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Openbare Thema avond georganiseerd door de Dorpsraad in de 
Oesterham op 12 mei om 20.00 uur 
 

              
   
Lezing van Willem Verheijen over de do's en don’ts op social media: 
 

 HOE social media te gebruiken PRIVÉ en voor uw ONDERNEMING 
 SPECIAAL voor ouders, de GEVAREN van social media. 

 

Daarnaast wil de PR commissie van de dorpsraad graag haar ideeën delen hoe Oostrum ELKAAR kan informeren. 
 

#OostrumDigitaal@ Iedereen is WELKOM!!! 
 

                  
 

 

GAAT   DIGITAAL 

 
Aan alle inwoners van Oostrum 
 
De gebundelde collecte van 2015 ligt weer achter ons. Ook dit jaar is het resultaat 
mooi, hoewel wat minder dan vorig jaar en is alles volgens het Collectanten Comité 
Oostrum l naar wens verlopen. 

 
Op de lijst in dit Oostrum’s Weekblad staan de bedragen die voor de veertien organisaties zijn opgehaald. De bedragen 
zullen, na aftrek van de onkosten voor het kopieerwerk, worden overgemaakt naar de betreffende organisaties. 
 
Het Collectanten Comité Oostrum dankt u hartelijk voor uw medewerking. Het was heel prettig dat velen van u de 
enveloppe al hadden klaar staan. Natuurlijk worden de collectanten die de enveloppen hebben rondgebracht en weer 
opgehaald extra hartelijk bedankt voor hun inzet. 
 
Vriendelijke groeten, namens het Collectanten Comité Oostrum, 
 
Koos Künen, Watermolenstraat 12, tel: 585186 
 
 



ZATERDAG  2 Mei  09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

2 mei    09.00u. Inzamelen oud papier
4 mei  * Geen repetities
       18.45u. Opluistering Dodenherdenking in Venray
6 mei 20.00u. Repetitie slagwerkgroep 

Agenda

16 mei Inzamelen oud papier
17 mei Mariaviering
30 mei Inzamelen oud papier

GEZOCHT !!! 
 
Muzikanten voor Joekskapel Ut Göt in Oostrum. 
Heb je interesse in Muziek maken en wil je ons komen versterken,                                  
laat het ons weten via www.utgot.nl of kom aan op onze wekelijkse 
repetitieavond dinsdags 20:30 uur bij Café Back in Time te Oostrum.                              
We zien je daar!!! 
 

utgot@aostrum.nl  
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       

    Zondag 3 mei   11.00 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)             

   voor alle slachtoffers van oorlog en geweld,    
   voor vrijheid en vrede, 
   jaardienst Jan en May de Hoog-Muyres,    
   overleden familie Hendrix-Geurts,   
   overleden ouders Lei en Marie Janssen-Gommans, 
   Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
   familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.              

Zondag 17 mei   10.00 uur: MARIAMIS “MARIAVIERING” van de parochie OOSTRUM   
            én KBO Oostrum, Oirlo en Castenray (Pastor R. Frenken)    
            (Gemengd Koor en Harmonie SMT)     

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
.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

