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MEDEDELING 
 
Als u van de belasting een brief ontvangt met een code 
hierin moet u dit goed bewaren bij de belastingopgaven. 
Mocht u gebruik maken van de belastinginvulhulp moet 
deze code worden verstrekt, daar zij anders de aangifte 
niet kan verzenden. 
 
 
 
 



Zondag 1 feb. 2015                                 
 11.00 uur: Hoogmis (Pastoor J. Boon)   
   (orgelspel)     

    Jeu en Mie Staaks-Hermans en overleden familie,               
	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,	
    fam. Vennekens-Verschuren en wederzijdse fam.                     

NB:  Pastoor J. Boon, pastoor van Ysselsteyn   
 en Merselo en rector van Vredepeel, 
 is per 1-1-2015 ook benoemd tot                         
 pastoor administrator van onze 
             parochie Oostrum!!! 

    Omdat pastoor J. Boon in de Vredepeel 
    zondags de h. mis om 9.30 uur moet doen,
    begint, in elk geval voor het jaar 2015(!), 
    in Oostrum zondags de Hoogmis voortaan 
    om 11.00 uur! 

Dus: aanvang Hoogmis in Oostrum 
zondags voortaan om 11.00 uur!!!
       

ZATERDAG 7 Februari 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ



Aankondiging bijeenkomsten in dorpen en wijken  
 
Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor:  

- alle vormen van jeugdhulp en jeugdzorg 
- begeleiding, ondersteuning en hulp voor mensen met een beperking 
- hulp bij het vinden van (aangepast) werk 
 één punt voor alle vormen van ondersteuning. 

 
 
Komt u er zelf of samen met uw omgeving niet uit? Géén punt.                                                                                             
Neem contact op met de gemeente. Wij adviseren u graag en zoeken samen met u naar een oplossing. 
 
Wat verandert er voor mij? 
Waar kan ik op blijven rekenen? 
Wat wordt er van mij en van mijn omgeving verwacht? 
Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 
Wie gaat mij helpen? 
Wat wordt er in mijn wijk of dorp georganiseerd? 
 
Graag informeren wij u hierover tijdens één van de 8 bijeenkomsten bij u in de buurt.  

 
U bent van harte welkom 
 

Maandag 19 januari 14.00-16.00 uur ’t Stekske Venray Inwoners van Antoniusveld 
en Landweert 

Dinsdag 20 januari 19.30-21.30 uur De Kei Geijsteren Inwoners van Geijsteren, 
Wanssum en Blitterswijck 

Woensdag 21 januari 19.30-21.30 uur De Kemphaan Venray Inwoners van Centrum, 
Centrum Noord-West, 
Centrum West-Midden en 
Centrum West-Zuid 

Vrijdag 23 januari 19.00-21.00 uur ’t Schöpke Venray Inwoners van Smakterheide, 
Brabander, Vlakwater en 
Veltum 

Maandag 26 januari 14.00-16.00 uur De Kiosk Venray Inwoners van Centrum-Oost 
(Bomenbuurt, Oranjebuurt, 
Burggraaf) en Brukske 

Dinsdag 27 januari 19.00-21.00 uur De Oesterham 
Oostrum 

Inwoners van Oostrum, 
Oirlo, Castenray en 
Smakt/Holthees 

Woensdag 28 januari 19.30-21.30 uur De Kleine Loef 
Vredepeel 

Inwoners van Ysselsteyn, 
Merselo en Vredepeel 

Donderdag 29 januari 19.30-21.30 uur De Hoefslag Veulen Inwoners van Leunen, 
Veulen en Heide 

 
Aanmelden 
 
Als u op de datum voor uw dorp of wijk bent verhinderd, dan kunt u gerust bij één van de andere bijeenkomsten 
aansluiten. Wilt u zich van tevoren aanmelden? Dan kunnen we koffie en thee voor u klaar zetten.  
Aanmelden kan via aanmelden@venray.nl of telefonisch via tel. (0478) 52 33 33. 



