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GEZAMENLIJKE COLLECTE OOSTRUM. 
 
 
 
 
 

 
Aan alle inwoners van Oostrum, 
 
 
Deze week (vanaf maandag 21 maart) worden huis aan huis de enveloppen van de Gezamenlijke Collecte 
Oostrum bezorgd.  
 
In deze enveloppen vindt u een begeleidende brief en een lijst met de goede doelen die mee doen met deze 
Gezamenlijke  Collecte. 
 
Op deze lijst kunt u achter de beschrijving van ieder goed doel aangeven welk bedrag u hieraan wilt schenken. 
Het totale bedrag dat u doneert doet u samen met de ingevulde lijst in de enveloppe. Daarna sluit u de 
enveloppe. 
 
Mocht u de enveloppe onverhoopt niet hebben ontvangen of kwijt zijn geraakt, dan kunt u ook de lijst 
gebruiken die bij dit bericht staat afgedrukt. U vult dan deze lijst in en doet hem samen met het totale bedrag 
in een eigen enveloppe. 
 
Volgende week (de week van 28 maart) worden de enveloppen opgehaald. De collectanten hebben een 
collecte- legitimatiebewijs bij zich en verzegelde emmers waar u de enveloppen in kunt doen. 
 
 Het is voor de collectanten prettig wanneer u de enveloppe heeft klaarliggen! 
 
Na afloop van de Gezamenlijke  Collecte wordt de opbrengst vermeld in het Oostrum’s Weekblad. 
 
Het Collectanten Comité Oostrum bedankt u hartelijk voor uw bijdrage.  
 
Vriendelijke groeten, namens het Collectanten Comité Oostrum, 
 
Koos Künen, Watermolenstraat 12, tel: 585186 
 
 
 



ZATERDAG  26 Maart 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Goede vrijdag 25 maart om 20.00u. voert het 
harmonieorkest dat voor de gelegenheid wordt 
aangevuld met een combo bestaande uit gitaar, 
basgitaar en piano in de kerk de Oostrumse Passie uit. 

Enkele (solo-)zangers uit eigen omgeving zullen de 
vocale invulling voor hun rekening nemen.

Het lijdensverhaal zal sfeervol verteld worden in het 
dialect door Rob Jeuken.

Alle plaatsen in de kerk zijn bezet. Er zijn dus ook geen 
extra plaatsen meer beschikbaar voor mensen die nog 
geen plaatsbewijs hebben. 

U bent vanaf 19.30u. welkom in de kerk.

Wij hopen dat u van dit bijzondere concert zult 
genieten.

 

24 mrt. 19.00u. Generale repetitie orkest
25 mrt. 20.00u. Oostrumse Passie
26 mrt. 09.00u. Inzamelen oud papier
28 mrt. * Geen repetities
30 mrt. 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
9 apr. Inzamelen oud papier
23 apr. Inzamelen oud papier 



Citaat DOP 2005: De Watermolen en omgeving “ombouwen” tot ontmoetingsplek voor jong en oud.                                
Hiertoe het pand aanpassen en de omgeving “gebruiksveilig” maken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eén voorbeeld uit het DOP 2005 wat in de laatste 10 jaar gerealiseerd is. 
 

Heeft u ideeën betreffende de leefbaarheid van Oostrum voor de komende 10 jaar? Kom dan op 19 april 2016                      
om 20.00 uur naar D’n Oesterham en denk mee over de onderwerpen van het DOP 2016. 

 
 

Paaszaterdag 26 mrt. 19.00 uur: PAASWAKE (pater O. v.d. Brink) (Gemengd Koor)
 voor de parochie Oostrum en voor de vrede in de wereld,  
 voor alle gedoopten en gehuwden,   
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  

Paaszondag 27 maart 9.30 uur: Paashoogmis (pater R. Willemsen) (Gemengd Koor)  
 Jo Hoex-Clephas,  
 Pastoor J. de Ceuster en overleden familieleden,  
 overleden ouders Linders-Hendriks en overleden familie en Wiel Gellissen,  
 Pierre Linssen en Sophia Linssen-Zeegers en overleden familieleden,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.   

