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SAMENWERKINGSAWARD 2016 
 
 
Tijdens de kick-off 2016 is de samenwerkingsaward 2016 aangekondigd. Een prijs, in waardering en geld, voor de 
vereniging die gedurende 2016 het beste initiatief qua samenwerking in Oostrum laat zien. 
Iedereen, dus ook jij, kan daarvoor een vereniging nomineren. Je kunt je eigen vereniging nomineren, maar ook elk ander 
initiatief dat je opmerkt en waardevol vindt. 
Vul daartoe onderstaande gegevens in en stuur het naar kickoff2016@outlook.com of lever het in bij Bas Künen, 
Kloosterstraat 7. 

 Je naam & Mailadres 
 Genomineerde vereniging(en): 
 Met welk initiatief qua samenwerking vind je dat deze vereniging de award verdiend heeft? 
 Waaruit bestaat de samenwerking (wie werkt er precies met wie samen?)? 
 Waarom vind je juist dit een goed voorbeeld van samenwerking? 

 
Zo hebben we bijvoorbeeld afgelopen Goede Vrijdag van een prachtig concert kunnen genieten waar Passie, Muziek, een 
mooi verhaal en heel veel mensen in een mooie accommodatie samen kwamen . 
Een samenwerking waarin de Kerk als multifunctionele accommodatie te zien was, waarbij het Kerkbestuur, Harmonie, 
goede sprekers, De Oesterham, Parochie en vele andere vrijwilligers hebben samengewerkt om u te laten genieten. 
 
Hopelijk zien we dergelijke samenwerkingsinitiatieven meer ontstaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZATERDAG  9 April 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

 

9 apr. 09.00u. Inzamelen oud papier
11 apr. 18.45u. Repetitie jeugdorkest
 20.00u. Repetitie orkest
13 apr. 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
23 apr. Inzamelen oud papier

Op Goede Vrijdag heeft onze Harmonie een                                
fantastisch en eigentijds Passieverhaal ten gehore 
gebracht. Dit samen met de tekst in ons eigen dialect 
door Rob Jeucken en de prachtige zang door nagenoeg 
allemaal Oostrumse zangers en zangeressen.                                                                             

En niet te vergeten de geweldige bühne in onze eigen 
kerk wat zorgde voor een passende sfeer, waarvoor 
nogmaals onze dank aan het kerkbestuur.  

Ook de ontmoeting na afloop achter in de kerk werd 
enorm gewaardeerd en zorgde voor een gevoel van 
saamhorigheid in deze roerige tijden.

Iedereen die bijgedragen heeft aan deze geweldige 
avond hartstikke bedankt!

Harmonie Sub Matris Tutela.



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. 

 
 

Zondag 10 april 9.30 uur: Hoogmis (pater O. v.d. Brink) (Gemengd Koor)   

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

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.           
     





Secretariaat: 
Valkenkampstraat 20, 5807 AN Oostrum 
Tel. 0478 – 584396 / 06 28151705 
Email: secr.kbo.oostrum@hotmail.com 
 

 
Dagreis 10 mei naar Brabant 
 
 
 
8.30 uur: vertrek vanuit Oostrum waarna we rechtstreeks naar Helmond rijden 
9.30 uur: verwacht aankomst bij het EDAH Museum. Hier worden we ontvangen met koffie en koek. 
Vervolgens gaat de groep o.l.v. 3 gidsen het museum binnen. 
 

Het ontstaan van het supermarktbedrijf EDAH 
 

Vier Friese kruideniers kwamen, onbekend en onafhankelijk van elkaar in het begin van de twintigste eeuw 
naar het zuiden van Nederland. 
 

Ebben vestigde zich in Helmond in 1900 
Dames in 1903 in Tilburg 
Aukes in 1909 in Eindhoven  
Hettema in 1904 in Oss. 
 
In 1910 vormden zij samen de Combinatie EDAH als Helmond als vestigingsplaats. 
Het museum gevestigd in het voormalige hoofdkantoor, laat u terugblikken op de lange geschiedenis van dit 
Nederlandse winkelbedrijf. 
 
11.45 uur op weg naar Den Bosch waar we om 12.30 uur de lunch gebruiken bij restaurant De Eterij.         
 
