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zaterdag 18.00 uur

?? maand 20??

Bezorgklachten? s.v.p. Periodiek bellen: (0478) 58 28 77 ??? jaargang - week: ??44e    16

21 april 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 
 
 
 



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

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

23 apr. 09.00u. Inzamelen oud papier
25 apr. 18.45u. Repetitie jeugdorkest
 20.00u. Repetitie orkest
27 apr. * Geen repetities

Agenda
7 mei Inzamelen oud papier
21 mei Inzamelen oud papier
22 mei Opluistering Mariaviering
23 mei Sefie-concert
29 mei  Optreden jeugdorkest en 
jeugdslagwerkgroep Hit-it in Oirlo



Zondag 24 april 9.30 uur: Hoogmis (pastoor B. Clemens) (Gemengd Koor)     

 overleden ouders Rongen-Rutten en Mia Driessen-Rongen, 
 Martien Reijnders en overleden familie, 
 Hans Seegers en Saskia Meijers-Seegers en overleden familie,  
 Piet en Dora Janssen-van Berlo en overleden familie, 
 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.        

 
Vroege Blauwborstwandeling in de Mariapeel 
 

Op zondag 24 april gaat IVN Geijsteren-Venray op zoek naar vogels in de Peel. Natuurlijk gaat ook nu weer onze 
aandacht speciaal uit naar de blauwborst. We komen om 7:00 uur bij elkaar bij de kerk in Griendsveen.                               
Vanaf daar rijden we gezamenlijk naar het natuurgebied. Deelname is gratis. Een verrekijker en/of fototoestel                   
met telelens is aan te raden.   
 

Zelden gaan in Nederland een opvallend vertoon van kleuren en een 
uitbundige zang gepaard; de blauwborst is daarop een uitzondering. 
Het is een prachtige vogel om te zien én om te horen. 
Zo geheimzinnig als de vogel in de broedtijd is, zo opvallend is zijn 
baltsritueel in het vroege voorjaar. In maart en april zingt de 
blauwborst het liefst van een verhoging in het rietland en ruigte; zijn 
blauwe borst met witte vlek opvallend vooruit. 
De vogel is een meester in het imiteren van andere vogels die naast 
hem in het territorium leven. Niets is zo verwarrend als je als 
vogelteller van alles denkt te horen en daar een parmantige 
blauwborst ziet kwelen. Om zijn lied kracht bij te zetten, stijgt de 
vogel al zingend de lucht in om vervolgens met zijn uitgewaaierde 
bruinrode staart als een parachuutje naar beneden te komen. 
Maar niet alleen de blauwborst is de moeite waard om vroeg uit de 
veren te komen. Ook de stilte van  het prachtige peelgebied met zijn 
mooie vennen, rietkragen en berken is zeker de moeite waard. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de dagreis op 10 mei kunt zich nog aanmelden door overmaking van                
€ 60.00 op rekening nr. NL76RABO0140001115 met vermelding dagreis  
 
 
 
 
 
 

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





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:



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



 
 
 
                        vorige maand hebben onze gasten wederom genoten van heerlijke vis, 

geschonken door vishandel E. Camps 
 

      
Op woensdag 27 april staat er weer ’n heerlijke maaltijd op het menu. 

 
Omdat het deze keer samenvalt met Koningsdag serveren we u 

 

’n Koninklijke maaltijd 
(laat u verrassen) 

 
 
 

 
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 23 april opgeven. 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
         
              Graag tot ziens.      De vrijwillige megjes uut de keuken. 
 
Kijkt u ook eens op onze mooie website. www.oesterham.nl 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:___________________________________________________ 
 
Komt met  _________    perso(o)n (en)     
 
Wil(len) graag aansluiten aan de dis op woensdag 27 april a.s. 
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.  O (aankruisen indien van toepassing) 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  23 april bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



Schoolstraat 25-A VENRAY
Telefoon: (0478) 568846
info@peelrand.com

Peelrand In de media! www.funda.nl  www.peelrand.com

TE HUUR IN OOSTRUM

2 zeer net afgewerkte appartementen in Oostrum, gelegen op een zeer gunstige locatie nabij het treinstation. De 
appartementen beschikken over één slaapkamer (geschikt voor 1 persoon), keuken met standaard keukenblok, apart 
toilet en doucheruimte. Ruime en sfeervolle woonkamer van 27 m². Verder is er een zij-ingang met ruimte voor het 
stallen van een fi ets en één eigen parkeerplaats. 

