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  Vastenactie 2017 

Zorgboerderij voor getraumatiseerde 
vrouwen in Nepal 
 
Vorig heeft vastenaktie in de gemeente Venray een gift 

gevraagd  voor een zorgboerderij in Kalika, centraal Nepal. Deze regio is voor een groot deel verwoest door de recente 
grote aardbeving. Deze zorgboerderij is opgezet om door geweld getraumatiseerde vrouwen een veilige omgeving te 
bieden. Begeleiding, creatieve therapie en meewerken met de dagelijkse activiteiten op de zorgboerderij is gericht op 
het weer zelfstandig functioneren van deze vrouwen.  De zorgboerderij wil tegelijkertijd de traditionele biologische 
manier van boeren weer terugbrengen in de dorpsgemeenschap en zo meehelpen aan de wederopbouw van Kalika.               
De lokale overheid stimuleert Kopila Nepal in dit werk. De Venrayse Marjo Jenniskens ondersteunt en begeleidt dit 
project. Mede door de steun van Vastenactie zijn de doelen van 2016 gerealiseerd; de zorgboerderij is een feit 
geworden. 
 

Wat is er in 2016 gebeurd? 
Vastenactie 2016 heeft in  Venray centrum en de kerkdorpen het mooie bedrag van 12000 Euro opgebracht. Dit  bedrag 
is in zijn geheel  aan de zorgboerderij in Kalika overgemaakt. Er is het afgelopen jaar veel mee tot stand gebracht. Er is 
een geitenstal gebouwd met inmiddels zes gezonde geiten. De vrouwen van de zorgboerderij verzorgen deze 
geiten zelf. Verder lopen er ook een tiental kippen rond, die hun eigen kostje bij elkaar scharrelen. Daarnaast is 
een aanvang gemaakt met het kweken van jonge koffie plantjes. Dit loopt prima. Als ze groot genoeg zijn, worden ze 
verkocht aan de andere bewoners van  Kalika, die inmiddels een training hebben ontvangen hoe koffie te telen. Zo 
ontstaan er eigen inkomsten voor de zorgboerderij. De groenteteelt loopt, maar is nog voornamelijk gericht op 
zelfvoorziening. Iedereen draagt daaraan bij  met  ploegen, zaaien, mesten, water geven, onkruid wieden enzovoort.  De 
laatste aankoop is een koe. Direct na de bouw van de stal is zij gekomen. Zij levert veel melk voor de bewoners. 
Binnenkort zal een deel van de melk ook verkocht gaan worden. 

Doelen voor 2017 
De zorgboerderij staat er, en alle middelen om de zorgboerderij te draaien zijn aanwezig. Er is echter nog niet genoeg 
geld om vaste kosten als huur, eten en kleding te dekken. Het doel is de eigen inkomsten verder te vergroten om dan 
kostendekkend te zijn. Verder wordt in 2017 de kwaliteit van de begeleiding verbeterd. Daarvoor is personeel nodig. Het 
salaris van een boer, een sociaal medewerker en de huismoeder zal moeten worden betaald. Er zal dit jaar ook een 
herhalingscursus worden gegeven op het gebied van dierenmanagement en bevorderen van bodemvruchtbaarheid. 

Momenteel worden met de huidige activiteiten nog niet alle onkosten gedekt.                                                                             
Daarom vraagt vastenaktie ook dit jaar weer uw financiële steun voor dit project.                                                                         

We hopen in 2017 op voldoende giften om de zorgboerderij in Kalika grotendeels financieel zelfstandig te maken. 

 



ZATERDAG  8 April  09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Data       Tijd  Plaats 
                                                                                                                                            
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
  

2 april 10.00u. Repetitie slagwerkgroep
3 april 18.45u. Repetitie jeugdorkest
 19.30u. Groepsrepetitie koper   
    instrumenten
 20.15u. Repetitie orkest
5 april. 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

8 apr. Inzamelen oud papier
8 apr. Slagwerkconcert
22 apr.  Inzamelen oud papier
 



Welkom! 
 
Palmpasenviering op zaterdag 8 april 2017 om 17.00 uur in de kerk van Oostrum. 
 
Tijdens deze palmpasenviering mogen alle kinderen met een palmpasenstok door de 
kerk lopen en de kinderen die dit jaar de communie doen stellen zich aan u voor. 
 