Om 13.30 uur stappen we recht tegenover De Eterij  
op de gereedliggende rondvaartboot voor een tocht van een uur. 
Daarna staat de bus weer gereed om ons naar het centrum van de stad te brengen. 
Hier heeft men tijd om een terrasje te pakken, even het centrum van de stad in te                                                               
lopen of gewoon wat winkels te bezoeken. 
Om 16.30 uur rijden we via een leuke route naar Schaijk waar een goed verzorgd 3-gangen afscheidsdiner 
staat te wachten bij restaurant Nieuw Schaijk. 
Om 20.15 uur verwachte aankomst in Oostrum. 
 
Dit alles voor de prijs van € 60.00 per persoon. 
 
U kunt zich aanmelden door overmaking van € 60.00 op rekening                                                                                                  
nr. NL76RABO0140001115 met vermelding dagreis of door invulling van                                                                              
onderstaand strookje en dit in te leveren met het verschuldigde bedrag                                                                                              
bij Leny Tromp, Stationsweg 211a. 
Vóór 19 april. 
 
Dagreis 
 
Naam................................. 
 
Aantal personen................. 
 



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. 

 



Secretariaat: 
Valkenkampstraat 20, 5807 AN Oostrum 
Tel. 0478 – 584396 / 06 28151705 
Email: secr.kbo.oostrum@hotmail.com 
                                                  
 

Lentewandeling Well, Knikkerdorp – Putjesberg 
 
Datum: donderdagmiddag 14 april 
Vertrek: 13.00 uur parkeerplaats Watermolen 
Opgave: vóór 13 april bij Jan Aarts, tel. nr. 586091 
 
Hallo wandelvrienden 
 
Het 1e gedeelte van de wandeling gaat door Knikkerdorp en de bossen naar de pauzeplaats (Brasserie De 
Huiskamer, tel. nr. 0478 503179). Dit is ± 4,5 km. Koffie/thee en gebak wordt aangeboden door de KBO. 
 

Het 2e gedeelte door de bossen over Putjesberg, langs vennen en plassen terug naar De Huiskamer. ± 3 km. 
 

Einde wandeling. Totaal ± 7,5 km. 
 

Zij die mee willen met andere auto’s betalen € 2,- aan de bestuurder.  
 

Prettige wandelmiddag namens de KBO 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 
 
  
 



Op  woensdag 27 april 2016 op de parkeerplaats naast 
‘t Allemanscafe presenteert het Oranje Comité Oostrum:

★ Een oranjemiddag vanaf 13.30 uur voor alle Kinderen en Ouders

	 Wat	kunnen	jullie	allemaal	doen:

	 -	 We	beginnen	met	de	eerste	editie	van	de	Kidskoningsloop,	prijsuitreiking	rond	15.00	uur

	 -	 Er	is	een	groot	springkussen	voor	groot	en	klein!

	 -	 Er	kan	geknutseld	worden	en	stoep-krijten,

	 -	 Voetballen	en	Korfballen,

	 -	 Kleurwedstrijd	(zie	de	kleurplaat	in	het	Oostrums	Weekblad),

	 -	 Van 16.00 tot 16.30 uur; Aostrum ‘s got talent!	Wil	jij	aan	iedereen	laten	zien	wat	jij	heel		

	 	 goed	kunt…dansen,	zingen,	goocheltruc,	gedichtje,	muziek	instrument	bespelen…	

	 	 Dan	moet	je	je	zeker	opgeven!!!		(Kijk	voor	het	inschrijf	formulier	in	dit	Oostrums	Weekblad)

	 •	 Rond	17.00	uur	prijsuitreiking	kleurplaat

	 -	 Aan	het	einde	van	de	middag,

	 	 rond	17.00	uur:	Familie-BBQ

★ Voor de kinderen is er drinken en iets lekkers

★ Voor alle ouders is het terras open

Omdat	Loes	en	Corine	gaan	stoppen	met	de	organisatie	is	het	OranjeComite	Oostrum	

op	zoek	naar	actieve	ouders	die	dit	over	zouden	willen	nemen!	

Wil	je	je	aanmelden	of	meer	info;	vraag	Hilde	van	het	AMC	

of	mail	naar:	oranjecomite@allemanscafe.nl

Koningsdag	is	een	feest	voor	iedereen	en	hoewel	
het	een	afgeschermd	terrein	is	willen	we	toch	graag	alle	ouders	
verzoeken	om	op	hun	kinderen	te	letten,	zodat	het	ook	een
feestje	blijft	voor	iedereen.