GRAAFWERKZAAMHEDEN
Ja hoor, daar gingen we weer. Voor de zoveelste keer werd er rond de pastorie gegraven. Dit keer was het voor het 
leggen van een nieuwe waterleiding vanaf de weg naar de woning. Dat het een behoorlijke klus was, dat was wel dui-
delijk, maar gaandeweg waren er steeds meer obstakels waardoor alles langer duurde dan verwacht. Maar goed, de 
leiding, die ligt er. Ondertussen merk je wel hoe afhankelijk wij zijn geworden van stromend water, iets wat ook voor 
stroom geldt. Als je enige tijd afgesloten bent van water, merk je hoe onhandig dit is. Maar het was allemaal nodig. 
Men moest de grond openleggen om te kunnen werken aan hetgeen er in verscholen ligt. Er was wel een tekening 
voorhanden, maar er moest toch gezocht worden naar waar de leidingen precies liepen en waar de afsluiter zich be-
vond. Dit geldt trouwens ook voor ons mensen. Willen we een ander en ook onszelf beter leren kennen, dan zullen 
we moeten gaan graven. Iets wat tegenwoordig vaak  niet meer gebeurt omdat velen heel oppervlakkig leven. Alles 
moet snel en steeds weer willen we iets nieuws, iets wat funest is voor onszelf en ook voor onze relaties. Eerst zullen 
we onszelf moeten leren kennen, zullen we in onszelf moeten graven, om te zien wat er in ons leeft, daarna zullen 
we ons de tijd moeten gunnen om een ander te leren kennen, om in zijn of haar leven te graven. Iets wat trouwens 
niet gemakkelijk is omdat velen zichzelf niet eens kennen. Jezelf en anderen leren kennen is toch wel heel andere 
koek dan het televisieprogramma ‘Adam zoekt Eva’ ons voorspiegelt. Een ander leer je echt niet kennen door alleen 
maar op het uiterlijk af te gaan, op wat alleen maar inspeelt op onze zinnen. Veel belangrijker is het hoe iemand ‘van 
binnen’ is. We kunnen daarbij wel zo onze voorstellingen hebben, maar vaak blijkt het toch anders uit te pakken. Wat 
wij (steeds weer) moeten doen is graven, niet alleen in het leven van een ander, maar ook in ons eigen leven en dat 
heeft tijd nodig. Alleen zo zullen we onszelf leren kennen en is het mogelijk dat we anderen leren kennen, ja zelfs dat 
Adam  zijn ware Eva vindt. 

           pastoor J. Boon
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Wist u dat…………………. 
 
 U nog steeds lid kunt worden van de KBO 

 
 Wanneer u langer dan 5 dagen in het ziekenhuis verblijft, wij u een bezoek brengen 

 
 U of uw familie dit wel even moeten melden bij een van de bestuursleden 

 
 Rijbewijskeuring vanaf 75 jaar voor 30,- euro mogelijk is 

 
 U hulp of advies kunt krijgen bij het invullen van uw belastingaangifte 

 
 Uit veiligheidsoverwegingen het verstandig is om bij afwezigheid uw deur af te sluiten 

 
 U kunt profiteren van 15% korting op allerlei producten en diensten 

 
 U in samenwerking met Zilveren Kruis Achmea een collectieve ziektekostenverzekering kunt afsluiten 

 
 U gebruik kunt maken van landelijke dienstverlening zoals de Servicetelefoon en de Juristentelefoon 

 

Voor het bezoeken van onze leden bij onze 80- en 90-jarige leden en 
voor zieken- en nabestaanden doen wij een oproep aan vrijwilligers.         
U kunt zich hiervoor melden bij het secretariaat. 
 

Vier seizoenenwandeling: Lente in ‘t Ham 
 
 

Op zondag 3 mei organiseert IVN Geijsteren-Venray in het kader van de 4-seizoenenwandelingen de lentewandeling 
in ’t Ham in Horst. Deze lentewandeling start om 9:30 uur bij de kleine parkeerplaats aan de Hesselenweg in Horst. 
Deelname is gratis. In het beekdal zijn de wandelpaden moeilijk begaanbaar omdat het rundvee ze ook gebruikt. 
Stevig schoeisel is beslist nodig. 
 

We bekijken natuurgebied ‘t Ham in alle vier de jaargetijden. Mensen die alle vier seizoenen meegaan, beleven het 
natuurgebied telkens anders en zien de natuur in de loop van het jaar 
veranderen. Na een kwakkelwinter liet de lente dit jaar lang op zich 
wachten. De afgelopen weken hebben we echter een warme periode 
achter de rug en alle bomen en planten hebben een groeispurt ingezet. 
Het is dus hoog tijd om te bekijken hoe de natuur in ‘t Ham weer tot 
leven is gekomen. 
 

’t Ham is een stuk van het beekdal van de Molenbeek dat langs Horst 
stroomt. Daar meandert de beek en is een van de oevers verlaagd om 
extra water te kunnen bergen. Een schitterend gebied met een rijke flora 
en fauna. In mei verwachten we veel bloeiende planten en fluitende 
vogels. 

