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Vastelaovend vurbeej, 

Dan hedde nou tied um 

Op te ruume.  !!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

Harmonie Sub Matris Tutela Organiseert: 

Rommelmarkt. 

Zondag   08 maart 2015.  

Aanvang:  11.00 uur. ( sluiting 13.00 uur ) 

U kunt uw spullen brengen op: 

Zaterdag 07 maart: van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

p.s. Alle overgebleven spullen gaan zoveel als mogelijk naar goede doelen. 

 

 

 

Vastelaond vurbeej, 

Dan hedde nou tied um 

Op te ruume.  !!!!!!!!!!!! 



ZATERDAG  21 Februari 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

21 febr. 09.00u. Inzamelen oud papier
23 febr.  18.45u. Repetitie jeugdorkest
               20.00u. Repetitie orkest
25 febr.  16.00u. Leerlingen slagwerk
               19.00u. Repetitie Hit-it
               20.00u. Repetitie slagwerkgroep 

Agenda

28 febr. Potgrondactie 

Zondag 22 feb.  11.00 uur: Hoogmis (orgelspel)          
  Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.                              

Vrijdag 27 feb. 19.00 uur: H. Vormselmis 
                             voor leerlingen van groep 8.                                                     
Het H. Vormsel wordt toegediend door hulpbisschop 
Mgr. E. de Jong.   
voor de vormelingen, hun ouders en leerkrachten,
voor onze parochie Oostrum, voor de jongeren en 
ouderen, voor de vrede in de wereld.       

Het telefoonnummer van pastoor J. Boon, 
Lovinckplein 8, 5813 CC Ysselsteyn, is 545055.
Het telefoonnummer van de pastorie, Mgr. 
Hanssenstraat 20, is 851146. 
In verband met tijdige publicatie in het 
Oostrum’s Weekblad en Peel en Maas 
dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 
10.00 uur op te geven bij kerkbestuurslid                                                            
Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  584031.                                                                                                                                          
                                                         



DE SPIEGEL VAN HET LEVEN

Onlangs werd bekend dat het openbaar vervoer over enige tijd overgaat naar een andere vervoerder.             
Voor de  meeste mensen maakt het niet zo veel uit, als ze maar van a naar b komen. Maar je zou als huidige 
vervoerder maar aan de kant worden gezet. Het is logisch dat men probeert te achterhalen of er geen 
sprake is van oneerlijke concurrentie. Wij als Christenen zijn ook op weg van a naar b: van geboorte tot 
een leven na de dood. Maar wat maken wij van de weg die wij afleggen? Jezus is daar duidelijk over als Hij 
zegt:             “Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij. Zij eren Mij, maar zonder zin, en 
mensenwet is wat zij leren.” Deze uitspraak is een citaat van de profeet Jesaja. Zo goed komen wij er dus 
niet van af. Maar wij zijn nog (lang) niet bij b aangekomen, we hebben nog de tijd om ons te beteren. Een 
uitgelezen tijd hiervoor is de weg die wij nu afleggen tussen carnaval en Pasen. In dit jaar dat toegewijd 
is aan het religieuze leven mogen wij ons afvragen wat wij nu kunnen leren van de mensen die hun leven 
geheel aan God toegewijd hebben. Een antwoord geeft ons de prefatie van de kloosterlingen: ‘in hen roept 
Gij de mensheid terug tot de heiligheid die zij eens van U ontvangen had en maakt Gij haar vertrouwd met 
de gaven die zij zal bezitten in het komend Rijk.’ Een kloosterling gunt ons al een blik op de doel van onze 
reis. Van God hebben we een betrouwbare ‘vervoerder’ gekregen in de persoon van Zijn Zoon Jezus. Bij 
Hem is er geen sprake van oneerlijke concurrentie .Laten wij Hem als een wegwijzer met ons meegaan. In 
deze veertigdagentijd kunnen we hier eens meer dan anders bij stil blijven staan. Want het is ronduit een 
verarming wanneer de band wordt losgelaten met de vastentijd voor Pasen. Niets is zinvoller dan na (een 
paar) dagen losgegaan te zijn op zoek te gaan naar onze diepste levenszin. Want ons hectische leven, ons 
werk, onze relaties en liefdes vragen nu eenmaal van tijd tot tijd om bezinning. Veertig dagen om  je leven 
te herordenen, op te schonen en om – nu met de schmink en het masker af – eens goed in de spiegel te 
kijken. Het mag best eens gesteld worden, dat het God zelf is die ons in die veertig dagen deze spiegel 
voorhoudt. Je moet er dan natuurlijk wel in durven kijken. Alleen zo komen we ook veilig en goed van a 
naar b.
           pastoor J. Boon

  
FEBRUARI  
  
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 
23 Knutselmiddag KBO 





 
 
 
 
 
 

 
De carnaval is voorbij en het wordt weer tijd voor een                        

GEZONDE maaltijd, al zal er door onze gasten wel niet zoveel “vette hap’ 
gegeten zijn tijdens deze dolle dagen.  

