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www.glaswebvenray.nu 

Deadline 
30 mei 

Twijfelt u nog? We hebben nog maar een paar dagen…. 
U heeft afgelopen week een informatie- en aanmeldingspakket in uw 

brievenbus gevonden, rondgebracht door het Oostrumse Glaswebteam 
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 

 
 

 
 

 
Donderdag 26 juni vindt weer het K.B.O. Jeu de Boule toernooi plaats in het Bouledrome  in Venray 
Dit jaar voor de 10e keer. Deelname voor iedereen vanaf 50 jaar. U hoeft geen lid te zijn van de K.B.O. 
Er wordt gespeeld in doubletten. Kosten € 3,50 p.p. te voldoen bij opgave. 
U dient zich voor 10 uur te melden bij de wedstrijd tafel 
Opgeven voor 12 juni bij: Th.Linskens, Gildestraat 11 
 

 



ZATERDAG 30 Mei 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

25 mei  18.45u. Repetitie jeugdorkest
       19.30u. Repetitie orkest
27 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



WAKKER WERE
De lezers onder u die ’s morgens luisteren naar onze regionale zender, die horen regelmatig deze single voorbij 
komen. We zijn pas uit bed en moeten nog wakker worden. Dit geldt ook voor datgene wat wij de komende zondag 
gaan vieren. We gaan het hoogfeest van Pinksteren vieren. Ik zal u niet gaan vragen wat we hiermee vieren, maar 
het heeft alles te maken met de Heilige Geest die God ons geschonken heeft. Kort gezegd is Pinkersen: Jezus komt 
tot ons, en door middel van Hem God zelf, en trekt ons in zichzelf binnen. Wat moeten we daar nu mee? Jezus zegt 
dat Hij gekomen is om ons leven te geven en wel in overvloed. Een leven in vrijheid is Zijn geschenk aan ons. Maar 
hoe vaak willen we ons niet van het leven meester maken? Het wordt zo alleen maar leger, armer, gemakkelijk slaan 
we op de vlucht in een leven van drugs, alcohol of een andere verslaving. We gaan twijfelen of het leven wel iets 
goeds is. Het leven, dat zul je alleen maar vinden door te geven, je vindt het niet door het in bezit te willen nemen. 
Dat is wat wij van Jezus mogen leren, en dat leert ons de Heilige Geest. Hoe meer iemand zijn leven weet te geven 
voor anderen voor het goede zelf, des te meer zal hij het ware leven vinden. Wij hebben allemaal bij ons doopsel en 
vormsel de Heilige Geest ontvangen. Soms werkt de Geest ongezien en onvermoed, in mensen en situaties om ons 
heen. Maar hoe vaak (h)erkennen wij Hem niet in oplossingen en contacten? Wij hebben Hem wel ontvangen, maar 
Hij lijkt als het ware in ons te slapen.  De hoogste tijd om Hem wakker te laten worden.

           pastoor J. Boon

                                                         
Pinksterzondag 24 mei 11.00 uur: Hoogmis (Venray’s Gregoriaans Koor)  

    voor een wijs beleid, inspiratie, overleg en vrede in de kerken en wereld,
    voor alle kerkleiders, wereldleiders en politici, 
    om geluk en succes voor de eindexamenleerlingen, hun docenten en ouders,
  ter ere van Onze Lieve Vrouw van Oostrum “Behoudenis der Kranken”,  
  voor de parochie Oostrum en voor alle vrijwilligers, 
     Nelly Verheijen-Goossens, 
     Piet Jansen,  
     Hans Seegers en Saskia Meijers en overleden familieleden, 

               Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
     familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.       

Pinkstermaandag 25 mei géén heilige mis!

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
                                                          





Informatiemarkt zorg en welzijn 30 mei 
 
Op zaterdag 30 mei organiseert gemeente Venray een informatiemarkt met aanbieders van zorg en welzijn.                       
Ruim 75 aanbieders staan van 14.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis klaar om met u kennis te maken.  
 

Wethouder Lucien Peeters is blij dat zoveel organisaties zich hebben aangemeld: “Hopelijk zien we ook veel inwoners 
deze middag in het gemeentehuis. Ik nodig iedereen van harte uit om kennis te komen maken met het zorg- en 
welzijnsaanbod in onze gemeente.” 
 

Jeugdhulp, Wmo en participatie 
Er zijn aanbieders op het gebied van jeugdhulp, Wmo en participatie aanwezig. Dus wilt u weten wat er ‘op de markt is’ 
aan zorg en welzijn? Heeft u vragen over wat deze aanbieders voor u kunnen betekenen? Kom dan naar de 
informatiemarkt op het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 in Venray. De toegang is gratis. 
 