Tum Kamila Dante Phileine Jip Rens Jans 
Giel Teun Meike Meike Koen Gijs Nick 
Guus Isa Joppe Eed Janne Douwe Mara  
Ellen Noortje 
 
 
 
 
 
 

 

Inschrijving gestart voor Venray Muzikaal Totaal   
 
Op vrijdag 7 juli 2017 is het feest in Venray. Dan wordt voor de 21e keer Venray Muzikaal 
Totaal (VMT) georganiseerd. Het is een feest vóór en dóór muzikanten. De organisatie 
heeft de inschrijving gestart en is op zoek naar bands, solisten, joekskapellen, fanfares, 
zangkoren, harmonieën, dj’s en ieder ander die een instrument bespeelt of muziek maakt.  

Inschrijven kan tot en met 1 mei. Daarna begint de organisatie met de samenstelling van het programma. Ze houden 
daarbij rekening met de juiste balans tussen nieuwe en terugkerende acts en een goede afwisseling in genres. Alle 
soorten muziek krijgen bij VMT een kans. Van klassiek tot dance, van smartlap tot heavy metal.  
 

Inschrijven gaat via het inschrijfformulier dat je kunt downloaden op www.venraymuzikaaltotaal.nl of via Facebook. 
 
 

Zondag 2 april 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Gemengd Koor)

 zeswekendienst Chris Linders,
 overleden ouders Linders-Hendriks en overleden familieleden, 
 Thei van Kessel, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  

Dinsdag 4 april 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor) 

Zaterdag 8 april 17.00 uur: Palmpasenviering, waarin de aanstaande communicanten
                                                        zich voorstellen.

  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.           
 



Een aandeel in elkaar

Schouwburgplein 13 Venray | Spoorweg 2 Hegelsom

Ben je je droomhuis tegengekomen, loop dan even binnen op het Hypotheek

Inloopspreekuur. Ben je in loondienst? Breng dan een recente salarisstrook mee.

Ondernemers hoeven alleen de laatste jaarcijfers mee te nemen. 

1 april is het NVM Open Huizen Dag

en meteen 
weten waar
je staat.

Je
droomhuis

vinden



WERKGROEP GEZINSVIERING PALMPASEN  
 

Beste Ouders, 

 

Op zaterdag 8 april a.s. vieren we om 17.00 uur in onze kerk Palmpasen.                                                                                                     

De kinderen tuigen voor deze grote feestdag een palmpasenkruis op met:                                                                                                     

paaseitjes, pelpinda´s, rozijntjes, appels en een broodhaantje.  

Liedy en zes ouders van de communicanten helpen de kinderen.                                                                                                        

De kinderen van de communieklas stellen zich in deze viering voor.                                                                                                             

Met de ´Palmpasenkruisen´houden de kinderen een kleine processie door de kerk.                                                                                   

Ze mogen de palmpasenkruisen mee naar huis nemen.  

Alle aanwezigen krijgen op het einde van de viering een gezegende palmtak aangereikt.  

Geef je bij Liedy op vóór maandag 3 april a.s.: liedypierrejanssen@ziggo.nl 

We maken de palmpasenkruisen op woensdag 5 april om 15.00 uur op school of in de kerk. 

 

Werkgroep gezinsviering.  

            

 

Oud ijzer actie 

Zaterdag 8 april 2017 vanaf 9.00 uur zal het oud ijzer weer worden opgehaald 
door leden van SV Oostrum. We hopen dat u het oud ijzer weer met grote 

hoeveelheden aan de straat zet deze ochtend!!!! 

Voor grote stukken graag even een bericht aan 

Stef Fleurkens, 06-53690561. 

Alvast bedankt namens het bestuur van SV Oostrum 

 

 

. 



Verrijdbare buitenkeuken

Barbecuen  
met een échte 
buitenkeuken!

1388.-
Ook nog uit te breiden. 

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



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

Fietstocht KBO Oostrum   
 
Datum: dinsdag 4 april 2017 
Vertrek: 13.30 uur vanaf het Dorpsplein 
Opgave: tot 1 april (zowel per fiets als per auto) bij Harrie Holtackers,  
  tel. 0478 583803, mail:  miaenharrie@hetnet.nl   of 
  via de website: :  http://oostrum.dorpenvenray.nl/kbo-oostrum 
  of: www.kbolimburg.nl/   afdelingen  Oostrum 
 
 
Het is een fietstocht van 35 km. met als pauzeplaats: het nieuwe handboogcentrum in Horst. 
 
Wij worden hier om 15.00 uur verwacht voor koffie of thee met gebak en een rondleiding. 
 