Met	dank	aan:

Deze	dag	wordt	mede	mogelijk	gemaakt	door:



 

 
Dinsdag 29 maart j.l. is het Jeu de Boules Paastoernooi gespeeld in de Bouledrome op het Speulpark aan de 
Hoopweg. Dertig doublettes hadden vooraf ingeschreven, door dit aantal was de organisatie al verzekerd van 
een geslaagd toernooi. Om half 11 werd gestart. Ieder doublet moest 4 wedstrijden spelen, dit tegen steeds 
een ander doublet. Tussen door was er een gezellig samen zijn in de kantine om na en bij te praten en de 
inwendige mens te versterken.  
Er werd door iedereen serieus en sportief gestreden. De spanning werd echt voelbaar aan het begin en tijdens 
de 4e wedstrijd. Er waren diverse doublettes met 3 gewonnen, wie heeft ze dadelijk alle vier gewonnen en 
met hoeveel punten.  
Toen iedereen uitgespeeld was, werd meteen de uitslag bekend gemaakt. Vier doublettes hadden                              
4 wedstrijden gewonnen, nu nog wie de meeste plus punten. Hoe spannend kan het zijn, diverse doublettes 
met maar 1  of zelfs o punten verschil. 
 
Voor de eerste 3 was er een mooi prijsje 
 
1e:  Harrie Kessels en Ger Pelzer               4w-29p 
2e:  Eef Zeelen en Johan van Maris           4w-28p 
3e:  Piet Keijsers en Harrie Janssen           4w-19p 
4e:  Mien en Piet Jenniskens                      4w-18p 
5e:  Coby en Lei Pouwels                             3w-23p 
6e:  Toon v/d/ Berg en Harrie Voermans 3w-23p 
7e:  Peter Huijs en Gerrit van Asten          3w-15p 
8e:  Simone Versleijen en Henny Direks   3w-13p                      
9e:  Mien en Herman Janssen                     3w-13p 
10e:Toon en Jan v/d Pas                              3w-10p 
 
Het was weer een prachtig geslaagd toernooi.   
 
 
 
           Op de foto de trotse winnaars    
        Harrie Kessels en Ger Pelzer.   © Foto Jan Derikx. 
 
Finale “Harry Maessen Wintercompetitie” wordt gespeelt zaterdag op 9 april, 
in de prachtige Bouledrome ( www.bouledromevenray.nl  ) op het Speulpark aan de Hoopweg in Venray. 
 
Tijdens de wintermaanden hebben 16 teams in een A en B poule gespeeld om een finaleplaats. Ieder team heeft 
daarvoor op 7 zaterdagen zijn wedstrijden moeten spelen. Al deze wedstrijden hadden een spannend, sportief en 
gezellig verloop. Van iedere poule komen de eerste drie geklasseerde in aanmerking voor de finale. 
 
De finale wordt gespeelt in 3 wedstrijden. Aanvang der wedstrijden 10.30 uur.  
Einde der wedstrijden wordt verwacht ongeveer 15.00 uur. 
 
Om plaats 1 en 2 tussen Hedse Boulers 1 en Lönse Boulers 2 
Om plaats 3 en 4 tussen JBC Venray 80 1 en Hedse Boulers 2 
Om plaats 5 en 6 tussen Lönse Boulers 1  en Piëlboulers 3 
 
Iedereen wordt uitgenodigd dit gebeuren vrijblijvend te komen bekijken. 
Een mooie gelegenheid om kennis te maken met de jeu de boules sport. Deze sport is er voor iedereen, voor jong en 
oud en alles er tussen, het hele jaar door, bij mooi weer op een van de 32 buitenbanen, anders op een van de                         
12 binnenbanen. 



Dit jaar organiseert het Oranje Comité    
Oostrum een Koningsloop voor kinderen!

Op woensdag 27 april gaan we er met z’n allen een leuk feest van maken op het 
dorpsplein in Oostrum. We verzamelen vanaf 13.00 uur bij het Allemanscafé. Het 
koninklijk paar zal deze dag ook aanwezig zijn en zal om 13.20 uur de warming-up 
verzorgen en vervolgens het startschot geven. Je rent samen met je leeftijdsgenoten, 
de winnaars worden onderverdeeld in jongens en meisjes:

• Jeugd tot 6 jaar 400 meter Starttijd: 13.30 uur
• 7 t/m 9 jaar 800 meter Starttijd: 13.50 uur
• 10 t/m 12 jaar 1200 meter Starttijd: 14.10 uur
• 13 t/m 16 jaar 1200 meter Starttijd: 14.30 uur

Doe jij ook mee?!

