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Prins Clemens d’n Urste, Adjudante Sander en Ron, Nar Willem, 

Vorst Rob, Jeugdprins Joost d’n Urste, Jeugdvorst Fer,  
Jeugdnar Jesse, Raod van Elluf, Jeugdraod, Jeugdkemmissie en 

ut Bestuur van C.V. “De Karklingels” wille iederieën hieël 
harteluk bedanke vur enne schônne Vastelaovend 2015. 

 
Speciale dank an de Wagebouwers, Aostrumse horeca, Aacht 
vur Elluf, Joekskapel Ut Göt, de Hermeneej, DJ-Jan, Relouw 

licht en geluid, Millenium Sound, de Gast DJ’s beej de jeugdbals 
en peuterbals, Jos Euwes en alle artieste.  

 
En netuurlek alle meense die mitgewaerkt hebbe of anwezig ware 

bìj de aktieviteite, went zonder óllie was d’r gèn fieëst gewist. 
Weej hebbe genote van en geweldig fieëst!!! 

 
Bedankt!!! 



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

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

                      
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.           

Zondag 1 maart  11.00 uur: Hoogmis (Gemengd Koor) 

overleden ouders Loonen-van Rens, Deken Loonen, 
	 Wim	en	Annette	Loonen,	Annie	Loonen,	
	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,	
familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.    

N.B.: Als blijk van dank en waardering worden alle 
vrijwilligers van onze parochie Oostrum  
         uitgenodigd deel te nemen aan de 
welverdiende vrijwilligersfeestavond op vrijdag 
6 maart 2015 in de Bowling te Oostrum.                                                              
Aanvang van de feestavond: 19.30 uur!

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.                                                                                                                                          
                                   
                                                        



GELUK: GELD, ROEM, MACHT?

Waar zoeken wij ons geluk in? Er zijn mensen die het zoeken in geld. Er is zelfs een televisieprogramma dat 
hierop inspeelt: ‘Geld maakt gelukkig’.  Zo’n  uitspraak is van hetzelfde kaliber als ‘liefde maakt blind’. De 
realiteit laat ons toch wel wat anders zien. Geld, dat maakt ons ten diepste niet gelukkig. Misschien wel 
tijdelijk.	Dat	geldt	trouwens	ook	voor	eer	en	roem.	De	afgelopen	zondag	zijn	de	oscars	weer	uitgedeeld.	
Films	en	acteurs	die	om	welke	reden	er	(toren)hoog	bovenuit	komen,	die	vielen	in	de	prijzen.	Dit	is	helaas	
ook	vaak	maar	tijdelijk.	Waar	vinden	we	dan	ons	geluk?	Laat	ik	nog	eens	een	balletje	opwerpen?	In	macht	
misschien? Vergeet het maar, want hierdoor maken we andere mensen ongelukkig en zal men ons niet 
hoogachten. Waar vinden we ons geluk dan wel in? Door eens goed naar onszelf te kijken, te kijken hoe ik 
mijn leven gestalte geef, hoe ik mijn leven invul. We kunnen ons afvragen waar ons hart nu eigenlijk naar 
uitgaat.	Vaak	stelt	het	niets	voor,	omdat	we	ons	geluk	in	tijdelijke	dingen	blijven	zoeken.	We	zullen	dus	
op	zoek	moeten	gaan	naar	iets	wat	blijvend	is.	En	daar	worden	we	in	deze	veertigdagentijd	vaak	genoeg	
op gewezen in de kerk. De centrale vraag is hoe mijn verhouding met onze lieve Heer is. Vaak komt Hij er 
maar	bekaaid	vanaf.	En	om	met	de	titel	van	een	ander	televisie	programma	te	spreken:	we	zijn	als	een	
dubbeltje op zijn kant. Het kan twee kanten uitvallen. We zouden het aan het toeval kunnen overlaten, 
maar we zouden ook een handje kunnen helpen om het dubbeltje de goede kant op te laten vallen. Helaas 
doen velen hier niets aan. We komen dan in een stemming terecht van: wie voor een dubbeltje geboren 
is, die zal nooit een kwartje worden. Gelukkig is het bij God allemaal anders, als we maar eens iets meer 
zouden	proberen	om	onze	best	te	doen,	om	te	luisteren	naar	wat	Hij	ons	te	zeggen	heeft	en	daar	ons	leven	
door	laten	leiden.	Dan	stijgen	wij	in	waarde,	valt	het	dubbeltje	uiteindelijk	de	goede	kant	op	en	krijgen	wij	
misschien wel op het eind van ons leven een (dik)verdiende oscar voor hetgeen wij gedaan en gepresteerd 
hebben. En terugkijkend zullen we dan vaak zien dat we dan best wel gelukkig waren, al denken we er nu 
misschien anders over.

