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Lenteconcert te Oostrum. 
 

Aanstaande zaterdag 21 maart organiseert mannenkoor De Aostrumse Zangkompeneej weer het jaarlijkse 
Lenteconcert. Dit jaar zijn hiervoor uitgenodigd: Dameskoor Venrode Voices uit Venray, mannenkoor Arch Luit uit Arcen 
en mannenkoor Bon Apart uit Beringe. Samen met De Aostrumse Zangkompeneej zullen deze koren voor een diversiteit 
aan koormuziek zorgen, zodat deze avond voor iedere bezoeker veel luisterplezier kan brengen.                                                       
Het Lenteconcert begint om 20:00 uur. Het vindt plaats in D’n Oesterham (gemeenschapshuis), Watermolenstraat 1 te 
Oostrum.  De toegang is gratis ! Iedereen is hierbij van harte welkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Aostrumse Zangkompeneej, Lenteconcert 2014 
 

 

 Wijziging opgelet! 
 
Het tijdstip van aanvang voor de jaarvergadering op             
24 maart a.s. is gewijzigd van 14.00 uur in 13.30 uur 

 



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

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

21 mrt.  09.00u. Inzamelen oud papier
23 mrt. 18.45u. Repetitie jeugdorkest
            20.00u. Repetitie orkest
25 mrt. 15.00u. Music for Life 

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

Agenda
4 april  Inzamelen oud papier
6 april   Optreden slagwerkgroep in Oploo
18 april  Inzamelen oud papier
19 april Communnie
26 april Aktiviteit voor alle leden 

Zondag 22 maart 11.00 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)               

voor de ouderen én jongeren van onze parochie,
overleden familie Hendriks,  
Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.       

 14.00 uur: Doop van Sofie Kessels             



WAT ANDEREN ZEGGEN
Het kan soms heel verrassend zijn wat anderen van je denken, hoe je bij anderen overkomt. Zo las ik laatst een stukje 
in het parochieblad van de beide kerken in Venray “Samen kerk” een artikel dat over mijzelf ging. Het was geschreven 
in verband met mijn afscheid als pastoor van de paterskerk. Nu was het allemaal niet zo spannend wat er geschreven 
was, want het is zoals ik mijzelf ken. Vervelender zou het zijn als men iets over iemand zou schrijven dat helemaal 
niet overeenkomt met het beeld van die persoon of van het beeld dan een persoon met zichzelf heeft. Het kan ver-
velend en lastig zijn als je jezelf niet goed kent. Hoe vaak proberen we niet onze tekorten weg te moffelen om maar 
goed voor het daglicht te komen. Maar hoe we dit ook proberen, onze tekorten zullen blijven en vroeg of laat aan het 
daglicht komen. En als men hier dan onverwachts mee geconfronteerd wordt kan dit lastig of zelfs moeilijk voor ie-
mand zijn. En over onverwachts gesproken. Onlangs kreeg ik een telefoontje van een zoon wiens vader het niet goed 
gaat. Ik dacht meteen dat er een bediening gevraagd zou worden. Maar het pakte anders uit. Het schijnt dat ze trouw 
luisteren naar mijn radioprogramma en ze hadden daarin een plaatje gehoord dat ze graag op cd gehad wilden heb-
ben voor als ze van vader afscheid moesten nemen. Zo gevraagd, zo gedaan. Ook een afscheid kan zich onverwachts 
voordoen en wat is het dan fijn dat je als pastoor iets voor iemand hebt betekend of kunt betekenen. Zo probeer ik, 
zoals u wellicht weet, midden in een gemeenschap te staan om op die manier iets voor mensen te betekenen. Sinds 
enkele weken lezen ook de parochianen van Oostrum mijn artikels mee en zij moeten er misschien nog wel aan wen-
nen, maar de eerste stappen daar zijn gezet en het waren niet meteen verkeerde stappen. Mijn motto is: blijf wie je 
bent, doe zoals je bent. Dat wens ik iedereen toe en dan zal ook het beeld dat anderen van ons hebben erg overeen-
komen met het beeld dat wij zelf van ons hebben. En alleen door ons niet anders voor te doen dan wij zijn is het ook 
mogelijk om ‘samen kerk’ te zijn,  omdat je weet wat je aan een ander hebt. De eerste stap daarvoor is nog altijd te 
zorgen dat je eerst jezelf goed kent. Neem daar de tijd voor, wat anderen ook van je zeggen.

