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0₂ 
Tot vorig jaar hebben we wekelijks van een column in het Oostrums Weekblad kunnen genieten. 
Nu gaan we een doorstart maken met een wekelijkse column. 
Deze opvolging van de O-Wee columns (O-Twee) zullen vanaf volgende week weer wekelijks 
verschijnen en worden u aangeboden door een illuster Oostrums schrijversgenootschap. 
Dit Oostrums schrijversgenootschap bestaat uit een handvol Oostrumse inwoners van diverse 
pluimage. Dit team van creatieve geesten zal wekelijk het schrijven afwisselen en u vooral een 
spiegel voor houden, plagen, troosten en entertainen. Er zijn wel enkele spelregels door 
ondergetekende afgesproken met het team en zij zullen verder zelfstandig opereren en elkaar 
scherp houden.  
De stukken zullen onder een pseudoniem geschreven worden om zo het geschrevene in enige 
mystiek te hullen en u voornamelijk tot nadenken aan te zetten en niet zozeer om u ergens van 
te overtuigen. 
De columns zullen onderwerpen bevatten die op dat moment actueel, de moeite zijn om over 
na te denken of enkel leuk zijn op te lezen. 
Er is een emailadres (column@dorpsraadoostrum.nl) beschikbaar om te reageren mocht u 
complimenten willen maken of de behoefte hebben te reageren. U krijgt dan altijd bericht terug 
van een van de schrijvers.  
Tevens zullen we de column plaatsen op Social media (Facebook & Twitter) in de week nadat 
het in het Oostrums Weekblad verschenen is en ook hierop kunt u reageren. 
 
We hopen hiermee een gezonde, beschaafde, respectvolle manier wat gespreksstof op te 
wekken die tijdens verjaardagen, langs de kant van het voetbalveld, op de jeu des boules baan 
of tijdens koffietijd besproken kan worden. 
Veel leesplezier. 
Bas Künen  voorzitter@dorpsraadoostrum.nl 

 

     REIS ZUIDLAREN 
  

Denkt u nog aan opgave  voor onze                                                                                                                                 
jaarlijkse vierdaagse reis vöör 19 juni? 

 



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

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

13 juni 09.00u. Inzamelen oud papier
14 juni 12.45u. Defilé Avondvierdaagse Venray
15 juni  18.45u. Repetitie jeugdorkest
       19.30u. Repetitie orkest
17 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

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



                       

Zondag 14 juni  11.00 uur: Hoogmis (orgelspel)     

   jaardienst Nel Janssen-Hagens,       
   Jos Thielen en Maria Rutten,  

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.                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      

EEN NIEUWE LENTE… 

… een nieuw geluid. De eerste zonnestralen waar we in de lente op getrakteerd worden, die maken ‘iets’ in me wakker. 
Ze zorgen voor een blij gevoel en je hele gemoedstoestand veranderd erdoor. Het kan voor ons een aanzet zijn om je 
leven eens aan te pakken en waar nodig bij te sturen. Het is de tijd van een grondige voorjaarsschoonmaak. 
Langzamerhand ontwaakt de natuur en komt alles weer in bloei te staan. Hierbij moet ik terugdenken aan de 
uitvaartdienst die ik net ‘achter de rug’ heb. Het ging onder andere erom dat wij ons als mensen niet druk moeten 
maken. En als voorbeeld werd door de schrijver van het evangelie het beeld van bloemen gebruikt. Die bloeien zonder 
er iets (of veel) voor hoeven te doen. God, die zorgt voor hen. Als Hij dit al met bloemen doet, dan zeker zorgt Hij voor 
ons mensen. Daar mogen wij op vertrouwen en dit vertrouwen dat moet in ons ontwaken. En dan zijn wij aan zet. 
Vanuit dit vertrouwen, vanuit de liefde die God ons betoond, zullen we anderen tegemoet moeten treden. Zo alleen 
kunnen wij elkaar ‘verwarmen’ en kan er een nieuwe lente, een nieuw geluid ontstaan. Laatst las ik een gedicht in de 
korpsbrief van het ‘Leger des Heils’ dat hier ook over ging en wat ik u niet wil onthouden. . 

Wat geplant is, komt tot leven                        Als ons leven gaat ontbloeien 
als het maar begoten wordt.                            door het water uit de Bron, 
Waar geen water wordt gegeven                    zullen we steeds meer gaan groeien 
raakt de kiem al snel verdort.                           op dat plekje in de Zon. 
 
Laat je leven nooit ontaarden                         Laten we als kinderen Gods’ Samen groeien, samen bloeien 
tot een dorre treurigheid,                                groeien in saamhorigheid                   Zorg en liefde voor elkaar 
maar groei naar de zin en waarde;                 Werkend in het nu en heden      hier en daar een takje snoeien…. 
bloeiend in veelkleurigheid.                             en tot dienen steeds bereid. Samengaan, van jaar tot jaar! 
 

pastoor J. Boon 

 

 

 

 

 
GESLAAGD Bene Meritum aan de Radboud Universiteit te Nijmegen KRISTY BAKKER,              
die zich nu Master of Sience mag noemen in de pedagogische wetenschappen 

“Orthopedagoog”  PROFICIAT ! 