Paasmaandag 28 mrt. 9.00 uur: heilige mis (pastoor Clemens) (orgelspel)  
 voor de parochie Oostrum en voor de vrede.

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

 Tel.nr. van pastoor B. Clemens, Hoenderstraat 16, 5855 AH Well, is 0478-501202.  

	 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.  0478-584031.                   
           





 
 
 
 
 

      
Op woensdag 30 maart staat er weer ’n heerlijke maaltijd op het menu. 

 
 

Lenteui-soep 
 
* 

Ovenschotel met vis 
(bent u géén liefhebber van vis, dan kunt u dit op het opgavestrookje aangeven) 

 
* 

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 26 maart 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)    O géén liefhebber van vis (aankruisen indien van toepassing) 
 
Wil(len) graag aansluiten aan de dis op woensdag 30 maart a.s. 
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.  O (aankruisen indien van toepassing) 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  26 maart bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



 
2e PAASDAG Open van 12.00 – 17.00 uur 

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

Citaat DOP 2005: De bestaande, voor woningbouw belemmerende en het woongenot aantastende,                            
milieucirkels dienen door actief beleid, opgeheven te worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eén voorbeeld uit het DOP 2005 wat in de laatste 10 jaar gerealiseerd is. 
 

Heeft u ideeën betreffende de leefbaarheid van Oostrum voor de komende 10 jaar? Kom dan op 19 april 2016                      
om 20.00 uur naar D’n Oesterham en denk mee over de onderwerpen van het DOP 2016. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 Vorige week heeft  u bij het Oostrum's Weekblad de folder 
van de Wandelroute Oostrum gekregen. 
 
Onlangs zijn alle wandelroutes van de dorpen in Venray 
gekoppeld en is er dus een groot wandelnetwerk ontstaan voor de gemeente Venray. Van de wandelroutes is een grote 
kaart gemaakt waarop het gehele netwerk is aangegeven. 
Deze nieuwe totaalkaart wordt op 1 april 2016 uitgegeven en zal dan te koop zijn in de VVV-winkel in Venray. 
 
De vorige week bijgevoegde kaart kunt u echter nog prima gebruiken voor een prachtige wandeling door ons eigen 
dorp. Kijk ook eens op de website www.liefdevoorlimburg.nl (ook te downloaden als app), daar staan diverse korte 
thema-wandelroutes en fietsroutes van de omliggende dorpen, ook van Oostrum.  
 
Wij wensen u heel veel wandelplezier!   Dorpsraad Oostrum 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      DINSDAG   5 APRIL 2016   FIETSTOCHT   KBO-OOSTRUM 
 
 

Het is een fietstocht van ± 40 km.  
De pauzeplaats is het nieuwe ruitercentrum EQUESTRIAN CENTRE DE PEELBERGEN 
IN KRONENBERG! 
Wij worden daar om 15.00 uur verwacht voor koffie met gebak en een rondleiding.  
 

We vertrekken met de fiets om 13.15 uur vanaf het Dorpsplein.  
 

Deelnemers, die niet met de fiets maar met de auto gaan en ook graag een kijkje  
willen nemen in het zeer moderne ruitercentrum, worden om 15.00 uur verwacht bij 
EQUESTRIAN CENTRE DE PEELBERGEN TE KRONENBERG: 
Travers 5 , 5976 PL Kronenberg , tel. 06-23 07 11 55.  
 