pastoor J. Boon

MAART  
  
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
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
21 Kienen KBO
26 Zondagochtend Concert (Schouwburg Venray) AZKompeneej 
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Pater Piet Hooyschuur, 72 jaar oud en afkomstig uit Roermond, woont en werkt al meer dan 44 jaar als missionaris in 
Afrika, Oeganda, en heeft zich al die tijd bezig gehouden met de zorg voor de allerarmsten en meest kwetsbaren in dat 
land.  Meer dan 30 jaar geleden startte hij het weeshuis St. Noa’s Family, waar hij nu nog steeds de dagelijkse zorg heeft 
over zo’n 150 weeskinderen.  
 
In de woelige jaren 80 van de vorige eeuw kwamen In Oeganda veel mensen in vluchtelingenkampen terecht. Grote 
aantallen kinderen strandden op de missiepost. Er is een tijd geweest dat meer dan 2000 vluchtelingen verbleven in en 
rond de missiepost. Toen is Pater Hooyschuur begonnen met de opvang van weeskinderen en kinderen die hun ouders 
kwijt waren geraakt tijdens de vlucht. Vandaag de dag wordt St. Noa’s overwegend gevormd door kinderen die hun 
ouders hebben verloren door aids. Het komt daarnaast nog geregeld voor dat vrouwen sterven in het kraambed. De 
pasgeboren baby wordt dan vaak naar het weeshuis gebracht omdat de vader niet in staat is om voor het kind te 
zorgen. 
 
Ieder kind heeft zijn/haar eigen trieste levensverhaal, dikwijls hartverscheurend. Binnen St. Noa’s wordt hen een 
stabiele, warme en liefdevolle omgeving geboden. Op dit moment wonen in St. Noa’s Family ongeveer 110 kinderen, 
waarvan 35 kinderen onder de 4 jaar. Daarnaast zijn er zo’n 40 kinderen (waaronder 10 doofstomme kinderen) die 
gedurende het schooljaar buitenshuis (op kamers of in het doveninstituut) verblijven en de vakanties doorbrengen in St. 
Noa’s Family. Zodra kinderen de schoolgaande leeftijd bereiken, bezoeken zij de lokale school. Dat zijn er ongeveer 80.  
 
Het is de bedoeling dat ieder kind dat St. Noa’s verlaat, op eigen benen kan staan en de vaardigheden heeft om in zijn of 
haar eigen onderhoud te voorzien. Vandaar dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen om een vak te leren of een 
vervolgstudie te doen. Inmiddels heeft St. Noa’s al veel jongvolwassenen ‘afgeleverd’. Velen van hen blijken het goed te 
doen. Met een baan en veelal ook een eigen gezin, blijven zij St. Noa’s opzoeken. Pater Hooyschuur is er in al die jaren in 
geslaagd om dit familiegevoel in stand te houden. 
 
