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Oostrum,  4 maart 2017 
 
 
 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum. 
 
Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 14 maart 2017  in D’n Oesterham 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Namens de dorpsraad 
 
B.M.M. Künen, voorzitter 
 
 
 

Agenda: 
 

1. Opening door de voorzitter. 
2. Vaststelling van de agenda 
3. Notulen vergadering  11 oktober 2016 
4. Ingekomen en uitgaande stukken 
5. Voorstellen wijkagent Maud van Arsen 
6. Financieel jaarverslag 
7. Leefbaarheidsfonds 
8. DOP 
9. Stand van zaken en mededelingen: 

 Herinrichting Mgr Hanssenstraat 
 Inritconstructie Mgr. Hanssenstraat/Stationsweg 
 Via Venray 
 Woningbouw Oostrum oost 
 Schoon door de poort 
 Glasweb Venray 

10. Rondvraag. 
 
 

 

 
 
 

Karklingels en Karklingelinnekes 

De vastelaovend 2017 is nòw echt uut! Karklingels en Karklingelinnekes , bieëstig bedaankt vur enne 
fantastische vastelaovend. Ut was d’r enne um noeëts te vergaete. 

Jeugdprins Steef , Jeugdvorst Paul en Jeugdnar Michiel. 

 



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

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Data        Tijd Plaats   
    

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 

11 mrt. 09.00u. Inzamelen oud papier
 10.00u. – 12.00u. Inleveren spullen        
 rommelmarkt bij d’n Oesterham
12 mrt. 11.00u. Rommelmarkt
13 mrt. 19.45u. Informatie voor leden over    
  eeuwfeest 2018
 20.30u. Repetitie orkest
15mrt. 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

18 mrt. Potgrondactie
19 mrt. Jeugdorkest limonadeconcert in Leunen
25 mrt. Inzamelen oud papier
25/26 mrt. Solisten en ensembletoernooi 
2 apr. Slagwerkconcert



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

 jaardienst Pièrre Wolters, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  

 16.00 uur: H. Vormselmis voor leerlingen van groep 8.
 Het H. Vormsel wordt toegediend door vicaris E. Smeets.
 voor de vormelingen, hun ouders en leerkrachten.

Dinsdag 14 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.  

  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.         
 

  

  

 

 

 

In week 10 is in de aanbieding: 
 

5 PEELVINKEN 

2 PIÉLREUZEN 

1 LITER GOULASHSOEP 

 

SAMEN VOOR € 9,90  



Wij passen uw keuken aan naar al uw wensen. 

Keuken renoveren? 
Met een mooi stenen blad op uw bestaande 
keuken lijkt uw keuken als nieuw! Ook voor nieuwe 
apparaten bent u bij ons op het juiste adres. 
Kom kijken, internet is echt niet goedkoper! 

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

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

www.keuken-badwinkel.nl



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prins Kees d’n Urste, Adjudante Rein en Tom, Nar Uzi, Vorst Bart, 
Jeugdprins Steef d’n Urste, Jeugdvorst Paul,  Jeugdnar Michiel,               
Raod van Elluf, Jeugdraod, Jeugdkemmissie en ut Bestuur van                     

C.V. “De Karklingels” wille iederieën hieël harteluk bedanke                           
vur enne schônne Vastelaovend 2017! 

 
Speciale dank an de Wagebòwwers, Aostrumse horeca, de Rokkers, de 
Snörkes, Joekskapel Ut Göt, de Hermeneej, Pastoeër Clemens, DJ-Jan, 
Relouw licht en geluid, Millenium Sound, de DJ’s Thijs & Joost beej de 

jeugdbals en Peter & Ruud beej de peuterbals, Jos Euwes en alle artieste,  
 

Bedankt! 
 

En netuurlek alle meense die mitgewaerkt hebbe of anwezig ware bìj de 
aktieviteite, went zonder óllie was d’r gèn fieëst gewist.                               

Weej hebbe genote van en geweldig fieëst!!! 
 

Aostrum bedankt!!! 
 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
Quiz te Smakt 
 
 
Datum:  woensdag 15 maart 2017 
Plaats:  Smakt, Pelgrimshuis 
Aanvang:  19.00 uur. 