            pastoor J. Boon

FEBRUARI  
  
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 
5 Wandelen KBO
6 Vrijwilligersfeestavond (Bowling) Parochie
8 Rommelmarkt Harmonie SMT
9 Knutselmiddag KBO
11 Muziekmiddag (met de Maasbloemen) De Zonnebloem
14 Singchallenge (De Schatberg, Sevenum) AZKompeneej
17 Kienen KBO
18 Bedevaart & Quiz te Smakt Zijactief
18 Smakt (met Oirlo & Castenray) KBO
19 Wandelen 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 





Uutslag optocht CV de Karklingels 
 

 
Categorie A kinderen kleine groepen 

   1 60 Weej make een vette party 
2 56 Pipi Langkous 
3 55,5 Basisschòl kwartet 
4 55 Weej slingere same dur Aostrum 
5 54,5 Circus gekkehuus uut de Boshuuze 

   Categorie B groepen t/m 4 personen 

   1 66 Ziede geej de neeje kroegbaas van de BIT 
2 63,5 Weej zien tiggepole 
3 61 Weej verzamele glas 
4 58 Weej gaeve een reundje 
5 54,5 Buutebeentjes 
6 53,5 50 

   Categorie C groepen 5 t/m 12 personen 

   1 57,5 De houthakkers 
2 56,5 Ald Aostrumse prinse 
3 56 Hiep hiep hoera 

   Categorie D groepen meer dan 13 personen 

   1 64 De bijtjes 
2 58,5 Vrollie van de raod 
3 57 Dat slut nurges op 

   Categorie E eenlingen 

   1 59,5 Ik zuuk goeie raod 
2 56,5 Indiaan 

   Zet em Opperpries 
De bijtjes 
 

 

28	febr.	10.00u.	Potgrondactie
2	mrt.	 18.45u.	Repetitie	jeugdorkest
												 20.00u.	Repetitie	orkest
4 mrt. 15.00u. Music for Life 

16.00u. Leerlingen slagwerk
											 19.00u.	Repetitie	Hit-it
										 20.00u.	Repetitie	slagwerkgroep	

Agenda

7	mrt.	 Inzamelen	oud	papier
7	mrt.		 Inzamelen	spullen	rommelmarkt
8 mrt.  Rommelmarkt
14/15	mrt.	Solisten-	en	ensembletreffen	in	Venray
21	mrt.	Inzamelen	oud	papier





 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met medewerking van de gemeente Venray en Wonen Limburg organiseert de Commissie Bouwen, 
Verbouwen en Woonomgeving (BVW) *) een voorlichtingsmiddag.  
 

Wat is het woningbeleid van de gemeente Venray? 
en 

Wat doet Wonen Limburg in de gemeente Venray?  
 
Datum:   Woensdag 18 maart 2015. 
Tijd:     14:00 uur tot 16:00 uur. 
Plaats:    Kemphaan, Kennedyplein 1, Venray. 
 
Programma: 

13:30 Zaal open. Ontvangst met koffie/thee. 

14:00   Welkom  

14:05 dhr. M. van Dijk. Introductie Cie. BVW 

 Ondertekening convenant Wonen Limburg – Cie BVW 

14:15  Wethouder H. Teunissen. Woningbeleid gemeente Venray.   

14:30  dhr. M. Delhij, Presentatie Wonen Limburg.  

            *Missie en beleid 

            *Aspecten rond Inschrijving, Wachttijden en Toelatingscriteria 

            *Resultaten van enkele door Cie BVW behandelde projecten.           