U kunt zich voor zowel per fiets als per auto tot 3 april 2016 opgeven bij Harrie Holtackers, 
tel. 0478-583803 of per e-mail miaenharrie@hetnet.nl            
                 
 
 





Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland.                                                                                                                                                                                                                       

Secretariaat: Valkenkampstraat 6, 5807 AN Oostrum, Telefoonnr.: 0478-583805, E-mailadres: historischekringoostrum@ziggo.nl 

 
 

STICHTING HISTORISCHE KRING OOSTRUM EN SPRALAND 
 

Vorige maand heeft de regionale televisiezender L1 een bezoek gebracht aan het Trans Cedron in Oostrum.                                         
Er zijn opnames gemaakt van het kruiswegpark waarbij leden van onze stichting toelichting hebben gegeven op de 
betekenis en het ontstaan van het kruiswegpark.  

De beelden worden uitgezonden op zondag 3 april om 18.00 uur en elk uur herhaald tot 24.00 uur. 

Mooie gelegenheid om het park een keer door andere ogen te zien. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Recent heeft het Historisch Platform Venray (HPV), waarbij wij als kring zijn aangesloten, deel 7 uitgebracht in de reeks 
van: Venrays Verleden. 

In deze reeks zijn artikelen opgenomen over o.a. bijzondere personen, gebouwen en gebeurtenissen. Ook wij als 
“Historische kring Oostrum en Spraland” hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deel 7. 

Wij willen dit boekwerk bijzonder onder uw aandacht brengen omdat hierin een 4-tal artikelen zijn opgenomen die 
betrekking hebben op Oostrum en het lezen zeer de moeite waard is.  

 

Het betreft onder andere:  

 Zr. Lemmens ”de Engel van Karachi” (Jan Janssen), 
 Villa Josephine en de historie van de lederfabriek in Oostrum (Jan Janssen), 
 De Oostrumse kelk uit 1616 (Koos Swinkels), 
 Oprichting van een Augustijns klooster in Oostrum (Rien van den Brand), 
 Industrieel erfgoed in Venray (Muvero) (Brigitte Aben). 

Het boekwerk is te koop in de Venrayse boekhandel, u kunt het boekwerk ook bestellen via de Historische kring 
Oostrum en Spraland door € 15, 00 te storten op bankrekeningnr.:  NL 38 RBRB 0928 9381 82 onder vermelding van: 
Venrays Verleden deel 7 en uw naam en adres. 

Verder attenderen wij u er op dat wij nog enkele Dvd’s hebben met historische beelden over Oostrum, die wij tijdens de 
tentoonstelling in oktober 2014 hebben getoond. Deze DVD kunt u eveneens bestellen door € 5,00 over te maken op 
bankrekeningnr.: NL 38 RBRB 0928 9381 82 met vermelding van: dvd Oostrum en uw naam en adres. 

Ook zijn nog de laatste exemplaren te koop van het rijk geïllustreerde boek over St. Paschalis in Oostrum, de prijs 
hiervan bedraagt € 19,95. Te bestellen door overmaking van het bedrag op bovengenoemd rekeningnummer onder 
vermelding van: boek St.Paschalis en uw naam en adres. 

Zodra wij het bedrag op onze rekening hebben wordt het bestelde bij u thuis bezorgd.  

 





Citaat DOP 2005: Eigenaren van vrijkomende agrarische gebouwen worden gestimuleerd deze in te richten voor 
recreatieve doeleinden zoals bijvoorbeeld groepsaccommodatie en kampeervoorziening. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eén voorbeeld uit het DOP 2005 wat in de laatste 10 jaar gerealiseerd is. 
 

Heeft u ideeën betreffende de leefbaarheid van Oostrum voor de komende 10 jaar? Kom dan op 19 april 2016                       
om 20.00 uur naar D’n Oesterham en denk mee over de onderwerpen van het DOP 2016. 

 





 Sexting 

Op 11 en 13 april organiseert Synthese een informatieavond over sexting.  
 

