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Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte Oostrum 
Eerste Heilige Communie zondag 19 april 2015, 11.00 uur 

 

Samen kleuren wij de Wereld! 
 

Gijs Camps, Tygo Pelzer, Tijn Kerstjens, 
Finn Camps, Noud Arts, Wout Verhoeven, 
Tijs Poels, Jelte Litjens, Donna Kanters, 
Oliwia Pleciak, Merel van der Meijde,  

Guusje Hoex, Lotte Janssen, 
Julia Driessen, Ilse Versteegen 

 



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

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: DORPSPLEIN
(i.v.m. Aege Bojjum Live bij                                      

‘t ALLEMANSCAFÉ)

18 apr.  09.00u. Inzamelen oud papier
19 apr.  * Opluistering Communie Mis 
20 apr.  18.45u. Repetitie jeugdorkest
 20.00u. Repetitie orkest
22 apr. 15.00u. Music for Life 

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

Agenda

26 april Aktiviteit voor alle leden
2 mei Inzamelen oud papier
4 mei Opluistering Dodenherdenking in Venray
16 mei Inzamelen oud papier
17 mei Mariaviering
30 mei Inzamelen oud papier

 GEVONDEN                                 
     op zondag 12 April

Sleutelbos met nummerlabel 
op de Mgr. Hanssenstraat.

Af te halen: Stationsweg 150



                      
 Zondag 19 april 2015 11.00 uur: Eerste Heilige Communiemis voor leerlingen van groep 4+5!    
            (Pastor R. Frenken) (Jeugdorkest SMT)

    voor de communicanten en hun familieleden en leerkrachten,      
    voor de parochie Oostrum en voor de vrede, 
    overleden ouders Broekmans-Bovee,         
    Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
    familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.          

 Het telefoonnummer van pastoor J. Boon, Lovinckplein 8, 5813 CC Ysselsteyn, is 545055.
	 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.                                                                                                                                          
                                                                                                                               

OVER	TIJDSGEBREK	EN	DE	E.H.C.
Voor de priesters is het tegenwoordig teleurstellen en vaak zelfs frustrerend dat je door de hoeveelheid 
aan werk en parochies niet meer aan alles toekomt. Je kunt tegenwoordig al blij zijn dat je de ‘gewone’ 
dingen gedaan krijgt. Aan andere belangrijke dingen zoals huis-  en ziekenbezoeken kom je gewoonweg 
niet meer toe.. Maar je moet waken dat je, ondanks het vaak voelend tijdsgebrek, het wezenlijke niet uit 
het oog gaat verliezen: het gebed en de viering van de eucharistie. Met deze gedachten komen we uit bij 
de kinderen van groep 4 die in deze tijd hun Eerste Heilige Communie gaan ontvangen. Wekenlang hebben 
zij zich hierop voorbereid en ‘weten’ inmiddels wat zij gaan ontvangen. We mogen de wens uitspreken 
dat dit ‘weten’ omgezet wordt in ‘verlangen’. Want het is niet niks waaraan ze voor de eerste keer gaan 
deelnemen. Een heel mooi Paasverhaal is dat van de twee leerlingen van Jezus op weg naar Emmaűs. Als 
zij daarnaar toe lopen voegt zich een vreemdeling bij hen die hen van alles uitlegt. In deze vreemdeling 
herkennen ze Jezus niet. Hun ogen gingen pas open toen ze ’s avonds met deze vreemdeling aan tafel zaten 
en Hij het Brood brak. Toen gingen hun de ogen open, want tijdens het laatste avondmaal had Jezus immers 
hetzelfde gedaan en duidelijk gezegd: “Dit is Mijn Lichaam.”  Hij had toen ook een opdracht meegegeven: 
“Blijft dit doen om Mij te gedenken.” Telkens als wij de eucharistie vieren denken wij niet alleen aan Jezus, 
maar komt Hij ook bij ons in de communie. Dichterbij kan Hij niet bij ons komen. Een heel belangrijk 
moment in en voor ons leven, een moment dat wij mogen beleven, telkens als wij de eucharistie vieren. 
Laten wij de kinderen daarom het beste gunnen en ervoor waken dat de Eerste Heilige Communie niet de 
Enige Heilige Communie wordt. Laten we hen en ook ons deze frustratie besparen en er tijd voor blijven  
maken.

pastoor J. Boon





Rabo Fietsdag zaterdag 5 september 2015 

Fiets voor een sponsorbijdrage  
Speciaal voor lokale verenigingen en stichtingen in de omgeving van Horst en Venray en de dorpen Well en Wellerlooi 
organiseert Rabobank Horst Venray opnieuw de Rabo Fietsdag en wel op zaterdag 5 september. Tijdens deze 
gezellige en sportieve dag kunnen leden van Rabobank Horst Venray voor een vereniging of stichting naar keuze een 
financiële sponsorbijdrage bij elkaar fietsen. 
 

