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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 

                                                                  

 

 
 

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

Wij zien u graag komen, het Glaswebteam Oostrum.  

Leo Lenssen en Bas Künen 



ZATERDAG 16 Mei 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

11 mei  18.45u. Repetitie jeugdorkest
       20.00u. Repetitie orkest
13 mei 20.00u. Repetitie slagwerkgroep 

Agenda

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



CHOCOLADE BOLLEN
Eén van de communicantjes had mij uitgenodigd op het feest en had tegen de moeder gezegd: �Als pastoor komt, 
dan moeten we chocolade bollen kopen.�  Wat al geen indruk maakt op kinderen. Vaak gebeurt dat zonder dat 
je het merkt. Elk jaar ervaar ik dit opnieuw, zeker bij kinderen uit groep 4. Bij de voorbereiding op hun communie 
ontmoeten we elkaar geregeld voor de lesjes, de rondleiding door de kerk, het bezoek aan de bakker. Ongemerkt 
ontstaat er toch een band. Iets wat ik alleen maar prijs, want hoe vervelend is het niet als je op de �grote dag� een 
groep kinderen voor je hebt en je bent voor elkaar vreemd. Ik mag mij dan ook �gezegend� weten met een goede 
samenwerking tussen school, ouderraad, communiewerkgroep en parochie, zowel in Merselo als in Ysselsteyn. Laten 
we dit met zijn allen zo proberen te houden. Dit alles komt mede doordat we voor een groot deel toch wel op één lijn 
liggen in ons denken en doen. En waar nodig kunnen we elkaar altijd aanvullen of ondersteunen. Dit laatste doen we 
bijvoorbeeld ook bij het groepje misdienaars. Zij worden geregeld �ondersteund�, niet door kennisoverdracht, maar 
door een plezierige, ontspannende middag zoals laatst in Merselo. Na het eerste speelplezier, op naar de visvijver 
voor het zoeken van, jawel, chocolade eieren en eieren met een vraag erin. Dan terug voor…. Ja, je leert de kinderen 
kennen, ook waar hun maagjes om vragen: was het de vorige keer de pannenkoek, nu was het friet..met. Een dank is 
wel op zijn plaats voor onze kosteressen die de organisatie hiervan op zich nemen. Het blijkt maar weer eens te meer 
dat kinderen ‘met weinig’ een mooie middag beleven waarbij alles draait om de onderlinge band en niet alleen om 
chocolade bollen (al mogen die er best ook wel zijn).

           pastoor J. Boon

                                                                
Zondag 10 mei   11.00 uur: Hoogmis: Moederdag (orgelspel)                

    voor alle moeders,    
    Jeu en Mie Staaks-Hermans en overleden familie,  
    Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
    familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.                 

Donderdag 14 mei Hemelvaartsdag: 11.00 uur: Hoogmis (Herenkoor) 
    voor de parochie Oostrum en voor de vrede. 

Zondag 17 mei 2015 10.00 uur: MARIAMIS “MARIAVIERING” van de parochie OOSTRUM 
           én KBO Oostrum, Oirlo en Castenray (Pastor R. Frenken)
           (Gemengd Koor en Harmonie SMT) 

NB: DE PAROCHIEVERGADERING IS OP 20 MEI 2015 OM 20.00 UUR IN DE WATERMOLEN !!! 

 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.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                    





Jeu de Boules toernooi op de Aostrumse Straotestrijd  

 

 

 

 

 

Tijdens de Aostrumse Straotestrijd wordt er ook weer een Jeu de Boules toernooi georganiseerd. Op zondag 31 mei op 
Sportpark de Spar in Oostrum. 

Voor dit jeu de boules toernooi kan men zich individueel opgeven. commissie bij loting zullen worden samengesteld.          
De aanvang van de eerste wedstrijden zal zijn om 12.30 uur. De finale is gepland om circa 17.00 uur. 
Opgave voor het Jeu de Boules toernooi kan geschieden tot en met 24 mei door invulling en inlevering van 
onderstaande strook op het volgende adres. Mathieu Künen, Watermolenstraat 12, 5807 BJ Oostrum, Tel. 585186 

Of je kunt een email sturen aan: mathieu.kunen@home.nl  of aan: straotestrijd@svoostrum.nl  
 

Opgave formulier Jeu des Boules tijdens Aostrumse Straotestrijd  
 
Ik meld me specifiek aan voor het jeu des boules toernooi op 31 mei. 
 
