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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 bent u afgelopen weken tegen gekomen in dit 
Oostrum’s Weekblad, Aostrum.nl, Twitter en Facebook van de Dorpsraad Oostrum. 
 
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 uw mening van belang 
is, als we de onderwerpen voor een nieuw DOP bepalen. Zijn de huidige onderwerpen, als o.a. wonen, 
veiligheid, recreatie, buitengebied en cultuur over 10 jaar nog relevant of dienen er onderwerpen te vervallen 
/ vervangen te worden door nieuwe onderwerpen? 
 
Kom dinsdag 19 april 2016 om 20.00 uur naar D’n Oesterham, we rekenen op uw deelname. 
 
Via www.oostrum.dorpenvenray.nl, kunt u onder het tabblad “Dorpsraad” het DOP van 2005 en 2011 inzien. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dorpsraad Oostrum 
 
 

Op zondag 10 april wist Jeanine Huijbers de eerste prijs te behalen in de klasse Z1 in Maasbree.
Jeanine scoorde met haar paard Espresso 459 punten, goed voor de overwinning. 



ZATERDAG  23 April 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

18 apr. 18.45u. Repetitie jeugdorkest
 20.00u. Repetitie orkest
20 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 



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 17 april 9.30 uur: Hoogmis (pater A. Jansen) (Herenkoor)     

 Piet en Jo Peeters-Verstegen en Hans van den Elzen,  
 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................. 
 



Gerealiseerd door onze eigen montage-medewerkers. 

Uw complete badkamer of 
keuken gemaakt van A tot Z 

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

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

U heeft al een complete badkamer met wastafel, 
inloopdouche, wandcloset, 
decorradiator, tegel-en
installatiewerk voor 9678.-

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. 

 



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 
 
 
 



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



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:





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. 

 

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

Puber in huis 
De training bestaat uit drie bijeenkomsten en is gratis. 

Een puber is niet altijd een gemakkelijke huisgenoot. Ouders kunnen zich machteloos voelen; misschien geen grip meer 
hebben op hun puber. In de cursus 'Puber in huis' wordt u als ouder(s) ondersteund in het omgaan met 
'puberteitsproblemen'. U leert anders te luisteren, te onderhandelen, te zien wat voor wie een probleem is en wat 
kenmerkend is in deze fase.  
Data: 11 mei, 25 mei en 8 juni. De tijden zijn van 19.00 - 21.00 uur. 
 

Durven Doen! 
Heeft uw kind moeite in de omgang met leeftijdsgenootjes? Sluit een reguliere sociale vaardigheidstraining niet aan 
omdat uw kind een autisme spectrum stoornis en/of ADHD heeft? Wij bieden een training aan van negen 
bijeenkomsten voor uw kind en twee ouderavonden voor u als ouder. Tijdens de training leert en oefent uw kind om 
zich staande te houden in allerlei situaties. 
Data: 9, 23, 30 mei, 6, 13, 20, 27 juni, 4 en 11 juli van 16.00 tot 17.00 uur. 
 

Informatie/aanmelding: telefoonnummer 0478 517300 of: www.synthese.nl. 
 
 



      
 

Je maakt kans op de volgende prijzen: 
 

 Tent van 5m x 5m voor één weekend; aangeboden door Manders verhuur 
 
 BBQ voor 5 personen inclusief salades; aangeboden door keurslager Biermann-Van den 

Eijnden 
 

 Een verspakket; aangeboden door Verswinkel MTS Jeuken-de Swart 
 

 Twee keer 4 personen tafelfriet met hamburger en één drankje p.p.; aangeboden door  
      ‘t Allemanscafé 

 
 Vier keer 1 uur bowlen; aangeboden door Restaurant-Bowling Venray  

 
 Twee carnavalspakjes voor kinderen ter waarde van €50,- per pak; aangeboden door  

Thetru Feestspecialisten  
 
 Twee keer 5 kaartjes van Attractiepark Toverland; aangeboden door de OOZO 

(Oostrumse Organisatie van Zelfstandige Ondernemers) 
 

 Heerlijke zondagsbrunch voor 2 personen; aangeboden door Hotel Asteria  



Geen Polenhotel 

Trek de flessen champagne maar open. Er komt geen Polenhotel in Oostrum! 200 
arbeidsmigranten op zoek naar onderdak kunnen verder zoeken. In Oostrum is geen plek 
voor hen. Polenhotel.  Het woord alleen al. Alsof ze een plek zouden krijgen met elke 
ochtend kraakheldere lakens. Een telefoon naast het bed als ze zin hebben in roomservice. 
En een heerlijke whirl’pool’ als ze terug komen van een dag hard werken. 

