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Wegens een privé aangelegenheid zijn wij op  

zaterdag 18 maart gesloten. 
Zondag 19 maart zijn wij om 12.00uur  weer geopend 

 
Team Cafetaria 't Fort 

 

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

 Jaarvergadering 2017 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering. 
 
Datum: dinsdag 28 maart 2017  
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 

 
De middag wordt muzikaal afgesloten met Rien Vermaire. 
Hij brengt de tijd van vroeger tot leven. Rien Vermaire 
schittert met zijn nostalgische verhalen over de tijd van 
vroeger. In de periode van rond de oorlog speelde het 
varken in menig huishouden een centrale rol. Rien bespeelt 
zijn publiek met beeldende anekdotes over ‘bloedworst, 
koaikes, balkenbrij, spek, pootjes, zult, d’n blaas, de 
rommelpot, de pezerik en de kerbenaai veur dun pastoor’. 
Ook ouderwetse tradities en gebruiken passeren de revue. 
Onder andere zijn jeugd in Oisterwijk en zijn werk bij het 
slachthuis in Tilburg dienen als inspiratie voor zijn ludieke 
voordrachten. Rien geniet met volle teugen van iedereen 
die hij aan het lachen maakt. 
 
Graag tot 28 maart in d’n Oesterham! 

 

 

. 



ZATERDAG  25 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
  

18 mrt. 10.00u. Potgrondactie
19 mrt. 11.00u. Limonadeconcert jeugdorkest     
 Oostrum en Leunen in de Baank in Leunen
20 mrt. 18.45u. Repetitie jeugdorkest
 19.30u. Groepsrepetitie
 20.15u. Repetitie orkest
22 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

25 mrt. Inzamelen oud papier
25/26 mrt. Solisten en ensembletoernooi 
8 apr. Slagwerkconcert



Zondag 19 maart 9.30 uur: Hoogmis (pater R. Willemsen) (Gemengd Koor)

 jaardienst overleden ouders Litjens-Hendriks, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  

Dinsdag 21 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.       

Graag wil ik mij voorstellen: 
 

Per 1 januari 2017 ben ik, Maud van Arsen,  
wijkagent van de dorpen: 
 

- Oostrum – Leunen – Wanssum – Geijsteren - Smakt 
 

U kunt mij bereiken via het telefoonnummer: 0900-8844. 
Of via de email: Maud.van.arsen@politie.nl 
 

Politie Venray-Gennep, 
Leunseweg 4 te Venray. 
 
 



Wij passen uw woning aan naar al uw wensen. 

Ander huis gekocht? 

1. Renovatie of vernieuwing keuken. 
2. Renovatie of vernieuwing badkamer en/of toilet 
3. Nieuwe tegelvloer met vloerverwarming. 
4. Inclusief alle werkzaamheden vanaf het slopen. 

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



SLAGWERK CONCERT 
ZATERDAG 8 APRIL 

Aanvang 19:30, toegang gratis 
D’n Oesterham te Oostrum 

 

Deze avond wordt verzorgd door: 

 Slagwerkgroep St. Jan uit Wanroij o.l.v. Anthony Vogels 
 Slagwerkgroep Excelsior uit Oploo o.l.v. Frank van Wely 
 Slagwerkgroep Harmonie SMT en Jeugdslagwerkgroep Hit-it van 

Harmonie SMT uit Oostrum beide o.l.v. Raymond Starmans 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

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. 



 
 

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 



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

4-daagse reis naar Wemeldinge in Zeeland van                                                                             
zondag 3 september t/m woensdag 6 september 2017 met Castenray en Oirlo 

 
Het definitieve programma ziet er als volgt uit: 
 
 Zondag 3 september  

Vertrek: 8:00 uur Castenray-kerk, 8:15 uur Oirlo-Hofplein, 8:30 uur Oostrum-kerk. Korte tussenstop richting Zeeland. 
Bij aankomst in het hotel is er een lunch. 
’s Middags gaat de reis via de 5 km lange Zeelandbrug naar Schouwen-Duiveland. Van daar uit rondrit met gids met 
als thema “Watersnoodramp 1953 “.  
Vervolgens gaan we naar het Nationaal Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. 

 Maandag 4 september 
Via de Westerscheldetunnel rechtstreeks naar de Belgische stad Brugge, alwaar een stadswandeling o.l.v. van een 
gids, aansluitend lunch. Daarna korte boottocht over de Brugse Reien. Tot slot is er nog wat vrije tijd over om 
Brugge verder te verkennen. Indien de tijd het toelaat, is er nog een korte stop in het Zeeuwse vestingstadje Sluis. 

 Dinsdag 5 september 
Sightseeing-tocht over het eiland Walcheren, grotendeels over secundaire wegen met korte of langere stops in o.a. 
het historisch plaatsje Veere, de fraaie badplaats Domburg en het tankmonument in Westkapelle. 
Lunch in het museumcafé van het Zeeuws Museum te Middelburg aansluitend bezoek aan Miniatuur Walcheren. 
Daarna is er vrije tijd om de mooie, historische binnenstad van Middelburg te bezichtigen. 

