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Redactie adres:
G. Smedts

Valkenkampstraat 14
5807 AN Oostrum

Tel.: (0478) 58 46 42
E-Mail: weekblad@dorpsraadoostrum.nl

Sluiting aan te leveren kopij: 
zaterdag 18.00 uur

?? maand 20??

Bezorgklachten? s.v.p. Periodiek bellen: (0478) 58 28 77 ??? jaargang - week: ??44e    21

26 mei 2016

MEI  
  
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
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
24 De “Watermolen” in een nieuw jasje 
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 



ZATERDAG  4 Juni 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

29 mei  11.30u. Optreden jeugdorkest en jeugdslag 
 werkgroep Hit-it in gemeenschapshuis Oirlo

30	mei	 18.45u.	Repetitie	jeugdorkest

20.00u.	Repetitie	orkest

1	juni	 13.00u.	Music	for	Life	blokfluitgroep

 14.00u. Music for Life mixed groep

19.00u.	Repetitie	Hit-it

	 20.00u.	Repetitie	slagwerkgroep

Agenda

4 juni Inzamelen oud papier

12	juni	 Defilé	avondvierdaagse

18 juni Inzamelen oud papier



Zondag 29 mei 9.30 uur: Hoogmis (pater O. v.d. Brink) (Gemengd Koor)     

 jaardienst Gerard Bonte,   
 Sjeng Smedts en overleden familie,   
	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,	
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  

Dinsdag 31 mei 9.00 uur: rozenkransgebed met aansluitend een heilige mis
 ter ere van de H. Maria van Oostrum “Behoudenis der Kranken”
 (pastoor B. Clemens).  

  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.          
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met een diep gevoel van bewondering en respect hebben wij je langzaam afstand zien nemen van alles 
wat in je leven zo belangrijk was. Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensmaanden.                 
Het was voor ons een grote steun dit voor je te mogen doen.  
 
 

Truus Fleurkens-Wilmsen 
 

*3 juli 1928 † 18 mei 2016 
 

weduwe van 
 

Piet Fleurkens 
 

 
Kinderen en kleinkinderen 

 
 
Correspondentieadres: 
Honingklaver 6 
5803 DD Venray 
 
Dinsdag 24 mei hebben wij in crematorium Boschhuizen afscheid genomen van mam. 
 
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de  medewerkers van verpleeghuis Beukenrode en de 
medewerkers van Hospice Zenit voor hun liefdevolle zorg. 

 





 
 
 
 
 
 

Fietsdagtocht met picknick 
 
Datum:  dinsdag 31 mei 2016 
Vertrek: 10.15 uur vanaf het dorpsplein 
Opgave: vóór 29 mei, bij Harrie Holtackers, tel. 583803  
  Email: miaenharrie@hetnet.nl 
 
Dinsdag 31 mei is onze jaarlijkse fietstocht met picknick 
We vertrekken om 10.15 uur met de fiets vanaf het dorpsplein en beginnen dan aan een fietstocht van ongeveer 44 km. 
  
Halverwege de tocht  komen wij om ongeveer 12.30 uur aan bij  Bergerhofstee, Beleef het boerenverleden,  te 
Sevenum. 
Hier zal door de KBO de picknick aangeboden worden. 
Na de picknick krijgen we een rondleiding in en om het museumboerderijtje.  
Daarna fietsen wij via een mooie route verder en hebben nog een tussenstop. 
 
Van daaruit fietsen we verder huiswaarts. 
 
P.S. Mensen die niet mee willen/kunnen fietsen maar toch gebruik willen maken  
        van de picknick  en de rondleiding worden verwacht om: 
 
12.30 uur bij  Bergerhofstee, Beleef het boerenverleden, Op den Bergen 10 te Sevenum. 
 
Wel even aanmelden i.v.m. picknick. 
 