 

In hetzelfde natuurgebied vinden op woensdagavond 15 juli en zondag 18 oktober de andere                                    
4-seizoenen-wandelingen plaats.  
 
 



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



 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
Stadswandeling Venray 
 
Datum: dinsdag 12 mei 2015 
Startpunt: VVV Venray, Henseniusplein 13  
Aanvang: 19.00 uur. 
Opgave: tot 6 mei bij Antoinet Verheijen  tel. 585682 of per mail  JLCMVerheijen@home.nl 
 
Op dinsdag 12 mei 2015 krijgen we een stadwandeling onder leiding van een gids door de Gemeente Venray. 
 

Neem eens deel aan deze verrassende stadswandeling door Venray en 
ontdek alle bekende en onbekende plekjes. 
Deze wandeling staat onder begeleiding van een gids van het Rooys 
Gidsen Gilde. Hij of zij kan u alles vertellen over de bijzonderheden die 
Venray herbergt. 
Over de mensen die er woonden, de markante gebouwen en de 
geschiedenis van Venray.  
Deze wandeling duurt ongeveer 1,5 uur Denk aan stevig schoeisel! 
 
De kosten voor deze wandeling zijn € 3,00 per persoon. Dit bedrag 
wordt bij het VVV ingezameld en betaald. 

 
Opgeven kan tot 6 mei bij Antoinet Verheijen tel. 585682 of per mail JLCMVerheijen@home.nl 
 
 
 
 
 
 
 

Boer zoekt kindervakantiewerk 2015 
 
Van maandag 20 tot en met vrijdag 24 juli 2015 vindt weer de kinderweek plaats van 

Kindervakantiewerk Venray. Het thema van dit jaar is ”Boer zoekt kindervakantie werk” en het programma staat hier 
helemaal van in het teken. De organisatie heeft weer veel nieuwe ideeën, maar de succesvolle programma-onderdelen 
van de afgelopen jaren zullen natuurlijk niet ontbreken. 
 

Zo zijn er natuurlijk vooral veel sport- en spelactiviteiten en de kinderen kunnen weer lekker knutselen. Ook dit jaar 
hebben we weer leuke karakters die je tijdens de hele week tegen kunt komen. Net als andere jaren is er weer een 
uitstapje met de bus. 
 

De informatieboekjes zijn inmiddels al op alle basisscholen uitgedeeld aan alle kinderen van groep 3 tot en met 7. In dit 
informatieboekje staan alle details en bijzonderheden over Kindervakantiewerk. Aanmelden is dan tot en met 19 Mei 
mogelijk met de aanmeldknop op onze site www.kvw-venray.nl. Niet wachten en meld je snel aan!!! 
 

Net zoals voorgaande jaren is Kindervakantiewerk ook dit jaar weer op zoek naar leiding. Leiding geven kan vanaf 15 
jaar, maar iedereen kan helpen. Alle hulp is welkom, ook als je maar een of meerdere dagen kan dat. Voor meer 
informatie of aanmelding is kindervakantie werk bereikbaar via www.kvw-venray.nl.  
 

Net zoals alle voorgaande jaren zijn we ook dit jaar weer op zoek naar vrijwilligers die ons de hele week, 1 of meer 
dagen, of een dagdeel kunnen helpen. Alle hulp is welkom. Voor meer informatie of aanmelding is kindervakantie werk 
bereikbaar via www.kvw-venray.nl. 
 

Vind je het leuk om te organiseren en ligt je passie bij het werken met kinderen, wij zijn dringend op zoek naar 
oraganisatieleden. We vergaderen 1x per maand op het terrein van de Bouledrome in Venray. We bieden een leuke club 
met mensen die zich vol overgave inzetten voor kindervakantiewerk en we bieden je een leuk begin van de 
zomervakantie!!! Aanmelden kan ook via www.kvw-venray.nl.  
 
