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Vastelaovend vurbeej, 

Dan hedde nou tied um 

Op te ruume.  !!!!!!!!!!!! 

 

Rommelmarkt.  

Zondag   12 maart 2017.  

Aanvang:  11.00 uur. ( Oesterham, sluiting 13.00 uur ) 

Heeft u nog spullen die  niet meer nodig zijn en die wij mogen verkopen? 

Steun hiermee uw Harmonie. 

Alleen maar voordelen:  

Er komt weer ruimte vrij voor nieuwe spullen. 

Wij recyclen , zoeken nieuwe eigenaren en met de opbrengst  kunnen wij weer instrumenten aanschaffen. ( geen grote 
meubelstukken) 

U kunt uw spullen brengen op: 

Zaterdag 11 maart: van 10.00 uur tot 12.00 uur. ( Oesterham ) 

 

 

 



ZATERDAG  11 Maart  09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Data Tijd Plaats    
   
08 mrt 11.00 tot 12.00  Watermolen                                                                                                                                       
22 mrt  11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
05 apr 11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
19 apr 11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
03 mei 11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
17  mei 11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
31 mei 11.00 tot 12.00 Oesterham                                                                                                                                        
14 jun 11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
28 jun 11.00 tot 12.00 Oesterham

  

6 mrt. 18.30u. Repetitie jeugdorkest (in Leunen)
 20.00u. Repetitie orkest

8 mrt. 13.30u. Music for Life blokfluitgroep
 14.30u. Music for Life mixed groep
 16.00u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep 

Agenda

11 mrt.  Inzamelen oud papier

12 mrt.  Rommelmarkt

18 mrt.    Potgrondactie               

25 mrt. Inzamelen oud papier



Zondag 5 maart 9.30 uur: Hoogmis (pater R. Willemsen) (Gemengd Koor)

 jaardienst Dora Janssen-van Berlo en overleden familie, 
 Leo en Frank Martens en overleden familie, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 

Dinsdag 7 maart 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor) 
 ter ere van Onze Lieve Vrouw van Oostrum, Behoudenis der kranken,
 uit dankbaarheid voor ontvangen hulp.  

Zondag 12 maart 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Herenkoor) 

 16.00 uur: H. Vormselmis voor leerlingen van groep 8.
 Het H. Vormsel wordt toegediend door Vicaris E. Smeets.

  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.       
 

                       Activiteitenkalender   2017 
  

MAART  
  
6 Knutselen KBO
6 Jaarvergadering TCO
7 Lezing Artrose & Fibromyalgie ZijActief
8 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Watermolen) Servicepunt Oostrum
11 Sing Challlenge Festival (Sevenum) Aostrumse Zankompeneej
12 Rommelmarkt Harmonie
13 Computeren KBO
14 Kienen KBO
15 Bedevaart & Quiz te Smakt ZijActief
15 Smakt (3-Dorpen) KBO
16 Dag voor Alleengaanden (ZijActief Roermond) ZijActief
18 Lentetoernooi TCO
18 Potgrondactie Harmonie
20 Knutselen KBO
22 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Watermolen) Servicepunt Oostrum
25 Korentreffen in Oostrum (BIT) Aostrumse Zankompeneej
27 Computeren KBO
28 Jaarvergadering KBO
  



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

Al bijna 50 jaar hét vertrouwde adres voor keuken, badkamer en tegelwerken.

RICHMOND WOON- EN EETKAMER MEUBELEN

RICHMOND tafels, stoelen en kasten 
van de modellenlijn Oakdale, BIJ HENK BOVEE

NIEUW PRIMA PASSEND BIJ ONZE KEUKENS
www.keuken-badwinkel.nl



 

 
 

 
 

Dat kan want zaterdag 18 maart vanaf 
10.00 uur komt de harmonie weer met 

potgrond langs de deur. 
 
 





DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
Lezing Artrose en Fibromyalgie 
 
 
Datum: dinsdag 7 maart 2017 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang: 20.00 uur. 
 
 
Artrose !  Fibromyalgie ! Reuma ! 

Wat is dat? Wat kan ik er aan doen? Is het erfelijk? 

Dit en nog veel meer komt Mw. Miranda Evers, 
reumaverpleegkundige van de St. Maartenskliniek in 
Nijmegen, ons vertellen.                                                                   
Er is natuurlijk ook gelegenheid om vragen te stellen. 

Wij rekenen op jullie komst! 

 
 

 
 
 Jongeren aan de slag met fossielen 
 

Jongeren-IVN Geijsteren-Venray organiseert voor jongeren van 11 tot 16 jaar op zaterdag 4 maart een leuke middag 
over fossielen. Deze actieve middag start om 14:00 uur in De Alde Schôl, Dorpsstraat 15 in Geysteren (tegenover de 
kerk) en duurt tot 16:30 uur. Aanmelden bij info@IVN-geysteren-venray.nl. Deelname is gratis. 
 