 
 

Midgetgolf met de 3 dorpen (Oirlo en Castenray) 
 
Datum: woensdag 8 juni 2016 
Aanvang: 13.30 uur 
Plaats:  De Witte Vennen Oostrum 
Kosten: € 5,- (incl. 2 kopjes koffie en een stukje vlaai) 
Betaling: voorafgaan aan het midgetgolfen, bij de Witte Vennen 
Opgave: vóór vrijdag 3 juni bij Jos de Beer, tel. 584031 
  Email: jgmdebeer@ziggo.nl 
 
Leden KBO 
 
Op woensdag 8 juni gaan we midgetgolfen bij Parc de Witte Vennen. Dit is een prachtige locatie voor deze 
sportieve bezigheid. Bij slecht weer beslissen we om 12.00 uur of het midgetgolf doorgaat. Er is geen 
alternatief. 
 

Graag tot ziens op 8 juni. 
 
 
 



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

Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan,  kan daarvoor 
op vrijdag 10 juni terecht bij stichting De Kemphaan aan het Kennedyplein 1 te Venray. 
Vooraf moet wel even een afspraak worden gemaakt via 0478-586706.                                                     
De kosten bedragen € 30. De volgende keuring zal zijn op vrijdag 8 juli. 

 

 
 
Jeanine Huijbers heeft tijdens een selectiewedstrijd in Well op zondag 22 mei                      
een 1e prijs behaald. Met Espresso behaalde ze 259,5 punten in de dressuurklasse Z1.  
 

 



 

 

Rondleiding Logeerhuis Kapstok te Venray 

Datum: donderdagmiddag 30 juni  
Aanvang: 14.00 uur 
Vervoer: op eigen gelegenheid.  
  Wie gezamenlijk wil fietsen: we vertrekken om 13.30 uur bij het Dorpsplein 
Opgave:  Vóór 28 juni bij Tonny Duijn,  
  tel. 584396, (u kunt ook voice mail inspreken) of 
  mailen: secr.kbo.oostrum@hotmail.com 
Adres:  Bergweg 2 te Venray 

Logeerhuis Kapstok  

Mantelzorger. Dat ben je als je langdurig en niet professioneel hulp biedt aan zieke familieleden, vrienden of kennissen. 
Mantelzorgen geeft veel voldoening, maar kan ook erg veel van je vragen. Zeker als de zorg intensief is en je er alleen 
voor staat. Dan zou je wel eens willen dat het een keer niet hoeft. Dat je je ‘zorgmantel’ even aan de kapstok kunt 
hangen. Daar is Logeerhuis Kapstok voor. 

Logeerhuis Kapstok ondersteunt mantelzorgers door degene waarvoor wordt gezorgd bij ons te laten logeren. De taken 
die de mantelzorger thuis vervult, nemen wij voor een korte periode over. De mantelzorger kan even op adem komen, 
op vakantie gaan, of om wat voor reden dan ook de zorg even overdragen. 

 

Dagreis Oirlo voor Oostrumse leden 
 
Datum: donderdag 23 juni 
Vertrek: ca. 8 uur (precieze vertrektijd volgt nog) 
Opgave: vóór 1 juni bij Hay Achten, tel. nr. 571726 
Kosten: € 65,- 
 
De dagreis met Ghielen is donderdag 23 juni, vertrek is ca 8 uur.  Terugkomst ca. 8uur. 
 
We bezoeken Maaseik, alwaar koffie/vlaai, rondrit 
met treintje en lunch. 
 
Vervolgens gaan we naar het bekende 
openluchtmuseum Bokrijk en op de terugweg 
hebben we ter afsluiting een diner. 
 
Info: Hay Achten, Oirlo  Tel. 0478-571726 
 
 
 
 
 



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



 
 

 
Voetbalseizoen ten einde. 
 
Het weer wordt beter, het gras ziet er nu weer mooi groen, mals en zacht uit dus…… het zit er weer 
op het voetbalseizoen! Dat betekent dat de wasmachines weer wat rust krijgen; minimaal 22 
wedstrijden maal 15 sokken, broeken en shirts bij elk team. Senioren alleen al 5 teams, tel daarbij 
ook nog de jeugdteams en de waslijnen hangen echt goed vol. Nu is er dus weer plaats voor de 
normale was en tijd voor andere dingen!? Want met alle respect, deze zomer geen voetbal voor 
Nederland. Wij focussen ons dus maar op Formule 1 en het wielrennen. Ook ineens heel mooi. 