 





Zondag 19-4: Dorpencomp.: Oostrum – LeunenVH   2 – 6                                                                               
Henriëtte van Bergen, Nellie Poels, Wies Jeuken, Maarten Houba én non-playing-captain Piet Vloemans 
ontvingen de gasten van LVH met prachtig lenteweer, maar ook ’n fris windje. De DD werd gewonnen, maar de 
andere 3 partijen gingen overtuigend naar de gasten van LVH, die daarmee met 6-2 de volle winst pakten. 
Zondag 26-4 gaan we weer vrolijk verder, opnieuw thuis tegen TV Merselo. 

Vrijdag 24-4: HD 50+: TV Neerkant – TCO  4 – 0                                                                                                                                   
De zojuist uit Cuba teruggekeerde Math Laurensse en Leo Lenssen konden meteen aan de bak om samen met Gerrit Hendrickx en 
Maarten Houba te proberen de 3 weken geleden behaalde 3-1 thuisoverwinning op z’n minst te evenaren. Het mocht niet zo zijn: 
Leo en Maarten trokken na ’n zwaar bevochten 3-setter met 5-7 7-6 6-4 aan ’t kortste eind, terwijl Gerrit en Math met 6-3 6-4 
verloren. Zo verging ’t Maarten en Math ook 6-4 6-1, terwijl Leo opnieuw, nu met Gerrit, ‘n 3-setter voor z’n kiezen kreeg 3-6 6-4 6-3 
en wéér met lege handen stond! 63 games met 0 resultaat! Daarmee kwam ’n eind aan de ongeslagen status van dit team; het 
mocht 3 weken duren. Vrijdag a.s. komt ’t sterke Arcen op bezoek. We laten ons niet intimideren door ’t feit, dat die vanaf ’t begin 
de eerste plaatst bezetten. Uw veslaggever, op weg naar Griekenland volgt die wedstrijd op afstand. 

Vrijdag 24-4: GD 35+ 4e klasse : TCO – Grubbenvorst 1-3                                                                                                                                 
De 4e wedstrijd in onze competitie met Grubbenvorst als tegenstander. Zij stonden in de stand met 1 punt net boven Oostrum. Na 
een kennismaking onder het genot van koffie met wat lekkers werd er gestart met de eerste wedstrijden. De DD werd gespeeld 
door Jacqueline en Marian. Ja, ja, Amerika heeft de zusjes Williams en wij hebben de zusjes Kessels. Andere kleur, ander postuur, 
andere kwaliteiten maar ook deze zussen staan graag samen op de baan. In een zeer lange spannende  1ste set werd er uiteindelijk 
in de Tie-break gewonnen door Oostrum. De 2e set was een makkie. Set standen 7-6 en 6-0. De HD werd gespeeld door Abe en 
Michel. Ook zij speelden een wedstrijd met 2 geheel verschillende sets. De eerst set verloren ze duidelijk met 3-6 In de 2e set kwam 
Oostrum na een ruime achterstand zeer sterk terug naar 7-6. Dus er werd een super tie-break gespeeld. Helaas verloren ze deze nipt 
met 8-10. Jammer ! Jacqueline en Michel moesten in de MD hun meerdere erkennen in hun tegenstander. Weer het bewijs dat een 
goede service van belang is. Setstanden 2-6 en 4-6. De andere MD gespeeld door Abe en Marian was ook een mooie lange en 
spannende pot. De 1ste set werd verloren met 4-6 maar er werd hard gewerkt en Abe en Marian voelden dat er meer in zat. Er werd 
goed gespeeld met mooie rally's.  De 2e set stond Oostrum steeds voor maar deze werd helaas uiteindelijk toch verloren met 5-7. 
Jammer ! We hadden meer verdiend..... 
Supporters weer bedankt voor de support, jullie zijn altijd zeer welkom ! 

