
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Za. 19 febr. 10.00- 12.00u. Inzamelen spullen rommelmark 
Zo. 20 febr. 11.00 u. Rommelmarkt 
Ma. 21 febr.  18.45u. Leerlingenorkest 
  20.00u. Repetitie orkest 
Wo. 23 febr. 19.00u. Leerlingen tamboerkorps 
  19.00u. Repetitie Hit-it 
  20.00u. Repetitie tamboerkorps 
 
Agenda: 
26 febr. Inzamelen oud papier 
 

*** 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. 
 
 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM. 
 
 
Mw. Ria v/d. Eijnden, lingerie en badkleding 
 
Datum: Dinsdag 22 Februari 2011 
Plaats: D’n Oesterham. 
Aanvang: Avond 20.00 uur. 
 
Deze avond zal Mw. Van den Eijnden informatie verstrekken over mammaprothese met 
aansluitend een modeshow met aangepaste lingerie en badkleding.      
 
          
 

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

                                     
                     
 

 
                        
Zondag 20 febr.  9.30 uur: Hoogmis (Linderskoor)                   
 familie Linders-Leijssen,    
 Marietje Nooyen,    
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,   
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.          
 
 
               Misdienaars: Quincy en Sharon                                                                                                     
 
 
 
NB:  Het telefoonnummer van Pastoor A. Keller, Mgr. Hanssenstraat 20, 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, Mgr. Hanssenstraat 6,  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 



 
 
 
 
 
 
FEBRUARI 
 
08  Februari Mvr. Dekkers/Humoristisch     Zijaktief 
09  Februari De Lollypops        De Zonnebloem 
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 
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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                                                                                                                                             
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Het gezamelijke etentje komt er weer aan,  en wel op woensdag 23 februari  

We hebben deze keer gekozen voor een chinese maaltijd 
 
Het menu komt er dan ook als volgt uit te zien. 
 
 
   Chinese tomatensoep 
    ------ 
    nasi 
    kip sate 
    omelet in zoetzure saus 
    ------ 
                vla-flip 
 
 
Mochten er mensen zijn die niet zo mobiel zijn ( rolstoel / niet goed ter been ) maar 
toch graag willen aansluiten aan de dis, vermeld het op het inschrijfformulier en wij 
zorgen dat dit geen probleem hoeft te zijn. 
De kosten voor dit etentje bedragen 7.50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 20 februari opgeven 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
         
              Graag tot ziens.      De vrijwillige megjes uut de keuken. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:___________________________________________________ 
 
Komt met  _________    perso(o)n (en) 
 
Wil(len) graag aansluiten aan de dis op woensdag 23 februari 
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.   
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren t/m 20 februari  bij Dorpscentrum D’n Oesterham 
 



      
  
 



 

SV Oostrum Jeugd 
 
Uitslagen zaterdag 12 februari 
S.V. Oostrum A1-GFC'33 A1,afgelast 
Helden A2-S.V. Oostrum A2,2-3 
S.V. Oostrum B1-Leunen B1,afgelast 
SV Venray MB1-S.V. Oostrum M11B1,afgelast 
Venlosche Boys C2-S.V. Oostrum C1,3-1 
SV Venray C6-S.V. Oostrum C2,afgelast 
Montagnards D1-S.V. Oostrum D1,1-2 
Sparta'18 D3-S.V. Oostrum D2,afgelast 
S.V. Oostrum D3-Wittenhorst D4,afgelast 
S.V. Oostrum D4G-VCH D1,afgelast 
VCH E1-S.V. Oostrum E1,4-2 
S.V. Oostrum E2-Stormvogels'28 E2,afgelast 
S.V. Oostrum E3-Sparta'18 E7,afgelast 
Leunen E4-S.V. Oostrum E4,14-0 
SSS'18 F1-S.V. Oostrum F1,10-9,speler van de week Michiel Linskens 
Meterik F2-S.V. Oostrum F3,afgelast 
S.V. Oostrum F4-Stormvogels'28,F3 
  
