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Zondag 27 febr.  9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)                  
 zeswekendienst Gon Kessels-Baltussen,    
 zeswekendienst Annie Voesten-Reijnders,   
 jaardienst Anny Kessels-Duijkers,   
 Jeu Arts,  
 overleden ouders Loonen-van Rens en Wim Loonen en Deken Loonen,   
 overleden ouders Piet Peeters en Jo Peeters-Verstegen,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,   
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.          
 
               Misdienaars: Esmee en Jack                                                                                                          
 
PS:  Op zondag 20 februari 2011 zijn in onze kerk Sem Linders en Jesse Pelzer gedoopt.   
         
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 
 
 

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                                               
03  Maart Wandelen        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 
17  Maart Wandelen        KBO 
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 



  

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

KOOPAVOND 
Vanaf 25 februari iedere vrijdag 

open tot 21.00 uur 
BOERENBOND 

Zuivelweg 2e 

LEUNEN 

 

 

Aanpassingen busvervoer Venray tijdens carnavalsoptochten 

In verband met de routes van diverse carnavalsoptochten moeten reizigers tijdens de 
optochten rekening houden met het uitvallen van opstapplaatsen en afwijkende routes.   
Het gaat om onderstaande data en aanpassingen: 

Zondag 6 maart: Merselo lijn 31 gaat heen en terug via De Steeg, Heide lijn 27 gaat via de 
Heidseschoolweg, Castenray lijn 60 met vertraging via Castenrayseweg, Oostrum lijn 38 richting 
Geijsteren gaat via Oirloseweg, Witte Vennenweg, Wanssumseweg, Buskensven en Spralandweg. 

Maandag 7 maart: Venray centrumhaltes vervallen, lijn 31 gaat via Westsingel – Noordsingel, lijn 
27 gaat via de Zuidsingel en lijn 60 gaat via de Zuidsingel – Oostsingel, Geijsteren, Wanssum en 
Blitterswijck lijn 38 vervalt, Geijsteren en Wanssum lijn 29 gaat via Ericaweg, Meerloseweg en 
Holstraat, Wanssum lijn 30 gaat via Ericaweg, Meerloseweg, Holstraat, Moleneind en Helling 
richting Well.  

Dinsdag 8 maart: Oirlo lijn 31 gaat heen en terug over de Pauwweg tot de Zandhoek.  

 

 

  
Maart belasting maand 

 
Heeft u ook weer zo’n blauwe envelop in 
de bus gehad, die voor 1 April moet zijn 

ingevuld.?                           
 

Laat geen geld liggen en laat uw aangifte 
verzorgen door iemand die al vele jaren 

ervaring heeft. 
 

U kunt u nu laten helpen met het doen 
van aangifte voor een redelijke prijs, door  

 

Pim Schrijver 
 
            Maak vrijblijvend een afspraak.  

Bereikbaar:  0478-532494.   
peugje@zonnet.nl 

 
Pim Schrijver, 

Dorpsplein 10, 5807 BC, Oostrum 
 



 
 
 

 
 

 
Dat kan want 19 maart komt de 

harmonie met potgrond langs de deur. 
 
 

Vanaf 10.00 UUR 
 
 

Harmonie Sub Matris Tutela komt 19 maart,             
huis-aan-huis potgrond verkopen.                        

U kunt de potgrond in zakken van 40 liter kopen.            
De kosten zijn € 4,- per zak, 3 zakken €10,-. 



 
 
 
 

Za. 26 febr. 09.00u. Inzamelen oud papier 
Ma. 28 febr.  18.45u. Leerlingenorkest 
  19.30u. Groepsrepetitie 
  20.00u. Repetitie orkest 
Wo. 2 mrt. 19.00u. Leerlingen tamboerkorps 
  19.00u. Repetitie Hit-it 
  20.00u. Repetitie tamboerkorps 
 
Agenda: 
 
6 mrt.  Opluistering Carnavalsmis(ensemble) 
6 mrt.  Carnavalsoptocht Oostrum 
7 mrt.  Carnavalsoptocht Venray 
12 mrt.  Inzamelen oud papier 
19 mrt.   Potgrondaktie 
19 mrt.  Wervinsaktie leerlingen/leden 
26 mrt.  Inzamelen oud papier 
27 mrt.  Concert in Heeswijk Dinther 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Dames ZijActief Oostrum. 
 