 
We willen voor u op  woensdag 25 februari het volgende koken; 

 
Uiensoep 

------ 
Boerenkool 

 
schoudercarbonade 

 
    ------ 

Chipolatapudding 
 

 
Mochten er mensen zijn die niet zo mobiel zijn ( rolstoel / niet goed ter been ) maar 
toch graag willen aansluiten aan de dis, vermeld het op het inschrijfformulier en wij 
zorgen dat dit geen probleem hoeft te zijn. 
De kosten voor dit etentje bedragen 7.50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 21 februari opgeven 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
         
              Graag tot ziens.      De vrijwillige megjes uut de keuken. 
 
Kijkt u ook eens op onze mooie website. www.oesterham.nl 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:___________________________________________________ 
 
Komt met  _________    perso(o)n (en) 
 
Wil(len) graag aansluiten aan de dis op woensdag 25 februari a.s. 
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.   
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  21 februari bij Dorpscentrum D’n Oesterham 





 
 
 

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.  
 



 
        

    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 
 

MIJLING SPECIAAL OPTIEK          Passage 5 - Venray – www.mijlingoptiek.nl 

 

Optometrie  

Optometrie 
 

De optometrist onderzoekt de gezondheid van ogen 
om eventuele oogafwijkingen en oogziektes op te 
sporen.  
 
Vroeger deed alleen de oogarts het oogonderzoek en 
zorgde de opticien voor de bril en/of contactlenzen.  
De optometrist kan het allebei en nog veel meer.  
Zij voert een optometrisch onderzoek uit. Blijkt tijdens 
het onderzoek dat verdere medische behandeling nodig 
is, dan wordt u via uw huisarts doorverwezen.  
Wilt u ook een deskundig onderzoek? 
Ik zie u graag in onze winkel. 
 

 Resie van Dijck 



    
       
 
 
 

Dag voor alleengaanden 2015. 
 
9 april 2015 in Hotel “de Maasparel”in Arcen 
 
Thema ‘EIGEN’wijze vrouwen 
 
Ken je het tv-programma ‘Krasse Knarren’? In dat programma verblijven 5 oudere 
bekende Nederlanders in een villa, opgenomen in ons eigen Limburgse Thorn. 
Het is een experiment dat aantoont dat oudere mensen meer kunnen dan ze zelf 
denken, als ze samenwerken en elkaar helpen. 
Dat is ook de boodschap die we willen overbrengen tijdens de Dag voor 
Alleengaanden. Bij ons geen ’krasse knarren’ maar ‘EIGEN’wijze vrouwen! 
 
Is mijn sociale netwerk wel groot genoeg en hoe bouw ik dat uit? Hoe bereid ik me 
voor op een toekomst waar ik zelf de regie in handen houd? 
Wat heb ik zelf te bieden met mijn talenten en mogelijkheden? Deze en andere 
vragen staan centraal tijdens deze leerzame dag, die als doel heeft elkaar ontmoeten 
in een gezellige en ontspannen sfeer. 
Ook vrouwen die geen lid zijn van ZijActief Limburg zijn van harte welkom. 
 
Programma 
 
 
 9.30 uur 
10.00 uur 
10.30 uur 
10.45 uur 
12.00 uur 
13.30 uur 
15.30 uur 
16.00 uur  
 
 

 
Ontvangst met koffie/ thee en vlaai 
Meditatieve viering 
Pauze 
Grip op onze toekomst 
Lunchpauze 
Op stap in de oude kern 
Pauze met koffie of thee 
Afsluiting van de dag 

 
Opgeven vóór 25 februari 2015. 
De kosten voor deelname bedragen € 17,00 p.p. voor leden; niet leden betalen 
€ 22,00 p.p..(inclusief consumpties en lunch) 
Gelieve het bedrag over te maken op rekeningnummer NL89Rabo0140093613  t.n.v. 
ZijActief Oostrum onder vermelding van je naam. 
Bij annulering wordt niets gerestitueerd. 
 
 
 
 
 
 





 

 

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! 

  

Als u een doorlopende machtiging heeft afgegeven dan wordt op 23 februari a.s.  
de contributie 2015 van uw bankrekening afgeschreven. 
 
 



 

Lezing over Madagaskar 
 
IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 23 januari een lezing over de Madagaskar; de speeltuin van de 
evolutie. De lezing start om 20:00 uur in zaal de Kemphaan, Kennedyplein in Venray en wordt verzorgd door Paul van 
Hoof. De lezing is gratis voor leden van IVN-Geijsteren-Venray. Niet-leden betalen een bijdrage van € 2. 
 