Huurprijs vanaf: € 500,- per maand



Cursussen / workshops speciaal voor vrijwilligers 
Ben je vrijwilliger in Horst aan de Maas of Venray? Dan kun je gratis, of voor een 
klein bedrag deelnemen aan cursussen en/of workshops. Dit wordt mogelijk 
gemaakt door Steunpunt Jong & Oud van Synthese Horst en Match voor 
vrijwilligers Venray. 

 
Wat kun je dit jaar leren?  
 
Vinden & Binden van vrijwilligers 
Hoe vind je vrijwilligers en hoe bind je ze aan jouw organisatie? Via een quickscan analyseer je de manier waarop 
vrijwilligerswerving binnen jouw organisatie wordt aangepakt en krijg je tips / handvatten om die aanpak te verbeteren 
(o.a. met een plan van aanpak). Daarbij kun je ook met diverse organisaties ervaringen uitwisselen en netwerken.  
 
Bedrijfshulpverlening basis (Blended learning) en BHV herhaling 
In een korte praktijkgerichte cursus worden twee onderwerpen behandeld: EHBO met de module ‘levensreddend 
handelen’ en brandveiligheid met ontruiming. De basiscursus (blended learning) bestaat uit twee delen: een digitale 
thuisstudie (theorie) en twee praktijkavonden.  
 
Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) 
Tijdens deze instructie word je als barvrijwilliger wegwijs gemaakt in de Drank- en Horecawetgeving. Daarnaast leer je 
wat de gevolgen van alcohol voor lichaam en geest kunnen zijn en hoe je moet omgaan met lastige situaties in de 
praktijk. Om alcohol te schenken moeten verenigingen beschikken over gekwalificeerd barpersoneel. Als je aan deze 
instructie deelneemt krijgen zowel jij als je organisatie een certificaat.  
 
HACCP 
De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit controleert of een organisatie zich houdt aan de HACCP-code, de 
hygiënecode voor alle organisaties die werken met voedselbereiding. De autoriteit heeft al aangegeven dat er strenger 
gecontroleerd gaat worden bij organisaties zoals buurthuizen, eetpunten en sportkantines. Met de Toepassing 
Hygiënecode HACCP leer je hoe je de hygiënecode moet gebruiken in de praktijk oftewel hoe je zorgt voor een optimale 
hygiëne. Het deelnemen aan drie cursusavonden en het voldoen aan alle (thuis)opdrachten levert je een certificaat op. 
 
Wil je deelnemen aan een cursus schrijf je dan snel in op www.vrijwilligerswerkvenray.nl  
Voor vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij  
Yvonne Hanraets, yvonne@vrijwilligerswerkvenray.nl of 0478- 516995 
Mieke Cruijsberg, m.cruijsberg@synthese.nl of 06-17433093. 
 
Synthese biedt binnenkort diverse gratis trainingen aan in Venray.                                                             
Twee trainingen zijn hieronder uitgelicht.                                                                     
Informatie/aanmelding: tel. 0478 517300  of: www.synthese.nl. 
 
Scheidingsverwerking 
Drie bijeenkomsten. 

Een scheiding verwerken is zwaar. Het is vaak prettig om ervaringen te delen met mensen die hetzelfde meemaken. 
Tijdens de bijeenkomsten gaat u met elkaar in gesprek over het verdriet, leert u praktische problemen uit de weg te 
ruimen en gaat u op zoek naar een nieuw toekomstperspectief.  
Data: 12, 19 en 26 mei van 18.30 tot 20.30 uur. 
 
Kinderen van gescheiden ouders: voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar, in de periode 
rondom de scheiding 

Deze cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en een ouderavond.  