 
 

Op woensdag 15 maart zal de jaarlijks terugkerende Quiz plaatsvinden. 
 
Iedereen wordt hiervoor van harte uitgenodigd. 
 
Ook dit jaar is er geen H. Mis. 
 
Om 19.00 uur komen we samen in ’t Pelgrimshuis,                                                                                                                                                      
waar we ontvangen worden met koffie en cake en er zal een 
gedicht voorgedragen worden. 
 
Rond 19.30 uur zal dan gestart worden met de quiz. 
 
Tot ziens in de Smakt. 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 

Dat kan want zaterdag 18 maart 
vanaf 10.00 uur komt de harmonie 
weer met potgrond langs de deur. 

 
U kunt de potgrond in zakken van 40 liter kopen. 

Prijs € 4, per zak (3 voor € 11, -) 
 

 





LENTECONCERT 
Op 25 maart 2017 organiseert:                                                                                                            
„De Aostrumse Zangkompeneej“                                                                              

haar traditionele jaarlijkse lenteconcert. 
 

Aan dit concert  werken mee: 
 

 
             De Maasgalm uit Lomm. 
 
Dit is een gemengde zangvereniging van 20 actieve leden 
die voornamenlijk voor lichte muziek gekozen heeft maar ook 
de oude en klassieke muziek in hun repertoire heeft. 
Het koor staat onder leiding van Mevr. Saskia Ramakers 
uit Baarlo en repeteert wekelijks in gemeenschapshuis 
Pastoorshof te Lomm. 
 
 
 

 
 
 

Bobowaro uit Bergeijk. 
 
 
 
Dit is een gezellige gemengde zanggroep bestaande uit 50 leden die wekelijks repeteert o.l.v. Kenny Jansen.                    
De repetities worden ondersteund door een pianist en tijdens grote optredens wordt hier een drummer en gitarist aan 
toegevoegd. De liederen die gezongen worden zijn van verschillende genres zoals  pop, musicals en wereldmuziek. 
 
 

 

De  Baolderse Hofzengers             
uit Baarlo. 

 
Deze vereniging heeft een hoog muzikaal gehalte en 
staat sinds 1996 o.l.v. Martin Hermans.                                   
Het koor heeft 15 leden die hoofdzakelijk optreden bij 
festivals van andere koren en instellingen.                           
Ook wordt het koor al vele jaren op accordeon 
begeleid door André Janssen.                                                       
Het gevarieerde repertoire omvat  zowel volksliederen 
uit diverse landen en in diverse talen en zelf geschreven 
liedjes in het Baolders dialect. 
 
 

 
 
Het Lenteconcert begint om 20.00 uur  in  zaal Back in Time.        De toegang is gratis. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Ben jij op zoek naar een leuke 
(zomer)baan? 

 
RecreatieParc de Witte Vennen in Oostrum zoekt 

voor komend zomerseizoen enthousiaste 
medewerkers voor de volgende functies; 

 

Interieurverzorging bungalows 
 

Van april tot oktober. Werktijden maandag en 
vrijdag plm. 9.00 – 15.00 uur 

 

Interieurverzorging sanitair 
gebouwen camping 

 
Van april tot eind september dagelijks in 

wisseldiensten 
 

Vakantiekracht lounge-café & 
front-office (combinatie job) 

 
Dagelijks plm. 17.00 – 22.00 uur 
& bijspringen op drukke dagen 

 

Animatie/recreatie kracht(en) 
 

Ervaring in jeugd- en jongerenwerk of animatie op 
een vakantiepark 

 

Vakantiekrachten snackbar 
 

Hemelvaart & Pinksteren, Juli & Augustus en op 
warme dagen (strandbad) 

 
Uitgebreide informatie en contactgegevens vindt je 

op onze site www.wittevennen.nl/vacatures  
of bel met 0478-511322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFHALEN (Maart) 

 

(A)    MAANDMENU VOOR  2 PERSONEN 
 

 

