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15 febr.10.00u.  Opluistering Mis t.g.v. Carnaval
              14.33u.Optocht Oostrum 
16 febr.  13.40u Optocht Venray
18 febr.  * Geen repetities 

Agenda

21 febr. Inzamelen oud papier
28 febr. Potgrondactie

      Zondag 15 feb. 2015  10.00 uur: 
Carnavalsmis/Hómmes (Pastoor J. Boon)         

 (Hermeniekepel van SMT en Snor vur elluf) 

voor de leden en overleden leden van 
Carnavalsvereniging “De Karklingels”, 
Daphne Weijs, Jan Weijs, Annie Weijs, Louis Weijs 
junior, Oma Weijs, Opa en Oma Joosten, 
Charles, Thérèse, Carlijn en Werther en alle anderen 
die zijn omgekomen bij de vliegtuigramp van vlucht 
MH17,   Sjef van Rooij en Opa en Oma van Rooij,
Opa Arts, Opa Swinkels, Geert Voesten, 
Jeu Arts, Marietje Nooyen,  
Jan en Nelly Verheijen-Kessels, 
Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,                                                                                                                             
 fam. Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.                           

Aswoensdag 18 feb.   19.30 uur: H. Mis met 
uitreiking van het askruisje! (Pastor R. Frenken)   

voor onze parochie Oostrum en voor de vrede.



JEZUS IS GEK…

Vindt u dit ook niet een gewaagde opmerking? Maar ik kan er niets aan doen, het staat echt in de 
bijbel geschreven.  We kunnen lezen dat men zegt dat Jezus niet meer bij zijn verstand is (Mc. 3,20-21). 
Tegenwoordig zouden wij zeggen dat Hij gek of doorgedraaid is. Wat was er dan aan de hand? Jezus 
bevond zich in een huis en er kwamen zoveel mensen naartoe dat Hij nog niet eens de tijd meer had om 
te eten. En dan wordt de familie opgetrommeld om Hem mee te nemen. Hij moest uit de gemeenschap 
gehaald worden omdat er toch wel ‘iets’ met Hem aan de hand was. Nu staat er niet verteld of dat ook 
gebeurd is. We zullen zelf onze conclusies moeten trekken. Zeker is dat Jezus niet de ‘dorpsgek’ was of een 
verstandelijke handicap had, maar dat Hij anders was mag wel duidelijk zijn. En over anders gesproken. 
Het carnavalsfeest staat weer voor de deur. De komende dagen zal alles anders verlopen dan normaal. En 
of u er nu wel of niet aan meedoet, u zult er wel iets van meekrijgen. Wij mogen even van ‘ons padje’ af 
om ons in het feestgedruis te storten. We mogen even de tijd nemen om ‘gek’ te doen, al zullen anderen 
ons misschien daarom wel voor ‘gek’ verklaren. Nou, laat ze maar praten, dan zeiden ze immers van Jezus 
ook al. Als na de drie dolle dagen de accu bij menigeen wel leeg zal zijn, is het de tijd om deze weer op te 
laden om weer ‘normaal’ te worden. Ook op geestelijk gebied worden we hiertoe uitgenodigd. Hoe jammer 
het voor velen misschien ook mag zijn, op woensdag is alles voorbij en worden we uitgenodigd om weer 
serieus onze draad op te pakken, om weer op ‘ons padje’ te geraken. We gaan ons voorbereiden op het 
Paasfeest, misschien wel goed om deze tijd ‘buiten de gemeenschap’ door te brengen om zelf onze band 
met Jezus weer op orde te brengen. Want Jezus, Hij is gek… en wel…op ons. Wij hoeven alleen maar toe te 
happen en op zijn uitnodiging in te gaan. Dat wij hier van harte gebruik van maken en ondertussen wens 
ik u allen een ‘te gek’ carnavalsfeest. Wat anderen ook mogen denken, blijf jezelf en samen met Marleen 
Rutten (de zangeres) denken: ‘als ik maar dansen kan’  Ga maar lekker uit uw dak, vanaf woensdag wordt 
het weer serieus genoeg voor ons. We kunnen dan laten zien dat we ook gek zijn en wel…op Jezus.

