
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Za. 12 febr. 09.00u. Inzamelen oud papier 
Zo. 13 febr. 10.15 u. Uitwisselingsconcert jeugdorkesten en jeugdslagwerkgroepen van Oirlo, 
  America en Oostrum in het gemeenschapshuis te Oirlo 
Ma. 14 febr.  18.45u. Repetitie leerlingenorkest 
  20.00u. Repetitie orkest 
Wo. 16 febr. 19.00u. Leerlingen tamboerkorps 
  19.00u. Repetitie Hit-it 
  20.00u. Repetitie tamboerkorps 
 
Agenda: 
 
20 febr.  Rommelmarkt 
26 febr.  Inzamelen oud papier 
 
 

ZATERDAG 12 febr. 09.00 – 12.00u. INZAMELEN OUD PAPIER 
 

Locatie terrein van Rattingen Oirloseweg 
 
 

*** ROMMELMARKT HARMONIE OOSTRUM *** 
 
Op zondag 20 februari organiseert Harmonie Sub Matris Tutela haar jaarlijkse rommelmarkt. 
De opbrengst is bestemd voor onderhoud en aanschaf van instrumenten en uniformen. 
De rommelmarkt wordt gehouden in gemeenschapshuis d’n Oesterham. Toegang is gratis. 
De markt begint om 11.00u. Voor de meer waardevolle artikelen is er tijdens de markt een verkoop 
bij opbod. Sluitingstijd 13.00u. 
 
Op zaterdag 19 februari kunnen spullen voor de rommelmarkt,                                                    
(géén grote meubelstukken, grote TV’s en oude computers) tussen 10.00u. en 12.00u. 
afgegeven worden bij d’n Oesterham. 
 

 
 

Redactieadres: 
 

G. Smedts,  
Valkenkampstraat 14, 
5807 AN  Oostrum.  
Tel. 58 46 42. 
E-mailadres:  
oostrumsweekblad@planet.nl 
 

Rabobank: 12.81.44.912 
 

Bezorging:  
“Periodiek”, tel. 582877. 

39e jaargang WK. 6                                                                       Sluitingsavond in te leveren kopij:
    10 februari 2011                                                                                       Maandagavond 18.00 uur

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
R.K. Parochie O.L. Vrouw Geboorte, Oostrum      

                                     
                     
 

 
                        
 
Zondag 13 febr.  9.30 uur: Hoogmis (Volkszang)                   
 familie van Heijster,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,   
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.     
 
 15.00 uur: Doop van Anne-Liza Clephas       
 
 
               Misdienaars: Chris, Esmee, Nic.                                                                             
 
 
 
NB:  Het telefoonnummer van Pastoor A. Keller is 851146.   
         In verband met tijdige publicatie in het Oostrum’s Weekblad en Peel en Maas  
         dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 18.00 uur op te geven bij kerkbestuurslid 
         Jos de Beer  tel.  584031.                                                                               
 

    
 

 

Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend, de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten 
Tel. 0900-8818 

 
 
 
 
 
 
 

WEEKEND- EN NACHTDIENSTEN VENRAYSE APOTHEKEN: 
Apotheek: Antoniusveld, Stationsweg 60d, tel. 584877 
Openingstijden weekend: zaterdag en zondag van 17.00-18.00 uur. 
 
BEZORGDIENST APOTHEKEN VENRAY 
Maandag t/m vrijdag tussen 09.30 en 17.00 kan er bezorgd worden in Oostrum  
(alleen bebouwde kom). Er kan bovendien bezorgd worden tussen 13.00 en 17.00 uur op, 
maandag, woensdag en vrijdag in Oostrum (buiten de bebouwde kom). 

Groene Kruis Winkel - Uitleen verpleegartikelen 
Venray, Schoolstraat 7 (maandag 13.00-17.00 uur,  

dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.30 uur)  
Tel. 088-6108861, 24 uur per dag bereikbaar. 

Weekenddiensten huisartsen 

Weekend- en nachtdiensten venrayse apotheken 

GEEN SPOED, WEL POLITIE ? BEL DAN 0900 - 8844 



  
 
 
 
 
 
 

 
 
Mededeling  
 
De vergadering van de dorpsraad die gepland staat op 15 februari 2011 is een interne 
vergadering van de dorpsraad en derhalve niet openbaar. 
 
De dorpsraad wil in deze vergadering onderling over de mogelijkheden discussiëren om de 
inwoners anders en op een betere wijze te betrekken bij onderwerpen die doorgaans in de 
openbare vergaderingen aan de orde komen.  
 
Wij zullen u over het resultaat van deze discussie op de hoogte brengen 
 
Dorpsraad Oostrum 
 
 

 
 
Afgelopen zaterdag, 5 februari, reed Luca de Rijck met haar pony Omira de 
Limburgse Kampioenschappen in Beek. De combinatie startte in de hoogste 
klasse DE-Z2 en behaalden in een sterk deelnemersveld de derde prijs.  
 
