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APRIL  
  
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
  
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 



ZATERDAG 18 April  09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

 Zaterdag 11 april 14.00 uur: Doop van Ivy Boelaars    

Zondag 12 april Beloken Pasen:                 
 11.00 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)    

voor alle vrijwilligers van de parochie Oostrum,
  zeswekendienst Pierre Driessen, 
  Nelly Verheijen-Goossens,   
  Pastoor P. Hoedemaeckers, 
alle overledenen van de familie J. van Brunschot en 
van de familie Hellings,  
overleden ouders Graard en Fien de Beer-Jansen         
en overleden familieleden, 
	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,	
familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse fam.          

                                                    

13 apr.  18.45u.	Repetitie	jeugdorkest
	 20.00u.	Repetitie	orkest
15 apr. 15.00u. Music for Life 

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

Agenda
18 april  Inzamelen oud papier
19 april Communie
26	april	Aktiviteit	voor	alle	leden



ECHTE ONTMOETING

In	onze	moderne	tijd	worden	wij	steeds	meer	gedwongen	gebruik	te	maken	van	de	elektronische	
snelweg. Dit is misschien wel handig als je snel iets wilt opzoeken of aan anderen wilt meedelen, maar 
het	heeft	ook	zijn	nadelen.	Hoevelen	kunnen	tegenwoordig	niet	meer	zonder	een	apparaat	in	hun	hand?																																						
De	hele	dag	dingen	opzoeken,	ontvangen	mails	lezen,	bereikbaar	zijn.	Want	stel	je	voor	dat	je	iets	zou	
missen	of	dat	je	voor	anderen	niet	direct	bereikbaar	bent!	Maar	bereiken	we	elkaar	wel	echt?	
We	kunnen	op	de	elektronische	weg	wel	veel	vrienden	hebben	verzameld		(of	we	denken	dit)	,	maar	met	
weinig	moeite	ontvrienden	we	ook.	Houden	we	ons	geen	schijnwereld	voor?	Ontvrienden	we	niet	doordat	
we	de	hele	dag	maar	tegen	een	schermpje	zitten	aan	te	kijken?	Want	echt	persoonlijk	contact	is	er	niet	
meer	bij	en	juist	daar	hebben	mensen	zo’n		behoefte	aan.	Hoe	meer	we	elektronisch	met	elkaar	in	contact	
kunnen komen hoe meer mensen vereenzamen. En over eenzaamheid gesproken. 
De	leerlingen	en	bekenden	van	Jezus	moeten	zich	eenzaam	gevoeld	hebben	toen	Jezus	op	Paasmorgen	niet	
meer in het graf lag. Als eerste was het Maria Magdalena die moest meemaken dat Jezus niet meer in het 
graf	lag.	En	dan	volgt	de	mooie	ontmoeting	met	Jezus,	die	uit	de	dood	is	opgestaan	en	leeft.	In	de	Paastijd,	
waarin	we	ons	nu	bevinden,	horen	we	ook	andere	mooie	Paasverhalen	over	de	levende	Jezus	die	Zich	laat	
zien. Mensen mogen Hem persoonlijk ontmoeten. Ook wij kunnen dit. 
Elke	keer	als	we	samen	de	eucharistie	vieren	ontmoeten	wij	de	levende	Heer.	Alleen	deze	levende	
verbondenheid	met	Hem	schenkt	ons	leven	en	het	leven	van	de	Kerk	vitaliteit	en	levenskracht,	die	
inspireert	en	bemoedigt	om	de	weg	van	de	verrezen	Heer	te	gaan.	Daarnaast	ontmoeten	wij	de	Levende	
in	Zijn	Woord.	Hierdoor	deelt	Hij	Zijn	levende	aanwezigheid	mee.	Er	gaat	niets	boven	een	persoonlijke	
ontmoeting,	niet	tussen	mensen	onderling	en	niet	tussen	mensen	en	de	levende	Heer.								
Hoe	zou	het	toch	komen	dat	wij	ons	door	Hem	ontvriend	of	in	de	steek	gelaten	voelen?

pastoor J. Boon

Welcom bij Kivits
De Bleek 58, 
5801 MD Venray
www.welcombijkivits.nlElectro Gommans