Niks van dat alles, maar de actiegroep die de plannen wilde dwarsbomen haalt opgelucht 
adem. Dat hebben we maar mooi voor elkaar. 

Maar wat is er eigenlijk voor elkaar? Bij het woord Polen komen meteen de associaties 
boven van dronken, ongewassen mannen die geen woord Nederlands spreken. Waarom 
komt bij dat woord niet de gedachte op van hardwerkende, gespierde mannen die huis en 
haard hebben verlaten om in een paar maanden tijd genoeg geld te kunnen verdienen om 
terug te kunnen naar hun thuis, om familie en vrienden weer in de armen te sluiten en hun 
kinderen weer eens iets extra’s te geven? Die negatieve lading die om het woord Polen heen 
hangt, veroorzaakt door een paar – misschien wel letterlijk – uit de bocht gevlogen 
eenlingen, die toevallig uit Polen komen. Als er een Nederlander in zijn Golfje uit de bocht 
vliegt na een avond stappen, zijn toch ook niet ineens alle Nederlanders zuiplappen? En als 
ze na een week hard werken de kroeg induiken om zich even vol te laten lopen, omdat ze 
misschien keihard balen van het feit dat ze pas over 3 maanden hun familie weer zien, nou 
en? Hoho, ik wil hier geen betoog houden dat alcohol problemen oplost of dat we maar 
moeten accepteren dat zij met een glaasje teveel op in de auto stappen. Niets van dat alles.  

Maar Polen zijn ook gewoon mensen. Net als jij en ik. Met hun eigen zorgen en 
eigenaardigheden. Met hun eigen fouten en drang naar het opbouwen van een goed leven. 
Voor henzelf en hun familie.  

Misschien mogen we wel trots zijn dat zij zonder te zeuren 10 uur op een dag werken. Ze 
kosten ook nog eens ‘geen drol’, als ik de verhalen mag geloven. We mogen blij zijn dat wij in 
de buurt van onze dierbaren kunnen werken en een leven op kunnen bouwen. Ik geloof niet 
dat Polen uit weelde naar Nederland komen, maandenlang weg van de plek die hun thuis is. 

Nu ben ik zelf absoluut niet iemand zonder vooroordelen. Maar wel bereid om na te denken 
over wat mensen beweegt. Of wat het verhaal is achter de persoon. Waarom springen we 
wel op de barricade voor Mauro. Omdat we hem kennen, omdat we met hem voetballen en 
een pilsje met hem drinken in de kroeg? Gaan we pas voor iemand door het vuur als het een 
individu wordt en geen onderdeel is van een groep? Als we met hem in gesprek gaan en 
horen over zijn achtergronden? Of is het etiket Pool al voldoende om iemand alle fouten van 
een hele groep in de schoenen te schuiven….? Het is er weer een om even bij stil te staan. 
Hoop ik. 

Ikke van het genootschap 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AFHALEN !   (APRIL) 
 

(A)    MAANDMENU VOOR 2 PERSONEN 
 

 Gebakken kipfilet met zoetzuur en beetje scherpe saus 
 Tjap tjoy 
 Sate 
 Mini Loempia 

 
 

(B) MAANDMENU VOOR 4 PERSONEN 

 
 Gebakken kipfilet met zoetzuur en beetje scherpe saus 
 Babi pangang 
 Tjap tjoy 
 Sate 
 Mini loempia 

 (Met Nasi – Bami of Rijst) 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Op 5 mei [donderdag] Hemelvaartsdag, 8 mei [zondag] 
15 en 16 mei [zondag en maandag] Pinksteren 

 
serveren wij Chinees-Indisch Lopend Buffet 13.50 euro per persoon 

Kinderen 6 t/m10 jaar 8.00 euro 
 

Vanaf 17:00 uur  onbeperkt eten, inclusief soep en nagerecht 
 

Wilt U vooraf reserveren a.u.b !! 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.denschellaertwanssum.nl 



 
Lezing IVN over Duurzame ontwikkeling 
 
IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 18 april een lezing 
over duurzame ontwikkeling. De lezing start om 20:00 uur in zaal de Kemphaan, Kennedyplein in Venray en wordt 
verzorgd door Ad Havermans. De lezing is gratis voor leden van IVN-Geijsteren-Venray. Niet-leden betalen € 2. 
 