Opgeven kan via: 

koningsloopoostrum@gmail.com 

of op de dag zelf tussen 13.00 en 13.15 uur 

bij de infostand van het Allemanscafé, 

het inschrijfgeld is € 2,- p.p.



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. 

 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
“En ikke dan”  
 
 
Datum: dinsdag 12 april 2016 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang: 20.00 uur. 
 
“Dit is wat ik denk, voel en wil. . . . . assertiviteit.” 
 
Léon Pouls, spreker, houdt op dinsdag 12 april een interactieve lezing waarbij onderwerpen aan de orde komen zoals: 
Wat is assertief gedrag en waarom is het belangrijk? Wat wil ik hier leren? 
 
Meer zelfvertrouwen krijgen, voor jezelf opkomen, productief 
onderhandelen, persoonlijke groei te stimuleren, je leven in eigen hand 
nemen en verantwoordelijk te zijn. Wat is het geheim? 
 
Obstakels voor assertief gedrag. Je zelfvertrouwen vergroten.                    
Hoe ga ik om met conflicten. 
 
Ook niet-leden kunnen deze avond bijwonen en kunnen 
kennismaken met onze veelzijdige afdeling van ZijActief Limburg. 
 
U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen, tot dan! 
 
 





 
   
 

 
Op zondag 10 april organiseert IVN Geijsteren-Venray een ommetje Meerlo van circa 2 uur. Deze publiekswandeling 
start om 10:00 uur bij de parkeerplaats tegenover de kerk in Meerlo. Deelname is gratis. Voor het spotten van vogels 
is een verrekijker een aanrader. Stevig schoeisel wordt geadviseerd. 

 
Tussen Meerlo en Blitterswijck ligt een oude Maasarm. 
Tijdens de laatste ijstijd is deze oude Maasarm  
drooggevallen en is zand verstoven tot op de leemlaag. 
De zandbergen die toen ontstonden, zijn nu begroeid 
met bomen; het Bergsbos. Langs het Bergsbos ligt een 
moerassige zone, waar een oud elzen-wilgenbroekbos 
ligt dat in gebruik is geweest als hakhoutbos. 
In het dal van de oude Maasarm zijn in het verleden 
afwateringsslootjes gegraven om het land als grasland te 
kunnen benutten.  Verderop heeft Staatsbosbeheer in 
het kader van de veiligheid ruimte voor de Maas gemaakt 
door zand en grind uit te graven. In de plassen die 
hierdoor zijn ontstaan, staat het water stil, maar als de 
Maas extra ruimte nodig heeft, zal ze hier gaan stromen. 
De plassen zijn zeer aantrekkelijk voor watervogels.  

Om ongewenste boomopslag te voorkomen, grazen er runderen. De tocht loopt verder langs een schuitwater en klei- en 
zandafgravingen voor de steenovens in Tienray. Kortom: in dit riviergebied is van alles te ontdekken en te beleven. 
 

Woestelandweekend voor jongeren van 11 tot 16 
 

IVN Geijsteren-Venray organiseert, samen met het landelijke jongeren-IVN Woesteland, van 22 tot 24 april een 
weekend in het mooie Nationaal Park de Maasduinen. Iedereen van 11 tot 16 jaar kan zich aanmelden.                                          
De kosten bedragen € 35,- per persoon, inclusief eten en drinken.                                                                                                          
Meer informatie en opgave via Marije Freriks: mfh.freriks@hccnet.nl. 
 

De Maasduinen is een langgerekt en afwisselend natuurgebied met heidevelden, bossen, vennen en stuifzanden. 
Jongeren gaan in het gebied op zoek naar het ontstaan van vennen en duinen en ze helpen de boswachter met het 
onderhoud. De hele dag zijn ze met leeftijdsgenoten in de buitenlucht bezig op een bijzondere plek.                                                                                             

 
 
De deelnemers beleven en ontdekken 
dit gebied samen met leeftijdgenoten 
vanuit het Dassenhol in buurtschap 
Knikkerdorp (Well).                                               
 
Er wordt niet alleen nuttige werk 
verzet, maar het is ook meteen een 
gezellig weekend, vol avonturen, 
spellen, kampvuren en buiten zijn.  
 