            *Overzicht komende projecten met verwachte inbreng Cie BVW 

15::00   Pauze 

15:15   Gedachtenwisseling en beantwoording van vragen. 

16:00   Sluiting. 

 
De toegang is gratis en iedereen is welkom. In verband met de organisatie wordt aanmelding op prijs gesteld. 
Aanmelding kan per e-mail: secretariaat@gehandicaptenplatformvenray.nl of per telefoon: 0478 - 550395. 
 
Bij aanmelding en/of voor aanvang en/of tijdens de pauze kunnen schriftelijke vragen ingediend worden. 
Maar uiteraard is er na de pauze ook gelegenheid tot het mondeling stellen van vragen. 
 
*) De commissie Bouwen, Verbouwen en Woonomgeving is een gezamenlijke commissie van de Centrale van Ouderenverenigingen 
en het GehandicaptenPlatform Venray.  



 
        

    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 



18 maart Bedevaart Smakt 
Tezamen met Oirlo en Castenray gaan we 18 maart naar Smakt. 
 
Het programma is als volgt:    14.30 uur de H. Mis 
 
Daarna gezellig samenzijn onder het nuttigen van 2 kopjes koffie en vlaai in het Pelgrimshuis Uw bijdrage hiervoor is               
€ 2.75 per persoon; gaarne te voldoen bij opgave uiterlijk 10 maart bij Leny Tromp, Stationsweg 211a. 
Bij goed weer gaan we op de fiets; in dat geval wordt u tussen kwart over één en half twee verwacht op het Dorpsplein. 
Indien u per auto wenst te gaan , vertrekken we om 14.00 uur vanaf het Dorpsplein. 
Als u geen vervoer hebt en graag wil meerijden kunt u dit aangeven op het onderstaande strookje 
 

 
 
Smakt 18 maart 
 
Naam…………………………………………. 
 
◊ per fiets                      aantal personen…………. 
 
◊ per auto                      aantal personen…………. 
 
◊ geen vervoer              aantal personen………….. 
 
Gaarne aankruisen wat van toepassing is. 
 
Mocht u per auto gaan wilt u ons dan laten weten hoeveel personen u eventueel kunt meenemen,                                          
zodat we met minder auto’s kunnen vertrekken. De vergoeding voor de chauffeur is € 2.00 
 
Tot ziens op 18 maart. 
 
 

Wonen in Venray 
Bijeenkomst 18 maart in de kemphaan.  

 
 
 

Begin 2014 hebben de Centrale van Ouderenverenigingen en Gehandicapten Platform Venray besloten tot het 
instellen van een gezamenlijke commissie Bouwen, Verbouwen en Woonomgeving  (Cie. BVW). Deze commissie heeft 
tot taak bij de ontwikkeling van bouwplannen in een zo vroeg mogelijk stadium adviezen uit te brengen.  
 
 Op 18 maart organiseert de cie. BVW met  medewerking met de Gemeente Venray en Wonen Limburg een 
voorlichtingsmiddag voor de burgers van Venray. Tijdens deze middag zal zowel vanuit de gemeente Venray als ook 
vanuit Wonen Limburg in gegaan worden op hun rol op het gebied van woningbeleid. De toegang tot deze bijeenkomst 
is gratis en iedereen is welkom. Wel wordt in verband met de organisatie aanmelding op prijs gesteld. Aanmelden kan 
per e-mail: secretariaat@gehandicaptenplatformvenray.nl of per telefoon 0478-550395.    
   

Met de gemeente Venray en Wonen Limburg heeft de Cie. BVW regelmatig. Omdat zowel de gemeente Venray 
als ook Wonen Limburg de doelstelling van de Cie. BVW actief ondersteunen zijn convenanten opgesteld. Het convenant 
tussen de gemeente Venray en de Cie. is reeds ondertekend. Het convenant tussen Wonen Limburg en de Cie. zal 
tijdens de bijeenkomst op 18 maart getekend worden.  

 
 

 
  
 



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

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   
 
 
 



 
Lente       Lente      Lente 
Wandelen     Wandelen     Wandelen 
 
Dames en heren KBO wandelaars. De winter is voorbij. De lente is begonnen. 
Het is nu mooi de tijd om ons wandelen weer op te pakken. 

