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Redactie adres:
G. Smedts

Valkenkampstraat 14
5807 AN Oostrum

Tel.: (0478) 58 46 42
E-Mail: weekblad@dorpsraadoostrum.nl

Sluiting aan te leveren kopij: 
zaterdag 18.00 uur

?? maand 20??

Bezorgklachten? s.v.p. Periodiek bellen: (0478) 58 28 77 ??? jaargang - week: ??44e    7

18 februari 2016

 

 

 
 

Heeft u nog oude spullen die u niet meer nodig heeft,                                     
maar die wij nog wel kunnen verkopen? 

Steun  hiermee uw  Harmonie. 

Wij recyclen en zoeken nieuwe eigenaren. 

U steunt de Harmonie en wij kunnen weer instrumenten aanschaffen. 

Breng ons uw spullen op: 

Zaterdag 05 maart: van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

Wij gaan ze dan op 06 Maart verkopen tijdens onze jaarlijkse 

Rommelmarkt. 

P.S.  Alle overgebleven spullen gaan zoveel als mogelijk naar goede doelen. 

 

 

 

 



ZATERDAG  27 Februari 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

22 febr.  18.45u. Repetitie jeugdorkest
  20.00u. Repetitie orkest
24 febr.  13.00u. Music for Life blokfluitgroep
  14.00u. Music for Life mixed groep
  16.00u. Leerlingen slagwerk
  19.00u. Repetitie Hit-it
  20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

27 febr. Inzamelen oud papier
6 mrt. Rommelmarkt
12 mrt. Potgrondactie
25 mrt. Oostrumse Passie



Zondag 21 febr. 9.30 uur: Hoogmis (pater O.v.d. Brink) (Venray’s Gregoriaans Koor)
 jaardienst Pierre Driessen, 
 Martien Reijnders en overleden familie,  
 Marietje Nooyen, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  

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

	 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.                      
 

Al 35 jaar organiseert St. Lourdeswerk Venray met veel 
plezier bedevaarten naar Lourdes. 
Het is altijd weer een thuiskomen. 
 
1 september vertrekt de groep van St.Lourdeswerk Venray 
met de trein naar Lourdes, om daar 2 september te arriveren. 
Door de treinreis die altijd heel bijzonder is, word er al een 
band gesmeed tussen de pelgrims. Ook vertrekt er 2 
September  een groep van uit Airport Maastricht naar 
Lourdes. 
 
Deze groep voegt zich  dezelfde dag bij de andere groep in 
het hotel Astoria Vatican waar we de week in Lourdes.  
Verblijven. Samen gaan we dan er dan weer een mooie 
bijzondere bedevaart week van maken. 
 
U weet indien nodig, hebben wij de mogelijkheid om een 
korting te geven op de reissom. 
 
Voor meer info kunt U ons altijd bellen,                                           
0478-582849, 06 -39081416  of 06 -11585147. 
 U vindt ons ook op Facebook als St.LourdeswerkVenray e.o. 
 
 

 





                                                  

 
 
 
 
 
 

Aanvang: 14.00 uur 
Locatie: Back In Time 
 
Na de vergadering wordt de middag muzikaal ingevuld door Michel Coenen.                                                                       
Hij zingt Nederlandstalige liedjes v.a. 1950-2000, afgewisseld met een praatje met “zijn”publiek.   
 
Noteert u deze datum alvast in uw agenda. 
 
 

16 maart Bedevaart Smakt 
 
Tezamen met Oirlo en Castenray gaan we 16 maart naar Smakt. 
 

Het programma is als volgt: 
 

14.30 uur de H. Mis 
 

Daarna gezellig samenzijn onder het nuttigen van 2 kopjes koffie 
en vlaai in het Pelgrimshuis 
Uw bijdrage hiervoor is € 3,- per persoon;  gaarne te voldoen bij opgave uiterlijk 10 maart                                                                   
bij Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6 
 

Bij goed weer gaan we op de fiets; in dat geval wordt u tussen kwart over één en half twee verwacht op het Dorpsplein. 
Indien u per auto wenst te gaan , vertrekken we om 14.00 uur vanaf het Dorpsplein. 
Als u geen vervoer hebt en graag wil meerijden kunt u dit aangeven op het onderstaande strookje 
 

 
 

Smakt 16 maart 
 
Naam: ………………………………………………………..…. 
 