Van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie! 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
FEBRUARI 
 
12  Februari Klingelbal met uitreiking Orde van Verdienste (D’n Oesterham) CV. De Karklingels 
13  Februari  Uitwisselingsconcert jeugdorkesten Oirlo en Oostrum  Harmonie 
15  Februari  Besloten Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) Z 20.00 uur Dorpsraad 
15  Februari Jaarvergadering       KBO 
20  Februari  Rommelmarkt        Harmonie 
22  Februari Ria v/d Eijnden lingerie (Badkleding voor mensen met borstkanker) Zijaktief 
22  Februari Kienen         KBO 
24  Februari Carnavalsavond met medewerking van de Aostrumse Zangkompeneej KBO 
26  Februari Verkoop carnavalskrant (Café-Zaal Back in Time)   CV. De Karklingels 
27  Februari Wagenoverdracht met aansluitend receptie prins (D’n Oesterham) CV. De Karklingels 
 
MAART 
 
03  Maart Workshop OV-Chipkaart      KBO                                               
05  Maart Carnaval        CV. De Karklingels 
06  Maart Carnaval        CV. De Karklingels 
07  Maart Carnaval        CV. De Karklingels 
08  Maart Carnaval        CV. De Karklingels 
09  Maart Aswoensdag        CV. De Karklingels 
15  Maart Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) F 20.00 uur  Dorpsraad 
16  Maart Smakt met Oirlo & Castenray               KBO                                               
16  Maart Bedevaart & Quiz te Smakt      Zijaktief 
17  Maart Dag voor alleengaande (Kringactiviteit)    Zijaktief 
19  Maart  Potgrondaktie        Harmonie 
19  Maart  Wervingsactie nieuwe leden/leerlingen harmonie   Harmonie 
20 Maart   Sing Challenge De Schatberg  medewerking van                      Aostrumse Zangkompeneej. 
22  Maart Kienen         KBO 
26  Maart Lenteconcert        Aostrumse Zangkompeneej. 
31  Maart Mw. Vievermans (Huidaandoeningen)     Zijaktief 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 

Helaas constateren vele ouders dat er nog steeds HONDEPOEP   
op het grasveldje en ook op het trottoir komt bij de achteringang   

van de school De Meulebeek ter hoogte van de Vlasakker.   
Deze poep blijft netjes liggen totdat één van onze kinderen   

er eens “lekker” doorheen loopt.   
Ik wil zowel de hond als zijn baasje waarschuwen voor het feit   

dat als ik ooit bij dit onfatsoenlijk gedrag van de hond en zijn baasje uitkom,   
ik ook een neiging naar onfatsoenlijk gedrag zou kunnen krijgen…….. 

 
Een boze ouder die afgelopen week zijn kind eens lekker van de hondestront heeft ontdaan! 



 
 
 

ROMMELMARKT
 
 

ZONDAG 20 FERUARI 2011 
 

 
GEMEENSCHAPSHUIS OOSTRUM 

 
  

AANVANG: 11.00 uur 
 
 VERKOOP BIJ OPBOD: 11.45 uur 
 
 SLUITING: 13.00 uur 
 
       Organisatie: 
 
       Harmonie Sub Matris Tutela 



PAROCHIE O.L. VROUW GEBOORTE OOSTRUM  
 
Tarieven voor 2011    
   
 

Na ingewonnen advies bij de verschillende instanties zal jaarlijks een aanpassing van de tarieven 
plaatsvinden. Uitgangspunt is daarbij altijd dat de tarieven binnen onze parochie in redelijke  
overeenstemming zijn met de tarieven zoals die door het bisdom worden geadviseerd en zoals    die 
ook elders in het dekenaat worden gehanteerd.   
 
 
Omschrijving                  Bedrag in € 
 
 

1. Minimumkerkbijdrage 
De minimumkerkbijdrage bedraagt               75,00 
  

2. H.Missen 
a) op zaterdag en zondag                   21,00 
b) op maandag t/m vrijdag                       7,00  
 

3. Doopsel 
Bij toediening van het doopsel worden geen kosten in rekening gebracht, 
maar er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Bij geen of onvoldoende deelname aan de kerkbijdrage        35,00 

 
4. Huwelijksdienst 

Bij geen of onvoldoende deelname aan de kerkbijdrage 
(inclusief  kosten van een koor)         315,00 

 
5. Jubileumdienst 

Bij geen of onvoldoende deelname aan de kerkbijdrage 
a) van maandag t/m vrijdag  (inclusief kosten van een koor)               180,00 
b) op zaterdag en zondag buiten de reguliere dienst 
    (inclusief kosten van een koor)                   225,00 

 
6. Rouwdiensten 

a) Uitvaartdienst in de kerk, indien geen of onvoldoende deelname 
    aan de kerkbijdrage (inclusief kosten van een koor)           315,00 

 b) Avondwake                                  55,00 
 c) Avondwake zonder uitvaartdienst               150,00 

d) Begeleiding naar het crematorium         150,00 
 e) Crematiedienst (zonder uitvaartdienst in de kerk)       315,00 
 

7. Begraafrechten op Trans Cedron 
a) Grafrecht voor een volwassen persoon voor een periode van 20 jaar        745,00 
b) Grafrecht voor een kindgraf voor een periode van 20 jaar        371,00 
c) Urn plaatsen op een asbusbewaarplaats voor een periode van 20 jaar      458,00 
d) Voor het plaatsen van een gedenkteken of kruis       85,00  
e) Verlengen grafrecht voor een volwassene voor een periode van 10 jaar   372,50 
f)  Verlengen grafrecht voor een kind voor een periode van 10 jaar       185,50 
g)  Verlengen urn-begraafplaats voor een periode van 10 jaar        229,00 

 
 
 