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  Annelies Joosten tel. 580848 of 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. 

 

ZATERDAG 26 febr. 09.00 – 12.00u. INZAMELEN OUD PAPIER 
 

Locatie terrein van Rattingen Oirloseweg 



 
..OPTOCHT .. OPTOCHT .. OPTOCHT .. OPTOCHT .. 

 
 
Vur ienlichtingen:   Hans Kessels Tel: 56 94 50 
 
 
 

♦ Ze zien al ien veul schuurkens an de geng mit wagens bouwe 
♦ Ze zien al op veul zolders bezig um enne groep te make  
♦ Ze zien al ien veul straote bezig um wat te bedenke … 
♦ Ze vraoge zich wel af, ofdat geej ok ’n hendje komt helpe 
♦ Kiek, as geej wat doet, duut den ok wat en dan duut ow straot ok wat!!!! 

 
 
Het hieronder staande formulier kan men ook invullen en afgeven bij: 
Hans Kessels, Ghünebeek 12 
 
 
 
Inschrijfformulier voor de optocht in Oostrum. 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………………………….. 
(Deelnemer; buurt; vereniging) 
Contactadres: …………………………………………………………………………………………………. 
Plaats: …………………………………………………………………………………………………………. 
Telefoon: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Aan welk onderdeel doet men mee: 
 

o cat.  W Wagens 
o cat.  E Eenlingen 
o cat.  A Kinderen 
o cat.  B  Groep 1 t/m 4 personen 
o cat.  C Groep 5 t/m 15 personen 
o cat.  D Groep 15 en meer personen 

 
 
Aantal personen: ……………………………………………………………………………………………... 
Hoe luidt de benaming: ……………………………………………………………………………………… 
(Wat wordt er uitgebeeld) 
Muziek: JA/NEE 
Deelname optocht Venray: JA/NEE 
Bijzonderheden: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

… OPTOCHT … OPTOCHT … OPTOCHT … OPTOCHT … 
 



 
 

SV Oostrum Jeugd 
 
Uitslagen zaterdag 19 februari 
 
H.B.S.V A2-S.V. Oostrum A1,afgelast 
S.V. Oostrum A2-Sportclub Irene A3,3-4 
SV Lottum B1-S.V. Oostrum B1,4-2 
S.V. Oostrum M11B1-Excellent M11B1,0-4 
S.V. Oostrum C1-Wittenhorst C2,4-0 
S.V. Oostrum C2-HRC'27 C1,3-3 
S.V. Oostrum D1-Leunen D1,0-0 
S.V. Oostrum D2-SVOC'01 D2G,9-1 
Kronenberg D1-S.V. Oostrum D3,9-1 
GFC'33 D4G-S.V. Oostrum D4G,8-1 
S.V. Oostrum E1-Baarlo E2,8-0 
VVV'03 E3-S.V. Oostrum E2,0-6 
Volharding E4-S.V. Oostrum E3,0-16 
S.V. Oostrum E4-Volharding E5,3-4 
VCH E3-S.V. Oostrum E5,6-0 
S.V. Oostrum F1-SVOC'01 F1,2-5 
SV United F4CO-S.V. Oostrum F2,1-4,speler van de week Joost vd Bekerom  
S.V. Oostrum F3-GFC'33 F4,2-1,speler van de week Jacco Sterk  
Leunen F5G-S.V. Oostrum F4,1-4, 
 
Programma zaterdag 26 februari 
 
S.V. Oostrum A1-Volharding A2,15:00 
Sportclub Irene A2-S.V. Oostrum A2,15:00 
America B1-S.V. Oostrum B1,14:30 
S.V. Oostrum M11B1-GFC'33 M11B1,13:00 
SV Venray C2-S.V. Oostrum C1,15:00 
Volharding C2G-S.V. Oostrum C2,13:00 
Sportclub Irene D2-S.V. Oostrum D1,12:45, 
S.V. Oostrum D3-Melderslo D3,9:00, 
S.V. Oostrum D4G-Hegelsom D2,11:30, 
S.V. Oostrum E2-SV Venray E12,9:30 
S.V. Oostrum E3-GFC'33 E4G,9:00, 
Wittenhorst E9-S.V. Oostrum E4,9:00 
SSS'18 E4-S.V. Oostrum E5,10:00,vertrek 9.15 
SV Venray F3-S.V. Oostrum F1,11:00 
S.V. Oostrum F2-SV Quick Boys'31 F3,11:00 
SVOC'01 F2G-S.V. Oostrum F3,9:30 
S.V. Oostrum F4-Wittenhorst F9,12:00 
 