St.Noa’s Family moest na 27 jaar noodgedwongen omzien naar een nieuwe en grotere locatie, 90 km verderop. Alles 
werd meegenomen. Bestaande gebouwen werden afgebroken om vervolgens weer op de nieuwe locatie te worden 
hergebruikt. Op de nieuwe locatie moeten nog heel wat bouwwerkzaamheden plaatsvinden om het goed op orde te 
krijgen 
Er zijn echter nog enkele renovaties zeer noodzakelijk. Met name gaat het dan om douche- en toiletgebouwen voor de 
jongens en de meisjes. Vooral die van de meisjes zijn erg slecht.  
Vanwege de zeer slechte staat van hun eigen sanitaire voorzieningen (“douchen” met een beker water) maken ook de 
grotere kinderen, met name de meisjes gebruik van de kleuterruimte. Deze is daarmee totaal overbelast. 
Behoorlijk sanitaire voorziening is daarom een ‘must’  De kosten worden geraamd op €10.000. Dit bedrag hoopt de 
Vastenactie in de regio Venray - net als vorig jaar - weer bijeen te brengen  zodat deze voorzieningen kunnen worden 
gerealiseerd. 
 
 
 
 

Cursus ‘Met Lef!’: Zelfverzekerd in contact met anderen 
 
Begin april start afdeling Preventie van Vincent van Gogh de cursus ‘Met Lef!’ op donderdagmiddag in 
Venray. De cursus is voor mensen vanaf 18 jaar die zich onzeker voelen in het contact met anderen.             
Ben je snel verlegen, vindt je het moeilijk om een gesprek te beginnen of ben je bang op te vallen in 
gezelschap? Dan is de cursus ‘Met lef!’ mogelijk iets voor jou. Thema’s die aan bod komen zijn; de rol van 
gedachten, vergroten van zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en omgaan met moeilijke situaties.  
Informatie en aanmelding: Informatiepunt Vincent van Gogh 
Telefoon: (0478) 527 066 of e-mail: informatiepunt@vvgi.nl 

 
 
 Wijziging opgelet! 

 
Het tijdstip van aanvang voor de jaarvergadering op             
24 maart a.s. is gewijzigd van 14.00 uur in 13.30 uur 

 





                                                              
 
 
 
 

Dagreis 
 
5 mei a.s. hebben we onze jaarlijkse dagreis georganiseerd.  
Ditmaal gaan we naar Ameide en Leerdam.  
Vertrek om 08.45 uur vanaf de Kerk. 
 
Programma: 
 
08.45 uur   Vertrek vanuit Oostrum en rijden dan rechtstreeks naar Ameide 
10.15 uur   Aankomst in Ameide bij restaurant het Wapen van Ameide. Hier worden we   
                    ontvangen met 2 kopjes koffie met een gebakje. Aansluitend zal een prachtige          
                    demonstratie worden gegeven met de uilen waarbij u niet alleen de uilen zult zien,  
                    maar zeker ook veel over het leven van de uilen leren. 
12.15 uur   Na de demonstratie is het tijd om aan tafel te gaan voor een goed verzorgde 
                     koffietafel met kroket. 
13.30 uur   Vertrek vanuit Ameide om via een korte route naar de glasstad van Nederland, 
                     Leerdam, te rijden. 
14.00 uur    Eenmaal in Leerdam aangekomen kunt u een  bezoek brengen aan de glasfabriek. 
                      Er is o.a. een continue demonstratie van het glasblazen. Uiteraard kunt u ook glas kopen. 
15.45 uur    Tijd om in te schepen voor een mooie rondvaart over de rivier de Linge. 
16.00 uur    Vertrek van de boot. 
17.30 uur    De boot legt weer aan in Leerdam en we vertrekken in de richting Tiel. 
18.15 uur    Aankomst in Tiel waar we worden verwacht bij Restaurant de Betuwe voor een 
                      heerlijk en goed verzorgd 3-gangen diner. 
20.00 uur    Vertrek vanuit Tiel naar Oostrum. 
21.00 uur     Aankomst in Oostrum. 
 

Het programma belooft een interessante en ontspannen dagje uit en deze kunnen we aanbieden voor                       
€ 60.00 per persoon. 
Gelieve u aan  te melden voor deze  reis door € 60.00 over te maken op rekening nr.  
NL76RABO0140001115 t.n.v. KBO Oostrum met vermelding van Ameide. 
 

Tot ziens op 5 mei!                 
   
