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Deadline 
30 mei 

Twijfelt u nog? We hebben nog 2 weken……. 
Deze week brengt het Oostrumse Glaswebteam een informatie- en 

aanmeldingspakket huis aan huis rond. 
In de week van 18-23 mei willen we deze weer bij u op komen halen en 
hopen dat wij u op deze manier maximaal hebben kunnen helpen om 

een weloverwogen keuze te kunnen maken mbt tot Glasweb. 
Wij willen ons sterk maken om voldoende aanmeldingen te krijgen om 
zo Glasweb mogelijk te maken en dit burger initiatief te laten slagen. 

  

Laatste kans 

Glasweb Team Oostrum 



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

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

16 mei 09.00u. Inzamelen oud papier
17 mei 10.00u. Opluistering Mariaviering
18 mei  18.45u. Repetitie jeugdorkest
       19.30u. Repetitie orkest
20 mei 15.00u. Music for Life
 16.00u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it

20.00u. Repetitie slagwerkgroep 

Agenda

30 mei Inzamelen oud papier
13 juni Inzamelen oud papier
14 juni Defilé Avondvierdaagse Venray
19 juni Voorronde Maestro
21 juni Vaderdag concert 
27 juni  Inzamelen oud papier



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

Zondag 17 mei ‘15  10.00 uur: MARIAMIS “MARIAVIERING” van de parochie OOSTRUM                                   
én KBO Oostrum, Oirlo en Castenray 

  (Pastor R. Frenken) (Gemengd Koor, Harmonie SMT, Gilde?).      

  ter ere van Onze Lieve Vrouw van Oostrum “Behoudenis der Kranken”,  
 voor de leden van de KBO Oostrum, Oirlo en Castenray,
 voor alle jongeren en studenten, hun ouders, opa’s, oma’s en docenten,  
 voor wijsheid, overleg, tact en vrede in onze kerken en in de wereld,
 voor alle overleden leden van de KBO Oostrum, Oirlo en Castenray,    
 Martien Reijnders en overleden familieleden, 
 Pierre en Fien Linssen-Zeegers en overleden familieleden, 
 Ger Muijres en overleden familieleden,   
 Thei en Tonie Claessens-Ewals,  
 Pastoor J. de Ceuster, Pastoor P. Hoedemaeckers, Pastoor W. van Kempen,
 overleden ouders Lei en Marie Janssen-Gommans, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.    

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

Zie ook de website van de parochie Oostrum: www.parochieoostrum.nl

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
.                                                                                                                                                                            

 
 
 
 
 

Op 28,29 en 30 mei vindt in Sportcentrum Glanerbrook te Geleen de meest veelzijdige  50+ beurs in de regio 
plaats, Beleef Plus in samenwerking met KBO Limburg 
Met ruim 80 exposanten en een divers aanbod aan activiteiten, demonstraties, workshops, loterijen en acties 
is dit het ultieme dagje uit voor de actieve 50 plusser. 
Openingstijden           10.00 uur - 17.00 uur 
Entreeprijs                   7.50 Euro per persoon; op vertoon van uw KBO-ledenpas betaalt u 5.00 Euro. 
  
Dit is geen georganiseerde activiteit. u kunt hier op eigen gelegenheid  gebruik van maken 
  
 





 

 

 

Beste Straotestrijders, 

Het duurt nog maar even en dan is het 31 mei, de dag van de Aostrumse Straotestrijd. 

Sommige mensen hebben zich al opgegeven en ook de straotambassadeurs zijn aan het werven in de straten.               
Omdat niet voor iedereen duidelijk is welke straotambassadeur bij welke straat hoort, staat hieronder een overzicht. 
Mocht jouw straat er niet bij staan of heeft jouw straat geen ambassadeur dan kun je je opgeven via 
straotestrijd@svoostrum.nl.  

