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Spoorvernieuwing in Oostrum 
 
ProRail vernieuwt van vrijdagavond 16 juni tot en met maandagochtend 19 juni een deel 
van het spoor in Oostrum. Dat is nodig om het spoor in goede conditie te houden zodat 
treinen er veilig en comfortabel overheen kunnen blijven rijden. De werkzaamheden zijn 
tussen de overweg Monseigneur Hanssenstraat en de overweg Witte Vennenweg. In dit 
weekend worden spoorstenen (ballast), dwarsliggers, spoorstaven en wissels vernieuwd.  

 

Overweg afgesloten 
Tijdens de werkzaamheden is de overweg Monseigneur Hanssenstraat in Oostrum afgesloten. De omleidingsroute die wordt 
gebruikt is dezelfde als die al langere tijd wordt gebruikt voor de lopende wegwerkzaamheden. 
Depots 
Voor het opslaan en laden en lossen van spoorballast en dwarsliggers worden een aantal depots ingericht. Er zijn depots bij 
de overweg Monseigneur Hanssenstraat, ter hoogte van de Oirloseweg 4 en bij de kruising Oirloseweg / Witte Vennenweg. 
De bouwkeet zal ter hoogte van Stationsweg 213 staan. 
Bouwverkeer 
De spoorballast wordt per vrachtwagen aan- en afgevoerd. Dat gebeurt van zaterdag 17 juni, ca. 06.00 uur, tot en met 
zondag 18 juni, 08.00 uur. De vrachtwagens rijden via twee routes: Oirloseweg, Germaan, Oostrumse Beek en Stationsweg, 
Henri Dunantstraat, Germaan, Oostrumse Beek. 
Mogelijke hinder 
Naast de vrachtwagens wordt bij de spoorwerkzaamheden divers materieel gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan een 
stopmachine om het ballastbed onder het spoor op de juiste hoogte te krijgen en aan een hijskraan die op de rails staat. 
Ook een aggregaat en werkverlichting horen hierbij. Van het werk en het te gebruiken materieel kunt u hinder ervaren. 
Onze mensen proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de omgeving. 
Gevolgen voor het treinverkeer 
Tijdens de werkzaamheden rijden er geen treinen. Wilt u reizen met de trein? Kijk dan voor actuele reisinformatie op 
www.arriva.nl of www.ns.nl. 
Heeft u vragen? 
Met vragen kunt u terecht bij ProRail via www.prorail.nl/contact of u belt naar 0800-776 72 45 (gratis). Dat kan 
doordeweeks tussen 08.00 uur en 18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast uiteraard ook buiten kantooruren. 
 

 
 
 



ZATERDAG  3 Juni 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

3 juni 09.00u. Inzamelen oud papier
5 juni   19.00u. Repetitie orkest
7 juni 13.30u. Music for Life blokfluitgroep
 14.30u. Music for Life instrumentengroep

16.15u. Leerlingen slagwerk
19.00u. Repetitie Hit-it
20.00u. Repetitie orkest

Agenda

10 juni Concert Broekhuizen en Oostrum
11 juni Defilé Avondvierdaagse Venray
15 juni Optreden Klasse Orkest
22 juni Generale repetitie orkest voor Peeltoernooi
25 juni  Peeltoernooi orkest

DATUM   TIJD             LOCATIE 

12 jul      11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
6 jul        11.00 tot 12.00   Oesterham                                                                                                                                        
09 aug   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
23 aug   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
06 sep   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
20 sep   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
04 okt   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
18 okt   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
01 nov   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
15 nov   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
29 nov   11.00 tot 12.00   Oesterham                                                                                                                                        
13 dec   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
27 dec   11.00 tot 12.00   Watermolen



Zondag 4 juni Eerste Pinksterdag: 9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)   

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

Maandag 5 juni Tweede Pinksterdag: 11.00 uur: heilige mis (samenzang)

Dinsdag 6 juni 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel    

  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.                 
                      
                     

STICHTING HISTORISCHE KRING OOSTRUM EN SPRALAND 

Hebt u al eens op Rooynet gekeken? 

Ga eens naar www.rooynet.nl  kies “deelnemers” en daarna “Historische kring Oostrum en Spraland”. 