Naam         
 
Adres 
 
 

LOURDESREIZEN         MAAS en PEEL  2015 
 

 
Elk jaar gaan vele duizenden mensen uit Nederland en daarbuiten naar Lourdes. Per 
trein, vliegtuig, bus of op eigen gelegenheid. Toch zijn er  nog mensen die heel graag 
naar Lourdes willen, maar niet weten hoe ze dit moeten aanpakken Sedert 1 
november jl. zijn wij, mede op initiatief van een groep pelgrims en enthousiaste 
vrijwilligers gestart met de Lourdesgroep Maas en Peel. Hier kunt u terecht met al 
uw vragen omtrent de reis. 
Door een ervaren reisleiding en vrijwilligers wordt U bijgestaan voor en tijdens de 
reis en tevens uw verblijf in Lourdes. 
Er gaan ook verpleegkundigen mee om u begeleiding en zorg te geven die u nodig 
heeft. Ook zijn er artsen aanwezig voor eventueel consult of behandeling. Deze 
reizen zijn bestemd voor zieken maar ook voor gezonden mensen, jong of al oudere, 
U bent van harte welkom in onze groep. 
 

Lourdesgroep Maas en Peel gaat in 2015 twee keer naar Lourdes per vliegtuig en wel van 3 tot en met 8 juni 
en van 6 tot en met 11 september Tijdens het verblijf in Lourdes verblijven wij in een gerenommeerd hotel waar diverse 
faciliteiten aanwezig zijn o.a. rolstoelen en aangepaste kamers. 
 
Voor meer  informatie  kunt u contact opnemen met onderstaande personen: 
Cristien Goumans  tel. 0478-636676  of 06.23.53.28.14 
Huub Broens  tel. 0478-585009 
Of kijk op onze website www.lourdesgroepmaasenpeel.jouwweb.nl  
 
Wij komen desgewenst bij u thuis 
 
Lourdesgroep Maas en Peel. 
 
 



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



 
 

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 11 mei 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: 
Welke voorzieningen zijn er om het als mantelzorger  
van mensen met dementie vol te houden: 
 Door anders te leren kijken, zie je meer. (Henny van Berlo) 
 Gespreksgroep lotgenoten. (Piet Bögels) 
 Logeermogelijkheden. (Toon Teeuwen) 
 
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. 
 
 

Wijkevenement Brukske 
 

 
Op zondag 17 mei organiseren wijkbewoners uit Brukske in samenwerking met het jongerenwerk van Synthese, Wonen 
Limburg en Secutor Security een wijkevenement dat in het teken staat van internationale ontmoetingen en sport.   
Tijdens deze gezellige en sportieve dag kunt u kennis maken met verschillende aspecten van de Somalische cultuur en 
kunnen jongeren vanaf 17 jaar deelnemen aan een klein internationaal voetbaltoernooi waaraan vertegenwoordigers 
uit landen als Somalië, Syrië, Turkije en Marokko deelnemen.   
Ook staan er voor bezoekers Somalische lekkernijen klaar en zullen deelnemers gestimuleerd worden om kennis te 
maken met andere culturen en andere mensen. Er is voor de allerkleinste bezoekers een heus luchtkasteel beschikbaar 
waarin zij de nodige energie kwijt kunnen raken.  
Dit feestelijke festijn zal plaatsvinden in het Venrayse Brukske bij de Bachflat en deelnemers en andere bezoekers zijn 
vanaf 10.00 uur welkom om kennis te maken met de verschillende culturen die Brukske rijk is.   
 
 
 

                                                              
 
 
 
 

Mariaviering (leden KBO Oostrum, Oirlo en Castenray) 
 
Datum: zondag 17 mei 
Aanvang: 10 uur 
 
In de parochiekerk van Oostrum zal op zondag 17 mei de Mariaviering plaatsvinden. Daarna heeft u de 
mogelijkheid om bij Back In Time, (op eigen kosten, t.w. € 4,-) koffie met vlaai te nuttigen.  
 

Graag tot 17 mei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Music for Life 
Wat betekent M4L 
voor: 
 
Jos de Kleijn 
Instrument: 
Alt-blokfluit 
Speelt sinds: 
Januari 2015 
 
 
 

Waarom ben je met Music for Life begonnen? 
Om te kijken of muziek maken iets voor mij is. 
 
Waarom heb je voor dit instrument gekozen? 
Omdat dit aangeboden werd door de harmonie. 
 
Oefen je veel? 
Ja bijna dagelijks, meerdere keren. 
 
Zou je een keer op willen treden? Zo ja, waar? 
Voorlopig nog niet. 
 
Voor wie denk je dat Music for Life een leuke en goede hobby zou 
zijn? 
Jan Verheijen. 
 
Wat voor soort muziek vind je het mooiste? 
Geen echte voorkeur, maar geen jazz muziek 
 
Wat is je favoriete nummer? 
Rode rozen van Jantje Koopmans. 
 
Zit muzikaliteit bij jullie in de familie? Vertel. 
Nee. Wel in de koude kant. 
 