Asselberghsstraat  - 
Binnenhof Mark Broeren 
Buitenhof  Kees Gommans 
De Horik  Danny Broeren 
Geysterseweg  Lucienne Litjens 
Ghunenbeek  Lilian van der Burgt 
Gildestraat - 
Goetzenhof Tom Kamphuis 
Hatendonkstraat Tom Direks 
Herenpasweg  Joep Reijnders 
Het gevlecht Gerbert Loeffen 
Jofferspas Stef Fleurkens 
Kloosterstraat  Bastian Bouwsema 
Mgr. Hanssenstraat  Steef Gielens 
 Hilde Willems 
Ooster Thienweg  Rob Jenniskens 
Randenrade Lars Kessels 
 Chris Wilschut 
Boshuizen - 
Stationsweg Dennis Nohlmans 
Valkenkampstraat  Tom Direks 
Van Broekhuizenstraat Tom Stam 
  Jacqueline Engels 
Vlasakker Job Linskens 
Wanssumseweg  - 
Witte Vrouwenstraat Eugene Jacobs 
Wester Thienweg Jules Kreutz 
 

                                                              
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





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 
 
 

In het weekend van 20 en 21 juni is er weer het 
jaarlijkse beachvoetvolley/volleytoernooi. 
 
Kortom: zin in een gezellig en sportief weekend? 
Geef je dan nu alvast op! 
 
Op zaterdag 20 juni is het beachvoetvolleytoernooi. 
 
Een beachvoetvolleybalteam bestaat uit 3 personen. 
Het inschrijfgeld op zondag bedraagt: € 15,= 
Het maximale aantal teams voor het beachvolleybal   
is 8 teams 
 
 

 
Op zondag 21 juni is het beachvolleybaltoernooi. 
 
Een beachvolleybalteam bestaat uit 5 personen (waarvan 1 dame in het veld). 
Het inschrijfgeld op zondag bedraagt: € 30,= 
Het maximale aantal teams voor het beachvolleybal is 24 teams 
(deelnemen aan beide toernooien mag!!) 
Iedereen vanaf 15 jaar mag aan dit toernooi deelnemen. 
Wil je je team alvast opgeven? Dat kan bij: 
Arjan Kempen 06-22626238 óf bij het Allemanscafé 
Verdere info over het programma volgt over een aantal weken, maar noteer 20 en 21 juni 2015 alvast in de agenda. 
 

VC ’t Vat en CV de  Karklingels 
 
 



Naar het voorbeeld van het programma ‘Maestro’ van de AVRO/TROS zullen in totaal 9 
kandidaten uit Oostrum als gelegenheidsdirigent van het harmonieorkest van SMT gaan 
strijden om de titel ‘de Maestro van Oostrum’. 

Gradje Camps, Vera Janssen, Carola Sterk, Nick Manders, Ruud Custers, Jan Raedts, Ton 
Arts, Ted Verhoeven en Tini Kreutz zijn al met de voorbereidingen begonnen en volgen 
workshops o.l.v de dirigent van SMT, Henk Houben, om op 19 juni in de halve finale besla-
gen ten ijs te komen. Natuurlijk zullen zij daarnaast in de voorbereiding ook al echt een 
keer als dirigent voor het harmonieorkest staan. Iedere kandidaat bereidt een ander mu-
ziekwerk voor en diverse genres zullen aan bod komen. 
De inzet van de halve finale is een plek in de finale op 13 november. Een deskundige jury 
zal hiervoor in de halve finale de beste 4 kandidaten selecteren. 
 
Halve finale: 19 juni 2015 
Finale:  13 november 2015 
Aanvang:  20.00 uur 
Locatie:  Gemeenschapshuis D’n Oesterham, Oostrum 
 
                                            Dat wil je toch niet missen!!!!!! 

Harmonie SMT organiseert 



AAN ALLE INWONERS VAN OOSTRUM

UITNODIGING PAROCHIEVERGADERING op woensdag 20 mei 2015 in de Watermolen Oostrum

Op woensdag 20 mei om 20.00 uur wordt in de Watermolen de jaarlijkse parochievergadering gehouden. 
Tijdens deze vergadering wordt door het kerkbestuur verslag gedaan over het afgelopen jaar en wordt 
informatie gegeven met betrekking tot lopende zaken . Uiteraard wordt gelegenheid geboden om vragen te 
stellen.