Wij hebben intussen op Rooynet een groot aantal foto’s gepubliceerd uit “Oostrums Verleden”. De moeite waard om te 
bekijken. Hebt u opmerkingen over de bijgeplaatste tekst of herkent u personen die niet vermeld zijn, dan stellen wij het 
op prijs als u ons hierover bericht naar mailadres historischekringoostrum@ziggo.nl  

Verder willen wij een beroep op u doen om ons oude foto’s van huizen, boerderijen, dorpsgezichten e.d. ter beschikking 
te stellen om te digitaliseren. Ook oude familie foto’s waarop o.a. gezinnen zijn afgebeeld zijn bij ons welkom.                                     
Na digitalisering kunt u ze terugvinden op Rooynet. U krijgt ze na digitalisering van ons terug. 

Mocht u eens oud materiaal, zoals foto’s en/of documenten over Oostrum willen opruimen, dan zijn wij gaarne bereid 
met u te bekijken of er nog interessante zaken bij zitten om voor de historie te bewaren. 

Wij attenderen u er op dat wij nog Dvd’s hebben met historische beelden over Oostrum, die wij tijdens de 
tentoonstelling in oktober 2014 hebben getoond. De DVD kunt u be-stellen door € 5,00 over te maken op 
bankrekeningnr: NL 38 RBRB 0928 9381 82 met vermelding van: dvd Oostrum en uw naam en adres. 

Ook zijn nog de laatste exemplaren te koop van het rijk geïllustreerde boek over St. Paschalis in Oostrum, de prijs 
hiervan bedraagt € 19,95. Te bestellen door overmaking van het bedrag op bovengenoemd rekeningnummer onder 
vermelding van: boek St.Paschalis en uw naam en adres. 

Zodra wij het bedrag op onze rekening hebben wordt het bestelde bij u thuis bezorgd.  

Graag ontvangen wij uw reacties. 

Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland 

Secretariaat:                                                                                                                                                                    
Valkenkampstraat 6, 5807 AN Oostrum   Telefoonnr.: 0478-583805 E-mailadres: historischekringoostrum@ziggo.nl 

 

 



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

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

Atag, Pelgrim, Etna of Siemens 
voor zeer concurrerende prijzen.

U koopt nergens goedkoper.

Nieuwe 
apparatuur 

in uw keuken?  

En…. 1. Bij ons krijgt u echte garantie  
     op het geleverde werk!
2. Montage door eigen 
     vakkundige monteurs! 

www.keuken-badwinkel.nl



 
 
                             AAN ALLE INWONERS VAN OOSTRUM 
 
 
 
 UITNODIGING PAROCHIEJAARVERGADERING  
 
woensdag 7 juni 2017 om 20.00 uur in “De Watermolen” te Oostrum  
 
Op woensdag 7 juni 2017 wordt om 20.00 uur in “De Watermolen” 
de parochiejaarvergadering gehouden.  
 
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor deze parochiejaarvergadering. 

Tijdens deze vergadering wordt door het Kerkbestuur verslag gedaan van het   
afgelopen jaar en informatie gegeven met betrekking tot de lopende en toekomstige zaken. 
Uiteraard kunt u vragen stellen en op- en aanmerkingen maken. 
 
De notulen van de parochiejaarvergadering van 25 mei 2016 en het financiële overzicht 
van de parochie over 2016 worden ter vergadering uitgereikt. 
Voor de goede orde wordt vermeld, dat deze verslagen alleen en uitsluitend zijn bedoeld 
ter informatie aan de Oostrumse gemeenschap en dat niets mag worden overgenomen 
voor publicatie elders.   
 
 
AGENDA 
 
1.   Opening 
2.   Notulen parochiejaarvergadering 25 mei 2016 
3.   Mededelingen en ingekomen stukken 
4.   Verslag kerkbijdrage; regels en vrijstellingen 
5.   Exploitatierekening en balans 2016 
6.   Begroting 2017 
7.   Liturgische zaken 
8.   Huidige en toekomstige ontwikkelingen (Cluster Oost) 
9.   Verslag Stichting Instandhouding  
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
 
Als Kerkbestuur stellen wij uw aanwezigheid en inbreng ten zeerste op prijs. 
 