De voorjaarscompetitie GD 55+ TCO – T.V. Tever Rijkevoort 0 -4 .                                                                                                    
Vrijdagmiddag 24-4-2015 de vierde speeldag werd een thuiswedstrijd gespeeld tegen de koploper T.V. Tever uit Rijkevoort. We 
hadden gedacht met de bezetting van de teamleden  Nelly Poels, Ine Volleberg, Theo van de Pas en Wies Jeuken goed partij te 
kunnen geven. Helaas waren zij niet opgewassen tegen het team van Tever en werden alle partijen verloren. We zullen echter 
strijden voor het behoud in de  2e  klasse. Volgende wedstrijd is thuis tegen De Zoetsmeer uit Haps op 1 mei. 

 

 





                                                                  

 

 

 

 
 

Wilt u zorgeloos overstappen op sneller internet 
en klaar zijn voor de toekomst? 

Door de oprichting van een eigen coöperatie beslist u mee over de toekomst van het Glasvezelweb.                           
Meldt u zich aan dan steunt u dit Dorps- en wijkraden initiatief.  

Voor en door Venray en haar kerkdorpen!!!  Dit burgerinitiatief kan pas starten bij voldoende aanmeldingen. 

Wilt u zich aanmelden of meer informatie inwinnen over GLASWEB dan heeft u naast www.glaswebvenray.nu de 
volgende mogelijkheden: U bent van harte WELKOM bij informatie inloopochtenden 

 Zaterdag 2 mei, 10:00-12:00, Oesterham, watermolenstraat 1, Oostrum 
 Zaterdag 9 mei, 10:00-12:00, Oesterham, watermolenstraat 1, Oostrum 

Wij zien u graag komen, het Glaswebteam Oostrum.  

Leo Lenssen en Bas Künen 

5 Mei Bustocht 
  
Degene die deelnemen aan de bustocht op 5 mei 
gelieve uiterlijk 8.30 uur aanwezig te zijn bij de kerk. 
 

 

LR Nobel Oostrum 

Tijdens een dressuurwedstrijd in Asten-Heusden verscheen Bianca Enders op 26 april met haar paard Fassini 
Boy aan de start. De combinatie kwam uit in de klasse B en reed 2 proeven. De eerste proef was goed voor een 
2e prijs met 193 punten en met de tweede proef behaalden ze een 1e prijs met 198 punten.





Mindfulness voor kinderen! 
aandachtstraining mindflness based cognitive therapy 

 Leren fijnmotorisch en doelgericht werken   
Opbouwen positief zelfbeeld 

 Afremmen  impulsief gedrag     
Uitbreiden van interesses 

 Dit alles op een speelse- leerzame manier 
 
Aanmelden kan vanaf nu (vergoeding vanuit zorgverzekering mogelijk). Ook op 
zaterdag en in de avonduren is de praktijk geopend.  
 
U kunt bij Ergotherapiepraktijk Domi ook terecht voor o.a.: 
 Schrijven: slordig handschrift, laag schrijftempo of pijn/kramp bij 

schrijven; 
 Zithouding: onderuit zakken, niet stil kunnen zitten of een verkrampte 

houding; 
 Aandacht en concentratie: concentratie en planningsproblemen op 

school; 
 Hulpmiddelen/voorzieningen: adviseren/instrueren en begeleiden 
 Handfunctie/fijne motoriek: manipuleren van materiaal, knippen 
 Ruimtelijk inzicht: moeite met nabouwen, natekenen en puzzelen. 

 
Ook ouderen zijn van harte welkom bij ergotherapiepraktijk Domi.  
 
Vergoeding: 
Ergotherapie word vergoed vanuit de basisverzekering (minimaal 10 
uur). De vergoeding vanuit het basispakket valt onder het algemene 
eigen risico dat de zorgverzekeraar hanteert. Behandelingen aan huis 
behoren tot de mogelijkheid indien nodig.  
 