Het financiële overzicht van de parochie over 2014, de begroting van 2015 en de notulen van de 
vergadering van 22 mei 2014 worden ter vergadering uitgereikt. Voor de goede orde wordt vermeld dat 
deze verslagen uitsluitend zijn bedoeld ter informatie aan de Oostrumse gemeenschap en dat een en ander 
niet mag worden overgenomen voor publicatie elders.

Zoals vorige jaren zullen er geen persoonlijke uitnodigingen worden verstuurd en is deze publicatie in het 
Oostrums Weekblad de enige en algemene kennisgeving.

Wij stellen uw aanwezigheid ten zeerste op prijs.

Het Kerkbestuur van de Parochie
O.L. Vrouw Geboorte te Oostrum.

Agenda:

1. Opening.
2. Notulen 22 mei 2014.
3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
4. Begraafplaats.
5. Verslag kerkbijdrage. Regels en vrijstellingen. 
6. Verslag kascommissie. (Henk Wijnen en Martin Kusters). 
7. Exploitatierekening en balans 2014, begroting 2015. 
8. Liturgische zaken. 
9. Stichting Instandhouding.
10. Clustervorming “Oost”.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Ruud Engels, secretaris Herenpasweg 8, 5807AP Oostrum, 0478-585274, ruudengels@online.nl





 
 

                                                      
 4-daagse reis naar Zuidlaren met Oirlo en Castenray 
 
Datum                  6 t/m 9 september 
 
Vertrek………….bij de kerk (juiste tijd wordt nog medegedeeld) 
 
Programma: 
 
Zondag 6 september 

 Vertrek  richting Gevangenismuseum Veenhuizen.Een tussenstop bij een AC restaurant waar we voor eigen 
rekening iets kunnen gebruiken 

 Aangekomen in Veenhuizen gebruiken we de lunch, waarna we een rondleiding krijgen onder leiding van een 
gids. Dan gaan we naar ons hotel te Zuidlaren, de plaats van Berend Botje………….waar na het inchecken het 
diner klaar staat. 

 
Maandag 7 september 

 Na het ontbijt vertrekken we voor een sightseeingroute door een groot deel van de Hondsrugroute en mooie 
Drentse dorpen. Eventueel met een korte stop (eigen rekening). 

 Ca 12.00 uur nuttigen we een Drentse koffietafel bij de nostalgische “woonboot van Nelis en Leentje”.                      
De eigenaar verzorgt hierbij live accordeonmuziek. 

 Vervolgens gaan we naar Emmer-Compascuum waar we om 14.15 uur de vesting Bourtange bezoeken met een 
30 min.durende film en rondleiding. 

 Daarna wat vrije tijd in de vesting zelf waar nog van alles is te zien. 
 Hierna weer terug aar het hotel 

 
Dinsdag 8 september 

 Vertrek naar het Friese Surhuisterveen waar om 10.00 uur museumboerderij Ot en Sien wordt bezocht; hier 
gebruiken we ook de lunch 

 Dan rijden we naar de stad Groningen en maken daar van 14.30 uur – 16.30 uur o.l.v. een gids een rondrit door 
de stad en directe omgeving. (met tussendoor of erna een korte stop) 

 Terugkeer naar het hotel 
 
Woensdag 9 september 

 Op deze laatste dag rijden we eerst naar Hattem waar we het Nationaal Bakkerijmuseum bezoeken en daar ook 
de Warme-Land-Lunch gebruiken 

 We gaan via een toeristische route door en over de Sallandse Heuvelrug , eventueel via de Lemelerberg waar we 
om ca. 14.30 uur het Natuurdiorama bezoeken. Een stop om iets te drinken b.v. op de Holterberg                         
(voor eigen rekening) 

 Dan over de snelweg richting Zeeland, waar ca. 17.45 uur het afscheidsdiner wacht in het Witte Huis 
 
Dit alles voor de prijs van € 312.00 p.p. Toeslag voor een 1-persoonskamer is € 45  
 
U kunt zich door het invullen van het strookje vermeld op de andere pagina                                             
Vóór 19 juni opgeven bij Leny Tromp  



Music for Life 
Wat betekent M4L 
voor: 
 
Marian Kamphorst 
Instrument: 
Klarinet 
Speelt sinds: 
Maart 2015 
 
 
 

 
Waarom heb je voor dit instrument gekozen? 
Leek me leuk en dit kon ik lenen van de harmonie 
 
Oefen je veel? 
Ongeveer 6 dagen per week een half uur. 
 