Het Kerkbestuur van de Parochie O.L. Vrouw Geboorte Oostrum  
 
 
Jos de Beer, vicevoorzitter  
Mgr. Hanssenstraat 6 
5807 BD Oostrum 
T:  0478-584031 
E:  jgmdebeer@ziggo.nl         
          
            
 





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

 

Volledige 3-dorpen dagreis , donderdag 22 juni 
 

De dagreis is gepland naar de mooie Brabantse Kempen en vertrokken wordt omstreeks half negen..                                                                                                                                                                                              
In  het “Draaiorgelmuseum” in Hilvarenbeek worden we met koffie-cake leuk bijgepraat over de draaiorgels 
uit de oude tijd en kunnen ze zien en horen.   

 Na de lunch volgt per bus met gids en sterke, amusante  verhalen een “smokkeltocht”  en tegelijk kunnen we 
ook genieten van het fraaie Kempen-landschap van Nederland en wellicht ook België.  

Einde rondrit kunnen we in het fraaie en voor iedereen gangbare museum “De Acht Zaligheden” in Eersel o.a. 
via een film en rondzien meer ervaren over het veel vroegere leven van de Kempische keuterboer.   

Eventueel kunt uzelf nog naar het iets verder gelegen prachtige historische marktplein.          

Op de terugweg is nog een diner.   

Belangstellenden (met eventuele introducés) uit Oirlo, Castenray en Oostrum kunnen zich opgeven door 
uiterlijk 5 juni € 65,-  over te maken naar KBO OIRLO,  NL72RABO0138791791 met vermelding van “dagreis”. 
Echter informeer vóór overmaking toch eerst nog even bij Hay Achten. 

Er rijdt slechts 1 bus, dus vol=vol.                                             

Voor informatie kan men terecht bij Hay Achten, tel. 571726 

 
                                                              
Midgetgolf met de 3 dorpen (Oirlo en Castenray) 
 
Datum: woensdag 14 juni 2017 
Aanvang: 13.30 uur 
Plaats:  De Witte Vennen Oostrum 
Kosten: € 5,- (incl. 2 kopjes koffie en een stukje vlaai) 
Betaling: bij voorkeur d.m.v. overmaking naar KBO Oostrum, 
   bankrekening NL76 RABO 0140 0011 15, onder vermelding van: midgetgolf 
  óf een envelop met € 5,- per persoon in de bus bij: 
  Els Hermsen, Het Gevlecht 5 Oostrum 
Opgave: tot vrijdag 9 juni  
 
Leden KBO 
 
Op woensdag 14 juni gaan we midgetgolfen bij Parc de Witte Vennen.                                                                                            
Dit is een prachtige lokatie voor deze sportieve bezigheid. 
Bij slecht weer beslissen we om 12.00 uur of het midgetgolf doorgaat. Er is geen alternatief. 
 
Graag tot ziens op 14 juni. 
 
 
 





 
 Spannende familiespeurtocht 
 

 
Op pinkster-maandag 5 juni organiseert IVN Geijsteren-Venray een spannende familiespeurtocht voor kinderen met 
hun (groot)ouders met als rode draad: beleef het St. Annapark door de ogen van… Deze verrassende tocht start 
tussen 9:30 en 10:30 uur vanaf de parkeerplaats bij het hoofdgebouw op het St. Annaterrein,                                              
(Noordsingel te Venray). Deelname is gratis.  
 
Beleef het St. Annapark door de ogen van... een boswachter, een hond, een wetenschapper of een boom.                                
Tijdens deze spannende natuurtocht ruiken, voelen, kijken, horen en proeven de deelnemers  de rijke natuur.                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen met ouders en/of grootouders gaan de kinderen op 
pad door het St Annaterrein. De zijkanten van het terrein bestaan voor een belangrijk deel uit gemengd bos op 
voormalige stuifduinen. Het middengedeelte is ingericht als parkachtig gebied waarin monumentale bomen en 
prachtige lanen te vinden zijn.                     
 
Er is zelfs een heuse berceau (oude heggen die een tunnel vormen). Kortom, een geweldige omgeving voor een leuke 
speurtocht met familie. De tocht duurt ongeveer 2 uur.  
 