 



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. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jeu de Boules toernooi op de Aostrumse Straotestrijd  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tijdens de Aostrumse Straotestrijd wordt er ook weer een Jeu de Boules toernooi georganiseerd.                                                       
Op zondag 29 mei op Sportpark de Spar in Oostrum. 
Voor dit jeu de boules toernooi kan men zich individueel opgeven. 
De wedstrijdregels zullen voor aanvang aan alle deelnemers worden uitgereikt. 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 20 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 29 mei. 
 
Naam         

 

Adres 

 
 
Opgave formulier Jeu des Boules tijdens Aostrumse Straotestrijd  
 
 
Ik meld me specifiek aan voor het jeu des boules toernooi op 29 mei. 
 
Naam         
 
Adres 
 

 
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de vele blijken 

van medeleven, in welke vorm dan ook na het overlijden van mijn 
man, onze vader en opa, 

 

Jan van Dijk 
 
         Truus, kinderen en kleinkinderen 
 
 





 

 

COLUMN. 

Verspilling. 

Enkele weken geleden, schreef onze kollega-columnist uit  Venray, RON, voorheen Hannes,over 
geldverspilling bij de gemeente Venray. 

Hij doelde hier op het uitstel van de renovatie van de z.g “bomenbuurt”in Venray. Hier dreigde jaren 
uitstel van deze renovatie, die eerder door de raad was vastgesteld en dit zou de gemeente veel 
extra geld gaan kosten. 

Echter een coalitie-partij had het lef, hier dwars voor te gaan liggen. Beloften moeten nagekomen 
worden, vond een meerderheid van de raad. 

Ik vraag me hardop af of er in Oostrum ook sprake is van geldverspilling. Er komen veel klachten 
binnen, over de aansluiting Mgr. Hanssenstraat – Stationsweg. Het kan haast niet uitblijven, of er 
moet ook hier een aanpassing komen op de huidige situatie en U raad het al veel extra geld….. 

Een volgend geldverslindend projekt dient zich aan, n.l. de aanpak van een deel van de 
MGR.Hanssenstraat, waardoor het enige gezicht bepalend stukje Oostrum  volledig moet wijken. 

Ik heb me laten vertellen, dat de weg terug gelegd gaat worden, waar hij vroeger heeft gelegen.Dus 
moet alles hiervoor wijken o.a. het Bolwerk, het herinnerings monumentje, de geschonken 
millennium boom, de prachtige leilinden met toebehoren, alles dus. Zullen de sponsoren van het 
Bolwerk daar gelukkig mee zijn? 

De kunstwerken worden verplaatst naar de overkant, maar staan ze daar net zo prominent als waar 
ze nu staan?Kan men straks op het bankje in de zon weer genieten van al dat bijzondere? 

Op de info avond is nauwelijks gereageerd op deze aanpak,dus gaat het gebeuren. 

Het z.g vernuftige infiltratiesysteem, schijnt in een ander Noord-Limburgs dorp niet zo’n succes te 
zijn. Regen water dat niet voldoende afgevoerd kon worden en verzakkingen in het wegdek. 

Reparatie die meer dan een ton gaat kosten. Laten we hopen, dat zoiets de aanwonenden bespaard 
zal worden. 

De herinrichting heeft echter ook positieve aspecten, n.l.  zoveel mogelijk vrachtwagens weren en 
het landbouwverkeer helemaal onmogelijk maken. Zondermeer een goede zaak. 

Ik zie het eind resultaat met belangstelling tegemoet. Maar ik blijf erbij, dat met hetzelfde geld, meer 
in Oostrum  verfraaid had kunnen worden, b.v. het kale Dorpsplein…. 

O-2. 

 



Synthese biedt binnenkort diverse gratis trainingen aan in Venray.  
Twee trainingen zijn hieronder uitgelicht. 
 
 

Opkomen voor jezelf (g)een kunst: voor kinderen van 9 en 10 jaar / voor kinderen van 11 en 12 jaar 
 

Zes bijeenkomsten en een ouderavond. Gratis deelname. 