SV Oostrum Senioren 
 
Uitslagen  zaterdag 19 februari 
 
S.V. Oostrum Vet.-Melderslo,1-2 
 
Uitslagen  zondag 20 februari 
 
S.V. Oostrum 1-MVC'19 1,0-5 
S.V. Oostrum 2-SV United 2,2-0 
SV United 3-S.V. Oostrum 3,1-3 
Leunen 5-S.V. Oostrum 4,3-0 
Ysselsteyn 4-S.V. Oostrum 5,4-0 
S.V. Oostrum 6-Ysselsteyn 6,8-0 
S.V. Oostrum DA1-SJVV DA1,1-0 
 
Programma  zondag 26 februari 
 
S.V. Oostrum Vet.Excellent,17:00, bijeenkomen 16:30 
 
Programma  zondag 27 februari 
 
Sparta'18 1-S.V. Oostrum 1,14:30 
Montagnards 3-S.V. Oostrum 2,10:30 
S.V. Oostrum 3-SV Venray 6,10:00 
S.V. Oostrum 4-SV United 5,11:30 
S.V. Oostrum 5-SV United 4,9:30 
Leunen 6-S.V. Oostrum 6,10:30 
Venhorst DA1-S.V. Oostrum DA1,11:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. 



De eerste van Bompa! 
 

SV Oostrum 2 – SV United 2   2 – 0 
 
Het dal waarin de ideale schoonzonen waren beland na de 
nederlagen tegen Ysselsteyn en Heijen was diep. Ongeveer zo diep 
als de weg die door het gat loopt waarin Geijsteren ligt. Heel diep 