Actie kerkbalans 2015. 
Deze weken loopt de actie Kerkbalans weer.                                                                                                                                                    

De actie is van groot belang om de financiële situatie van onze parochie gezond te houden. In onze parochie worden de 
brieven die uitnodigen tot deelname aan deze actie rondgebracht. De laatste jaren worden de brieven uit praktische 
overwegingen uitsluitend bij deelnemers van vorige jaren bezorgd. Onze parochie heeft geen mogelijkheden om 
adressen te krijgen van nieuwe inwoners en die dus op bovenstaande manier te benaderen.                                                                                    

 Meedoen aan deze actie geeft onder voorwaarden recht op korting bij uitvaart, begravingen e.d. Ook kunt u specifiek 
voor de instandhouding van ons monumentale kerkgebouw doneren. Wanneer u niet bent benaderd en toch mee zou 
willen doen aan deze actie, dan kunt u contact opnemen met:                                                                                                            
Ruud Engels secr. kerkbestuur. Tel. 0478-585274. ruudengels@online.nl                                                                                             
of het bijgevoegde formulier in te vullen en te bezorgen op Herenpasweg 8 Oostrum/ Mgr Hanssenstraat 30. 

 

Deelnameformulier Kerkbijdrage 
van de Parochie O.L.Vrouw Geboorte te Oostrum  

Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, doe ik mee aan de kerkbijdrage 

De vrijwillige bijdrage zal ik voldoen: 

Per kwartaal / per halfjaar/ per jaar. 
 (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) 

En ik doe dat door: 

o Een zelfstandig overboeken op IBAN:  NL20RABO0140001832  t.n.v. Adm. Kerkbijdragen Par. O.L.Vrouw 
Geboorte te Oostrum. 

o Een machtiging (onze voorkeur) tot automatische incasso van de kerkbijdrage voor het jaar 2015 

Naam: ……………………………………………………………………………………….. 

Adres ………………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats……………………………………………………………… 

IBAN  ……………………………………………………………………………………….. 

Machtigt hiermee de administratie Kerkbijdragen van de R.K. Parochie O.L. Vrouw Geboorte te Oostrum van zijn/haar 
bankrekening in het jaar 2015 een bedrag per jaar te incasseren van 

€………………….; zegge……………………………………………………………………………………….. 

Deze machtiging geldt alleen voor het jaar 2015. 

Oostrum, januari 2015. 

Handtekening voor deelname/machtiging.  

 



Lourdesgroep Maas en Peel geeft informatie middag.                           
Bedevaart naar Lourdes  vliegtuig of trein.                                                        

Lourdes, waar de hemel de aarde raakt. 

 
 
Wilt U in 2015  ook met ons mee naar Lourdes!! De Lourdesgroep Maas en Peel  organiseert in samenwerking met de 
Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten een vlieg/ treinreis naar Lourdes. 
De vliegreizen zijn   van 3 t/m 8 juni  en van 6 t/m 11 september 2015 
De reis wordt verzorgd door een reisleidster en  medewerkers van de Lourdesgroep. 
De opstapplaats is Eindhoven, en we landen in Tarbes, daar staat de bus klaar die ons naar het hotel in Lourdes brengt. 
Wij vliegen zelf met U mee. 
De treinreis is van 2 t/m 9 juni  2015.  De trein vertrekt uit Maastricht.. 
De pelgrims die met de trein gaan, logeren in Lourdes in hetzelfde hotel  als de vliegreizigers. 
 

Mensen die veel zorg nodig hebben kunnen verzorgd worden in het accueil (verzorgingshuis) door onze eigen 
Nederlandse vrijwilligers. In onze groep gaat een verzorgende en/of verpleegkundige mee, hebt U zorg nodig informeer 
dan bij ons of onze mensen U die zorg kunnen leveren. Mensen die een rolstoel of rollator nodig hebben, geef het aan 
ons door dan kunnen wij dat voor U regelen.  
 

Tevens wordt U van harte uitgenodigd voor de Informatie bijeenkomst. Op deze middag komt  U alles te weten  over 
deze reizen. Er wordt d.m.v een presentatie, informatie gegeven over de reis, het leven van Bernadette en  de 
bedevaartplaats Lourdes. En bent U al vaker in Lourdes geweest kunt U wellicht verhalen ophalen met andere pelgrims. 

U bent welkom op: 
Zondag  1 maart  2015,  Locatie: Pelgrimshuis  Adres:  St.Jozeflaan 52 Smakt  Aanvang: 15.00 uur.  