 

Seniorenwandeling Paardekop 
 
Op donderdagmiddag 8 juni organiseert IVN Geijsteren-Venray een excursie voor senioren bij de Paardekop in 
Ysselsteyn. De wandeling start om 14:00 uur bij het Peelken 2 in Ysselsteyn. Deelname is gratis. 

 
De Paardekop is het hoogste gebied van de Peel. Voor de 
peelontginningen was dit een wat glooiend landschap, 
begroeid met heide en smelen (grassoort). Vandaag de dag 
is het een 137 ha groot bos, dat elk jaar nog uitbreidt door 
houtgroei en zaailingen. In het boscomplex liggen diverse 
kleine natuurterreintjes met enkele vennen. Deze worden met 
elkaar verbonden door een ecologische verbindingszone, een 
soort snelweg voor flora en fauna. Enkele jaren terug is 
begonnen met het plaggen van delen vergraste heide en 
sinds 2004 wordt het terrein in de zomer begraasd door 
schapen. De resultaten mogen er zijn! 
In de zomer van 2016 is een boeiend en gevarieerd 
natuurleerpad aangelegd met tal van wetenswaardigheden en 
opdrachten over de natuur en de geschiedenis van het 
gebied. Letterlijk hoogtepunt van de tocht is de nieuwe 18 m 
hoge uitkijktoren. En wie ontdekt alle prachtige houten 
diersculpturen, gemaakt met de motorzaag? 

 
 



     
Perkplanten

Geraniums, Bidens, Calibrachoa’s,Dahlia’s
  Knolbegonia’s, Hangbegonia’s, Surfina’s
Hanggeraniums, Tapijtbloemen, Verbena’s

                         uit stek

Afrikanen, Begonia’s, Lobelia’s, Petunia’s
  Salvia’s, Vlijtigliesjes, Zonnebloemen,
Goudsbloemen, zomerasters, lavatera’s

                         uit zaad

  Groente planten
           In perskluit en pot vele soorten

   Aubergina’s, Courgettes, Komkommers, 
Meloenen, Pompoenen, Tomaten, Paprika’s
 diverse soorten voor kas en buitencultuur

                       zomerprei

    Vaste planten
           Diverse soorten voor de tuin

     Grote Buxus
           Diverse soorten en vormen

                   Pot gekweekt

        Jan.voesten@hotmail.com
    Rouwkuilenweg 29 Ysselsteyn

          Mobiel 06-57677918



 
 
 
 

 
OOSTRUM-CUP 2017:  Editie 16 
 
Na een lang seizoen met pieken en dalen kunnen we ons als SV Oostrum op gaan maken voor het eindschot van het 
voetbalseizoen 2016-2017. In het Pinksterweekend van 3 en 4 juni a.s. wordt er op “Sportpark de Spar” in Oostrum voor 
de 16e keer het A-toernooi gehouden. Er nemen dit jaar 6 teams aan het toernooi deel. De deelnemende teams uit 
onder andere Herpen, Eindhoven en Limmen zijn: VV Acht, VV Limmen, VV Herpinia, SC Westervoort, Keijenburgse Boys 
en SV Oostrum zelf.  
Het toernooi is 16 jaar geleden in het leven geroepen om de spelers een afscheidstoernooi te bieden vanuit de 
jeugdafdeling, voordat zij hun kunsten gaan vertonen bij de senioren.  
De teams arriveren op vrijdagavond 2 juni op het sportpark. Zodra alle teams aanwezig zijn zal er later op de avond door 
de aanvoerders van de teams op een spectaculaire wijze de poule indeling worden bepaald. Later op de vrijdagavond 
zullen de teams het bruisende nachtleven van Oostrum en/of Venray gaan ontdekken. Natuurlijk is iedereen welkom bij 
het Allemanscafé, die voor de teams een arm worstel competitie heeft georganiseerd. 
 
Zaterdag wordt om 9.45 het toernooi geopend, waarna de wedstrijden vanaf 10.00 uur plaats vinden. Er wordt in één 
grote poule gespeeld, waardoor alle teams het tegen elkaar op gaan nemen. Tussen de wedstrijden door zullen de 
teams getest worden op hun andere talenten door middel van een rode draadspel. Het team dat beschikt over de 
meeste ‘schwung’ zal later op de avond beloond worden.  
 