 

24 maart Jaarvergadering. 
 
Zet u het vast in uw agenda? 
Aanvang 13.30 uur in Back in Time. 
 
Er komen een  aantal zaken aan de orde en onze voorzitter, Harrie Holtackers en Jan Verheijen als bestuurslid treden 
m.i.v. die datum af als bestuurslid van onze afdeling. De vergadering wordt afgesloten met een gezellig en een bijzonder 
sfeervol,Vrolijk, Persoonlijk, Veelzijdig optreden van luisterlied tot meezinger van Annelieke Merx. 
 
Uiterlijk een week van tevoren zullen de agenda en jaarverslag bij u worden bezorgd. 
Het financiële verslag zal ter plekke op de tafels aanwezig zijn. 
 
U komt toch ook? 



 
        

    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 
 



 
 
 
 
 
 

 
Het voorjaar staat voor de deur!! 

       
Op woensdag 25 maart willen we u het volgende menu serveren 

 
 
 

Voorjaarsgroentensoep met ballen 
------ 

 
Kip pilav met rijst 

 
------ 

 
Advocaattaart 

 
 
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 22 maart 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 maart a.s. 
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.   
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  22 maart bij Dorpscentrum D’n Oesterham 





GEZOCHT ‘Doe maatjes-KOEMPEL’ Horst aan de Maas / Venray 
 
Wil jij de Poolse cultuur beter leren kennen? 
Vind jij het leuk om samen met een Poolse dorps-/wijkgenoot regelmatig                                    
iets te ondernemen? 
Wil jij een Poolse dorps/wijkgenoot helpen met de Nederlandse taal? En hem/haar wegwijs maken                                                  
in je eigen dorp/wijk? 
Meld je dan aan als Doe Maatje/Koempel! 
 
De Poolse arbeidsmigranten geven aan meer contact te willen met de Nederlanders. In hun werk en vrije tijd komen ze 
vaak niet in contact met Nederlanders. Veel Nederlanders lezen vaak over Polen in de krant maar hebben nog weinig 
contact gehad met Poolse dorps-/wijkbewoners. 
De Poolse dorps-/wijkbewoners willen graag de Nederlandse taal leren en een reguliere taalcursus sluit niet altijd aan bij 
de situatie van iedere Poolse arbeidsmigrant. Vanwege gebrek aan tijd, sterk onregelmatige werktijden en omdat 
sommigen de voorkeur geven aan praktisch en ervarend leren.  
Daarom dit Doe maatjes/Koempel project om de Poolse mede-inwoner wegwijs te maken in de gemeente Peel en Maas, 
Horst aan de Maas en Venray en de gelegenheid te geven te oefenen in de Nederlandse taal. Er worden Koempels 
(koppels) gevormd tussen Poolse dorps-/wijkgenoten en Nederlanders.  
Het woord Koempel is afkomstig uit de Limburgse mijnbouw en betekent ‘vriend of maatje’. Kumpel is ook een Pools 
woord wat betekent ‘vriend of maatje’.  
 
Koempel koppels ontmoeten elkaar gedurende een half jaar tweewekelijks zowel bij de Poolse deelnemer als bij de 
Nederlands Koempel thuis en samen ondernemen zij activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan: bezoek aan de bibliotheek, 
samen wandelen, bezoeken een Poolse supermarkt, het gemeenschapshuis/wijkhuis samen koken, enz.   
 
Tevens zijn wij op zoek naar een vrijwillige Nederlandse coördinator. 
Samen met de Poolse coördinator van je gemeente doe je de intake, verzorg je de matches en ben je het eerste 
aanspreekpunt voor het Koempel koppel. 
Zowel de Nederlandse Koempel als de coördinator krijgt ondersteuning van een professional van Synthese. 
 