 Babi pangang  

 Kipfilet met pikante saus 

 Saté  

 Mini loempia’s (6 stuks) 

 

 

(B)    MAANDMENU VOOR  4 PERSONEN 
 

 Ti pan varkensvlees 

 Babi pangang 

 Kipfilet met pikante saus 

 Saté  

 Mini loempia’s (12 stuks)  
 

 

( met nasi ,bami of rijst ) 

www.denschellaertwanssum.nl 



 
 Werken in de natuur 
 
 

IVN Geysteren-Venray organiseert op zondag 12 maart van 9:30 tot 12:30 uur een natuurwerkdag voor jong en oud in 
de Spurkt. Kom op voor natuur en landschap in Venray en meld je aan door een mail te sturen naar 
mts.weijers@comveeweb.nl  onder vermelding van naam, adres, tel.nummer en leeftijd.                                                               
Na aanmelding ontvang je een bevestiging met verdere informatie.  
 

De Spurkt ligt even ten noorden van Venray en is een 
klein, maar afwisselend natuurgebied met 
moerasbosjes, rietkragen, poelen en ruigtes.              
Een waar paradijs voor kleine zangvogels en amfibieën.   
Natuurliefhebbers, zowel jong als oud, die het leuk 
vinden om de natuur een handje te helpen kunnen 
deze ochtend hun hart ophalen.                                     
 
Wat moet er gebeuren? Een poel opschonen, 
lisdodden uittrekken, bomen zagen, takken slepen of 
rillen maken. En ondertussen kun je ook nog 
interessante natuurverschijnselen ontdekken, 
waarover je uitleg kunt krijgen.   
 
 
 
 

 
Stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen) ondersteunt het project en stelt verschillende soorten 
gereedschappen, lieslaarzen, handschoenen en kruiwagens ter beschikking. Door de instructie vooraf kan iedereen 
meehelpen, ook al heb je geen ervaring met landschapsonderhoud.                                                                                                             
Wij adviseren warme kleding, die ook vies mag worden, en stevig schoeisel. 
 
 

Ontdek en beleef Venrayse natuur  
 
IVN Geijsteren-Venray organiseert in het voorjaar van 2017 een Groencursus: voor mensen met belangstelling voor 
de natuur de ideale gelegenheid om meer te leren over de mooie natuur in de gemeente Venray  
Meld u aan door een mail te sturen naar info@ivn-geysteren-venray.nl. De kosten van de cursus bedragen € 55 pp 
(leden € 45). Plaatsing is definitief als het bedrag is overgemaakt op rekeningnr NL36 RABO 0156 3203 39                         
t.n.v. IVN Geysteren-Venray (o.v.v. Groencursus 2017).  
 
Deze cursus, geschikt voor iedere natuurliefhebber tussen de 18 en 100 jaar, is de leukste manier om de lente te 
beleven en de natuur in en om Venray beter te leren kennen. De cursus geeft u inzicht in de natuur. U leert kijken, 
voelen, ruiken en begrijpen. Resultaat is dat u na de cursus de natuur nog intensiever zult beleven dan voorheen.  
 
De groencursus start op woensdag 22 maart met een inleiding over de geologie van Venray en eindigt op zaterdag 10 
juli met een dagwandeling en de officiële afsluiting. In de tussenliggende periode worden de deelnemers op vier 
zaterdagochtenden getrakteerd op interessante excursies in de natuurgebieden Boshuizerbergen, Heidse Peel, 
Castenrayse Vennen en Geysterse Bossen.  
 
Op de woensdagavond, voorafgaand aan de excursies, is telkens een theorieavond in zaal de Kemphaan in Venray. 
Tijdens deze avonden wordt het ontstaan en de specifieke flora en fauna van elk gebied besproken. 
 
 
Kijk voor meer informatie over de data van excursies en lesavonden op www.ivn-geysteren-venray.nl/cursussen. 
 
 



 
 

Open dag  
Schoonheidssalon Mooi! bij Maud. 

 

Kom een kijkje nemen in de nieuwe schoonheidssalon in Oostrum 
gevestigd aan de Van Broekhuizenstraat 44. 