Wat vind je het leukste aan M4L? 
Gezellig samen muziek maken. Is een echte 
ontspanning voor mij. 

 

Music for life is een initiatief van harmonie SMT. 
Het is een muziekproject waar iedereen, 
ongeacht ervaring en leeftijd, welkom is om een 
muziekinstrument te leren bespelen. 

 

In september start er weer een nieuw blok van 
20 lessen (half jaar). Daarvoor kun je je vanaf nu 
inschrijven.  

Wanneer je met mensen praat over het leren 
bespelen van een muziekinstrument bespeur je 
vaak wel interesse, maar ook aarzeling en 
onzekerheid. Daarom willen we jullie graag 
kennis laten maken met een aantal mensen die 
al deelnemen aan Music for Life en daar heel 
enthousiast over zijn. Deelnemers van Music for 
Life in de spotlight dus. 

Gun jezelf een leuke hobby en de gezelligheid 
van muziek maken met een groep.  

Meer informatie en het inschrijfformulier vindt 
je op http://www.harmonieoostrum.nl/music-
for-life.html 

Als je het enthousiasme graag van dichtbij mee 

wilt maken, kom dan naar de open M4L-les 
op 24 juni in de Oude Watermolen. 

 





 

Verslagen teams TCO Voorjaarscompetitie KNLTB 
 
GD 35+ 4e klasse:  Ondanks de lange partijen van de eveneens thuisspelende vrijdagmiddagteams 
konden we deze avond toch nog op tijd beginnen. Deze keer kwamen onze gasten uit Kessel. 
Vandaag stonden Henriëtte van Bergen, Marian Gommans, Lowie Siebers en Abe Hogeboom  op de 
kunstgrasmat. De DD met Henriëtte en Marian werd met twee vingers in de neus winnend 

afgesloten, setstanden 6-1 en 6-2. De HD met Lowie en Abe verliep heel anders. De eerste set kregen ze geen grip op de 
wedstrijd en verloren ze met 2-6. De tweede set kwamen ze knap terug en wonnen met 6-4. In de beslissende super 
spannende  tie-break werd uiteindelijk nipt gewonnen met 11-9. Beide MD werden overtuigend gespeeld. Marian en 
Lowie wonnen met 6-1 en 6-2 en Henriëtte en Abe met  6-2 en 6-1. Een klinkende 4-0 overwinning , chapeau. Barman 
Paul van Bergen heeft deze avond gezorgd voor de sfeervolle ondersteuning en iedereen voorzien van een natje en een 
droogje. Op 15 mei wordt uit  in Well weer verder gestreden in deze competitie waarin Oostrum vanuit de subtop 
snuffelt aan de twee koplopers. 
 
GD 55+. 
Vrijdagmiddag 01-05-2015 de vijfde speeldag werd een thuiswedstrijd gespeeld tegen TV Zoetsmeer uit Haps. We 
speelden met de teamleden Rita van der Elsen, Doke Verheijen, Wies Jeuken en Jacques van der Meijden. Het waren 
zeer lange partijen, waarbij ons teamlid Rita 5 en 1/2 uur op de baan heeft gestaan. Uit eindelijk wonnen wij met 3-1, 
waarvoor we 12 sets nodig hadden. Dit is uitzonderlijk en geeft de onderlinge krachtsverhouding enigszins weer. 
 
HD 50+ 
Wij hebben het niet kunnen bolwerken tegen Arcen het is 0-4 geworden. Setstanden: Gerrit Hendrickx met Math 
Laurensse verloren met 4-6 en 2-6   Ruud Engels en Leo Lenssen met 4-6 en 4-6 Gerrit Hendrickx en Ruud Engels met 1-6 
en 2-6   en Math Laurensse en Leo Lenssen met 3-6 en 2-6  Arcen is door dit resultaat kampioen geworden.  Van hieruit 
van Arcen harte proficiat. En wij kijken uit naar wat de toekomst voor ons verder in petto heeft! 
 
 

 
 
 
 
 

Uitslagen: 
 
De Peelkorf D3 – Oostrum D1   19 - 2 
 

Programma: 
 

Zaterdag  9 mei 
 

SVOC ’01 D2 – Oostrum D1   11.15  De Heesakker  Oirlo 
Ajola/De Wilma’s C1 – Oostrum C1  12.30  V.V. De Willy’s  Wilbertoord 
Eendracht (M) B1 – Oostrum B1  13.00  De Maasvallei  Mook 
 

Zondag 10 mei 
 

Oostrum 1 – Swift (V) 4    10.00  De Spar Oostrum 
 

Woensdag 13 mei 
 

VIOS (O) MW1 – Oostrum MW1  19.15   Tovios  Ottersum 
 
    
 
 





MEI  
  
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
20 Parochievergadering 20.00 In de Watermolen Parochie Oostrum 
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
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
  

Tijdens de eerste selectiewedstrijd op zondag 3 mei in Well reden 2 leden van 
LR Nobel in de prijzen. In de dressuurklasse B was er voor Bianca Enders met 
Fassini Boy een 2e prijs met 199 punten voor de 1e proef en eveneens een 2e 
prijs met 209 punten voor de 2e proef.                                                                                                                        

Aukje Poels behaalde met haar paard Elan een 1e prijs in de klasse L2 met 218 punten. 