Patty Vennekens 
Keizersveld 9e 
5803 AM Venray 
0622698146 
ergotherapiepraktijkdomi.nl  
ergotherapiepraktijkdomi@outlook.com 
 





 
 
Tennisclub (TC)Oostrum voortvarend van start 
 
Drie jaar geleden besloot TCOostrum om aan te sluiten bij de KoninklijkeNederlandse Tennisbond. Zij hebben daar toen 
niet veel ruchtbaarheid aangegeven. Eerst maar eens ervaring opdoen was het motto. Dit jaar schudt TCOostrum echter 
alle schroom van zich af en zal zij regelmatig van zich laten horen. Zeker nu in 2014 een  Gemengd Dubbel 35+ als eerste 
team van TCOostrum in de clubhistorie kampioen werd bij de KNLTB. 
 
Sportpark 
 
TCOostrum, opgericht in 1979, is gehuisvest op sportpark “De Spar" met drie verlichte kunstgras buitenbanen, die het 
gehele jaar bespeelbaar zijn, en een eigen sportkantine. Gedurende het tennisseizoen worden diverse toernooien en 
evenementen georganiseerd. In 2015 zijn dat onder andere : Snert –Toernooi, Uitwisseling met ‘t Löbke uit Swolgen, 
Ontbijt- of Lentetoernooi, Voorjaarscompetitie KNLTB, Toernooi met vier verenigingen (als alternatief voor Venray ‘s 
Open), Husseltoernooi, Najaarscompetitie KNLTB, Rabofietsdag en ’s avonds feestavond, Clubkampioenschappen, 
Uitwisseling met de Gagel uit Wanssum. 
 
Ledenvergadering 
 
Het programma 2015 werd definitief vastgesteld in de jaarvergadering welke onlangs werd gehouden.                                        
In die vergadering werd tevens besloten om vier commissies samen te stellen namelijk de Commissie PR- Redactie en 
Sponsoring, de Commissie Onderhoud en Commissie Horeca, Commissie technische zaken. 
 
Tennislessen 
 
Bij voldoende belangstelling biedt TCOostrum ook tennislessen aan. De eerste (tien) lessen starten op 9 april 
aanstaande de op de donderdagen van 19.30 uur tot 20.30 uur. De lessen worden verzorgd door Twan Lensen 
(Maascourt) 
 
Kampioen 
 
Een gemengd team bestaande uit vier dames en vier heren werden in 2014 (ongeslagen) kampioen. Tot op het laatste 
moment moest echter gewacht worden op de definitieve uitslag aangezien er nog een team dicht op de hielen zat. 
Captain Abe Hogeboom had op de laatste dag telefonisch contact gehad met de concurrentie en kwam binnenlopen 
mét......de kampioensschaal. Dit team is een voorbeeld voor veel andere tennisliefhebbers bij TCOostrum. Ook in 
2015 wordt er weer naar gestreefd om kampioen te worden. Naast dit team is er nog een ander team dat de degens 
(rackets) kruist bij diverse tennisverenigingen in de regio en verder. Diverse tennissers voelen zich nu nog meer 
uitgedaagd om ook zo’n prestatie neer te zetten als de eerste kampioenen van TCOostrum. 
 
TCO en KNLTB voorjaarscompetities 2015 
 
Ook dit jaar doen diverse spelers mee aan de competities van de KNLTB in drie gevormde teams.                                                 
Dat zijn voor de voorjaarscompetities: 
 
Gemengd Dubbel  50+ 2e  klasse  
 
Het team betreft: de Dames Doke Verheijen en Rita van der Elsen en de Heren Theo van de Pas en Jacques van der 
Meijden 



Heren Dubbel 50+ 3e klasse  
 
Ruud Engels, Maarten Houba, Leo Lenssen,Lowie Siebers, Gerrit Hendrickx, Math Laurensse, Kees Moerkerk en Frans 
van de Kerkof. 
 
Gemengd Dubbel 35+ 4e klasse 
 
Het team betreft: De Dames Astrid Vollenberg, Marian Gommans, Hënriette van Bergen en Jacqueline van Kessel en de 
Heren Marcel Linskens, Michel Gregoire, Lowie Siebers en Abe Hogeboom 
 
Jeugd 
 
Diverse pogingen om jeugd voorTCOostrum te interesseren hebben helaas (nog) geen resultaat opgeleverd. Een aantal 
jongeren hebben inmiddels de seniorenstatus bereikt. Aanvoer van onderaf heeft dat niet of onvoldoende aangevuld. 
TCOostrum roept jeugd op om tennissen serieus te overwegen. Tennis is een leuke sport voor jong en oud.                                
En bij TCOostrum hoef je het voor de kosten (ook) niet te laten. 
 