                                      
Wilt U iets meer weten  over deze reizen vraag dan de uitgebreide informatie aan bij; 
Cristien Goumans, tel. 0478-636676 / 0623532814 Huub Broens  tel. 0478-585009 
Meer  informatie kunt U ook vinden op onze website:  www.lourdesgroepmaasenpeel.jouwweb.nl   
 
 

 
 
 
 
 

 
2 febr. 18.45u. Repetitie jeugdorkest  
 19.30u. Kapelformatie voor Carnavalsmis 

20.00u. Repetitie orkest 
4 febr. 16.00u. Leerlingen slagwerk 
 16.30u. Projekt Music for Life  
 19.00u. Repetitie Hit-it 
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep  
 
Agenda 
7 febr.  Inzamelen oud papier 
15 febr. Opluisteren Carnavalsmis 
15 febr. Carnavalsoptocht Oostrum 
16 febr. Carnavalsoptocht Venray 
21 febr. Inzamelen oud papier 
28 febr. POTGRONDACTIE 
 





Music for Life – ook iets voor U  
Dat is de naam geworden van ons nieuwe muziekproject. Een project waarbij we iedereen de gelegenheid 
willen geven om een muziekinstrument te leren bespelen. Gezellig met een groep in ons eigen dorp            
(Oude Watermolen). De eerste groep van 15 enthousiaste deelnemers is inmiddels gestart. 
Een	prachtige	start	van	2015.	Het	leren	bespelen	van	een	muziekinstrument	of	het	
oppakken van een oude hobby. Die kans is er nu voor iedereen. Het volgende les blok start 
in week 9. De eerste nieuwe aanmeldingen zijn alweer binnen. De instrumentkeuze is vrij.                                                                                         
Er	kan	gekozen	worden	voor	een	blokfluitgroep	of	voor	een	groep	van	mixed	instrumenten.																																																																																																																																			
Denk niet meteen “dat is niks voor mij”. Music for Life biedt laagdrempelig de kans om te ontdekken           
of het misschien toch iets voor jou is. Je kent vast wel iemand uit de eerste groep van 15 die inmiddels                 
4 lessen gehad hebben. Vraag gerust naar hun ervaringen.
Kijk	voor	meer	informatie	en	het	aanmeldingsformulier	op	onze	site:																																																																												
http://www.harmonieoostrum.nl/music-for-life.html

Harmonie SMT Oostrum

Glasvezel in Oostrum? 
Beste Dorpsbewoners, dat is de vraag. 

Het is nu de kans om op een relatief goedkope manier in geheel Venray en dus ook in 
Oostrum glasvezel aan te leggen. Zoals je in de diverse bladen hebt kunnen lezen is de inschrijving hiervoor 
verlengd. In Oostrum krijg ik ondersteuning van twee Glaswebvenray teamleden nl.                                                                                                        
Dhr. Ronnie Classens (werkzaam in Oostrum) uit Vredepeel en                                                                                                  
Dhr. Kevin Fledderman (compuzone computers) uit Oostrum. Ook teamleden uit Geysteren komen ons 
ondersteunen, waar nodig. Wij organiseren in Oostrum in ieder geval twee inloop morgen, deze zijn: 

Zaterdag 31 januari van 09.30 tot 12.00 uur en                                            
Zaterdag 7 februari van 09.30 tot 12.00 uur  

Allebei  in de Watermolen. 

Verder zullen er ook nog inloopmomenten worden gehouden in de Compuzone winkel Stationsweg 126 in 
Oostrum (zie de flyer die deze week huis aan huis bezorgd is) 

Schrijf je nu in met de nog geldende korting van € 7,50 voor de eerste 6 maanden.  

