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AAN ALLE INWONERS VAN OOSTRUM 
 
 

UITNODIGING PAROCHIEJAARVERGADERING 
 

Op woensdag 25 mei 2016 wordt om 20.00 uur in “De Watermolen” 
de Parochiejaarvergadering gehouden. 

 
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor deze parochiejaarvergadering. 
Tijdens deze vergadering wordt door het Kerkbestuur verslag gedaan van het  afgelopen jaar en informatie                      
gegeven met betrekking tot de lopende en toekomstige zaken. 
Uiteraard kunt u vragen stellen en op- en aanmerkingen maken. 
 

De notulen van de parochiejaarvergadering van 20 mei 2015, het financiële overzicht van de parochie over 2015                  
en de begroting van 2016 worden ter vergadering uitgereikt. 
Voor de goede orde wordt vermeld, dat deze verslagen alleen en uitsluitend zijn bedoeld ter informatie aan de 
Oostrumse gemeenschap en dat niets mag worden overgenomen voor publicatie elders.   
 
AGENDA 
 
1.   Opening 
2.   Notulen parochiejaarvergadering 20 mei 2015 
3.   Mededelingen en ingekomen stukken 
4.   Verslag kerkbijdrage; regels en vrijstellingen 
5.   Verslag kascommissie 
6.   Exploitatierekening en balans 2015; begroting 2016 
7.   Liturgische zaken 
8.   Huidige en toekomstige ontwikkelingen (Cluster Oost) 
9.   Verslag Stichting Instandhouding  
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
 
Als Kerkbestuur stellen wij uw aanwezigheid en inbreng ten zeerste op prijs. 
 
Het Kerkbestuur van de Parochie O.L. Vrouw Geboorte Oostrum  
 
Jos de Beer, vicevoorzitter  
Mgr. Hanssenstraat 6 
5807 BD Oostrum 
T:  0478-584031 
E:  jgmdebeer@ziggo.nl        
     
 



ZATERDAG  21 Mei 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

21 mei 09.00u. Inzamelen oud papier
22 mei  10.00u. Opluistering Mariaviering
23 mei 18.45u. Repetitie jeugdorkest

20.00u. Repetitie orkest
25 mei 13.00u. Music for Life blokfluitgroep
 14.00u. Music for Life mixed groep

19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

29 mei  Optreden jeugdorkest en   
  jeugdslagwerkgroep Hit-it in Oirlo



Zondag 22 mei 10.00 uur: JAARLIJKSE “MEI-MARIAVIERING”: MARIAMIS  
 voor de parochie Oostrum én voor de KBO van Oostrum, Oirlo 
 en Castenray!  (pastoor B. Clemens)
 (Gemengd Koor en Harmonie Sub Matris Tutela)  

 ter ere van Onze Lieve Vrouw van Oostrum “Behoudenis der Kranken”,  
 voor onze parochie Oostrum, 
 voor de leden van de KBO Oostrum, Oirlo en Castenray, 
 voor alle jongeren en studenten, hun ouders, opa’s en oma’s en docenten,
 voor wijsheid, overleg, tact en vrede in de kerken en in de wereld,
 voor alle overleden leden van de KBO Oostrum, Oirlo en Castenray, 
 Jo Hoex-Clephas, 
 Ger Muijsers en overleden familieleden, 
 Pastoors J. de Ceuster, P. Hoedemaeckers en W. van Kempen, 
	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,	
	 Familie	Vennekens-Verschuren	en	wederzijdse	familie.	

Dinsdag 24 mei 9.00 uur: rozenkransgebed met aansluitend een heilige mis
 ter ere van de H. Maria van Oostrum “Behoudenis der Kranken”
 (pastoor B. Clemens). 

NB:  DE PAROCHIEJAARVERGADERING IS OP WOENSDAG 25 MEI 2016 
 OM 20.00 UUR IN “DE WATERMOLEN” !!! 