Onze samenleving hecht steeds meer waarde aan duurzame 
ontwikkeling, de zorg voor een goede leefomgeving voor nu en voor in 
de toekomst. Overal zijn daarvan uitingen zichtbaar: we bouwen 
energiezuinige huizen, we rijden in zuinige auto’s, we herstellen natuur 
en we letten op onze voeding. Het streven naar duurzaamheid lijkt 
steeds meer in onze genen te zitten. Maar waar komt het vandaan? 
Waarom zou het moeten? Zitten we met dit streven op schema? 
Havermans gaat tijdens de lezing in op bovenstaande vragen en daarbij 
worden verschillende thema’s aan de orde gesteld, zoals energie en 
klimaat, biodiversiteit en dergelijke. Het is bij duurzaamheid goed een 
mondiaal perspectief te hebben, maar dan wordt het al gauw de ver-
van-mijn-bed-show. Onderwerp van gesprek zal zeker ook zijn wat het 
betekent op lokaal niveau en vooral; hoe je er vorm aan kunt  geven als 
inwoner of als lokale natuurvereniging? 

 
Ad Havermans leidde twintig jaar lang docenten voortgezet onderwijs op in de fysische geografie (aardrijkskunde). 
Daarnaast was hij werkzaam in het lager en middelbaar onderwijs, het bedrijfsleven en het economisch hoger 
beroepsonderwijs. Nu wijdt hij zijn tijd grotendeels aan natuur- en milieueducatie en duurzame ontwikkeling. 
 
 
Leer de natuur te lezen 
 
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zaterdag 23 april van 9:30 – 12:30 uur een excursie over diersporen in de 
ballonzuilbossen in Venray. De excursie, die wordt geleid door sporendeskundige Annemarie van Diepenbeek, is een 
terugkomdag van een sporencursus, maar ook mensen die de cursus niet hebben gevolgd, kunnen deelnemen. 
Maximaal 20 deelnemers. Aanmelden via info@ivn-geysteren-venray.nl. Kosten bedragen € 5,- per deelnemer.  
 

Loopt u wel eens door de natuur en denkt u: welke dieren zouden hier 
leven en waar zitten ze dan? Jammer genoeg zijn ze niet vaak in levenden 
lijve te zien. Maar in de natuur zijn er wel ontelbare sporen van dieren te 
ontdekken, overal om u heen. U kunt leren de natuur te lezen en te 
herkennen welke dieren er leven. 
 
De sporen van een konijn zijn gemakkelijk te herkennen. Maar kent u ook 
de sporen van een vos of een das? Of als u ergens verenresten ziet liggen, 
weet u dan van welke vogel die zijn en of die arme vogel door een vos of 
door een roofvogel is verorberd? Een spoor is zoveel meer dan alleen een 
pootafdruk. Er zijn ook vraatsporen, uitwerpselen, nesten, holen, 
braakballen en nog veel meer.  
 

Sporendeskundige Annemarie van Diepenbeek neemt ons mee in het veld en 
wijst ons op de sporen die daar te vinden zijn. Annemarie van Diepenbeek is 
deskundige op het gebied van diersporen, zoogdieren, amfibieën en reptielen. Zij 
is auteur van de veel gebruikte Veldgids Diersporen en coauteur van de 
Veldgids Europese Zoogdieren en de Veldgids Herkenning Amfibieën en 
Reptielen. 
 
 



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.



 

JEU DE BOULES 
 
Finale  “Harry Maessen Wintercompetitie”  9-04-2016 gespeeld 
in de  Bouledrome op het Speulpark aan de Hoopweg in Venray. 
 