 
 Elke maand op de eerste en derde donderdag van de maand.  
 Vertrek om 09.00 uur bij de watermolen. 
 Ongeveer anderhalf uur. 
 Het tempo wordt aangepast. Iedereen kan dus mee. 
 In beweging blijven is goed voor iedereen 
 Iedereen is van harte welkom.  
 Laatste wandeling in 2015 is de herfstwandeling van 15 oktober. 

 
Helaas staan er nu een aantal verkeerde data in de agenda van het Oostrums Weekblad.                                               
De data zullen in een van de  komende edities aangepast worden. 
 
Trek je wandelschoenen aan en kom  op 5 maart naar de watermolen. 
 
 
 
 
 
 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  woensdagavond 

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   

 

 



Workshop creatief vlechten met wilgentenen 
 
IVN Geysteren-Venray organiseert op maandag 9 maart van                     
20:00 tot 23:00 uur een workshop creatief vlechten met wilgentenen bij Boer Hans, Kiekweg 1 Venray.                                           
De kosten bedragen €15 per persoon voor leden van IVN-Geysteren-Venray. Niet-leden betalen een bijdrage van €20. 
Het bedrag is inclusief wilgentenen, gebruik van mallen en gereedschappen. U kunt zich tot 5 maart opgeven door het 
bedrag over te maken op rekeningnummer NL36RABO 0156 3203 39 ten name van IVN Geysteren-Venray o.v.v. 
“creatief vlechten.”  

 
Cursusleider Jac de Cock is actief lid van IVN                         
De Maasvallei en organiseert daar maandelijkse 
jeugdactiviteiten, alsmede onderhoud aan heide, 
fiets-wandel-ruiterpaden en poelen in de 
Staatsbossen St Anthonis.                                                               
Hij begint de avond met een korte inleiding over de 
wilg, haar biotoop, de betekenis van de boom voor de 
natuur en voor de mens sinds de oudheid.                                 
Na de inleiding mag iedereen een keuze maken uit 
een 10-tal voorbeelden die men graag wil vlechten. 
Men mag gedurende 3 uur vlechten, dus meerdere 
vlechtwerken zijn mogelijk. 
 
 
 
 

 

Natuurwerkdag in de Spurkt 
 
IVN Geysteren-Venray organiseert op zaterdag 28 februari van 9:30 tot 12:30 uur een natuurwerkdag voor jong en 
oud in de Spurkt. Kom op voor natuur en landschap in Venray en meld je aan door een mail te sturen naar 
mts.weijers@comveeweb.nl of naar bouten@home.nl  onder vermelding van naam, adres, tel.nummer en leeftijd.  
Na aanmelding ontvang je een bevestiging met verdere informatie.  
 
 

De Spurkt ligt even ten noorden van Venray 
en is een klein, maar afwisselend 
natuurgebied met moerasbosjes, rietkragen, 
poelen en ruigtes.           Een waar paradijs 
voor kleine zangvogels en amfibieën.  
Natuurliefhebbers, zowel jong als oud, die 
het leuk vinden om de natuur een handje te 
helpen kunnen deze ochtend hun hart 
ophalen.                                                                                     
Wat moet er gebeuren? Een poel 
opschonen, lisdodden uittrekken, bomen 
zagen, takken slepen of rillen maken. En 
ondertussen kun je ook nog interessante 
natuurverschijnselen ontdekken, waarover 
je uitleg kunt krijgen.   
Stichting IKL (Instandhouding Kleine 
Landschapselementen) ondersteunt het 
project en stelt verschillende soorten 
gereedschappen, lieslaarzen, handschoenen 

en kruiwagens ter beschikking. Door de instructie vooraf kan iedereen meehelpen, ook al heb je geen ervaring met 
landschapsonderhoud. Wij adviseren warme kleding, die ook vies mag worden, en stevig schoeisel 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

Rabo Fietsdag zaterdag 5 september 2015 

Gezocht: verenigingen/stichtingen die entertainment willen 
verzorgen of hun locatie beschikbaar willen stellen! 
Met de Rabo Fietsdag van 2014 nog vers in het geheugen, nodigt Rabobank Horst Venray verenigingen en stichtingen 
in de regio Horst aan de Maas/Venray en de dorpen Well en Wellerlooi uit om kenbaar te maken of zij hun locatie 
beschikbaar willen stellen of entertainment willen verzorgen tijdens de Rabo Fietsdag op zaterdag 5 september 2015. 