Ouderen 
 
Meer Bewegen voor Ouderen? Tennissen is een bij uitstek geschikte sport voor veel ouderen om nog lang (zolang als 
mogelijk) in beweging te blijven. TCOostrum biedt daartoe alle gelegenheid, zowel in competitieverband alswel op 
recreatief gebied. Naast het sporten is het nog gezellig ook. De contributie wordt zo laag mogelijk gehouden (€ 85,= per 
jaar) om zoveel mogelijk ouderen in de gelegenheid te stellen om mee te doen. Het is altijd mogelijk om eens te komen 
oefenen om na te gaan of tennis misschien ook iets voor u als oudere (niet alleen voor ouderen uit Oostrum, maar voor 
de gehele gemeente Venray) . U bent van harte welkom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het kampioensteam 2014.                                                                                                                                                                  
Abe Hogeboom, Marian Gommans, Astrid Vollenberg, Henriette van Bergen, Jacqueline van Kessel en Geert 

Künen (Lowie Siebers en Marcel Linskens ontbreken op de foto) 
 
 



Jeugd    
 

Uitslagen    
zaterdag 25 april 2015    
Wittenhorst A2 S.V. Oostrum A1 1 - 1  
S.V. Oostrum B1 SV Venray B5 5 - 0  
S.V. Oostrum C1 Meterik C1 6 - 3  
Wittenhorst C4G S.V. Oostrum C2 5 - 5  
FCV-Venlo D2 S.V. Oostrum D1G 0 - 0  
S.V. Oostrum D2G SVEB D1G afgelast  
S.V. Oostrum E1 Bruheze E2 4 - 4 Speler van de week Thijn Sanders 
S.V. Oostrum E2 Venlosche Boys E6 6 - 3  
S.V. Oostrum E3 Sporting S.T. E3 7 - 2  
Venlosche Boys F3 S.V. Oostrum F1 1 - 5 Speler van de week Guusje Hoex 
Venlosche Boys F6 S.V. Oostrum F2 1 - 8 Speler van de week Jaimey Tip 
S.V. Oostrum F3 Montagnards F3 4 - 6 Speler van de week Giari Cathalina 
EWC'46 MP1/2 S.V. Oostrum MP1/2 9 - 17 Speler van de week Niels Berkel 
S.V. Oostrum MP3/4 Montagnards MP3/4 21 - 5 Speler van de week Daan Kimman 
    
Programma    
zaterdag 2 mei 2015    
S.V. Oostrum A1 GFC'33 A1 15:00  
Venlosche Boys B5 S.V. Oostrum B1 15:00  
S.V. Oostrum B2G SV Venray B7 13:00  
Sportclub Irene C3 S.V. Oostrum C1 15:00  
S.V. Oostrum C2 Montagnards C2G 12:00  
S.V. Oostrum D1G H.B.S.V. D2 9:00  
Meterik D1 S.V. Oostrum D2G 11:00  
Liessel E1 S.V. Oostrum E1 10:30  
Sportclub Irene E5 S.V. Oostrum E2 9:15  
ST Meterik/America E3 S.V. Oostrum E3 10:15  
S.V. Oostrum F1 Belfeldia F1 10:30  
S.V. Oostrum F2 SV Venray F11 11:00  
Heijen F3 S.V. Oostrum F3 10:30  
    

Senioren    
 

Uitslagen    
zaterdag 25 april 2015    
SV Venray Vet S.V. Oostrum Vet. 5 - 0  
zondag 26 april 2015    
S.V. Oostrum 1 Heijen 1 1 - 0  
SSS'18 3 S.V. Oostrum 2 3 - 0  
SV Venray 6 S.V. Oostrum 3 5 - 0  
S.V. Oostrum 4 America 3 3 - 2  
S.V. Oostrum 5 EWC'46 4  11- 0  Kampioenen proficiat! 
    