 

 
 
Geachte bewoners van Oostrum 
 
Enexis brengt stroom en gas bij u in huis. Dat doen we via een ondergronds netwerk van kabels en leidingen.                          
Om storingen te voorkomen, onderhouden wij ons netwerk goed. Daarom wordt er binnenkort in Oostrum gewerkt aan 
het vervangen van de hoofdgasleiding in diverse straten.  
Dit gebeurt in 2 fasen. In de eerste fase wordt in de volgende straten de gasleiding vernieuwd:                                           
Gedeelte Mgr. Hanssenstraat (centrum), Geijsterseweg, Witte Vrouwenstraat, Geeststraat, Herenpasweg, en de helft 
van de van Broekhuizenstraat. In de Geeststraat wordt tegelijkertijd ook de waterleiding vernieuwd. 
In de tweede fase wordt gewerkt in Mgr. Hanssenstraat vanaf de spoorwegovergang tot aan de Watermolenstraat. 
Achtereenvolgens Ooster Thienweg, Hatendonkstraat, Valkenkampstraat, en het resterende van de van 
Broekhuizenstraat. 
 
Wanneer beginnen onze werkzaamheden? 
Vanaf 25 mei 2015 starten we met de werkzaamheden in fase 1. Dit betekent dat we tijdelijk de bestrating en of 
beplanting weghalen in de straat om te kunnen graven. Dit is uiteraard nodig om de werkzaamheden aan leidingen te 
kunnen verrichten. Aannemer BAM Infra Energie & Water Zuid BV voert deze werkzaamheden uit voor Enexis. Voor de 
bouwvak zal fase 1 waarschijnlijk klaar zijn, waarna na de vakantie gestart wordt met fase 2.  
 
Wat betekent dit voor u? 
Het kan zijn dat uw pand soms wat moeilijk bereikbaar is. 
We maken de sleuven ’s avonds en in het weekend zoveel mogelijk dicht, vanwege de veiligheid. Zo beperken wij ook de 
overlast voor u. Helaas is dit niet altijd mogelijk. We doen er alles aan om de duur van de werkzaamheden zo kort 
mogelijk te houden. Graag uw begrip. 
Vóór aanvang van de werkzaamheden bij u in de straat wordt u hiervan tijdig door middel 
van een brief op de hoogte gebracht. 
 
Meer informatie 
Hebt u vragen over de werkzaamheden? Neem dan gerust contact op met BAM infra via tel. +31(0)6 23013475. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ad Verhagen  
Enexis B.V. 
 

 



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



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 
 
 

 

De vrijwilligersorganisatie van het jaar 2015. 
 
 

Op zondagmiddag 11 oktober  wordt tijdens de Dag van de Vrijwilliger in Venray de Vrijwilligersorganisatie van het 
Jaar bekend gemaakt. Match Steunpunt Vrijwilligerswerk Venray is samen met een werkgroep  al volop bezig met de 
voorbereiding van dit feest. 
 
Alle vrijwilligersorganisaties uit Venray en haar kerkdorpen kunnen meedingen naar deze prijs.  
Kandidaten voor de prijs dienen in ieder geval aan de volgende criteria te voldoen: 
 

 Het vrijwilligerswerk is structureel en gebeurt in georganiseerd verband 
 De inzet van vrijwilligers is noodzakelijk voor slagen van deze activiteit of project 
 Uit het werk blijkt waardering voor vrijwilligers(werk) 
 Creativiteit, vindingrijkheid of originaliteit zijn een pré 

 
Vrijwilligersorganisaties kunnen aangemeld worden door zichzelf, door een andere organisatie of door individuele 
personen (al dan niet vrijwilliger). Dus kent u een vrijwilligersorganisatie die deze prijs zeker verdient. Schroom niet en 
meldt haar aan.  Want vrijwilligerswerk is de smeerolie van de maatschappij!!! 
Aanmelding kan tot 1 juli 2015! 
U kunt het aanmeldformulier opvragen/afhalen bij Match, Dr. Poelsstraat 6 Venray, 0478-516995, 
info@vrijwilligerswerkvenray.nl  of downloaden via www.vrijwilligerswerkvenray.nl 
 
Een onafhankelijke jury  zal, aan de hand van bovenstaande criteria, in 3 fasen komen tot de genomineerden en 
uiteindelijk tot de aanwijzing van de winnaar 2015. 
 