           pastoor J. Boon 

FEBRUARI  
  
13 Schoolcarnaval CV De Karklingels
14-17 Carnaval CV De Karklingels
23 Knutselmiddag KBO
24 Kienen KBO
27 H. Vormsel (Groep 8, door Mgr. E. de Jong) 19.00 uur  Parochie
28 Potgrondactie Harmonie SMT
  
MAART  
  
3 Film: (“Michiel de Ruyter”) Zijactief (Roermond)
4 Etentje (Valuas College Venlo) Zijactief 
6 Vrijwilligersfeestavond (Bowling)   Parochie
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



MAART

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 Bloemenactie SVO
6 Ophalen enveloppen goede doelen actie Collectecomité
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
18 Aege Bojjum Live AMC
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
  



 
 
 

Dat kan want 28 februari komt de harmonie 
met potgrond langs de deur. 

 
 

Vanaf 10.00 UUR 
 
 

Harmonie Sub Matris Tutela komt 28 februari, 
huis-aan-huis potgrond verkopen.                                   

U kunt de potgrond in zakken van 40 liter kopen.  
 









Glasweb in Oostrum? 
Beste inwoners van Oostrum, wij willen toch niet dat straks in heel de gemeente 
Venray glasvezel ligt en in Oostrum niet.                                                                             
Meld je dan nu aan via glaswebvenray.nu  of via oostrum@glaswebvenray.nu   
en geniet nog van de € 7,50 korting voor de eerste 6 maanden.                                                                                                    
Voor meer info kunt U ook terecht op woensdagavond 

25 Februari in café AMC van 19.30 tot 22.00 uur 

Verder kunt U ook terecht in computer winkel Compuzone Stationsweg 126 in Oostrum.                                            
Voor verdere vragen kunt u altijd het email adres oostrum@glaswebvenray.nu  gebruiken. 

Het Oostrum team wenst U prettige carnavals dagen 

 

 

 

 

 
4 feb. Jl. hadden we een High Tea middag met alle deelnemers en vrijwilligers.  
Totaal namen we met 51 personen deel aan deze activiteit. 
 
Wat is High Tea? 
Dit is een gewoonte uit Engeland, die ontstaan is rond 1840, en deze traditie bestaat nog steeds. 
Het staat in teken van thee drinken in vele soorten ,en  een lichte maaltijd met vele hartige en zoete hapjes. Wij als 
Nederlanders ,hebben deze geweldige leuke traditie overgenomen ,en wordt gedaan door jong en oud! 
 
Deze activiteit werd geheel verzorgt door onze eigen vrijwilligers. Vele hadden aangeboden om thuis iets te maken.          
Het was geweldig.!!!! 

2 soorten Soep, hartige gerechtjes, en natuurlijk ook vele soorten zoete hapjes. Je kon het niet bedenken of het was 
aanwezig.  Wafels, Kruimelvlaai., Muffins, Slagroomkoek, en een overheerlijke kwarktaart. Wat werden we verwend ,en 
wat was het gezellig. En onder het genot van een Engels kopje thee, was het een zeer geslaagde middag.  Wat was het 
allemaal heerlijk. Alles was op! 

Iedereen heel, heel Hartelijk bedankt voor deze Super geweldige inzet, op wat voor manier dan ook. 

Bestuur, Deelnemers en Vrijwilligers Zonnebloem Oicastrum 

 

Cursus voor vrijwilligers in de zorg. 

Hospice Zenit in Venray en Hospice Mariaweide uit Venlo, gaan eind maart 2015 weer 
met een nieuwe cursus starten.  Via deze cursus gaat men mensen opleiden om te 
gaan werken als vrijwilliger in de zorg. Een vooropleiding in de zorg is niet nodig.  

Wat wel nodig is, is een dienstbare houding en een gezonde geest in een gezond lichaam. Ook is het belangrijk om 
flexibel in de werktijd te zijn. De cursisten krijgen een scholing van 10 dinsdagavonden. Daarin is aandacht voor 
theoretische kennis en voor het oefenen van praktijksituaties. Na de scholing wordt er verwacht dat de vrijwilligers 
gemiddeld 1 keer per week inzetbaar zijn in het hospice.   

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.  

Hebt u interesse? U kunt u aanmelden via de website www.hospicezenit.nl of via Mw. Cis van Deurssen, 0478-551434.  
U wordt altijd uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. 

  



 
        

    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 
 

Naam : ……………………………………………..…

Pc & Woonplaats : …………………………….………………….

