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DORPSSERVICEPUNT OOSTRUM GAAT VAN START ! 
De officiële opening is op woensdag 8 april a.s. om 11.00 uur tijdens de Inloop 
van de KBO in de Watermolen.  

’s Avonds is iedereen om 19.30 uur van harte welkom in De Watermolen om 
kennis te nemen van de start en de eerste presentaties over de 
totstandkoming, het aanbod en de mogelijkheden in de toekomst: 

“ Zo zorgen we in ons dorp voor elkaar “ 

De verzorgingsstaat van de 20e eeuw is niet meer. We gaan terug naar de 
onderlinge solidariteit met aandacht voor elkaar. Onze inzet is: goed wonen – 
goed welbevinden en goede zorg voor de inwoners van ons dorp ! 

Samen het zo organiseren dat alle inwoners, als ze hulp nodig hebben, kunnen 
blijven wonen waar ze willen, verbonden met hun eigen sociale omgeving. 

Tijdens deze eerste bijeenkomst zullen we ook aangeven, wie we zijn en waar 
we al concreet mee bezig zijn.  

Nieuwsgierigheid gewekt ??? …..U bent van harte welkom op woensdag 8 april 
a.s. om 11.00 uur bij de officiële opening  of om 19.30 uur in De Watermolen 
voor meer informatie. 

De koffie of thee staat voor u klaar ! 

 



             Palmzondag 29 maart 11.00 uur: 
Palmzondaghoogmis (Herenkoor)               

      wijding en uitreiking van de palmtakken!    
  
jaardienst overleden ouders Litjens-Hendriks,    
jaardienst overleden ouders Derickx-van Rooij, 
Willemijn Derickx en Tiny Derickx-Gielen,   
                overleden ouders Rongen-Rutten                              
    en Mia Driessen-Rongen, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
fam Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.          

 Paaszaterdag 4 april 21.00 uur:         
 Paaswake (Gemengd Koor)    

30 mrt. 18.45u. Repetitie jeugdorkest
            20.00u. Repetitie orkest
1 apr. 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 Communie
26 april Aktiviteit voor alle leden



DE LAATSTE LOOTJES…
… die wegen het zwaarst zoals we weten. Met het einde in zicht lijkt elke inspanning vaak extra 
moeite te kosten. Wij zijn nu zo langzamerhand aan het einde gekomen van de veertigdagentijd. 
En ook hier ligt het gevaar op de loer dat juist de laatste dagen ons het zwaarst vallen. Pasen 
lijkt ons al toe te lachen.           Maar we zijn er nog niet. Het kan gebeuren dat we niet meer de 
kracht of de zin hebben om de laatste dagen serieus te nemen en het dan ook maar opgeven.                                                                                                              
We lopen het gevaar ons juist in die dingen te gaan storten waar we in deze dagen juist van 
moeten proberen af te zien, of ten minste te minderen, dat immers vraagt de veertigdagentijd.                                                                                                 
Maar wat als het ons zwaar valt? Gelokt door het materialisme geven we ons daar dan heel gemakkelijk 
aan over. Dagelijks worden wij omgeven door allerlei reclameboodschappen op aanplakborden, op de 
televisie, op de radio, in kranten en via sociale media. We zitten als het ware gevangen in een wereld vol 
dagelijkse verlokkingen. Hierbij gaat het meestal om slechts tijdelijke en nauwelijks waardevolle zaken. 
Toch worden de reclameboodschappen steeds indringender: “Ik ben toch niet gek” of “Het gevoel om vrij 
te zijn” of ook  “Je bent het waard.” Er is echter Iemand die ons dagelijks ware vrijheid wil geven en die 
ieder van ons de moeite waard vindt. En dat is volledig gratis, als een echte genade. Het is geen vlucht,                                    
Hij biedt ons geen luilekkerland en ook geen leven vol glitter en glans, zoals de materialistische wereld van 
de reclame ons vaak voorspiegelt. Jezus, de Zoon van God, wil ons daar nu juist van bevrijden. Al lijkt dat 
alle inspanning, om ons niet ‘beet te laten nemen’ door de reclame, ons extra moeite te kosten, weet dan 
dat voor ons iets beters in het vooruitzicht gesteld is. Een vooruitzicht dat ons waardevol maakt, dat ons 
pas echt vrij maakt en waar we niet gek voor hoeven te zijn

pastoor J. Boon 

  
MAART  
  
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
  





 Lentefietstocht  
 
Dinsdag 7 april is onze jaarlijkse lentefietstocht. 