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.                  
                   

Senioren   
 

Uitslagen   
 

zaterdag 14 mei 2016   
S.V.OC.'01 Vet. S.V. Oostrum Vet. 3 - 2 
maandag 16 mei 2016   
HBV 1 S.V. Oostrum 1 4 - 1 
Venlosche Boys 6 S.V. Oostrum 4 2 - 3 
S.V. Oostrum 5 Resia 2 0 - 1 
   
Programma   
 

zaterdag 21 mei 2016   
Leunen Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Op woensdag 25 mei staat er weer ’n heerlijke maaltijd op het menu. 

 
 

 
Asperge-soep 

 
* 

Asperges met beenham en krieltjes 
 
* 

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 21 mei 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 25 mei a.s. 
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.  O (aankruisen indien van toepassing) 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  21 mei bij Dorpscentrum D’n Oesterham 
 



DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
 
Rondleiding bij aspergebedrijf Jeuken-de Swart 
 
 
Datum: donderdag 2 juni 2016 
Plaats:  Stationsweg 82 in Oostrum 
Tijdstip:            19.00 uur  
Kosten:  € 5,00  p.p. 
Vervoer:           op eigen gelegenheid ( auto of fiets) 
Opgave:            tot uiterlijk 24 mei 2016 door betaling van €  5,00 p.p.   
 op rek.nr. NL89Rabo 01400 93 613 t.n.v. ZijActief o.v.v. je naam 
 
Op donderdag 2 juni 2016 krijgen we een rondleiding bij Aspergebedrijf Jeuken-de Swart in Oostrum.  
We worden om 19.00 uur verwacht op de parkeerplaats bij de winkel. Iedereen komt op eigen gelegenheid met de fiets 
of met de auto. De rondleiding begint op het veld bij de aspergebedden. Daarna gaan we naar de kantine waar we uitleg 
krijgen over het bedrijf, de geschiedenis van de asperges, de teelt en de oogst.  
Hier krijgen we dan koffie met ’n aspergehapje.  
Heb je zin om deze rondleiding mee te maken, maak dan het bedrag van €  5,00 voor 24 mei 2016 over op                                 
rek. nr. NL89Rabo 01400 93 613 t.n.v. ZijActief Oostrum. 
 
Er is slechts plaats voor 20 personen! Dus vol = vol 
 
 
 
 



Zoem… zoem…  

En daar stond ie dan... Het busje. Het busje dat de schapen had begeleid. Op hun weg 
naar de wei bij de Oostrumse beek. Helemaal blij werd ik van dat beeld. Want voor mij 
betekende dit dat de vrolijkste periode van het jaar weer was begonnen. De lente. 
  

Thuis raap ik een A4-tje uit de brievenbus. Een oproep voor deelnemers aan de 
Straotestrijd. Oh, heerlijk. In mijn herinnering zijn alle straotestrijden zonovergoten. 
Buurvrouwen die elkaar insmeren met zonnebrand. Petje op het hoofd van de 
buurman. En kinderen die met waterpistolen verkoeling zoeken van de verhitte strijd. 
 

Er wordt weer gesproken over de festivals. Pinkpop, Werchter. Wie heeft er een 
kaartje… en hoe gaan we? Terreinen vol mensen die met een biertje in hun hand 
luisteren naar lekkere muziek. Rieten strohoeden op en korte broeken met harige 
benen. 
 

De loungebanken zijn weer uit de mottenballen gehaald. Bij het Allemanscafé staan de 
steigerhouten meubels weer op hun plek. En dat kan maar 1 ding betekenen. De zon 
gaat zich de komende maanden heel vaak laten zien. Want niemand gaat met die logge 
stoelen slepen als het maar voor even is. 
 

Mijn tuin wordt langzaam steeds verder uit het zicht onttrokken. Steeds meer bladeren 
dekken al die kijkgaten af. Wuivende takken laten me weten dat ook zij zien wat ik zie: 
het is begonnen. Nu de tuin zich op zijn mooist laat zien, komen ook weer de 
vetgemeste bijen uit hun winterslaap. Net iets te groot om mij wijs te kunnen maken 
dat ze een paar maanden hebben liggen pitten. 
 

De eerste barbecue van het jaar zit er alweer op. Ik heb mijn vingers erbij af gelikt. Wat 
was dat genieten. En nu, terwijl ik dit tik, kijk ik uit over de Maas, die elk moment de 
zon kan opslokken. Mijn voeten in het droge gras. Voor mij mag dit nog een 
eeuwigheid duren. 