toernooi Maashees 
Oostrum F2 1e plaats 
Oostrum F3 2e plaats 
  
Programma maandag 14 februari 
Oostrum D2-Venray D6,19.30  
  
programma zaterdag 19 februari 
H.B.S.V A2-S.V. Oostrum A1,14.30 
S.V. Oostrum A2-Sportclub Irene A3,15:00 
SV Lottum B1-S.V. Oostrum B1,15:00 
S.V. Oostrum M11B1-Excellent M11B1,13:00 
S.V. Oostrum C1-Wittenhorst C2,15:00 
S.V. Oostrum C2-HRC'27 C1,13:30 
S.V. Oostrum D1-Leunen D1,9:00 
S.V. Oostrum D2-SVOC'01 D2G,11:30 
Kronenberg D1-S.V. Oostrum D3,11:30,VERTREK 10.30 
GFC'33 D4G-S.V. Oostrum D4G,11:00 
S.V. Oostrum E1-Baarlo E2,9:00 
VVV'03 E3-S.V. Oostrum E2,10:00 
Volharding E4-S.V. Oostrum E3,11:00 
S.V. Oostrum E4-Volharding E5,9:30 
VCH E3-S.V. Oostrum E5,11:00,VERTREK 10.00  
S.V. Oostrum F1-SVOC'01 F1,11:00 
SV United F4CO-S.V. Oostrum F2,9:00  
S.V. Oostrum F3-GFC'33 F4,11:00 
Leunen F5-S.V. Oostrum F4,9:00 



SV Oostrum Senioren 
 
Uitslagen zaterdag 12 februari 
Mierlo Hout-S.V. Oostrum Vet.,2-3 
 
Uitslagen  zondag 13 februari 
S.V. Oostrum 1-vvVOS 1,1-2  
S.V. Oostrum 2-Heijen 2,0-1 
Melderslo 2-S.V. Oostrum 3,6-0 
Volharding 6-S.V. Oostrum 4,3-0 
EWC'46 4-S.V. Oostrum 5,6-0 
S.V. Oostrum 6-Blerick 8,uitgesteld 
S.V. Oostrum DA1-VOW DA1,4-0 
 
Programma  zaterdag 19 februari 
S.V. Oostrum Vet.-Melderslo,17:00 
 
Programma  zondag 20 februari 
S.V. Oostrum 1-MVC'19 1,14:30,Wedstrijdsponsor Taxi van Abswoude 
S.V. Oostrum 2-SV United 2,12:00 
SV United 3-S.V. Oostrum 3,11:00 
Leunen 5-S.V. Oostrum 4,11:00 
Ysselsteyn 4-S.V. Oostrum 5,11:00 
S.V. Oostrum 6-Ysselsteyn 6,9:30 
S.V. Oostrum DA1-SJVV DA1,10:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

M.I.V. dit seizoen worden de afkeuringen niet meer vermeld op het publicatiebord. 
Bij een gedeeltelijke afgelasting worden de leiders op de hoogte gesteld en 

daarnaast wordt dit vermeld op de site van de S.V. Oostrum. 



SV Oostrum bereikt dieptepunt 
 

SV Oostrum 2 - Heijen 2  0 - 1 
 
Na de nederlaag van vorige week tegen Ysselsteyn konden de ideale schoonzonen al niet 
meer de fantastische prestatie van het tweede elftal uit het seizoen ‘78/’79 evenaren. Die 

ploeg, met coach Sjef Arts aan het roer, werd toen namelijk ongeslagen kampioen in 
hun klasse. En of dat de reden was dat SVO 2 vandaag solliciteerde naar een ander 
record uit de roemruchte geschiedenis van de club van rood-wit, namelijk de 
slechtste wedstrijd ooit, valt niet met zekerheid te zeggen. Maar slecht dat het 