 
Vertrek:  13.30 uur beginnen we vanaf het Dorpsplein aan een mooie                          
fietstocht van 40 km. 
Halverwege de tocht wordt u door de KBO koffie met vlaai aangeboden bij                 
Raceway van Harrie Maessen in Ysselsteyn. 
 
Na de koffiepauze fietsen wij via een mooie route verder en is er nog een 
mogelijkheid om een tussenstop in te lassen. 
 
Opgave  vóór 3 april bij Harrie Holtackers (tel.583803) of Tonny Duijn (tel.584396,  
e-mail tonny_duijn@hotmil.com) 

 
PS Mocht u niet mee willen- of kunnen fietsen maar toch de  Raceway wilt bezoeken wordt u om 15.00 uur verwacht bij 
Raceway, Peelweg 47, Ysselsteyn. 
 
In verband met de koffie en vlaai wel even aanmelden. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Hallo wandelvrienden 
 
Donderdagmiddag 16 april is onze jaarlijkse lentewandeling  
 

1e gedeelte (4 km): 
Vertrek bij de Schaapskooi (Bergerheide) via Driessenven-natuurpark naar onze 
pauzeplaats (bos en Heide) waar door de KBO koffie met vlaai of gebak wordt 
aangeboden. 
 
2e gedeelte (3,2 km) 
Over het natuurpad naar de Schaapskooi. 
 
Vertrek: 13.00 uur van de parkeerplaats (watermolen) per auto. 
 Opgave vóór 16 april bij Jan Aarts (tel.586091) 
 
Zij die meerijden met andere auto’s € 2.50 aan de bestuurder betalen s.v.p. 
 
 
Prettige middag namens KBO Oostrum 
 

 



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



 

 

GEZAMENLIJKE COLLECTE OOSTRUM. 
 
 
Aan alle inwoners van Oostrum, 
 

Volgende week (vanaf maandag 31 maart) worden huis aan huis de enveloppen van de Gezamenlijke Collecte 
Oostrum bezorgd.  
 

In deze enveloppen vindt u een begeleidende brief en een lijst met de goede doelen die mee doen met deze 
Gezamenlijke Collecte.  
 

Op deze lijst kunt u achter de beschrijving van ieder goed doel aangeven welk bedrag u hieraan wilt schenken. 
Het totale bedrag dat u doneert doet u samen met de ingevulde lijst in de enveloppe. Daarna sluit u de 
enveloppe. 
 

Mocht u de enveloppe onverhoopt niet hebben ontvangen of kwijt zijn geraakt, dan kunt u ook de lijst 
gebruiken die volgende week bij dit bericht staat afgedrukt. U vult dan deze lijst in en doet hem samen met 
het totale bedrag in een eigen enveloppe. 
 

De week van 6 april worden de enveloppen opgehaald. De collectanten hebben een collecte- legitimatiebewijs 
bij zich en verzegelde emmers waar de enveloppen in gaan. 
 

 Het is voor de collectanten prettig wanneer u de enveloppe heeft klaarliggen! 
 

Na afloop van de Gezamenlijke Collecte wordt de opbrengst vermeld in het Oostrum’s Weekblad. 
 

Het Collectanten Comité Oostrum bedankt u hartelijk voor uw bijdrage.  
 

Vriendelijke groeten, namens het Collectanten Comité Oostrum, 
 

Koos Künen, Watermolenstraat 12, tel: 585186 
 
 
 

Op woensdagmiddag 11 maart om 14.00 uur kwamen de afdelingen Maasbloemen en Oicastrum 
bijeen in gemeenschapshuis “de Oesterham” voor een gezellige muziekmiddag. 