Programma    
zaterdag 2 mei 2015    
S.V. Oostrum Vet. S.V.V. Vet 17:00 Herman 
zondag 3 mei 2015    
DEV Arcen 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
S.V. Oostrum 2 Wittenhorst 4 12:00 Bart 
S.V. Oostrum 3 America 2 11:00 Marcel 
Melderslo 3 S.V. Oostrum 4 12:00  
BVV'27 3 S.V. Oostrum 5 11:00  

 



 

      2015   
 

 

Doelstelling 
 

Bedrag 

 

1 op de 4 mensen krijgt te maken met een hersenaandoening. Uw 
bijdrage wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. 

www.hersenstichting.nl 

 
€ 640,56 

 

Geeft voorlichting over mensenrechten, o.a. op scholen. Spreekt landen 
en regimes aan op door hen gepleegde schendingen van mensenrechten.  

Kijk voor resultaten op www.amnesty.nl 

 
€ 344,47 

 

1 op de 3 Nederlanders overlijdt aan een hart- of vaatziekte. 
Daar moeten we wat aan doen! Help mee! 

www.hartstichting.nl 

 
€ 772,86 

 

De Nierstichting zet zich in voor een toekomst met zo min mogelijk 
nierziekten en een betere toekomst voor nierpatiënten.  

www.nierstichting.nl 

 
€ 539,70 

 

KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving. 

www.kwfkankerbestrijding.nl 

 
€ 923,61 

 

Het Longfonds strijdt voor mensen met een longziekte en wil gezonde 
longen houden. Want gezonde longen zijn van levensbelang.  

www.longfonds.nl 

 
€ 547,08 

 

Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan mensen in nood. 
Zonder mensen uit te sluiten. 

www.rodekruis.nl 

 
€ 426,86 

 

Steunt projecten en activiteiten ten behoeve van mensen met een 
verstandelijke handicap. 

www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl 

 
€ 374,99 
 

 
 

 

De Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten 
gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. 

www.brandwonden.nl 

 
€ 400,44 

 

De Zonnebloem brengt mensen bij elkaar. We zorgen voor 
betekenisvolle ontmoetingen tussen vrijwilligers en mensen met een 

fysieke beperking door ziekte of handicap. www.zonnebloem.nl 

 
€ 407,14 

 

Geeft kinderen met een moeilijke thuissituatie gewoon een beetje geluk. 
www.kinderhulp.nl 

 
€ 412,03 

 

Bevordert epilepsiebestrijding en epilepsiezorg door middel van 
voorlichting en wetenschappelijk onderzoek. 

www.epilepsie.nl 

 
€ 361,74 

 

Deze organisatie doet wetenschappelijk onderzoek, geeft voorlichting en 
behartigt de belangen voor iedereen die met dementie te maken heeft. 

www.alzheimer-nederland.nl 

 
€ 594,23 

 

Weeshuis St. Noa's Family in Nanuvule, Oeganda, biedt Aids-wezen 
onderdak en opleiding. Uw steun wordt gebruikt voor het renoveren van 
de nu zeer povere sanitaire voorzieningen. www.vastenaktie.nl 

 
€ 509,25 

Hartelijke dank 
voor uw bijdrage 
 

Totaal  
€ 7254,96 



 
 
 
 
 

Uitslagen: 
 

Oostrum C1 – De Horst C2    5 - 4 
Oostrum B1 – ODIO B1    5 - 4 
Oostrum A1 – De Horst A2    7 - 7 
Oostrum 1 -  Lottum 2    7 - 6     
De Peelkorf MW 1 – Oostrum MW1   13 - 6  
 

Programma: 
 

Zaterdag  2 mei 
 

De Peelkorf D3 – Oostrum D1   13.30  De Vlies Ysselsteyn 
 
   
 
 

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 Parochie én KBO Oostrum, Oirlo & Castenray) Parochie Oostrum & 
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 