Laat u deze dag lekker verwennen met een hapje, een drankje en 
speciale acties. 

 
Maakt u tijdens de opendag een afspraak dan ontvangt u                   

10% korting op een behandeling naar keuze in de                         
maanden april en mei. 

 

Ook maakt u kans op leuke prijzen als u uw gegevens                           
deze dag achter laat. 

 

 U bent van harte welkom op zondag 19 maart a.s.                              
tussen 12.00 uur en 16.00 uur. 

 

Maximaal 1 afspraak per klant. 
 
 
 
 
 
Maud Cornelissen                                                                                                                                                                            
Van broekhuizenstraat 44                                                                                                                                                                             
5807 AL Oostrum 
06-11826007 



Beatrice van der Poel brengt in “Electric Lady” een liefdesverklaring aan Jimmy Hendrikx 
 

“Warme sensuele stem met een randje zielenpijn” 
 

Zondagmiddag 12 maart a.s. staat op het muziekpodium van  de Mariakapel in 
Holthees Beatrice van der Poel met een optreden dat in de grote theaters 
uitverkochte zalen oplevert: “Electric Lady”. Beatrice van der Poel heeft “een 
warme sensuele stem met een randje zielenpijn”. Zo omschrijft de muziekpers 
de Nederlandse soul en blues zangeres Beatrice van der Poel naar aanleiding 
van haar laatste theateroptredens. Zij is een mooie vrouwelijke tegenhanger 
van Huub van der Lubbe, aldus de recensent van de NRC. Hij sprak zelfs over: 
“met voorsprong de beste popzangeres van Nederland”. 
 
In dit concert brengt Beatrice van der Poel een ode aan Jimi Hendrix, de mythe 
en stijl-icoon uit de jaren zestig die in 1970 plotseling overleed. In “Electric 
Lady”  wordt ze begeleid door de gitaar virtuoos Tim Eijmaal ( Matt 
Simons/Sven Hammond) en de bassist Thijs Vermeulen (Sjako). Beatrice 
vertaalde o.a. de grote hits van Hendrix zoals Foxy Lady, Little Wing, Crosstown 

Traffic, The wind cries Mary en Purple Haze, met groot respect voor het origineel. Ze klinken verrassend onvoorspelbaar, 
extatisch en sensueel. Het laatste is Beatrice zeker toevertrouwd. De nummers als psychedelische klank-poëzie, 
gezongen op elektrisch geladen riffs en gitaarlicks. Daarnaast vertelt ze smeuïge backstage story’s ( geschreven door 
Thomas Verbogt), over het leven van deze gitaarheld. Hendrix was ’s werelds grootste gitarist; de man die de gitaar liet 
klinken zoals die nog nooit eerder had geklonken. Gezien de vertolking door Beatrice en de virtuositeit van de 
muzikanten die haar begeleiden is dit concert een must voor de muziekliefhebber!  Zie op You Tube o.a.: Beatrice van 
der Poel  De wind huilt Mary  en  Live uit Lloyd en Beatrice van der Poel Electric Lady. 
 

Aanvang van het concert op zondagmiddag 12 maart om 15.30 uur. 
Entree: € 12,50. Reserveren bij: 0478 636948 of via www.mariakapel.nl 

 
 

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

Jaarvergadering 2017 
 
Dinsdag 28 maart 2017 vindt de jaarvergadering plaats.  

Aanvang: 13:30 uur 
Locatie: D'n Oesterham 

De agenda en bijlagen ontvangt u half maart per mail.                             
Vanaf dat moment liggen de stukken ook ter inzage in de 
Watermolen. 

 

 





Vurbeej! 

Het zit er weer op de vastelaovend is weer voorbij. Iedereen heeft weer een ontspannen 
week gehad en de zorgen van alle dag even achter zich gelaten. De een gaat dat op de 
latten doen de ander zoekt de zon op en volgens mij zijn de meeste Oostrumse inwoners 
"thuis" gebleven! Eigenlijk zijn ze niet echt thuis gebleven maar zijn ze naar verschillende 
locaties geweest. De Oesterham is er daar 1 van. 
Daar en in Rooij bij de "roetsj" en de optochten heb ik er namelijk vele gezien! 
Maar waar je ook geweest bent het komt er op neer dat we de accu weer opladen na de 
donkere dagen en dat we ons weer op gaan maken voor het voorjaar en de zomer. 
Ieder op zijn eigen manier! 