Zou je een keer op willen treden? Zo ja, waar? 
Misschien over een half jaar. Waar? Ik zou het niet weten (arena!). 
 
Voor wie denk je dat Music for Life een leuke en goede hobby zou 
zijn? 
Ik ken wel wat mensen, maar ik wil die niet meteen bij naam 
noemen. 
 
Wat voor soort muziek vind je het mooiste? 
Alle soorten muziek, als het maar rustig is. 
 
Wat is je favoriete nummer? 
Het Zwanenmeer. Brabant van Guus. En verder een heleboel liedjes 
van Neil Diamond, Phil Collins, etc. 
 
Zit muzikaliteit bij jullie in de familie? Vertel. 
Ik dacht het niet. Misschien ergen een verborgen talent, maar die is 
kennelijk al dood anders was die wel ontdekt. 
 
Wat vind je het leukste aan M4L? 
Samen muziek maken. Zelfs op latere leeftijd. Wat 
het zo leuk maakt is dat dit mogelijk gemaakt wordt 
voor iedereen die dit wil. Er zijn geen voorwaarden. 

 

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. 

 



Fietsdagtocht met picknick 
 

Datum :  Dinsdag 2 Juni 2015 
Vertrek: 10.00 uur vanaf het dorpsplein 
Opgave: Voor 31 Mei  bij  
  Tonny Duijn , tel.584396 , email : 
Tonny_Duijn@hotmail.com 
  Of Nellie van Soest tel. 583395 
 
Dinsdag 2 Juni is onze jaarlijkse fietstocht met picknick 
We vertrekken om 10.00 uur met de fiets vanaf het dorpsplein en beginnen dan aan een fietstocht van ongeveer 45 KM. 
Na 25 KM komen wij om ongeveer 12.30 uur aan bij monumentale kasteeltje Kaldenbroek 1e  5973 RJ Lottum 
Hier zal door de KBO de picknick aangeboden worden 
Indien mogelijk krijgen we een rondleiding door het Kasteeltje. 
Daarna fietsen wij via een mooie route verder en hebben nog een tussenstop. Van daaruit fietsen we verder huiswaarts. 
 
P.S. Mensen die niet mee willen /kunnen fietsen maar toch gebruik willen maken van de picknick , worden om 12.30 uur 
verwacht bij: Het monumentale Kasteeltje Kaldenbroek 1 5973 RJ Lottum 
 
Wel even aanmelden i.v.m. Picknick 
 
Rabo Fietsdag zaterdag 5 september 2015 
 
Ook dit jaar zal de KBO weer meefietsen met de Rabo Fietsdag.                                                                                                
Verdere informatie volgt t.z.t. Noteert u alvast de datum in uw agenda.                                                                                  
U kunt zich ook al opgeven                                                                                                                                                      
(a.u.b. met vermelding van uw leeftijd zoals deze is in september, en uw emailadres). 
Opgave bij Tonny Duijn: tel. nr. 584396, emailadres: Tonny_Duijn@hotmail.com 
 
 
Inschrijfgegevens:  4-daagse reis Zuid-Laren 
 
Naam…………………………………………………………… 
 
Adres……………………………………………………………. 
 
Aantal personen………………………………………………… 
 
Reisverzekering            ja/nee   (doorhalen wat niet van toepassing is) 
Annuleringsverzekering   ja/nee 
 
Datum………………………. 
 
P.S. geeft u zich snel op, want vol = vol !!!!!!! 
 
Via de Fa.Ghielen krijgt u de boekingsformulieren toegestuurd. 
 