Hoofdstraat 37
5808 AS  Oirlo
www.electrogommans.nl
donderdag   13.30 - 18.00 uur
vrijdag          09.00 - 18.00 uur

Openings  jden 
informa  e & aanmeldpunten

openings  jden
ma 13.00  - 18.00 uur
di-do 09.30  - 18.00 uur
vr 09.30  - 21.00 uur
za 09.30  - 17.00 uur

www.glaswebvenray.nu

Kijk voor de volledige en actuele agenda op www.glaswebvenray.nu/agenda

Datum Loca  e Aanvangs  jd
di.      31  maart 2015 Basisschool ‘De Toverbal’ 20.00 uur
do.      2      april 2015 Kunstencentrum Jerusalem 15.00 uur
di.       7      april 2015 Basisschool ‘De Keg’, Veltum 20.00 uur
wo.     8      april 2015 Bouledrome, Vlakwater 20.00 uur
vr.     10      april 2015 Den Hoender, Noord-West 20.00 uur
ma.   13     april 2015 De Kiosk, Brukske 20.00 uur
do.    16     april 2015 Basisschool ‘De Hommel’ 20.00 uur
vr.     17      april 2015 De Kiosk, Brukske 20.00 uur
wo.   22      april 2015 De Springplank, Zuid 19.00 uur
do.    23     april 2015 The B, Sportpark de Wieën 20.00 uur

In - Voor 
Door

Venray

Uitnodiging

Informa  ebijeenkomst
Glasvezel in Venray

www.glaswebvenray.nu

Ik kies voor
glasvezel!
U ook?!

meld u aan
vóór

30 mei





                                                              
 
 
 
 

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!                   
 
 
 
 
 
 

HAAST U … ER ZIJN NOG MAAR ENKELE PLAATSEN VRIJ 

BEDANKT … 
 
Mag ik ook namens mij vrouw Mia, Iedereen hartelijk danken in welke vorm dan ook voor vele 
felicitaties voor mijn  ontvangen Koninklijke onderscheiding als lid in de Orde Van Oranje Nassau                                                                                         
Heb dit vrijwilligerswerk altijd met zeer veel plezier gedaan, dank zij de steun van bestuur en leden 
van de verenigingen. Ook een woord van dank aan de Harmonie voor de prachtige serenade en 
lovende woorden. Nogmaals een woord van dank, en veel gezondheid bij ieders vereniging 
 
Groetjes,          Harrie Holtackers 
 



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



 
 
 
 
 

Uitslagen: 
 
Oostrum F1 – Peelkorf F1   4 - 9 
Oostrum D1 – Emos D3    8 - 6 
Oostrum C1 – Klimop K) C1   6 - 1 
Oostrum B1 – Spes (M) B2   6 - 2 
Oostrum A1 – Ajola/De Wilma’s A1  9 - 11 
Oranje Wit (L) 3 – Oostrum 1   5 – 4  
 
Programma: 
 
Zaterdag  11 april 
Sporting ST F1 – Oostrum F1  13.15  Swolgen 
NAS C1 – Oostrum C1   13.00  Den Alst  Beuningen 
SVO B1 – Oostrum B1   11.00  De Kempkes  Ooij 
SVO A1 – Oostrum A1   12.30  De Kempkes  Ooij 
      
Woensdag 15 april 
Oostrum MW1 – Spes (M) MW1 20.00  De Spar  Oostrum 
 
Donderdag 16 april 
SDDL A1 – Oostrum A1   19.30  Onder d’n Plag   Ravenstein 
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, actieve 
en gemotiveerde  

Oproepkracht die ons team komt versterken. 
 

Wil je graag wat bijverdienen in het weekend 
en in de vakantie`s dan is dit de juiste job. 

Heb je interesse vraag dan naar  
Ad of Esther. 

 
Cafetaria de klein. 

Ad de klein – Esther de Vos 
Brugstraat 7 5861 AJ Wanssum 

0478-531398 
06-22903176 

esther@cafetariadeklein.nl 
www.cafetariadeklein.nl 

 
 

GEZOCHT:                
 

caravanstalling in Oostrum 
(afmetingen caravan: 6.70 m x 2.35 m)   

 

bel naar fam. Baljet, 
Randenrade 10 

tel. 514786 
 



 

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 tel. 06-16476389 kleding 06-23508096 

                                                                                    
 
 
 

                       

“Nu met heel veel brocante” 
 



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 
 
 





HELP JIJ SVO? 
 