Mensen die niet met de fiets gaan en toch graag een kijkje                                                                  
 willen nemen in het zeer moderne handboogcentrum,                 
worden om 15.00 uur verwacht bij: 
 
Handboogcentrum, Kreuzelweg 23, 5961 NM Horst. 
 
Graag tot 4 april! 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vanaf donderdag 30 Maart hebben wij een ijsmachine bij Cafetaria 't Fort.                                     
U kunt dan bij ons terecht voor softijs en milkshakes.                                                                             

 
We hopen u snel te mogen begroeten. 

 
             Team Cafetaria 't Fort 
 

 
Oud ijzer actie SV Oostrum 8 april 2017 !!!!! Vanaf 9.00 uur. 

 

Voor grote stukken graag even een bericht aan Stef Fleurkens, 06-53690561.  
 





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 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Yoga en mindfulness voor jongeren 

Over enige tijd staan de eindexamens en toetsweken 
voor de deur, een spannende tijd die kan zorgen voor 
stress en onrust. In het midden van dit alles kan yoga 
en mindfulness je inzicht geven, rust en kracht. 
Daarom wil ik met jullie tijdens de lessen werken aan 
concentratie en ontspanning: lekker in je vel, minder 
piekeren en twijfelen, rust in je hoofd.  

Je bent van harte welkom voor de gratis proefles              
op dinsdag 4 april van 15.40-16.40 uur.  
Leeftijd: 12 t/m 18 jaar  Kosten: 3-weekse cursus           
€ 28,50 (data: 11-04, 18-04, 02-05) 
10-weekse cursus € 86,- (data: 11-04, 18-04, 02-05, 
09-05, 16-05, 23-05, 30-05, 06-06, 13-06, 20-06)  
Tijd: dinsdag 15.40-16.40 uur 
Locatie: Yogastudio Annemiek in de Clockert,  
Bergweg 4 te Venray 
Aanmelden en info: contact@yogavenray.nl                       
of 06-50597870. Opgeven vóór zondag 2 april. 

Graag tot dan,                       Annemiek Pouwels 

 

 



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

Lentewandeling IJsselsteijn in de Paardenkop 
 
Datum: donderdagmiddag 13 april 
Vertrek: 13.00 uur parkeerplaats Watermolen 
Opgave: vóór 12 april bij Jan Aarts, tel. nr. 586091 
 
 
Hallo wandelvrienden 
 
We gaan wandelen in de Paardenkop (natuurgebied rond IJsselsteijn). 
 
Het 1e gedeelte: natuurleerpad – uitkijktoren – plaggenhut door natuurgebied langs M.O.B.-complex                                
(Militair Oefenterrein Boshoverheide) naar J.O.C. (Jongeren Ontmoetings Centrum)                                                                             
waar we onze pauze zullen houden. ± 3,75 km.  
 
Koffie/thee + vlaai wordt aangeboden door de KBO.  
 
Het 2e gedeelte: met gids over het kerkhof, waar we achter door een poortje het kerkhof verlaten en het              
natuurleerpad vervolgen naar de parkeerplaats van de auto’s ± 2,75 km. (tel.nr. Tarcicia Voigt 541916 of 541923). 
 
Einde wandeling. Totaal ± 6,5 km. 
 
Zij die mee willen met andere auto’s betalen € 2,- aan de bestuurder.  
 
Prettige wandelmiddag namens de KBO Oostrum 
 
Kijk ook op onze website:  
http://oostrum.dorpenvenray.nl/kbo-oostrum 
of: www.kbolimburg.nl/   afdelingen  Oostrum 
 
 

Hallo,  
 

Ook in 2017 gaan we weer starten met tennislessen in Oostrum. 
De tennislessen worden aangeboden in samenwerking met 
Tennisschool Maascourt. 
Sidney zal deze lessen gaan verzorgen.  

Voor de zomervakantie 10 lessen en na de vakantie 5 lessen op de donderdagavond: 
 

4 / 11 / 18 mei, 1 / 8 / 15 / 22 / 29 juni, 6 / 13 juli 
 

Na de vakantie: 
 

31 augustus, 7 / 14 / 21 / 28 september, (5 / 12 oktober reserve) 
 
Het tijdstip en de groepen worden t.z.t. bepaald, dit is afhankelijk van het aantal opgaven en speelsterkte. 
De facturering zal weer door Maascourt gedaan worden, €42 per les, gedeeld door het aantal deelnemers. 
Bij blessures of andere reden van afwezigheid (bijv. vakantie) vindt geen restitutie plaats. 
Uiteraard als de trainer ziek is, of bij slecht weer, zal de les wel ingehaald worden (zie 5 /12 oktober als reserve data). 
 