Zondag 4 juni is de finaledag van het toernooi. Na het ontbijt zullen eerst de laatste poule wedstrijden gespeeld worden, 
waarna uiteindelijk de nummers 1 en 4 en de nummers 2 en 3 van de poule via kruisfinales gaan bepalen wie het tegen 
elkaar gaan op nemen in de strijd voor de (dit jaar vernieuwde) felbegeerde Oostrum Cup.  
 
Vanzelfsprekend ligt in dit weekend het accent op voetballen en kunnen toeschouwers genieten van echt 
toernooivoetbal. Hier ligt winst en verlies vaak dicht bij elkaar. Afgaande op de vorige edities staat sportiviteit en de 
gezelligheid onder de teams ook hoog op de agenda.  
 
Om 14.00 wordt de grote finale gespeeld, waarna om ongeveer 14.30 de uiteindelijke winnaar van de “Cup met de grote 
oren” bekend is. Aansluitend vindt de prijsuitreiking plaats. Tijdens het toernooi is er ook een grote loterij, met 
prachtige prijzen, hierbij moet u denken aan voetbalshirts, ballen, sjaals, kledingpakketten etc. 
 
Wij nodigen u uit om samen met ons te genieten op ons prachtige Sportpark “De Spar” in Oostrum. 
 
Organisatie Oostrum Cup 2017 
 
 

29 Juni vindt weer het K.B.O. Jeu de Boulle Tournooi plaats 
Op het BOULLE DROME in Venray 
Er wordt gespeeld in doubletten 

De onkosten bedragen € 3 p.p te betalen bij opgave bij: 
Th. Linskens, Gildestraat 11, Oostrum 

 

 Aanvang 10.00 uur   Aanwezig zijn 9.30 uur 

 





    Het doek is gevallen… 
 
Helaas moeten wij jullie mededelen dat Toneelgroep De Vlasboem gaat stoppen,               
na ruim 70 jaar valt het doek. De laatste jaren hebben we gemerkt dat er minder 
animo is om te spelen en ook om te komen kijken.  Het is voor ons als vereniging 
steeds moeilijker geworden om een toneelstuk op de planken te brengen.                            

Wij hebben daarom het lastige besluit moeten nemen om te stoppen.  
 
Sinds 1946 is toneelgroep de Vlasbloem opgericht vanuit de 
harmonie Sub Matris Tutela.  
In al die jaren hebben wij verschillende toneelstukken opgevoerd 
op de bühne van gemeenschapshuis:                                                                       
D’n Oesterham in Oostrum.  
Verschillende regisseurs, spelers, souffleurs, grimeurs, 
decorbouwers en andere vrijwilligers hebben meegewerkt aan al 
die uitvoeringen. Wekelijks repeteren, tekst oefenen, schilderen, 
langs de deur gaan voor kaarten enz.                                                                                
Samen al die voorbereidingen doen om er een te gekke uitvoering 
van te maken waar het publiek van Oostrum (en daarbuiten) van 
heeft kunnen genieten.  
 
Graag willen wij iedereen bedanken die in deze 70 jaar, op wat 
voor manier dan ook, heeft bijgedragen aan onze vereniging en 
voor ons heeft klaar gestaan! Natuurlijk willen wij ook alle mensen 
bedanken die naar onze uitvoeringen zijn komen kijken.  
Wij hebben er al die jaren met heel veel plezier voor jullie op de bühne gestaan maar nu valt het doek 
definitief! 

 
BEDANKT! 
 
 

CLIËNTEN ZIJN                                                 
TEVREDEN OVER 

SYNTHESE 
Afgelopen jaar is Synthese wederom beoordeeld door haar cliënten en daar is een mooi eindresultaat uitgekomen. 
Synthese is een welzijnsorganisatie werkzaam in de gemeenten Beesel, Gennep, Horst a/d Maas, Leudal, Mook en 
Middelaar, Venlo en Venray. 
 
Aan de cliënten die van Synthese ondersteuning ontvangen (individueel of in groepsverband) wordt gevraagd of ze 
anoniem een korte vragenlijst over hun ervaringen met Synthese willen invullen. Dit wordt zowel schriftelijk als via een 
online in te vullen vragenlijst gedaan. 
 