8. Overige 
Collecte                          1,00 

 Offerkaars                                                                                                           0,50 
 Noveenkaars                                                                                                       5,00  
 Trouwkaars of andere kaarsen                                                              op aanvraag 

Ansichtkaart                                                                                                        1,00 
Beeldje O.L. Vrouw van Oostrum                                                                      49,00   
 

 
9. Bijzonderheden 

Doopsel, rouw -,  trouw - en jubileumdiensten worden niet in rekening gebracht, indien                  
voldaan is aan de minimumkerkbijdrage in de vier voorgaande jaren ( al sinds 2006!). 
Wanneer de gemiddelde kerkbijdrage over de vier voorgaande jaren beneden de   
minimumkerkbijdrage ligt, wordt de feitelijk ontvangen bijdrage in mindering gebracht op het 
verschuldigde bedrag. 
Een trouwpaar, al dan niet in onze parochie wonende, komt voor de vrijstellingsregeling in 
aanmerking, indien de ouder(s) conform de vastgestelde norm deelneemt aan de 
kerkbijdrage in Oostrum. 
Indien een van de ouders niet in onze parochie woont en niet deelneemt aan de 
kerkbijdrage van onze parochie, doch de andere ouder wel, dan geldt voor het in onze 
parochie wonende trouwpaar de vastgestelde vier-jaren-regeling. 
 
Aan deelnemers van de kerkbijdrage in de parochie van O.L. Vrouw Geboorte te Oostrum  
wordt op het tarief voor het vestigen van het eerste grafrecht een korting verleend ter 
grootte van de kerkbijdrage over de laatste vier jaren voorafgaande aan   het overlijden. 
De minimale kosten voor 2011 blijven echter            €  300,00    
 
NB: Sinds 2001 geldt de regel, dat nabestaanden het recht hebben om 
       “gratis” maximaal 12 H. Missen binnen 3 jaar te laten doen/ te bestellen  
       voor hun overledene, indien en nadat voor die overledene de avondwake en/of  
       uitvaartdienst in de parochiekerk van Oostrum heeft plaatsgevonden!!!             
 
 
Het Kerkbestuur O.L. Vrouw Geboorte Oostrum                                           

 
 Oostrum, 2011                                                                                                                                             
 
 

 
 

 
KOPIJ GRAAG INLEVEREN VÓÓR MAANDAGAVOND 18.00 UUR 



 

 

 
Dag voor alleengaanden 2011 

 
Ontmoetingsdagen voor alleengaande vrouwen: “Samen Onderweg” 
 
Binnenkort organiseert ZijActief Limburg de jaarlijkse Dagen voor Alleengaanden voor de regio 
noord  wordt deze alleengaande dag gehouden op 17 maart in cafézaal ’t Brugeind te Meerlo. 
Prijs: Voor leden €15,00 voor niet leden €18,00. 
Gelieve het bedrag over te maken op rekeningnummer 140093613 Rabobank tnv Zijactief Oostrum 
met vermelding van achternaam deelnemer. 
 
Programma 
  
  9.30 uur  Ontvangst met koffie of thee.  
10.00 uur 
10.05 uur 
10.45 uur 
11.00 uur 
 
 
12.30 uur 
14.00 uur  
 
15.00 uur 
15.30 uur 
16.00 uur 

Opening door dagvoorzitter. 
Gebedsviering 
Pauze 
Met de chip kaart in de hand 
Over het openbaar vervoer en de chipkaart 
Door Ine Hellwig en Jo Linders. 
Lunchpauze 
Blijspel ‘Moeder staakt’ 
Door de culturele groep van ZijActief Stramproy 
Optreden ZijActiefjes Stramproy 
Koffiepauze 
Afsluiting van de dag 

Aanmelding 
 
Bij Marjo Nielen secretaris ZijActief telefoon 0478-582569 of email: marjonielen@gmail.com  
vóór vrijdag 25 februari 2011. Bij annulering betaalt men de volledige kosten. 
 
 
 

Lentebeurs 2011: ”…ít’s a woman’s World!” in het MECC Maastricht 
 
Datum: woensdag 13 april 2011 
Kosten: € 20,50 voor leden en  € 24,50 voor niet-leden van ZijActief. 
    (graag z.s.m. overmaken op rek.nr. 1400.93.613 Rabobank). 
 Dit is incl. entreegeld en buskosten. Bij annulering betaalt u  de totale kosten 
Opgave: vóór 9 maart  bij Jo Direks tel . 587853.  
 
Net als vorig jaar kunnen leden van ZijActief en hun vriendinnen op woensdag  13 april 2011 met 
korting naar Lentebeurs in het MECC Maastricht.  
Leden betalen € 8,00 voor een entreebewijs en niet-leden betalen € 10,00 voor een entreebewijs. 
De entreeprijs is (alléén op 13 april) inclusief gratis gebruik van de garderobe, gedurende de dag 
een gratis kopje koffie of thee op vertoon van een tegoedbon. Daarnaast ontvangen alle ZijActief 
bezoekers die dag een aantal leuke aanbiedingen en kortingen in de vorm van kortingsbonnen.  
Eigen vervoer is ook mogelijk dan kan men volstaan met een entreebewijs. 
De opzet is vernieuwd, er zijn dagelijks optredens van landelijke bekende artiesten. Bovendien 
presenteren diverse nieuwe merken zich op de beurs en is er een totaal vernieuwde modeshow, 
voldoende redenen om de 55ste editie van de Lentebeurs niet te missen. De beurs is geopend 
vanaf 11.00 uur. Er is dit jaar geen centrale ontvangst. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektricien nodig? 
 