Het leven op aarde is oud. Oeroud! Geologen hebben 
hiervoor bewijs gevonden in de vorm van fossielen.           
Ze hebben restanten gevonden van planten en dieren die 
ooit geleefd hebben, denk aan botten, tanden, schelpen, 
bladafdrukken, maar ook pootafdrukken, graafsporen of 
zelfs uitwerpselen. Fossielen zijn overal om ons heen, maar 
je moet wel weten waar je op moet letten. 
 
Sjeng Smits, amateurgeoloog en fossielenverzamelaar, 
gaat als het even kan op pad in regionale zand- en 
grindgroeves om fossielen, mineralen en gesteenten te 
zoeken. Op deze middag neemt hij een aantal vondsten 
mee. Natuurlijk vertelt hij over het ontstaan van het leven 
op aarde, maar hij laat ook de jongeren zelf het een en 
ander ontdekken. Met de microscoop gaan de deelnemers 
fossielen zoeken in zand van Enci-groeve. Ook kunnen ze 
haaientanden, ammonieten en andere fossielen 
bewonderen. Deelnemers die zelf fossielen bezitten, 
mogen ze die meenemen. 

Jongeren-IVN 
Deze fossielenmiddag staat ook open voor jongeren die (nog) geen lid zijn van Jongeren-IVN Geysteren-Venray en is 
eenmalig gratis. Het jongeren-IVN is echt iets voor jongens en meiden van 11 tot 16 jaar die graag met of in de natuur 
bezig zijn. Regelmatig komen we samen en struinen we door een bijzonder natuurgebied of we doen leuke dingen. 
Jongens en meiden die lid willen worden van het jongeren-IVN (slechts € 10,-.per jaar), kunnen zich aanmelden via 
info@ivn-geysteren-venray.nl.  
 
 





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

Woensdag 15 maart 2017 Bedevaart Smakt 
 
Tezamen met Oirlo en Castenray gaan we 15 maart wederom naar Smakt. 
 
Het programma is als volgt: 
 
14.30 uur H. Mis 
 
Daarna gezellig samenzijn onder het nuttigen van 2 kopjes koffie en vlaai in het Pelgrimshuis. 

Uw bijdrage hiervoor is € 3,- per persoon; gaarne te voldoen bij opgave uiterlijk 8 maart bij Nelly van Soest.  

Bij goed weer gaan we op de fiets; in dat geval wordt u tussen kwart over één en half twee verwacht op het Dorpsplein. 
Indien u per auto wenst te gaan, vertrekken we om 14.00 uur vanaf het Dorpsplein. 
Als u geen vervoer hebt en graag wil meerijden kunt u dit aangeven op onderstaand strookje 
 
 
 
Smakt 15 maart 
 
Naam…………………………………………. 
 
◊ per fiets                      aantal personen…………. 
 
◊ per auto                      aantal personen…………. 
 
◊ geen vervoer              aantal personen………….. 
 
Gaarne aankruisen wat van toepassing is. 
 
Mocht u per auto gaan wilt u ons dan laten weten hoeveel personen u eventueel kunt meenemen,                                           
zodat we met minder auto’s kunnen vertrekken. 
 
De vergoeding voor de chauffeur is € 2.00 
 
Tot ziens op 15 maart. 
 
 



Hoveniersbedrijf de MIddelpas  Schoolstraat 19A , Swolgen Tel. 0478-692432  www.demiddelpas.nl

Heb jij ervaring in zowel onderhoud als aanleg van tuinen, particulieren én bedrijven?
Ben je de gemotiveerde en ervaren hovenier én wil je aan de slag binnen een gemotiveerd bedrijf, 
dan ben jij de hovenier die wij zoeken!

Onderstaande werkzaamheden, vereisten en eigenschappen dienen geen probleem zijn:

• Vakkundig snoeien van alle voorkomende beplantingen en bomen.
• Relevante opleiding richting groenvoorziening.
• Enkele jaren werkervaring met het zelfstandig kunnen aanleggen en onderhouden van tuinen.
• Vanaf tekening kunnen lezen en kunnen toepassen.
• Goede planten kennis en kwaliteitsbewust werken is een must.
• In het bezit van een geldig rijbewijs B (BE is een pré)
• Bezit van een geldig VCA certificaat geniet de voorkeur

 Stuur je sollicitatie, voorzien van CV met motivatiebrief, naar: admin@demiddelpas.nl



 

Een klutje bej ow an de hand 

Carnaval staat op het punt van beginnen. Althans nu ik dit schrijf. Als jullie dit lezen zit ie er 
bijna op. 3 dolle dagen waarover prins Kees I het scepter zwaait. Het intense geluk op zijn 
gezicht toen hij uit de safari-auto sprong sprak boekdelen. Hij gaat er met hart een ziel een 
mooi feest van maken. Bij de jeugd is prins Steef I diegene die samen met zijn gevolg de 
enthousiaste jeugdklingels voor gaat. 

De jeugd. Een belangrijke groep om het Vastelaovendsgevoel aan over te brengen. En dat 
klinkt goed door in de nummers die er dit seizoen bij zijn gekomen. 