Sexting is het maken van blootfoto’s en sexfilmpjes door jongeren zelf en deze worden verspreid via social media. 
Sexting is een gegeven dat “nu eenmaal” bestaat. Maar hoe moeten jongeren hiermee omgaan? Hoe kun je als ouder je 
kind  hierin opvoeden? En, hoe kun je als hulpverlener, ouders en jongeren begeleiden in het omgaan met dit thema?  
 

Gastspreker is:  Merel van Groningen. 
In 2008 debuteerde Merel van Groningen met het boek ‘Plotseling ben je van hem’. Dit boek vertelt het persoonlijke 
verhaal van Merel die in het web van een loverboy verstrikt raakt. 
Na haar nieuwe boek ‘Liefde zonder vlinders’ was Merel van Groningen te gast aan tafel bij Humberto Tan tijdens de 
uitzending van RTL Late Night. 
 

Naast de boeken die Merel van Groningen schrijft is zij ook gesprekspartner bij de politie, advocaten, Kamerleden en 
van diverse gemeenteraden over sexting. 
 

 Op 11 april is de doelgroep ouders van jongeren vanaf 11/12 jaar. 
 Op 13 april is er een avond voor professionals in het onderwijs en de hulpverlening.  

 

Beide avonden starten om 19.00 uur en eindigen om 21.00 uur 
 

Tijdens beide avonden komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
 
 Wat is sexting? 
 Waarom doen jongeren aan sexting? 
 Wanneer spreken we van trauma als gevolg van sexting? 
 Wat zegt de Nederlandse wet over sexting? 
 Do’s en don’ts voor jongeren en volwassenen. 

 
De avond vindt plaats bij Synthese Venray, Leunseweg 51, 5802 CG Venray. Telefoon: 0478 517300.                                       
Deelname is alleen mogelijk na aanmelding: telefonisch of per e-mail: info@synthese.nl.  
 
 

………………………………………………………………….. 
 

Weerbaarheidstraining voor jongeren  
 
In de maand april organiseert Synthese op vrijdagavond een weerbaarheidstraining voor jongeren  tussen 13 en 18 jaar. 
In deze training leer je om letterlijk en figuurlijk steviger in je schoenen te staan door praktische technieken toe te 
passen in realistische situaties. Je leert hoe je kunt reageren en hoe je jezelf in veiligheid kunt brengen. Daarnaast leer je 
hoe assertief op te treden en hoe je duidelijk je grenzen aan kunt geven.   
 
De training vindt plaats op: 1 april, 8 april, 15 april, 22 april en 29 april en wordt gegeven in gymzaal de Coninxhof aan 
de Goudsmidstraat 11 in Venray.  De zaal is open vanaf 19.45 uur. Start om 20.00 uur en om 22.00 uur is de les 
afgelopen. Deze training wordt gratis aangeboden. 
 
Opgeven kan bij Synthese via telefoonnummer 0478 517300 of rechtstreeks via Patrick Kleisterlee,                          
jongerenwerker:  06 17157551. Je kunt ook je naam, geboortedatum en adres mailen naar info@synthese.nl of naar 
p.kleisterlee@synthese.nl 
 
 
 



  
 
 

 

Harry Maessen Wintercompetitie 2015 - 2016 
      

POULE  B     
 
 Uitslag 7e wedstrijd 19-03-2016    
      
 Team Competitie- Wedstrijd- Saldo  
  punten punten   
1 Piëlboulers 3 3 7 52  
2 Piëlboulers 4 3 7 33  
3 Lönse Boulers 2 3 6 24  
4 Hedse Boulers 2 2 5 1  
5 Oostrum 3 1 4 -1  
6 JBC Venray 80 2 0 3 -24  
7 BCM Merselo 2 0 2 -33  
8 Yssellooi 0 2 -52  
      
 Eindstand na 7 wedstrijden    
      
 Team Competitie- Wedstrijd- Saldo  
  punten punten   
1 Lönse Boulers 2 17 40 68  
2 Hedse Boulers 2 15 39 115  
3 Piëlboulers 3 13 35 86  
4 Piëlboulers 4 12 37 70  
5 Oostrum 3 11 36 96  
6 JBC Venray 80 2 8 27 -81  
7 BCM Merselo 2 7 26 -84  
8 Yssellooi 1 12 -270  
      
DE FINALE WORDT GESPEELT OP ZATERDAG 9 APRIL    Aanvang 10.30 uur. Aanwezig zijn 10.00 uur.   
 