 
 
 
 
 

Na een lang seizoen kunnen we ons als SV Oostrum op gaan maken voor het eindschot van het voetbalseizoen 2014-
2015. In het Pinksterweekend van 23 en 24 mei a.s. wordt er op “Sportpark de Spar” in Oostrum voor de 14e keer het A-
toernooi gehouden. Er nemen dit jaar 6 teams aan het toernooi deel. De deelnemende teams zijn: Keijenburgse Boys, 
VV Limmen A1, VV Limmen A2, VV Zeddam, SV United en SV Oostrum zelf.  
Het toernooi is 14 jaar geleden in het leven geroepen om de spelers een afscheidstoernooi te bieden vanuit de 
jeugdafdeling, voordat zij hun kunsten gaan vertonen bij de senioren.  
De teams arriveren op vrijdagavond 22 mei op het sportpark. Zodra alle teams aanwezig zijn zal er later op de avond 
door de aanvoerders van de teams op een spectaculaire wijze de poule indeling worden bepaald.  
 
Zaterdag wordt om 9.45 het toernooi geopend, waarna de wedstrijden vanaf 10.00 uur plaats vinden. Er wordt in één 
grote poule gespeeld, waardoor alle teams het tegen elkaar op gaan nemen. Tussen de wedstrijden door zullen de 
teams getest worden op hun kracht en uithoudingsvermogen door middel van een spectaculair rode draadspel. Het 
team dat beschikt over de meeste kracht en uithoudingsvermogen zal later op de avond beloond worden. Op 
zaterdagavond zullen de teams het bruisende nachtleven van Oostrum en/of Venray gaan ontdekken. Natuurlijk is 
iedereen welkom bij het Allemanscafé, die voor de teams een jeans-hanging en cabrio rossen competitie heeft 
georganiseerd. 
 
Op zondag 24 mei is de finaledag van het toernooi. Na het ontbijt zal er door middel van kruisfinales bepaald worden 
wie het tegen elkaar gaan op nemen voor de 3de/4de plaats en wie de strijd aangaat voor de felbegeerde A-Toernooi 
Cup. Vanzelfsprekend ligt het accent op voetballen en kunnen toeschouwers genieten van echt toernooivoetbal. Hier 
ligt winst en verlies vaak dicht bij elkaar. Afgaande op de vorige edities staat sportiviteit en de gezelligheid onder de 
teams ook hoog op de agenda. Vanaf 13.30 worden de finales gespeeld, waarna om ongeveer 15.30 de uiteindelijke 
winnaar van de “Cup met de grote oren” bekend is. Hierna vindt de prijsuitreiking plaats. Tijdens het toernooi is er ook 
een grote loterij, met prachtige prijzen. Hierbij moet u denken aan voetbalshirts, ballen, sjaals, kledingpakketten etc. 
 
Wij nodigen u uit om samen met ons te genieten op ons prachtige Sportpark “De Spar” in Oostrum. 
 
Organisatie A-toernooi 2015 
 
 

 
Op zaterdag 30 mei is er een receptie van de verschillende kampioenen jeugd en senioren 
met aansluitend een knallende feestavond vanwege het 80 jarig bestaan van onze club.                            
Een avond dus voor iedereen die de SV Oostrum een warm hart toedraagt en van feest 
houdt. Een geweldige DJ doet de rest..... Dus niet twijfelen maar op naar de Spar! 
Op zondag 31 mei staat de inmiddels welbekende straotestrijd op de planning.                                 
Welke straat gaat met de eer en bijbehorende Sjef Claessens trofee aan de haal? 
Genoeg reden dus om dit weekend vrij te houden en samen met ons en onze kampioenen 
dit feest te vieren!  