Onderzoeksbureau Praktikon neemt de analyse en rapportage voor haar rekening.  
Praktikon is een zelfstandige, onafhankelijke organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in (jeugd)zorg, gemeenten en 
onderwijs en is gespecialiseerd in praktijk gestuurd onderzoek, monitoring, training en vragenlijstontwikkeling. 
 
De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de meeste cliënten (zo’n 90%) veel waardering hebben voor Synthese. 
Ze zullen Synthese bij anderen aanbevelen (86%) en ook zelf weer gebruik maken van de diensten van Synthese (92%). 
 
Van alle aspecten worden de medewerkers van Synthese gemiddeld het hoogst gewaardeerd met een 8 als cijfer. 90% 
of meer van de cliënten vindt de medewerker o.a. vriendelijk, respectvol, deskundig en de medewerker neemt volgens 
hen ruim de tijd voor vragen. 
 
De overige aspecten, informatievoorziening en resultaten van de ondersteuning, krijgen een 7,7 of hoger. Om en nabij 
de 90% van de cliënten is tevreden over de informatievoorziening (cijfer 7,7). 
Zo’n 86% van de cliënten vindt dat de ontvangen ondersteuning de juiste aanpak was voor 
hun vraag. Bijna drie kwart van de cliënten geeft aan dat de vooraf gestelde doelen zijn behaald.  
 
Natuurlijk blijven wij altijd proberen om onze ondersteuning te verbeteren en aan te passen naar de wensen van de 
cliënten. Daarom vinden wij het meten van de tevredenheid onder onze cliënten een belangrijk onderdeel van ons 
werk. We willen hen dan ook graag bedanken voor het invullen van de vragenlijsten, hun mening is zeer waardevol voor 
ons. 
 
 
 
           
 
 
           





SVO korfbal 
 
Uitslagen    Speelster van de week 
 
SV oostrum E1 – SVOC E1 0 - 8 Hele team 

  
 
  
 
 

 
Een zinderende finale! 

   Kampioen   -  T.C. Oostrum Gemengd dubbel 35+  -   Kampioen 
 
Het team van T.C. Oostrum 1 is na een eerder kampioenschap in de najaarscompetitie van 2014 nu 
dan ook kampioen geworden van de voorjaarscompetitie 2017.      
Het gemengd dubbel team van de dames Jacqueline van Kessel, Marian Gommans, Astrid 
Vollenberg en Henriette van Bergen en van de heren Marc van Dijck, Marcel Linskens , Michel 

Gregoire en Abe Hogeboom is op de laatste wedstrijddag bovenaan geëindigd na een super spannende sloteindstrijd. 
 
Op de laatste wedstrijddag stond de topper tegen T.C. Rodhe op het programma. Oostrum moest minimaal 3 van de 4 
wedstrijden winnen om kampioen te worden want anders zou de tegenstander de kampioensschaal mee naar huis 
mogen nemen. Volop spanning dus. 
 
In een verzengende hitte konden de toegestroomde supporters op het terras genieten van de eerste twee spannende 
matches. Het Dames Dubbel team, met Henriëtte en Marian, won met overtuigende cijfers 6-3 en 6-2. Het Heren 
Dubbel team, met Marcel en Abe, kreeg te maken met de twee servicekanonnen van Venray maar waren hier goed 
tegen gewapend en wonnen met 6-3 en 6-4. 
Tussenstand: twee wedstrijden gewonnen dus nog minimaal 1 te gaan. 
 
Na de Pauze kregen Jet en Abe in de Mix Dubbel te maken met twee zeer gemotiveerde tegenstanders die nog even 
alles uit de kast wilden halen. Die partij ging uiteindelijk naar Venray met 4-6 en 3-6. 
De tweede Mix Dubbel van Marian en Marcel was dus allesbeslissend voor het behalen van het kampioenschap voor 
beide teams. Het meest spannend denkbare scenario werd uit de kast getrokken want een beslissende derde set (super 
tiebreak) moest uitsluitsel geven wie van beiden de champagne mocht ontkurken 
De laatste opslag van Marian maakte een eind aan alle spanning.  Met een uitslag van 6-4, 4-6 en 7-6 heeft Oostrum 1 
met deze mooie 3-1 overwinning ten koste van Venray het kampioenschap binnengehaald.  
 