Toch wil ik jullie even meenemen naar het sportweekeind van de laatste thuiswedstrijd van ons 
vaandelteam (8 mei).  Wat een sportbelevenis was dat. Even een kort relaas van wat zich op het 
sportpark afspeelde: 

Een warme zondagmiddag, Moederdag zelfs! Veel toeschouwers naast het veld (ook uit Mill) en een 
gehavend eerste team met een aantal blessures en afwezigen door het kaartenbeleid van de KNVB. 
Hierdoor weer de inzet gewenst van een aantal A-spelers. Het terras vol en ook de kantine vol want 
daar was ook een wedstrijd te zien of beter daar waren 2 wedstrijden te zien. 

De wedstrijd stond in het tekening van de sponsoring voor Ton Arts die op de fiets de Alp d’Huez een 
aantal maal zal gaan bedwingen voor het goede doel. Ook al een heerlijke sportprestatie.  
Het eerste team kon zich in deze wedstrijd veilig spelen in de competitie en ja binnen ging het om 
het landskampioenschap bij de profs. Dit alles samen was de aanleiding tot een heerlijke en gezellige 
sportmiddag. Voor een ieder die wat van het voetballen weet zal nu wel al begrijpen dat het rennen 
geblazen was en niet alleen voor de spelers. Op een gegeven moment was het een heen en weer 
rennen van toeschouwers die zowel de verrichtingen van hun team buiten maar ook de verrichtingen 
van hun team binnen op de tv wilden volgen. Er waren toeschouwers die dolgelukkig waren, hun 
clubje Oostrum stond voor en hun favoriete club AJAX stond voor. Er waren er dus ook die wel zagen 
dat hun amateurclubje voor stond maar hun club PSV was er nog niet. Dus waren er ook bij het 
uitspelende Juliana Mill die een mix van blijheid en verdriet hadden of dubbel verdriet! Tot het 
moment dat AJAX een tegendoelpunt kreeg en dus PSV de kampioen zou worden. De toeschouwers 
die eerst gematigd blij waren gingen ineens compleet uit hun dak en diegene die eerst de wedstrijd 
van AJAX als een formaliteit zagen moesten even een flinke tegenvaller verwerken. Al deze 
stemmingswisselingen bij al deze mensen gaf uiteindelijk een geweldige sfeer. 
Toen alle uitslagen definitief waren werd er natuurlijk nog lang over nagepraat en werden later in het 
Allemanscafé nog de jaarlijkse prijzen van de selectie uitgereikt en afscheid genomen van Ruud 
Custers de scheidend trainer van deze selectie die terug kan kijken op 3 fraaie seizoenen als 
hoofdtrainer van SV Oostrum. Het bleef nog lang onrustig, en gezellig daar! 

En eindconclusie is dan: wat is sport toch mooi!  

En ja, sport verbroederd en dat is wellicht het belangrijkste of je nu voor AJAX, PSV, Juliana Mill of SV 
Oostrum bent!   
Dus laot de straotestrijd mar komme! 
 
ALB reporter 
 



Naam :

Adres :

Tel :

Geb. datum :

Email :

Meer info of inleveren opgaves:
P. Verhoeven, jofferspas 16, Oostrum
E: phmverhoeven@hotmail.com  T: 0478-586961

Vind jij het leuk om met stokken muziek te maken?
Kom dan onze slagwerkers versterken!

Je kunt ook eerst enkele proeflessen volgen. 
We willen hiermee in juni starten, 

dus lijkt het je leuk, geef je dan zsm op.



Proms Night of Wanssum 2016! 
 

We hebben er twee jaar op moeten wachten, maar in het jubileumjaar van Fanfare Concordia vindt op 3 en 4 juni de 
vierde editie van Proms NOW plaats. Het belooft een extra bijzondere editie te worden omdat we dit jaar niet alleen 
samenwerken met een combo, maar ook met een DJ. Daarnaast zijn er zes zangers en zangeressen, namelijk Bjorn 
Poels, Roel Verheggen, Ees Hoving, Nicole Clevis-Gubbels, Janine Hoeijmakers en Marlies Driessen.  