     TENNISLESSEN 
  Hallo, 

  

In april wordt er weer gestart met een nieuw blok tennislessen, 10 lessen voor de zomervakantie en 5 lessen erna.                  
De lessen worden aangeboden in samenwerking met Tennisschool Maascourt. Het is nog niet duidelijk welke 
tennisleraar dit zal gaan doen. Het tijdstip en dag wordt na 25 maart in onderling overleg vastgesteld. De kosten 
bedragen € 42 per lesuur en dit bedrag zal gedeeld worden door het aantal deelnemers in de groep.                                                     
Heb je interesse, geef je dan op vóór 25 maart via info@tcoostrum.nl  

Sportieve groet,     Namens TC Oostrum, Astrid Vollenberg 

 

 



 

 
 
 
Op zijn Paasbest 
 
 
Zo sta je op dinsdagavond met Carnaval te zingen: “Straks is het weer Aswoensdag, is alles voorbij”, is de vastentijd             
van 40 dagen inmiddels ook geweest en zitten we weer in de Goede Week. Kunt U ook terug kijken op een goede 
vastentijd; heeft u geminderd? Heeft u zich gehouden aan het verplichte vasten en onthouding van spijs, drank en 
roken? Heeft u het uitgespaarde geld bestemd voor goede doelen of   voor de mensen die het niet zo breed hebben? 
Heeft U genoeg boete gedaan, uw naasten geholpen en uw geweten aan een diepgaand onderzoek onderworpen?           
Dan moet dit alles leiden tot een nieuw begin en kunnen we komend weekend weer gaan genieten van het Paasfeest. 

Pasen is echt een lentefeest; de natuur komt tot bloei, dieren krijgen jongen, bomen en bloemen gaan bloeien, de 
supermarkten pakken groots uit met allerlei lekkernijen en je wordt je al weken- lang verleid  om chocolade paaseitjes 
te kopen. De mensen lopen er op zijn paasbest bij: naar de kapper geweest,  nieuwe kleren gekocht en dankzij de 
vastentijd innerlijk tot rust gekomen.      

“Hebben de mensen in Oostrums zich ook al voorbereid op Pasen”,  vroeg ik me af? Zouden de kappers het druk hebben 
gehad? Volop keuze zou ik zeggen: of je gaat voor MOOI, voor een kapper met muzikale omlijsting, een kapper met 
verve of kiezen we toch meer voor een permanente coupe? Of maak je pas op het allerlaatst je keuze als het stoplicht 
op groen staat?  

Nee, voor een vlotte, chique, nette, uitdagende of een ‘gauw nog even snel’ haarcoupe, hoef je gelukkig niet ver weg.  
Hoe zit het dan met ons innerlijke? Ook daarvoor hoeven we niet ver te gaan als ik de advertenties in het Oostrums 
weekblad mag geloven. Voor een PUUR gevoel en goede raad, voor innerlijke GROEI en BLOEI kom ik weer tot mezelf.                                                                                                                                                                                                            

Hebben de mensen voldoende aan goede doelen besteed als voorbereiding op Pasen?  Geen nood; vanaf 21 maart is de 
week van de Goede doelen en worden huis aan huis de enveloppen van de Gezamenlijke Collecte Oostrum weer 
bezorgd. Of geven aan de Vastenaktie 2016. Kunnen we dat ook aan ons lijstje van goede voornemens en innerlijke 
boetedoening toevoegen.                                                                                                                                                                                 