Georganiseerd door “Stichting Een Bouledrome voor Venray en omgeving”. 
Surf eens naar de prachtige alles informerende site www.bouledromevenray.nl 
 
Tijdens de wintermaanden hebben 16 teams, bestaande uit: Piëlboulers 4 teams,Oostrum 3 teams, Lönse Boulers 2 
teams,BCM Merselo 2 teams,JBC Venray 80 2 teams,Hedse Boulers 2 teams en Yssellooi 1 team. Verdeeld in een A 
en B poule heeft ieder team zeven wedstrijden moeten spelen  voor een finale plaats Al deze wedstrijden hadden 
een spannend, sportief en gezellig verloop. Van iedere poule komen de eerste drie plaatsen in aanmerking voor een 
finale plaats. 
                                                  
Om plaats 1 en 2 tussen Hedse Boulers 1 en Lönse Boulers2 
Om plaats 3 en 4 tussen Hedse Boulers 2 en JBC Venray 80 1 
Om plaats 5 en 6 tussen Lönse Boulers 1 en Piëlboulers 3 
 
Iedereen had er zin en deed zijn uiterste best om zoveel mogelijk punten te vergaren voor zijn team. Met uiterste 
motivatie en concentratie werd er gestreden. Onder toezien van het vele aanwezige aanmoedigende publiek, was en 
bleef het tijdens de 3 te spelen wedstrijden erg spannend. Om plaats 1 en 2 een echte derby tussen Leunen en 
Heide. Uiteindelijk mocht Harry Maessen de fel begeerde wissel Trophee aan Hedse Boulers 1 uitreiken. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het midden de terechte trotse winnaars Hedse Boulers 1, 
L de nummer 2 Lönse Boulers 2 en R de nummer 3 Hedse Boulers 2. 

 
4e plaats  JBC Venray 80 1  5e plaats  Lönse Boulers 1   6e plaats  Piëlboulers 3  
 
In alle opzichten een zeer geslaagd Jeu de Boules toernooi, wat zeker zijn vervolg zal krijgen.                                                 
Dank  aan de wedstrijdcommissie en vele andere niet te missen vrijwilligers. 
 





Mrs Hips, dè Souldiva van Nederland , zorgt voor een  
“Soulfull Sunday” in de Mariakapel. 

 
Op zondag 17 april a.s. staat Simone Roerade,  de absolute Souldiva van Nederland, op het podium in de Mariakapel 
te Holthees. Muziek om bij stil te zitten maakt Simone Roerade beslist niet. De 46-jarige zangeres, toerde in de jaren 
negentig over de hele wereld met Candy Dulfer en haar Funky Stuff Band, van Amerika tot aan Japan. Ze was een tijd 
een grote naam in Spanje, waar ze zelfs een nummer 1-hit scoorde.  Na jaren van toeren met Candy Dulfer , Golden 
Earring, en andere grote namen  is deze powerlady nu terug met eigen werk. Bijgestaan door drie geweldige 
muzikanten is er in deze kleine formatie extra veel ruimte voor de krachtige stem van Roerade. De energie spat er 
vanaf bij Mrs. Hips die naast eigen werk ook covers zal spelen. 
 

Haar muziek is een mix van Soul, blues, funk, gospel en jazz. Zij doet 
denken aan het vroege werk van de Pointer Sisters.  Veel van haar 
nummers gaan gelijk de diepe krochten van de soul in. In de kleine 
bezetting waar ze nu mee speelt is er nòg meer ruimte voor Simone’s 
power stem, maar ook voor een scheurend hammondorgel, bespeeld 
door Rob Geboers. Hij zorgt voor een extra diep groovend ritme. Al 
vroeg op het conservatorium in Rotterdam ontdekten haar docenten 
en medeleerlingen dat Simone met haar stem in het bezit was van een 
fenomenaal instrument.  Zij richtte toen haar eigen band op, de funk-
soul band HiPS. De kwaliteit van haar band werd ontdekt en haar 
bandleden kregen na verloop van tijd aanbiedingen bij Marco Borsato, 
Anouk en Trijntje Oosterhuis. Candy Dulfer ziet in die tijd wat een 
kracht Simone’s stem uitstraalt en gaat met haar ruim tien jaar op 
tournee. Bekijk op You Tube haar nummers zoals, Give it up, Messy en 
Run back, en je bent gelijk overtuigd dat je dit concert niet moet 
missen. Het concert vindt plaats op 17 april a.s. in de Mariakapel te 
Holthees en begint om 15.30 uur. De entree is  € 12,50.                                                                                             

Reserveren via: www.mariakapel.nl  of telefonisch via; 0478 636948. (Wilbert van Rijen: programmeur muziekpodium 
Mariakapel te Holthees) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!! ZE ZIJN ER WEER BIJ KWEKERIJ DE LIFRA !! 
40 jaar de LIFRA 12,5 jaar LIFRA JUNIOR!! 