Interesse? Meld je dan aan bij: 
Gemeente Peel en Maas: Vorkmeer, Sandra Dekkers, 077-3077350, s.dekkers@vorkmeer.nl 
Gemeente Horst en Venray: Synthese Annie Korstjaans 0478-517399 a.korstjaans@synthese.nl 
 
Het Koempel project is mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Limburg. 
 
 

Ommetje Meerlo en Oude Maasarm 
 
Op zondag 22 maart organiseert IVN-Geysteren-Venray een 
ommetje rondom Meerlo en langs de oude Maasarm. De wandeling start om 10 uur op de parkeerplaats tegenover 
de kerk van Meerlo. Deelname is gratis. Stevig, waterdicht schoeisel is raadzaam. 
 

Er is de laatste jaren in het gebied rondom Meerlo veel veranderd.         
De Molenbeek is na de wateroverlast van ’93 en ’95 weer in 
meanderende staat teruggebracht met als resultaat een prachtig 
stukje beekdal (het Boddenbroek). Verderop heeft Staatsbosbeheer in 
het kader van de veiligheid ruimte voor de Maas gemaakt.                                  
De Maas kan, in geval van hoogwater, hier een uitweg zoeken en 
zonder al te veel schade verder stromen.                                                                       
Het gebied, waar Gallowayrunderen zorgen voor het beheer, heeft 
een natuur- en recreatiefunctie gekregen.                                                                    
De wandelgebieden van ‘t Sohr zijn aantrekkelijk voor vogels en langs 
de waterkanten is een rijke vegetatie ontstaan.  
Tijdens het ommetje gaan we kijken hoe het landschap in de loop der 
eeuwen is gevormd door de natuur en de mens.                                                          

Het is een afwisselend gebied waar, naast prachtige natuur, ook menig interessant archeologisch en cultuurhistorisch 
element te zien is, zoals een grafheuvel, de St. Goarkapel en voormalige kleiafgravingen voor de steenovens in Tienray.  
 
 
 





DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 

Yoga, meditatie en ademhaling 
 
Datum: dinsdag 24 maart 2015 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang: 20.00 uur. 

 
ZijActief Oostrum organiseert workshop yoga, meditatie en ademhaling. 
 
Ook niet-leden kunnen deze avond profiteren van de voordelen van yoga! 
 

Op dinsdag 24 maart 2015 komt Carine Staaks van Health & Happiness een workshop Yoga, 
meditatie en ademhaling  geven voor vrouwen in en rond Oostrum. De avond wordt 
georganiseerd door ZijActief Oostrum. Alle vrouwen uit de omgeving Oostrum - dus ook 
niet-leden - zijn van harte welkom! 
 
Steeds meer mensen doen aan yoga, meditatie en ademhalingsoefeningen. Uit 
wetenschappelijk onderzoek blijkt onder meer dat mensen dan veel meer weerstand hebben 
tegen ziektes, over een groter geluksgevoel beschikken en minder snel verouderen. Kom er 
tijdens deze workshop achter welke voordelen yoga nog meer heeft! 

 
Praktische informatie 
De avond is op  24 maart 2015 in d’n Oesterham in Oostrum. 
Kom deelnemen aan de avond en kennismaken met onze veelzijdige afdeling van ZijActief Limburg. 
U bent van harte welkom. 
 
Wil je meer weten over Carine Staaks? Bezoek dan alvast haar website: www.hhleudal.nl. 
 
Workshop bij Bloemenkwekerij Reintjes in Veulen 
 
Datum: dinsdag 14 april 2015 
Plaats:  Lorbaan 3 te Veulen 
Aanvang: 19.00 uur 
Kosten:            € 15,00 p.p.  
 
Op dinsdag 14 april gaan we naar Bloemenkwekerij Reintjes voor een excursie met aansluitend een workshop. 
(het maken van een bloemstukje) De kosten voor deze workshop zijn € 15,00 per persoon, inclusief 
koffie/thee en cake en deze moeten voor aanvang van de workshop bij Reintjes betaald worden. 