Voor al uw elektrotechnische 
werkzaamheden in en om uw woning        

of bedrijf. 
 

SPARKS 
Elektro – Oostrum 

 

Bel of mail voor vrijblijvende offerte: 
06 13433120 

Sparks-Oostrum@home.nl 

RAMEN DEUREN EN KOZIJNEN IN 
ALUMINIUM KUNSTSTOF HOUT 
 
 

  ALLE SOORTEN GLAS 
  TIMMERWERKEN 

VERBOUWINGEN E.D. 
 
J. VAN DE LIGT  

TIMMER/ONDERHOUDSBEDRIJF 
DE CUYPERSTRAAT 37 

WANSSUM        0478 – 53 21 84 



SV Oostrum Jeugd 
 
Programma zaterdag 12 februari 
 
S.V. Oostrum A1-GFC'33 A1,15:00 
Helden A2-S.V. Oostrum A2,15:00 
S.V. Oostrum B1-Leunen B1,13:00 
SV Venray MB1-S.V. Oostrum M11B1,11:15 
Venlosche Boys C2-S.V. Oostrum C1,13:30 
SV Venray C6-S.V. Oostrum C2,13:15 
Montagnards D1-S.V. Oostrum D1,12:30 
Sparta'18 D3-S.V. Oostrum D2,12:15 
S.V. Oostrum D3-Wittenhorst D4,9:00 
S.V. Oostrum D4G-VCH D1,11:30 
VCH E1-S.V. Oostrum E1,11:00,vertrek 10.00 
S.V. Oostrum E2-Stormvogels'28 E2,9:30 
S.V. Oostrum E3-Sparta'18 E7,9:00 
Leunen E4-S.V. Oostrum E4,9:15 
SSS'18 F1-S.V. Oostrum F1,9:00 
Meterik F2-S.V. Oostrum F3,9:15 
S.V. Oostrum F4-Stormvogels'28 F3,12:00 
 
Zaalvoetbal 
 
Oostrum F2 Finale Maashees  aanvang 12.55 
Oostrum F3 Finale Maashees  aanvang 13.20 
 

 
SV Oostrum Senioren 
 
Uitslagen zaterdag 5 februari 
 
Wittenhorst Vet.-S.V. Oostrum Vet.,3-1 
 
Uitslagen zondag 6 februari  
 
S.V. Oostrum 1 - SVEB 1,2-3 
S.V. Oostrum 2 - Ysselsteyn 2,1-2 
S.V. Oostrum 3 - Ysselsteyn 3,1-4 
S.V. Oostrum 5 - America 4,2-3 
Melderslo 3 - S.V. Oostrum 6,0-2 
Rood Wit'62 DA1 - S.V. Oostrum,1-1 
 



Programma  zondag 13 februari 
 
Mierlo Hout-S.V. Oostrum Vet.,16:15 
 
Programma  zondag 13 februari 
 
S.V. Oostrum 1-vvVOS 1,14:30  Wedstrijdsponsor Verstappen verpakking 
S.V. Oostrum 2-Heijen 2,12:00 
Melderslo 2-S.V. Oostrum 3,11:00 
Volharding 6-S.V. Oostrum 4, 10:00 
EWC'46 4-S.V. Oostrum 5,10:30 
S.V. Oostrum 6-Blerick 8,9:30 
S.V. Oostrum DA1-VOW DA1,10:00 

 
 

 
Oostrum niet opgewassen tegen koploper 
 
Ook de tweede thuiswedstrijd na de winterstop heeft voor Oostrum niet het 
gewenste resultaat gebracht. Tegen koploper SVEB werd aanvankelijk goed 
partij geboden maar na negentig minuten voetbal stond er toch een terechte 2-
3 nederlaag op het scorebord. 
Na een van beide kanten aftastende beginfase nam Oostrum in de 12e minuut 
brutaal de leiding. Een indraaiend schot van Niek van Bergen werd door Chris 