In deze cursus worden kinderen geholpen met het verwerken van de echtscheiding. Er wordt met de kinderen geoefend 
zodat zij vaardigheden leren die een goede communicatie bevorderen in de nieuw ontstane situatie.                                       
Data: 12, 19, 26 mei, 2, 16 en 23 juni van 15.30 tot 17.00 uur.  





 
 

 Vrijwilliger zijn. 

15 april was het weer zover. Eens per jaar besteedt de plaatselijke sportvereniging, SVO, 
aandacht aan haar vrijwilligers.  
Een avond op het sportpark om samen met alle “pro Deo” werkers gezellig samen te zijn 
en te genieten van de club en het fraaie “clubhuis” voorheen “kantine”! Een mooi 
initiatief! 
Dit is het moment van waardering voor al het werk dat deze mensen voor hun club doen. 
Eén moment slechts? Ja, want: 

 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar! 
 Vrijwilligers worden niet betaald, niet omdat ze waardeloos zijn maar omdat ze 

onbetaalbaar zijn! 
 Vrijwilligers maken het verschil! 

De keuze van iemand om vrijwillig voor een vereniging of instantie iets te doen komt 
puur uit de persoon. Of hij of zij nu gevraagd wordt voor het werk of zelf aangeeft iets te 
willen doen. Dus betrokkenheid voelen met …. is een belangrijk aspect en op het moment 
dat een ander je inzet waardeert wordt je als vrijwilliger uitbetaald. Worden deze 
momenten van waardering minder gaat de vrijwilliger minder doen of zelfs stoppen. Met 
andere woorden de vrijwilliger ontvangt echt wel een soort loon naar werken! 
Bij SVO worden ook de jubilarissen nog eens benadrukt met een speld van zilver of goud 
of een nominatie als erelid! Veel vrijwilligers vinden dit moment in de spotlight overigens 
maar niets ook hier gaat het vooral om de waardering voor hun inzet. 

Om niet alleen bij de SVO te blijven kijkend naar ons mooie dorp. Er zijn veel andere 
verenigingen waar ook de vrijwilligers bijdragen leveren zodat de leden hun hobby uit 
kunnen voeren en zelf voor het reilen en zeilen voor het dorpsgebeuren zijn deze 
vrijwilligers van belang. Zij zijn dus ook bepalend voor onze dorpssfeer! Of het nu gaat 
over de “schoefelploeg”, dorpsraad, makers van het “krantje” etc. 

Als je er zo over na denkt komt het er op neer dat je met andere een afspraak maakt 
over dingen die je gaat doen voor een club, instantie of wat dan ook. En eigenlijk leg je 
door die afspraak je taak vast. Op dat moment ben je een vrijwilliger!  

Als nu de buurman komt met een vraag om even te helpen iets te versjouwen of zo, 
doen wij dat over het algemeen ook allemaal. Op dat moment ben je ook vrijwilliger want 
je doet dit uit eigen vrije wil.  

Dus iedereen is altijd vrijwilliger! Dat betekent dat de titel van deze column misschien 
niet moet zijn vrijwilliger zijn maar vrijwillig er zijn! 

Ik zeg een nationale feestdag voor ons allemaal voor het vrijwillig er zijn! 
En blijf de vrijwilligers vooral waarderen voor hun bijdragen en inzet! En voor wat iemand 
doet voor een ander! 
En daar is alles mee gezegd. 

Oh nee, Tilly proficiat met de nominatie tot erelid van SVO! 

ALB reporter 





      
 

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  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 



 
 
 

 

    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 16 zijn de aanbiedingen: 

 
1 KG. HAMLAPPEN 

4 SAUCIJZEN BROODJES 
EN  

4 TRUFFELVINKEN 
 

SAMEN VOOR € 9,90 
 

PROEF EN BELEEF EDELBRONS 
 

OP 5 MEI OPENING - OPENDAG 
 

 
 
 
 

Uitslagen 
 

Spes (M) D2 – Oostrum D1      2 - 6 
De Merels A1 –Oostrum A1     16 - 2 
  

Programma: 
 

Zaterdag 23 april 
 

Oostrum E1 – SV Oxalis E2     11.00  
Oostrum D1 – TOG D1     09.00 
Oostrum B1 – Oranje Wit (L) B1    10.00 
Oostrum A1 – ODIO A1     11.15 
 

Zondag 24 april 
 

De Peelkorf 3 – Oostrum 1     11.00 De Vlies Ysselsteyn 
 

 

Op zaterdag 16 april vond ik Cuijk de Cuijkse dressuurdag plaats.           
Jeanine Huijbers bracht haar paard Espresso uit in de klasse Z1,                                       
en behaalde een mooie 1e prijs met 241 punten.  