Heb je interesse, geef je dan op vóór 30 maart via info@tcoostrum.nl (geef s.v.p. op of je beginnend of gevorderd bent). 

Zij die zich al aangemeld hebben hoeven dit niet meer te doen. 
 
groetjes, namens TC Oostrum 

Astrid Vollenberg,  

 

 



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

 
 
 

 
 
 
 
 

EXTRA ACTIVITEIT 

BEZOEK AAN HET EDAH MUSEUM 
Donderdag 20 april 2017 

 
Wij willen een bezoek brengen aan het mooie EDAH museum in Helmond. 
  

 Tijd: 14.00 - 16.30 uur  Dus aanrijden om  13.15 uur vanaf het dorpsplein. 
 Met auto’s naar Helmond. 
 De entreekosten zijn voor de KBO (inclusief koffie bij binnenkomst en pauzedrankje). 
 Benzinekosten zijn voor u, als u chauffeur bent  
 De kosten voor u als bijdrage aan het meerijden: € 3,- 
 Opgave vóór maandag 17 april bij Wim van Delft, Randenrade 14.  

Ofwel per mail: def@home.nl 
            Ofwel via de website:  http://oostrum.dorpenvenray.nl/kbo-oostrum 
  of: www.kbolimburg.nl/   afdelingen  Oostrum 

Ofwel via onderstaand formulier: 
 
 
 
……………………………………………………………………………….      gaat mee naar het EDAH museum 
 
O   Ik neem een partner mee 
O   Ik rijd mee en betaal de chauffeur 3 euro 
O   Ik rijd met mijn eigen auto en kan ______ mensen meenemen. 

 
 
 



Het Servicepunt Oostrum gaat zich de komende tijd meer bekend maken 
bij de Oostrumse inwoners. We gaan dit o.a. doen door de komende tijd 
allereerst de vrijwillige adviseurs die aan het Servicepunt Oostrum 
verbonden zijn nader bij u bekend te maken. De adviseurs zullen zich de 
komende tijd bij u introduceren.  

Deze week beginnen we met de introductie van de wijkverpleegkundige 
Anita Janssen. Anita werk nauw samen met de vrijwillige adviseur. 

Zij zijn op toerbeurt om de twee weken aanwezig bij de inloop van de KBO in de Watermolen of in den Oesterham bij 
het Eetpunt; zie hiervoor de agenda in het Oostrums Weekblad. U kunt hier met al uw vragen terecht. Voor uw 
vragen en of opmerkingen kunt u het Servicepunt vooralsnog ook bereiken via de e-mail: 



 
Oud ijzer actie SV Oostrum 8 april 2017 !!!!! Vanaf 9.00 uur. 

 

Voor grote stukken graag even een bericht aan Stef Fleurkens, 06-53690561.  
 

 
Vrijdag 31 maart 2017 
 G R A N D I O Z E    K I E N A V O N D 
 In Café Zaal ‘t Veule 
 Veulenseweg 49, 5814 AB  Veulen 
 Tel. 0478-581928 
 Aanvang 19.30 uur 
 Zaal open 18.30 uur 
 Prachtige en waardevolle prijzen te winnen. 
 Opbrengst is voor de Invaliden Sport- en BelangenVereniging Venray e.o. 
 

Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor op 
vrijdag 14 april 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 12 mei. 

 

 



Concert met Stabat Mater en high lights 
uit de sacrale klassieke muziek in Mariakapel Holthees 

 
Aan muzikale variatie geen gebrek in de concertprogrammering van de Mariakapel te Holthees.                                              
Daar is zondagmiddag 2 april a.s. weer een mooi voorbeeld van. Dan treedt de uit Luxemburg afkomstige  sopraan 
Natalie Merfort op samen met haar Alma Trio. Na hun indrukwekkende optreden vorig jaar in de Mariakapel hebben 
veel bezoekers er op aangedrongen het Alma Trio nogmaals terug te halen.  Zij brengen deze middag het prachtige en 
aangrijpende  Stabat Mater van Pergolesi. Voor de pauze high lights uit de sacrale klassieke muziek die niemand 
onberoerd zullen laten.  
 