Wilschut attent in de korte hoek binnengeprikt: 1-0. De koploper leek niet echt onder de indruk van 
de snelle achterstand en bleef geduldig achteruit leunen zonder echt druk uit te oefenen op de 
Oostrumse defensie. Speculerend op de individuele klasse van hun balvaardige spitsen kwam 
SVEB een aantal keren zeer dreigend opzetten. Omdat ook Oostrum zich aanvallend niet 
onbetuigd liet ontwikkelde zich een amusante eerste helft. Met veel inzet leek Oostrum de kleine 
voorsprong dan ook vast te houden tot het rustsignaal. Echter, in een tijdsbestek van drie minuten 
wist SVEB de wedstrijd in eigen voordeel te doen kantelen. Na balverlies in de Oostrumse 
voorhoede zochten de gasten razendsnel de aanval. Via linkshalf Sjors Schatorjé kwam de bal in 
de voeten van spits Rick Tissen die prachtig afrondde: 1-1. Niet veel later nam SVEB op vrijwel 
identieke de leiding. Na een snelle omschakeling kwam de bal bij Gijs van Lin die direct wilde 
uithalen. Zijn mislukte schot kwam vervolgens met wat fortuin in de voeten van Joris de Mulder 
terecht die uit de draai Ralph Kessels passeerde: 1-2.  
De tweede helft leek de thuisploeg wat aangeslagen van het zo simpel uit handen geven van de 
voorsprong. Het geloof in eigen kunnen had duidelijk een deuk opgelopen en de overtuiging dat er 
deze wedstrijd wel degelijk wat te halen viel leek verdwenen. Dit had tot gevolg dat SVEB met een 
beetje meer scherpte al snel naar een grotere voorsprong uit had kunnen lopen. Uiteindelijk 
hadden de blauwzwarten hier de helpende hand van de scheidsrechter voor nodig. De ingevallen 
Maarten de Bakker ging in het eigen strafschopgebied een duel aan en maakte hierbij licht contact 
met zijn tegenstander. Na enige twijfel besloot de arbiter een penalty te geven die onberispelijk 
binnen werd geschoten door Tim Geurts: 1-3. Met nog een kwartier op de klok ging Oostrum alles-
of-niets spelen en werd de lange verdediger Tim Euwes als stormram in het veld gebracht. Vlak na 
zijn entree was Euwes ook dicht bij de aansluitingstreffer maar zijn schot raakte de binnenkant van 
de paal. Die aansluitingstreffer zou er even later wel komen toen Niek van Bergen profiteerde van 
slecht verdedigen aan SVEB-zijde: 2-3. Met de moed der wanhoop pompte Oostrum in de laatste 
minuten de ballen lukraak richting vijandelijk doel, maar de gelijkmaker zou niet meer vallen. Na 
wederom een nederlaag blijft Oostrum op de laatste plaats staan en moet er zondag thuis 
gewonnen worden van het Venlose VOS. 
 
 



Eerste seizoensnederlaag ideale schoonzonen 
 

Ysselsteyn 2 – SV Oostrum 2  2 - 1 
 

 
We zijn er weer! Na een lange, donkere, koude en onstuimige winterstop stond er 
vandaag eindelijk weer eens een competitiewedstrijd voor SVO 2 op het programma. En 
deze week zelfs een wedstrijd die doorgang zou vinden. Want waar de wedstrijd tegen 

de oranje hemden uit Leunen vorige week nog werd afgelast, daar stond deze 
zondag niets een derby tegen Ysselsteyn in de weg. 
Of het zou de onduidelijkheid moeten zijn over de plaats van handeling. Want 
waar het officiële programma en de KNVB site duidelijk aangaven dat 
Ysselsteyn vandaag de thuisploeg was, daar stonden om 12u30 de 22 

matadoren toch echt in het gareel op sportpark de Nieuwe Spar. Een gevolg van de legionella besmetting 
die de Spar teisterde aan het begin van het seizoen en het onderling ruilen van het thuisvoordeel tussen 
beide verenigingen. 
Een wedstrijd dus tegen de all-whites-met-de-rode-sokken uit Pieëlreuzenland die zich dit seizoen netjes in 
de middenmoot van 4J weet te handhaven. Een ploeg ook waarvan SVO 2 de eerste wedstrijd zeer 
professioneel met 0-3 had gewonnen en waar, zeker gezien de titelaspiraties, ook vandaag van gewonnen 
diende te worden om de druk op JVC en Achates hoog te houden. Dit was op voorhand de situatie en tevens 
de duidelijke boodschap van de technische staf. Oorlog moest er worden gemaakt! 
Maar nadat het eerste fluitsignaal had geklonken was er van dit belang weinig meer te merken. De ideale 
schoonzonen leken te bezwijken onder de druk en hobbelden als makke schapen met een witte vlag over 
het veld. Het leek alsof de winterslaap nog niet volledig ten einde was en de beer nog in zijn hol lag. Dit was 
niet het Oostrum 2 dat kampioen wilde worden, dat het publiek op de banken kreeg en zorgde voor 
‘hennevel’ langs de lijn. 
Het was dan ook niet verwonderlijk dat Ysselsteyn in het begin van de wedstrijd het initiatief nam en 
probeerde SVO onder druk te zetten. De meeste duels werden verloren door Oostrum en er zat geen lijn in 
het anders zo verzorgde spel. Het befaamde BoRoRo trio werd zelfs nauwelijks in stelling gebracht, vanaf 
het middenveld was de passing-game niet verzorgd en de achterhoede oogde nu niet echt als Fort Knox. De 
winterstop leek niet goed verteerd. 
Dat dit beeld gedurende de eerste helft werd bijgesteld, mag een compliment voor de ploeg worden 
genoemd. Er werd vaker voor de logische en makkelijke oplossing gekozen, ballen werden in de voet 
gegeven en er werd meer strijd geleverd. Dit leidde uiteindelijk tot een kanteling in de wedstrijd, de eerste 
kansen voor SVO en in minuut 32 zelfs tot een doelpunt voor de ideale schoonzonen. Een voorzet van Marc 
‘Melvin’ Biermann werd over de keeper gekopt door Arjan ‘Der Bomber’ Kempen waar Mark ‘Screbby’ 
Broeren zeer attent reageerde en zijn tweede treffer van het seizoen liet aantekenen. Oostrum op 0-1 in een 
thuiswedstrijd!?! 
Dat buiten dit doelpunt geen tweede viel in de eerste helft mag achteraf gezien worden als een klein wonder. 
En wellicht zelfs als de beslissing in de wedstrijd. Want na het goed afsluiten van de eerste helft, startten de 
ideale schoonzonen weer zonder overtuiging aan de tweede en werd het initiatief gelaten aan Ysselsteyn. 
Het doelpunt dat uiteindelijk in de 57e minuut viel, kwam echter gelukkig tot stand. 
Het geluk zat niet in de actie van de nummer 9 van de wit hemden, een kleine dribbelaar, nauwelijks een 
Pieëlreus te noemen, maar meer in het vervolg. Na de actie over rechts zette hij de bal namelijk strak over 
de grond voor waarna het leder via een Oostrum verdediger voor de voeten van de witte nummer 11 
caramboleerde. Om deze bal af te ronden hoefde je geen Messi of El Hamdaoui te zijn met als gevolg de 1-1 
op het bord. 
Dat zelfs dit tegendoelpunt SVO 2 niet wakker schudde was verontrustend. Er werd wel geprobeerd iets van 
een fatsoenlijke aanval op te zetten, alleen lukte dat van geen kanten. Het leek onmogelijk om de bal over 4 
of 5 schijven rond te laten gaan en de lange bal werd meer en meer gehanteerd. Dat hiermee de Peel-
ontginners in de kaart werden gespeeld, bleek wel uit het doelpunt dat in minuut 75 viel. Een lange bal van 
achteruit de Ysselsteyn defensie werd met het hoofd verlengd naar de rappe nummer 9 die vervolgens 
makkelijk de 2-1 kon scoren. Oostrum op achterstand en weinig hoop op een ommekeer in de wedstrijd. 
Omdat een slotoffensief van de ideale schoonzonen uitbleef en Ysselsteyn niet meer echt in de verdrukking 
kwam, bleek de 2-1 ook de eindstand van de wedstrijd te zijn. Ongeloof bij alles en iedereen die rood-wit een 
warm hart toedraagt, maar toch echt de eerste nederlaag van SVO 2 deze competitie. En omdat JVC zijn 
plicht deed, is de achterstand op de koploper uit Cuijk ondertussen opgelopen tot 9 verliespunten.... 
Volgende week staat de wedstrijd tegen Heijen 2 op het programma. Een match die vertrouwd om 12u00 
begint en waar alle steun weer welkom is. Winnen is wederom de opdracht om het doel van dit jaar, 
kamipeon van 4J, niet nog verder uit het oog te verliezen. Tot dan! 
 
