
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

 
     

Mededelingen van de Dorpsraad 
 
 
- Ontsluiting wijkje Oostrum Oost 
 
Tijdens het bezoek van B&W aan Oostrum in januari j.l. is de opmerking geplaatst dat er slechts 
een ontsluitingsweg is van Oostrum-oost.( de Horik, Ghunenbeek enz.) 
Dit zou in geval van calamiteiten problemen kunnen geven. 
 
Uit navraag van de dorpsraad blijkt dat bij het realiseren van dit wijkje dit besproken is. 
Dit overleg heeft geleid tot het plaatsen van een toegangspoort op het einde van het weggetje 
vanaf de Mgr. Hanssenstraat tussen fam. Driesen en het bouwbedrijf Raedts. Deze poort geldt als 
tweede toegang. De hulpdiensten kunnen dus ook vanaf de Mgr. Hanssenstraat en de Horik 
opereren bij calamiteiten wanneer de toegang bij de Ghunenbeek geblokkeerd zou zijn.                  
De hulpdiensten beschikken over de benodigde sleutels om de poort te openen.  
Bij een verdere uitbreiding van de wijk zal een tweede definitieve ontsluitingsweg gerealiseerd 
worden. 
 
 
- Parkeervoorziening nabij de Boshuizerbergen. 
 
De dorpsraad heeft in haar Dop aangegeven dat de Boshuizerbergen en de Geystersebossen 
beter bereikbaar zouden moeten zijn en dat er parkeervoorzieningen voor auto’s zouden moeten 
komen. 
 
Na overleg met het Limburgs Landschap is er intussen een parkeervoorziening voor auto’s 
gerealiseerd aan het verlengde van de Zuiderbergweg ter hoogte van het vroegere 
waterpompstation. Hierdoor is het mogelijk om auto’s aan de rand van de Boshuizerbergen te 
parkeren. Een van de DOP-projecten is hiermede gerealiseerd. 
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R.K. Parochie O.L. Vrouw Geboorte, Oostrum      

                                     
                     
 

 
Zondag 6 maart  10.00 uur: Carnavalsmis/Hómmes (ensemble van de Harmonie SMT)                 
 voor de leden en overleden leden van Carnavalsvereniging De Karklingels,   
 Lies Janssen-Wolters en alle overledenen van de familie Janssen,        
 jaardienst Antoon Janssen,    
 Jan en Nelly Verheijen-Kessels,   
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,   
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.          
 
               Misdienaars: Quincy en Sharon                                                                                                  
 
Aswoensdag 9 maart 19.00 uur: H. Mis met uitreiking van het askruisje!   
 
PS:  Op zondag 27 februari 2011 is in onze kerk Anne Wijnen gedoopt.    
 
NB:  DE MARIAPROCESSIE VAN OOSTRUM WORDT GEHOUDEN OP ZONDAG 15 MEI 2011 !!! 
         
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 



 
 
 
 
 
MAART 
 
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 
 
APRIL 
 
2/3 April  Solisten/ensembleconcours Muziekfederatie in Oostrum Harmonie 
05  April Bezoek Art Com       KBO  
07  April Wandelen        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 
21  April Wandelen        KBO 
22  April Bloemenactie        SVO 
27  April Palingkwekerij       De Zonnebloem 
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KOOPAVOND 
Vanaf 25 februari iedere vrijdag 

open tot 21.00 uur 
BOERENBOND 

Zuivelweg 2e 

LEUNEN 

 
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 
 



 
 
 

Geachte inwoners van Oostrum 
 

 
Zoals u waarschijnlijk weet heeft de dorpsraad in haar DOP(dorpsontwikkelingsprogramma) een 
visie over de Watermolen en het Watermolenplein neergelegd. 
 
De Watermolen en het Watermolenplein dienen in deze visie een ontmoetingsplek te zijn voor jong 
en oud. 
 
Intussen wordt zowel door jongeren als ouderen al veelvuldig gebruik van het plein en ook van de 
Watermolen. 
Momenteel wordt op het Watermolenplein een breedtesportveld aangelegd dat ongetwijfeld nog 
meer activiteiten op het plein zal brengen. 
Over de bestemming van de Watermolen zelf, wordt momenteel met de gemeente onderhandeld. 
 
Omdat de Watermolen en het Watermolenplein gezien wordt als een ontmoetingsplek voor alle 
inwoners van Oostrum organiseert de dorpsraad ter verdere invulling en/of afronding van het 
project een discussieavond op dinsdag 22 maart 2011 in den Oesterham. 
In deze discussie wil de dorpsraad graag uw mening vernemen .  
 