Wil jij al eerder inschrijven, dat kan ga naar glaswebvenray.nu, daar kun jij zelf inschrijven.                                        
Heb je nog vragen of wilt U persoonlijk uitleg dat kan ook mail dan naar oostrum@glaswebvenray.nu  

 

 

 

 





 
 
 
 
 
 

Uitslagen: 
 
Oranje Wit (L) C1 – Oostrum C1   9 - 5  
Oostrum B1 – Oranje Wit (L) B1   6 - 7 
Oostrum A1- VIOS (O) A1   3 - 8 
 
Programma: 
 
Zaterdag 31 januari  
 
Oostrum D1 – SVOC ’01 D2   09.00  De Wetteling  Venray 
Oostrum C1 – Sporting ST C1   10.00  De Wetteling  Venray 
De Merels B1 – Oostrum B1   11.10  De Berkel  Horst 
Spes (M) A1 – Oostrum A1   17.45  Heuvelland  Groesbeek 
 
Zondag 1 februari 
 
Oostrum 1 – SVOC ’01 3   14.15  De Wetteling  Venray 
 
Woensdag 4 februari 
 
Oostrum MW1 – Merselo MW1   21.15  De Weert  Venray 
 
 

 

 

De volgende wedstrijd in Poule A = 21 Februari 2015 om 10.30 uur 

 





CARNAVALSÒPTOCHT AOSTRUM 

 
Op carnavalszòndág göt ut wér gebeure; d’n carnavalsòptocht van Aostrum! 
Méschien ziede al bezig mit bowwe of ziede van plan um dat te gón doēn.                            
En as ge d’r nog nie ovver nao het gedòcht dan is dit méschien wel ut moment. 
Wilde geej gaer laote zien wat ge kunt, wat ge gemákt het of viende ut gewoeën leuk 
um mit te doēn dan kunde òw vanáf nòw òpgaeve vur d’n òptocht.                                          
Ge kunt mit doen mit òw buurt, mit òw vriende, allieën, of mit collega’s. Ut is zó gek 
nie te bedaenke of ut kan. 
 
Mieër info beej: 
Mark Broeren 06-22799921 
Bart Direks 06-43056081 

 
Òpgaeve kan via de link op www.karklingels.nl. 
Of via ut hieroonder stonde formelieër dat iengeleverd kan wörre beej:                                                                                                           
Bart Direks, Randenrade 13 / Mark Broeren, Binnenhof 4. 
 
Ienschriēfformelieër vur d’n òptocht ien Aostrum. 
 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Woeënpláts: ………………………………………………………………………………………………………….. 
Telefoeën: …………………………………………………………………………………………………………….. 
E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Categorie: 
 
o    W   Wagens 
o    E    Ieënlinge 
o    A    Kiender 
o    B    Groep 1 t/m 4 persoeëne 
o    C    Groep 5 t/m 15 persoeëne 
o    D    Groep 15 en mieër persoeëne 
 
Ántal persoeëne: ……………………………………………………………………………………………........................ 
Benaming (wat wert d’r uutgebeeld): ……………………………………………………………………………………… 
Mesiek:            JAO/NAE 
Dieëlname òptocht Venrooj:    JAO/NAE 
Biezònderheje: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................……………. 
 

Verenigingsnieuws LR en PC Nobel Oostrum 
 
Op 20 januari behaalde Aukje Poels met haar paard Elan de 1e prijs op een dressuurwedstrijd                
in Beuningen. De combinatie behaalde 199 punten en kwam uit in de klasse L1.  
Iris Verhoeven nam met haar paard Elsludine S deel aan een springwedstrijd in de Mortel.  
In de klasse B behaalde ze een 7e prijs met 71,5 stijlpunten.  

 



 
        

    Verzorgt aangifte  

Inkomstenbelasting  
       

  Advies over alle Toeslagen 
 
 
Verzekeringen voor particulieren en bedrijven 
 

Vraag naar onze voordelige pakket verzekering zonder provisie 
 

Hypotheek met de laagste aanvraag/bemiddelingskosten 
 

Laagste hypotheek rente 
 
  

info.vievermannsverzekeringen.nl 
Tel. 06-10960426 
Zevenblad 28, 5803 LZ, Venray 
 



 
 
 
 
 
 
DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.  
  
Hulp bij dementie 
 
Datum: Dinsdag 3 februari 2015 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang: 20.00 uur. 
 
Op dinsdag 3 februari 2015 komt Mw. Lisette Dickhoff een lezing houden over “Hulp bij Dementie”. 
 