 
Met de jaarvergadering in januari hebben zich al 
meerdere personen opgegeven, zij krijgen nog een 
aparte mail om de opgave te bevestigen. 
 
Graag opgave, telefonisch of per mail,                               
vóór 30 maart 2015 bij Annelies Joosten. 
(tel.nr. 580848 / mail: hay.joosten@home.nl)  
 

Wijziging opgelet! 
 
Het tijdstip van aanvang voor de jaarvergadering op             
24 maart a.s. is gewijzigd van 14.00 uur in 13.30 uur 

 





Harry Maessen Wintercompetitie 2014 - 2015   
      

 POULE  B     
  
Uitslag 5e wedstrijd 14-03-2015    
      
 Equipe competitie- wedstrijd-   
  punten punten saldo  
1 Lönse Boulers 2 3 6 31  
2 Hedse Boulers 2 3 6 20  
3 JBC Venray 80 2 2 5 14  
4 Oostrum 3 1 4 -14  
5 Piëlboulers 3 0 3 -20  
6 Piëlboulers 4 0 3 -31  
 
Competitiestand na 5 wedstrijden   
      
 Equipe Totaal Totaal Totaal  
  Competitie- Wedstrijd- plus/min  
  punten punten saldo  
1 Hedse Boulers 2 12 28 93  
2 JBC Venray 80 2 9 25 37  
3 Lönse Boulers 2 9 24 -9  
4 Oostrum 3 7 22 4  
5 Piëlboulers 3 5 20 -28  
6 Piëlboulers 4 3 16 -97  
      
      
De volgende competitiedag is 21-03-2015 Poule A   Aanvang 10.30 uur. Aanwezig zijn 10.15 uur.   
 

 
Bloemenactie 
 

Zoals ook in vorige jaren, organiseert de afdeling korfbal van de Sportvereniging Oostrum de jaarlijkse 
bloemenactie. Ook dit jaar weer op Goede Vrijdag en wel op vrijdag 3 april 2015. 
Zet de datum alvast in je agenda. Meer nieuws volgt. 
De verkoop geldt voor alle leden van de afdeling korfbal. 
 

Bloemenactie 
 

Ook dit jaar weer op Goede Vrijdag en wel op 3 april 2015 komt de Sportvereniging Oostrum vanaf zes uur 
langs met mooie bloemetjes. Zorg dat je thuis bent en daardoor leuke plantjes kunt kopen. Hiermee wordt de 
sportvereniging extra gesteund. 
Zet de volgende bedragen klaar: 
1 voor € 2,50 
2 voor € 4,00 
3 voor € 6,00 
4 voor € 7,50 
 

Alvast bedankt en tot vrijdag !!! 



 
www.bagsandbeautiful.nl 

  
De voorjaarscollectie is binnen! 

 
Trendy tassen, mooie en hippe sieraden, prachtige sjaals, stoere 

accessoires en……………..alles voor betaalbare prijzen.  
Ook presenteer ik een nieuwe lijn sieraden én een nieuw merk stoere 

portemonnees/clutches.  
 

Graag wil ik jullie uitnodigen om de nieuwe voorjaarscollectie  
te komen bekijken in mijn winkel op:  

 Donderdag 26 maart’15 van 19.00-22.00 uur 
 Vrijdag 27 maart’15 van 13.00–18.00 uur 
 Zaterdag 28 maart’15 van 09.30–13.30 uur 
 

Ook op het gebied van make-up is het voorjaar zichtbaar.   
Blézi Cosmetics is aanwezig om de nieuwste trends op het gebied van 

make-up te demonstreren. Ook geeft Joyce informatie over 
huidverzorging en workshops bij je thuis.   

 
Ik verheug mij erop jullie te zien!  

Een drankje en een hapje staan klaar. 
Iedereen is van harte welkom! 