◊ per fiets                      aantal personen…………. 
 
◊ per auto                      aantal personen…………. 
 
◊ geen vervoer              aantal personen………….. 
 
Gaarne aankruisen wat van toepassing is. 
 
Mocht u per auto gaan wilt u ons dan laten weten hoeveel personen u eventueel kunt meenemen,                                          
zodat we met minder auto’s kunnen vertrekken. 
 
De vergoeding voor de chauffeur is € 2.00  



Henk Bovee Horst
Handelstraat 13  •  T 077 - 397 90 00  •  www.bovee.nl

Al ruim 45 jaar hét vertrouwde adres voor keuken en badkamer!

RICHMOND WOON- EN EETKAMER MEUBELEN

RICHMOND tafels, stoelen en kasten 
van de modellenlijn Oakdale, BIJ HENK BOVEE

NIEUW PRIMA PASSEND BIJ ONZE KEUKENS



 

  Ommetje Blakterbeek 
 

Op zondag 21 februari organiseert IVN Geijsteren-Venray een a. Dit ommetje start om 10:00 uur bij de parkeerplaats 
aan het einde van het Vongdere (zijweg van Dorperweiden) in Sevenum. Deelname is gratis.  
 
Het stroomgebied van de Blakterbeek bestaat voornamelijk 
uit agrarisch gebied en is onder te verdelen in het 
Blakterbeekpark, het landschapspark de Haagens en het 
Sevenums veld. Bij het Blakterbeekpark meandert de beek. 
Men kan er knotwilgen, enkele bosjes en amfibiepoelen 
vinden. In het landschapspark de Haagens verandert de aard 
van de beek. Het beekdal is hier extreem breed en erg nat. Er 
liggen voornamelijk hooi- en graslanden en bossen op 
veenbodem. Op de terugweg komen we langs het Sevenums 
veld dat een hoger gelegen akkercomplex is.   
Het ommetje voert de deelnemers langs verschillende 
landschapselementen en interessante cultuurhistorische 
plekken.  
 
 

Hé, ruim je rommel op! 
 
Jeugd-IVN Geijsteren-Venray organiseert voor de jeugd van 6 tot 12 jaar op zaterdag 20 februari een leuke middag 
over rommel en afval. Deze ‘rommelmiddag’ start om 14:00 uur in De Alde Schôl, Dorpsstraat 15 in Geysteren 
(tegenover de kerk) en duurt tot 16:30 uur. Aanmelden uiterlijk vrijdag 19 februari per mail bij 
jacobs_marleen@hotmail.com. Er kunnen maximaal 25 kinderen meedoen en vol = vol, dus meld je zo snel mogelijk 
aan.  
 
We gaan lekker aanrommelen, deze middag. Mensen maken vééél rommel, de een ruimt het zelf op de ander niet. 
Daarom gaan we het met jullie hebben over afval en rommel. Wat is afval precies? Wat kunnen we ermee?  
We gaan naar buiten om rommel te bekijken (dus doe oude kleding aan die vies mag worden) en daarna gaan we 
knutselen met (schone) rommel. Je zult versteld staan wat voor mooie dingen je ermee kunt maken. En wat is dan de 
conclusie: rommel is helemaal geen rommel, maar een bouwstof om iets nieuws mee te maken. 
 
Jeugd-IVN 
Deze ‘rommelmiddag’ staat ook open voor kinderen die (nog) geen lid zijn van Jeugd-IVN Geysteren-Venray en is voor 
deze kinderen eenmalig gratis. Het jeugd-IVN is echt iets voor natuurkinderen: jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar die 
graag buiten zijn. Je kunt bij ons op een heel leuke manier veel leren over de natuur. Elke maand komen we één keer 
samen en struinen we door een bijzonder natuurgebied of we doen leuke dingen.  
Wil je lid worden van het jeugd-IVN, stuur dan een mail naar jacobs_marleen@hotmail.com met je naam, adres, 
telefoonnummer en geboortedatum. Meedoen met het jeugd-IVN kost € 10,-.per jaar. 
 