Terugblik 2014  
In september 2014 werd deze Rabo fietsdag voor de eerste keer georganiseerd. Wij kijken terug op een bijzonder 
geslaagde dag. Ruim 2.500 leden fietsten mee voor een sponsorbijdrage voor hun vereniging of stichting en genoten van 
het mooie weer, de vele optredens en de mooie omgeving.  
  

Wat wordt van deelnemende  verenigingen/stichtingen verwacht? 
Het enige dat u als vereniging en/of stichting hoeft te doen is zoveel mogelijk (maximaal 25) leden van Rabobank Horst 
Venray  te mobiliseren en gezamenlijk de uitgezette routes van ± 30 km. door onze prachtige regio te fietsen. Hoe meer 
leden voor uw vereniging of stichting op de fiets stappen, des te hoger de financiële bijdrage (maximaal € 400) voor uw  
club.  In 2015 hebben we gekozen voor andere routes met meerdere startpunten, zodat er een startlocatie bij u in de 
buurt is. Op het moment dat de routes definitief zijn, plaatsen we die op onze website. 
 

Wie kan er meedoen aan de Rabobank Horst Venray Fietsdag? 
Verenigingen en stichtingen die voldoen aan de voorwaarden, kunnen meedoen aan de fietsdag.  

Waarom de Rabo Fietsdag? 
Het idee achter de Rabo Fietsdag is om onze leden te verbinden en iets in beweging zetten. Met de Rabo Fietsdag wil 
Rabobank Horst Venray lokale verenigingen en stichtingen een financieel steuntje in de rug geven. 
 

Informatie, voorwaarden en registratiemodule 
Informatie over de Rabo Fietsdag, voorwaarden voor deelname en de registratiemodule vindt u op onze website: 
www.rabobank.nl/horstvenray  
Bestuursleden van verenigingen en stichtingen kunnen hun vereniging of stichting nu aanmelden. Wij verzoeken 
hen een reële schatting te maken van het aantal deelnemers en dat aantal bij de registratie te vermelden.  
 

Vragen of ideeën? 
Heeft u nog vragen of ideeën voor de Rabo Fietsdag? Twijfel niet en neem contact met ons op door een e-mail te 
sturen naar communicatie@horstvenray.rabobank.nl.  

Ook in 2015 steun voor goede initiatieven 
Coöperatiefonds Rabobank Horst Venray open tot en met 1 mei 

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. 
 
Heeft u een project dat in aanmerking komt voor dit fonds? 
Verenigingen en stichtingen worden uitgenodigd een projectaanvraag voor het Coöperatiefonds 
in te dienen. Dat kan tot en met 1 mei 2015. 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. 
 
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  



Verstelwerk Oostrum
Naaiwerkzaamheden met een
creatief oog voor oplossingen

Maureen van Erp
Coupeuse

Goetzenhof 23
5807 CC Oostrum

0478-515 544 / 06-1378 6578
jgm.achten@home.nl

Openingstijden:
Ma - Wo:        9.00 - 13.00 / 18.00 - 20.00 uur
Di - Do - Vr:  9.00 - 15.00 uur
buiten deze tijden op afspraak



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:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Counselling is een vorm van individuele                         
psychosociale begeleiding door middel 
van gespreksvoering. 

Ook al zijn de klachten bij iedereen anders, de boodschap is helder;                                                                               
er is even een pas op de plaats nodig en aandacht voor jou en je probleemsituatie.    

      NIEUW !!                        

 Stress & Voeding; Voeding & Stress; Begeleiding bij eet-/gewichtsproblematiek! 

 Heeft stress invloed op jouw eetgedrag? 
 Heeft jouw eetgedrag invloed op  stress? 
 Wil je meer  informatie over voeding en/of stress? 