Aostrum 2. 



 



 
 
 
 
 
 

UITSLAGEN 
 
Welpen; 
Peelkorf 2 -     SVO 1            1-2  
SVO 1  -         Merselo 1        6-0             
 
Mini E; 
SVO 1- Peelkorf 3       4-0              
 
Junioren; 
Oostrum A1 - Sporting ST A1 8-4 
 
Aspiranten; 
Oostrum B1 - HBSV B2 2-3 
 
PupillenC1; 
Oostrum C1 - Oranje Wit (L) C2  3-4 
    
PupillenD2; 
Oostrum D2 - United D1  1-5 
    
PupillenD1; 
Oostrum D1 - Wittenhorst D1  4-1 
 
 
PROGRAMMA 
 
PupillenD1;  
12-02-2011 09:30  Wedstrijd:  HBSV D1 - Oostrum D1  
Locatie:  Egerbos 1 en 2 / VENLO  
 
AspirantenB1; 
12-02-2011 11:00 Wedstrijd:  Roka B1 - Oostrum B1  
Locatie:  De Schans / REUVER  
 
PupillenD2; 
12-02-2011 12:30  Wedstrijd:  Merselo D1 - Oostrum D2  
Locatie:  De Raayhal / OVERLOON  
 
JuniorenA1; 
12-02-2011 14:30  Wedstrijd:  De Korfrakkers A3 - Oostrum A1  
Locatie:  Ter Aa / ERP  
 
Midweekdames2; 
14-02-2011 19:00  Wedstrijd:  Oostrum 2 - Lottum 3  
Locatie:  De Raayhal / OVERLOON  
 
Midweekdames1; 
14-02-2011 21:00  Wedstrijd:  Swift (V) 4 - Oostrum 1  
Locatie:  De Visgraaf / VELDEN  



 

 

 

TE KOOP 

AQUARIUM (100x50x40CM)  

met Vissen en 2 Tetratec (EX600) 
filters 1200 Ltr/per uur 

Tel. 58 43 22 
 



UITNODIGING 
Het nieuwe jaar is weer van start gegaan en voor wat betreft de activiteiten heeft 
de activiteitencommissie gekozen voor een andere opzet. 

Zo willen we het nieuwe jaar op zaterdag 19 februari 2011, om 11 uur, starten met een 
opentoernooi of te wel een “Snert”toernooi. Zodat iedereen weer ontwaakt en weer sportief actief 
wordt. De indeling zal door loting plaatsvinden en het inschrijfgeld bedraagt 5 euro. 

Laten we er samen een mooi tennisjaar van maken. 

De inschrijving kan plaats vinden via een mail op de site van TC Oostrum, of telefonisch bij Jac. 
Van der Meijden, tel. 0478 – 588323. 

Opgave vóór 12 februari 2011. 

De activiteitencommissie. 

BESTE LEDEN, 

In april start weer de dorpencompetitie.  

Er wordt gespeeld op zaterdagavond en/of zondagmorgen. 