Aanmelden 
Op de Rabo Fietsdag fietsen verenigingen om een bijdrage (max. € 400) bij elkaar te fietsen. Maar we hebben ook 
locaties voor start- en pauzeplaatsen nodig. En entertainment om er een gezellige dag van te maken! Uw 
vereniging/stichting ontvangt voor deze medewerking dan € 400. U hoeft dan niet meer mee te fietsen.  
Wil uw vereniging/stichting een locatie beschikbaar stellen of entertainment verzorgen? Dan horen we dat graag! U 
kunt zich aanmelden via het registratieformulier op onze website www.rabobank.nl/horstvenray  

Voorbehoud 
De definitieve toekenning van het entertainment en/of locatie aan uw vereniging of stichting is afhankelijk van de 
uiteindelijke fietsroutes en diversiteit op gebied van entertainment. Na 1 april nemen wij contact met u op of we 
daadwerkelijk gebruik maken van uw aanbod.  

Let op!   
Het registratieformulier is uitsluitend bedoeld voor aanmeldingen van locaties of entertainment. Wilt u liever met uw 
vereniging meefietsen op zaterdag 5 september? De aanmeldsite daarvoor opent binnenkort. Uiteraard communiceren 
we ook hierover in de lokale media.  

Vragen of hulp nodig bij het invullen van het registratieformulier? 
Neem dan contact op met de afdeling Communicatie van Rabobank Horst Venray 
tel. 077 389 84 25 of mail naar: communicatie@horstvenray.rabobank.nl  

 

 

Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor op vrijdag 
13 maart 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 10 april. 

 

 



Openstelling van februari t/m april 2015 

Coöperatiefonds Rabobank Horst Venray geeft ook in 2015 
steun aan lokale initiatieven 
Als maatschappelijk betrokken bank helpt de Rabobank mensen en organisaties bij het verwezenlijken van 
ambities en dromen. Waar een beursgenoteerde bank haar winst of dividend uitkeert aan haar 
aandeelhouders, keren wij ons dividend uit aan de gemeenschap. Dat gebeurt via het Coöperatiefonds 
Rabobank Horst Venray.  

Het Coöperatiefonds heeft als doel een bijdrage te leveren aan de samenleving. Dit gebeurt door 
ondersteuning van projecten op het gebied van kunst & cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu, 
educatie & maatschappij. Denk aan initiatieven op het gebied van educatie, kennisoverdracht, 
verenigingsleven, vrijwilligerswerk, cultuur, welzijn en samenleving. Toekomstgerichtheid, innovatie, 
duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid van het project tellen bij de beoordeling zwaar 
mee. Daarnaast hebben projecten door en voor jongeren een streepje voor. 
 

Ook in 2015 steun voor goede initiatieven 
De regio Horst aan de Maas/Venray en de dorpen Well en Wellerlooi bruisen van de initiatieven om 
het maatschappelijke, sociale en culturele leven te verbeteren. Vaak hangt aan deze initiatieven een 
flink prijskaartje. In zulke gevallen kan het Coöperatiefonds van Rabobank Horst Venray uitkomst 
bieden. Onze bank staat immers dicht bij de mensen die in deze regio wonen, werken en leven. 
In 2014 werd in totaal  € 125.200,-- toegekend aan 20 gehonoreerde projecten.  
 

Let op: 
Gewijzigde Openstelling Coöperatiefonds van februari t/m april 2015! 
In 2014 was het Coöperatiefonds open van mei t/m september. Een deel van deze periode valt in de vakantietijd. 
Daarom heeft Rabobank Horst Venray besloten het fonds in het voorjaar open te stellen van 1 februari tot en met  1 
mei. Dat betekent concreet dat verenigingen en stichtingen tot en met 1 mei 2015 aanvragen kunnen indienen.  
 