 Woensdag 6 september 
Na het ontbijt gaat de bagage in de bus en wordt een groot mosselbedrijf in Yerseke bezocht. Er kan genoten 
worden van de bedrijvigheid rondom mosselen en oesters via een wandeling langs nostalgische oesterputten.  
Aansluitend is de lunch in het hotel te Wemeldinge. 
Op de terugreis bezoek St. Annaland (eiland Tholen) een nostalgische Zeeuwse productenveiling. Hier worden per 
opbod streekproducten verkocht zoals aardbeien, uien, appels, peren, bolussen, likeurtjes, vis en bloemen. 
De reis wordt afgesloten met een 3-gangen diner. 

 

De totale reissom bedraagt € 350,00, inclusief alle lunches en diners. 
De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt € 65,00. 
Eventueel mag u een introducé (niet-lid) meenemen. 
 

Opgeven kan tot 1 mei bij Els Hermsen, telefoon 511405, via de mail: elshermsen@gmail.com                                                               
of via de website van KBO-Oostrum: www.kbolimburg.nl  afdelingen  Oostrum 

 
 



 

Lourdesreizen 2017 
 

 

Een week waarin je een rustpunt vind in ons jachtige leven. 

We gaan in deze week op zoek naar troost, velen van ons zijn in hun leven geconfronteerd met verdriet in welke vorm 
dan ook en voor ieder is dat weer anders. 

In Lourdes is sinds dit jaar een weg van troost een weg die we zeker zullen gaan als we in Lourdes zijn, het voegt toe aan 
deze week van bedevaart waarin we ook tijd voor ontspanning kunnen vinden, zo word het een reis waarin we samen 
kunnen bidden huilen maar ook lachen. 

Boek een reis naar Lourdes om je daar op te laden en tijd voor je zelf te hebben, neem contact met ons op om 
informatie te krijgen. 

De reisdatums zijn 19 t/m 24 mei en 2 t/m 7 september 2017, wij als St. Lourdeswerk Venray kunnen u tegemoet komen 
in de reis kosten het hoeft nooit een bezwaar te zijn om niet naar Lourdes te kunnen gaan, dit kunnen we mogelijk 
maken door de opbrengst van oud papier inzamelen. 

www.lourdeswerkveray.com  

Facebook  St. Lourdeswerk Venray en omstreken  

Of bel 0478-582849 -502279 en 06-39081416 –en 0611585147 

 

 

 

 

                    Activiteitenkalender   2017 
  

MAART  
  
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
29 40-jarig jubileum Regio Venray           De Zonnebloem
  

APRIL  
  
4 Fietstocht KBO
5 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Watermolen) Servicepunt Oostrum
6 Toetjes ZijActief
7 Voorjaarscompetitie TCO
8 Oud-Ijzeractie SVO
8 Uitwisseling met “’t Lobke” TCO
8 Slagwerkconcert Harmonie
10_16 Rondbrengen (Enveloppen) Goede Doelen Actie Parochie
11 Kienen KBO 



 
Elke stem telt. 

 

Als u dit leest is de gekte voorbij. De gekte van de wekenlange voorbereidingen op 
de verkiezingen van 15 maart. Bent u ook zo blij dat we eindelijk de 
verkiezingsuitslag kennen? Het was een lang en tergend saai traject voor velen. 
Hopelijk hebben de juiste partijen gewonnen en kunnen we weer vooruitkijken.                
En natuurlijk de politici kritisch volgen of ze al hun beloften gaan nakomen. 

Als ik terugkijk op de voorbereiding stelden de debatten inhoudelijk te weinig voor.  
Er werd veel op de man gespeeld, gepraat over hoe slecht de andere partijen het 
deden die de afgelopen jaren ons land hebben geregeerd. Eensgezindheid was er 
wel tussen de verschillende politieke partijen; het moet allemaal beter kunnen en   
het zal beter gaan als zij het voor het zeggen hebben.  

Heeft u ook de stemwijzer ingevuld? En??? Werd u er wijzer van? Kwam u ook uit op 
een partij waar u diep in uw hart eigenlijk helemaal niets mee hebt. En hebt u toen 
ook een nieuwe poging gedaan en de stellingen zo gewijzigd dat u toch bij de partij 
uitkwam waar u al langer over na had zitten denken om die partij een stem te geven? 
Heeft u de kranten er op nageslagen afgelopen weken,  de nieuwsprogramma’s en 
talkshows gevolgd op televisie? Of heeft u op facebook gekeken ( 10 miljoen mensen 
in Nederland hebben een account), of heeft u de vlogs gevolgd? Ja, het kon niet gek 
genoeg gaan op social media. Want daar zag ik regelmatig de politici in hun ‘normale 
en ‘menselijke’ doen. Op straat, in de kroeg, in de sportschool of een kijkje in de 
keuken van een bekende politicus.  