  
 
 



Music for Life 
Wat betekent M4L 
voor: 
 
Toos Kessels 
Instrument: 
Alt-blokfluit 
Speelt sinds: 
Januari 2015 
 
 
 

Waarom ben je met Music for Life begonnen? 
Omdat ik dit cadeau heb gekregen van de kinderen met Kerstmis. 
Wat ik natuurlijk heel erg leuk vind. 
 
Waarom heb je voor dit instrument gekozen? 
Ik heb geen keuze gemaakt; we zijn met zijn allen met de blokfluit 
begonnen. 
 
Oefen je veel? 
Helaas te weinig bij gebrek aan tijd. 
 
Zou je een keer op willen treden? Zo ja, waar? 
Voor mij hoeft het nog niet; misschien later een keer. 
 
Voor wie denk je dat Music for Life een leuke en goede hobby zou 
zijn? 
Misschien mijn buurvrouw Tonny Duyn. 
 
Wat voor soort muziek vind je het mooiste? 
Nederlandstalige muziek vind ik heel mooi. 
 
Wat is je favoriete muziek nummer? 
Het stuk “au clair de la lune” speel ik al lekker weg. 
 
Zit muzikaliteit bij jullie in de familie? Vertel. 
Ja. Mijn man Theo en dochter Loes spelen bij de harmonie. 
 
Wat vind je het leukste aan M4L? 
Het samen muziek maken. 

 

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 
u op http://www.harmonieoostrum.nl/music-
for-life.html 

Als u het enthousiasme graag van dichtbij mee 

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

 



 
 
 
 
 
 

 
Het is weer tijd voor de asperges 

 
Op woensdag 27 mei krijgt u heerlijke asperges voorgeschoteld 

 
 

Aspergesoep 
 

------ 
 

Asperges 
Beenham 
Krieltjes 

------ 
 

Verrassend toetje 
 

 
Mochten er mensen zijn die niet zo mobiel zijn ( rolstoel / niet goed ter been ) maar 
toch graag willen aansluiten aan de dis, vermeld het op het inschrijfformulier en wij 
zorgen dat dit geen probleem hoeft te zijn. 
De kosten voor dit etentje bedragen 7.50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 23 mei opgeven 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
         
              Graag tot ziens.      De vrijwillige megjes uut de keuken. 
 
Kijkt u ook eens op onze mooie website. www.oesterham.nl 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:___________________________________________________ 
 
Komt met  _________    perso(o)n (en) 
 
Wil(len) graag aansluiten aan de dis op woensdag 27 mei a.s. 
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.   
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  23 mei bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



Gert (-14,9 kg) 
Voor de zomervakantie de kilo’s 
eraf, het is me gelukt!

Wendy (-15 kg) 
Van een dip en gebrek aan zelfver-
trouwen naar lekker in mijn vel, 
dat voelt heerlijk!

Samen sterk voor een gezondere levensstijl!

Vindt u afvallen ook niet 
makkelijk? Dan bent u niet de 
enige! De oplossing is: afvallen 
met begeleiding! Dat werkt in 
de praktijk veel beter dan in 
uw eentje aan de slag gaan.

•	 Geen honger of lekkere 
trek.

•	 Fit gevoel en geen humeur-
daling!

•	 Goed toepasbaar binnen 
ieder gezin.

Stel niet uit, bel nu voor een 
intake gesprek!

Kosten
•	 Weekbehandeling € 23,50 

(incl. supplementen)

“Droom jij ervan? Het kan...
Samen op weg naar jouw 
doel!”

Loes Baltissen

M
y-

Li
fe

 S
lim Verantwoord 1 tot 2 kilo 

per week afvallen!

www.mylifeslim.com

Zelfstandig Gewichtsconsulent Loes Baltissen
Eikenlaan 2A.  5802 CV Venray

Legert 3. 5866 CG Swolgen
loesbaltissen@mylifeslim.com

T. 06-22020908 • Uitsluitend op afspraak

 
 

 
 



 
 

                                                      
 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  





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. 
 



10 jaar10 jaar

OPEN DAG
Zorgboerderij De Haam bestaat dit jaar 10 jaar.

Een mooie reden voor een feestje! 
U bent allen van harte welkom op onze open dag!

Op zaterdag 6 juni kunt u van 10.30 tot 16.00 uur rond-
geleid worden door de zorgboerderij en het agrarisch bedrijf 

onder het genot van een hapje, een drankje en muziek.

Er zijn kraampjes te bezoeken met als thema zorg zoals 
hulp bij dementie. Het agrarische gedeelte bestaat uit 

o.a. uitleg over ‘Het vriendelijkste eitje van Nederland’,
 Isidorus, Milieudefensie en Pluimhuis. 