De inbreng van u in deze discussie stellen wij zeer op prijs.  
 
Met de informatie van deze avond willen we de verdere afronding samen met belang-hebbenden 
ter hand nemen, zodat we voor Oostrum een prachtige ontmoetingsplek hebben gerealiseerd. 
 
Wij stellen het op prijs u op dinsdag 22 maart 2011 om 20.00 uur mogen begroeten op deze 
bijeenkomst. 
 
 
Dorpsraad Oostrum 
 
 

 
 
 
 
 

 
Zo. 6 mrt. 10.00u. Opluistering Carnavalsmis 

14.33u. Optocht Oostrum 
Ma. 7 mrt.  13.41u. Optocht Venray 
Wo. 9 mrt. Geen repetities 
 
Agenda: 
12 mrt.  Inzamelen oud papier 
19 mrt.   Potgrondaktie 
19 mrt.  Wervinsaktie leerlingen/leden 
26 mrt.  Inzamelen oud papier 
27 mrt.  Concert in Heeswijk Dinther 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeil en Zadelmakerij J.Creemers VOF. 
WANSSUMSEWEG 19, 5807 EA OOSTRUM. LB. 

                                                                  

VERKOOP VAN :                                           REPARATIE VAN: 
                                                                                                              
Lederolie -------Ledervet----Bankstellenolie.                      Trampoline’s  en randen. 
Leren Broekriemen.                                                           Tenten, ramen en ritssluitingen. 
Spijkerzakken.                                                                   Paardentuig.  
P.V.C. Schorten.                                                                                  
P.V.C. Broekpijpen. 
Windbreekgaas. 
Schaduwdoek. 
Ladingband met Ratels 
Hondenriemen en Halsbanden. 
Fournituren. 
 

I.VM. CARNAVAL  

KOPIJ  

TIJDIG AANLEVEREN. 



 
 
 
 
 
 
Art.com 5 april 2011 
  
Dinsdagmiddag 5 april brengen we een bezoek aan Art.com , Henri Dunantstraat Oostrum. 
U kunt zich hiervoor opgeven bij Leny Tromp, Stationsweg 211a; tel. nr 589033. 
  
In verband met afspraken graag voor 14 maart 2011.  
 
Doe het snel want er is een maximum van 25 personen. 
  
 

 
Dames en Heren gemengdkoor. 

 
Enkele mededelingen om te onthouden. 

De repetitie van woensdag 16 maart is verzet naar donderdag17 maart. 
De jaarvergadering is woensdag 30 maart. 

Zaterdag 16 april 19.00 uur avondmis. 
 

L. Versteegen. 
 

 
 

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 (MAART) 
 

(A)   Maand Menu voor 2 personen     € 15,- 
 
• Foe Yong Hai 
• Koe Loe Yok 
• Gado Gado 
• Saté 

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

 
• Babi Pangang 
• Foe Yong Hai 
• Koe Loe Yok 
• Saté 
• Gado Gado 

 
(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) 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SV Oostrum Jeugd 
 
Uitslagen zaterdag 26 februari 
S.V. Oostrum A1-Volharding A2,2-1 
Sportclub Irene A2-S.V. Oostrum A2,afgelast 
America B1-S.V. Oostrum B1,2-1 
S.V. Oostrum M11B1-GFC'33 M11B1,0-5 
SV Venray C2-S.V. Oostrum C1,15-0 
Volharding C2G-S.V. Oostrum C2,3-2 
Sportclub Irene D2-S.V. Oostrum D1,0-2 
S.V. Oostrum D3-Melderslo D3,0-0 
S.V. Oostrum D4G-Hegelsom D2,4-0 
S.V. Oostrum E2-SV Venray E12,7-3 
S.V. Oostrum E3-GFC'33 E4G,12-0 
Wittenhorst E9-S.V. Oostrum E4,6-2 
SSS'18 E4-S.V. Oostrum E5,4-2 
SV Venray F3-S.V. Oostrum F1,5-3,speler van de week Timon Driessen 
S.V. Oostrum F2-SV Quick Boys'31 F3,2-4,speler van de week Ruben Kuyt 
SVOC'01 F2G-S.V. Oostrum F3,0-2,speler van de week Sten van den Heuij 
S.V. Oostrum F4-Wittenhorst F9,4-4, 
 