(ik informeer je graag in een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek) 
 

Danny Broeren, Counsellor & Diëtist                                                                                                           
Puur Counselling                                                                                                                                                

De Horik 8, 5807 CJ,  Oostrum                                                                                                    
Telefoon: 06-12760953 

Email: info@puurcounselling.nl Website: www.puurcounselling.nl 



Horst

A73 

Vitelia

passie vo� tuin & dier

BELANGRIJKE MEDEDELING
Oirlo, april 2015

Om ons volledig op onze corebusiness als installatie- en agritechnischbedrijf te kunnen richten, hebben wij 
besloten om per directe ingang onze winkel met gereedschappen en tuin- en parkmachines te sluiten. Ons 
technisch magazijn en constructie werkplaats blijft volledig operationeel met de vertrouwde service die u van ons 
gewend bent.

De voorraad tuin- en parkmachines, als ook het winkelassortiment is overgenomen door Vitelia. Medio juli 2015 
opent Vitelia een nagelnieuw pand ‘Vitelia, passie voor tuin & dier’ aan de A73 pal langs Interchalet te Horst. Hierdoor 
ontstaat het grootste tuin- en park assortiment van de regio, aangevuld met een service-werkplaats voorzien van 
de nieuwste snufjes en laatste technieken. 

Voordat de verhuizing een feit is, bent u van harte welkom in de winkel van Vitelia te Swolgen (Mgr. Aertsstraat 33, 
telefoon 0478 - 697111). Wij kunnen u garanderen dat uw machine in goede handen is bij Vitelia, oftewel u kunt 
dezelfde service verwachten die u van ons gewend bent.

Ons technisch magazijn kent de volgende openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 07.30 uur tot 17.00 uur
Zaterdag van 08.30  tot 12.30 uur

Wij willen u hartelijk bedanken voor het vertrouwen wat u stelde in onze winkel, 
en hopen u snel weer in ons technisch magazijn te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Versleijen Oirlo
Castenrayseweg 14   
5808 AG  OIRLO                                 
E info@versleijen.com 
T 0478 -  571941 

   
   





 
Uitslagen vrijdag 10-4:  GD 50+:  TCO - TV Set'77 1   0 - 4 
       HD 50+:  TC Arcen 1 - TCO   2 - 2 
          GD 35+:  TCO - TC Arcen 2   4 -0 
 

GD 50+ 2e klasse: Vrijdag 10 april bestond ons team uit: Wies Jeuken, Theo v.d. Pas, Nelly Poels en Riny Simons. 
We speelden thuis tegen Zeeland (Noord-Brabant). Met het schitterende voorjaarsweer had iedereen er zin in. 
Graag wilden we de tweede wedstrijd van de voorjaarscompetitie winnen; daarmee zou het verlies van de vorige week 
gecompenseerd zijn. Jammer, het is niet gelukt. Het werd 0-4.  
Toch hebben we prachtige wedstrijden gehad. Voor de DD en één GD moesten er zelfs 3 sets gespeeld worden. 
HD: Wies/Theo 4-6 1-6   DD: Nelly/Riny  4-6 6-4 3-6   GD: Wies/Riny 4-6 1-6   GD: Theo/Nelly 5-7 6-3 3-6 
En...het weer bleef mooi, zodat we op het terras konden genieten van ons drankje en daarna van de heerlijke door Wies 
gemaakte soep. 
 
HD 50+ 3e klasse: Ondanks wat omzwervingen in Arcen vonden we de plaatselijke tennisarena ruim op tijd.  
Ons team bestond uit Sjef van Haeren (ipv de geblesseerde Ruud Engels), Gerrit Hendrickx, Maarten Houba en (naar zou 
blijken) last but not least Frans van de Kerkhof. Er stond wat op ’t spel, want beide teams waren de enige in onze poule van 4, 
die vorige week hadden gewonnen, dus zou hier op gravel worden bepaald welk team voorlopig de hoogste aanspraak op ’t 
medio mei geplande kampioenschap kon maken. Gerrit en Maarten maakten onaangenaam kennis met de keiharde en 
hobbelige gravelbaan en konden na de snelle 6-2 6-1 nederlaag langdurig Sjef en Frans aanmoedigen, die héél knap met 7-5 7-
6 de stand gelijk trokken. 
Na de pauze opnieuw ’n snel verlies (6-1 6-0) voor Sjef en Maarten, die zich ‘n uur later (dóódmoe van ’t aanmoedigen van 
Gerrit en Frans) aan ’t begin van hun derde set uitgebreid gingen douchen; daarna was er nog voldoende tijd om hun helden 
dan tóch nog van o.a. ’n ouwe taaie (75 jarige!) tegenstander met 6-2 6-7 6-3 te zien winnen.  
Frans en Maarten konden nauwelijks nog op hun benen staan; Frans vanwege de 55(!) lange  games, terwijl laatst genoemde 
meer last had van ‘n “slok op de borrel”- verschil met diens 28 korte games! 
Onze 6 sterke tegenstanders, waarvan 3 goed kunnende koken, verrasten ons met heerlijke soep, paaseieren,  broodjes 
ragout en snoeptomaatjes! De strijd is nog niet beslist; dat gebeurt waarschijnlijk op vrijdag 1 mei als Arcen hier in Oostrum ’n 
warm onthaal krijgt op kunstgras. Noteer 1-5 van 1 tot 5 u. maar alvast in de agenda! 
 