Hebben we onze naasten flink geholpen afgelopen tijd? Tegenwoordig noemen we dat de participatie- maatschappij en 
daar zien we in Oostrum hele mooie voorbeelden van. Gelukkig niet alleen in de Vastentijd, maar het hele jaar door.  
Dat zit wel goed.                                                                                                                                                                                              

Ook is te merken dat we oog hebben voor de ontluikende natuur. De potgrond is al aan huis afgeleverd en SVO zet 
graag samen met u, zo vlak voor Pasen, de bloemetjes weer buiten. Er is gedacht aan de grote schoonmaak: de 
rommelmarkt is geweest en  het oud ijzer wordt binnenkort gratis opgehaald.                                                                                                                       

Rest ons nog nieuwe kleding aan te schaffen. In Oostrum wat lastiger, maar gelukkig hebben we Internet. En zo kan het 
gebeuren dat ik regelmatig de postorderbedrijven door de straat zag rijden om de pakketten op de juiste adressen af te 
leveren.                                                                                                                              

We zijn er dus helemaal klaar voor. Ik wens U allen een hele fijne Pasen. Het enige wat nog roet in het eten kan gooien 
is het weer. Een oude weerspreuk zegt nl: “Pasen in maart is niks waard” 

Buuf    

 
 
   
 
 



Citaat DOP 2005: Langs de Stationsweg dient een trottoir te worden gerealiseerd tot aan de kom Venray. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eén voorbeeld uit het DOP 2005 wat in de laatste 10 jaar gerealiseerd is. 
 

Heeft u ideeën betreffende de leefbaarheid van Oostrum voor de komende 10 jaar? Kom dan op 19 april 2016                        
om 20.00 uur naar D’n Oesterham en denk mee over de onderwerpen van het DOP 2016. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

  SLAGERIJ 
  

  Ysselsteynseweg 48 Ysselsteyn  
 

   Wij zijn geopend op: 
   Donderdag en Vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur 

   Zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur 
 

Deze week in de aanbieding: 
 

1 KG. VARKENSPOULET 
1 KG. SHOARMA VLEES 

EN 3 SAUCIJZENBROODJES 
 

SAMEN VOOR € 9,90 
 

Met Pasen onze Paasrollade € 12,90/kg. 
 

Ook heerlijke Scharrel Eieren  
 



Jeugd    
 

Uitslagen    
 

zaterdag 19 maart 2016    
S.V. Oostrum A1 Helden A1 2 - 0  
S.V. Oostrum B1 Wittenhorst B2 afgelast  
Wittenhorst B4 S.V. Oostrum B2G 2 - 1  
S.V. Oostrum C1 RKOSV Achates C1 1 - 6  
VVV'03 C2 S.V. Oostrum C2G 0 - 1  
GFC'33 D1 S.V. Oostrum D1G 4 - 0  
S.V. Oostrum D2G Volharding D4G 6 - 0  
S.V. Oostrum E1 EWC'46 E1 afgelast  
Panningen E2 S.V. Oostrum E2 3 - 6 Speler van de week Guusje Hoex 
FCV-Venlo E3 S.V. Oostrum E3G 6 - 2 Speler van de week Romy van Oorsouw 
S.V. Oostrum F1 SV Venray F6G 1 - 0 Speler van de week Guus Cornelissen 
MVC'19 F7G S.V. Oostrum F2 0 - 1  
SSS'18 F5G S.V. Oostrum F3 0 - 1 Speler van de week Eed Noijen 
Montagnards MP1/2 S.V. Oostrum MP1/2 8 - 9 Speler van de week Ten de Koster 
S.V. Oostrum MP3 Stormvogels'28 MP1/2 5 - 4 Speler van de week Joep van Goch 
    