Programma 4 maart 
Geen programma 
 

SV Oostrum Senioren 
 
Uitslagen zaterdag 26 februari 
S.V. Oostrum Vet.Excellent,1-1 
Uitslagen zondag 27 februari 
Sparta'18 1-S.V. Oostrum 1,4-2 
Montagnards 3-S.V. Oostrum 2,2-3 
S.V. Oostrum 3-SV Venray 6,5-3 
S.V. Oostrum 4-SV United 5,afgelast 
S.V. Oostrum 5-SV United 4,1-4 
Leunen 6-S.V. Oostrum 6,afgelast 
Venhorst DA1-S.V. Oostrum DA1,1-1 
 
Programma 5 maart 
Geen programma 

 
 



Hardwerkend Oostrum strijdend ten onder 

Op een zwaar en amper te bespelen veld heeft Oostrum zondag zijn meerdere 
moeten erkennen in het Sevenumse Sparta ’18.  En dat terwijl de wedstrijd nog 
wel zo mooi begonnen was voor de in het blauw spelende Oostrummers. Nadat 
ze vorige week in de eerste minuut op achterstand waren gekomen stond er nu 
na 1 minuut spelen een voorsprong op het scorebord. Een ingestudeerde vrije 

trap werd door Chris Wilschut keurig over de muur in de hoek gekruld: 0-1.  En mooie meevaller 
voor de vandaag wel erg jonge Oostrumse formatie. Helaas bleef de voorsprong niet lang in tact. 
Sparta kwam over rechts goed door en de voorzet die volgde werd door Rob Peeters bij de tweede 
paal makkelijk binnen geknikt: 1-1. Er waren op dat moment slechts vier minuten gespeeld. 
Oostrum speelde de eerste helft vol tegen de wind in waardoor Sparta een optisch overwicht had. 
Tot hele grote kansen leidde dit niet tot aan minuut twintig. Een aanval over links leek achter te 
gaan. Met een uiterste krachtsinspanning werd de bal toch net voor de lijn voor het doel gegooid 
waarna het voor Sparta-spits van der Sterren een koud kunstje was de bal in het lege doel te 
tikken: 2-1. Oostrum leek van slag en m.n. de linkerkant van Sparta draaide even op volle toeren. 
Toch scoorde Oostrum even later bijna de gelijkmaker. Een mooie variant zette Chris wilschut vrij 
voor de Sparta-doelman. De bal bleef door de harde wind echter hangen waardoor Wilschut de bal 
niet vol kon raken en de doelman redding kon brengen.  Net na het half uur kreeg Oostrum een 
nieuwe dreun te verwerken. Ditmaal was het Sparta speler Jan Mertens die het laatste zetje mocht 
geven na wederom een strakke voorzet over de flanken: 3-1. Dit was tevens de ruststand. 

In de rust heerste bij Oostrum toch het gevoel dat de strijd nog niet gelopen was. Het voordeel van 
de harde wind was er nu en het steeds slechter wordende veld kon ook nog wel wat onverwachte 
situaties opleveren. Oostrum startte dan ook vanaf de eerste minuut een offensief en probeerde 
een snelle aansluiting te bewerkstelligen. Na een uur spelen was die dan ook daar toen wederom 
Chris Wilschut doelpuntte door een strakke voorzet van Tom Direks snoeihard binnen te koppen: 
3-2. Oostrum rook bloed maar kreeg al heel snel een flinke deksel op de neus.  Een voorzet van 
de rechterkant kreeg door de wind een enorm rare curve en verdween pardoes over de 
verbouwereerde Oostrum doelman Kessels in het doel: 4-2. Het pleit voor de jonge formatie van 
Wim de Roy dat ze niet bij de pakken neer zaten maar tot het laatst bleven vechten voor een beter 
resultaat wat er helaas niet kwam. Doelpunten leverde deze wedstrijd niet meer op, wel konden 
nog twee a-spelers een verdienstelijk debuut maken. De jeugdspelers Melvin Saris en Rein 
Fleurkens kwamen in de ploeg en lieten zo hun eerste speelminuten voor de Oostrumse 
hoofdmacht noteren. Iets wat beide spelers naar behoren afging. Om iets voor half vijf floot de 
arbiter van dienst voor het laatst. Sparta had de punten en een veld wat na de wedstrijd meer weg 
had van een omgeploegd weiland dan van een voetbalveld.  Met de dolle dagen voor de deur kan 
het voetbal even naar de achtergrond tot over drie weken als de derby tegen Leunen op het 
programma staat.  



Carnavalszege Oostrum ondanks ed-jes 
 

Montagnards 3 - SV Oostrum 2 2-3 (of 0-5?) 
 