Ook is er een demonstratie schapen scheren.

Zorgboerderij De Haam bestaat dit jaar 10 jaar.

Familie Janssen  •  Lorbaan 10  •  5814 AE Veulen  •  www.dehaam.nl  •  tel. 0478-515292



Glasweb-event 23 mei 
Zaterdag 23 mei organiseert GlaswebVenray een groot Glasweb-event op het 
Schouwburgplein in Venray.  

Tijdens dit event wordt u breed geïnformeerd over glasvezel.  
Voor groot en klein, jong en oud is er vertier! 

Wat kunt u onder andere verwachten? 

 Alle providers die gaan leveren op het glasvezelnetwerk van GlaswebVenray, zowel particulier als zakelijk zullen 
aanwezig zijn om al uw vragen te beantwoorden. 

 Uitleg en demonstratie van aansluiting en ‘lassen’ van de glasvezel 
 Overzichtstekening van het aan te leggen gebied 
 Technobiel, zelf aan de slag met techniek 
 De lokale omroepen, Peel&Maas TV,  Omroep Venray 
 Zelf racen in een ware formule race- simulator 

Maar ook: 

 Demonstratie van een kunst- en sierglasblazer 
 Demonstratie glas graveren 
 Glas in lood 
 Glassieraden 

Voor de kinderen is er een springkussen aanwezig 

Van zelfsprekend zijn onze Glasweb-teamleden aanwezig om u te woord te staan, van informatie te voorzien en indien 
gewenst te helpen bij het aanmelden voor glasvezel. 

Tot ziens op 23 mei! 

 

 

 

 

Natuurfoto- en puzzeltocht voor gezinnen 
 
Op tweede pinksterdag, maandag 25 mei, organiseert IVN Geijsteren-Venray een leuke natuurfoto en 
puzzeltocht voor kinderen met hun (groot)ouders. Deze verrassende tocht in het Odapark en Vlakwater 
start tussen 9:30 en 10:30 uur vanaf het Theehuis in het Odapark. Deelname is gratis. 
 

Het Odapark is natuur maar ook cultuur en kunst. Het is een rijk 
geschakeerd landschap met oude bomen, lanen en stuifduinen, waar 
je her en der ineens oog in oog staat met verrassende kunstwerken. 
Bladeren op de grond, takken die je omgeven, de lucht die door het 
dak van de bomen heen breekt en dan ineens een kunstwerk in de 
meest onnaturlijke kleuren en materialen. Dit geeft extra sfeer in dit 
mooie gebied.  
De foto- en puzzeltocht biedt een uitdagende gelegenheid voor 
kinderen en hun (groot)ouders om zelf op onderzoek uit te gaan in 
het Odapark en het aangrenzende Vlakwater. Aan de hand van foto’s 
gaan de deelnemers op zoek naar bepaalde plekken. Onderweg 
beantwoorden ze verschillende vragen en krijgen ze leuke puzzels op 
te lossen. Af en toe komen de deelnemers een opdracht tegen. 

 
 
 

GRATIS AF TE HALEN
Konijnenhok met opbergruimte voor voer.  Tel. 06 – 29581181



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 



De voorjaarscompetitie KNLTB 

GD 55+: Vrijdagmiddag 01-05-2015 de zesde speeldag werd een uitwedstrijd tegen TC Velden.         
Er werd gespeeld met de teamleden Riny Simons, Ine Volleberg, Theo van de Pas en Jacques van der 
Meijden. Het waren gelijkwaardige partijen, maar TC Velden won uiteindelijk met 3-1. De enige 
winstpartij kwam op naam van Ine Volleberg en Theo van de Pas.  

GD 35+: Deze keer met maar liefst 6 spelers uit naar TC Het Moleneind in  Well. Naast Michel Gregoire en Abe 
Hogeboom gaven vandaag alle 4 de dames acte de présence d.w.z.  Marian Gommans, Jacqueline van Kessel , Henriëtte 
van Bergen en Astrid Vollenberg. Bij de Heren Dubbel, met  Michel en Abe, werd de wedstrijd relatief snel in hun 
voordeel beslist in 2 sets met 2-6 en 3-6.  Jacqueline en Astrid wonnen. Na 2 sets 5-7 en 7-6 werd in de beslissende 
derde set in een super-Tiebreak de wedstrijd uiteindelijk winnend afgesloten.  De eerste Mix Dubbel werd door 
Henriëtte en Abe eenvoudig gewonnen met 2-6 en 2-6. De tweede Mix Dubbel met Marian en Michel was spannend.  
De eerste set 4-6 , de tweede set 6-2. Ook hier moest de super-Tiebreak in de derde set uitsluitsel geven. Deze keer in 
het voordeel van onze tegenstander .  De laatste partij werd net na middernacht afgesloten.  