 

Ikke van het genootschap 





               
 
 
 

                                                
Vierdaagse reis september 3-Dorpen naar Saarland.     
Van zondag 4 september t/m woensdag  7 september is door de KBO Castenray, Oirlo  en Oostrum een interessante reis 
gepland naar Merzig in het mooie Duitse Saarland. De totale reissom, inclusief lunches, diners en een muziekavond, 
bedraagt 350,00 € (toeslag 1 persoonskamer = 30,00 €).   Ieder KBO lid mag een introducée (niet-lid) aanmelden. 
Het definitieve doorgaan van de reis is afhankelijk van het aantal personen dat zich op 20 juni heeft aangemeld. 
Vanwege een definitieve hotelreservering door Ghielen moeten wij dan beslissen of de reis doorgaat of niet.                     
Daarom gelieve u zich uiterlijk vóór 20 juni op te geven met naam en adres bij: Wim van Delft  (Randenrade 14)           
via de aanmeld-strook, de e-mail def@home.nl  of tel. 584451  
Na inschrijving ontvangt u spoedig rechtstreeks via Ghielen  het volledige programma met ook het aanmeldformulier 
waarop u ook eventuele dieetwensen, het eventueel meenemen van rollators of rolstoelen kunt aangeven en een 
reisverzekering kunt afsluiten. Betaling volgt pas na aanmelding bij reisbureau Ghielen 
 

Gepland programma:  
 

=Dag 1 (zondag 04.09.2016) De heenreis 
Op de heenweg doen we het toeristische Königswinter aan met uiteraard ook de Drachenfels-bahn Hierna volgt een 
gezamenlijke lunch en is er nog vrije tijd in dit toeristische stadje.  Daarna reizen we via een mooie route naar het hotel 
te Merzig en hebben we eventueel  daar nog wat vrije tijd.   
=Dag 2 (maandag 05.09.2016) Bezoek aan Verdun 
Op het programma staat vandaag Verdun, een nu echt mooie Franse stad met een leuk centrum Dit is echter ook een 
stad met vele onuitwisbare herinneringen aan de 1e wereldoorlog. De beruchte slag om Verdun is in 2016 precies 100 
jaar geleden. We maken met de bus een indrukwekkende panorama-tocht van ca 2 uur  o.l.v. een  Duitstalige gids langs 
het slagveld uit de 1e wereldoorlog met o.a. het monument Maginot, het standbeeld van de stervende leeuw,  het 
verwoeste dorp Fleury, het fort Douaumont,  het knekelhuis van Douaumont (incl. Nederlandstalige film over de slag),  
het nationale soldatenkerkhof en het graf met de bajonetten.  Ongetwijfeld zal er op enkele plaatsen worden gestopt.  
Na deze rondrit volgt een goede gezamenlijke lunch en nog wat vrije tijd.  
=Dag 3 (dinsdag 06.09.2016) Saarlanddag 
We brengen een bezoek o.l.v. 2 gidsen aan het 'Erlebniszentrum’ (o.a. tafelgerei en keramiek) van het wereldbekende 
Villeroy & Boch'.  Aansluitend is er dan een gezamenlijke lunch gevolgd door een schilderachtige sluizenrondvaart door 
de “Saarschleife”.  Misschien is er daarna nog voldoende tijd om het Wolvenpark in Merzig te bezoeken. 
=Dag 4 (woensdag 07,09.2016) De terugreis 
Via een deel van de Hunsrückenhohenstrasse rijden we naar het stadje Bernkastel-Kues. Met een treintje rijden we door 
het historisch stadsdeel en omhoog tussen de druivenvelden naar de burchtruïne. Na de gezamenlijke lunch is er nog 
vrije tijd in het  prachtige oude stadsdeel. Daarna huiswaarts met onderweg als afsluiting nog een driegangendiner.  
 