Omdat het twee afdelingen betrof zat de zaal bomvol. 
Voor zo'n middag is dat ideaal en alle kerkdorpen kunnen weer eens lekker met elkaar hun informatie 
uitwisselen. 
Deze middag werd verzorgd door de “muziekgroep  Marinka” uit Aarle Rixtel.  

Zoals altijd ontving Antoinette ons perfect met heerlijke koffie, thee en vlaai. Onder het genot van de mooie klanken van 
Marinka werd hier en daar een dansje en zelfs een rollatordansje uitgevoerd. 
Er werd twee keer gepauzeerd. Dat gaf iedereen de gelegenheid om eens rond te lopen of gezellig nog wat te drinken. 
Alleen luisteren was ook prima. Iedereen genoot. 
Alle gasten en de organisatie bedankt voor de komst en tot volgende maand maar weer. 

Het bestuur en vrijwilligers  Zonnebloem “Oicastrum” 
 

 
Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor op 
vrijdag 10 april 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 8 mei. 

 



 
        

    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 
 



 
 
 
 

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 !!! 
 
 OUD IJZERAKTIE S.V. OOSTRUM 

Zaterdag 18 april 
 

 
 

Zoals u van ons gewend bent helpen wij u graag van uw oud ijzer af.                                                                                           
Wij zijn er blij mee en u steunt de SV Oostrum!                                                                                                                                   

Zorg dan dat het aan straat klaar staat  (liefst zoveel mogelijk op één plek) op zaterdag 18 april! 
De inzameling zal beginnen om ongeveer 09.00 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur. 

Bewaar het dus voor zaterdag 18 april.  Het ijzer wordt op de Sparrendreef bijeen gebracht. 
 

LET OP: koelkasten, diepvriezers, gasflessen, gastanks etc. 
mogen door ons niet worden meegenomen! 

 

Namens S.V. Oostrum bedankt! 
 

Ps: Als U grotere of zware stukken heeft om op te halen, vernemen wij 
dat gaarne tijdig van u. Neem in dat geval even contact op met 

Stef Fleurkens, tel. 06-53690561 of email: s.fleurkens@gmail.com 
 
 



Effectief voor veel hedendaagse klachten

MAAGDARMKLACHTEN, HOOFDPIJN, MIGRAINE, 
GEWRICHTSKLACHTEN, TENNISELLEBOOG, 

SLAAPSTOORNISSEN, OVERGANGSKLACHTEN,

ACUPUNCTUUR 
BLAASPROBLEMATIEK, VERMOEIDHEID, STRESS, 

SUIKERINTOLERANTIE, STOPPEN MET ROKEN, AFVALLEN.

Praktijk voor Fysiotherapie, Acupunctuur en Fysiosport Buitenlust
Buitenlust 15, 5803 AZ Venray 
Tel: 0478 - 550156 
E-mail: info@fysiotherapievenray.nl

www.fysiotherapievenray.nl



 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
Excursie naar Mekkafood in Nettetal - Duitsland 
 
Datum: donderdag 16 april 2015 
Plaats:  Nettetal-Kaldenkirchen 
Aanvang: 14.00 uur / vertrek Oostrum  13.00 uur. 
Kosten:             vervoerskosten € 5,00 per persoon  
 

Op donderdag 16 april gaan we naar Mekkafood in Nettetal.  
Dit bestaat uit een presentatie, een rondleiding door de 
productiefaciliteit en uiteraard ontbreekt het proberen van de 
overheerlijke producten niet. 
 
Er kunnen zich maximaal 30 personen hiervoor aanmelden.  
 
Graag ook gelijktijdig opgave van degene die willen rijden. 
 
In verband met het maken van de bezoekerspassen conform hun IFS 
procedure hebben zij de namen incl. de emailadressen nodig van 
degene die hun bedrijf komen bezoeken. 