Sport verbroedert en is gezond. Verenigingen verbinden mensen. Onze mooie 
sportclub voorziet in een grote behoefte. Jongeren leren er teamspirit en 
discipline, en het hele dorp ontmoet er zijn vrienden. Maar SV Ooostrum kan 
niet zonder vrijwilligers. Er zijn al heel veel mensen die actief zijn, maar we 
komen nog handen tekort. Wil je ons helpen? 
 
Een avond per maand? 
De ideale manier om ons te steunen als je niet op vaste tijden of dagen kunt, 
want we hebben grote behoefte aan hulp in een aantal commissies en in het 
bestuur. Dat klinkt gewichtiger dan het is. Het kost je hooguit een avond per 

maand, en daarnaast, afhankelijk van wat je wil doen, natuurlijk nog wat telefoontjes, mailtjes of ander regelwerk.  
Maar dat kun je doen als het jou uitkomt. Kort gezegd: je zet zaken in gang en houdt de boel draaiende. 
 
Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan de kantine: die is op trainingsavonden meestal open, en we kunnen 
nog hulp gebruiken achter de bar. Ook hier ben je niet gebonden aan vaste avonden, je geeft aan wanneer het je 
uitkomt. Je hebt een gezellige avond en spreekt veel mensen. En tapervaring is niet nodig! 
  
Een avond per week? 
Dan zou je ons geweldig kunnen helpen, bijvoorbeeld met de jeugdteams. Als (hulp)trainer sta je tussen de jeugd op het 
veld (elke week een frisse neus!), en als leider doe je het regelwerk eromheen. Ervaring is niet nodig: je kunt 
bijvoorbeeld eerst ‘meelopen’ als hulptrainer. 
 
Liever overdag, door de week? 
Onze woensdagochtendploeg kan altijd vers bloed gebruiken. Zij zijn de helden die niet alleen de velden verzorgen en 
belijnen, maar ook de handige klussers die alle voorkomende onderhoudsprobleempjes aanpakken, repareren en 
oplossen. Gezelligheid staat voorop, maar er is altijd wel wat te doen: een losse deurklink, een kapot koffiezetapparaat, 
schilderwerk, een kale plek in het gras… 
  
In het weekend? 
Heb je af en toe tijd in het weekend? Dan is hulp in de kantine een uitkomst voor ons (zie eerder). Maar je zou ook als 
scheidsrechter kunnen optreden, vooral voor korfbal zijn we dringend op zoek. Daarvoor moet je natuurlijk wel de 
spelregels kennen, maar die leer je snel genoeg. En als je daar serieus verder in wilt, dan kun je een cursus volgen. 
 
Vrijblijvend meer informatie? 
Neem contact op, dat verplicht tot niets. Stel je vragen en informeer naar de mogelijkheden. Wat vind je leuk om te 
doen, en wat zou jou goed uitkomen? Je hoeft nog geen lid te zijn van SVO, je hoeft niet in Oostrum te wonen en je 
hoeft zelfs niets van korfbal of voetbal te weten! Alle hulp is welkom.    
 
Op dit moment zoeken we onder andere vrijwilligers voor de volgende functies:  

 Kantinebeheerder  
 Kantinemedewerker  
 Kantinemedewerker keuken  
 Terreinverzorger  
 Scheidsrechter korfbal  
 Jeugdtrainer korfbal  
 Secretaris  
 Bestuurslid activiteiten en vrijwilligers  

 
Kijk op www.svoostrum.nl/help voor meer informatie. 
  
Vragen? Stuur een mailtje naar help@svoostrum.nl. 
Bellen kan ook: 0478-853177 (Derk Ederveen). 





Op  maandag 27 april 2015 op de parkeerplaats naast 
‘t Allemanscafe presenteert het Oranje Comité Oostrum:

★ Een oranjemiddag vanaf 13.30 uur voor alle Kinderen en Ouders

	 Wat	kunnen	jullie	allemaal	doen:

	 -	 Er	is	een	springkussen	voor	de	kleintjes,	en	een	avontuurlijk	stormbaan	voor	de	grotere	kids

	 -	 Cabrio-schieten;	probeer	een	bal	in	de	oranje	cabrio	te	schieten!