Paul van Hoof, afkomstig uit Venray, is bioloog en 
professioneel natuurfotograaf. Tijdens zijn lezing zal hij u aan 
de hand van schitterend beeldmateriaal meenemen naar de 
bijzondere natuur van Madagaskar. 
Madagaskar hoort bij Afrika, maar heeft weinig met het 
vasteland gemeen. Miljoenen jaren geleden splitste het 
eiland zich af van Afrika en pas later van India.                           
Door de geïsoleerde ligging heeft zich een unieke natuur 
kunnen ontwikkelen. Die heeft iets van Afrika en van Azie, 
maar kent vooral veel eigen soorten, zoals lemuren 
(halfapen) kameleons, gekko’s en kikkers.                                        
 

 
 
Natuurlijk kent Madagaskar ook een grote verscheidenheid aan 
bijzondere planten,vogels en insekten.                                                                          
De dieren zijn vaak felgekleurd of juist bijna onvindbaar door hun 
fantastische camouflage.  
Paul van Hoof heeft er tijdens zijn reis voor gekozen om zich op twee 
regio’s van het land te focussen.                                                                        
Daardoor leerde hij deze gebieden en het gedrag van de daar 
aanwezige dieren beter kennen, wat heeft geleid tot betere foto’s.  
 
 
 

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 en inschrijven kunt U terecht op de woensdagavonden 

25 Februari en  4 Maart in café AMC Oostrum 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 Glasweb Team   

 

 

Als u een doorlopende machtiging heeft afgegeven dan wordt op 23 februari a.s.  
de contributie 2015 van uw bankrekening afgeschreven. 
 
 



 

 

 

 

Bent u de 55 gepasseerd en nog geen lid van de KBO?  
 

Lees dan verder: 

 

Er zijn veel goede redenen om lid te worden van de KBO : 

 

Wij pleiten o.a. voor: 

 Een goede en betaalbare gezondheidszorg 
 Uw inkomen, behoud van de AOW, de hoogte daarvan en uw pensioen 
 Voldoende, betaalbare, veilige en voor ouderen geschikte woningen 
 Een goed geregeld, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer 

 

Service o.a.: 

 Informatie en verwijzing 
 Ouderenadvisering 
 Rijbewijskeuring vanaf 75 jaar voor € 30.00 
 Belastingservice 

 

Activiteiten: 

 Er zijn allerlei activiteiten voor leden. Men kan deelnemen aan cursussen, informatiebijeenkomsten 
of aan één van de vele activiteiten op sociaal of recreatief gebied. 

 

Extra voordeeltjes: 

 Het ledenmagazine Nestor en het regioblad De Schakel (10 keer per jaar) 
 Interessante kortingen (via de ledenpas) op o.a. (zorg)verzekeringen, rijbewijskeuring, diverse 

evenementen en beurzen 
 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat 

De contributie bedraagt € 20.00 per jaar.  

Wilt u ook lid worden en gebruik maken van alle voordelen die hieraan verbonden zijn?                         

Vul dan het formulier in en bezorg dit bij het secretariaat. (zie briefhoofd) 



 
 
 
 
 
 

 
 

AANMELDINGSFORMULIER 
Lidmaatschap KBO t.b.v. Ledenadministratie 
 
Persoons/adres/overige gegevens 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
 

HOOFDBEWONER MEDEBEWONER 

NAAM 
 

  

VOORLETTER(S) 
 

  

TUSSENVOEGSEL 
 

  

STRAAT 
 

  

HUISNUMMER 
 

  

POSTCODE 
 

  

WOONPLAATS 
 

  

TELEFOONNUMMER 
 

  

E-MAIL ADRES 
 

  

GESLACHT M/V 
 

  

GEBOORTEDATUM 
 

  

NAAM VERZORGINGSHUIS 
 

  

KAMERNUMMER 
 

  

NAAM AFDELING 
 

OOSTRUM IDEM 

 
 
 
MET INGANG VAN: …………………………………. 
 
 
HANDTEKENING”  …………………………………. 
 



 
 
Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 14 februari 2015    
 
geen wedstrijden    
    
Programma    
 
zaterdag 21 februari 2015    
 
SV Oostrum A1 EWC'46 A1 15.00  
Ysselsteyn B1 SV Oostrum B1 15.00  
Constantia B2 SV Oostrum B2 15.00  
Constantia C2 SV Oostrum C2 12.00  
Constantia D2 SV Oostrum D2 12.00  
SV Oostrum F3 Constantia F3 10.30  
    
Bekerwedstrijden    
 
S.V. Oostrum D1G SV Lottum D1 10:30  
S.V. Oostrum F1 HRC'27 F1G 10:30  
SV Venray F10G S.V. Oostrum F2 12:15  
    
dinsdag 24 februari    
 
SV Oostrum A1 Heijen A1 20.00  
    

Senioren    
 
Uitslagen    
 
zondag 15 februari 2015    
 
geen wedstrijden    
    
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  

 



MAART  
  
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