vandaag was…. 
Zelfs tegen het lelijkste team uit de competitie, met in hun midden drie Pinokkio’s met houten benen, op de 
flanken vier blindgangers die zo uit Kandahar leken te zijn ontsnapt en een laatste man met een 
blindengeleidehond, kon Oostrum deze zondag niks afdwingen. Het dieptepunt lijkt bereikt. Alsof het gehele 
team in de Marianentrog is gezakt, 11 kilometer, ofwel 6,835 mijl, onder het zeeoppervlak. Zo diep lijken de 
ideale schoonzonen weggezonken. 
Gelukkig stond het zonnetje deze februari dag aan de hemel, zodat de hondstrouwe fans toch nog enigszins 
werden verwarmd. Want van het spel van de SVO zou zelfs Kim Holland het niet heet hebben gekregen. 
Terwijl daar normaliter toch wel een eitje op te bakken is. Maar omdat grote kampioenen ook grote verliezers 
moeten kunnen zijn, lopen we toch de wedstrijd door van  minuut 1 tot en met minuut 90 exact. Een hele 
martelgang, met de pen in azijn gedoopt en met het fileermes in de aanslag. Jan Biermann zou er om 
kunnen lachen ☺ 
Dit weekend begon de wedstrijd eigenlijk niet pas op zondagmorgen, maar al op zaterdagavond. Op het 
Klingelbal in de Oesterham waar Herman Crins werd onderscheiden (Herman, proficiat!). De meeste spelers 
van 2 zagen in deze Italiaanse avond de ideale voorbereiding op de zondag. Met een gezonde sportmaaltijd 
in de vorm van een overheerlijk droog bordje spaghetti, La Gazetto dello Sport, Italiaanse schonen en een 
Arcens biertje van Jan d’n Hertog. Dat was de ideale atmosfeer om de scherpte op te roepen die zondag 
nodig was om Heijen te verslaan. Maar we weten nu, het liep anders… 
De scherpte was zaterdagnacht wel opgeroepen, maar leek vanaf minuut 1 totaal verkeerd uit te pakken. De 
beentjes blokkeerden bij zo ongeveer iedereen, waardoor er geen bal over 3 meter kon worden gespeeld en 
er vanuit stilstand werd gevoetbald. Het leek een match tussen de Russische schaakgrootmeesters 
Kasparov en Karpov, die een zet doen, de klok intikken en afwachten tot de ander klaar is. Zo werd er 
vandaag ook gevoetbald. Degene met de bal liep wat heen en weer, probeerde de bal te brengen of spelen 
naar een medespeler, die pas in actie kwam als hij de bal had ontvangen en de klok was ingedrukt. 
Het was zelfs zo erg dat het sterke punt van SVO 2, het missen van kansen, niet in de wedstrijd te zien was. 
Er werden namelijk helemaal geen kansen gecreëerd om te missen! Zelfs geen mogelijkheden! En dat tegen 
een tegenstander die, zoals eerder gezegd, nou niet bepaald uitblonk in het edele spel dat voetbal heet. Dat 
laatste bleek nog het meeste uit het feit dat ondanks de volledige offday van de ideale schoonzonen ook 
Heijen geen kans creëerde. Een eerste helft dus waarvan de tranen je in de broek sprongen en die maar 
snel vergeten moet worden. En gezien de consumpties van de zaterdagavond zal dat misschien nog lukken 
ook. 
Zelfs na het horen van de apres-ski kneiter van DJ Abschleppdienst ‘Sand im Arsch (und Sangria in der 
Blutbahn)’, startte de tweede helft zoals de eerste was geëindigd. Slecht. De invloed die het technische 
vijftal, bestaande uit 40% van de Big Five en de stille krachten Sjors, Rob en Huub, in de rust had kunnen 
uitoefenen, in de vorm van het gesproken woord en het toepassen van een aantal gerichte wissels, had nul 
uitwerking. Er werd nog steeds gespeeld alsof iedereen op zijn eigen vakje van het schaakbord moest blijven 
staan en er werden nog steeds geen kansen gecreëerd. Um te bäöke! 
En toen rond minuut 60 een individueel ongelukje ook nog de 0-1 inleidde, was het feest helemaal compleet. 
Oostrum op achterstand tegen Heijen. Dit was de wereld op zijn kop en het voelde als een heel slechte 
droom. Het bultje in het veld dat leidde tot dit ongemak, c.q. Frank de Boertje, is vanaf afgelopen zondag 
omgedoopt tot ‘Het Polletje van El Tornado’. Wanneer je dit begrip in de toekomst dus ergens voorbij ziet 
komen, weet je dat het geen onderdeel uitmaakt van de Bermuda Driehoek of een donker hoekje ergens in 
een oude Imca stad is, maar dat dit polletje gewoon kan worden bewonderd op sportpark de Nieuwe Spar 
aan Sparrendreef 7. 
Na deze mokerslag was er normaliter nog tijd genoeg om de achterstand om te buigen, maar niet op deze 
zondag. Zeker niet nadat Stef ‘Messi’ Fleurkens kort na het doelpunt geblesseerd uitviel en niet meer 
vervangen kon worden aangezien alle wissels waren gedaan. SVO dus verder met 10 man. En dat het met 
een man minder nog lukte om enige druk uit te oefenen op Heijen zegt genoeg over de gemiste kans van 
vandaag en de ontzettend slechte wedstrijd die er werd gespeeld. 
Een zondag dus om snel te vergeten en tijd om het vizier te richten op de wedstrijd tegen SV United van 
volgende week, wederom gespeeld op sportpark de Nieuwe Spar om 12u00 ‘sharp’. De heenwedstrijd 
kenmerkte zich door een moeilijke eerste helft en een ongelukkige tweede met veel gemiste kansen. Een 
wedstrijd die uiteindelijk in 0-0 eindigde, maar waar voor een Oostrum in vorm meer te halen moet zijn. Dat 
wordt dus nog spannend! 
Tot slot nog een woord van dank richting CV De Karklingel met het verkiezen van Prins Paul II tot 
voorganger in de komende drie dolle dagen! Eindelijk. 