Wie klassieke muziek associeert met oud en stijf, heeft 
nog nooit de fluweel zachte- en heldere  stem van 
Natalie Merfort gehoord. Zij is bekend zowel in de 
wereld van de klassieke muziek als in de wereld van 
de singer-songwriters. Haar laatste CD, “Passage”,      
is net gepresenteerd in Rotterdam. Zij weet vanaf het 
begin de luisteraar te boeien met haar klassiek 
geschoolde- loepzuivere  stem. 
Natalie Merfort is na haar klassieke zangopleiding in 
Berlijn ook afgestudeerd in jazz en popmuziek op 
Codarts te Rotterdam en het Berklee  Collage  Of  
Music in Boston.  
In de Mariakapel brengt Natalie met haar Alma Trio  
klassieke liederen die in de 20 jaar die zij nu optreedt 
het publiek het meest geraakt hebben. Op het 

programma staan  naast het Stabat Mater van Pergolesi zéér aansprekende stukken zoals o.a.;  Duet Ave Maria van 
Saint- Saens , Pie Jesu van Webber , Ave Maria van Schubert en Caccini , Ad te suspiramus van Scarlatti, Der Engel van 
Rubinstein.  Natalie zingt haar duetten met de uit Duitsland afkomstige  Joy Andrea Emonds ( alt ) en zij worden 
begeleid door de Russische  toppianiste Svetlana Lohman op concertvleugel.  Het concert zal buitengewoon sfeervol 
zijn, helemaal binnen de intieme sfeer van de Mariakapel. Dat laatste hebben zij vorig jaar bewezen toen zij een 
overvolle Mariakapel tot tranen toe konden ontroeren.   
 
Het concert op zondag 2 april begint om 15.30 uur. Kaarten à  € 12,50 zijn te reserveren bij: 0478-636948 of via de 
site: www.mariakapel.nl . Reserveren is gezien de belangstelling voor dit concert aan te raden.  
 
 

   

      Informatieavond ‘Scheiden, en dan…?’ 
 
 

Bent u net gescheiden, gaat u scheiden of heeft u vragen hierover? Er gaat dan namelijk veel veranderen. Denk 
bijvoorbeeld aan financiële zaken en het ondersteunen van uw kinderen. Welzijnsorganisatie Synthese en 
advocatenkantoor het Familierechthuis organiseren een informatieavond ‘Scheiden, en dan…?’.  
 

Onderwerpen die aan bod komen zijn: 
 

- juridische en praktische gevolgen; 
- alimentatie; 
- mediation; 
- omgangsregeling; 
- communicatie tussen partners; 
- communicatie met de kinderen. 
 

Waar:    Wijkcentrum ‘t Stekske 
Adres:   Kruidenlaan 161 
              5803 BV Venray 
Datum en tijd:  23 mei van 19.30 – 21.30 uur.  
 

Voor vragen en/of deelname kunt u contact opnemen met Jolanda van der Weiden of Moniek Seijkens van Synthese           
via telefoonnummer: 0478-517300 of mailen naar info@synthese.nl.  
 



 

 

Column 

 

Nabeschouwing 

 

De periode van beloften is voorbij. Nu komt het erop aan. U zult begrijpen dat ik de kamer verkiezingen bedoel. 

Wat al het allemaal beter worden, als je de politiek mag geloven. 

Om een meerderheid in de kamer te krijgen, zal er door de alle deelnemers aan de nieuwe coalitie,                                                  
flink ingeleverd moeten worden. Dus alles wat ze U en mij beloofd hebben zal maar ten delen waargemaakt worden, 
maar we zijn immers wel wat gewend, toch? 

Neem b.v het CDA, dat stilletjes weer wat omhoog klautert in deze streek. Buma met grote mond (letterlijk)                         
heeft veel werk te verzetten, bij de vorming van een meerderheids kabinet. 

Wat mij betreft, mag hij een succesje hebben en we zullen op de koop toe moeten nemen, dat ook hij zal moeten 
inleveren. 

Wat mij is opgevallen, dat Oostrum ver is achtergebleven bij de overige kerkdorpen wat betreft de opkomst.                    
69,1% terwijl de dorpen allemaal boven de 80% scoorden. 

De gemelleerdheid van onze inwoners zal waarschijnlijk een rol bij spelen. 

Wat mij verder is opgevallen, dat we in in Oostrum slechts 1 DENKER hebben. Het zal wellicht iemand zijn,                             
die in zijn geval de hele dag kan denken. 

Ook hier onderscheiden we ons ten opzichte van de andere kerkdorpen die geen enkele DENKER hebben. 

Maar wees er gerust er wordt in Oostrum wel degelijk gedacht. Zie de resultaten van de herinrichting. 