 
 



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



 
 
 
 

DROMEN                                                                 

 
Carnavalszondag in de Carnavals mis: de Hommes. Vorst Rob hield een vurig betoog waarin het 
onderwerp dromen centraal stond. Rob  begon met de toespraak  van Martin Luther King in 1963,  
waarin hij de legendarische woorden sprak: “I have a Dream”. Martin Luther King sprak hierin de 
hoop uit dat mensen ooit op hun gedrag en niet op hun huidskleur beoordeeld zouden worden.             
Rob ging verder met zijn betoog en had een op geheel eigen wijze, een vertaling gemaakt van het 
liedje “Imagine” van John Lennon. Meerdere personen hebben zich aan een vertaling van dit 
nummer gewaagd, maar de vertaling van Rob in het dialect klonk me als muziek in de oren. En zo 
kreeg ik weer inspiratie en werd de titel van deze column geboren. Bedankt Rob. Je hebt Oostrum 
veel gegeven de afgelopen jaren als vorst en zeker ook geïnspireerd. 

Er is meer geschreven over dromen in andere liedjes.  “Dromen zijn bedrog” en “Droom, doe, durf en 
deel, van Marco Borsato. Of van Kinderen voor Kinderen, “Ik heb zo wa wa wa waanzinnig 
gedroomd”.   Als je gaat zoeken naar de betekenis van het woord droom, dan kom je uit op ‘zich iets 
voorstellen, mijmeren of mooie verwachtingen hebben’. Ook zijn er diverse spreuken over dromen: 
‘iemand uit de droom helpen’, ‘ergens van durven dromen’, ‘een droombeeld hebben’, ‘in een 
droomwereld leven’. En hoe vaak zeggen we tegen onszelf of tegen een ander: “Droom maar lekker 
verder.”  Want er bestaat ook zoiets als illusies: ergens over dromen, maar als je er echt over na gaat 
denken weet je eigenlijk al meteen dat het niet waar is en dat je droombeeld niet uit zal komen.  
Illusie- zinsbegoocheling:  een soort van Hans Klok idee.                                                                                       
Er zijn ook mensen die dromen uit kunnen leggen en hier een betekenis aan geven. Als je 
bijvoorbeeld droomt dat je een groot geldbedrag wint (en wie doet dat niet zo af en toe ), dan geeft 
deze droom aan hoe je omgaat met dingen en mensen die waardevol voor je zijn. Droom je over een 
mooie en grote auto, dan staat dit voor macht en invloed. Een droom over carnaval vieren is wel heel 
interessant; die mag u zelf gaan opzoeken.                                                                                                                
Naarmate mensen ouder worden, raken ze er steeds meer van overtuigd dat het enige dat echt 
blijvend is, dromen zijn; in een droom ben je namelijk nooit tachtig.                                                                             
Dromen zijn eigenlijk een soort van vrijetijdsbesteding van je hersenen.  

Een stukje tekst uit het lied van John Lennon - Imagine:  “Denk gerust da ’s een dromer, maar de 
dromers zijn aan bod. Want heus de tijd gaat komen, dat mijn droom bewaarheid wordt. “          

Mìjn grootste droom was om ooit columnist te worden. Mijn grootste nachtmerrie is dat mijn 
columns niet gelezen worden. 

Buuf 

 

 

 



 

Geslaagd Snert-toernooi TCO 2016 
 
Zaterdag  13 februari hield  TCO haar jaarlijkse Snert-toernooi.                                                                              
23 Tennissers speelden tweemaal driekwartier een partij.                 
 
Er werd weer met veel enthousiasme en passie gespeeld. 