Dus niet alleen de vastelaovend maar ook de winter is dus zo goed als voorbij! 
Als ALB (Aostrum, Lull, Boshuuze) reporter toch even een korte terugblik op de “vurbeeje 
waek”.  
Het begon met een uittocht van mensen die naar de sneeuw of de zon gingen en de 
opening van de carnaval. Roetsj, optochten, de zondagavond en de liedjesmiddag/avond, 
en nog een harinkje na! Met andere woorden het is voorbij voordat je het in de gaten 
hebt. Of zoals prins Kees het nog op het voetbalveld zei vrijdagavond: "Ik knipte met 
mijn vingers en het was voorbij!" 

Maar zo snel als het gaat zoveel goeds heeft het vele van ons gebracht. Als ik de 
dinsdagavond even terughaal, wat een geweldige sfeer en dito optredens. Met name die 
sfeer van saamhorigheid, lol maken, plezier en de serieuze noot was er een om nooit te 
vergeten.
Het begon al met een optreden van Marleen waarbij vorst Bart zijn steek voor even 
afstond aan zijn vriend Ruud om hem een onvergetelijk moment te gunnen. Marleen 
zette de Oesterham al redelijk op zijn kop en daar deden Björn & Mieke en Lizanne nog 
een schepje bovenop. De Rockers konden daarna met hun verrassende repertoire de 
avond verder loodsen. Als "Klap op de vuurpiel" had Kees nog een mooi slotwoord en 
hebben we met zijn alle nog op de knieën gezeten!  
De koning en koningin mogen met recht trots zijn op hun " schôn klötje"!  
Als we die sfeer van deze avond met zijn alle zo lang mogelijk vast proberen te houden 
kunnen we het wel volhouden tot volgend jaar carnaval! 

En om de titel van deze column eer aan te doen kan ik ook aangeven dat het voor mij als 
columnist van het columnistenverbond na deze column ook voorbij is. Ik vond het super 
om dit een jaar te doen. Wens alle andere columnisten nog veel inspiratie en schrijf of 
tekenplezier.  
Voor iedereen die dit ook wel eens wil doen zeg ik: "Neem gerust contact op met Bas 
Künen." 

Tot ziens, of zoals ze bij de raod wel zeiden: "Tot ien ut veld!" 

ALB reporter, 

Henk van Goch 



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 //



 
   

 Vrienden van de Karklingels  
 
 
 
Tijdens een fantastische carnavalsdinsdag hebben de “Vrienden van de Karklingels” (in oprichting) het levenslicht 
gezien. In dit bericht willen wij jullie daar graag wat meer over vertellen. Het is inmiddels 17 jaar geleden dat de 
Karklingels afscheid namen van de boerebruiloft op dinsdagmiddag. En met alle respect voor alle fervente 
bruiloftvierders; het was een gedurfde maar tegelijkertijd een geweldige beslissing.  
 

De muzikale Klingel-Inn kwam er voor in de plaats. Een geweldig muzikaal spektakel voor jong en oud met artiesten uit 
Oostrum, de gemeente Venray en zelfs nog ver daarbuiten. Een gouden greep als we kijken naar de enorme 
belangstelling elk jaar. En iedereen kan er zomaar even binnenlopen. Net zoals overigens bij de liedjesmiddag en de 
optocht-after-party. Dit jaar bijvoorbeeld met een fantastisch optreden van Sjloetingstied. Bij deze activiteiten wordt 
geen entree gevraagd. Vastelaovend moet bij uitstek een feest zijn en blijven dat voor iedereen toegankelijk en 
laagdrempelig is.  
 