‘Een klutje bej ow an de hand', zo zijn er veel van ons opgegroeid met de Vastelaovend. 
Tussen onze vader en moeder in kijken naar de optocht. Of in mijn geval meedoen met de 
optocht. Met een grote groep papa's, mama's en kinderen trokken we in een bonte stoet 
mee. Hoezo met de paplepel ingegeven... het zit 'os ien het bloed'.  In het prachtige 
Venrayse nummer 1000 sterren staat dit gevoel centraal. Het brengt jeugdherinneringen 
boven en laat je weer even stil staan bij al die mensen die je niet meer in de arm kunt nemen 
om op het nummer 'ein jaor'. Opa’s en oma’s, vaders en moeders, lieve vrienden of familie. 
Al die mensen die je in je herinnering mee neemt als het echte Vastelaovensgevoel in je 
bloed zit. Want is het niet alleen maar bier drinken en lol trappen. Het is ook stil staan. Stil 
bij alle mooie momenten die carnaval je heeft mee gegeven. Een momenten waarop je je 
realiseert dat niet iedereen erbij is om dat gevoel mee te delen. 

Prins Lex I van Venlo klapte er nog een top nummer overheen 'noa het zuuje'. Voor al die 
mensen die Limburg een tijdje hebben verlaten, maar toch terugkomen, al is het alleen voor 
de Vastelaovend, omdat hier hun hart ligt. Want het ‘bronsgreun bleef lokke, daor wint het 
verstand toch neet van.’ Ontroerend.  

Op carnavalsdinsdag hebben we deze nummers volledig in ons systeem zitten. Het gevoel 
van Vastelaovend zo puur vast gelegd in de muziek. We hebben ze vrolijk mee geblèrd of 
misschien een traantje bij gelaten. Omdat we als geen ander snappen wat dat gevoel van 
Vastelaovend is. Ja, het is ook een biertje op zijn tijd, maar vooral een gevoel.  

' 1000 Sterren bovenan, daor Bin ik dur eine van'. Een mooie boodschap van al die mensen 
vanaf hun wolkje dit gevoel de afgelopen dagen met ons hebben gedeeld. Heb jij ook naar 
boven gekeken toen je naar huis liep? 

 

Ikke van het genootschap 





SVO   VOETBAL 
 
 

Jeugd   
   
Programma   
 
zaterdag 4 maart 2017   
SV Venray JO19-2 S.V. Oostrum JO19-1 13:30 
Belfeldia JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1 14:00 
S.V. Oostrum JO17-2G JVC Cuijk JO17-3 15:00 
S.V. Oostrum JO15-2G Volharding JO15-4G 12:00 
FCV-Venlo JO13-2 S.V. Oostrum JO13-1G 10:45 
ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO11-2G   -  S.V. Oostrum JO11-1 09:00 
Blerick JO11-3 S.V. Oostrum JO11-2 11:15 
S.V. Oostrum JO11-4 Leunen JO11-3 09:00 
Vitesse'08 JO9-2 S.V. Oostrum JO9-1 11:00 
S.V. Oostrum JO9-2 SVEB JO9-1G 11:00 
S.V. Oostrum JO9-3 Leunen JO9-3 11:00 
S.V. Oostrum JO9-4 Merselo JO9-3 11:00 
Ysselsteyn JO7-1/Ysselsteyn JO7-2 S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 10:30 
S.V. Oostrum JO7-5/S.V. Oostrum JO7-6   -  SVOC'01 JO7-1/SVOC'01 JO7-2 10.00 
   

Senioren   
   
Programma   
 
zaterdag 4 maart 2017   
SVEB Vet. S.V. Oostrum Vet 17:00 
zondag 5 maart 2017   
S.V. Oostrum 1 Leunen 1 14:30 
Vitesse'08 3 S.V. Oostrum 2 10:30 
Leunen 6 S.V. Oostrum 4 10:30 
S.V. Oostrum VR1 Heijen VR1 12:00 
 

Aan alle biljartvrienden uit Oostrum. 
 
Traditie is, dat elk jaar na afloop van de reguliere competitie, een 
onderling tournooi wordt georganiseerd.                                                         
Die traditie willen wij voortzetten. Iedereen, recreant, 
wedstrijdbiljarter en anderen die een poging willen wagen,              
kunnen hieraan deelnemen. 
 
Er wordt gespeeld op twee biljarts bij Back in Time.                           
Gekozen is voor de donderdagmiddag vanaf 13.00 uur.                                 
De wedstrijden beginnen vanaf 6 april a.s. en duren ca. 6 tot 8 
weken. Er zijn tevens enkele prijzen te verdienen.                        
Inschrijfgeld  2.00 euro, te voldoen bij aanvang. 
 
Opgave voor 20 maart a.s. bij Gerrit Hendrickx.                                                    
E- mail  gerrit.hendrickx@gmail.com 
Tel. 0478 – 510023.  Mob.06 – 51081492. 
 

 

 





LORBAAN 23A | AMERICA
16+ | ENTREE €5 | AANVANG 20:00

TRADEMARK TOORTS
FISSA BRIGADE

DJ FRED & MC RIA

11 MAART 2017

ALLE OPBRENGST NAAR ALPE D’HUZES
\\ EEN FEEST VOOR IEDEREEN //