Aostrum 2. 



Zure nederlaag Oostrum 

Oostrum is in de thuiswedstrijd tegen Vos tegen een wel erg zure nederlaag 
aangelopen.  

De wedstrijd was amper begonnen toen de messen gelijk geslepen werden. 
Spits Yildirim van Vos vond het namelijk nodig om zijn directe tegenstander 
in het gezicht te slaan. De scheidsrechter was het voorval ontgaan maar 
duidelijk was dat de tegenstander vanmiddag niet gekomen was om de 
sportiviteitprijs op te halen.   

Oostrum toonde zich na een wat aarzelend begin scherp en zo ontstond een spannend duel. Na 
ruim een kwartier werd Chris Wilschut aan de linkerkant van het strafschopgebied aangespeeld. 
Hij snelde richting het vijandelijke doel en werd daarbij van achteren aangetikt. Waar iedereen 
wachtte op het fluitsignaal voor een strafschop liet scheidsrechter Arts doorspelen. Bij de counter 
die volgde trapte een Oostrum verdediger finaal over de bal waardoor Vos-spits Yildirim oog in oog 
kwam te staan met doelman Ralph Kessels en koelbloedig afrondde: 0-1.   

Dat uitgerekend de man scoorde die eigenlijk allang onder de douche had moeten staan maakte 
het voor Oostrum extra zuur. Oostrum leek even van slag en na een klein half uur was het weer 
raak. Vanaf de linkerkant van het strafschopgebied werd op goal geschoten. Doelman Kessels 
redde maar de bal kwam op het hoofd van Vos-aanvaller Ahaijou die de bal in het lege doel kopte. 
Dat deze speler zich op het moment van schieten in duidelijke buitenspelpositie bevond was voor 
de arbiter geen reden de treffer te annuleren: 0-2. Het was nu zaak het hoofd koel te houden 
ondanks alle tegenslag. Dit lukte vrij aardig en Oostrum kreeg de eerste helft enkele 
mogelijkheden iets aan de achterstand te doen. Ook Oostrum-doelman Kessels kon zich in deze 
fase nog enkele keren onderscheiden en zo bleef de stand tot aan rustsignaal ongewijzigd.  

Na de pauze ging Oostrum direct op zoek naar de aansluitingstreffer en kreeg hiervoor ook twee 
uitstekende mogelijkheden. Helaas werden beide kansen jammerlijk gemist. Ook had de ploeg de 
pech dat er meteen na rust twee keer gewisseld moest worden vanwege uiteenlopende blessures. 
Hierdoor waren alle wisselmogelijkheden verspeeld daar er ook in de rust al een keer gewisseld 
was. Oostrum bleef drukken en Vos moest ver terug. Ondanks een handvol mogelijkheden bleef 
de achterstand in tact. Het laatste kwartier ging de bal steeds vaker met de moed der wanhoop 
naar voren in de hoop dat deze een keer goed zou vallen.  

Het duurde echter tot aan minuut 85 dat de aansluiting daar was toen Kees van de Ven de bal het 
laatste zetje mocht geven en scoorde: 1-2. Vos protesteerde en had nu buitenspel geconstateerd. 
De scheidsrechter volgde echter weer zijn eigen waarneming en keurde ook deze treffer goed. Dit 
tot groot ongenoegen van het fanatiek meelevende publiek uit Venlo. In de tijd die nog volgde bleef 
Oostrum hopen op een resultaat maar het mocht ondanks de nodige naspeeltijd niet zo zijn.  

Na het laatste fluitsignaal zakten de spelers naar de grond. Weer een nederlaag en dit keer eentje 
met een wel heel nare bijsmaak. Als de inzet en strijdlust echter zo is als deze zondag moet de bal 
echter een keer goed kunnen vallen en een goed resultaat mogelijk zijn.  De eerste kans daarvoor 
is zondag a.s. als er weer thuiswedstrijd staat gepand tegen MVC’19 uit Maasbree. 