Op deze mooie zwoele zomeravond is er nog lang nagefeest. 
Bedankt :Venray voor de champagne, Paul voor de catering , sponsor InteracZie voor de shirts, publiek voor de support 
en natuurlijk alle 8 spelers voor de tomeloze inzet in dit seizoen. 
 
 

 
 
Het bestuur van TCO feliciteert dit team van harte met deze klinkende overwinning!  
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het zegevierende team. Kampioenen!!! 
 
 
Gemengd dubbel 50+ 
 
TC Oostrum GD 50+ heeft zich bij deze voorjaarscompetitie goed geweerd wat uiteindelijk een bevredigende derde 
plaats heeft opgeleverd. T.V. De Ren en De Meulenslag  bleken een maatje te groot maar tegenover de andere 
verenigingen hield Oostrum HD 50+ zich goed staande. Het eindresultaat mag er zijn. Hoewel een kampioenschap 
natuurlijk wat meer tot de verbeelding spreekt. Daarvoor kijkt dit team met een schuin oog naar het team GD 35+. Wie 
weet slaagt dit team hier de volgende keer ook in.  
 
 
Herendubbel 50+ 
 
De spirit was er wel, maar de tegenstanders waren meestal te sterk voor dit – mogelijk wat te vaak van spelers 
wisselend – team. De laatse wedstrijden in Tegelen waren er op of er onder. Tegelen stond op de laatste plaats en 
waren afhankelijk van de resultaten tegen dit team van TCO HD 50+.  
Lag het aan de hitte, lag het aan de baan of aan de ballen? Of was Tegelen toch een maatje te groot. We houden het op 
het laatste… Althans op deze baan! 
 
 
 

  Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor op 
vrijdag 9 juni 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 14 juli. 

 

 



* INFORMEER IN DE WINKEL NAAR DE ACTIEVOORWAARDEN* Informeer naar de voorwaarden in de winkel

Prijzen zijn inclusief
ontspiegelde glazen

vanaf € 169,95



                        Activiteitenkalender   2017 
  

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

JULI  

  
12 Buitenoptreden bij BIT (Aanvang 20.00 uur) Aostrumse Zang Kompeneej
20 Thuisblijverstoernooi TCO
27 Deelname Fietsvierdaagse Venray Aostrumse Zang Kompeneej
28 Optreden Venray-Centrum (tijdens Koopavond) Aostrumse Zang Kompeneej
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
  

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

                  

                     Activiteitenkalender   2018 
  

JANUARI  
  
27 Snerttoernooi TCO
  

MAART  
  
17 Lentetoernooi TCO



Genieten! 
 