Programma    
 

zaterdag 26 maart 2016    
S.V. Oostrum A1 Meterik A1 15:00  
S.V. Oostrum B1 Sportclub Irene B3 14:30  
SV Venray D2 S.V. Oostrum D1G 8:45  
S.V. Oostrum D2G SV Venray D9 11:00  
S.V. Oostrum E2 SV Lottum E1 11:00  
SV Venray E8 S.V. Oostrum E3G 10:00  
S.V. Oostrum F1 Venlosche Boys F7 11:00  
S.V. Oostrum MP3 HRC'27 MP1/2 11:30  
donderdag 31 maart 2016   
S.V. Oostrum E1 EWC'46 E1 18:45  
    

Senioren    
 

Uitslagen    
zaterdag 19 maart 2016    
S.V. Oostrum Vet. EWC'46 Vet. 1 - 2  
zondag 20 maart 2016    
S.V. Oostrum 1 Olympia'18 1 1 - 2  
S.V. Oostrum 2 SV Venray 6 4 - 2  
GFC'33 2 S.V. Oostrum 3 5 - 1  
S.V. Oostrum 5 Lottum 4 1 - 2  
    
Programma    
 

zaterdag 26 maart 2016    
Sporting ST Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
zaterdag 26 maart 2016    
Constantia 1 S.V. Oostrum 1 17:00  
Blerick 6 S.V. Oostrum 4 17:00  
S.V. Oostrum 5 SV United 3 17:00 Bart 
maandag 28 maart 2016    
S.V. Oostrum 1 DSV 1 14:30 Wedstrijdsponsor: Verstappen Verpakkingen 
S.V. Oostrum 4 TSC'04 4 10:00 Bart 

 



 
  

Gratis inloopspreekuur 
Fysio- en manueeltherapie te Oostrum 

by Loes Heldens 

4, 11, 18 en 25 april tussen 19.30 en 20.30 uur 
15 minuten 1 op 1 consult 

Hoefslag 5 te Oostrum (rechter deur onder carport) 
www.vitaalid.nl    06 57 77 49 57    info@vitaalid.nl 

 

Uw herstel in beeld! 
 
 

Benieuwd   

waarom ik geloof 

dat zorg beter en 

effectiever kan? 



MAART  
  
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
9 Oud-IJzer actie SVO
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
  

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
  



Hey hallo jeugd uit Oostrum en omstreken                 
van brugklas t/m 17 jaar!!! 
 
Vanaf 22 april 2016 is ’t Allemanscafé (zaaltje) 1 keer per maand                                    
(op de derde vrijdag) voor jullie!!!! 
 

Wat zijn jullie ideeën hoe jullie deze avonden willen invullen????? 
Er is van alles mogelijk, dus laat jullie horen!! 
 
Een avondje tafelvoetballen, dansworkshop, cocktails maken, beachparty….of gewoon lekker chillen met een muziekje. 
Dit zijn maar een aantal ideeën, maar vooral jullie eigen ideeën zijn dus erg welkom!!! 
Kei gaaf toch, 1 keer in de maand samen in de gezelligste huiskamer van Oostrum!  
 

Saai? Dan dagen wij jullie uit om ervoor te zorgen dat het niet saai gaat worden, maar dat het gewoon kei gaaf wordt!!! 
 

DUS:  
Jongens en meiden van Oostrum en omstreken laat jullie horen en kom vooral naar het Allejeugd café!!! 
 

22 april:  Deejay Joost en Deejay Thijs!!!! Party time!!!! 
 

Stuur een mail naar jeugd@allemanscafe.nl  voor ideeën, vragen of opmerkingen. 
 

Groetjes en hopelijk tot 22 april! 
 

Een aantal enthousiastelingen en het Allemanscafé 
 
  
 



JULI  
  
10 Muzikale Seizoensafsluiting Harmonie SMT
10 Voorjaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
20 Blauwbessenland (America) De Zonnebloem
23 & 24 Thuisblijvers Toernooi TCO
28 Optreden bij Fietsvierdaagse Venray Aostrumse	Zangkompeneej
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
10 Bloemenactie Aostrumse	Zangkompeneej
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 



Het DOP gaat op de schop! 
 