E-mailadres : ……………………………………………….

Elke 2e persoon 50% korting
op zwemmen bij Center Parcs Het Meerdal! 
Tegen inlevering van deze coupon bij de Receptie van Het Meerdal, 

krijgt elke 2e persoon 50% korting op toegang tot het subtropisch zwemparadijs!

Deze coupon is geldig van 14 februari t/m 31 maart 2015.

Kijk voor de actievoorwaarden en andere informatie op:  www.dagjemeerdal.nl

 



Nieuwe training voor naasten van mensen met psychische en/of verslavingsproblemen 
 
Vincent van Gogh start in maart met een nieuwe training voor familie en naasten van mensen 
met psychische en/of verslavingsproblemen. In deze training ‘de Mat: interactievaardigheden’ 
krijgen deelnemers praktische vaardigheden aangeleerd die helpen in het omgaan met lastige situaties. 
Het doel van de training is om familieleden en naasten zo te versterken dat zij een veilige en 
effectieve samenwerking op kunnen bouwen met hun zieke familielid maar ook met de 
hulpverlening en anderen binnen het gezin.  Er gaan 2 groepen van start: op 2 maart in Venlo 
en op 17 maart in Venray. 
 
Informatie en aanmelding: Informatiepunt Vincent van Gogh 
Telefoon: 0478 – 527 066 of e-mail: informatiepunt@vvgi.nl 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

Noteer in uw agenda:  
 

Harmonie  SMT  Organiseert: 

Rommelmarkt   zondag   08 Maart 2015.  

11.00 uur tot 13.00 uur   
 

U kunt uw spullen weer zoals van ouds brengen op 

 Zaterdag 07 maart 2015 van 10.00 uur tot 12.00 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: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................……………. 
 

Daarom

• Komt bij u thuis.
• Deskundig en eerlijk advies.
• Lokaliseren en oplossen van problemen.
• Alles wordt voor u aangesloten en ingesteld.
• Ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar.
•• Alles voor bedrijf, thuis, auto of boot.

                 info@in2sound.nl | Tel: 06-14653208



Naam

E-mail

Woonplaats

✁

een dagje naar

Limburgse Peel 
•	Kinder-doe-bad
•	Kikkerfamilie	in	peuterbaden
•	Golfslagbad
•	Waterglijbaan
•	Gratis	parkeren
•	En	nog	veel	meer...

Peelheideweg	25,	America

Voor het reserveren van zwemkaartjes en overige info zie

www.dagjelimburgsepeel.nl

€	2,50	p.p.	korting!
Geldig bij Center	Parcs	Limburgse	Peel van

14 februari t/m 1 maart 2015
Vul	de	coupon	in,	knip	hem	uit,	lever	hem	in.

Denk mee met je bank 
 
Wat vinden onze leden belangrijk? Dat is de vraag die voor ons centraal staat. Rabobank werkt voortdurend aan 
het verbeteren van haar dienstverlening en daar betrekken wij onze leden graag bij! Bent u lid van Rabobank 
Horst Venray? Dan nodigen wij u graag uit om met ons mee te denken. Door uw mening met ons te delen, kunnen 
wij ervoor zorgen dat onze dienstverlening beter aansluit bij wat u belangrijk vindt.  
 
Dichterbij dan ooit 
'Denk mee met je bank' is een online community waar leden van de Rabobank hun mening geven, ervaringen 
delen en verbeterpunten aandragen. Wij zijn op zoek naar leden die kritisch zijn en met ons mee willen denken 
over diverse onderwerpen, zoals het vereenvoudigen en verbeteren van (bestaande) processen, nieuwe diensten 
en producten. Daarnaast willen wij ook graag weten wat onze leden belangrijk vinden in hun leefomgeving.  
 
Aankomende lokale onderwerpen 
- Dichtbij blijven in het huidige digitale tijdperk 
- Veilig bankieren 
- Ledenmagazine Dichterbij 
- Hoe u gebruik maakt van onze dienstverlening 
- Onderwerpen ledenraadsvergadering 
 
Deelnemen? 
Wilt u deelnemen aan de community? Stuur dan een e-mail met uw voor- en achternaam, geboortedatum en e-
mailadres naar cooperatie@horstvenray.rabobank.nl. Vervolgens ontvangt u op korte termijn uw persoonlijke 
inloggegevens. 
 