	 -	 Er	kan	geknutseld	worden	en	stoep-krijten,

	 -	 Voetballen	en	Korfballen,

	 -	 Kleurwedstrijd	(zie	de	kleurplaat	in	het	Oostrums	Weekblad),

	 -	 Om 15.30 uur; Aostrum ‘s got talent!	Wil	jij	aan	iedereen	laten	zien	wat	jij	heel	goed	kunt…	

	 	 dansen,	zingen,	goocheltruc,	gedichtje,	muziek	instrument	bespelen…	Dan	moet	je	je	zeker		

	 	 opgeven!!!		(Kijk	voor	het	inschrijf	formulier	in	dit	Oostrums	Weekblad)

	 •	 Iedereen	mag	meedoen;	Alleen;	met	vriendinnen	of	vriendjes;	

	 	 met	broertjes	of	zusjes;	met	neefjes	of	nichtjes;

	 •	 Voorstelling	is	van	15.30-16.30	uur.

	 •	 Geef	je	op	voor	25	april	bij	’t	Allemanscafé;

	 -	 Aan	het	einde	van	de	middag,

	 	 rond	16.30	uur:	Familie-BBQ

★ Voor de kinderen is er drinken en iets lekkers

★ Voor alle ouders is het terras open

Omdat	Loes	en	Corine	gaan	stoppen	met	de	organisatie	
is	het	OranjeComite	Oostrum	op	zoek	naar	actieve	ouders	
die	dit	over	zouden	willen	nemen!	Wil	je	je	aanmelden	of	meer
info;	vraag	Hilde	van	het	AMC	of	mail	naar:	
oranjecomite@allemanscafe.nl

Koningsdag	is	een	feest	voor	iedereen	en	hoewel	
het	een	afgeschermd	terrein	is	willen	we	toch	graag	alle	ouders	
verzoeken	om	op	hun	kinderen	te	letten,	zodat	het	ook	een
feestje	blijft	voor	iedereen. Corine, Loes en Hilde

Met	dank	aan:



 

 

Straotestrijders opgelet!! 
Zoals jullie misschien al weten vindt op zondag 31 mei op sportpark de Spar de tweede slag om de            
Aostrumse straotestrijd plaats. 

De teamcaptains/straotambassadeurs zijn inmiddels benaderd dus zij zullen jullie in komende periode gaan 
benaderen om jullie straat te vertegenwoordigen. Mocht je om welke reden dan ook niet benaderd worden 
door je straotambassadeur, dan kun je je altijd aanmelden via straotestrijd@svoostrum.nl. Aanmelden kan tot 
uiterlijk 16 mei. 

Naast deelnemers zijn we ook op zoek naar spelleiders/vrijwilligers. Heb je interesse om een handje te helpen 
of ken je iemand die dat wil? Laat het ons weten via een mailtje op straotestrijd@svoostrum.nl.  

 

Zorg dat je d’r bij bent! 

  

inschrijf formulier

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Omschrijving wat je gaat doen:

Wat is je artiestennaam/ jullie groepsnaam;

Heb je muziek nodig:  ja / nee

Lever je inschrijf formulier voor 25 april in bij ’t Allemanscafé of mail deze naar: oranjecomite@allemanscafe.nl

Wil jij aan iedereen laten zien wat jij heel goed kunt…dansen, zingen, goocheltruc, gedichtje, muziek 
instrument bespelen… Dan moet je je zeker opgeven voor Aostrum’s got talent!
Spelregels: Iedereen mag meedoen;  Alleen;  met vriendinnen of vriendjes; Met broertjes of zusjes; met neefjes of 
nichtjes; Je stukje mag ongeveer 2 minuten duren; De voorstelling is van 15.30-16.30uur. Geef je snel op want vol is vol!