Een team bestaat uit minimaal 4 personen namelijk 2 heren en 2 dames. Het is raadzaam om met 
1 dame en 1 heer het team samen te stellen zodat je kunt wisselen. Er wordt gespeeld 1x dames 
enkel, 1x heren enkel, 1x damesdubbel, 1x herendubbel en 1x mix. Ben je met 2 dames en 2 
heren dan speelt ieder twee wedstrijden. Wedstrijden duren 2 sets, en kunnen dus wat tijd dus 
verschillen. Er kunnen zich meerdere teams opgeven. Er is ook een beginners poule, zodat 
iedereen mee kan doen.  

Wij geven de mogelijkheid om je als compleet team op te geven, maar je kunt je ook als individu 
opgeven waarna een team wordt samengesteld. 

Opgeven vóór 06-03-2011 bij Leo Lenssen, Hatendonkstraat 9, Oostrum.                        
Schriftelijk of via email: lenssenleo@hotmail.com 

De toernooicommissie 

Hallo jongens en meisjes 
 
Het is weer bijna lente en dan begint het nieuwe tennisseizoen.                                                             
En dus ook de jeugddorpencompetitie. 
 
De jeugddorpencompetitie begint dit jaar begin april en zal meer verdeeld worden over de 
maanden april, mei en juni. Zoals voorafgaande jaren hopen we dat er ook dit jaar weer veel teams 
zich hiervoor aanmelden. Je kunt je als team (minimaal 4 personen, het liefst meer ivm reserve) 
opgeven, dus vraag andere leden om samen met jou een team te vormen.  Als je je individueel 
opgeeft zullen we kijken of we je kunnen indelen bij een ander team.  
 
Er wordt gespeeld op woensdagmiddag tussen 14.00 - 15.30 uur (poule A-B), tussen 17.30- 19.00 
uur (poule C) of op vrijdagavond tussen 17.30 - 19.00 uur (poule D-E). Er wordt in de volgende 
dorpen gespeeld Merselo, Swolgen, America, Leunen/Veulen/Heide, Ysselstijn en Oirlo/Castenray 
en Oostrum of al deze dorpen meedoen is afhankelijk van de aanmeldingen per poule. 
 
De deelname is gratis en de sportiviteit staat voorop! Meld je allemaal aan! 
 
Opgave voor 15 februari, via junioren@tcoostrum.nl of 06-41236253. 
Als je vragen hierover hebt kun je gerust mailen of bellen. 



 

 

 

 

 



Aege Bòjjum Live/ Pas Op! N.A.T. 2011 
 

De artiesten zijn al hard aan het oefenen. Weet jij al wie er allemaal meedoen tijdens deze 4e editie 
van Aege Bòjjum Live en 3e editie van Pas Op! N.A.T.? 
De eerste repetitie is geweest. Daarom kunnen we jullie beloven dat het helemaal goed komt en 
dat jullie de nodige zeer verrassende optredens te wachten staan die jullie zeker niet willen 
missen.  
 
Bij deze wat praktische informatie: 
 
Data: 
Aege Bòjjum Live: zaterdag 9 april 2011 
Pas Op! N.A.T.: zondag 10 april 2011 
 
Locatie: 
Holland House op de Hulst (HHH), oftewel: de hal van Hans Manders 
 
Kaartverkoop: 
De kaartverkoop voor Aege Bòjjum Live is op zondag 20 maart 2011. 
In de voorverkoop kost een kaartje € 10,- en aan de kassa (voor zover er nog kaarten zijn) € 12,-. 
Dit is inclusief garderobe. 
De entree voor Pas Op! N.A.T. is gratis. 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
Jaarvergadering 
  
 
 
15 februari jaarvergadering, om 14.00 uur in zaal Back in Time 
 
Wij hopen u allen te mogen verwelkomen. 
 
 

FNV-belastingservice Venray eo. 
 
Binnenkort vallen de “blauwe brieven” weer in de brievenbus bij veel mensen. 
Vaak gaat het dan om een enkele brief met het verzoek van de belastingdienst om aangifte te 
doen over 2010. De vrijwilligers van de FNV gaan in de maand maart hiermee weer volop aan de 
slag om al deze aangiftes over het jaar 2010 in te vullen.  
Afspraak maken kan van 21 feb. - 23 mrt. via 0478-550625 op ma di en wo tussen 18.00-19.30 
uur. U kunt ook direct zelf via internet een afspraak maken via www.afspraakmakenfnv.nl  
De invulavonden worden gehouden in de maand maart in het schoolgebouw aan de 
Goudsmitstraat 9, 5801 RE  Venray. 
Op de invullokatie kunt u niet terecht voor het maken van een afspraak 
 
FNV Belastingservice Afdeling Venray 

Secretariaat: Mevr.L.Tromp‐Brand,  
Stationsweg 211a, 5807 AB Oostrum 
Tel.: 0478 589033 
E‐mail:l.tromp‐brand@home.nl 



 

TE KOOP v/d Boerenbruiloft 
 
Zwart pak (kamgaren, maat 648)                 
& Stropdas                                         € 50 

 
Zwarte slipjas & gestreepte broek met 
plastron & pet (maat 50). (Evt. met 
overhemd met stijve boord)              € 70 
 

Tel. 58 49 24 (tussen 16.00 – 18.00 uur). 
 