 
Was het dan niet voor een beker dan was het toch wel weer om de eer.  Het was niet verwonderlijk dat een van de 
mannen met de eer ging strijken aangezien er 17 heren deel namen en 6 dames.                                                                                         
De dames stonden hun mannetje echter ook, maar moesten uiteindelijk toch het onderspit delven.                                                           
Marc van Dijck viel de eer te beurt en kreeg van de toernooi leider zijn inleggeld van vandaag terug.                                        
Veel tennissers verzuchtten: “als we dat geweten hadden…..”.  Maar het staat niet voor niets aangemerkt als een 
gezelligheidstoernooi.                                                                                                                                                                                          
Met de voortreffelijk door Piet Vloemans klaar gemaakte verse snert en het daarbij horende roggebrood met spek én 
mosterd kon de dag niet meer stuk.  TCO kijkt weer terug op een geslaagde dag.                                                                                    
Met dank aan de spontaan opgekomen vrijwilligers, die mee hielpen deze dag tot een succes te maken en met name 
Petra Houba die volgens Piet hiervoor een extra pluim verdient.  Waarvan acte.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Uitslagen: 
 

Oostrum A1 – De Horst A2   7 – 4  
Fortuna ’74 2 – Oostrum 1   19 - 5 
 

Programma: 
 

Vrijdag 19 februari 
 

Oostrum B1 – Fortuna ’74 B1   19.30 De Wetteling Venray 
 

Zaterdag  20 februari  
 

SV Oxalis E1 – Oostrum E1   09.00  De Berkel Horst 
Oranje Wit (L) D1 – Oostrum D1  14.00  De Raayhal Overloon 
Fortuna ’74 B1 – Oostrum B1   12.30 Sportcentrum Arcus  Wijchen 
VIOS (O) A1 – Oostrum A1   18.00  Den Asseldonk Bergen 
 
 



 
 
 
 
 
 

Jeugd   

 
Uitslagen   
 
zaterdag 13 februari 2016   
 
Geen uitslagen   
   
Programma   
 
zaterdag 20 februari 2016   
 
S.V. Oostrum A1 Achates A1 15:00 
VCH B1 S.V. Oostrum B1 14:30 
S.V. Oostrum B2 Leunen B1 14:30 
S.V. Oostrum D1 RESIA D1 10.00 
S.V. Oostrum D2 RESIA D3 11.00 
   

Senioren   

 
Uitslagen   
 
zondag 14 februari 2016   
 
S.V. Oostrum 1 RKOSV Achates 1 afgelast 
S.V. Oostrum 2 EWC'46 2 afgelast 
Hegelsom 2 S.V. Oostrum 3 2 - 1 
Wittenhorst 8 S.V. Oostrum 4 3 - 0 
S.V. Oostrum 5 SV United 3 afgelast 
   
Programma   
 
zondag 21 februari 2016   
 
Merselo 1 S.V. Oostrum 1 14:30 
V.V. Holthees-Smakt 2 S.V. Oostrum 2 11:00 
S.V. Oostrum 3 Meterik 2 10:30 
S.V. Oostrum 4 Belfeldia 4 10:00 
SSS'18 7 S.V. Oostrum 5 12:00 

 



FEBRUARI  
  
22 Computeren KBO
23 Kienen KBO
24 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
29 Knutselen KBO
  

MAART  
  
2 Race-circuit (Harry Maessen) De Zonnebloem
5 Lente/Ontbijttoernooi (evt. met Swolgen) TCO
6 Rommelmarkt Harmonie SMT
7 Computeren KBO
9 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
9 Jaarvergadering (aanvang 19.30 uur) TCO
10 Van 112 bellen tot ziekenhuisopname ZijActief
12 Potgrondactie Harmonie SMT
14 Knutselen KBO
15 Jaarvergadering KBO
15 Film “Rokjesdag” ZijActief	(Roermond)
16 Bedevaart & Quiz (Smakt) ZijActief
16 Smakt (3 Dorpen) KBO
21-26 Rondbrengen Enveloppen Goede Doelen Goede	Doelen	Actie
21 Computeren KBO
22 Kienen KBO
23 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
25 Oostrumse Passie Harmonie SMT
28 Mrt - 2 April Ophalen Enveloppen Goede Doelen Goede	Doelen	Actie
  