Het huidige DorpsOmgevingsProgramma (DOP) heeft het 10 jarig jubileum gevierd. Een mooie gelegenheid om naar de 
toekomst te kijken en een nieuw DOP op te stellen. 
De dorpsraad is bezig met de opzet van een nieuw DOP. In het DOP kijken we naar wat belangrijk is voor de 
leefbaarheid in het dorp voor de komende 10 jaar. Enkele in het oog springende voorbeelden uit het DOP van 2005 
kwam u tegen op eerdere pagina’s in dit Oostrum’s Weekblad. 
Het DOP is gebaseerd op wat de mensen in het dorp belangrijk vinden voor de leefbaarheid. Op 19 april 2016 
organiseren we een thema-avond in D’n Oesterham. Wij denken dat de mening van u van belang is, als we de 
onderwerpen voor een nieuwe DOP bepalen. 
 

Kom dinsdag 19 april 2016 om 20.00 uur naar D’n Oesterham, we rekenen op u deelname. 
 

Met vriendelijke groet, 
Dorpsraad Oostrum 
 



 
 

 

      2016   
 

 
Doelstelling 

 
Bedrag 

 

1 op de 3 Nederlanders overlijdt aan een hart- of vaatziekte. 
Daar moeten we wat aan doen! Help mee! 

www.hartstichting.nl 

 
 

 

De Nierstichting zet zich in voor een toekomst met zo min mogelijk 
nierziekten en een betere toekomst voor nierpatiënten.  

www.nierstichting.nl 

 
 

 

KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving. 

www.kwfkankerbestrijding.nl 

 
 

 

Het Longfonds strijdt voor mensen met een longziekte en wil gezonde 
longen houden. Want gezonde longen zijn van levensbelang.  

www.longfonds.nl 

 
 

 
Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan mensen in nood. 

Zonder mensen uit te sluiten. 
www.rodekruis.nl 

 

 

Steunt projecten en activiteiten ten behoeve van mensen met een 
verstandelijke handicap. 

www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl 

 

 

 
 

De Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten 
gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. 

www.brandwonden.nl 

 

 

De Zonnebloem brengt mensen bij elkaar. We zorgen voor betekenisvolle 
ontmoetingen tussen vrijwilligers en mensen met een fysieke beperking 

door ziekte of handicap. www.zonnebloem.nl 

 
 
 

 

Geeft kinderen met een moeilijke thuissituatie gewoon een beetje geluk. 
www.kinderhulp.nl 

 

 

Bevordert epilepsiebestrijding en epilepsiezorg door middel van voorlichting 
en wetenschappelijk onderzoek. 

www.epilepsie.nl 

 
 

 

Deze organisatie doet wetenschappelijk onderzoek, geeft voorlichting en 
behartigt de belangen voor iedereen die met dementie te maken heeft. 

www.alzheimer-nederland.nl 

 
 

 

Bestemd voor de bouw van een biologische zorgboerderij t.b.v. opvang en 
begeleiding van door de aardbeving getraumatiseerde inwoners in Kalika, 

centraal Nepal. www.vastenaktie.nl 

 

 

1 op de 4 mensen krijgt te maken met een hersenaandoening.                     
Uw bijdrage wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. 

www.hersenstichting.nl 

 

 

Geeft voorlichting over mensenrechten, o.a. op scholen. Spreekt landen en 
regimes aan op door hen gepleegde schendingen van mensenrechten.  

Kijk voor resultaten op www.amnesty.nl 

 

Hartelijke dank            
voor uw bijdrage  

Totaal €  



Vrijdag 25 maat 2016
KKk Oossum

Aanvang 20.00 uu
Bijdrage 5,- euo (vvr  kosten)

Oossumse Passie

Vrijdag 25 maat 2016
KKk Oossum

Aanvang 20.00 uu
Bijdrage 5,- euo (vvr  kosten)
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