 
 

Weekprogramma: 
 
 

Donderdag 16-4: 19.30 - 20.30 u. Tennislessen 
 
Vrijdag 10-4: 9.00 - 10.30 u. Racketwisselen 
 
Voorjaarscompetitie: Thuis:  GD 50+:  TCO - TV Set '77 1 aanvang 13.00 u. 
                                     GD 35+:  TCO - TC Arcen 2   aanvang 19.00 u. 
                           Uit:     HD 50+:  TC Arcen 1 - TCO 
 
Zondag 12-4 : Dorpencompetitie: Uit: TV Ysselstein – TCO 
 
Dinsdag 14-4: 9.00 - 10.30 u. Racketwisselen 
 
Woensdag 15-4: 19.30 - 21.00 u. Racketwisselen 
 
Donderdag 16-4: 19.30 - 20.30 u. Tennislessen 
 

Vrijdag 17-4: 9.00 - 10.30 u. Racketwisselen 
 
Voorjaarscompetitie: Thuis:  HD 50+:  TCO – TC Liessel 1   aanvang 13.00 u. 
                          Uit:      GD 50+:  TC Op de Dreef 1 - TCO 
      GD 35+:  TC Velden 4 - TCO 
 
 

HARRY MAESSEN WINTERCOMPETITIE 
Uitslag:   Poule A  4 april 2015 

0 Clubs 14- 3- 2015  To taal  punten  
1 Piëlboulers 2  3 6 8  16 41 148  
2 JBC Venray 80 1  1 4 -7  14 35 49  
3 Piëlboulers  1 2 5 7  12 33 38  
4 Lönse Boulers 1 3 7 35  11 33 -36  
5 Oostrum 2 1 4 0  10 30 39  
6 Hedse Boulers 1 0 3 -8  9 30   9  
7 Oostrum 1 0 2 -35  6 28 -72  
8 BCM Merselo 1 2 5 0  6 22 -175  
 

18 april finale.   Informatie volgende week in het Oostrums Weekblad 

 
LR Nobel Oostrum 
 
Op zaterdag 5 april organiseerde ruitersportzaak d’n östrik in Horst een outdoor dressuurwedstrijd. 
In de klasse B won Bianca Enders met haar paard Fassini Boy een mooie 1e prijs met 209 punten. 
Aukje Poels behaalde met haar paard Elan eveneens een 1e prijs, in de klasse L2 met 194 punten. 

 
 



 
De Voorjaarscompetitie (volgens de KNLTB de grote tenniscompetitie van Europa!) 
ging vijdag j.l. weer van start. Bij (in vergelijking met wat we de laatste weken gewend 
waren) prima weer is opvallend dat de uitslag van alle deelnemende Oostrumse team 
precies gelijk was! Zou thuisoordeel de doorslag hebben gegeven? 
 
 

Uitslagen:  
 
GD 50+: TC Topio 1  -  TCO   3-1 
HD 50+: TCO  -  Neerkant 1  3-1 
GD 35+: Tonido 4  -  TCO      3-1 
 
 
Hieronder volgt van elk team ’n verslag. 
 
GD 50+ 2e  klasse: Ons team, deze bestaande uit de Dames Doke Verheijen en Rita van der Elsen en heren Theo van de 
Pas en Jacques van der Meijden, speelde ’n uitwedstrijd bij Topio in Mill.  We begonnen met de DD en de HD; de dames 
van Topio waren erg sterk en wonnen met 6-0 en 6-1. Bij de heren bleek na ander half uur de overwinning naar ons 
team te gaan met de set standen 3-6 en 6-7. 
Na de koffiepauze werden de 2 MD gespeeld. 
Doke en Jacques verloren hun partij met 6-2 en 6-0, terwijl Rita en Theo ook niet opgewassen waren tegen hun 
tegenstanders. Zij verloren 2x met 6-2, waarmee de uitslag Topio-TCO op 3-1 werd bepaald. 
We zijn door het team van Topio op gepaste en gastvrije wijze ontvangen. 
 