Tevens heeft Concordia dit jaar maar liefst twee jonge Wanssumse talenten, Kyra Zegers en Bo Jans-Beken uitgenodigd 
om mee doen. Zij zingen beide een solonummer en samen een duet. Elke week komen de dames naar de repetitie om 
hun nummers te oefenen en te leren van de andere zangers en zangeressen.  

Het programma van de avond gaan we 
niet helemaal verklappen, maar bestaat 
onder andere uit nummers van Adele, 
Beyoncé, Avicii, The Mavericks en Muse. 
Daarnaast heeft de drumband zelf een 
nummer laten schrijven door Jan 
Voermans waarmee zij na de pauze 
wederom de show zullen gaan stelen. Al 
met al dus de moeite waard om op 3 
en/of 4 juni om 19.00 uur naar de hal aan 
de Geijsterseweg in Wanssum te komen. 

Kaartverkoop 
De kaartverkoop is inmiddels gestart! In 
de voorverkoop kosten de kaartjes €12,50. 
De kaartjes zijn te verkrijgen bij 
Jachthaven Wanssum, Bakkerij 
Verdeuzeldonk, Cafetaria De Klein en Eet- 
en drinkcafé ’t Trefpunt Geijsteren. De 
kaartjes zijn alleen contant af te rekenen 
i.v.m. de administratie van de 
ondernemers. Kassa-dagprijs: € 15.00 
Een kaartje voor beide dagen is ook 
mogelijk, maar alleen te verkrijgen                    
via concordiawanssum@hotmail.com                
en kost € 17.50 
 
Het is mogelijk om kaartjes online te 
bestellen. Stuur dan een e-mail naar 
concordiawanssum@hotmail.com met 
daarin uw naam, de dag dat u proms NOW 
wilt bezoeken en het aantal kaartjes dat u 
wilt bestellen. 
 
 

Wilt u zitten 
Wilt u graag een zitplaats? Koop dan gewoon een kaartje via één van bovengenoemde manieren. Stuur een mail naar 
concordiawanssum@hotmail.com met daarin uw naam, het aantal plaatsen dat u wilt reserveren en de dag dat u proms 
NOW bezoekt. 
 
Mindervalide? 
Bent u mindervalide en afhankelijk van uw rolstoel? Dat is bij proms NOW geen probleem. U kunt met uw rolstoel de 
concerthal betreden. Het is echter niet mogelijk om gebruik te maken van het zitpodium wanneer u geen trap op kunt. 
Het is dan aan te raden vooraan bij het podium plaats te nemen met uw gezelschap om op deze manier niets te missen.  





Ambassadrice van het Franse chanson in Holthees 
Op zondagmiddag 29 mei a.s. om 15.30 uur zal de Mariakapel in Holthees opnieuw ondergedompeld worden in de 
melancholie van het Franse chanson door de intens warme- en heldere stem van Catherine Delasalle. We zullen ons 
terug wanen in de sfeer van de jaren ’60 en’70 ! De Franse chansonnière Catherine Delasalle was afgelopen jaren één 
van de grootste successen in de Mariakapel. Daarom komt zij opnieuw naar  Holthees met een geheel nieuw 
programma. Zij is vooral in Frankrijk en België bekend  als jazz- en chansons vertolkster en wordt daar de 
ambassadrice van het Franse chanson genoemd. Zij wordt deze middag begeleid door Philippe Thuriot, een absolute 
magiër op de accordeon. 

