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JUNI  

  
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
  



ZATERDAG  13 Juni 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

8 juni  18.45u. Repetitie jeugdorkest
       19.30u. Repetitie orkest
10 juni 15.00u. Music for Life mix-groep
 16.30u. Music for Life blokfluitgroep
 16.00u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it

20.00u. Repetitie slagwerkgroep 

Agenda

13 juni Inzamelen oud papier
14 juni Defilé Avondvierdaagse Venray
19 juni Voorronde Maestro
21 juni Vaderdag concert 
24 juni Open les Music for Life ( 16.00u.)
27 juni  Inzamelen oud papier



                                                             
Zondag 7 juni  11.00 uur: Hoogmis (volkszang!) 

  ` uit dankbaarheid en voor een 90-jarige parochiaan,    
   voor de overledenen van de familie Swemers-Thiesen,

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

 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.                                         
                                         

EINDSTREEP?
Zo langzamerhand zien we ze weer verschijnen, de lege schooltassen die uit het raam hangen. Ze willen ons vertellen 
dat jongeren geslaagd zijn voor hun examen. De tas is niet meer nodig, weg ermee! Nu klopt dat niet helemaal want 
de meeste tassenweggooiers die zullen verder moeten studeren, vervolgonderwijs moeten gaan volgen om daarna 
hopelijk werk te vinden. En dan volgt het zwaarste examen dat een mens moet afleggen: het leven zelf. De kunst is 
om hierin te slagen, er is geen school die ons hiervoor opleidt.  Het is ook niet gemakkelijk. Zo hoorde ik laatst op 
televisie dat vele jongeren thuis zitten, zonder werk maar wel met psychische aandoeningen. Ze slepen geen lege tas 
mee, maar een gevuld rugzakje. En wie is hier schuld aan? De ouders. Zij voeden de kinderen veel te beschermend 
op, leren hen niet omgaan met tegenslagen in het leven, verwennen de kinderen veel te veel. Logisch dan toch dat je 
voor het leven niet gaat slagen? En wat wordt de kinderen niet allemaal onthouden. Ja, ze mogen wat de ouders zelf 
graag willen, maar wat ineens hinderlijk wordt, dan wordt de kinderen verboden al dan niet met een vette smoes. 
Oppervlakkigheid is troef en openstaan voor de hogere waarden van ons leven is er helemaal niet meer bij. Logisch 
toch dat de maatschappij de verkeerde kant opglijdt? Het is al een hele kunst om in het gewone leven de eindstreep 
met goed fatsoen te halen, al dan niet met de hakken over de sloot, laat staan dat de meesten zich wagen aan een 
spirituele zoektocht en als daarin al op zoek wordt gegaan, dan is het oriëntatiepunt vaak om te huilen. Gelukkig 
dat wij een God hebben die van zich laat horen, die heel dicht bij ons wil zijn. Aanstaande zondag vieren wij dit met 
sacramentsdag. In Zijn Zoon is God ons nabij is Brood en Wijn. Maar velen kijken alleen maar naar de buitenkant en 
niet naar de ingrediënten, terwijl wij dit wel voor veel andere produkten doen die we tot ons nemen . Want stel je 
eens voor dat er iets ongezonds gegeten wordt. Jezus is ons nabij in Brood dat alleen maar goede ingrediënten bevat: 
niets anders dan Hem zelf. Waarom onthouden wij ons dit goede dan? Willen we echt slagen, dan zullen we anders in 
het leven moeten gaan staan, dan halen we de uiteindelijke eindstreep en kan de vlag uit. Er is immers meer tussen 
hemel en aarde. Eens om over na te denken.

pastoor J. Boon





                                                              
 
 

Midgetgolf met de 3 dorpen (Oirlo en Castenray) 
 