GD 35+ 4e klasse: Afgelopen vrijdag hebben we getennist tegen onze 4 tegenstanders uit Arcen. 
Ons team bestond deze keer uit Marian Gommans, Ine Volleberg  (vervangster van de geblesseerde Astrid Vollenberg), Abe 
Hogeboom en gastspeler Marc van Dijck. Voor Marc was het zijn eerste officiële wedstrijd maar hij heeft zich kranig geweerd 
en de spanning, die hij had, heeft hij al vrij snel van zich afgeslagen.  
De DD werd door Marian en Ine vrij eenvoudig gewonnen met 6-1 6-4. 
De HD ging wat moeizamer, maar in ‘n lange spannende partij wisten Marc en Abe toch te winnen met 6-4 7-5.  
Na een welverdiende pauze waren Marc en Ine in de eerste GD vrij snel met hun tegenstanders klaar:                                               
winst  met 6-4 6-0. In de tweede GD wonnen Marian en Abe vrij eenvoudig de eerste set met 6-2. De tweede set verliep iets 
moeizamer en ze stonden zelfs achter met 2-5. Uiteindelijk wisten zij nog knap deze achterstand  om te buigen en de set 
winnend af te sluiten met 7-5. Met deze klinkende 4-0 overwinning kijken we tevreden terug op de tweede 
competitiewedstrijd en gaan we volgende week vol vertrouwen naar Velden, één van de 3 koplopers, die met 7 punten er 2 
meer hebben dan wij. 
 
Weekprogramma: 
 

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 
Zondag 19-4 : Dorpencompetitie:      Thuis: TCO – LeunenVeulenHeide   aanvang 9.00u. 
Dinsdag 21-4:   9.00 - 10.30 u. Racketwisselen 
Woensdag 22-4:  19.30 - 21.00 u. Racketwisselen 
Donderdag 23-4:  19.30 - 20.30 u. Tennislessen 
Vrijdag 24-4:   9.00 - 10.30 u. Racketwisselen 

           Voorjaarscompetitie: Thuis: GD 50+:  TCO - TeVeR 1           aanvang 13.00 u. 
                                   GD 35+:  TCO - TC Grubbenvorst  3  aanvang 19.00 u.  
       Uit: HD 50+:   TV Neerkant 1 – TCO 
Zondag 26-4 : Dorpencompetitie:     Thuis: TCO – Merselo   aanvang 9.00u. 



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!



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 
 
 

                                                              
 
 
 
 

 
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 ! 
 
 
 



 

MIJLING SPECIAAL OPTIEK       www.mijlingoptiek.nl 



VOETBALSTERS GEZOCHT!   
 
S.v. Oostrum wil volgend voetbalseizoen (2014/1015) weer beginnen 
met een dameselftal (15+). Daarvoor zijn we echter nog op zoek 
naar meiden/dames om de selectie compleet te maken. 
 
Heb jij altijd al willen voetballen? Of heb je al eerder gevoetbald en ben je op zoek naar een 
nieuw team? Dan zijn wij op zoek naar jou!! 
 
Dit resterende voetbalseizoen kun je iedere maandag gratis trainen van 19.45-21.15 uur 

met je toekomstige teamgenoten. Kom gerust eens langs! 
 