dus. En het was maar de vraag of in de afgelopen week de koppies weer helemaal leeg waren 
gemaakt en alle neuzen dezelfde richting uitwezen om vandaag de match tegen Mengvoeders 
United succesvol af te sluiten. 
Maar al vanaf de warming-up was duidelijk dat de technische staf wonderen had verricht. Het was 
alsof Jomanda vanuit Tiel de mannen had ingestraald. Er gloeide iets en het zag er hoopvol uit. 
Nadat de tos vandaag werd verloren startte de wedstrijd in de inmiddels bekende opstelling met 
Bram ‘Bompa’ Broeren centraal in de defensie naast Roy ´Keptun´ de Kleijn. Mark ‘Screbby’ 
Broeren er kort voor en op de zijkanten Frank ‘El Tornado’ Hendrix, van het welbekende polletje, 
‘Scuba Steve’ Janssen, Bas ‘De Bijter’ Camps en Tom ‘Mini Flex’ Direks. Verder voorin het 
befaamde trio Roy ‘Matsoe Matsoe´ Willems, Roy ´Krullie´ van Delft en Arjan ´Der Bomber´ 
Kempen. Natuurlijk stond Sjors ´Jordi´ Gommans op zijn vaste plekje onder de lat. 
Op de bank zaten verder de messcherpe wissels Marc ´We maken er gehakt van´ Biermann, Fred 
´Freddy´ van de Velpen en het pas 17 jarige talent Melvin ´Platje´. Met dit zware geschut op de 
bank wist de technische staf vol de druk op de basis-11 te houden. Een prestatie als de afgelopen 
weken zou onherropelijk leiden tot een directe wissel om het team van een kwaliteitsimpuls te 
voorzien. Een team dat op papier verder erg leek op de 14 man van de weken er voor, maar dat in 
de praktijk met een totaal andere instelling het veld opkwam. Zoals zo vaak liepen ook hier theorie 
en praktijk niet in de pas. 
Vanaf het eerste fluitsignaal van de arbiter van dienst draaide het bij de SVO als een tiet. Beter 
gezegd als een paar tieten. Het liep dus ‘verrékte mòj’. De bal ging van voet naar voet, de spelers 
vonden elkaar op het veld, er werd geen verstoppertje gespeeld (ook geen zakdoekje gelegd 
trouwens) er was inzet en er werd voor elkaar gewerkt. Dingen die eigenlijk elke week op de 
groene mat moeten worden gelegd, maar die de afgelopen weken verborgen waren gebleven als 
een alpenmarmot in winterslaap. Deze week werden de supporters duidelijk meer verwend dan de 
voorgaande. Het was alsof ze de ++ behandeling bij Sanadome hadden besteld. Lekker stevig 
maar toch met zachte hand. 
En omdat het liep zoals men van 2 mag verwachten, kwam de grootste kwaliteit van het team ook 
weer bovendrijven. Het missen van kansen. Maar zoals het een hecht team betaamd, werd de bal 
na een gemiste kans weer terug gewonnen door de teamgenoten en werd een nieuwe aanval 
opgezet. Zonder gezeik op elkaar, gewoon omdat het zo hoort en het altijd een van de sterke 
punten van ’t twed is geweest. De kameraadschap onderling.... en nee, de ideale schoonzonen zijn 
als winteractiviteit niet naar de ‘Blue Oyster Bar’ geweest. 
Tot de rust leidde deze powerplay echter niet tot een goal. De brilstand stond nog gewoon op het 
bord en dat was dan ook een puntje van kritiek tijdens de thee. Met duidelijke en mannelijk stem, 
gelukkig zonder zoetgevooisd geprevel als boer Marcel met zijn kinderwens, zette ‘Jr.’ uiteen dat 
een doelpuntje misschien toch wenselijk was vandaag. Een duidelijke boodschap voor het tweede 
bedrijf. Tweede punt was dat er te weinig werd gepenetreerd in de operationele zones op de 
flanken waardoor er te vaak in een fuik werd gelopen in het centrum....tja.... Alle spelers knikten, 
maar aan de ogen kon je zien dat de opmerking ‘maak een goal’ beter binnen was gekomen. Er 
zat duidelijk geen fervent visser in de selectie. 
Maar ondanks de tactische uiteenzetting was het dus duidelijk wat de technische staf vroeg. 
Doelpunten! En dus startte SVO 2 de tweede 53 minuten zoals ze de eerste 45 hadden afgesloten. 
Dominant als een meesteres in een SM kelder. United had weinig tot niks in te brengen en SVO 
ging op jacht naar de 1-0. Dat op de weg naar het eerste doelpunt een paar kleine kansjes 
vakkundig om zeep werd geholpen deerde niemand. Of het moet ‘Bompa’ zijn geweest die zijn 
eerste overwinning van het seizoen ’10 / ’11 in rook zag opgaan als de Vezelpers enkele jaren 
terug.  



Maar dat je de ideale schoonzonen toch wel voor een boodschap kunt sturen, bleek in minuut 65. 
Een perfect afgemeten hoekschop van ‘Krullie’ viel over de United keeper heen waar ‘Keptun’ 
klaarstond om de bal binnen te knikken. Oostrum zeer verdiend op voorsprong! Door United werd 
er nog geappeleerd voor hands, maar het was toch echt de kale plaat van ‘Keptun’ waar de bal op 
was gekletst. 
Direct na het doelpunt zakte het niveau van SVO. United kreeg wat meer ruimte en de organisatie 
bij de rood-witten was een beetje weg. ‘Jordi’ moest een keer handelend optreden en ’t twed had 
geluk dat ‘scheids-waar-blijven-die bitterballen-Camps’ geen pingel zag in een struikelpartij van 
een United speler. Maar door hard voor elkaar te werken, simpel te spelen en terug te gaan naar 
de basis, nam SVO al snel de regie in de wedstrijd weer over. En nadat United voorhoedespeler 
Klaas was omgedoopt tot Klaasje, hij kreeg tijdens een blessurebehandeling een spons koud water 
vol tussen de benen, was de spreekwoordelijke angel totaal uit het blauw-witte spel verdwenen. 
Dat de scheidsrechter zijn eerste minuten van 2011 maakte en weer blij was op het veld te staan, 
bleek uit het feit dat de tweede helft 53 minuten duurde. Maar de blessuretijd zorgde er wel voor 
dat ‘De Bijter’ nog een keer diep kon gaan en een prima wedstrijd bekroonde met een assist. Hij 
besloot zijn loopactie namelijk met een intelligent balletje breed dat ‘Der Bomber’ deze keer 
volledig op waarde schatte. 92e Minuut, Oostrum op 2-0 en wedstrijd in de knip. Bompa proficiat!! 
De overwinning werd vervolgens gevierd met een enthousiasme alsof wereldkampioen Theo 
Versleijen met zijn Noordse Barmsijs vanuit Tours werd binnengehaald (Theo gefeliciteerd!). Het 
was feest en op de klanken van DJ Abschleppdienst dansten de ideale schoonzonen het weekend 
uit. 
Volgende week de wedstrijd tegen het Bergense Montagnards. Inderdaad, met Tank Gerrie in de 
gelederen. We zien u graag om 10u30 op sportpark De Venhorst aan De Flammert 1047. Dat moet 
toch garant staan voor een vlammende pot voetbal.... 
 