HD 55+: N. Segkens en H. v Liende  tegen Frans v/d Kerkhof en Leo Lenssen  6-3  2-6  4-6 H. Hilspoor en F. van 
Lier  tegen  Kees Moerkerk en Math Laurensse  6-2  6-1 H. Hilspoor en P. Hilspoor  tegen Kees Moerkerk en Frans v/d 
Kerkhof  6-4  6-3 H. v/d Liende en G. Meulendijks tegen Math Laurensse en Leo Lenssen  6-4  6-4. Frans vd Kerkhof en 
Leo Lenssen hebben de eer dus gered door te winnen in 3 sets.  In de overige wedstrijden werd redelijk tot goed partij 
gegeven, maar bleek de tegenstander toch te sterk. Liessel won dus met 3-1 
 
 
  
 

 

 

 
Lourdes reizen 2015 

Stichting Lourdes werk Venray e.o. gaat dit jaar van 1-6 september naar 
Lourdes, deze reis is een vliegreis.                                                                                              
We hebben met de organisatie van deze bedevaart reizen al meer dan 35 jaar 
ervaring, u kan dus rekenen op een hele mooie en compleet verzorgde 
bedevaart reis naar Lourdes. Er zijn voldoende vrijwilligers mee om u te 
begeleiden en ze staan 24 uur voor u klaar.                                                                          
Van onze inkomsten, die er zijn door het ophalen van oud papier kunnen we 
een korting geven omdat € 825,- soms veel geld is.                                                                     
Heeft u belangstelling en wilt u weleens een weekje onbezorgd genieten,                     
bel gerust met nummer 0478-582849 of bezoek onze website 
www.lourdeswerkvenray.com daar vind alle informatie, mailen kan naar 
bernadette@lourdeswerkvenray.com  

 



AOSTRUMS  BEACHVOLLEY EN 
VOETVOLLEYTOURNOOI  2015 
 
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 zaterdag bedraagt: € 15,= 
Het maximale aantal teams voor het beachvoetvolleybal 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 
 
 



MEI  
  
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
  



 

PINKSTERMAANDAG GEOPEND VAN 10:00 t/m 16:00 uur
KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN.BOORDEVOL ACTIES.

DE BESTE ZOMERBLOEIERS TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEN.
ACTIE: 12 LOBELIA S VOOR € 1,00 12 VLIJTIGE LIESJES € 1,50

SURFINIA ACTIE NU € 0,50 ANJERS 12 VOOR € 1,50
GERANIUMS NU €0,75 PETUNIA S 12 STUKS € 2,50

ENZ ENZ ENZ MEER DAN 200 SOORTEN PERK-HANG EN
KUIPPLANTEN.KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN.

PINKSTERMAANDAG OPEN VAN 10:00 T/M 16:00 UUR
VERDER OPEN MA/VR 9:00 T/M 19:00 ZAT.T/M 18:00
KWEKERIJ DE LIFRA LORBAAN 12A,VEULEN.

(NABIJ CENTER-PARCS HET MEERDAL. 0614217697
KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN.ACTIE ACTIE

ALLEEN WIJ……………………ZETTEN DE PRIJS ERBIJ



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





De verliefde asperge

Ik lag met jou in het zelfde bed
We sliepen wel rechtop

Jij stak er net wat bovenuit
Vandaar jouw blauwe kop

Ik was stapel op jouw lange lijf
Dat mag je nu best weten

Ik vond jou echt een reuze wijf
Gewoon om op te vreten

Laatst droomde ik de hele nacht
Aan één stuk door van jou

Jij werd mijn bruid mooi in het wit
Omdat ik van sleepasperges hou

Plots werd mijn droom bruut verstoord
Ik bloedde aan mijn kuiten

Wij werden allebei vermoord
Door zo’n hovenier van buiten

We werden in een kist gelegd
En spoedig daarna gewassen

Mijn rug was krom de jouwe recht
Jij was dus eerste klasse

Wat wreed toch van zo’n hovenier
Ons zo uiteen te plukken

Ik heb jou daarna nooit meer gezien
Want ik lag bij de stukken

Weet je wat ik zo gek vind
Het is eigenlijk heel stom

Terwijl ons leven in de grond begint
Is dat bij de mens net andersom…