Wil je meer informatie? Dan kun je een mailtje sturen naar willemsroy@hotmail.com  
Wil je liever bellen dan kan dat natuurlijk ook:  

 Roy Willems:   06-54223084 
 Peter van Abswoude:  06-23227540 

 
Hopelijk tot snel!  
Sv Oostrum afdeling voetbal 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* voor de actievoorwaarden zie onze spaarkaart 

€5,00  

korting* 
 



 
 
 
 
 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 11 april 2015    
 
EWC'46 A1 S.V. Oostrum A1 3 - 2  
Melderslo B2 S.V. Oostrum B2G 0 - 3  
S.V. Oostrum C1 IVO C2 8 - 1  
Sportclub Irene C4 S.V. Oostrum C2 afgelast  
GFC'33 D2 S.V. Oostrum D1G 0 - 10  
S.V. Oostrum D2G ST SSS '18/Holthees D2 3 - 1  
S.V. Oostrum E1 Bavos E1G 2 - 6  
S.V. Oostrum E2 ST DEV-Arcen/RKDSO E2G afgelast  
S.V. Oostrum E3 Hegelsom E3G 12 - 2  
Venlosche Boys F2 S.V. Oostrum F1 0 - 1 Speler van de week Wout Sanders 
FCV-Venlo F5 S.V. Oostrum F2 2 - 11 Speler van de week Lars Langenhuizen 
S.V. Oostrum F3 Montagnards F2 2 - 0 Speler van de week Tim Visser 
SV Oostrum MP1/2 Sporting ST MP1/2 15 - 7 Speler van de week Siem Kessels 
Volharding MP3 SV Oostrum MP3/4 0 - 6 Speler van de week Thomas van Well 
    
Programma    
 
zaterdag 18 april 2015    
 
S.V. Oostrum A1 VVV'03 A1 15:00  
S.V. Oostrum B2G FCV-Venlo B2 13:00  
H.B.S.V. C2 S.V. Oostrum C1 12:00  
S.V. Oostrum C2 Sporting S.T. C1 12:00  
S.V. Oostrum D1G SV Venray D4G 9:00  
ST RKDSO/DEV-Arcen D2 S.V. Oostrum D2G 13:00  
NWC E2G S.V. Oostrum E1 10:15  
Merselo E1G S.V. Oostrum E2 9:45  
Sparta'18 E8 S.V. Oostrum E3 10:15  
S.V. Oostrum F1 Leunen F1G 10:30  
S.V. Oostrum F2 IVO F4 11:00  
Leunen F4G S.V. Oostrum F3 11:15  
SVOC'01 MP1/2 SV Oostrum MP1/2 10:30  
SV Oostrum MP3/4 Ijsselsteijn MP1/2 10:30  
    
woensdag 22 april 2015    
 
S.V. Oostrum B1 S.V. Venray B6 18.45  
    
 
 
    

 

 



Senioren    
 

Uitslagen    
 

zaterdag 11 april 2015    
S.V. Merselo Vet. S.V. Oostrum Vet. 7 - 4  
zondag 12 april 2015    
S.V. Oostrum 1 SV Milsbeek 1 0 - 3  
VVV'03 2 S.V. Oostrum 2 3 - 3  
SV United 2 S.V. Oostrum 3 4 - 3  
S.V. Oostrum 4 Meterik 3 0 - 3  
S.V. Oostrum 5 SV United 4 4 - 0  
    
Programma    
 

zaterdag 18 april 2015    
S.V. Oostrum Vet. SV United Vet 17:00 Herman 
zondag 19 april 2015    
Hapse Boys 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
S.V. Oostrum 2 Stormvogels'28 2 12:00 Barry 
S.V. Oostrum 3 Wittenhorst 6 9:30 Andre 
SV United 3 S.V. Oostrum 4 9:30  
SVS 2 S.V. Oostrum 5 10:30  

 

Jeu de Boule 
 
Na een spannende strijd, is het eindelijk zover. Op zaterdag 18 april is de finale. 
 

Voor de 1e en 2e plaats ;          Piëlboulers 2  tegen Hedse Boulers 2  
Voor de 2e en 3e plaats ;          JBC Venray 80  1 tegen JBC Venray 80 2  
Voor de 4e en de 5e plaats ;          Piëlboulers 1 tegen Leunen 2. 
 

Aanvang 10.30 uur. Alle spelers krijgen een herinnering. 
 

We hopen veel belangstellende te zien. Iedereen is van harte welkom. 
 

 

 
LR	Nobel	Oostrum

Op zondag 12 april was er voor Bianca Enders met haar paard Fassini Boy een 2e prijs op het concours 
hippique in Maasbree. De combinatie kwam uit in de dressuur klasse B en behaalde 202 punten. 
Voor Aukje Poels was er in de klasse L1 een 3e prijs, zij scoorde met haar paard Elan 206 punten. 