Heeft u een project dat in aanmerking komt voor dit fonds? 
Verenigingen en stichtingen worden uitgenodigd een projectaanvraag voor het Coöperatiefonds 
in te dienen. De beoordeling vindt plaats in de maand mei. In juni wordt bekend gemaakt welke projecten gehonoreerd 
zijn met een bijdrage. Inschrijven kan uitsluitend via onze website www.rabobank.nl/horstvenray  
In het Huishoudelijk Reglement leest u aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen.  Onder punt 21 is benoemd 
welke aanvragen niet gehonoreerd worden.  In 2014 werden diverse aanvragen ingediend voor de installatie van 
zonnepanelen en vervanging van daken i.v.m. asbest. De beoordelingscommissie is van mening dat het fonds hiervoor 
niet bestemd is.  
 

Vragen of hulp nodig bij het indienen van uw aanvraag? 
Neem dan contact op met de afdeling Communicatie van Rabobank Horst Venray 
tel. 077 389 84 25 of mail naar: communicatie@horstvenray.rabobank.nl  

 

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
21 Kienen KBO
26 Zondagochtend Concert (Schouwburg Venray) AZKompeneej



 

Jeu de Boules 

Harry Maessen Wintercompetitie Poule A. 
 

 
Uitslag 21- 02-2015 
 
0  Competitie punten Gewonnen wedstr. Saldo 
1 Piëlboulers 1              3               8   63 
2 Piëlboulers 2                3             8   38 
3 Lönse Boulers              2               5     7 
4 Jbc Venray 80                2               5  -10 
5 Oostrum 1                1               4   10 
6 Hedse boulers                1               4   -7 
7 Oostrum 2                0               1   -38 
8 BCM Merselo                0               1   -63 
     
Competitie stand na 4 wedstrijden. 
 
  Competitie punten   Gewonnen wedstr. Saldo 
1 Piëlboulers 2 9 25  +89 
2 JBC Venray 80 9 21  +44 
3 Piëlboulers 1 8 20  +58 
4 Hedse Boulers 1 7 19  +25 
5 Lönse Boulers 5 17   48 
6 Oostrum 2 5 16   + 8 
7 BCM Merselo 3 12  113 
8 Oostrum 1 2 14   63 
 
Volgende wedstrijd Poule B zaterdag 28 febr. aanvang 10,30 uur 
Volgende wedstrijd Poule A zaterdag 7 maart. 
 
 

  

MEI  
  
5 Dagtocht KBO
7 Wandelen KBO
12 Stadswandeling in Venray Zijactief
13 Aspergebedrijf Martens De Zonnebloem
14 Wandelen KBO
17 Mariaviering (voor alle Ouderen) KBO
19 Kienen KBO
21 Wandelen KBO
22-23 A-Toernooi SVO
30 Receptie Kampioenen SVO
31 Straotestrijd SVO
  



JUNI  
  
2 Fietstocht (Picknick) KBO
4 Buurtzorg (Buurtzorg team Venray) Zijactief
4 Wandelen KBO
6 Veteranentoernooi SVO
7 Drumband treffen Harmonie SMT
11 Midgetgolf (met Oirlo & Castenray) KBO
16 Fietsdagtocht & Picknick Zijactief
16 Kienen KBO
18 Wandelen KBO
25 Wandelen KBO
  
JULI  
  
2 Wandelen KBO
16 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
3 Wandelen KBO
6-7-8-9 Meerdaagse reis KBO
12 Bloemenactie AZKompeneej
17 Wandelen 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
1 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
  



 

 
 