Aostrum 2. 
 
 

 
Dramatisch slechte start nekt Oostrum 

 
 
Oostrum kende een dramatische start van het degradatieduel met MVC’19, 
want al voordat op het scorebord de eerste minuut verstreken was keek de 
thuisploeg al tegen een 0-2 (!) achterstand aan. Tot tweemaal toe werd knullig 
Oostrums balverlies meedogenloos afgestraft door de ploeg uit Maasbree. De 
Oostrumse ploeg was aangeslagen en kreeg binnen het kwartier een derde tik 

te verwerken. Marco Daniëls, de jonge spelmaker van de gasten, plaatste een vrije trap prachtig 
via de onderkant lat in het doel: 0-3. Met de moed der wanhoop zocht Oostrum nu de aanval en 
creëerde een aantal mogelijkheden. De betere kansen waren echter voor de gasten en het was 
aan doelman Ralph Kessels te danken dat MVC’19 niet verder uitliep. Na een half uur spelen 
kopte Ron van den Kerkhof zijn ploeg echter uit een corner naar 0-4 en was de wedstrijd in feite al 
gespeeld. 
In de beginfase van de tweede helft waren er meteen een paar kansen voor de thuisploeg die 
echter gemist werden. De eerste de beste kans van MVC’19 werd in de 55e minuut daarentegen 
wel meteen benut. Rob Kusters tekende met zijn tweede treffer van de middag voor de 0-5. 
MVC’19 nam in het restant van de wedstrijd wat gas terug en in het laatste half uur waren er 
kansen over en weer op meer doelpunten. Gescoord werd er echter niet meer en zo droop 
Oostrum met een dikke nederlaag af richting kleedkamer. Door de 0-5 thuisnederlaag tegen een 
directe concurrent lijkt handhaving in de vierde klasse voor Oostrum een welhaast onmogelijke 
opdracht geworden. Komende zondag gaat de ploeg op bezoek bij middenmoter Sparta’18 uit 
Sevenum. 
 
 



 
 
 
 
 

Uitslagen; 
 
Welpen; 
SVOC - Oostrum  1-3 
Oostrum- peelkorf   1-0   KAMPIOENNE…. 
 
Mini E;  
SVO 1 – Peelkorf 2       1 – 0 
 
PupillenD1; 
Oostrum-Swift 1-5 
 
PupillenD2; 
Oostrum-DOS 4-0 
 
PupillenC1; 
Oostrum-Roka 8-0 
 
AspirantenB1; 
De Merels-Oostrum 3-3 
 
JuniorenA1; 
Oostrum Treffers 5-3 
 
Midweekdames1; 
Swift-Oostrum 13-5 
 
Midweekdames2; 
Oostrum-Lottum 5-9 
 
Programma; 
 
PupillenD2 
26-02-2011     09:00     Wedstrijd: De Eendracht D2 - Oostrum D2  Locatie: Peellandhal / DEURNE 
 
AspirantenB1             
26-02-2011     10:00     Wedstrijd: Oostrum B1 - De Peelkorf B3 Locatie:   De Weert / VENRAY 
             
PupillenC1       
26-02-2011     10:00     Wedstrijd:  Lottum C1 - Oostrum C1  Locatie: 't Haeren/GRUBBENVORST 
             
PupillenD1       
26-02-2011     10:00      Wedstrijd:  Roka D1 - Oostrum D1  Locatie: De Schans / REUVER 
             
JuniorenA1      
26-02-2011     15:00      Wedstrijd:   Olympia (O) A2 - Oostrum A1  Locatie: De Schop / ASTEN 
             
Midweekdames1        
02-03-2011     19:30      Wedstrijd:   Wittenhorst 1 - Oostrum 1 Locatie:  De Kruisweide/SEVENUM 

       



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coaching 
Loopbaanadvies

Re-integratie
        Outplacement

Training
Werving & Selectie

 

Wil jij een nieuwe richting aan je loopbaan geven, 
ontdekken waar jouw kwaliteiten liggen, 
en een baan vinden die écht bij je past? 
 
Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek 
en ontdek wat een loopbaanadviestraject van Doel & Groei jou kan opleveren! 

 
Coaching en Adviesburo Doel & Groei 
Aukje Poels 
Rosmolenweg 2, 5807 EM Oostrum 
Tel. 06-22245712        www.doelengroei.nl 
 



Hoi Judoka’s 
 
De vriendjes dag in januari was SUPER maar liefst 95 kinderen op deze ochtend. 
Ook kunnen we terug kijken op een mooi instaptoernooi in Meerlo. Dankzij alle hulp is dit weer prima 
verlopen. 
Onze Judoka’s hebben tijdens de laatste examens weer de nodige banden gehaald bij de afgelopen 
examens, Proficiat allemaal. 
We hebben na het succes van vorig jaar weer papa en mama judoles, ouders mogen mee komen én 
doen mee. Kunnen de kinderen eens laten zien wat ze allemaal kunnen. Dus maak dat mee deze 
gezellige training op 2 april. 
 
Kalender       

wedstrijdgroep 
19 februari  trainen    c    
26 februari  trainen    w   
5 maart  geen judo Carnaval    
12 maart  trainen    c    
19 maart   trainen    w 
20 maart   instapcompetitie Venray    
26 maart  trainen    w    
2 april   trainen papa en mama judoles c 
9 april   trainen    w 
 

 
 

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 
 



 

 

Kleding bedrukken  
met karnaval ?? 

  

Neem dan snel contact 
op met Tromp Reclame 

 
Tel.: 06-24467343 

 
e-mail: info@trompreclame.nl 





 Woongroep 50+  Venray zoekt nieuwe leden 

Wij wonen samen  in een appartementen gebouw met 27 woningen en een 
groepsruimte. Ook wij vergrijzen en zoeken dus naar nieuwe aanwas.                    
Onze voorkeur gaat uit naar mensen in  de leeftijd tussen de 50 en de 60 jaar.          
Bent u op een punt in uw leven dat b.v. de kinderen de deur uit zijn en wat nu?       
Kom dan eens vrijblijvend bij ons koffiedrinken op zondagmorgen om kennis te maken, 
en te bekijken of deze vorm van wonen iets voor u is. 

Graag wel even laten weten als u op bezoek wilt komen. 

Voor info: Hermien  Verstegen tel.0478 510157 of Joke Hendrikx  tel. 0478 511639 



GROENCURSUS 2011. 
 

Beleef het voorjaar met het IVN  in uw eigen omgeving! 
 

 
Na een lange winter waarin de natuur zich rustig houdt staat de lente weer bijna voor de deur. Een 
mooie tijd van het jaar waarin de natuur volop tot leven komt. Lijkt het u interessant om, onder 
leiding van een gids, de ontwikkelingen in de natuur in het voorjaar te volgen? En wilt u wat meer 
weten van alles wat groeit, bloeit en leeft bij u in de buurt? Dan is de groencursus van het IVN 
(vereniging voor natuur- en milieueducatie) Geysteren-Venray zeker iets voor u! 
 
In maart start het IVN met deze groencursus 
Het doel van deze cursus is belangstelling op te wekken voor de natuur en het milieu, en dan met 
name die van de directe woon- en leefomgeving. Woont u nog niet zolang in de omgeving van 
Venray, dan is dit een ideale gelegenheid om deze  te ontdekken.  
 
Wat is de bedoeling? 
De bedoeling is dat we een viertal landschappen, die specifiek zijn voor de omgeving Venray, eens 
wat nader gaan bekijken. Dit doen we door deze gebieden te bezoeken in de vorm van een 
excursie. Voorafgaand aan deze excursie is er een theorieavond  waar aan de hand van een 
beamerpresentatie de gebieden met de  verschillende planten, struiken en bomen bekeken en  
besproken worden. Ook de verschillende dieren: zoals vogels, zoogdieren, vlinders, insecten en 
nog veel meer worden onder de loep genomen.  
Het tweede deel van de avond bestaat uit een praktijkgedeelte. 
De cursus start op donderdag 17 maart en vindt plaats in de Kemphaan te Venray.  
Aanvang cursusavonden: 19.30 uur. Aanvang excursies: 10.00 uur. Duur circa 2.00 uur. 
 