 
HD 50+ 3e kasse: Afgelopen vrijdag mochten we 5 tegenstanders uit Neerkant welkom heten. Ons team bestond uit: 
Ruud Engels, Maarten Houba, Leo Lenssen en Benjamin Lowie Siebers. Die laatste had ¾ jaar niet op de baan gestaan en 
moest er tijdens de eerste ronde nog even inkomen, zijn partner Maarten kon niet voldoende compensatie bieden, 
zodat deze partij met 6-2 en 6-4 verloren ging. Even later was dat door toedoen van Ruud en Leo alweer recht gezet: zij 
wonnen met 6-3 en 6-1. Na de pauze waren Ruud en Maarten met 6-3 en 6-2 vrij snel met hun tegenstanders klaar, 
terwijl Leo Lowie hielp diens opgaande lijn vast te houden door in 3 lange sets met 7-6, 5-7 en 7-5 te winnen. Hulde! Leo 
en Ruud konden ongeslagen aan de soep met broodjes en lieten gelukkig voor de anderen ook nog wat over! Het 
gezellig samenzijn wordt over 3 weken in Neerkant ongetwijfeld voort gezet! 
 
 
GD 35+ 4e klasse: Op Goede Vrijdag ging voor ons team de voorjaarscompetitie van start. 
In de districtscompetitie regio Zuid strijden we gedurende 7 vrijdagavonden tegen teams uit  
Arcen, Velden, Grubbenvorst, Kessel, Well, Venlo en deze avond tegen Tonido uit Baarlo. 
Ons team bestaat uit 8 spelers waarvan 4 vrouwen (Astrid Vollenberg, Marian Gommans, Hënriette van Bergen en 
Jacqueline van Kessel) en 4 mannen (Marcel Linskens, Michel Gregoire, Lowie Siebers en Abe Hogeboom) die in 
wisselende samenstelling per avond achtereenvolgens 4 wedstrijden spelen. De wedstrijd begint  met een Dames 
Dubbel en een Heren Dubbel en daarna worden er 2 Mix Dubbels gespeeld. 
De verwachtingen waren hoog gespannen na het behalen van het kampioenschap in de najaarscompetitie 2014 maar 
we begonnen toch ontspannen aan de wedstrijd. Bij de heren hadden we een bezettingsprobleem maar we hebben 
onze trouwe supporter Paul van Bergen deze keer bereid gevonden om nu eens een keer binnen de baan zijn steentje 
bij te dragen. Helaas was de tegenstander een maatje te groot voor Abe en Paul en de wedstrijd werd helaas verloren. 
De dames (Henriette en Jacqueline) daarentegen hebben een prima partij gespeeld en overtuigend gewonnen. Beide 
Mix Dubbels werden helaas verloren, maar met name de wedstrijd van Henriette en Abe was bijzonder spannend, 
waarbij het muntje net verkeerd viel. 
Na afloop werden de wedstrijden onder het genot van een hapje en een drankje in de kantine nog eens rustig 
doorgenomen maar aan de einduitslag van 3–1 konden we helaas toch niets veranderen. 
Volgende week gaan we het vanaf 19.00 uur opnieuw proberen tegen Arcen. Ditmaal spelen we thuis in Oostrum dus 
supporters zijn van harte welkom op ons overdekte terras of in de kantine. 
 
 



Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 13 april 2015 is het Alzheimer Café Venray weer open. 
Het café is een maandelijkse informele bijeenkomst waar mensen met dementie, familieleden, 
hulpverleners en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen 
ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en te leren over dementie en aanverwante thema’s. 

 

Het thema van de avond is: 
Verdriet en afscheid 
Gastspreker:  
mw. Margriet van Glabbeek, Cura 
 

Het Alzheimer Café Venray vindt plaats in De Kemphaan, Kennedyplein 1 te Venray. 
Inloop is vanaf 19.00 uur en aanvang van het programma is om 19.30 uur.  
De avond wordt uiterlijk 21.30 uur afgesloten. De toegang is gratis. 
Voor meer info kunt u bellen met de avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray, Joke Halmans, tel. (0478) 583806. 
 
 

                                                              
 
 
 
 

 
Hobbymiddag 
 

Datum: maandag 20 april 
Aanvang: 13.30 uur 
Meenemen: eierdoosjes 
 

Dit is de laatste knutselmiddag voor de zomer. We gaan er een gezellige middag van maken                                                   
met  koffie en zelfgebakken cake. Ook gaan we alvast starten met het maken van roosjes                                                    
met eierdoosjes voor een krans. 
 

Hier gaan we op maandag 21 september weer mee verder. We hebben hiervoor heel veel eierdoosjes nodig. 
U kunt hier alvast voor gaan verzamelen. 
 