GEZOCHT!!! 
 
Ruimte om verkoopwagen te stallen 
(ongeveer 30-60 m2) met mogelijkheid 
voor stroom.  Wordt elke ochtend 
opgehaald en elke avond teruggebracht.  

 
Tel. 06-50122402  06-48252361 

 
Email: sd-02@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vanaf 1 maart 2011 start ik een 
eigen rijschool.. 

 
Rick Gielens 
Binnenhof 23,  
5807 BV Oostrum 
 
Voor meer info of aanmelden: 
 

Bel:  06-12525583 
info@rijschoolrickgielens.nl 

 
www.rijschoolrickgielens.nl 

  



 
 
                                                        
 
 
Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 14 februari 2011 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 voor deze avond is: 
Juridische zaken bij dementie. Gastspreker: Notaris Mathijsen. 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 22.00 uur afgesloten. De toegang is 
gratis. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Alzheimer Noord-Limburg: 06-27830080 
 
 

 
 

Op zoek naar de Waggelaars in de Boschhuizen.  
 
Op zondag 13 februari verzorgt IVN Geysteren-Venray een wandeling in het 
natuurgebied Boschhuizerbergen. 

 
De Boschhuizerbergen vormen een stuifzandgebied in Noord-Limburg, gelegen tussen de Peel en 
de Maas. De stuifduinen van de Boschhuizerbergen zijn na de laatste ijstijd ontstaan als onderdeel 
van een uitgestrekt zandgebied in Noord-Limburg en Oost-Brabant. Op deze arme gronden 
werden weinig begroeide zandverstuivingen en droge heiden aangetroffen, waarin de Jeneverbes 
lange tijd een algemene verschijning was. Tegen het einde van de 19e eeuw werden in het gebied 
op grote schaal dennenbossen aangeplant, ten behoeve van houtproductie en vastlegging van de 
open zandgronden. Sindsdien bestaat het gebied uit een complex van naaldbossen, droge 
heideterreinen, jeneverbesstruwelen en open stuifzand.  
 
Tijdens deze wandeling gaan we met name op zoek naar de jeneverbesstruiken, in de volksmond 
ook wel waggelaars genoemd.  
Jeneverbessen zijn  van die bijna voorwereldlijke boompjes/struiken. Ze groeien bij voorkeur op 
zanderige, kale gronden  In de loop van de tijd is hun aantal afgenomen, de boompjes zijn nu zelfs 
wettelijk beschermd. Vaak zitten er twee kleuren bessen aan, rode en blauwe. De rode zijn van het 
huidige jaar, de blauwe van het voorgaande. In de bes zit een stof die vroeger gebruikt werd in de 
jeneverstokerij om een bepaald smaakje aan de alcohol mee te geven. Wellicht kunt u nu 
bedenken waar de naam Waggelaars vandaan komt. 
In oude tijden vond men dit maar enge stuiken en als er bij avond of nacht  witte mistnevels rond 
de donkere silhouetten van de boompjes dwaalden, sprak men vol vrees over  "de witte wieven".   
 
U bent van harte welkom om mee te wandelen.  
We  starten om 10.00 uur vanaf het infobord van het Limburgs  Landschap, aan de Maasheseweg.  
 
 

Wil degene die mijn kruiwagen,  ladder en landrol  
geleend heeft  deze terug willen brengen.

Wim Swinkels  
Geeststraat 6  

Oostrum



 



APRIL 
 
2/3 April  Solisten/ensembleconcours Muziekfederatie in Oostrum Harmonie 
05  April Bezoek Art Com       KBO  
09  April  Aege Bojjum Live       Harmonie 
09  April Oud IJzer actie       SVO 
10  April  Pas op N.A.T.        Harmonie 
12  April Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) Z 20.00 uur  Dorpsraad 
12  April Fietstocht        KBO 
12  April Waarom mannen niet luisteren     Zijaktief 
13  April Lentebeurs        Zijaktief  
14  April Parochievergadering  (in D’n Oesterham)    Parochie 
15  April Paasstukjes maken       KBO 
15  April Vrijwilligersavond       SVO 
19  April Kienen         KBO 
22  April Bloemenactie        SVO 
27  April Palingkwekerij       De Zonnebloem 
 
MEI 
 
10  Mei “Dagje uut de OldeDoos (Dagtocht)     KBO 
10  Mei Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) F 20.00 uur  Dorpsraad 
14  Mei Rondleiding Natuurbegraafplaats     Zijaktief  
14  Mei Veteranentoernooi       SVO 
20/22 Mei Jeugdkampen        SVO 
24  Mei Kienen         KBO 
27/29 Mei Jeugdkampen        SVO 
31  Mei Mariaviering        KBO 
 
JUNI 
 
04  Juni Afsluiting Korfbalkring Venray     SVO 
04  Juni Receptie Kampioenen      SVO 
05  Juni Stratentoernooi       SVO 
07  Juni Fietstocht (Picknick) alternatief voor evt. regen   KBO 
10/12 Juni A0toernooi afdeling Voetbal     SVO 
14  Juni Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) F 20.00 uur  Dorpsraad 
17  Juni Fietsdagtocht       Zijaktief 
21  Juni Kienen         KBO 
22  Juni Midgetgolf met Oirlo & Castenray     KBO 
 
JULI 
 
30 Juli Jeu de Boules met Oirlo & Castenray    KBO 
 



 