 

KOPIJ GRAAG INLEVEREN VÓÓR MAANDAGAVOND 18.00 UUR 



 
 
 

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 



 



 
 
 
 
 

 
Uitslagen; 
 
Midweekdames1; 
Oostrum-ODOS 7-3 
 
Midweekdames2; 
ROKA-Oostrum 5-3 
 
PupillenD1; 
HBSV-Oostrum 4-2 
 
PupillenD2; 
Merselo-Oostrum 7-0 
 
AspirantenB1; 
ROKA-Oostrum 7-0 
 
JuniorenA1; 
De Korfrakkers-Oostrum 9-5 
 
Programma; 
 
Welpen; 
SVO 1 Peelkorf 1       Ysselsteyn      15.30 uur 
 
Mini E; 
SVO 1 Peelkorf 2       Servaashof      14.40 uur 
 
JuniorenA1      
19-02-2011     11:00 Wedstrijd:   Oostrum A1 - De Treffers A1 Locatie: De Weert / VENRAY 
 
PupillenC1       
19-02-2011     12:10   Wedstrijd:   Oostrum C1 - Roka C1  Locatie: De Weert / VENRAY 
 
PupillenD1       
19-02-2011     13:10    Wedstrijd:   Oostrum D2 - DOS (A) D2 Locatie: De Weert / VENRAY 
 
PupillenD2       
19-02-2011     14:10    Wedstrijd:    Oostrum D1 - Swift (V) D2 Locatie: De Weert / VENRAY 
             
AspirantenB1 
19-02-2011     15:00  Wedstrijd:      De Merels B2 - Oostrum B1 Locatie: De Berkel / HORST 
 
Midweekdames1         
21-02-2011     19:00    Wedstrijd:     Oostrum 1 - Merselo 2   Locatie: De Raayhal /OVERLOON 
 
Midweekdames2         
23-02-2011     19:00    Wedstrijd:     JES 4 - Oostrum 2  Locatie:           Fitland / MILL 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 



Geachte Sportvrienden, 
 
Tijdens de laatste gehouden vogeltentoonstelling, C.O.M. Wereldkampioenschappen       
te Tours (Frankrijk) heeft dhr.Theo Versleijen lid van “de Vogelvrienden” uit Oostrum en     
“de Huisvriend” te Venray met een van zijn ingezonden vogels een gouden medaille 
behaald.  
 
De inzending was een Noordse Barmsijs agaat waarmee hij 93 punten scoorde. 
 
Ter gelegenheid van dit voortreffelijk resultaat wordt aan dhr. Theo Versleijen namens 
beide verenigingen een receptie aangeboden. 
 
Deze zal plaatsvinden op zondag 20 februari 2011 van 10.30 tot 12.00 uur.  
 
Plaats: zaal Back in Time te Oostrum, Mgr.Hanssenstraat 29. 
 
Langs deze weg willen wij u van harte uitnodigen om dhr. Theo Versleijen tijdens deze 
receptie te feliciteren met dit prachtige resultaat. 
 
Namens het bestuur van beide verenigingen; 
 
Herman Donders 
 
Leo van der Rijt. 
 

 

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 

Meer info is via mail op te vragen. 

De toernooicommissie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AFHALEN 
 

(A)   Maand Menu voor 2 personen     € 15,- 
 
• Babi Pangang 
• Kipfilét met Chili saus 
• Saté 
• Pisang goreng 

 
(B)          Maand Menu voor 4 personen    € 30,- 

 
• Ti Pan Visfilét 
• Babi Pangang 
• Kipfilét met Chili saus 
• Saté 
• Pisang goreng 

 
(met Nasi, bami of rijst) 

 
************************************************************************** 

 
Menu van de Chef 

 
 

Voor 2 personen   € 24,75 
 

Schitterend opgemaakte schaal om mee naar huis te nemen !! 
 

• Geb. Peking eend 
• Chung Si Koe Loe Yok 
• Gesneden runderhaas met Hui Koe saus 

 
 

(met Nasi, bami of rijst) 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cursus voor familieleden en naasten van mensen met borderline 

 
De afdeling Preventie en Informatie van Vincent van Gogh start in maart 2011 met 
de cursus “Omgaan met borderline” in Venray. Deze cursus is bedoeld voor 
familieleden en naasten van mensen met een borderlinestoornis. De bijeenkomsten 
duren 2 uur en zullen plaatsvinden in de avonduren.  