 
 
 
 
 

Uitslagen: 
   
NAS C1 – Oostrum C1    0 - 1  
SVO B1 – Oostrum B1    4 - 2 
SVO A1 – Oostrum A1    7 - 3 
Oranje Wit MW1 – Oostrum MW1  12  - 7 
 

Programma: 
 

Zaterdag  18 april 
 

Oostrum F1 – Des F1    13.00  De Spar  Oostrum 
Oostrum D1 – Oxalis D1   09.00  De Spar  Oostrum 
Oostrum C1 – SVO C1    10.15  De Spar  Oostrum 
Oostrum B1 – De Horst B1   11.30  De Spar   Oostrum 
Oostrum A1 – Heumen A1   13.00   De Spar   Oostrum 
 

Zondag 19 april 
 

Oxalis 2 – Oostrum 1    11.00  Ter Horst  Horst 
    
Woensdag 22 april 
 

De Peelkorf MW1 – Oostrum MW1  20.00  De Vlies  Ysselsteyn 
 
 
    
 
 





APRIL  
  
16 Lentewandeling KBO
18 Aege Bojjum Live AMC
20 Knutselmiddag KBO
21 Kienen KBO
26 Zondagochtend Concert (Schouwburg	Venray)	 AZKompeneej
29 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt	Oostrum
  

MEI	  
  
5 Dagtocht KBO
6 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt	Oostrum	
7 Wandelen KBO
12 Stadswandeling in Venray Zijactief
13 Aspergebedrijf Martens De	Zonnebloem
13 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt	Oostrum	
17 Mariaviering (voor	alle	Ouderen)	 KBO
19 Kienen KBO
21 Wandelen KBO
22-23 A-Toernooi SVO
27 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt	Oostrum	
30 Receptie Kampioenen SVO
31 Straotestrijd SVO
  

JUNI	  
  
2 Fietstocht (Picknick)	 KBO
3 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt	Oostrum
4 Buurtzorg (Buurtzorg	team	Venray)	 Zijactief
4 Wandelen KBO
6 Veteranentoernooi SVO
7 Drumband treffen Harmonie	SMT
10 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt	Oostrum
11 Midgetgolf (met	Oirlo	&	Castenray)	 KBO
16 Fietsdagtocht & Picknick Zijactief
16 Kienen KBO
18 Wandelen KBO
19 Maestro Harmonie	SMT
20 Beachvoetvolleybaltoernooi 
21 Beachvolleybaltoernooi 
24 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham 
25 Wandelen KBO
  

JULI  
  
2 Wandelen KBO
8 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt	Oostrum
15 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt	Oostrum
16 Wandelen KBO
25 Jeu de Boules (met	Oirlo	&	Castenray)	 KBO
29 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt	Oostrum
  





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!



donderdag 23 april

Op donderdag 23 april 
houdt basisschool 
De Meulebeek een Open Dag 
van 17.00 tot 19.00 uur

Eens in de twee jaar organiseren de school en de ouderraad een open dag en sponsorloop. 
Dit jaar komen de opbrengsten ten goede aan War Child (voor info en actuele stand kijk 
op: http://www.warchild.nl/actie/sponsorloop-en-open-dag). De sponsorloop wordt wederom 
rondom de Watermolen gelopen op vrijdag 24 april van 10.45 tot 12.00 uur, aansluitend 
aan de Koningsspelen op school. Vanaf 10 april gaan de kinderen van de Meulebeek op pad 
om sponsoren te zoeken voor het goede doel. U geeft ze dan nog geen geld, pas nadat ze 
gelopen hebben, komen ze bij u het gesponsorde geld ophalen.

Kom dus allemaal kijken en aanmoedigen!

Dit jaar staat de Open Dag in het teken van het thema ‘Ons Dorp’.  In de klassen wordt er 
werk van de kinderen tentoongesteld en zijn er binnen en buiten leuke activiteiten en spellen 
waar je aan mee kunt doen.  Voor de lekkere trek worden er broodjes, soep, chips en iets te 
drinken verkocht. De opbrengst van de Open Dag komt ten goede aan War Child. Warchild is 
een organisatie die zich inzet voor een beter leven van honderdduizenden oorlogskinderen.

We willen iedereen van harte uitnodigen 
om naar onze gezellige Open Dag te komen! Tot dan!

vrijdag 24 april