Datum: woensdag 10 juni 2015 
Aanvang: 13.30 uur 
Plaats:  De Witte Vennen Oostrum 
Kosten: € 4,75 (incl. 2 kopjes koffie en een stukje vlaai) 
Opgave: vóór donderdag 4 juni bij Tonny Duijn, tel. 584396,  
  of email  Tonny_Duijn@hotmail.com 
 

Leden KBO 
 
Op woensdag 10 juni 2015 gaan we midgetgolfen bij Parc de Witte Vennen. Dit is een prachtige lokatie voor deze 
sportieve bezigheid. Bij slecht weer beslissen we om 12.00 uur of het midgetgolf doorgaat of wordt opgeschoven naar 
17 juni. Dan gaat het altijd door, eventueel met een binnen-activiteit. 
 
Graag tot ziens op 10 juni. 
 
 
 

Wedstrijden voorjaarscompetitie vrijdag 29 mei. 

Tennis GD 50+ Vrijdag 29 mei de laatste wedstrijd van de voorjaarscompetitie thuis tegen TV de 
Raam in Wanroy. Wat het weer betreft, leek het wel herfst. Het team TCO  ging voor een overwinning. 
Zo'n laatste wedstrijd winnen voelt goed en doet je de eerder verloren wedstrijden vergeten! Je blijft 
enthousiast om het volgend seizoen weer mee te doen. En....ze hebben gewonnen! Alle vier de 
partijen in twee sets.De herendubbel dreigde bij de stand van 5-4 een drie-setter te worden. DD 

Rita/Riny    6-1  6-1 HD Wies/Theo 6-3  6-4 GD Rita/Theo  6-2  6-2  GD Riny/Wies  6-3   6-2. De partijen verliepen naar 
wens. Er bleef door de twee sets  tijd over wat ten goede kwam aan het gezellig nababbelen en happen.  Rita serveerde 
een zelf gemaakte tomaten/basilicumsoep. Heerlijk! Wies zorgde voor versierd Turks brood van de Afghaanse bakker en 
lekkere rauwkosthapjes. Men kijkt alweer met verlangen uit naar de najaarscompetitie. 

GD 35+ Deze wedstrijd in Venlo gespeeld zonder captain met Lowie, Marcel, Jacqueline, Astrid en Henriette. 
Een prachtig park met mooie tennisbanen. Lowie en Marcel vormden  een sterk team en wonnen met 6-3 en 6-1. Astrid 
en Henriëtte deden wat langer over de wedstrijd maar wonnen met 6-2 en 7-6. Lowie en Jacqueline wonnen met 6-3 en 
6-4. Marcel en Henriëtte  wonnen ook met 6-3 en 6-4. Het was een geslaagde voorjaarscompetitie.                                                             
En nu op naar de najaarscompetitie! 

Een mooie afsluiting voor TCO met twee teams die deze keer alle partijen wonnen! Chapeau. 

 

In Sevenum vond op 25 mei een groot concours hippique plaats. 
Bij de paarden kwamen Jeanine Huijbers en Bianca Enders uit in de 
discipline dressuur.                                                                                                             
Een 1e prijs was er voor Bianca Enders met Fassini Boy in de klasse B (204 pt). 
Voor Jeanine Huijbers was er een 4e prijs in de klasse M2 met Espresso (193 pt). 

 

 



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



Music for Life 
Wat betekent M4L 
voor: 
 
Toos Linskens 
Instrument: 
Altblokfluit 
Speelt sinds: 
Januari 2015 
 
 
 