Kom vrijblijvend naar de Watermolen. De koffie staat klaar. 
 

Wij zien u graag op maandag 20 april ! 
 
 
 



Veilig bankieren met de Rabo Scanner 
 

Internetcriminelen spelen in op actuele situaties. Zo misbruiken zij ook de komst van de            
Rabo Scanner om u valse e-mails te sturen of telefonisch contact met u te zoeken.  
 

 De Rabobank vraagt u nooit om persoonlijke gegevens zoals uw toegangs-, inlog- en signeercodes of 
uw pincode(s).  

 U krijgt de Rabo Scanner vanzelf en zonder kosten thuisgestuurd.  
 U hoeft deze dus niet zelf aan te vragen. 
 Wij bellen en e-mailen u niet over het ontvangen of het in gebruik nemen van de Rabo Scanner. 

 
Vertrouwt u een e-mail of telefoontje niet? Klik dan niet op de link(s) in de e-mail, verwijder de mail of 
verbreek de verbinding. Bel zelf uw bank terug als u vragen heeft over een e-mail of telefoontje dat u heeft 
ontvangen. 

Helpdesk 
Bent u iets vreemds tegen gekomen? Heeft u per ongeluk toch codes verstrekt, op een link in een valse e-mail 
geklikt of twijfelt u over de juistheid van een scherm in internet- of mobielbankieren?                                             
Neem dan onmiddellijk telefonisch contact op met de Helpdesk Rabo Internet- en Mobielbankieren                          
op 0900-0905 (lokaal tarief). 
 

 

Zegt u ’t maar!Méér dan een bank. 

Een goed 
gesprek...

Net als vorig jaar gaan we in 2015 ook weer graag met u in gesprek bij u in de 
buurt. Deze keer staat het thema 'Wonen' centraal, maar ook uw andere vragen 
of opmerkingen kunt u op deze avond aan ons kwijt. 
Tegen welke problemen loopt u aan als het op wonen aan komt? Waar maakt u 
zich zorgen over? Welke oplossingen ziet u? Daar spreken we graag met u over 
tijdens een van de Coöperatieve Cafés. Niet alleen wij, als Rabobank, zijn 
aanwezig, maar ook vertegenwoordigers vanuit de woningsector. Samen een 
bijdrage leveren aan woongenot voor iedereen. 

U kunt zich aanmelden via www.rabobank.nl/horstvenray

Een aandeel in elkaar

Programma
Vanaf 19:00 staat de ko�e klaar. Om 19:30 start het Coöperatief Café. 
Wij sluiten rond 21:30 af met een hapje en een drankje.

Woensdag 15 april
·   Hegelsom  PTC+

·   Tienray  Parochiehuis

·   Merselo  d'n Hoek

·   Venray  WOC 't Schöpke
  

Dinsdag 21 april

·   America  Gemeenschapshuis

·   Evertsoord  Gemeenschapshuis

·   Wellerlooi  't Luukske

·   Castenray  De Wis
  

Donderdag 23 april

·   Grubbenvorst  't Haeren

·   Wanssum  De Zandhoek

·   Leunen  De Baank

Aanmelden
www.rabobank.nl/horstvenray



 
 

 
Jeugd    
 

Uitslagen 
    
zaterdag 4 april 2015    
S.V. Oostrum B2G Melderslo B2 0 - 3  
S.V. Oostrum D1G Venlosche Boys D3 afgelast  
S.V. Oostrum D2G ST HRC'27/Stormvogels'28 D2G 0 - 1  
S.V. Oostrum F2 Venlosche Boys F7 3 - 2 speler van de week Ruben Wentink 
    
Programma    
 

Programma zaterdag 11 april    
EWC'46 A1 S.V. Oostrum A1 14:30  
Melderslo B2 S.V. Oostrum B2G 13:30  
S.V. Oostrum C1 IVO C2 13:30  
Sportclub Irene C4 S.V. Oostrum C2 12:45  
GFC'33 D2 S.V. Oostrum D1G 11:30  
S.V. Oostrum D2G ST SSS '18/Holthees D2 11:00  
S.V. Oostrum E1 Bavos E1G 10:00  
S.V. Oostrum E2 ST DEV-Arcen/RKDSO E2G 10:00  
S.V. Oostrum E3 Hegelsom E3G 11:00  
Venlosche Boys F2 S.V. Oostrum F1 10:00  
FCV-Venlo F5 S.V. Oostrum F2 9:00  
S.V. Oostrum F3 Montagnards F2 10:30  
SV Oostrum MP1/2 Sporting ST MP1/2 11:30  
Volharding MP3 SV Oostrum MP3/4 9:00  
    