 
Groot assortiment aan zomerbloeiers! 

Meer dan 200 soorten en kleuren. 
Altijd kwaliteit voor de laagste prijzen. 
Geraniums 0,75 12 lobelia’s voor 1,50 

Hangverbena s 0,75 dahlia’s 0,50 
ENZ ENZ ENZ ENZ ENZ ENZ ENZ. 

 
Nieuw in ons assortiment: RASCO bodem verbeteraar. 

 
DIT HELE SEIZOEN,NON STOP ACTIES OP BLOEMEN EN PLANTEN. 

 
KWEKERIJ DE LIFRA 

Open: ma t/m vr 9:00 t/m 19:00 za.9:00 t/m 18:00 
KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN Lorbaan 12A VEULEN 
Tel. 06 - 14217697  KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Animatie & recreatie 
medewerk(st)er 

gezocht 
 

Als animatie-medewerk(st)er werk je op ons 
vakantiepark in Oostrum, bestaande uit een 

bungalowpark, camping en strandbad.                            
Je organiseert activiteiten voor verschillende 

doelgroepen, hoofdzakelijk kinderen tot 12 jaar, 
maar ook tieners, jeugd en jong- (en oud-) 

volwassenen. Samen met je collega(‘s) zorg je 
ervoor dat gasten van ons parc een onvergetelijke 

vakantie beleven. 
 

6 dagen (soms 5) per week verzorg je allerlei 
activiteiten. Deze vinden plaats ’s morgens, ’s 
avonds en soms ook in de middag. Tussendoor 

heb je vrije tijd of spring je bij in de lounge of aan 
het strandbad. 

 
Wie zoeken iemand die creatief is, op zoek is naar 

superleuk vakantiewerk als 
animatiemedewerk(st)er (minimaal 17+) en zich 

herkent in onderstaande punten; 
 
* is zelfstandig en kan goed entertainen 
* enthousiast en gemotiveerd 
* steekt graag de handen uit de mouwen 
* kan goed met kinderen omgaan 
* vindt het fijn  om mensen naar de zin te maken 
* steekt graag de handen uit de mouwen 
* kan goed met kinderen omgaan 
* bij voorkeur woonachtig in omgeving                           
 Venray / Oostrum 
* horecaervaring is een pré 
 

 
Ben je enthousiast over deze functie en durf je de 
uitdaging aan? Stuur dan een sollicitatie met een 

foto’s van jezelf en je CV naar 
info@wittevennen.nl t.a.v. Nadja Buijssen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

  
 

In week 15 zijn de aanbiedingen: 
 
 

1 KG. BRAADWORST 
500 GR. VARKENSSCHNITZEL 

5 BLINDEVINKEN 
 

SAMEN VOOR € 9,90 
 
 

OF 
 
 

VOOR DE BBQ 
 

2 GEMARINEERDE VARKENSLAPJES  
2 GEMARINEERDE SPEKLAPPEN 

2 BARBEQUE WORSTJES 
2 X 100 GR. VARKENS SATÈ 
2 GEMARINEERDE KIPFILET 

 
SAMEN VOOR € 9,90 

 