Het is voor kinderen niet eenvoudig om zelfbewust om te gaan met anderen, zonder zichzelf weg te cijferen, 
ondergesneeuwd te raken, gepest te worden, last te hebben van verlegenheid of vaak ruzie te krijgen. De training helpt 
kinderen om steviger in hun schoenen te staan in contacten met anderen. Training kinderen van 9 en 10 jaar: Data: 11, 
18, 25 mei en 1, 8 en 15 juni van 15.45 tot 17.00 uur.  
Training kinderen van 11 en 12 jaar: Data: 11, 18, 25 mei en 1, 8 en 15 juni van 15.45 tot 17.00 uur.  
 
Oudercursus Opvoeden & zo 
Vijf bijeenkomsten: gratis deelname. 

Kinderen opvoeden is leuk, maar soms ook zo moeilijk dat de opvoeder zich onzeker voelt over zijn/haar aanpak. 
Iedereen heeft dan weleens behoefte aan steun en advies. Deze cursus is voor opvoeders van kinderen in de 
basisschoolleeftijd. U krijgt vaardigheden aangereikt om uw kind te simuleren tot plezierig gedrag en om vervelend 
gedrag te corrigeren. Uiteraard worden ook ervaringen uitgewisseld en kan men elkaar tips geven. Data: 26 april, 3, 10, 
17 en 24 mei van 19.00 tot 21.00 uur. 
  
Informatie/aanmelding: telefoonnummer 0478 517300 of: www.synthese.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

Oud ijzer actie 

Zaterdag 9 april 2016 vanaf 9.00 uur zal het oud ijzer weer worden 
opgehaald door leden van sv Oostrum. We hopen dat u het oud ijzer 

weer met grote hoeveelheden aan de straat zet deze ochtend!!!! 

Voor grote stukken graag even een bericht aan Stef Fleurkens,                         
06-53690561. 

Alvast bedankt namens het bestuur van sv Oostrum 

 

 

 
Op zaterdag 2 april behaalde Jeanine Huijbers met Espresso                                
een 2e prijs in de klasse Z1 met 436,5 punten. 
De combinatie nam deel aan een dressuurwedstrijd in Overloon.  
 

 

  SPEELTUINTJE VAN BROEKHUIZENSTRAAT  
 
Beste ouders, opa’s en oma’s, oppasmoeders, etc.                                                                                                                         

Vindt u ook dat het speeltuintje aan de Van Broekhuizenstraat een opknapbeurt kan gebruiken?                                
Er is genoeg ruimte voor wat extra toestellen. Beter onderhoud zou ook gewenst zijn: het hekwerk 
is kapot, er ligt dikwijls glas of ander vuil. Het speeltuintje ligt er nu vaak verlaten en verwaarloosd 
bij. Dit maakt het geen veilige en fijne plek om te spelen terwijl wel een grote groep kinderen in 
dit deel van Oostrum woonachtig is. En juist voor de kleinere kids is zo’n buurtspeeltuintje ideaal.                                                        
Maak het speeltuintje aantrekkelijker voor kinderen om er te spelen! Graag dragen wij dinsdag 19 april 
tijdens het thema-avond van het DOP een opknapbeurt van het speeltuintje aan! Steunt u dit idee?                     
Wilt u de 19e mee naar de Oesterham? Neem in beide gevallen even contact op met: 
Cécile Brouwer, Hatendonkstraat 10, Tel: 06-23208595 E-mail: cecilebrouwer@hotmail.com

We hopen op uw steun!  Cécile Brouwer en Jennefer van Abswoude



 
 
 
 
 

Uitslagen 
 

Lottum B1 – Oostrum B1   6 - 9 
Oostrum 1 – SVOC’01 3    5 – 8  
  

Programma: 
 

Zaterdag 9 april 
 

Oostrum E1 – DES E1    11.00  Sportpark De Spar Oostrum  
Oostrum D1 – Diosa D1    09.00  Sportpark De Spar Oostrum  
Oostrum B1 – De Eendracht/ZSV B1  10.00  Sportpark De Spar Oostrum 
Oostrum A1 – SVO A1    11.15  Sportpark De Spar Oostrum     
 

Zondag 10 april 
 

Quick Up 1 – Oostrum 1   11.00  Veldzicht Sint Agatha 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
      
 
 



Jeugd    

 