 





 

 

Straotestrijders opgelet!! 

Op zondag 31 mei vindt op sportpark de Spar de tweede slag om de Aostrumse 
straotestrijd plaats. 

Straten gaan die dag, zoals vorig jaar een onderlinge strijd aan op verschillende 
spelen. Denk aan: jeu de boules, voetbal en voetbalspelen, waterspel, 
krachtspel, korfbalspel, denktank en een tennisspel. De twee beste teams 
spelen een tot het laatste moment onbekend finalespel. De 
teamcaptains/straotambassadeurs zijn inmiddels alweer benaderd dus de 
voorbereidingen kunnen beginnen. 

 

 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 01-06-2000). 
 Aanmelden kan bij de teamcaptains/straotambassadeurs. Zij zullen de 

straatbewoners benaderen. 
 “Buitendorpse” deelnemers en “vergeten” deelnemers  kunnen zich aanmelden via 

(straotestrijd@svoostrum.nl) o.v.v. naam, leeftijd, adres. 
 Aanmelden kan tot uiterlijk 16 mei. 
 Er zijn diverse activiteiten voor de allerkleinsten. 
 straotestrijd@svoostrum.nl  is ook het adres waar je met je vragen terecht kunt. 

 
 

Zorg dat je d’r bij bent! 

  

LR en PC Nobel Oostrum 
 
Op zaterdag 7 februari behaalde Bianca Enders een 3e plaats in de klasse B springen. 

Ze startte met haar paard Elena op een indoorwedstrijd in Asten. 
 
 

 



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
  
OKTOBER  
  
1 Dag voor de Ouderen (voor alle Ouderen) KBO
3 Wandelen KBO
5 Knutselmiddag KBO
6 Molukse avond Zijactief
14 Dagreis Wittem (met Oirlo & Castenray) KBO
15 Herfstwandeling KBO
19 Knutselmiddag KBO
20 Kienen KBO
21 Kienen De Zonnebloem
22 Fit door de overgang (Lezing door Mw. Dr. B. Havenith) Zijactief
29 Wandelen KBO
  
NOVEMBER  
  
9 Knutselmiddag KBO
10 Meidenkist (door Dhr. C. Prinsen) Zijactief
12 Algemene Ledenvergadering (Roermond) Zijactief
12 Wandelen KBO
17 Kienen KBO
?  KBO
23 Knutselmiddag KBO
24 Wet WMO (Lezing door Mw. J. Hendrix) Zijactief
26 Wandelen KBO

  



DECEMBER  
  
7 Knutselmiddag (Kerst) KBO
8 Kerststukjes (Martine Weys) Zijactief
8 Kienen KBO
9 Kerstmiddag De Zonnebloem
10 Wandelen KBO
10 Kerstviering (D’n Oesterham) KBO
17 Kerstavond Zijactief
24 Wandelen 

 
 

Jeugd    
 

Uitslagen    
 

zaterdag 7 februari 2015    
 

alle wedstrijden afgelast    
    
Programma    
 

zaterdag 21 februari 2015    
 

geen programma    
    

Senioren    
 
Uitslagen    
 

zondag 8 februari 2015    
 

SVEB 1 SV Oostrum 1 afgelast  
SV Oostrum 2 Melderslo 2 afgelast  
S.V. Oostrum 3 VCH 4 afgelast  
Wittenhorst 9 S.V. Oostrum 4 2 - 1  
Heijen 4 S.V. Oostrum 5 afgelast  
    
Programma    
 

zondag 22 februari 2015    
 

SV Oostrum 1 Olympia'18 1 14:30 Wedstrijdsponsor: Custers/JV Daken BV 
Sporting S.T. 2 SV Oostrum 2 11:00  
America 3 S.V. Oostrum 4 9:30  
    

 





 
 
Uitslagen: 
 
Oranje Wit (L) A2 – Oostrum A1    7 - 2 
De Merels D2 – Oostrum D1    4 – 0  
DES (V) C2 – Oostrum C1    2 - 4 
Oostrum B1 – Spes (M) B2    8 - 8 
Oostrum A1 – De Peelkorf A2    5 - 7 
Oostrum 1 – Oranje Wit (L) 3    12 – 3  
Oostrum MW1 – Merselo MW1    3 - 7 
 
 