 
Het omgaan met iemand met een borderlinestoornis is niet altijd even makkelijk. Redenen hiervoor 
kunnen zijn dat iemand met borderline sterk impulsief handelt en last heeft van 
stemmingswisselingen. Ook agressie en zelfbeschadiging kunnen familieleden en naasten zwaar 
belasten.  
 
De cursus 
In de cursus krijgt u handreikingen voor het omgaan met uw familielid met borderline en met de 
gevolgen van de borderlinestoornis in uw dagelijks leven. 
In elke bijeenkomst staat een thema centraal, bijvoorbeeld ‘omgaan met borderlinegedrag’, ‘anders 
communiceren’, en ‘omgaan met jezelf’. 
  
Praktische informatie 
Voorafgaand aan de cursus vindt een oriënterend gesprek plaats, waarin we samen met u kijken of 
de cursus iets voor u is. 
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum 
Geestelijke Gezondheid: Telefoon: 0478 – 527 066 of e-mail: igg@vvgi.nl 
 
 
 
 
Beste mensen, 

 
Afgelopen zaterdag viel mij de eer te beurt om de “Orde van Verdiensten” te mogen 
ontvangen tijdens het Klingelbal. 
 
Wij, Mia en ik,  alsmede onze aanhang hebben genoten van deze feestelijke avond. Het 
was voor ons een bijzondere en  prachtige avond. 
 
Ik wil dan ook mede namens Mia, allen die op enigerlei manier hun felicitaties hebben 
gegeven zowel op deze avond als per kaart of telefonisch van harte bedanken voor deze 
belangstelling. 
 
Het heeft ons diep ontroerd. 
 
Ik kan jullie wel vertellen dat ik vroeger veel vrije tijd in werken heb moeten 
stoppen.Tegenwoordig heb ik echter geen tijd meer om te werken! 

 
Allen nogmaals bedankt voor de blijken van belangstelling. 

 
Alaaf!!  

 
Herman en Mia Crins. 
 
 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MC CATERING SERVICE   
Uw catering in Well. 

Voor alle gerechten en arrangementen. 
 

Laat u verassen, bijvoorbeeld: 

 

 

 

 

Kijkt ook eens op onze website:  
www.mccateringservice.com           

Voor info of vragen kunt u ons bereiken via: 
info@mccateringservice.com 

MC CATERING SERVICE, 
Sterrenbos 48, 5855 BV, Well.       

Tel. 06 – 41820672 (van 9.00 tot 19.00 uur) 
Tel. 0478 – 501006 (na 19.00 uur) 

3 soorten warm vlees               
+ nasi of bami of witte rijst € 12,50 



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 
 



AUGUSTUS 
 
17 Augustus Kevelaer met Oirlo & Castenray     KBO 
 
SEPTEMBER 
 
5-6-7 September Meerdaagse reis      KBO 
07   September Tienrays Museum      De Zonnebloem 
22 September Mw. Olaerts       Zijaktief 
26 September Breifabriek met Oirlo & Castenray    KBO  
26 September  Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) F 20.00 uur Dorpsraad 
27  September Kienen        KBO 
   
 
OKTOBER 
 
01  Oktober  Dag van de Ouderen      KBO 
04 Oktober  Ton Brouwers (Paranormale geneeswijze)   Zijaktief 
11  Oktober  Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) F 20.00 uur Dorpsraad 
11  Oktober  Dagreis Wittem met Oirlo & Castenray   KBO 
12  Oktober  Vollemaanswandeling      Zijaktief 
18  Oktober  Kienen        KBO 
 
 
NOVEMBER 
 
03   November Marian v/d Berg (Lezing)     Zijaktief 
02   November Kienen        De Zonnebloem 
08   November Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) F 20.00 uur Dorpsraad 
10   November Algemene ledenvergadering in Roermond   Zijaktief 
15   November Kienen        KBO 
24  November Caberesk programma met als thema: Oud-hollandse likeuren KBO 
27  November  Uitvoering bij Intratuin te Venray.   Aostrumse Zangkompeneej 
??   November Margrietbeurs      Zijaktief 
 
 
DECEMBER 
 
08  December Kerststukjes maken      Zijaktief  
13   December Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) Z 20.00 uur Dorpsraad 
13   December Kienen        KBO 
14   December Kerstviering       De Zonnebloem 
16   December Kerststukjes maken      KBO 
20  December Kerstviering       KBO 
20   December Kerstavond       Zijaktief  



 


