
   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
   7 Jaarvergadering (20.11) BIT CV De Karklingels
   6 Wandelen KBO
   11 Heel Zijactief bakt ZIJACTIEF
   13 Algemene Ledenvergadering Roermond ZIJACTIEF
   18 Kienen (BIT) KBO
   20 Wandelen KBO
   21 Zitting (D’n Oesterham) CV De Karklingels
   22 Zitting (D’n Oesterham) CV De Karklingels
   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



 
 

      2014   
 

 

Doelstelling 
 

Bedrag 

 

Deze organisatie doet wetenschappelijk onderzoek, geeft voorlichting en 
behartigt de belangen voor iedereen die met dementie te maken heeft. 

www.alzheimer-nederland.nl 

€ 581,69 

 

Bestemd voor de opvang van gehandicapte kinderen in het "huis van  
geluk": Darulsukun Pakistan. Opgericht door Zr. Lemmens uit Oostrum. 
                                   www.vastenaktie.nl 

€ 550,19 

 

1 op de 4 mensen krijgt te maken met een hersenaandoening. Uw 
bijdrage wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. 

www.hersenstichting.nl 

€ 669,78 
 

 

Onderzoekt schendingen van mensenrechten en werkt voor een betere 
naleving van mensenrechten.  

www.amnesty.nl 

€ 355, 73 
 

 

1 op de 3 Nederlanders overlijdt aan een hart- of vaatziekte. 
Daar moeten we wat aan doen! Help mee! 

www.hartstichting.nl 

€ 759,78 
 

 

De Nierstichting zet zich in voor een toekomst met zo min mogelijk 
nierziekten en een betere toekomst voor nierpatiënten.  

www.nierstichting.nl 

€ 534,18 
 

 

KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving. 

www.kwfkankerbestrijding.nl 

€ 923,98 

 

Het Longfonds strijdt voor mensen met een longziekte en wil gezonde 
longen houden. Want gezonde longen zijn van levensbelang.  

www.longfonds.nl 

€ 514,03 

 
Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan mensen in nood. 

Zonder mensen uit te sluiten. 
www.rodekruis.nl 

€ 438,99 

 

Steunt projecten en activiteiten ten behoeve van mensen met een 
verstandelijke handicap. 

www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl 

€ 364,24 
 
 

 

 
 

De Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten 
gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. 

www.brandwonden.nl 

€ 413,88 

 

De Zonnebloem brengt mensen bij elkaar. We zorgen voor betekenisvolle 
ontmoetingen tussen vrijwilligers en mensen met een fysieke beperking 

door ziekte of handicap. www.zonnebloem.nl 

€ 430,08 
 

 

Geeft kinderen met een moeilijke thuissituatie gewoon een beetje geluk. 
www.kinderhulp.nl 

€ 426,68 
 

 

Bevordert epilepsiebestrijding en epilepsiezorg door middel van 
voorlichting en wetenschappelijk onderzoek. 

www.epilepsie.nl 

€ 349,14 

Hartelijke dank 
voor uw bijdrage 

Totaal € 7.312,37 