Zie jij ze ook wel eens voorbij komen? Die ontzettend gezellige foto’s op Facebook? Uiteraard 
vergezeld van een prachtige tekst in de trant van ‘genieten’, ‘geluk’ of ‘gezelligheid’. Van die foto’s 
waarvan je denkt: als ik een foto knip van mijn geliefde en mij staan wij er nooit meteen zo leuk op. 
Of als ik een foto van mijn dochter of kleinzoon knip, lacht hij nooit zo lief. Dan kijkt hij niet eens in 
de camera! 
Bij het zien van dergelijke foto’s vragen de Spitsbroeders zich altijd af hoe vaak de ‘knipper’ de foto 
opnieuw heeft moeten maken. Hoe lang een vriendinnengroep in dezelfde pose heeft moeten staan 
of hoe vaak een kindje rechtop is gezet om het ultieme geluksmoment perfect vast te leggen voor de 
buitenwereld. Want dat is dan wat wij vaak denken. Iemand knipt en deelt die foto om de rest van de 
wereld te laten zien hoe leuk ze als stel wel niet zijn. Of hoe ontzettend lief en mooi hun kindje wel 
niet is. Helemaal geen foto dus voor het familie- of vakantiealbum, maar een foto voor anderen. 
Is dat een hele erge gedachte? Een gedachte uit jaloezie? Vanuit het gevoel dat anderen het beter en 
leuker hebben dan wij? Eigenlijk denken we van niet. Want als we een snelle doch diepe analyse 
maken van ons leven op dit moment, komen we tot de conclusie dat we heel gelukkig zijn met hoe 
het nu is. Dat we blij zijn met wat we hebben en dankbaar zijn voor alle lieve mensen om ons heen. 
Maar waar komt die gedachte, dat er vaak foto’s worden gemaakt en op social media worden 
geplaatst voor de buitenwereld, dan vandaan? Zou het een afkeer zijn van de huidige cultuur van 
zelfverheerlijking? Een afkeer van de Cristiano Ronaldos van deze wereld. Of is het gewoon onze 
ouderwetse insteek? 
Uiteindelijk komen de Spitsbroeders tot de conclusie dat ze een afkeer hebben van de sociale druk 
die er voor sommigen is om te laten zien dat ze het heel gezellig hebben. Dat je anderen moet laten 
zien dat je allemaal leuke dingen doet en van alls onderneemt. Eigenlijk vinden we het hel erg dat er 
mensen zijn die dit zo voelen. Dat er blijkbaar een cultuur is ontstaan waarin het belangrijker is om 
met anderen te delen wat je doet dan daadwerkelijk te genieten van het moment zelf. 
Hoe vaak zie je niet een vriendengroep in de kroeg staan waarvan de meesten een mobieltje in de 
hand hebben bezig hun netwerk te updaten dat ze het op dat moment heel gezellg hebben in de 
kroeg. Of een vriendinnengroep die maar bezig blijft om de perfecte foto te knippen om iedereen te 
laten zien dat ze zo’n lieve en hechte groep zijn. 
Tegen iedereen die deze sociale druk voelt zouden de Spitsbroeder willen zeggen: leg dat mobieltje 
aan de kant! Leg het weg tijdens het eten, laat het in je broekzak zitten als je op het terras zit en laat 
het onder op tafel liggen als je naar bed gaat. Heb aandacht voor de wereld om je heen. En met 
name voor de mensen om je heen! 
Want op het moment dat je met je mobiel in de hand op de bank of aan tafel zit, als je met je 
mobieltje in de hand in de kroeg staat, dan heb je minder aandacht voor familie of vrienden die er op 
dat moment écht zijn. Waarmee je op dat moment een goed gesprek kunt hebben of waaraan je 
gewoon kunt vragen hoe hun dag is geweest. 
En natuurlijk, stiekem hopen wij toch dat je af en toe nog een fotootje maakt van een grappig of 
mooi moment. En dat je die foto of dat berichtje dan uiteraard post op social media. Want hej, de 
Spitsbroeders zijn dan wel ouderwets, maar ook wij willen gewoon wel op de hoogte blijven van wat 
er in ons sociale netwerk gebeurt. Zodat we je tijdens de carnaval of kermis in de kroeg face to face 
kunnen vragen hoe het met je hond is. Of hoe de verbouwing van je nieuwe huis verloopt. 
  
Hojje wor! 
 
Spitsbroeders 





 

 

...iets voor… 
 

 

? 
Wij als dorpsraad zijn aan het inventariseren of er interesse is 
voor het opzetten van een WhatsApp buurtpreventie 
groep/groepen. Het doel is om met z’n allen Oostrum veilig te 
houden!  

Vind je dit een goed idee en/of heb je interesse om hier iets in 
te betekenen stuur dan een mailtje met je opmerking(en), 
naam en adres naar: buurtpreventieoostrum@gmail.com 

Dan gaan wij als dorpsraad bekijken hoe we hierbij kunnen 
assisteren! 



café
‘t Allejeugd

Beste Jeugd van Oostrum,
‘t Allejeugdcafé organiseert het 

jeugd Beachvolley toernooi 
Op zaterdag 17 juni van 15.30-18.30uur

gaan we er een gezellige sportieve
middag van maken

en sluiten af met een
 heerlijke BBQ

.

Ben jij de jeugd van Oostrum 
(vanaf groep 8 tot 16 jaar)

Geef je op door een mail te sturen naar:
j.h.g.holtackers@home.nl 

doe dit vóór 9 juni 

‘t Allemanscafé|Mgr. Hanssenstraat 45| Oostrum

Kosten voor deze middag 
Beachvolley, BBQ en drinken voor

€7,00

      Biermann-v.d. Eijnden

- 

 

 

 
 

 

      Biermann-v.d. Eijnden