Waarom ben je met Music for Life begonnen? 
De informatie die ik las in het Oostrums Weekblad om een groep te 
vormen voor ouderen sprak me wel aan. Zodoende heb ik me 
hiervoor opgegeven. Het is een gezellig clubje bij elkaar. 
Waarom heb je voor dit instrument gekozen? 
Ik heb dit gekozen als start instrument, misschien in de toekomst 
iets anders, maar op dit moment bevalt het mij prima. 
Oefen je veel? 
Ja, best wel. Bijna elke dag. 
Zou je een keer op willen treden? Zo ja, waar? 
Ja. Misschien bij de kerstviering van KBO en/of eet punt in 
december 2015 in den Oesterham. 
Voor wie denk je dat Music for Life een leuke en goede hobby zou 
zijn? 
Ik zou niet zo meteen iemand weten, maar ik vertel er best 
enthousiast over als ik met iemand in gesprek ben. 
Wat voor soort muziek vind je het mooiste? 
Ik hou wel van licht klassiek, muziek uit de jaren 60-70, Duitstalig en 
Nederlandse liedjes vind ik ook wel mooi.. 
Wat is je favoriete muziek nummer? 
Ik heb niet direct een favoriete muziek nummer. Ik vind veel muziek 
nummers wel leuk. 
Zit muzikaliteit bij jullie in de familie? Vertel. 
Ja, Mijn Vader was in Hegelsom bij de Fanfare, en was ook Dirigent 
bij verschillende korpsen in de omgeving; een broer heeft meer als 
40 jaar bij die fanfare gespeeld. Als leerling ben ik ook bij fanfare 
geweest. 
Wat vind je het leukste aan M4L? 
Ik vind het leuk om met elkaar muziek te maken. Het 
is een gezellig clubje, en we zijn met z’n allen ook erg 
fanatiek. 

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 om 16.00 uur in de Oude 
Watermolen. 







MET VROEGBOEKKORTING

www.schouwburgvenray.nl
 

Sfeervolle winkel met alles  
op het gebied van brocante, 
meubels, woondecoratie en 
lifestyle. 
 
Nieuwe openingstijden:  
Dinsdag                10:00 – 17:00 
Woensdag  10:00 - 17:00  
Donderdag  10:00 - 17:00  
Vrijdag   10:00 - 20:00  
Zaterdag  10:00 - 17:00 

Heidseweg 33, 5812 AA Heide www.twoonatelier.nl tel. 06-16476389 kleding 06-23508096 

                                                                                    
 
 
 

                       

“Nu met heel veel brocante” 
 



Oproep   !   Oproep  ! 
Sport Vereniging Oostrum (voetbal/korfbal) is, voor 
het komend seizoen, op zoek naar één of meerdere 

vrijwilligers   die wekelijks de sportvelden willen  
klaarmaken voor de wedstrijden in het weekend. 

De bezigheden omvatten onder meer:  

- de belijning aanbrengen 
-  de vlaggen plaatsen 
-  de doelnetten controleren     

U bent lekker buiten en volop in beweging !  

Nadere informatie bij Piet Rongen, bestuurslid accommodatie SVO 

Tel. 06 – 38928221 pietenroos@ziggo.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING. 
KWEKERIJ DE LIFRA KWEKERIJ DE LIFRA  

ALLE SOORTEN HANG-PERK EN KUIPLANTEN TOT 
WEL 60% KORTING. NU GERANIUMS HANG 0,50 

PERKPLANTEN VANAF 12 STUKS VOOR € 1,00 
SURFINIA S NU € 0,50 HANGPLANTEN 0,50 
ALLE PLANTEN MINIMAAL 40% KORTING. 

OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING. 
KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN. 06 - 14217697 

PAS OP: NIEUWE OPENINGSTIJDEN: 
MA.T/M VR 9:00 T/M 17:00 ZAT.9:00 T/M 16:00 

KWEKERIJ DE LIFRA LORBAAN 12A-VEULEN 
OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING 

 





 
 

 
 

 
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 
 

 

 

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 8 juni 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: 
Het keukentafelgesprek: Ontwikkelingen binnen de WMO 
Gastspreker:  
mw. Mariska Boon van de gemeente Venray 
 
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. 
 
 
 

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

TE	KOOP

PEULEN	&	AARDBEIEN

THIELEN
ROSMOLENWEG	4

OOSTRUM





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 



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