Men gaat zelfs zo voortvarend te werk, dat men vergeten was de aanwonenden en alle andere Oostrummers                           
tijdig in te lichten, over de aanpak van het laatste gedeelte tot aan de overweg. 

Op maandagmorgen werd menigeen verrast met versperringen en opengebroken straten en moest men een                  
alternatief bedenken. Hier zullen we noch tot juni mee moeten leven. 

Maar als er problemen zijn, we hebben nog altijd onze eigen MAUD als wijkagent. Zij heeft beloofd onze                         
klachten serieus te nemen en ze direct op te lossen. 
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Samen op Stap op Zondag 
 
ZijActief Limburg en KVG Limburg organiseren samen  
een wandeling met aansluitend een high tea  
op zondag 30 april 2017.  
 
Singles op Stap is in een nieuw jasje gestoken en heet nu  
“Samen op Stap op Zondag”. Deze dagen zijn bestemd 
voor leden die samen een zondag gezellig willen 
doorbrengen. Ontmoeting, uitdaging en het delen 
van ervaringen staan hierbij centraal.  
 
 

 
Wandeling Strijthagerbeekdal en high tea 
Het Strijthagerbeekdal is zowel qua natuur en historie 
zeer de moeite waard. Denk aan het hellingbos, de 
aangelegde vijvers en de historische gebouwen zoals 
Overste Hof, Kasteel Strijthagen en de watermolen. Na 
een mooie wandeling gaan wij genieten van een 
uitgebreide high tea! 

 
 
Programma 
12:15 uur Verzamelen op parkeerplaats bij Overste Hof  
12:30 uur Wandeling (±7 km) o.l.v. een gids duurt 2 uur 
  Denk aan makkelijk schoeisel 
15:00 uur High tea en gezellig samen zijn 
17:00 uur Afsluiting 
 
Locatie 
Landgoed Overste Hof 
Overstehofweg 14 
6372VG Landgraaf 
Tel: 045 - 208 0200 
 
Contactpersoon op 30 april voor Samen op Stap op Zondag:  
Thea van Beurden: 06 -14 92 50 84 
 
Aanmelden en kosten 
Aanmelden kan door voor 7 april een e-mail te sturen naar je eigen vereniging. De 
aanmelding is pas definitief als ook de betaling is ontvangen. Kosten voor deze dag 
bedragen €18,50 per persoon. Maximaal aantal deelnemers: 100. 
 
ZijActiefleden: Opgeven kan bij het servicebureau: zijactief@zijactieflimburg.nl. U kunt de 
kosten voor deelname overmaken op rekeningnummer: NL62 RABO 0144 1034 00 t.n.v. 
ZijActief Limburg met vermelding van SOSOZ en de namen van de deelnemers. 
 
KVG leden: Opgeven kan bij Marianne Nelissen:nelissenmarianne@gmail.com. 
U kunt de kosten voor deelname overmaken op rekeningnummer: NL41 RABO 0149 9804 26 
t.n.v. KVG Limburg met vermelding van SOSOZ en de namen van de deelnemers. 
 
 
Wij verwelkomen u graag op 30 april  

 

 

 



    Gezocht:                                                 
 Vrijwilligers Thuisadministratie Venray  
 
Thuisadministratie Venray is op zoek naar vrijwilligers.  
Als vrijwilliger bied je ondersteuning aan inwoners van de gemeente Venray die 

moeite hebben met het ordenen en beheren van hun (financiële) thuisadministratie. Dit zijn mensen met een laag 
besteedbaar inkomen. Ook kunnen dit inwoners zijn die vanuit een ander land  in Nederland zijn komen wonen. Je 
bezoekt de mensen thuis. 
 
Als vrijwilliger trek je samen met de hulpvrager op en je ondersteunt waar nodig. Een vrijwilliger is tijdelijk gekoppeld 
aan een persoon met een hulpvraag. De vrijwilliger werkt er namelijk stapsgewijs naar toe dat de hulpvrager zijn/haar 
(financiële) administratie weer zelf kan uitvoeren.   
  
Thuisadministratie Venray verwacht van haar vrijwilligers een beschikbaarheid variërend van een dag tot meerdere 
dagdelen per week. Als vrijwilliger word je ondersteund door de professionals van Synthese.  Reis- en andere onkosten 
worden door Synthese vergoed.  
 
Dus ben jij degene met ervaring op het gebied van (financiële) administratieve zaken? En vind jij het leuk om anderen 
hierbij te ondersteunen? Dan is de Thuisadministratie Venray op zoek naar jou! 
 
Heb je interesse of wil je gewoon meer weten over de Thuisadministratie Venray? Je kunt altijd vrijblijvend contact 
opnemen via telefoon 0478 517300 of per e-mail info@synthese.nl t.a.v. Marlou Groenen of Annie Korstjaans. 
 
 

 

Klik Venray 
 
Wilt u graag nieuwe (vriendschappelijke) contacten opdoen maar vindt u het moeilijk om 
deze contacten zelf te leggen dan is Klik Venray mogelijk iets voor u.                                                       
 
Klik Venray wil oudere mensen (60+)  met elkaar in contact brengen. Dit doen we door te 

kijken naar wederzijdse wensen, interesses en behoeften.  
 
Na aanmelding maakt de coördinator een afspraak met u om kennis te maken en een beter beeld te krijgen van uw 
interesses, wensen en behoeften. Dit doen we om een goede match te kunnen maken.  
 
Voor vragen, meer informatie en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Ilse Tindemans van Synthese via 
telefoonnummer: 0478 517300 of via klikvenray@synthese.nl  
 
 

SVO korfbal 
 
Programma 
 
Zaterdag 1 april 
 
SV Melderslo E1 – SV Oostrum E1  11.30  Melderslo 
      
 
 



SVO   VOETBAL  
 
 

Jeugd    
 
zaterdag 25 maart 2017    
 
S.V. Oostrum JO19-1 DESM JO19-1 2 - 1  
S.V. Oostrum JO17-1 SV Venray JO17-3 3 - 3  
JVC Cuijk JO17-4 S.V. Oostrum JO17-2G 6 - 0  
FCV-Venlo JO15-2 S.V. Oostrum JO15-1 0 - 2  
S.V. Oostrum JO15-2G SV Venray JO15-6 4 - 4  
Baarlo JO13-1G S.V. Oostrum JO13-1G 2 - 1  
ST America/Meterik JO11-2 S.V. Oostrum JO11-1 0 - 15 Speler van de week Finn Camps 
S.V. Oostrum JO11-2 Wittenhorst JO11-3G 7 - 1  
S.V. Oostrum JO11-3G SV Venray JO11-12 3 - 1 Speler van de week Sanne van Beek 
Ysselsteyn JO11-2 S.V. Oostrum JO11-4 0 - 17  
S.V. Oostrum JO9-1 Hegelsom JO9-1 3 - 2 Speler van de week Giel Joosten 
Ysselsteyn JO9-1 S.V. Oostrum JO9-2 1 - 0  
IVO JO9-1 S.V. Oostrum JO9-3 1 - 0  
SV Venray JO9-8G S.V. Oostrum JO9-4 0 - 1 Speler van de week Jovy Hendrix 
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2   -  SV United JO7-1/SV United JO7-2 7 – 12 Speler v/d week Julian Creemers 
EWC'46 JO7-1/EWC'46 JO7-2  -   S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4   9 – 18  Speler van de week Finn Versleijen 
S.V. Oostrum JO7-5/S.V. Oostrum JO7-6   -   Sporting S.T. JO7-1G/Sporting S.T. JO7-2G 5 – 16  Speler v/d week Rens Janssen 
    
Programma    
 
zaterdag 1 april 2017    
 
Leunen JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 15:00  
VVV'03 JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1 14:30  
S.V. Oostrum JO17-2G VCA JO17-1 15:00  
ST DEV-Arcen/RKDSO JO15-1 S.V. Oostrum JO15-1 13:00  
ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO15-2 S.V. Oostrum JO15-2G 13:30  
S.V. Oostrum JO11-1 JVC Cuijk JO11-3 09:00  
Venlosche Boys JO11-3 S.V. Oostrum JO11-2 10:00  
Sporting S.T. JO11-2 S.V. Oostrum JO11-3G 10:00  
ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO9-1G S.V. Oostrum JO9-1 10:00  
S.V. Oostrum JO9-2 SV Venray JO9-7G 11:00  
S.V. Oostrum JO9-3 Sporting S.T. JO9-2G 11:00  
S.V. Oostrum JO9-4 Wittenhorst JO9-7 11:00  
S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4   -   S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 11:30  
S.V. Oostrum JO7-5/S.V. Oostrum JO7-6   -   Ysselsteyn JO7-3/Ysselsteyn JO7-4   10:00  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Oud ijzer actie SV Oostrum 8 april 2017 !!!!! Vanaf 9.00 uur. 
 

Voor grote stukken graag even een bericht aan Stef Fleurkens, 06-53690561.  
 