 
 

                                     Groetjes, 
                                    Yvonne Aben 

                                    
 
 
Bags & Beautiful 
Stationsweg 130-2 in Oostrum 
(De weg waaraan het NS Station ligt). 
T: (06) 134 634 65 



 
 
 
 

 
Jeugd    
 
Uitslagen zaterdag 14 maart 2015    
Leunen A1 S.V. Oostrum A1 5 - 3  
Sporting S.T. B1 S.V. Oostrum B1 0 - 1  
S.V. Oostrum C1 ST Sparta'18/Kronenberg C3 2 - 0  
Ysselsteyn C2 S.V. Oostrum C2 3 - 1  
Hegelsom D1 S.V. Oostrum D1G 1 - 6  
S.V. Oostrum E1 Lierop E1 6 - 3 speler van de week Ties Broeren 
S.V. Oostrum E2 GFC'33 E2G 5 - 6  
S.V. Oostrum E3 ST SV United/BVV'27 E4 2 - 4  
Kwiek Venlo F1 S.V. Oostrum F1 0 - 3 speler van de week Tygo Pelzer 
Blerick F6 S.V. Oostrum F2 0 - 11 speler van de week Samuel Damoah 
S.V. Oostrum F3 Vitesse'08 F5 12 -4 speler van de week Marijn Baselmans 
HRC'27 MP1 S.V. Oostrum MP1/2 7 - 33 speler van de week Hasan Al-Abbasi 
SV Oostrum MP3/4 Volharding MP3 5 - 1 speler van de week Joep van Goch 
    
Programma zaterdag 21 maart 2015    
Meterik A1 S.V. Oostrum A1 14:30  
S.V. Oostrum B1 GFC'33 B2 15:00  
S.V. Oostrum C1 Hegelsom C1 13:30  
S.V. Oostrum D1G America D1G 9:00  
Venlosche Boys D5 S.V. Oostrum D2G 12:00  
ONDO E1 S.V. Oostrum E1 10:30  
S.V. Oostrum E2 Sparta'18 E5G 10:00  
FCV-Venlo E7 S.V. Oostrum E3 12:30  
S.V. Oostrum F1 GFC'33 F1 10:30  
S.V. Oostrum F2 Sportclub Irene F9 11:00  
SV United F5 S.V. Oostrum F3 11:00  
S.V. Oostrum MP1/2 ST SV United/BVV'27 MP1/2 11:30  
Montagnards MP3/4 SV Oostrum MP3/4 10:30  
    

Senioren    
 
Uitslagen zaterdag 14 maart 2015    
SV Oostrum Vet. VV Holthees Vet   
 zondag 15 maart 2015    
SVEB 1 SV Oostrum 1 2 - 0  
SV Oostrum 2 Melderslo 2 1 - 2  
SV Oostrum 3 SV Venray 6 3 - 4  
SV Venray 9 SV Oostrum 4 0 - 1  
SV Oostrum 5 Holthees 4 5 - 2  
    
Programma zaterdag 21 maart 2015    
SVEB Vet. SV Oostrum Vet. 17:00  
 zondag 22 maart 2015    
EWC'46 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
S.V. Oostrum 2 IVO 3 12:00 Marcel Holtackers 
Meterik 2 S.V. Oostrum 3 11:00  
S.V. Oostrum 4 SVOC'01 3 11:30 Bart Camps 
S.V. Oostrum 5 HRC'27 3 10:00 Martijn Kempen 
 

 



MEI  
  
5 Dagtocht KBO
7 Wandelen KBO
12 Stadswandeling in Venray Zijactief
13 Aspergebedrijf Martens De Zonnebloem
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
20 Beachvoetvolleybaltoernooi 
21 Beachvolleybaltoernooi 
25 Wandelen KBO
  
JULI  
  
2 Wandelen KBO
16 Wandelen KBO
27 Jeu de Boules (met Oirlo & Castenray) KBO
  
AUGUSTUS  
  
6 Wandelen KBO
11 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
9 & 10 Feestavond CV De Karklingels
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 