 
Graag opgave, telefonisch of per mail, vóór 4 april 2015 bij Annelies Joosten. 
(tel.nr. 580848 / mail: hay.joosten@home.nl) 
 
 

Libelle Zomerweek 
 
Datum: woensdag 20 mei 2015 
Plaats:  Almeerderstrand in Almere 
Vertrek: Oostrum  ? uur. (wordt nog doorgegeven) 
Kosten:             vervoerskosten € 40,00 per persoon incl. entree  
 
Op woensdag 20 mei 2015 gaan we met Ghielen Busreizen naar de Libelle Zomerweek in Almere. 
 

De Libelle Zomerweek staat geheel in het teken van Fiesta del Sol en brengen 
we in gedachten door in Andalusië, Zuid-Spanje. Voeten in het zand, aan 
lange houten tafels genietend van schalen vol olijven, ham, chorizo en paella. 
Ondertussen klinkt er Spaanse gitaarmuziek op de achtergrond en borrelt de 
inspiratie rond: stijlvolle vrouwelijke mode met prachtige borduursels, lange 
sluike rokken en kanten waaiers.  
Natuurlijk kan er tijdens de Libelle Zomerweek weer volop gewinkeld 
worden!  
Er zijn de mooiste tentjes en meest verrassende stands waar je de 
allerleukste spullen kunt shoppen. 
 
Bij voldoende deelname (> 15 personen) komt de bus ons in Oostrum 
ophalen.  

 
Graag opgave, telefonisch of per mail, vóór 1 april 2015 bij Annelies Joosten. 
(tel.nr. 580848 / mail: hay.joosten@home.nl) 
 
Willen degene die zich in januari aangemeld hebben zich opnieuw opgeven.  
 



 

Sfeervolle winkel met alles  
op het gebied van brocante, 
meubels, woondecoratie en 
lifestyle. 
 
Nieuwe openingstijden:  
Dinsdag                10:00 – 17:00 
Woensdag  10:00 - 17:00  
Donderdag  10:00 - 17:00  
Vrijdag   10:00 - 20:00  
Zaterdag  10:00 - 17:00 

Heidseweg 33, 5812 AA Heide  www.twoonatelier.nl Ria 06-16476389 Sandra 06-23508096 

                                                                                    
 
 
 

                       

kunst te koop  
(om de 3 maanden andere kunstenaar in de schijnwerper) 

Op  maandag 27 april 2015 organiseerd het Oranje Comité Oostrum weer een geweldige 
Koningsdag voor alle kleine (en grotere) inwoners van Oostrum! Ook dit jaar op de 
parkeerplaats naast ‘t Allemanscafe. Met weer heel veel gave activiteiten!

Dus ouders & kids, 
zet het alvast in je agenda!

Meer informatie over deze Koningsdag volgt over 
enkele weken in het Oostrums Weekblad. Corine, Loes en Hilde

Zet alvast in je agenda!



 
 
 
 
 

 

Jeugd    
 

Uitslagen    
 
zaterdag 21 maart 2015    
 
Meterik A1 S.V. Oostrum A1 3 - 2  
S.V. Oostrum B1 GFC'33 B2 8 - 0  
S.V. Oostrum C1 Hegelsom C1 0 - 1  
S.V. Oostrum D1G America D1G 3 - 1  
Venlosche Boys D5 S.V. Oostrum D2G 1 - 1  
ONDO E1 S.V. Oostrum E1 8 - 0 speler van de week Filippe Loonen 
S.V. Oostrum E2 Sparta'18 E5G 7 - 1  
FCV-Venlo E7 S.V. Oostrum E3 2 - 12  
S.V. Oostrum F1 GFC'33 F1 3 - 2 speler van de week Wout Verhoeven 
S.V. Oostrum F2 Sportclub Irene F9 15 - 1 speler van de week Joel Jansen 
SV United F5 S.V. Oostrum F3 3 - 4 speler van de week Stan Gielen 
S.V. Oostrum MP1/2 ST SV United/BVV'27 MP1/2       6 - 7 speler van de week Koen Wijnen 
Montagnards MP3/4 SV Oostrum MP3/4 7 - 23 speler van de week Seth Kramer 
    