Leefbaarheid in Oostrum  
 
Music for Life is de naam van het nieuwe project van harmonie SMT. Music for Life is bedoeld voor volwassenen die 
graag een instrument willen leren bespelen of die een oude hobby weer op willen pakken. Daarbij is het doel niet om de 
deelnemers aan Music for Life door te laten stromen naar slagwerkgroep of orkest, hoewel dat natuurlijk best mag, 
maar is het doel om mensen een mooie en aangename hobby te bezorgen. 
Deelnemers aan Music for Life kunnen elk instrument kiezen dat ze willen. Dus ook “niet-harmonie” instrumenten.             
De lessen worden gegeven door deskundige docenten van het Kunstencentrum Jerusalem Venray. De lessen vinden 
plaats in ons eigen dorp in de Oude Watermolen. 
Music for Life is: leren een muziekinstrument bespelen; genieten van samen muziek maken; genieten van sociale 
contacten. Dit project is een voorbeeld waarmee de harmonie invulling wil geven aan haar maatschappelijke rol in het 
dorp. Wij willen hiermee bijdragen aan de leefbaarheid in ons dorp. 
In de aanloopfase van een dergelijk project moeten er nogal wat spullen aangeschaft worden en zullen de groepen niet 
optimaal bezet zijn. Bovendien willen we het tarief voor de deelnemers laag houden, zodat de drempel om te beginnen 
niet hoog is. Om dit mogelijk te maken hebben we een beroep gedaan op het leefbaarheidsfonds van de Dorpsraad. Dit 
fonds draagt bij aan projecten die de leefbaarheid in ons dorp verbeteren. 
We hebben een prettig gesprek gehad met de leden van de dorpsraad, waarin we de achtergrond en aanpak van Music 
for Life verder hebben toegelicht. En dat gesprek werd heel aangenaam afgesloten met de toekenning van een mooie 
financiële bijdrage. 
Meer info over Music for Life is te vinden op: http://www.harmonieoostrum.nl/music-for-life.html 
Meer info over de activiteiten van de dorpsraad vindt u op: http://oostrum.dorpenvenray.nl/  en 
https://www.facebook.com/pages/Dorpsraad-Oostrum/1515899438634666?fref=ts 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 

Uitslagen: 
 

Lottum D2 – Oostrum D1    15 - 1 
Oostrum 1 – SVOC ’01 3      8 – 4   
 

Programma: 
 

Zaterdag 28 februari 
 

Oostrum D1 – VIOS (O) D1   10.30  De Weert Venray 
Oostrum C1 – De Merels C2   11.30  De Weert Venray 
Oxalis B1 – Oostrum B1    13.00  De Kruisweide Sevenum 
 

Zondag 1 maart 
 

DES( V) 1 – Oostrum 1    18.15  De Raayhal Overloon 
 

Woensdag 4 maart 
 

De Peelkorf MW1 – Oostrum MW1  19.15  De Weert Venray 
 
 





 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 21 februari 2015    
 
S.V. Oostrum D1G SV Lottum D1 5 - 2  
S.V. Oostrum F1 HRC'27 F1G 5 - 1  
SV Venray F10G S.V. Oostrum F2 afgelast  
    
Programma    
 
zaterdag 28 februari 2015    
 
S.V. Oostrum A1 ST RKDSO/DEV-Arcen A1 15:00  
FCV-Venlo B2 S.V. Oostrum B2G 15:00  
Venlosche Boys C2 S.V. Oostrum C1 13:30  
S.V. Oostrum C2 SVOC'01 C1 12:00  
S.V. Oostrum D1G Venlosche Boys D3 09:00  
Sporting S.T. D1 S.V. Oostrum D2G 11:00  
MULO E3 S.V. Oostrum E1 10:00  
SV Venray E10G S.V. Oostrum E2 08:45  
Wittenhorst E6 S.V. Oostrum E3 9:00  
S.V. Oostrum F1 FCV-Venlo F2 10:30  
S.V. Oostrum F2 Belfeldia F4 11:00  
EWC'46 F2 S.V. Oostrum F3 09:30  
S.V. Oostrum MP1/2 Sporting S.T. MP1/2 11:30  
SVOC'01 MP1/2 S.V. Oostrum MP3 10:30  
    

Senioren    
 
Uitslagen    
 
zondag 22 februari 2015    
 
SV Oostrum 1 Olympia'18 1 1 - 4  
Sporting S.T. 2 SV Oostrum 2 2 - 0  
America 3 S.V. Oostrum 4 3 - 0  
    
Programma    
 
zondag 1 maart 2015    
 
Vianen Vooruit 1 SV Oostrum 1 14:30  
SV Oostrum 2 Olympia'18 3 12:00 Bart Camps 
SV Oostrum 3 Leunen 5 9:30 Andre Linders 
SV Oostrum 4 Sparta'18 4 11:30 Barry Cornelissen 
Resia 3 SV Oostrum 5 11:00  

 



 
 
 

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.  
 