Om de kwaliteit van het programma te waarborgen willen we de carnavalsvereniging een handje helpen.                                     
Zo is het idee ontstaan, en dat is absoluut niet origineel, om mensen te vragen vriend te worden van deze vereniging. 
Door Vrienden van de Karklingels om ons heen te verzamelen, die jaarlijks een extra financiële bijdrage (van 4 x 11 euro) 
willen leveren, zorgen we dat het programma de kwaliteit kan behouden of zelfs nog verder kan verbeteren.                           
Niet alleen voor de volwassenen, maar zeker ook voor onze kinderen en jongeren. De bijdrage van de vrienden wordt 
dus uitsluitend besteed aan de kwaliteit van de programmering en is niet bedoeld voor reguliere verenigingszaken.  
In die zin zijn de “Vrienden van de Karklingels” dan ook geen onderdeel van de carnavalsvereniging.  
 

Op carnavalsdinsdag hebben we al enkele tientallen enthousiast reagerende aspirant-vrienden mogen noteren!  
Wij hopen dat meer mensen ons idee willen omarmen en zich aan willen sluiten als Vriend van de Karklingels.                           
Dat kan heel gemakkelijk door een mail te sturen, te bellen of appen. Ook voor meer informatie kun je daar terecht.  
Mogen we ook op jou rekenen?  
 

Namens de “Vrienden van de Karklingels” (in oprichting)  
 

Geert Janssen – geertthuis@home.nl – 06 38076217  
Bert Linskens – bert.linskens@home.nl – 06 29581181 

 

 

Harmonie Sub Matris Tutela Organiseert: 

Rommelmarkt. 

A.S.   Zondag   12 maart 2017.  

Aanvang:  11.00 uur. ( sluiting 13.00 uur ) 

Heeft u nog oude spullen die  niet meer nodig zijn? 

U kunt uw spullen brengen op: 

Zaterdag 11 maart: van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

 

Vastelaond vurbeej, 

Dan hedde nou tied um 

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

 
 
 
 

Op zondag 5 maart vond er een dressuurwedstrijd plaats voor paarden, in Grubbenvorst. 
Aukje Poels bracht haar paard Elan uit in de klasse M1 en behaalde een 1e prijs met 197 punten. 
 
 



Naamswijziging “de Papierkroam” Venray 

De Papierkroam Venray gaat verder onder de naam                 
Thuisadministratie Venray. 
 
 

Deze naamswijziging brengt voor u geen merkbare veranderingen met zich mee. De ondersteuning is nog steeds 
bedoeld voor iedereen met een laag  te besteden budget die hulp of advies nodig heeft bij de thuisadministratie.  
 
 Het ordenen van de post en de (financiële) administratie.  
 Het maken van een overzicht van de inkomsten en uitgaven / sluitende begroting.  
 Het voorkomen van schulden.  
 Aanvraag (minima) regelingen.  
 
Wilt u ondersteuning en woont u in de gemeente Venray: neem dan contact op met Synthese.  
Dit kan via e-mail: info@synthese.nl of telefonisch via 0478 517300. 
 
Lijkt het u leuk vrijwilligerswerk te doen bij de Thuisadministratie Venray laat het ons  weten.  
 
 

                      Activiteitenkalender   2017 
  

MAART  
  
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
  

 
Ik heb op Carnavalszondag mijn keepershandschoenen                                                                      

op het voetbalveld laten liggen. 

        Heeft deze misschien iemand gevonden ?                                                                                              
Ik heb ze van Sinterklaas gekregen. 

{[[ [[ [Wil degene die ze gevonden heeft mijn Opa & Oma even bellen op nummer 0478 – 586696 