 
 
INSCHRIJFFORMULIER MEERDAAGSE REIS SAARLAND 4 – 7 SEPTEMBER 2016 
 
NAAM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ADRES:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
TELEFOON:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
BIJZONDERHEDEN:…………………………………………………………………………………………………………………………

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



  

  

 

 

 

In week 20 zijn de aanbiedingen: 

1 KG. BRAAD WORST 

1 KG. VARKENS POULET 

1 KG. DIKKE VLEESRIBBEN 
 

SAMEN VOOR € 9,90 
 

PROEF EN BELEEF EDELBRONS 



 Ommetje Zandvoort;                                  
 door het oog van de schilder 
 

Op zondag 22 mei organiseert IVN Geijsteren-Venray een publiekswandeling, waarbij we te gast zijn bij IVN Grave. 
We starten om 10:30 uur bij het clublokaal het Buitenhuis van IVN Grave (achter de school), Beukenlaan 8 in Velp 
(Grave). Deelname is gratis. Lunch voor eigen rekening. 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze interactieve wandeling wordt geleid door twee kersverse landschapsgidsen van IVN Grave:                                                            
Joke Swart en Babs van der Waal. Zij laten de deelnemers kennis maken met een prachtig natuurgebied.                                      
Op de grens van Escharen en Langenboom ligt het gebied de Zandvoort bij het buurtschap Hall. Een uniek gebied met 
een lange en boeiende geschiedenis die teruggaat tot de bronstijd.  
 

Het programma ziet er als volgt uit: Om 10:45 uur starten de gidsen met een powerpointpresentatie over het gebied, 
vervolgens nemen ze de deelnemers een kwartiertje mee om een kijkje te nemen in het belevingsbos. Van 12:30 tot 
13:30 uur is er lunchpauze bij de Brouwketel aan de Hogeweg in Escharen (voor eigen rekening). Van 13:45 tot 16:00 
uur begeleiden de gidsen ons bij het Ommetje Zandvoort. 
 

Deze wandeling voert door een landschap waar een weldadige rust heerst en waar de deelnemers getuige kunnen zijn 
van schilderachtige vergezichten. Door het gebied stromen de Halsche beek en de Hooge Raam. De wandeling van circa 
5 km duurt ruim 2 uur. 
 
 

IVN lezing ecologisch leven 
 
IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 23 mei een lezing door VELT (Vereniging voor Ecologisch Leven en 
Tuinieren). De lezing start om 20:00 uur in zaal de Kemphaan, Kennedyplein in Venray. De lezing is gratis voor leden 
van IVN-Geijsteren-Venray. Niet-leden betalen € 2. 
 
VELT staat voor Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren en promoot al meer dan 40 jaar gezond leven op het 
ritme van de seizoenen en met respect voor de natuur. Dát is voor VEKT het uitgangspunt voor ecologie.                                     
Dit betekent dat we geen kunstmest of pesticiden gebruiken in de tuin en dat we aandacht hebben voor het gebruik van 
seizoensgroenten en –fruit in de keuken. Maar het heeft ook te maken met bewust(er) omgaan met energie. Tijdens de 
lezing wil VELT aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden laten zien hoe zij haar missie handen en voeten geeft.                
 
U bent van harte welkom. 
 



 



Beste Straotestrijders, 

Het duurt nog maar kort en dan is het zondag 29 mei, de dag van de Aostrumse Straotestrijd. 

Sommige mensen hebben zich al opgegeven en ook de straotambassadeurs zijn aan het werven in de straten.                     
Omdat niet voor iedereen duidelijk is welke straotambassadeur bij welke straat hoort, staat hieronder een overzicht. 
Mocht jouw straat er niet bij staan of heeft jouw straat geen ambassadeur dan kun je je opgeven via 
straotestrijd@svoostrum.nl. 