Bestuur SV Oostrum 

 



OVER EN UIT
Zo van tijd tot tijd is het goed om je even tijd te gunnen om je eigen leven eens onder ogen te komen. Onlangs 
noemde ik dit in een vorig stukje het ‘graven in jezelf’. Je kan eens kijken wat er goed gaat, wat je goed doet, wat 
minder goed gaat en daar dan aan proberen te werken. Ik geef toe dat dit niet vaak de leukste bezigheid is, het kost 
misschien wel moeite, maar het zal zich lonen. Zo gaf de ontvanger van mijn televisiebeeld onlangs voor de film-
kanalen aan: gecodeerd signaal: geen ontvangstrechten. Het beeld stond op zwart. Nu is dat niet zo’n drama, omdat 
ik er zelf voor gekozen had. Zo heb ik meer tijd over voor belangrijker zaken. Dit is zeker van belang als je merkt, of 
het gevoel hebt, dat je tijd te kort komt. Dan zul je, hoe dan ook, moeten snijden in je vrijetijdsbestedingen. Wat 
zou het goed zijn als wij dat ook eens zouden doen op alle andere terreinen van ons leven: in ons werk en in onze 
relaties. Zo af en toe ze eens onder de loep nemen en kijken hoe het ermee gesteld is, zeker als het erin ‘rommelt’. 
Alles wat overbodig is, wat niet direct van belang is, uit ons leven verbannen en wat nodig is misschien wel meer 
aandacht geven. Dit geldt zeker voor onze relatie met onze lieve Heer. Kijk maar eens bij uzelf hoe het daarmee 
gesteld is. Ik denk dat we niet lang hoeven na te denken voordat dingen ons onder ogen komen die deze relatie 
verstoren. Deze moeten we dan wegdoen, moeten we ‘stopzetten’. Maar spijtig genoeg gaat het bij de meesten 
van ons juist andersom: we richten onze aandacht juist op al die dingen terwijl we onze lieve Heer uit ons leven 
verbannen. Neem gerust eens de tijd om hieromtrent je eigen leven onder ogen te komen. En ik denk dat we al snel 
gaan zien dat er genoeg werk aan de winkel is. Hoe vaak komt het niet voor dat ons ‘innerlijk’ het signaal ‘van boven’ 
niet meer ontvangt, dat wij de ontvangstrechten stopzetten. Wat jammer, want onze lieve Heer wil zo graag in ons 
leven binnenkomen, er deel van uitmaken. God heeft ons immers geschapen en heeft met ieder van ons het beste 
voor. Wat is het toch jammer dat voor velen Gods’ liefde niet anders is dan: over en uit.

           pastoor J. Boon

Gezamenlijke Verkeersregelaar-instructie avond 

Wanneer: Donderdagavond 21 mei om 20.30 
Waar: Basisschool de Meulebeek 

 
De Ouderraad van De Meulebeek organiseert een gezamenlijke verkeersregelaar-instructie op school, waarbij je na 
slagen voor het digitale examen (https://www.verkeersregelaarsexamen.nl) een aanstellingspas toegestuurd krijgt.              
Met deze aanstellingspas ben je bevoegd om gedurende een jaar als verkeersregelaar op te treden bij alle evenementen 
in de gemeente Venray. Denk bijvoorbeeld aan de Sint Maarten optocht, carnavals optochten, maar ook de (fiets) 
vierdaagse, sinterklaas intocht etcetera.  

Heb je interesse om mee te doen aan deze gezamenlijk instructie-avond, dan ben je van harte welkom!                                   
Meld je dan aan door een email te sturen naar karinhoedemaekers@hotmail.com.  

 

 

Op woensdag 6 mei vond er in Schaijk een                        
nationale dressuurwedstrijd plaats. 
Jeanine Huijbers kwam uit in de klasse ZZ-Zwaar 
met haar paard Zinnya.
De combinatie behaalde een 5e prijs met een pun-
ten percentage van 62,29%. 



HEMELVAARTSDAG GEOPEND VAN 10:00 t/m 16:00
WGENS ENORM SUCCES WEDEROM GRATIS PANNENKOEKEN

OP HEMELVAARTSDAG BIJ KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN.
250 soorten en kleuren perk-kuip en hangplanten

NON STOP DE BESTE PLANTEN TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEN.
12 PERKPLANTEN VOOR 1,50  ANJERS NU 12 STUKS 1,50 

GERANIUMS 0,80 DAHLIA 0,75 HANGPLANTEN 0,50
KNOLBEGONIA S NU 0,50 ENZ ENZ ENZ ENZ ENZ

KWEKERIJ DE LIFRA LORBAAN 12A,VEULEN.
ALLEEN WIJ………………….ZETTEN DE PRIJS ERBIJ.