         Alvast bedankt.                                             SIEM 



SVO   VOETBAL 
 

Jeugd    
 

Uitslagen 
zaterdag 4 maart 2017    
SV Venray JO19-2 S.V. Oostrum JO19-1 2 - 1  
Belfeldia JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1 1 - 1  
S.V. Oostrum JO17-2G JVC Cuijk JO17-3 0 - 7  
S.V. Oostrum JO15-2G Volharding JO15-4G 0 - 7  
FCV-Venlo JO13-2 S.V. Oostrum JO13-1G 2 - 4  
ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO11-2G  -  S.V. Oostrum JO11-1 1 - 16 Speler van de week Stan Gielen 
Blerick JO11-3 S.V. Oostrum JO11-2 6 - 5  
S.V. Oostrum JO11-4 Leunen JO11-3 0 - 4  
Vitesse'08 JO9-2 S.V. Oostrum JO9-1 2 - 4 Speler van de week Koen Wijnen 
S.V. Oostrum JO9-2 SVEB JO9-1G 0 - 1 Speler van de week Joep van Goch 
S.V. Oostrum JO9-3 Leunen JO9-3 0 - 1  
S.V. Oostrum JO9-4 Merselo JO9-3 1 - 0 Speler van de week Nils Verrijdt 
Ysselsteyn JO7-1/Ysselsteyn JO7-2   -  S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 32 - 5 Speler van de week Tim 
S.V. Oostrum JO7-5/S.V. Oostrum JO7-6   -   SVOC'01 JO7-1/SVOC'01 JO7-2 7 - 5 Speler van de week Sven 
    
Programma    
zaterdag 11 maart 2017    
S.V. Oostrum JO19-1 RKSVO JO19-1 15:00  
S.V. Oostrum JO17-1 RESIA JO17-1 14:30  
Vitesse'08 JO17-3G S.V. Oostrum JO17-2G 15:00  
Baarlo JO15-1 S.V. Oostrum JO15-1 13:00  
EWC'46 JO15-2G S.V. Oostrum JO15-2G 12:30  
Venlosche Boys JO13-2 S.V. Oostrum JO13-1G 12:00  
Ysselsteyn JO11-1 S.V. Oostrum JO11-1 10:00  
S.V. Oostrum JO11-3G Heijen JO11-3 09:00  
Merselo JO11-2G S.V. Oostrum JO11-4 10:15  
S.V. Oostrum JO9-1 SVOC'01 JO9-1 11:00  
Montagnards JO9-3 S.V. Oostrum JO9-2 10:00  
ST RKDSO/DEV-Arcen JO9-1 S.V. Oostrum JO9-3 09:30  
EWC'46 JO9-3 S.V. Oostrum JO9-4 10:00  
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2   -  Montagnards JO7-1/Montagnards JO7-2 11:30  
SVEB JO7-1G/SVEB JO7-2G S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 11:00  
SV United JO7-3 S.V. Oostrum JO7-5/S.V. Oostrum JO7-6 08:45  
woensdag 15 maart 2017    
S.V. Oostrum JO11-2 ST SV United/BVV'27 JO11-2 18:30  
Venlosche Boys JO9-6 S.V. Oostrum JO9-3 18:30  
 

Senioren    
 

Uitslagen 
zaterdag 4 maart 2017    
SVEB Vet. S.V. Oostrum Vet 1 - 3  
zondag 5 maart 2017    
S.V. Oostrum 1 Leunen 1 4 - 1  
Vitesse'08 3 S.V. Oostrum 2 4 - 0  
Leunen 6 S.V. Oostrum 4 2 - 3  
S.V. Oostrum VR1 Heijen VR1 0 - 8  
    
Programma    
zaterdag 11 maart 2017    
S.V. Oostrum Vet SVOC'01 Vet. 17:00  
zondag 12 maart 2017    
RKOSV Achates 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
Ysselsteyn 2 S.V. Oostrum 2 12:30  
SV Venray 6 S.V. Oostrum 3 11:30  
S.V. Oostrum 4 Volharding 4 10:00  
S.V. Oostrum 5 Leunen 5 10:30  
ST BVV'27/SVOC'01 VR1 S.V. Oostrum VR1 10:00  
 



café
‘t Allejeugd

vrijdag 17 maart 2017

                                          Tijd voor jou bij ‘t Allejeugdcafé                                         

’t Allejeugdcafé  is er voor jullie.
’t Allejeugdcafé|mgr. Hanssenstraat 45|Oostrum

Dat wil je tóch niet missen!!!!

Je bent vanaf 20.00 van harte welkom

Gezellig met je vrienden
muziek draaien, spijker slaan, 
darten, lekker samen chillen