Het doel van Hulp bij Dementie om een samenhangend en afgestemd geheel van zorg en diensten aan cliënten en 
mantelzorgers te bieden waardoor cliënten in staat worden gesteld om zo lang mogelijk in de thuissituatie te blijven 
functioneren. Om kwaliteit te bieden, is het nodig eenduidige afspraken te maken over standaarden, werkwijzen, taken 
en verantwoordelijkheden en er voor te zorgen dat alle participanten conform deze afspraken werken. 
 
Hulp bij Dementie voorziet er in dat alle relevante gebieden aandacht krijgen. De trajectbegeleider heeft hierin een 
belangrijke bewakende / signalerende rol. Het begrip ‘zorg’ wordt dan ook breed opgepakt. 
 
Zorg hebben voor iemand! 
 
Dat klinkt warm en betrokken, dat voelt goed. En het zijn vaak ook ‘praktische’ dingen waar de mantelzorgers moeite 
mee hebben. En ook het gevoel er alleen voor te staan. Weet u, dementie is er 24 uur per dag, het gaat nooit weg. 
Dat er ook aandacht is voor die kant, is heel erg belangrijk. (Familie Donselaer) 
 
U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen, tot dan! 
 
 
 
 Rabobank jongerencommunity zoekt nieuwe leden!  
Na een geslaagde eerste editie van het event INSPIRE zoekt de jongerencommunity nieuwe leden die interesse hebben 
voor het organiseren van evenementen voor jongeren uit de regio Horst Venray en de dorpen Well en Wellerlooi. 

INSPIRE 
In september organiseerde de Rabobank jongerencommunity het event INSPIRE. Zo’n 30 bedrijven uit de regio 
presenteerden zichzelf aan jongeren uit de regio. Ruim 300 jongeren bezochten het event. Zowel de jongeren als 
de bedrijven kijken terug op een geslaagd event! 
   
En nu? 
Naast een 2e editie van INSPIRE wil de jongerencommunity zich inzetten om nog meer evenementen te 
organiseren die interessant zijn voor jongeren uit onze regio. En daar kunnen we jou w hulp goed bij gebruiken! 
Dus, ben jij tussen de 16 en 25 jaar en heb jij zin om de komende jaren samen met leeftijdsgenoten mee te 
beslissen over aankomende evenementen voor jongeren? Dan zijn we op zoek naar jou!  
 
Nieuwsgierig geworden? 
Stuur uiterlijk 10 februari een e-mail met je gegevens (naam, adres, telefoonnummer en leeftijd) naar 
marketing@horstvenray.rabobank.nl. 
 
 





NLdoet gemeente Horst aan de Maas en Venray 
 
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart vindt dit jaar NLdoet plaats. NLdoet is de grootste 
vrijwilligersactie van het land, georganiseerd door het Oranje Fonds. Ook in de gemeente 
Horst aan de Maas en Venray zijn er organisaties actief op deze dagen. Zo staan er op 
www.nldoet.nl al 23 klussen aangemeld (17 in Horst en 6 in Venray).  

 
Voorbeelden klussen Horst: 
SV Kronenberg en Jong Nederland Hegelsom zoeken nog enkele vrijwilligers om hun clubhuis mee op te knappen. Het 
Norbertuswijkcomité zoekt nog helpende handjes om de beplanting aan de Beatrixstraat te vervangen en Stichting de 
Noarbere zoekt hulp bij het aanleggen van een groenten- en fruittuin. 
 
Voorbeelden klussen Venray:  
Dichterbij zoekt mensen die mee willen helpen bij een verwen-dag, Carnavalsvereniging De Wiendbuul zoekt nog helpende 
handjes bij het opknappen van de prinsenwagen en Stichting Jera on Air zoekt vrijwilligers voor het opknappen en maken 
van festival terreinaankleding. 
 
Heb jij ook een klus of heb je zin om eens een keer samen met collega’s, vrienden of teamgenoten bij een organisatie aan 
de slag te gaan? Of wil je de handen uit de mouwen steken bij een van bovenstaande klussen? Doe dan mee met NLdoet. 
Aanmelden als vrijwilliger kan op www.nldoet.nl. Hier vindt u tevens meer informatie over NLdoet, de aangemelde klussen 
en voor organisaties ook een overzicht omtrent mogelijke financiële ondersteuning. 
 