Programma    
 
zaterdag 28 maart 2015    
 
S.V. Oostrum A1 Toxandria A1 15:00  
Hegelsom B1G S.V. Oostrum B1 14:30  
SV Venray B7 S.V. Oostrum B2G 15:00  
Blerick C2G S.V. Oostrum C1 13:15  
S.V. Oostrum C2 ST SV United/BVV'27 C3G 12:00  
Sparta'18 D4 S.V. Oostrum D1G 11:30  
SV Venray D8 S.V. Oostrum D2G 8:45  
S.V. Oostrum E1 S.V. Brandevoort E2 10:00  
Sporting S.T. E2 S.V. Oostrum E2 11:00  
SV Venray E14 S.V. Oostrum E3 8:45  
S.V. Oostrum F1 Sparta'18 F3 10:30  
S.V. Oostrum F2 H.B.S.V. F4 11:00  
SV Venray F12 S.V. Oostrum F3 12:00  
Stormvogels'28 MP1/2 S.V. Oostrum MP1/2 9:00  
SV Oostrum MP3/4 Merselo MP1/2 10:30  
 
Dinsdag 31 Maart    
 
S.V. Oostrum A1 Tuxford Academy 2 19:30  
 
 
 
 
 
 
    



 
 
 
 
 
 

Programma: 
 
Zaterdag  28 maart 
 
SVSH D2 – Oostrum D1   10.00  De Plagge  Someren-Heide 
Quick Up C1 – Oostrum C1  11.00  Veldzicht   Sint Agatha 
TOG B1 – Oostrum B1   13.00  ‘t Kurfke   Ravenstein 
SDDL A1 – Oostrum A1   11.30  Onder d’n Plag  Ravenstein 
 
Zondag 29 maart 
 
Oostrum 1 – SVOC ’01 3  10.00  De Spar  Oostrum 
 
Woensdag 1 april 
 
Oostrum MW1 – Merselo MW1  20.00  De Spar  Oostrum 
 
 
 
 
 Geslaagd Lenteconcert 

 

 

Het lenteconcert, dat afgelopen zaterdag door het 
mannenkoor De Aostrumse Zangkompeneej in        

D’n Oesterham in Oostrum organiseerde, werd als 
gezellig en met veel variatie gewaardeerd. Het 

dameskoor Venrode Voices opende het concert met 
liederen uit musicals welke door dirigent Max Smeets 

tot plezierig te beluisteren koormuziek werden 
gearrangeerd. Daarna volgende het mannenkoor 

Arch Luit uit Arcen. Onder leiding van dirigent 
Vincent Oostenbrink bewezen de “Aardige Lui”                 

dat zij ook goed zingen kunnen. 

Na de pauze presenteerde mannenkoor Bon Apart uit Beringe onder leiding van dirigent Bert Ramakers het publiek op 
een zeer gezellige variatie van echt mannenkoormuziek. Mannenkoor De Aostrumse Zangkompeneej eindigde het 
concert onder leiding van Kenny Jansen. De reacties waren zowel door de variatie van koren, als door de presentaties 
zeer positief. Het was weer een fijne gezellige avond met dank aan alle deelnemende koren. 

 

 



Senioren    
 

Uitslagen    
 

zaterdag 21 maart 2015    
SVEB Vet. SV Oostrum Vet. 7 - 2  
zondag 22 maart 2015    
EWC'46 1 S.V. Oostrum 1 2- 0  
S.V. Oostrum 2 IVO 3 3 - 2  
Meterik 2 S.V. Oostrum 3 2 - 0  
S.V. Oostrum 4 SVOC'01 3 2 - 2  
S.V. Oostrum 5 HRC'27 3 4 - 0  
    
Programma    
 

zaterdag 28 maart 2015    
SV Oostrum Vet. Koninglust Vet. 17:00  
zondag 29 maart 2015    
RKOSV Achates 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
S.V. Oostrum 2 SV Venray 4 11:00 André 
S.V. Oostrum 3 SVEB 2 9:30 Barry 
SSS'18 6 S.V. Oostrum 4 9:30  
Leunen 7 S.V. Oostrum 5 10:30  

 

   
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 