Jeugd    
 

Uitslagen    
zaterdag 9 april 2016    
America A1 S.V. Oostrum A1 0 - 1  
Baarlo B1 S.V. Oostrum B1 0 - 6  
S.V. Oostrum B2G SV Venray B7 1 - 4  
ST SSS '18/Holthees D1 S.V. Oostrum D1G 3 - 3  
S.V. Oostrum D2G FCV-Venlo D5 1 - 1  
S.V. Oostrum E1 Volharding E2 0 - 4  
MVC'19 E4 S.V. Oostrum E2 2 - 3 Speler van de week Noud Arts  
S.V. Oostrum E3G ST SV United/BVV'27 E3G 2 - 5 Speler van de week Stan Gielen 
FCV-Venlo F4 S.V. Oostrum F1 0 - 1 Speler van de week Giaro Cathalina 
Venlosche Boys F9 S.V. Oostrum F2 1 - 0 Speler van de week Loek Ruhe 
S.V. Oostrum F3 MVC'19 F8 0 - 1 Speler van de week Giel Joosten 
Merselo MP1 S.V. Oostrum MP1/2 2 - 3 Speler van de week Nick de Weijse  
S.V. Oostrum MP3/4 Ysselsteyn MP3 14 - 4 Speler van de week Tim Rambags 
    
Programma    
zaterdag 16 april 2016    
S.V. Oostrum A1 Ysselsteyn A1G 15:00  
S.V. Oostrum B1 ST Sparta'18/Kronenberg B2 14:30  
Leunen B1G S.V. Oostrum B2G 14:30  
S.V. Oostrum C1 Constantia C1 13:30  
Belfeldia C2G S.V. Oostrum C2G 13:15  
S.V. Oostrum D1G ST SV United/BVV'27 D1 10:00  
Baarlo D2G S.V. Oostrum D2G 12:00  
Sportclub Irene E3 S.V. Oostrum E1 8:45  
S.V. Oostrum E2 Baarlo E2 9:00  
Sparta'18 E5G S.V. Oostrum E3G 10:15  
S.V. Oostrum F1 Baarlo F3G 11:00  
S.V. Oostrum F2 Kronenberg F2 11:00  
Baarlo F5 S.V. Oostrum F3 9:00  
S.V. Oostrum MP1/2 EWC'46 MP1/2 11:30  
 United MP3 S.V. Oostrum MP3/4 9:00  
    

Senioren    
 

Uitslagen    
zaterdag 9 april 2016    
S.V. Venray Vet. S.V. Oostrum Vet. afgelast  
zondag 10 april 2016    
S.V. Oostrum 1 Excellent 1 - 1  
S.V. Oostrum 2 Wittenhorst 6 4 - 2  
S.V. Venray 7 S.V. Oostrum 3 3 - 1  
TSC'04 4 S.V. Oostrum 4 7 - 1  
S.V. Oostrum 5 Vitesse'08 4 0 - 3  
    
Programma    
zaterdag 16 april 2016    
S.V. Oostrum Vet. S.V.V. Vet. 17:00 Herman Elbers 
zondag 17 april 2016    
S.V. Oostrum 1 RKOSV Achates 14:30 Wedstrijdsponsor: Van de Mortel Assurantie Advies 
Ysselsteyn 3 S.V. Oostrum 2 12:30  
S.V. Oostrum 3 SVOC'01 2 10:30 Bart 
S.V. Oostrum 4 Sportclub Irene 5 10:00 Barry 
Volharding 5 S.V. Oostrum 5 9:45  

 



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. 

 

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!



 
 
 
 
 
 
 

Uitslagen 
 
Oostrum E1 – DES E1     1 - 3 
Oostrum D1 – Diosa D1     2 - 2 
Oostrum B1 – De Eendracht/ZSV B1   8 - 4  
Oostrum A1 – SVO A1     5 - 5  
Quick Up 1 – Oostrum 1    10 - 5 
 
Programma: 
 
Zaterdag 16 april 
 
De Peelkorf E3 – Oostrum E1   11.00  De Vlies Ysselsteyn 
Spes (M) D2 – Oostrum D1   12.00  Sportpark Milsbeek 
De Merels A1 –Oostrum A1   14.30 De Merel Melderslo 
 
 

APRIL  
  
14 Lentewandeling KBO
15 Voorjaarscompetitie TCO
17 Optreden bij Intratuin Aostrumse Zangkompeneej
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
29 Voorjaarscompetitie TCO
  

MEI  
  
4 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
10 Dagtocht: Helmond & “s Hertogenbosch KBO
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 (10.00 uur) Parochie & KBO Oostrum, Oirlo & Castenray) Parochie & KBO
25 Picknick  De Zonnebloem
27 Voorjaarscompetitie TCO
29 Concert Jeugdorkesten Harmonie SMT
31 Fietstocht met Picknick 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!