KWEKERIJ DE LIFRA,VEULEN 0614217697
Open ma t/m vr 9:00 t/m 19:00 za/t/m 18:00

 
 
 
 
 
 

Uitslagen: 
 
Oostrum F1 – Oxalis F1    18 - 8 
SVOC ’01 D2 – Oostrum D1   8 - 0 
Eendracht (M) B1 – Oostrum B1  7 - 8 
Oostrum 1 – Swift (V) 4    4 - 9 
 
Programma: 
 
Zondag 17 mei 
 
VIOS (O) 2 – Oostrum 1    12.00  Tovios Ottersum 
 
Woensdag 20 mei 
 
Oostrum MW1 – Ajola/De Wilma’s MW1 20.00  De Spar Oostrum    
 
 



 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 9 mei 2015    
Venlosche Boys B5 S.V. Oostrum B1 0 - 0  
Sparta'18 B4 S.V. Oostrum B2G  1 - 3 Kampioenen proficiat! 
SSS'18 MP1/2 S.V. Oostrum MP3/4 8 - 14  
    
Programma    
 
zaterdag 16 mei 2015    
S.V. Oostrum F2 Heythuysen F1G 11.00 Bekerwedstrijd 
S.V. Oostrum D1 toernooi Achates   
S.V. Oostrum E2 toernooi Volharding   
S.V. Oostrum F3 toernooi Volharding   
 
zondag 17 mei 2015    
S.V. Oostrum C1 toernooi SVSH   
 
dinsdag 19 mei 2015    
S.V. Oostrum D1 H.B.S.V. D2 19.00  
 
donderdag 21 mei 2015    
S.V. Oostrum D1 Venlosche Boys D3 19.00  
    

 
 
Senioren    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 9 mei 2015    
EWC '46 Vet. S.V. Oostrum Vet. 5 - 0  
 
zondag 10 mei 2015    
S.V. Oostrum 3 Leunen 5 3 - 1  
    
Programma    
 
zaterdag 16 mei 2015    
S.V. Oostrum Vet. S.V. Leunen Vet. 17:00  
    

 



MEI  
  
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 (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 
21 Vaderdagconcert  Jeugdorkest SMT        Harmonie SMT  
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
  
AUGUSTUS  
  
5 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
6 Wandelen KBO
11 Kevelaer (met Oirlo & Castenray) KBO
12 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
20 Wandelen KBO
26 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
31 Excursie: (Ijssalon Clevers, Grubbenvorst) Zijactief
  



SEPTEMBER  
  
2 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
2 De Locht De Zonnebloem
3 Wandelen KBO
5 Rabo Fietsdagtocht Rabobank
6-7-8-9 Meerdaagse reis KBO
12 Bloemenactie AZKompeneej
16 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
17 Wandelen KBO
19 Dauwtrappen & Ontbijt (Geysteren) Zijactief
21 Knutselmiddag KBO
26 Wandelen KBO
28 Breifabriek KBO
30 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
  
OKTOBER  
  
1 Dag voor de Ouderen (voor alle Ouderen) KBO
1 Wandelen KBO
5 Knutselmiddag KBO
6 Molukse avond Zijactief
7 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
9 & 10 Feestavond CV De Karklingels
14 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
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
28 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
  
NOVEMBER  
  
4 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
9 Knutselmiddag KBO
10 Meidenkist (door Dhr. C. Prinsen) Zijactief
11 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
12 Algemene Ledenvergadering (Roermond) Zijactief
13 Finale Maestro Harmonie        Harmonie SMT
17 Kienen KBO
?  KBO
23 Knutselmiddag KBO
24 Wet WMO (Lezing door Mw. J. Hendrix) Zijactief
25 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
  
DECEMBER  
  
2 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
7 Knutselmiddag (Kerst) KBO
8 Kerststukjes (Martine Weys) Zijactief
8 Kienen KBO
9 Kerstmiddag De Zonnebloem
10 Kerstviering (D’n Oesterham) KBO
16 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
17 Kerstavond Zijactief
24 Wandelen KBO
30 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum




