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GEZAMENLIJKE COLLECTE OOSTRUM 
 
 
Aan alle inwoners van Oostrum, 
 
 
Vanaf maandag 11 april worden huis aan huis de enveloppen van de Gezamenlijke Collecte Oostrum bezorgd.  
 
In deze enveloppen vindt u een begeleidende brief en een lijst met de goede doelen die mee doen met deze 
Gezamenlijke  Collecte. 
 
Op deze lijst kunt u achter de beschrijving van ieder goed doel aangeven welk bedrag u hieraan wilt schenken. Het 
totale bedrag dat u doneert doet u samen met de ingevulde lijst in de enveloppe. Daarna sluit u de enveloppe. 
 
De week daarna (de week van 17 april) worden de enveloppen opgehaald. De collectanten hebben een collecte- 
legitimatiebewijs bij zich en verzegelde emmers waar u de enveloppen in kunt doen. 
 

 Het is voor de collectanten prettig wanneer u de enveloppe heeft klaarliggen! 
 
Na afloop van de Gezamenlijke  Collecte wordt de opbrengst vermeld in het Oostrum’s Weekblad. 
 
 
Het Collectanten Comité Oostrum bedankt u hartelijk voor uw bijdrage.  
 
 
Vriendelijke groeten, namens het Collectanten Comité Oostrum, 
 
Koos Künen 
Watermolenstraat 12 
tel: 585186 
 

 
GEVONDEN: 

HYUNDAI   Autosleutel met huissleutel 

Info: van Broekhuizenstraat 4 Tel. 580332 



ZATERDAG  22 December 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
  

8 april 09.00u. Inzamelen oud papier
 19.30u. Slagwerkconcert
10 april 18.45u. Repetitie jeugdorkest
 19.30u. Groepsrepetitie houtinstrumenten
 20.15u. Repetitie orkest
 21.30u. Algemene ledenvergadering
12 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

22 apr.  Inzamelen oud papier



Zaterdag 8 april 17.00 uur: Palmpasenviering, waarin de aanstaande communicanten
                   zich voorstellen. (Pastoor)
Palmzondag 9 april 9.30 uur: Hoogmis (pater R. Willemsen) (Venray’s Gregoriaans Koor) 
                 wijding en uitreiking van de palmtakken!
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  

Dinsdag 11 april 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor) 

Witte Donderdag 13 april   9.30 uur: Heilige Mis
Goede Vrijdag 14 april 15.00 uur: Kruisweg
Paaszaterdag 15 april 19.00 uur: Paaswake (Pastoor) (Gemengd Koor) 

  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.        
           

 

   9-3-2017 
 

Bestuurssamenstelling KBO Oostrum per 28 maart 2017  
 
 

Naam Functie Adres Telefoon E-mailadres 
 

Joop Bus  Voorzitter Witte Vrouwenstraat 11 
5807 AS OOSTRUM  
 

584496 joopbus@home.nl  

Jan Kreutz Vice-voorzitter Wester Thienweg 17 
5807 BG OOSTRUM  
 

588355 jankreutz@hotmail.com 
 

Els Hermsen Penningmeester Het Gevlecht 5 
5807 CG OOSTRUM  
 

511405 elshermsen@gmail.com  

Tonny Duijn-Versteegen Secretaris Valkenkampstraat 20 
5807 AN OOSTRUM  
 

584396 secr.kbo.oostrum@hotmail.com  

Gerry Daniels-Bovee  2e Secretaris Randenrade 41 
5807 BL OOSTRUM  
 

585287 gerrydaniels@home.nl  

Wim  van Delft Lid Randenrade 14 
5807 BM OOSTRUM  
 

584451 def@home.nl  

Roos Rongen-Camps Aspirant 
bestuurslid 

Gildestraat 12 
5807 BH OOSTRUM  
 

586744 pietenroos@ziggo.nl  

 
 



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

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

Bij Henk Bovee in Horst heeft u al 
’n complete keuken voor 2995 euro.
Inclusief blad, spoelbak, kraan, vaatwasser, 
koelkast, schouwkap, gaskookplaat en 
’n oven of magnetron.
De keuken is verkrijgbaar in 61 fronten. 
U kunt kiezen uit ’n rechte keuken of 
’n hoekkeuken.
Voor de prijs hoeft u het niet te laten want 
die is voor beide uitvoeringen even laag:

2995.-Hoekkeuken

Rechte keuken

Complete keuken (recht of hoek) voor 2995.-

HBASIC

www.keuken-badwinkel.nl



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 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 





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 
 
 

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 

 

 

. 





   Slagwerkconcert Oostrum 
   Datum/Tijd:zaterdag 8 april 2017 / 19:30 uur 
   Locatie: D'n Oesterham 

 

De slagwerkgroep van Sub Matris Tutela uit Oostrum organiseert op zaterdag 8 april in samenwerking met de 

slagwerkgroepen uit Wanroij en Oploo een slagwerkconcert. Vanaf 19.30u ben je van harte welkom in Dn 

Oesterham om te genieten van muzikale slagwerkklanken! 

 

De slagwerkgroepen die deelnemen zijn: 
 

-Slagwerkgroep St. Jan uit Wanroij o.l.v. Anthony Vogels 

Ooit is slagwerkgroep Sint Jan Wanroij begonnen als een damesdrumband, tegenwoordig zijn wij een slagwerkgroep 

bestaande uit 11 jongens en 1 dame die zeer diverse nummers spelen. Instructeur is Anthony Vogels.  De laatste 

jaren zijn we ons steeds meer gaan focussen op melodische popmuziek. Echter bleek dit voor het publiek vaak te 

eentonig te worden, daarom zijn we deze muziek meer gaan mixen met traditioneel slagwerk. Zo hebben we een 

repertoire wat veel mensen aanspreekt en daarom ook altijd goed wordt ontvangen door het publiek. Ook zijn we de 

laatste 2 jaar ons straatprogramma gaan vernieuwen. De tamboers zijn verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor 

meer tonig slagwerk. 

-Slagwerkgroep Excelsior uit Oploo o.l.v. Frank van Wely 
Slagwerkgroep Excelsior uit Oploo bestaat uit 6 slagwerkers. Een van deze personen is instructeur Frank van Wely. 

Onder zijn bezielende leiding is het elke week een groot plezier voor de Pieter – Indy – Britt –  Thomas – Freek  om 

nieuwe technieken onder de knie te krijgen en er een spektakel van te maken. Onlangs heeft Britt als eerste 

vrouwelijke slagwerker haar intrede gedaan in de groep. Plezier voert de boventoon door tijdens de repetitie op 

spelenderwijs de vaardigheid onder de knie te krijgen.  Elk jaar organiseert de slagwerkgroep Excelsior op de 2e 

Paasdag het Slagwerkspektakel. Er worden jaarlijks twee slagwerkgroepen uit de regio uitgenodigd. Dit jaar alweer 

de 9e versie. Oostrum is ook eerder onze gast geweest. We vinden het fijn om nu in Oostrum van de partij te zijn. 

We gaan er een donderende performance van maken! 

-Slagwerkgroep Harmonie SMT en Jeugdslagwerkgroep Hit-it                                                   
van Harmonie SMT uit Oostrum o.l.v. Raymond Starmans 

De jeugdslagwerkgroep Hit-it uit Oostrum bestaat uit 6 jeugdige slagwerkers onder leiding van Raymond Starmans. 

Naast het individuele opleidingstraject wordt binnen de jeugdslagwerkgroep op een leuke en verassende manier 

verder kennis gemaakt met de slagwerkmuziek. Zij willen dan ook graag laten horen wat ze spelen. 

De slagwerkgroep van de Oostrumse Harmonie SMT is samen met instructeur Raymond Starmans een andere weg 

ingeslagen om de club fris en boeiend te houden. In hun optredens combineren zij op een verrassende en geheel 

nieuwe wijze een combinatie van slagwerk met andere muziekstijlen. Het enthousiasme van de 9 slagwerkers en het 

vernieuwde repertoire staat garant voor een spetterend optreden. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

    SLAGERIJ                                                                                                        

   Ysselsteynseweg 48, Ysselsteyn, www.edelbrons.nl    Tel. 06 - 20542128 
        

Wij zijn geopend op: 
 

   Donderdag en Vrijdag van 10.00 - 17.00 uur    Zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
In week 14 is in de aanbieding: 

 
 

1 KG. BRAADWORST 
 

             2 PEELREUZEN(Rookworsten)  

 
1 KG. GEHAKT 

 
 

SAMEN VOOR € 9,90 
 



 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: 14.30 - 16.30 uur  Dus aanrijden om  13.45 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. 

 
 
 





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 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAANDMENU    APRIL 
 

(A)    MAANDMENU VOOR 2 PERSONEN 
 

 Babi pangang  
 Kipfilet met in Oestersaus 
 Saté 
 Mini loempia ‘s  (6 stuks) 

 
 
 

(B) MAANDMENU VOOR 4 PERSONEN 
 

 Ti pan kipfilet  
  Babi pangang 
 Kipfilet met Oestersaus 
 Saté 
 Mini loempia ‘s (12 stuks) 

 
 

(Met Nasi – Bami of Rijst) 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   
Wij serveren op 16 april (Paaszondag) en 17 april ( Paasmaandag) 

 

Het Chinees Indische "lopend buffet" 
 

Onbeperkt eten ,inclusief soep en nagerecht  €13,50 p.p 
 

Kinderen 6 t/m 10 jaar €8,50 
 

 Wilt U vooraf reserveren a.u.b !! 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.denschellaertwanssum.nl 



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

 

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

 
IVN wandeling langs de Groote Molenbeek 
 

 
Zondag 9 april organiseert IVN Geijsteren-Venray een publiekswandeling langs de Groote Molenbeek 
stroomopwaarts richting Tienray. Deze wandeling start om 10:00 uur op het Raadhuisplein in Meerlo, bij de kerk. 
Deelname is gratis. Stevige wandelschoenen zijn een must.  

In deze wandeling is water de rode draad.                                           
De deelnemers worden langs plekken gevoerd vanwaar 
het water zich een weg baant naar de Groote Molenbeek. 
Op sommige plekken komt water spontaan als kwelwater 
aan de oppervlakte, elders zijn gegraven 
afvoerstroompjes te vinden. Via het Schuitwater en de 
Elshout gaat de wandeling naar het stroomgebied van de 
Groote Molenbeek. Het idee dat water zo snel mogelijk 
moet worden afgevoerd naar zee is inmiddels gelukkig 
achterhaald. De Groote Molenbeek meandert weer, niet 
alleen voor het ‘mooi’, maar ook als een ‘broek’ voor 
tijdelijk overtollig water in de brede bedding. Waar veel 
water is, zijn vaak ook bevers. Op diverse plekken zijn 
sporen te vinden van dit grootste knaagdier van Europa, 
dat ooit uitgestorven was in Nederland, maar gelukkig 
weer enorm succesvol is uitgezet.  

 

inschrijf formulier

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Omschrijving wat je gaat doen:

Wat is je artiestennaam/ jullie groepsnaam;

Heb je muziek nodig:  ja / nee

Lever je inschrijf formulier voor 25 april in bij ’t Allemanscafé of mail deze naar: oranjecomite@allemanscafe.nl

Wil jij aan iedereen laten zien wat jij heel goed kunt…dansen, zingen, goocheltruc, gedichtje, muziek 
instrument bespelen… Dan moet je je zeker opgeven voor Aostrum’s got talent!
Spelregels: Iedereen mag meedoen;  Alleen;  met vriendinnen of vriendjes; Met broertjes of zusjes; met neefjes of 
nichtjes; Je stukje mag ongeveer 2 minuten duren; De voorstelling is van 16.00-16.30uur. Geef je snel op want vol is vol!



Vooroordelen 

We maken ons er allemaal wel eens schuldig aan. Vooroordelen. Nu de lente eraan komt 
posteren we ons weer wat vaker op een terras. ‘Lekker mensen kijken’. Maar in dat begrip 
zit al vaak verscholen dat we ook oordelen. Oordelen over al die mensen dik, dun, oud, jong 
aan ons voorbij trekken met tassen vol nieuw aangeschaft spul. Chique tantes met dure 
zonnebrillen, opgepompte mannen met flinke spierbundels en kinderen die schreeuwend 
naast vader en moeder hun ongenoegen kenbaar maken.  

De vooroordelen liggen op de loer. ‘Kijk daar, je schaamt je toch kapot met zo’n kind’. ‘Jezus, 
die man hangt alleen maar in de sportschool, zou hij ooit nog thuis komen’. ‘Kijk die dikke 
vrouw, ze komt amper vooruit’. Allemaal vooroordelen geuit over ménsen. Mensen als jij en 
ik. Mensen met hun eigen zorgen en problemen. Mensen die we niet kennen en al helemaal 
niet in het hoofd kunnen kijken. Hoe is het zover gekomen? Hebben persoonlijke 
omstandigheden geleid tot hoe ze nu zijn? En wie zijn wij om te oordelen over iemand zijn 
uiterlijk?  

De laatste tijd lijkt het nog meer gemeengoed om ons uit te spreken over mensen die anders 
zijn dan wij. Het liefst anoniem vanachter een computer krijgen mensen de meest vreselijke 
dingen naar hun hoofd. Ongegeneerd. Het splijt ons mensen. In zij en wij. En wij is dan altijd 
beter dan zij.  

Is het mogelijk om als je iets hoort over iemand in je omgeving eens niet meteen een 
oordeel klaar te hebben, maar te bedenken hoe iemand tot die keuze is gekomen. Zonder 
oordeel. Het is misschien niet onze eigen keuze, maar misschien kunnen we wel begrip 
opbrengen voor de keuze van iemand anders. Gewoon omdat we elkaar in onze waarde 
willen laten. Zou dat kunnen?  

Zouden we eens 2 minuten na kunnen denken als we horen dat iemand een fout heeft 
gemaakt. Een fout die onherstelbare schade heeft aangericht. Maar nu ook weer niet zo 
dramatisch is dat we iemand meteen keihard laten vallen. Iemand waar we vorige week nog 
een pilsje mee dronken. Kunnen we eens met diegene in gesprek gaan. Om te kijken of we 
die opwelling kunnen volgen, zonder meteen te oordelen. Misschien kunnen we ook dan 
geen begrip opbrengen voor iemands keuze, maar dan hebben we het in elk geval 
geprobeerd.  

Iemand onherstelbaar veroordelen is namelijk makkelijker gedaan dan voor iemand om het 
vertrouwen terug te winnen. Als iedereen meteen met een oordeel klaar staat en niet tot 10 
kan tellen, dan is de schade al aangericht. Ik heb altijd veel respect voor mensen die meteen 
de andere kant van het verhaal ook onderzoeken. Hoe is het zover gekomen.  

Laten we bij de eerste zonnestralen met een drankje op het terras eens kijken of het kan.  

Ikke van het genootschap 



Lentetoernooi TCO 
 
Nadat vanwege guur herfstachtig weer op za. 18-3 het lente-toernooi 'n week was verzet,                     
scheen de zon vandaag volop , waardoor 't toernooi z'n naam eer aandeed, al was ook de wind 
merkbaar aanwezig. 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met 12 gegadigden werd er 3 keer 3 kwartier getennist met tussendoor steeds 'n kwartiertje pauze.  
Bij de Dames ging Gonny Wilms met de prijs-viooltjes aan de haal. Anne-Marie  Jeuken had weliswaar óók 2 partijen 
gewonnen, maar had met 'n lager game-saldo 't nakijken.  
Bij de Heren schreef titelverdediger Ab op de Laak als enige deelnemer 3 overwinningen op z'n naam,                                       
wat hem dus ook de nodige tuinverfraaiïng opleverde. Maarten Houba, Leo Lenssen en Martin Wijnhoven bleven 
ondanks hun 2 overwinningen met lege handen achter.                                                                                                                                       
Met dank aan Riny Simons voor 't verzorgen van heerlijke vlaai was de koffie extra lekker. 
Organisator Piet Vloemans had eer van z'n voorbereidende werk, want e.e.a. liep naar ieders tevredenheid. 
TCO kijkt terug op een geslaagd lentetournooi. Zie ook www.tcoostrum.nl 
 
 
 
 
 

De winnaars Gonnie Wilms en Ab op de Laak 
 

SVO korfbal 
 
Uitslagen      Speler van de week 
 
SV Melderslo E1 – SV Oostrum E1 7 – 1  Anne Rutten   
 
Programma 
 
Zaterdag 8 april 
 
SV Oxalis E3 – Oostrum E1   13.00 uur  
 
 
 
 

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

 

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



Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 10 april 2017 is het Alzheimer Café Venray weer open. 
Het café is een maandelijkse informele bijeenkomst waar mensen met dementie, familieleden, 
hulpverleners en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen 
ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en te leren over dementie en aanverwante thema’s. 
 
Het thema van de avond is: 
Wat betekent het om mantelzorger van iemand met dementie te zijn?   
In gesprek met een partner en kind. 

 
Het Alzheimer Café Venray vindt plaats in De Kemphaan, Kennedyplein 1 te Venray. 
Inloop is vanaf 19.00 uur en aanvang van het programma is om 19.30 uur.  
De avond wordt uiterlijk 21.30 uur afgesloten. De toegang is gratis. 
Voor meer info kunt u bellen met de avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray, Joke Halmans, tel. (0478) 583806. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feest bij In Draf!  
Het 10-jarig jubileum van mobiele manege en  
zorgboerderij “In Draf” op de geheel vernieuwde locatie op  
Tuinstraat 18 in Wellerlooi!! 

We willen jullie graag laten zien wat wij allemaal doen en organiseren voor de doelgroepen als 
mensen met een beperking, ouderen (met beginnende dementie) en jongeren met autisme, 
AD(H)D of een andere hulpvraag. 

Onze grote feestdag is op maandag 17 april (2e paasdag) van 11.00u tot 16.00u. 
 

We vieren dit met o.a.  

 Een klein welkomstgeschenkje voor iedereen.  
 Verder zijn er diverse paardenshows, waaronder de bekende Jesse Drent en Eva Roemaat. 
 Een braderie met leuke stands waaronder ook van zelfgemaakte artikelen, gemaakt door 

de doelgroepen waarmee we werken.  
 Gratis huifkar ritten in de omgeving van Tuindorp. 
 Broodjes, soep en wat lekkers bij de koffie 
 Gratis ranjakabouter en luchtkussen voor de kinderen.  

We zien jullie graag op onze opendag en hopen er met z’n allen een gezellige dag van te maken!!  

Groetjes Jeannet Janssen  
en het hele team van In draf. 

 

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

 

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



SVO   VOETBAL 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 1 april 2017    
 
Leunen JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 1 - 2  
VVV'03 JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1 5 - 1  
S.V. Oostrum JO17-2G VCA JO17-1  1 - 1  
ST DEV-Arcen/RKDSO JO15-1 S.V. Oostrum JO15-1 2 - 2  
ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO15-2   -   S.V. Oostrum JO15-2G 10 - 1  
S.V. Oostrum JO11-1 JVC Cuijk JO11-3 8 - 1  
Venlosche Boys JO11-3 S.V. Oostrum JO11-2 1 - 2  
Sporting S.T. JO11-2 S.V. Oostrum JO11-3G 5 - 1 Speler van de week Giaro Catalina 
ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO9-1G   -   S.V. Oostrum JO9-1 12 - 2 Speler van de week Teun Joosten 
S.V. Oostrum JO9-2 SV Venray JO9-7G 1 - 0  
S.V. Oostrum JO9-3 Sporting S.T. JO9-2G 1 - 0  
S.V. Oostrum JO9-4 Wittenhorst JO9-7 1 - 0 Speler van de week Jip Hoex 
S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4   -   S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2  3 – 18  Spelers v/d week Martijn Jeucken en Kevin de Kleijn 
S.V. Oostrum JO7-5/S.V. Oostrum JO7-6  -   Ysselsteyn JO7-3/Ysselsteyn JO7-4   2 – 9  Speler van de week Ties van Dijck 
    
Programma    
 
zaterdag 8 april 2017    
 
S.V. Oostrum JO19-1 ST DEV-Arcen/RKDSO JO19-1 15:00  
S.V. Oostrum JO17-1 Leunen JO17-1G 14:30  
ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO17-2   -  S.V. Oostrum JO17-2G 15:00  
S.V. Oostrum JO15-1 ST Grashoek/Koningslust JO15-1 13:00  
Volharding JO15-4G S.V. Oostrum JO15-2G 14:30  
RKMSV JO13-2 S.V. Oostrum JO13-1G 12:00  
Leunen JO11-1 S.V. Oostrum JO11-1 09:00  
Sparta'18 JO11-3 S.V. Oostrum JO11-2 10:15  
S.V. Oostrum JO11-3G Wittenhorst JO11-6 09:00  
Volharding JO11-3G S.V. Oostrum JO11-4 08:45  
S.V. Oostrum JO9-1 Sportclub Irene JO9-2 11:00  
Sporting S.T. JO9-1 S.V. Oostrum JO9-2 10:00  
VVV'03 JO9-1 S.V. Oostrum JO9-3 09:30  
Melderslo JO9-3 S.V. Oostrum JO9-4 09:00  
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2   - SVEB JO7-1G/SVEB JO7-2G 11:30  
SVOC'01 JO7-1/SVOC'01 JO7-2 S.V. Oostrum JO7-5/S.V. Oostrum JO7-6 10:30  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 1 april 2017    
S.V. Oostrum Vet. S.V. United Vet. 5 - 1  
 

zondag 2 april 2017    
S.V. Oostrum 1 DEV Arcen 1 2 - 2  
S.V. Oostrum 2 SVEB 2 5 - 0  
S.V. Oostrum 3 SV United 2 0 - 3  
SSS'18 7 S.V. Oostrum 4 1 - 6  
SV United 4 S.V. Oostrum 5 3 - 2  
S.V. Oostrum VR1 Volharding VR3 0 - 2  
    
Programma    
 
zaterdag 8 april 2017    
SV Leunen Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
 

zondag 9 april 2017    
Resia 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
Excellent 2 S.V. Oostrum 2 11:30  
Meterik 2 S.V. Oostrum 3 10:30  
S.V. Oostrum 4 SVOC'01 2 10:00  
S.V. Oostrum 5 Sporting S.T. 3 10:30  
ST SC St.Hubert/De Willy's VR2 S.V. Oostrum VR1 10:00  
 
 
 

Vrijdag 21 april 2017 
Vrijwilligersavond 

 
 

 
Beste vrijwilliger van SVO 
 
Wij nodigen je graag uit voor de vrijwilligersavond op vrijdag 21 april 2017. 
 
Een gezellige avond die in het teken staat van de vrijwilliger. De avond begint om 20.00 uur.  
Wij zorgen voor een hapje en een drankje. Tevens huldigen we deze avond onze jubilarissen. 
 
Je kunt je opgeven via onderstaand formulier, doe dit wel voor 16 april a.s. 
Tevens dien je € 5.00 p.p. bij opgave te voldoen. Dit bedrag ontvang je retour op de avond zelf. 

 
 

Naam:  _______________________________________ 
 
* Ik kom alleen / met partner (* doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Dit formulier met de bijdrage in envelop met naam erop inleveren bij:    Job Euwes, Buitenhof 16 Oostrum 
 
 
 
 
 



                      Activiteitenkalender   2017 
  

APRIL  
  
6 Toetjes Zijactief
7 Voorjaarscompetitie TCO
8 Uitwisseling met “’t Lobke” TCO
10 Computeren KBO
11 Kienen KBO
12 Kienen De Zonnebloem
13 Lentewandeling KBO
14 Voorjaarscompetitie TCO
20 Excursie naar EDAH museum KBO
21 Voorjaarscompetitie TCO
24 Knutselen KBO
28 Voorjaarscompetitie (inhaaldatum) TCO
  

MEI  
  
5 Voorjaarscompetitie TCO
8 Knutselen KBO
9 Wandeling met Schaapsherder Zijactief
12 Voorjaarscompetitie TCO
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
19 Voorjaarscompetitie TCO
21 Mariaviering KBO
22 Knutselen KBO
25 Dagtocht KBO
25 Voorjaarscompetitie (inhaaldatum) TCO
26 Voorjaarscompetitie TCO
30 Fietstocht & Picknick KBO
  