 

 

Bloemenactie	SVO	afdeling	korfbal.

Namens SVO afdeling korfbal willen we iedereen bedanken die een of meer bloemtjes gekocht hebben 
van onze leden. Het was een groot succes.

Ook willen we iedereen bedanken die bijdrage hebben geleverd aan het slagen van deze Bloemenactie.

Dank je wel



 
KWEKERIJ DE LIFRA BETER EN GOEDKOPER KAN NIET!! 

5 MEI EN HEMELVAARTSDAG GEOPEND.10:00 t/m 16:00 uur 
 

NU	12	vl.liesjes	voor	€	1,50	12	lobelia	s	12	voor	€	1,50 
Geraniums 0,80,gazania 0,50 dahlia 0,75,ENZ ENZ ENZ. 
ACTIE:surfinia	grote	pot.€1,00.Actie	tuinanjer	NU	0,25 

 

MOEDERDAG GEOPEND VAN 10:00 t/m 16:00 uur 
KWEKERIJ DE LIFRA,VEULEN.LORBAAN 12A. 

Alleen	wij……………zetten	de	prijs	erbij!!! 
Ma t/m vr 9:00 t/m 19:00 non stop.zat.t/m 18:00 

KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN.0614217697 
 

Iedereen bedankt!
Bij deze willen wij alle bezoekers en iedereen die meegeholpen heeft bedanken voor 
het laten slagen van Koningsdag 2015! Het was weer een geweldige dag!

Zet alvast in je agenda: Koningsdag 2016, op woensdag
27 april, dan maken we er samen weer een mooi feestje van! Corine, Loes en Hilde

Met speciale dank aan:

De prijswinnaars van de kleurwedstrijd:

Inez van Bergen, Dylano van Delft, Jip Hoex en Eef Vermeulen
Gefeliciteerd en veel plezier met jullie prijs!



 
 
 
 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 2 mei 2015    
S.V. Oostrum A1 GFC'33 A1 3 - 4  
Venlosche Boys B5 S.V. Oostrum B1 afgelast  
S.V. Oostrum B2G SV Venray B7 4 - 1  
Sportclub Irene C3 S.V. Oostrum C1 1 - 4  
S.V. Oostrum C2 Montagnards C2G 0 - 5  
S.V. Oostrum D1G H.B.S.V. D2 afgelast  
Meterik D1 S.V. Oostrum D2G 2 - 2  
Liessel E1 S.V. Oostrum E1 8 - 2  
Sportclub Irene E5 S.V. Oostrum E2 2 - 6  
ST Meterik/America E3 S.V. Oostrum E3 4 - 6  
S.V. Oostrum F1 Belfeldia F1 0 - 0 Kampioenen proficiat! 
S.V. Oostrum F2 SV Venray F11 14 - 2 Speler van de week Rens Jansen 
Heijen F3 S.V. Oostrum F3 3 - 7 Speler van de week Gijs Wijnen 
S.V. Oostrum MP1/2 SVEB MP1/2 12 - 5 Speler van de week Eef Vermeulen 
Merselo MP1/2 S.V. Oostrum MP3/4 7 - 12  
    
Programma    
 
zaterdag 9 mei 2015    
Venlosche Boys B5 S.V. Oostrum B1 15:00  
Sparta'18 B4 S.V. Oostrum B2G 15:15  
S.V. Oostrum MP1/2 Montagnards MP1/2 11:30  
SSS'18 MP1/2 S.V. Oostrum MP3/4 11:00  
    

Senioren    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 2 mei 2015    
S.V. Oostrum Vet. S.V.V. Vet 2 - 10  
 
zondag 3 mei 2015    
DEV Arcen 1 S.V. Oostrum 1 1 - 3  
S.V. Oostrum 2 Wittenhorst 4 1 - 3  
S.V. Oostrum 3 America 2 3 - 1  
Melderslo 3 S.V. Oostrum 4 2 - 1  
BVV'27 3 S.V. Oostrum 5 3 - 5  
    
Programma    
 
zaterdag 9 mei 2015    
EWC '46 Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
 
zondag 10 mei 2015    
S.V. Oostrum 3 Leunen 5 9:30 André  