 



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 

 
 

 
Oud ijzer actie SV Oostrum 8 april 2017 !!!!! Vanaf 9.00 uur. 

 

Voor grote stukken graag even een bericht aan Stef Fleurkens, 06-53690561.  
 



Senioren    
 
zaterdag 25 maart 2017    
 

S.V. Oostrum Vet EWC'46 Vet. 7 - 1  
 

zondag 26 maart 2017    
 

Melderslo 1 S.V. Oostrum 1 1 - 0  
Stormvogels'28 2 S.V. Oostrum 2 3 - 0  
Leunen 4 S.V. Oostrum 3 3 - 1  
S.V. Oostrum 4 Ysselsteyn 4 1 - 3  
S.V. Oostrum 5 America 5 4 - 1  
V.V. Holthees-Smakt VR1 S.V. Oostrum VR1 9 - 0  
    
Programma    
 
zaterdag 1 april 2017    
 

S.V. Oostrum Vet S.V. United Vet. 17:00  
 

zondag 2 april 2017    
 

S.V. Oostrum 1 DEV Arcen 1 14:30 Wedstrijdsponsor: Cafetaria De Klein 
S.V. Oostrum 2 SVEB 2 12:00  
S.V. Oostrum 3 SV United 2 10:00  
SSS'18 7 S.V. Oostrum 4 12:00  
SV United 4 S.V. Oostrum 5 11:30  
S.V. Oostrum VR1 Volharding VR3 12:00  
 
                        Activiteitenkalender   2017 

  

APRIL  
  
3 Knutselen KBO
4 Fietstocht KBO
6 Toetjes Zijactief
10 Computeren KBO
11 Kienen KBO
13 Lentewandeling KBO
12 Kienen De Zonnebloem
20 Excursie naar EDAH museum KBO
24 Knutselen KBO
  

MEI  
  
1 Computeren KBO
8 Knutselen KBO
9 Wandeling met Schaapsherder Zijactief
13 Preventie event  Politie Venray
14 Eerste Communieviering (10.30 uur) Parochie
15 Computeren KBO
16 Kienen KBO
18 “Luisteren doet deugd” lezing door Mw. Olaerts Zijactief
21 Mariaviering KBO
22 Knutselen KBO
30 Fietstocht & Picknick KBO





JUNI  
  
1 Waterwandeling in Geysteren KBO
10 Beachvoetvolleytoernooi 
11 Beachvolleybaltoernooi 
13 Fietsdagtocht & Picknick Zijactief
13 Kienen KBO
14 Midgetgolf (3-Dorpen) KBO
14 Luchtmachtbasis De Peel De Zonnebloem
  

JULI  
  
29 Jeu de Boules (3-Dorpen) KBO
  

AUGUSTUS  
  
8 Kevelaer KBO
30 Spellenmiddag De Zonnebloem
  

SEPTEMBER  
  
3_6 4 Daagse reis (3-Dorpen) KBO
12	 Kermisfietstocht	 KBO
19 Kienen KBO
21 Modeshow Zijactief
25 Marcienne Collection (3-Dorpen) KBO
  

OKTOBER  
  
1 Dag v/d Ouderen KBO
3 Hoofd/nek behandelingen (Vita Oostrum) Zijactief
10 Kienen KBO
12 Herfstwandeling KBO
17 Wittem (3-Dorpen) KBO
18 Doemiddag De Zonnebloem
26 Edelbrons Zijactief
  

NOVEMBER  
  
2 Themamiddag KBO
7 Lezing: Homeopathie Zijactief
9 Algemen Ledenvergadering Roermond Zijactief Roermond
14 Kienen KBO
21 “Verstand op nul” Documentaire (Ruud Lenssen) Zijactief
  

DECEMBER  
12 Presentatie “Voedselbank” Zijactief
12 Kienen KBO
14 Kerstviering KBO
20 Kerstmiddag De Zonnebloem
21 Kerstavond Zijactief



Op donderdag 27 april 2017 organiseerd ‘t Oranje Comité Oostrum
weer een geweldige Koningsdag voor alle kleine (en grotere) inwoners 

van Oostrum! 
Ook dit jaar op deparkeerplaats naast ‘t Allemanscafe. 

Met weer heel veel gave activiteiten en dit jaar de 2de editie 
van de kidsrun!!!!
Dus ouders & kids,

zet het alvast in je agenda!
Meer informatie over deze Koningsdag volgt in 

het Oostrums Weekblad.

‘t Oranje Comité Oostrum
Lucy, Marian, Evelien en Hilde