Kom kijken bij Music for Life 
24 juni – 16:00 uur – Oude Watermolen 

In de afgelopen weken heeft u in het Oostrums weekblad kunnen lezen hoe enthousiast de huidige 
deelnemers van Music for Life zijn.  

 
 
Op 24 juni krijgt u de gelegenheid om dat enthousiasme van dichtbij mee te maken. De beste manier 
om te beoordelen of het misschien ook iets voor u is. Of gewoon leuk om eens te komen kijken. 
Voor de deelnemers van Music for Life wordt het hun eerste optreden voor publiek.  
Het zal spannend worden voor de deelnemers, maar na afloop zullen ze allemaal blij zijn dat jullie 
met zijn allen zijn komen luisteren. 
 
Het programma is: 

16:00 uur Aanvang open les; gezamenlijk door blokfluitgroep en mixed-instrumentengroep 
16:45 uur info door docenten, bevindingen door enkele deelnemers van Music for Life en 
gelegenheid tot vragen stellen en gewoon gezellig kletsen met een kopje koffie of thee. 
 
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. De opleiding vindt plaats 
in groepen. Gezellig en stimulerend. 

In september start er weer een nieuw blok van 20 lessen (half jaar; € 150,=). 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 het enthousiasme van de deelnemers van nu tijdens een open les. 

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 

 



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



Aostrums 

 

AOSTRUMS BEACHVOETVOLLEY & BEACHVOLLEYBAl TOERNOOI 2015 
In het weekend van 20 en 21 juni is er weer het jaarlijkse beachvoetvolleybal/beachvolleybal toernooi. 
Kortom: zin in een gezellig en sportief weekend? Geef je dan nu alvast op! 
Op zaterdag 20 juni is het beachvoetvolleybal toernooi. 

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 beachvolleybal toernooi. 
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 

                              BEACHVOETVOLLEY 
                               & 

                                BEACHVOLLEYBAL 
                               TOERNOOI 

 
 
 
 

                                       20 en 21 juni 



 

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” 
 



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 



TE KOOP

PEULEN & AARDBEIEN

THIELEN
ROSMOLENWEG 4

OOSTRUM

 
 
 
 

Op zondag 7 juni vond het Ruiterfestijn in Meerlo plaats.  
Tijdens deze 2e selectiewedstrijd voor de Regionale kampioenschappen kwam Aukje Poels met Elan uit in de 
dressuurklasse L2.  Met 205 punten behaalde deze combinatie een 3e prijs.  
 
 
 
 



 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 

RABO FIETSDAG 
 
Datum:  zaterdag 5 september 2015 
Opstapplaats:  wordt nog doorgegeven 
Opgave:  z.s.m. bij Annelies Joosten tel. 580648 of per mail hay.joosten@home.nl 
 
Ook dit jaar is er weer een Rabo-fietsdag waar wij als vereniging (Zijactief) maximaal 
€ 400,00 bij elkaar kunnen fietsen als we met minimaal 25 Zijactief- leden of meer meefietsen. Familieleden of vrienden 
kunnen ook meefietsen mits zij lid zijn van de Rabobank. 
ZijActief Oostrum is hiervoor al aangemeld. 
 
De routes met de opstapplaatsen worden nog doorgegeven. 
Er kan tussen 10.00 uur en 11.00 uur gestart worden. De juiste starttijd wordt nog doorgegeven. 
De route is ± 30 km. lang, er zijn diverse pauzes onderweg. 
Iedereen krijgt een stempelkaart bij de start voor de controlepunten.  
Deze kaart (hierop moet uw bankrekeningnummer ingevuld worden) moet weer bij de finish ingeleverd worden (deze is 
gelijk aan de startlokatie). 
 

Aan het lidmaatschap zijn enkele voorwaarden verbonden: 
- men moet  klant zijn bij de Rabobank en aangemeld zijn als lid; 

(als men lid van de Rabobank is ontvangt men het tijdschrift 
“Dichterbij” en uitnodigingen voor bijeenkomsten) 
Het kan zijn dat uw echtgenoot lid is, dit is echter niet voldoende; U 
moet zelf lid zijn. 
Dit kan even bij de bank nagevraagd worden en dan kan men alsnog lid 
worden. (gratis) 
 

Wij hopen dat vele van jullie zich ook dit jaar aan zullen melden, zodat we er een gezellige fietsdag van maken die ook 
nog iets voor onze vereniging oplevert. 
 
Aanmelden kan bij Annelies Joosten tel. 580648 of per mail  hay.joosten@home.nl 
 

 

 
 

 
 

 
Donderdag 25 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 
 

 





  
JUNI  
  

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
10 Jubileumconcert in Schouwburg Venray (20.00 uur) Harmony
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