U interesse is gewekt? 
 
Dan kunt u zich opgeven bij:  info@ivn-geysteren-venray.nl 
 
 
                                                              
 

 
 

 
IK SPOOR 

 
Donderdag 3 maart om 14.00 uur in Back in Time kunt u 
worden ingelicht over de werking van de OV-chipkaart. 
 
Denkt u hier aan? 
 
 
 
 



 



 
Op carnavalsmaandag 07 maart 2011 vindt de BP Well-lichtoptocht plaats. Ruim 1000 
deelnemers, verdeeld over 60 grootse creaties zullen in een lichtoptocht door de aardedonkere 
straten van Well gaan trekken.  

De BP Well-lichtoptocht wordt inmiddels voor de 9de keer georganiseerd. Het evenement heeft zich 
ontwikkeld tot één van de grotere carnavalsevenementen van Noord-Limburg. Ook dit jaar heeft de 
organisatie voor zowel deelnemers als publiek heel wat in petto.  

Vuurwerk 

Het publiek en de deelnemers worden voor de optocht getrakteerd op een groots vuurwerk. Nieuw 
dit jaar is dat dit vuurwerk wordt afgestoken vanaf MFC ‘de Buun’, zodat het voor al het publiek, 
waar dan ook aan de route, goed zichtbaar zal zijn. Naast het vuurwerk zal er ook een lasershow 
te zien zijn. 

Presentatoren van de BP Well-lichtoptocht zorgen op vijf plaatsen langs de route voor passend 
commentaar op de voorbijtrekkende deelnemers. Ze vertellen het publiek achtergrondinformatie 
over de deelnemers, over de creatie en geven andere achtergrondinformatie voorzien van een 
humoristisch sausje. 

Kans op € 7,5 miljoen 

De diamantsponsor van de lichtoptocht, BP Well, wil iets extra’s voor het publiek betekenen. Al het 
publiek van de BP Well-lichtoptocht maakt namelijk kans op minimaal 7,5 miljoen euro!  Door BP 
Well worden flyers uitgereikt aan het publiek van de BP Well-lichtoptocht. Deze flyers kunnen bij 
een tankbeurt of andere aankoop bij de BP Well worden ingeleverd. In ruil hiervoor ontvangt men 
een gratis lot, waarmee men kans maakt op een geldbedrag van minimaal 7.5 miljoen euro! 

Publieksprijs 

Voor de deelnemers is er een publieksprijs. Wie die gaat winnen wordt door het publiek bepaald. 
Wie van het publiek de juiste winnaar voorspeld, maakt kans op een weekeindje Sunparcs. 
Sunparcs ‘de Peel’ biedt een gratis weekend op hun park aan. De winnaar hiervan wordt getrokken 
uit de door het publiek ingevulde stembriefjes, die de juiste winnaar voorspeld heeft. Deze winnaar 
wordt bekend gemaakt op het ‘lichtjesbal’, na afloop van de lichtoptocht. 

Gratis entree 

De BP Well-lichtoptocht biedt al het bovenstaande gratis aan! Ook voor voldoende gratis 
parkeerplaatsen is gezorgd. Vrijwilligers zullen voor de optocht uitlopen met de zogenaamde 
‘klingelbuul’. Bij deze vrijwilligers kunt u uw vrijwillige bijdrage kwijt.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



 
!!!Verkoëp carnavalskrant!!! 
 
de verkoëp van carnavalkrant De Klingel zal dit 

jaor platsviende op 
 

26 fibberwarie vanaf 15.30 uur 
 

Ziedde den dag nie thuus, en wilde toch gaer wieëte wat dur 
allemaol ien de Klingel geschreve stôt, dan kunde terecht 

beej  
Rool van Soest (Geeststraot 4) of  

Sjoerd Vollenberg (Ooster Thienweg 18)  
vur en eksemplaer.  

Weej vraoge en bescheide vreejwillige beejdrage van 
minimaol twieë euro vieftig. 

 
!!!Verkoëp carnavalskrant!!! 



 