Na het succesvolle optreden van twee jaar geleden hebben veel 
bezoekers naar aanleiding van dat concert gevraagd of 
Catherine opnieuw zou kunnen komen en dan, met naast haar 
eigen werk, ook interpretaties van bekend werk van Jacques 
Brel,  Edith Piaf, Pierre Barouch, Jean Renoir en anderen. Zo is 
een concert ontstaan met de titel “ Les Grands Oiseaux ” , de 
grote vogels. De grote vogels zijn voor Catherine de nomaden, 
zigeuners en reizigers net als Catherine zelf. Zij inspireerden 
haar en namen haar mee naar het niet-alledaagse. Daarnaast 
zijn er “de grote reizigers van de ziel” zoals Virginia Woolf, Bob 
Dylan, Leonard Cohen, Jacques Brel, Serge Gainsbourg waarop 
de teksten en muziek van Catherine zijn gebaseerd. Zowel de 
mensen die van meeslepende muziek houden als degenen die 
van poëzie houden kunnen hun hart ophalen. De performance 
van Catherine, maar ook haar verhalen zijn uniek en 
ontroerend.   

Catherine is als geen ander in staat om met haar warme sensuele stem een heel intieme sfeer te creëren. Haar stem 
evenaart die van Créco, Cora Vaucaire en Edith Piaf. Catherine is een natuurtalent. Op haar dertiende begon zij met 
componeren en zingen. Zij begeleidde zichzelf op de gitaar. In Parijs heeft zij jaren een opleiding zang gevolgd.                                 
Zij geeft momenteel zangles en workshops. Zij treedt op tijdens grote festivals in de wereld, zowel met jazz als klassieke 
chansons. Er zijn momenteel zeven albums van haar uit. Het concert past perfect bij het intieme karakter van de 
Mariakapel. Voor wie bij voorbaat nieuwsgierig is geworden; kijk op You Tube bij Catherine Delasalle en Philippe 
Thuriot. Kaarten à € 12,50 zijn te reserveren op de site: www.mariakapel.nl, maar ook telefonisch via de                                
firma Wijenberg ( 0478-636390) of via 0478- 636948. 
 
 

 Openingsfestival skatebaan. 
Op zaterdag 18 juni aanstaande organiseert een groep enthousiaste jongeren een 
kleinschalig festival vanwege de renovatie van de skatebaan aan de Wetteling.  

Het festival zal om 12:00 uur door de jongeren spectaculair geopend worden en er zal tot 18:00 uur van alles te doen 
zijn. Alle inwoners van Venray en omstreken zijn van harte welkom! Er zijn activiteiten zoals: springkussens voor jong en 
oud, skate-games en nog veel meer! Natuurlijk zijn er ook verschillende dj’s. Voor gezonde snacks en koude drankjes 
hebben de jongeren het Turkse restaurant ‘Eda Specialiteiten’ ingehuurd en is er speciaal voor de allerkleinsten een 
schminkkraampje ingericht.  

Dit project is voortgekomen uit de groep jongeren die vorig jaar heeft deelgenomen aan de cursus Young Leaders van 
het NJR (Nederlandse Jeugd Raad). 

 

 



schouwburgvenray.nl

   Het nieuwe 
programma  
     is uit!

Roué Verveer
donderdag 20 april 2017

Jochem Myjer
12, 13 & 14 april 2017

Indecent Proposal
dinsdag 10 januari 2017

reserveer nu!
met vroegboekkorti ng

             
 

ROB JEUCKEN & SUSANNE INGENPASS 

 

Vrijdag 3 juni 2016 om 14.00 uur trouwen wij bij de Wieneshof,                                                                                                                                                                                   

Mgr. Hanssenstraat 51 in Oostrum. 

FEEST? JAZEKER! 

In onze feestloods op de Boshuuze, Rosmolenweg 8 in Oostrum. 

FELICITEREN? LEUK! 

Drink gezellig een borrel met ons van 18.45 uur tot 20.00 uur. 

 

Graag tot 3 juni. 

Rob, Susanne, Jans en Giel                                                                                                                                                                                                                                                    
Ooster Thienweg 5, 5807 AE Oostrum 

 

 

 

 

 

 



Geachte voorzitter van de dorpsraad Oostrum,  
Beste Bas  
 
Ik heb kennis genomen van de mail die je onlangs aan Henk Janssen hebt gestuurd en 
waarin je de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het schrijverscollectief O2 om de 
wekelijkse column in het Oostrums Weekblad te vullen, hebt uiteengezet. De column is 
bedoeld en ik citeer: “als een Prikkelende beschouwing om de mensen te amuseren en/ of 
aan te zetten tot nadenken over bepaalde onderwerpen of situaties“. Dit in de context van 
de betekenis van het Oostrums Weekblad dat bedoeld is om mensen te informeren en te verbinden om zo een positieve 
bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in het dorp. De column dient – zoals jij zegt – aan deze doelstelling bij te dragen door 
de dialoog te bevorderen, een spiegel voor te houden en een lach of een frons op te roepen.  
 