Asselberghsstraat  Job Linskens  Kloosterstraat  Bastian Bouwsema 
Binnenhof Mark Broeren  Mgr. Hanssenstraat  Steef Gielens, Hilde Willems 
Buitenhof  Job Euwes  Ooster Thienweg  Rob Jenniskens 
De Horik  Bart Direks  Randenrade Lars Kessels, Chris Wilschut 
Geysterseweg  Lucienne Litjens  Boshuizen - 
Ghunenbeek  Helga Cornelissen  Stationsweg Dennis Nohlmans 
Gildestraat -  Valkenkampstraat  Tom Direks 
Goetzenhof Tom Kamphuis  Van Broekhuizenstraat Esther de Jong 
Hatendonkstraat Tom Direks  Vlasakker Job Linskens 
Herenpasweg  Joep Reijnders  Wanssumseweg  - 
Het gevlecht Gerbert Loeffen  Witte Vrouwenstraat Eugene Jacobs 
Jofferspas Rein Fleurkens  Wester Thienweg Jules Kreutz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

           KWEKERIJ DE LIFRA 
LORBAAN 12A, TEL. 06 – 14217697,VEULEN                                   

Open. ma t/m vr 9.00 t/m 19.00 uur za.9.00 t/m 18.00 uur 
 

KWEKERIJ DE LIFRA IS ER WEER MET GRANDIOZE ACTIE’S. 
 

12,5 JAAR JUBILIEUM AANBIEDINGEN. 
 

GERANIUMS, V.A 0,25 SURFINIA’S NU 0,50 KNOLBEGONIA’S 0,50 
NU 12 LOBELIA’S, 12 VLIJTIGE LIESJES of 12 PETUNIA’S.  ACTIE NU 12 ST.€ 1,50 

MILLION BELLS, DAHLIA’s  0,50 GAZANIA’S 0,50 ENZ ENZ ENZ 
 

PRIJSPAKKER!! ZAAI GERANIUM 0,25!!!!! 
 

MEER DAN 200 SOORTEN KWALITEITS PLANTEN 
 

!!!!KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN!!! BETER KAN NIET!!!! 
 

Alleen wij………………zetten de prijs erbij!!!! 
 

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE 
 





MEI  

20 Voorjaarscompetitie	 TCO
22 Mariaviering (10.00 uur) Parochie & KBO Oostrum, Oirlo & Castenray) Parochie & KBO
23 Knutselen KBO
25 Parochiejaarvergadering (De Watermolen 20.00 uur) Parochie & Kerkbestuur
27 Voorjaarscompetitie	 TCO
29 Concert Jeugdorkesten Harmonie SMT
31 Fietstocht	met	Picknick	 KBO
  
JUNI  
  
1 Picknick  De Zonnebloem
1 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
2 Aspergebedrijf MTS Jeuken-de Swart (Rondleiding) ZijActief
3 Voorjaarscompetitie	 TCO
5 Voorjaarscompetitie	(Inhaaldatum)	 TCO
8 Midgetgolf (3 Dorpen) KBO

Tijdens het Ruitersportweekend van 14 t/m 16 mei in Kronenberg behaalde Jeanine 
Huijbers een 5e prijs in de klasse Z1.  Met Espresso behaalde ze 454,5 punten.                                                                                               
In de klasse L1/L2 was er een 3e prijs voor Bianca Enders met Fasssini Boy met een 
puntentotaal van 202,5.  

 

 



Aostrums 
 
 

AOSTRUMS BEACHVOETVOLLEY & BEACHVOLLEYBAl TOERNOOI 2016 
 

In het weekend van 25 en 26 juni is er weer het jaarlijkse 

beachvoetvolleybal/beachvolleybal toernooi. 

Kortom: zin in een gezellig en sportief weekend? Geef je dan nu alvast op! 

Op zaterdag 25 juni is het beachvoetvolleybal toernooi. 

Een beachvoetvolleybalteam bestaat uit 3 personen. 

Het inschrijfgeld op zaterdag bedraagt: € 15,= 

Het maximale aantal teams voor het beachvoetvolleybal is 8 teams  

Op zondag 26 juni is het beachvolleybal toernooi. 

Een beachvolleybalteam bestaat uit 5 personen (waarvan 1 dame in het veld). 

Het inschrijfgeld op zondag bedraagt: € 30,= 

Het maximale aantal teams voor het beachvolleybal is 24 teams 

(deelnemen aan beide toernooien mag!!) 

Iedereen vanaf 15 jaar mag aan dit toernooi deelnemen. Wil je je team alvast opgeven? 

Dat kan bij: Arjan Kempen: 06-22626238  óf  Bij het Allemanscafé 