Uitslagen    
 

zaterdag 2 april 2016    
S.V. Oostrum B1 SV Venray B4 1 - 2  
S.V. Oostrum B2G SVOC'01 B1G 0 - 2  
S.V. Oostrum C1 EWC'46 C1G 2 - 5  
Sportclub Irene C3 S.V. Oostrum C2G 3 - 0  
S.V. Oostrum D1G VVV'03 D1 1 - 1  
ST America/Meterik D2 S.V. Oostrum D2G 1 - 2  
H.B.S.V. E1 S.V. Oostrum E1 9 - 1  
S.V. Oostrum E2 Sparta'18 E4G 2 - 4 Speler van de week Jelte Litjens 
S.V. Oostrum F1 Volharding F3 1 - 0 Speler van de week Bram Verstappen 
S.V. Oostrum F2 Sportclub Irene F9 1 - 0 Speler van de week Gijs Wijnen 
Montagnards F3G S.V. Oostrum F3 0 - 1 Speler van de week Hasan Al- Abbasi 
S.V. Oostrum MP1/2 Sporting ST MP1/2 9 - 0 Speler van de week Koen Wijnen 
Volharding MP1/2 S.V. Oostrum MP3 3 - 14 Speler van de week Pleun Schut 
    

Programma    
 

zaterdag 9 april 2016    

America A1 S.V. Oostrum A1 15:00  
Baarlo B1 S.V. Oostrum B1 15:00  
S.V. Oostrum B2G SV Venray B7 14:30  
ST SSS '18/Holthees D1 S.V. Oostrum D1G 12:00  
S.V. Oostrum D2G FCV-Venlo D5 11:00  
S.V. Oostrum E1 Volharding E2 9:00  
MVC'19 E4 S.V. Oostrum E2 9:00  
S.V. Oostrum E3G ST SV United/BVV'27 E3G 11:00  
FCV-Venlo F4 S.V. Oostrum F1 10:00  
Venlosche Boys F9 S.V. Oostrum F2 9:00  
S.V. Oostrum F3 MVC'19 F8 11:00  
Merselo MP1 S.V. Oostrum MP1/2 11:15  
S.V. Oostrum MP3/4 Ysselsteyn MP3 11:30  
    

Senioren    

Uitslagen    
 

zaterdag 2 april 2016    

S.V. Oostrum Vet. Montagnards Vet. 3 - 9  

zondag 3 april 2016    

SIOL 1 S.V. Oostrum 1 3 - 5  
SV United 2 S.V. Oostrum 2 1 - 3  
S.V. Oostrum 3 Kronenberg 2 2 - 1  
S.V. Oostrum 4 FCV Venlo 5 1 - 4  
EWC'46 3 S.V. Oostrum 5 2 - 1  
    

Programma    
 

zaterdag 9 april 2016    

S.V. Venray Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  

zondag 10 april 2016    

S.V. Oostrum 1 Excellent 14:30 Wedstrijdsponsor: Into Beauty 
S.V. Oostrum 2 Wittenhorst 6 12:00 Bart 
S.V. Venray 7 S.V. Oostrum 3 11:30  
TSC'04 4 S.V. Oostrum 4 12:00  
S.V. Oostrum 5 Vitesse'08 4 11:30 Marcel 

 



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 
 

inschrijf formulier

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Omschrijving wat je gaat doen:

Wat is je artiestennaam/ jullie groepsnaam;

Heb je muziek nodig:  ja / nee

Lever je inschrijf formulier voor 25 april in bij ’t Allemanscafé of mail deze naar: oranjecomite@allemanscafe.nl

Wil jij aan iedereen laten zien wat jij heel goed kunt…dansen, zingen, goocheltruc, gedichtje, muziek 
instrument bespelen… Dan moet je je zeker opgeven voor Aostrum’s got talent!
Spelregels: Iedereen mag meedoen;  Alleen;  met vriendinnen of vriendjes; Met broertjes of zusjes; met neefjes of 
nichtjes; Je stukje mag ongeveer 2 minuten duren; De voorstelling is van 16.00-16.30uur. Geef je snel op want vol is vol!



APRIL  
  
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
  

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
  



Kleurwedstrijd Koningsdag 2016

Naam:

Leeftijd:

Adres:

Kleur,plak of versier zo mooi mogelijk deze kleurplaat en lever deze in 
bij ’t Allemanscafé  vóór 27 april 15.00 uur. Op woensdag 27 april om 
17.00 uur worden de winnaars bekend gemaakt. Zorg dat je erbij bent!