JUNI  
  
1 Waterwandeling in Geysteren KBO
2 Voorjaarscompetitie (inhaaldatum) TCO
10 Beachvoetvolleytoernooi 
10_18 Clubkampioenschappen TCO
11 Beachvolleybaltoernooi 
13 Fietsdagtocht & Picknick Zijactief
13 Kienen KBO
14 Midgetgolf (3-Dorpen) KBO
14 Luchtmachtbasis De Peel De Zonnebloem
18 Zomerjazz door Babs en Vincent om 
 (16.00 uur) in de Watermolen 
  



JULI  
  
20 Thuisblijverstoernooi TCO
29 Jeu de Boules (3-Dorpen) KBO
  

AUGUSTUS  
  
8 Kevelaer KBO
27 Luikse markt Harmonie
30 Spellenmiddag De Zonnebloem
  

SEPTEMBER  
  
2 Fietstocht & Feestavond TCO
3_6 4 Daagse reis (3-Dorpen) KBO
12	 Kermisfietstocht	 KBO
15 Najaarscompetitie TCO
19 Kienen KBO
21 Modeshow Zijactief
22 Najaarscompetitie TCO
25 Marcienne Collection (3-Dorpen) KBO
29 Najaarscompetitie TCO
30 Uitwisseling met “’t Lobke” TCO
?_? Uitwisseling met “De GageL” TCO
  

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

NOVEMBER  
  
2 Themamiddag KBO
3 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
4 Herfsttoernooi TCO
7 Lezing: Homeopathie Zijactief
9 Algemen Ledenvergadering Roermond Zijactief Roermond
10 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
14 Kienen KBO
17 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
21 “Verstand op nul” Documentaire (Ruud Lenssen) Zijactief 



Naam:

Leeftijd:

Adres:

Kleur,plak of versier zo mooi mogelijk deze kleurplaat en lever deze in 
bij ’t Allemanscafé  op 27 april voor 15.00 uur. Op donderdag 27 april om 
17.00 uur worden de winnaars bekend gemaakt. Zorg dat je erbij bent!

Kleurwedstrijd Koningsdag 2017



Op  donderdag 27 april 2017 op de parkeerplaats naast 
‘t Allemanscafe presenteert het Oranje Comité Oostrum:

★ Een oranjemiddag vanaf 13.30 uur voor alle Kinderen en Ouders

	 Wat	kunnen	jullie	allemaal	doen:

	 -	 We	beginnen	met	de	tweede	editie	van	de	Kidsrun,	

	 	 inschrijven	voor	deze	Kidsrun	kan	vanaf	13.30	uur

	 -	 Er	is	een	groot	springkussen	voor	groot	en	klein!

	 -	 Er	kan	geknutseld	worden	en	stoep-krijten,

	 -	 Voetballen	en	Korfballen,

	 -	 Kleurwedstrijd	(zie	de	kleurplaat	in	het	Oostrums	Weekblad),	

	 	 kleurplaat	kun	je	inleveren	op	Koningsdag	bij	‘t	Allemanscafé.

	 -	 Van 16.00 tot 16.30 uur; Aostrum ‘s got talent!	Wil	jij	aan	iedereen	laten	zien	wat	jij	heel		

	 	 goed	kunt…dansen,	zingen,	goocheltruc,	gedichtje,	muziek	instrument	bespelen…	

	 	 Dan	moet	je	je	zeker	opgeven!!!		(Kijk	voor	het	inschrijf	formulier	in	dit	Oostrums	Weekblad)

	 -	 Rond	17.00	uur	prijsuitreiking	kidsrun	en	kleurplaat

	 -	 Aan	het	einde	van	de	middag,	rond	17.00	uur:	Familie-BBQ

★ Voor de kinderen is er drinken en iets lekkers

★ Voor alle ouders is het terras open

Koningsdag	is	een	feest	voor	iedereen	en	hoewel	het	een	afgeschermd	terrein	is	willen	we	toch	graag	
alle	ouders	verzoeken	om	op	hun	kinderen	te	letten,	zodat	het	ook	een	feestje	blijft	voor	iedereen.

Het Oranje Comité Oostrum:
Marian	Halferkamps
Lucy	Broers
Eveline	Aapkens
Hilde	Willems