 
 



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.



Jeugd    

Uitslagen    
zaterdag 16 april 2016    
S.V. Oostrum A1 Ysselsteyn A1G afgelast  
S.V. Oostrum B1            ST Sparta'18/Kronenberg B2 afgelast  
Leunen B1G S.V. Oostrum B2G 0 - 1  
S.V. Oostrum C1 Constantia C1 1 - 5  
Belfeldia C2G S.V. Oostrum C2G 2 - 3  
S.V. Oostrum D1G ST SV United/BVV'27 D1 6 - 0  
Baarlo D2G S.V. Oostrum D2G 3 - 5  
Sportclub Irene E3 S.V. Oostrum E1 5 - 5  
S.V. Oostrum E2 Baarlo E2 3 - 3 Speler van de week Gijs Camps 
Sparta'18 E5G S.V. Oostrum E3G 11 - 0 Speler van de week Noor Cornelissen 
S.V. Oostrum F1 Baarlo F3G 1 - 0 Speler van de week Lars Langenhuizen 
S.V. Oostrum F2 Kronenberg F2 1 - 0 Speler van de week Daan Kimman 
Baarlo F5 S.V. Oostrum F3 0 - 1 Speler van de week Joppe Litjens 
S.V. Oostrum MP1/2 EWC'46 MP1/2 9 - 9 Speler van de week Aron Arts 
 United MP3 S.V. Oostrum MP3/4 9 - 2 Speler van de week Luuk Laurensse 
    
Programma    
zaterdag 23 april 2016    
S.V. Oostrum A1 Melderslo A1 15:00  
S.V. Oostrum B1 America B1 14:30  
IVO B2 S.V. Oostrum B2G 14:00  
S.V. Oostrum C1 Vitesse'08 C1 13:30  
SV Venray C7 S.V. Oostrum C2G 11:30  
RKOSV Achates D1G S.V. Oostrum D1G 12:00  
TSC'04 D1 S.V. Oostrum D2G 12:00  
Wittenhorst E2G S.V. Oostrum E1 9:00  
S.V. Oostrum E2 Merselo E1G 9:00  
IVO E3 S.V. Oostrum E3G 9:30  
S.V. Oostrum F1 Kronenberg F1 11:00  
S.V. Oostrum F2 FCV-Venlo F5 11:00  
SVOC'01 F2 S.V. Oostrum F3 11:30  
SSS'18 MP1/2 S.V. Oostrum MP1/2 11:15  
S.V. Oostrum MP3/4 Volharding MP1/2 11:30  
    

Senioren    

Uitslagen    
zaterdag 16 april 2016    
S.V. Oostrum Vet. S.V.V. Vet. 1 - 1  
zondag 17 april 2016    
S.V. Oostrum 1 RKOSV Achates 1 - 0  
Ysselsteyn 3 S.V. Oostrum 2 1 - 2  
S.V. Oostrum 3 SVOC'01 2 4 - 1  
S.V. Oostrum 4 Sportclub Irene 5 0 - 5  
Volharding 5 S.V. Oostrum 5 1 - 1  
    
Programma    
zaterdag 23 april 2016    
V.V. Holhees - Smakt Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
zondag 24 april 2016    
Montagnards 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
V.V. Holthees - Smakt 2 S.V. Oostrum 2 11:00  
S.V. Oostrum 3 Meterik 2 10:30  
S.V. Oostrum 4 Belfeldia 4 10:00  
S.S.S.'18 7 S.V. Oostrum 5 12:00  



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 
 
  
 

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  
  
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
  

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
25 Beachvoetvolleybaltoernooi 
26 Beachvollybaltoernooi 
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
  

AUGUSTUS  
  
9 Kevelaer (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!