Senioren    
 
Uitslagen    
 

zaterdag 4 april 2015    
S.V. Oostrum Vet. SVOC'01 Vet. 1 - 4  
zaterdag 4 april 2015    
S.V. Oostrum 3 VCH 4 1 - 5  
Heijen 4 S.V. Oostrum 5 1 - 1  
maandag 6 april 2015    
RKOSV Achates 1 S.V. Oostrum 1 1 - 1  
    
Programma    
 

zaterdag 11 april 2015    
S.V. Merselo Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
zondag 12 april 2015    
S.V. Oostrum 1 SV Milsbeek 1 14:30  
VVV'03 2 S.V. Oostrum 2 11:00  
SV United 2 S.V. Oostrum 3 11:30  
S.V. Oostrum 4 Meterik 3 11:30 Marcel 
S.V. Oostrum 5 SV United 4 10:00 Bart 

 



Stichting 
Computercursussen voor 
Senioren Venray 

 
 
 
 
 
 

 
INLOOPMIDDAG EN INLOOPAVOND OP MAANDAG 20 APRIL 2015 A.S. 
 
Op 20 april a.s. organiseren wij in de Kemphaan zowel ‘s middags als ‘s avonds een inloopactiviteit ter voorbereiding op 
het nieuwe cursusjaar. Ons hele team zal zowel de middag als de avond aanwezig zijn. U kunt dan bijvoorbeeld 
aangeven wat uw wensen zijn voor een cursus of workshop. Wij zorgen dan dat wij in het najaar een passend aanbod 
aan cursussen en workshops hebben. Heeft u een iPad, tablet en/of laptop brengt u die dan gerust mee. 
 
Zoals u misschien gelezen hebt komt Windows 10 er aan. Natuurlijk kunnen wij u ook van dienst zijn bij het upgraden 
van uw Windows besturingssysteem, en zullen wij lessen Windows 10 gaan geven. Het cursusjaar 2015-2016 start op 
vrijdag 11 september met het inmiddels traditionele Open Huis.  
 

De inloopmiddag op 20 april vindt plaats van 15.00 uur tot 17.00 uur. De inloopavond  vindt plaats van 19.00-21.00 uur. 
 

De koffie en thee staan klaar. 
 

Voor meer informatie kunt u bellen met nummer 06 – 4277 4545. 
 
 

JUNI  
  
16 Kienen KBO
18 Wandelen KBO
19 Maestro Harmonie SMT
20 Beachvoetvolleybaltoernooi 
21 Beachvolleybaltoernooi 
25 Wandelen KBO

  
JULI  
  
2 Wandelen KBO
16 Wandelen KBO
25 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
  
NOVEMBER  
  
9 Knutselmiddag KBO
10 Meidenkist (door Dhr. C. Prinsen) Zijactief
12 Algemene Ledenvergadering (Roermond) Zijactief
17 Kienen KBO
?  KBO
23 Knutselmiddag KBO
24 Wet WMO (Lezing door Mw. J. Hendrix) Zijactief
  
DECEMBER  
  
7 Knutselmiddag (Kerst) KBO
8 Kerststukjes (Martine Weys) Zijactief
8 Kienen KBO
9 Kerstmiddag De Zonnebloem
10 Kerstviering (D’n Oesterham) KBO
17 Kerstavond Zijactief
24 Wandelen 





Corine, Loes en Hilde

Kleurwedstrijd Koningsdag 2015

Naam:

Leeftijd:

Adres:

Kleur,plak of versier zo mooi mogelijk deze kleurplaat en lever deze in 
bij ’t Allemanscafé  vóór 27 april 15.00 uur. Op maandag 27 april om 
17.00 uur worden de winnaars bekend gemaakt. Zorg dat je erbij bent!