Voor vragen en/of ondersteuning bij het aanmaken van een klus kunt u terecht bij de intermediair van Nldoet in uw eigen 
gemeente. Mail hiervoor naar nldoet@synthese.nl. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baeste Karklingels en Karklingelinnekes, 
 
 
Ut is al veule jaore en traditie dat de Prins, Vorst en Vurzitter van de Karklingels                                                                                      
en paar daag vur de vastelaovend en bezuuk brenge an de (ald-) Aostrumse ienwoeëners                                                
die ziek zien. Weej ervare ieder jaor wèr, dat dees bezuukskes zieër gewardieërd werre. 
 
Netuurlik blieve we dit gaer doen, mar we wieëte nie âltied van iederieën ofdat iemes ziek is. 
Dus binde zelf ziek thuus of ien ut ziekehuus en stelde ut op pries dat weej efkes langskomme,                                               
of kende iemes den dat op pries stelt, laot ut os wieëte!!!! 
 
Ge kunt contact opneme mit ozze vurzitter Sjoerd Vollenberg (sjoerdje@home.nl / tel. 584345)                                             
of mit Vera Janssen (karklingels@home.nl / tel. 06-14639412) 
Dit jaor zulle de bezuukskes platsviende op woensdag 11 fibberwarie. 
 
 
Alvest bedankt vur óllie hulp! 
CV de Karklingels 
 

Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor 
op vrijdag 13 februari terecht bij stichting De Kemphaan aan het Kennedyplein 1 te Venray.                                                                                                                   
Vooraf moet wel even een afspraak worden gemaakt via 0478-586706.                                    
De kosten bedragen € 30. De volgende keuring zal zijn op vrijdag 13 maart. 

 

 



 T

|SCHRIJF JE NU IN

RAADHUISSTRAAT 6  VENRAY

WWW.DANSENENSPORTEN.NL

0478 - 510 500

BOOTCAMP

INSANITY

ZUMBA

HIP HOP

KIDS DANCE

STYLDANSEN

OPEN HUIS
01 febr. 13.00 uur
08 febr, 19.00 uur

en meer...



JANUARI  
  
31 Klingelbal (D’n Oesterham) CV De Karklingels
  
FEBRUARI  
  
3 Hulp bij Dementie (Lezing door Mw. L. Dickhoff) Zijactief
4 High Tea De Zonnebloem
5 Carnavalsavond KBO
7 Verkoop Carnavalskrant CV De Karklingels
8 Wagenoverdracht mer receptie Prins (D’n Oesterham) CV De Karklingels
9 Knutselmiddag KBO
11 Ziekenbezoek CV De Karklingels
13 Schoolcarnaval CV De Karklingels
14-17 Carnaval CV De Karklingels
23 Knutselmiddag KBO
24 Kienen KBO
28 Potgrondactie Harmonie SMT
  
MAART  
  
3 Film: (“Michiel de Ruyter”) Zijactief (Roermond)
4 Etentje (Valuas College Venlo) Zijactief 
8 Rommelmarkt Harmonie SMT
9 Knutselmiddag KBO
11 Muziekmiddag (met de Maasbloemen) De Zonnebloem
12 Wandelen KBO
14 Singchallenge (De Schatberg, Sevenum) AZKompeneej
17 Kienen KBO
18 Bedevaart & Quiz te Smakt Zijactief
18 Smakt (met Oirlo & Castenray) KBO
21 Lenteconcert (D’n Oesterham) AZKompeneej
23 Knutselmiddag KBO
24 Lezing: Yoga, Meditatie & Ademhaling (Mw. C. Staaks) Zijactief (Roermond)
24 Jaarvergadering KBO
26 Wandelen KBO
29 Namiddag Concert (Beringe, bij Bon Apart) AZKompeneej
30 Verspreiden enveloppen goede doelen actie Collectecomité
  
APRIL  
  
3 Oostrumse Passie Harmonie SMT
3 Bloemenactie SVO
6 Ophalen enveloppen goede doelen actie Collectecomité
6 Knutselmiddag KBO
7 Fietstocht KBO
9 Dag voor alleengaanden in Arcen Zijactief (Roermond)
10 Vrijwilligersavond SVO
16 Excursie naar Mekkafood in Nettetal (Dld) Zijactief 
16 Lentewandeling KBO
18 Optreden bij gemengd koor Logeko, Overloon (De Pit)  AZKompeneej