En dan aan het einde van de dag kwamen de peilingen. Wie stond er op kop, wie 
was gezakt, wie was gestegen? Hoe doen de politici het? Wie had de juiste snaar 
geraakt, zag er het leukste uit en had geen wallen onder de ogen.  Of zich 
vergaloppeerd door een verkeerd uitgelegde uitspraak en de wind van voren 
gekregen. Wie klonk het meest betrouwbaar in de gedane uitspraken?                     
Welke politicus was het gelukt om de aansluiting te vinden bij de kiezer? In ieder 
geval gaan we een ‘gouden periode ’ tegemoet. Er komt heel wat geld bij…. 

Het is voorbij en we gaan over tot de orde van de dag. Het mooie weer komt er aan, 
in de tuin staan de bloemetjes weer te bloeien, ik ga gewoon weer naar mijn werk en 
smeed vakantieplannen voor de zomervakantie. De mensen en de dingen om mij 
heen worden weer belangrijk. En kom tot de conclusie dat ik voor een groot deel zelf 
verantwoordelijk ben voor mijn leven. Laat die politici het maar uitzoeken.                           
En of ik heb gestemd? Jazeker, want elke stem telt. 

Buuf van Het genootschap                                                                                                                                      

 





SVO   VOETBAL  
 

Jeugd    
 

zaterdag 11 maart 2017    
S.V. Oostrum JO19-1 RKSVO JO19-1 5 - 2  
S.V. Oostrum JO17-1 RESIA JO17-1 4 - 0  
Baarlo JO15-1 S.V. Oostrum JO15-1 3 - 2  
EWC'46 JO15-2G S.V. Oostrum JO15-2G 4 - 4  
Venlosche Boys JO13-2 S.V. Oostrum JO13-1G 3 - 0  
Ysselsteyn JO11-1 S.V. Oostrum JO11-1 1 - 10 Speler van de week Tijn Kerstjens 
S.V. Oostrum JO11-3G Heijen JO11-3 12 - 0 Speler van de week Tymen Coppus 
Merselo JO11-2G S.V. Oostrum JO11-4 2 - 6  
S.V. Oostrum JO9-1 SVOC'01 JO9-1 1 - 3 Speler van de week Daan Kimman 
Montagnards JO9-3 S.V. Oostrum JO9-2 1 - 10  
ST RKDSO/DEV-Arcen JO9-1 S.V. Oostrum JO9-3 0 - 1  
EWC'46 JO9-3 S.V. Oostrum JO9-4 0 - 1 Speler van de week Ruben Wienen 
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2   -   Montagnards JO7-1/Montagnards JO7-2   5 – 3         Speler v/d week Sven van Rengs 
SVEB JO7-1G/SVEB JO7-2G   -  S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4           18 - 11 Speler van de week Luuk Laurensse 
SV United JO7-3   -  S.V. Oostrum JO7-5/S.V. Oostrum JO7-6 5 - 5  
    

Programma    
 

zaterdag 18 maart 2017    
H.B.S.V. JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 14:30  
ST Sparta'18/Kronenberg JO17-2 S.V. Oostrum JO17-1 15:15  
S.V. Oostrum JO15-1 VV Kessel JO15-1 13:00  
ST SV United/BVV'27 JO15-3G S.V. Oostrum JO15-2G 13:00  
S.V. Oostrum JO13-1G SV Venray JO13-4 10:00  
S.V. Oostrum JO11-1 SV Venray JO11-5 09:00  
MVC'19 JO11-3 S.V. Oostrum JO11-2 09:00  
Olympia'18 JO11-6G S.V. Oostrum JO11-3G 09:15  
S.V. Oostrum JO11-4   -   ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO11-4G 09:00  
SV Venray JO9-3 S.V. Oostrum JO9-1 11:00  
S.V. Oostrum JO9-2 Wittenhorst JO9-3G 11:00  
S.V. Oostrum JO9-3 Volharding JO9-4G 11:00  
S.V. Oostrum JO9-4 Volharding JO9-5 11:00  
SSS'18 JO7-1/SSS'18 JO7-2   -   S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2    11:15  
S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4   -  Volharding JO7-1/Volharding JO7-2    11:30  
    

Senioren    
 
zaterdag 11 maart 2017    
S.V. Oostrum Vet SVOC'01 Vet. 6 - 1  
zondag 12 maart 2017    
RKOSV Achates 1 S.V. Oostrum 1 2 - 0  
Ysselsteyn 2 S.V. Oostrum 2 5 - 1  
SV Venray 6 S.V. Oostrum 3 2 - 2  
S.V. Oostrum 4 Volharding 4 1 - 1  
S.V. Oostrum 5 Leunen 5 0 - 1  
ST BVV'27/SVOC'01 VR1 S.V. Oostrum VR1 10 - 1  
    

Programma    
 

zaterdag 18 maart 2017    
Sporting ST Vet. S.V. Oostrum Vet 17:00  
zondag 19 maart 2017    
S.V. Oostrum 1  vrij  
S.V. Oostrum 2 Montagnards 2 12:00  
S.V. Oostrum 3 America 2 10:00  
Wittenhorst 8 S.V. Oostrum 4 09:30  
Hegelsom 3 S.V. Oostrum 5 10:30  
S.V. Oostrum VR1 Excellent VR2 afgelast  



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