In het Oostrums weekblad van 12 mei is de column “verrassingen” gepubliceerd. Hierop wil ik graag reageren.  
Allereerst ben ik het helemaal eens met de grote waardering die voor Joos Linskens wordt uitgesproken. Voor zover de 
column bedoeld is om inwoners die zich op welke wijze dan ook belangeloos voor de Oostrumse gemeenschap inzetten een 
pluim te geven, wil ik dit van harte onderstrepen.  
 
Dit geldt ook voor de prestaties van SV Oostrum. Heel veel jeugd beleeft plezier aan voetbal (of welke sport dan ook) en het is 
goed om te zien dat dit breed wordt gedragen.  
 
De column gaat verder in op eerdere plannen om Poolse werknemers te huisvesten in klooster Pascalis. Bekend mag worden 
verondersteld – zoals jij zelf ook al schrijft – dat de meningen binnen onze gemeenschap (voor- en tegenstanders) sterk 
uiteenlopen. Daar is niets mis mee, zolang een discussie met respect voor elkaar en op basis van feiten en argumenten wordt 
gevoerd. Dit lees ik op geen enkele manier in de column terug. Blijkbaar zit de schrijver iets dwars over een procedure tot 
wijziging van het bestemmingsplan die in het geval van Pascalis maar drie maanden geduurd zou hebben en op een andere 
plaats in Oostrum vijf tot zeven jaar in beslag zou hebben genomen.De suggestie die hierbij op zijn minst van uitgaat, is dat de 
gemeente (wethouder Theunissen!) met verschillende maten meet zonder dat dit gestaafd wordt met feiten. Dit lijkt mij op 
zijn zachtst gezegd zeer onzorgvuldig.  
 
De herinrichting van de Mgr. Hanssenstraat roept bij de columnist nogal wat negatieve gevoelens op. Er is sprake van een 
“flutoplossing” of een “snertoplossing”, waarbij ook nog de ambtenaren van de gemeente – verkeersdeskundigen met een 
“geweldige” kennis van verkeerssituaties – een flinke veeg uit de pan krijgen. De schrijver trekt daarbij een parallel met een 
eerdere reconstructie van de Mgr. Hanssenstraat/Stationsweg, die naar zijn mening blijkbaar niet voldoet. Wat daar niet goed 
is gegaan en waarom dat dit maatgevend zou zijn voor de herinrichting Mgr.Hanssenstraat kan ik niet herleiden uit dit deel 
van zijn column.Zoals jij weet is de procedure bij de herinrichting Mgr. Hanssenstraat zeer zorgvuldig gevoerd: er is een 
werkgroep geformeerd, voorstellen zijn besproken met aanwonende en gemeente en er is een informatiebijeenkomst 
geweest voor alle inwoners. Een schoolvoorbeeld van hoe de communicatie van de overheid met haar burgers dient te 
verlopen. Het is spijtig dat de schrijver het uiteindelijke plan afdoet als een snert/flutoplossing. Dit doet geen recht aan de 
inzet en tijdsinvestering van velen om gezamenlijk tot een verkeersveilig en mooi plan te komen, waarin het bolwerk, het 
gedenkmonumentje en de millenniumboom een nieuwe plek krijgen en niet zoals de schrijver opmerkt moeten “wijken”. De 
column op dit onderdeel beschouw ik zeer zeker als kwetsend naar al degenen die aan dit plan hebben meegewerkt en ook 
richting de gemeente.  
 