20 Knutselmiddag KBO
26 Zondagochtend Concert (Schouwburg Venray) AZKompeneej
30 Wandelen KBO
  
MEI  
  
5 Dagtocht KBO
12 Stadswandeling in Venray Zijactief
13 Aspergebedrijf Martens De Zonnebloem
14 Wandelen KBO
17 Mariaviering (voor alle Ouderen) KBO
19 Kienen KBO
22-23 A-Toernooi SVO
28 Wandelen KBO
30 Receptie Kampioenen SVO
31 Straotestrijd SVO
  
JUNI  
  
2 Fietstocht (Picknick) KBO
4 Buurtzorg (Buurtzorg team Venray) Zijactief
6 Veteranentoernooi SVO
7 Drumband treffen Harmonie SMT
11 Wandelen KBO
11 Midgetgolf (met Oirlo & Castenray) KBO
16 Fietsdagtocht & Picknick Zijactief
16 Kienen KBO
25 Wandelen KBO
  
JULI  
  
9 Wandelen KBO
23 Wandelen KBO
27 Jeu de Boules (met Oirlo & Castenray) KBO
  
AUGUSTUS  
  
6 Wandelen KBO
10 Kevelaer (met Oirlo & Castenray) KBO
20 Wandelen KBO
31 Excursie: (Ijssalon Clevers, Grubbenvorst) Zijactief
  
SEPTEMBER  
  
2 De Locht De Zonnebloem
5 Wandelen KBO
6-7-8-9 Meerdaagse reis KBO
19 Dauwtrappen & Ontbijt (Geysteren) Zijactief
21 Knutselmiddag KBO
26 Wandelen KBO
28 Breifabriek KBO
  



 
 

Jeugd    
 
Programma    
 
zaterdag 31 januari 2015    
 

SV Oostrum D1 Lottum D1 10:30  
SV Oostrum F1 HRC'27 F1 10:30  
SV Venray F10 SV Oostrum F2 12:00  
    

Senioren    
    
Programma    
 
zaterdag 31 januari 2015    
 

SV Oostrum 1 V.V. Holthees 1 18:00 Oefenwedstrijd 
 
zondag 1 februari 2015    
 

Volharding 4 S.V. Oostrum 3 12:00  
Sporting S.T. 4 S.V. Oostrum 4 11:00  
S.V. Oostrum 5 V.V. Holthees 4 10:00  

     

Music for Life – ook iets voor U  
Dat is de naam geworden van ons nieuwe muziekproject. Een project waarbij we iedereen de 
gelegenheid willen geven om een muziekinstrument te leren bespelen. Gezellig met een groep in 
ons eigen dorp (Oude Watermolen). De eerste groep van 15 enthousiaste deelnemers is inmiddels 
gestart. Een prachtige start van 2015.

Het leren bespelen van een muziekinstrument of het oppakken van een oude hobby. Die kans is 
er nu voor iedereen. Het volgende les blok start in week 9. De eerste nieuwe aanmeldingen zijn 
alweer binnen. De instrumentkeuze is vrij.   Er kan gekozen worden voor een blokfluitgroep of voor 
een groep van mixed instrumenten. 
Denk niet meteen “dat is niks voor mij”. Music for Life biedt laagdrempelig de kans om te 
ontdekken of het misschien toch iets voor jou is. Je kent vast wel iemand uit de eerste groep van 
15 die inmiddels 4 lessen gehad hebben. Vraag gerust naar hun ervaringen.
Kijk voor meer informatie en het aanmeldingsformulier op onze site:                                                        
http://www.harmonieoostrum.nl/music-for-life.html 

Harmonie SMT Oostrum



 

 

 

 

5 Februari                                        
Grote Carnavalsavond 

Met medewerking van: 

`n jonge dansgroep van Aostrums talent 

Muziek Ut Güt  

Buuteredeners:                                                                  

Frans Bever & Hans van Baarschot 

En ons eigen buuttalent Helga 

Verder nog meer Aostrums talent 
 

50 + van Aostrum dit 
meugde nie missen 

 

Aanvang 19.30 uur 

Entree 6 euro 

Tot ziens in d`n Oesterham  

 
 