APRIL  
  
4 Knutselen KBO
5 Fietstocht KBO
6 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
7 Dag voor Alleengaanden (Hegelsom) ZijActief	(Roermond)
8 Voorjaarscompetitie TCO
11 Computeren KBO
12 En Ikke dan (door Léon Pouls) ZijActief
14 Lentewandeling KBO
15 Voorjaarscompetitie TCO
18 Knutselen KBO
19 Kienen KBO
20 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
21 Salades maken ZijActief
22 Voorjaarscompetitie TCO
25 Computeren KBO
29 Voorjaarscompetitie TCO
  



 
 
 
 

 
      

Op woensdag 24 februari gaan we voor U het volgende bereiden nl, 
 

 
 
 

    ‘n Chinese maaltijd  
 
    ******** 
 
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 20 februari 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 24 februari a.s. 
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.   
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  20 februari bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



MEI  
  
??? Dagtocht KBO
4 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
12 Fotospeurtocht ZijActief
17 Kienen KBO
18 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
20 Voorjaarscompetitie TCO
22 Mariaviering KBO
25 Picknick  De Zonnebloem
27 Voorjaarscompetitie TCO
29 Concert Jeugdorkesten Harmonie SMT
31 Fietstocht met Picknick KBO
  

JUNI  
  
1 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
2 Aspergebedrijf Martens (Rondleiding) ZijActief
3 Voorjaarscompetitie TCO
5 Voorjaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
8 Midgetgolf (3 Dorpen) KBO
11 t/m 19 Clubkampioenschappen TCO
13 Voorjaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
14 Kienen KBO
14 Fietsdagtocht met Picknick ZijActief
15 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
29 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
  

JULI  
  
10 Muzikale Seizoensafsluiting Harmonie SMT
10 Voorjaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
20 Blauwbessenland (America) De Zonnebloem
23 & 24 Thuisblijvers Toernooi TCO
30 Jeu de Boules (3 Dorpen) KBO
  

AUGUSTUS  
  
9 Kevelaer (3 Dorpen) KBO
  

SEPTEMBER  
  
3 Fietsdag (Rabo) TCO
4_7 4-daagse Reis (3 Dorpen) KBO
12 Knutselen KBO
15 Leolux Venlo (Rondleiding) ZijActief
19 Computeren KBO
20 Kienen KBO
26 Breifabriek (3 Dorpen) KBO
??? Uitwisseling met de Gagel TCO
??? Najaarscompetitie TCO



  

OKTOBER  
  
1 Dag v/d Ouderen KBO
3 Computeren KBO
4 Vincent van Gogh Museum (Servaas) ZijActief
10 Knutselen KBO
11 Kienen KBO
13 Herfstwandeling KBO
17 Computeren KBO
18 Wittem (3 Dorpen) KBO
19 Doemiddag De Zonnebloem
20 Heksen met een Glimbach ZijActief
24 Knutselen KBO
31 Computeren KBO
  

NOVEMBER  
  
  
??? Themamiddag KBO
7 Knutselen KBO
8 Matroesjka Lezing & Workshop ZijActief
10 Algemene Ledenvergadering Roermond ZijActief
14 Computeren KBO
15 Kienen KBO
21 Knutselen KBO
24 Brandblussen Thuis Voorlichtingsavond ZijActief
28 Computeren KBO
Nov-Jan Najaarscompetie TCO
  

DECEMBER  
  
8 Kerstengeltjes maken ZijActief
12 Knutselen KBO
13 Kienen KBO
15 Kerstviering KBO
19 Computeren KBO
20 Kerstavond ZijActief
21 Kerstmiddag De Zonnebloem



 
 

 
Dat kan want zaterdag 12 maart 

vanaf 10.00 uur komt de harmonie 
weer met potgrond langs de deur. 

 
 
 