De schrijver bedient zich in zijn column van waardeoordelen over zaken en ontwikkelingen die zich in Oostrum voordoen. 
Daarbij ontbreekt elke nuance. Los van de afspraken die jij daarover met het schrijverscollectief hebt gemaakt loopt de 
dorpsraad het risico haar rol als vertegenwoordiger van het algemeen belang van de inwoners van Oostrum, te verliezen. Juist 
van de Dorpsraad mag de nuance in de discussie worden verwacht, sterker nog, ik verwacht van de Dorpsraad een 
onpartijdige houding en een afweging op basis van feiten en argumenten. In de huidige vorm met een mail-adres van de 
dorpsraad lijkt het erop dat de dorpsraad instemt met de inhoud van de column, waardoor haar positie en geloofwaardigheid 
in de Oostrumse gemeenschap ter discussie kan worden gesteld. Dit lijkt mij niet de bedoeling te zijn en zou ook geen recht 
doen aan jullie inzet en betrokkenheid, die van grote waarde is voor iedereen.Laten we proberen de doelstelling van de 
column het bevorderen van de dialoog, het voorhouden van een spiegel of het oproepen van een lach of een traan voor ogen 
te houden en te voorkomen dat deze mogelijk als een splijtzwam gaan fungeren.  
 
Ik zou het op prijs stellen wanneer mijn reactie wordt gepubliceerd in het Oostrums Weekblad. Daarnaast sta ik altijd open 
voor een gesprek.  
 
 
mvg, 
Henk Raedts 
 



SEPTEMBER  
  
4_7 4-daagse Reis (3 Dorpen) KBO
10 Bloemenactie	 Aostrumse Zangkompeneej
12 Knutselen KBO
15 Leolux Venlo (Rondleiding) ZijActief
19 Computeren KBO
20 Kienen KBO
26 Breifabriek (3 Dorpen) KBO
??? Uitwisseling met de Gagel TCO
??? Najaarscompetitie	 TCO
  
OKTOBER  
  
1 Uitwisseling met Swolgen TCO
3 Computeren KBO
4 Vincent van Gogh Museum (Servaas) ZijActief
10 Knutselen KBO
11 Kienen KBO
13 Herfstwandeling KBO
17 Computeren KBO
18 Wittem	(3	Dorpen)	 KBO
19 Doemiddag De Zonnebloem
20 Heksen met een Glimbach ZijActief
24 Knutselen KBO
31 Computeren KBO
  
NOVEMBER  
  
??? Themamiddag KBO
7 Knutselen KBO
8 Matroesjka Lezing & Workshop ZijActief
10 Jaarvergadering (20.11) De Karklingels
10 Algemene Ledenvergadering Roermond ZijActief
12 Uitkomen Nieuwe Vorst (Aostrum) De Karklingels
14 Computeren KBO
15 Kienen KBO
18 Zitting	 De Karklingels
19 Zitting	 De Karklingels
21 Knutselen KBO
24 Brandblussen	Thuis	Voorlichtingsavond	 ZijActief
28 Computeren KBO
Nov-Jan Najaarscompetie	 TCO
  
DECEMBER  
  
8 Kerstengeltjes maken ZijActief
12 Knutselen KBO
13 Kienen KBO
14 Kerstviering KBO
19 Computeren KBO
20 Kerstavond ZijActief
21 Kerstmiddag De Zonnebloem



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 

  

 

 
 
 
 
 

Uitslagen 
 

Oostrum D1 – ODIO D1    7 – 3 
Oostrum B1 – Lottum B1   9 – 1 
Oostrum A1 – VIOS (O) A1   9 – 7 
Oostrum 1 -  De Horst 3    2 - 10 
 

Programma 
 

Zaterdag 28 mei 
 

VIOS (O) D1 – Oostrum D1   10.30  Tovios Ottersum 
De Eendracht/ZSV B1 – Oostrum B1  13.30  Sportpark de Smeltkroes 
Eendracht (M) A1 – Oostrum A1  13.30  De Maasvallei 
 

Zondag 29 mei 
 

Spes (M) 4 – Oostrum 1    10.00  Sportpark Milsbeek 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
      
 
 



               
 
 
 

                                                
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:…………………………………………………………………………………………………………………………

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



 



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 