Voor het verslag van de wedstrijd van afgelopen zondag te 
beginnen allereerst een rectificatie betreffende het eerste doelpunt 

van vorige week tegen SV United. De corner waaruit dit doelpunt viel werd namelijk niet getrapt 
door Roy 'Krullie' van Delft, maar door Tom 'Toyboy' Direks. Inderdaad de kleine 'Mini Flex'. Niet 
dat 'Krullie' een dergelijke hoekschop niet genomen zou kunnen hebben, gezien zijn traptechniek 
zou dat goed mogelijk kunnen zijn geweest, maar gewoon omdat we met de verslagen van SVO 2 
altijd zo dicht mogelijk bij de feiten willen blijven. Bij deze dus recht gezet en nu snel door naar de 
match tegen Gerrie 'De Tank' en cornuiten. 
Want dat was de uitdaging die de week voor de vastelaovend stond te wachten op de ideale 
schoonzonen, de wedstrijd tegen Montagnards 3. Een belegen team waar tegen SVO in het 
verleden vaker een lastige wedstrijd speelde. Een belegen team als een stuk oude kaas dat goed 
bij een rood wijntje past op vrijdagavond voor de buis. Maar dan wel met van die vervelende harde 
stukjes korst er nog aan, stukjes die je eigenlijk liever niet hebt. Dat was het team van Bergen, 
zoals bekend van de verkeerde kant van de Maas. 
Nadat de tos voor de tweede week op rij was verloren, werd de wedstrijd in gang gezet door een 
toevallige passant die zijn hond aan het uitlaten was op de zondagmorgen. Tenminste, zo 
hobbelde de scheidsrechter van dienst over het veld. Lekker met de handjes 'ien de tés', buik strak 
vooruit, snor plat op de bovenlip en de kop vol in de regen en wind. Gezien het weer, het veld en 
de scheidsrechter leek dit verdacht veel op een wedstrijd in de kelder van het amateurvoetbal…. 
De wedstrijd begon en vanaf minuut één was duidelijk dat de ideale schoonzonen hier niet tegen 
averij hoefden aan te lopen. Ondanks het feit dat de spiertjes nog wat stram waren door het 
hondenweer werd er goed en rustig gecombineerd. Montagnards probeerde de opbouw van 
Oostrum in een relatief vroeg stadium te verstoren, maar toch konden de middenvelders en 
voorhoedespelers van de rood-witten geregeld in de voeten worden gevonden. Op het middenveld 
stond uiteraard weer Mark 'Screbby' Broeren geposteerd die na een week Korea ging als de 
hazewindhonden-op-stokje die in het Verre Oosten zo uit de frituur komen en daar net zo populair 
zijn als de welbekende Knoepert in Maaskantje. 
Het combinatievoetbal van SVO leidde al in minuut 5 tot wat achteraf gezien kan worden als de 
mooiste aanval van de dag. Na de bal over een aantal schijven rond te hebben laten gaan, volgde 
ineens de versnelling die Montagnards te machtig was. De bal werd vanaf het middenveld strak 
ingespeeld op spits Roy 'Matsoe Matsoe' Willems die met een sublieme voetbeweging Bas 'De 
Bijter' Camps vrije doortocht naar de keeper gaf. De razende loopactie die 'De Bijter' er uit perste 
was geweldig, maar het schot waarmee hij de actie vervolgens besloot was ronduit 
indrukwekkend. Vol op de pantoffel en met al het vuur dat in 'm zat werd de bal met 
duizelingwekkende snelheid de kruising in gejaagd. Pas nadat de Bergense keeper de Oostrum 
spelers juichend samen zag komen, besefte hij wat er was gebeurd. Granaatinslag en Oostrum op 
0-1!! Het verhaal gaat dat de keeper nog steeds het zoevend geluid van de Flammert van 'De 
Bijter' hoort en hier nog geregeld wakker van schrikt. Aerm kelleke... 
Na dit prachtige doelpunt ging SVO door waar het mee bezig was, winnen. En het meest bleek dat 
nog wel uit het feit dat in minuut 13 het tweede doelpunt van de ochtend viel. 'Mini Flex' maakte er 
op aangeven van 'Krullie' 0-2 van. Oostrum op rozen! Dat ondanks het goede spel van de ideale 
schoonzonen de kou langs de lijn amper te harden was, bleek wel in de rust toen de staf rillend het 
lokaal binnenkwam. 
Vandaar dat Roy 'Keptun' de Kleijn kort na rust een hoekschop rustig in eigen doel tikte. De 1-2 
zou de spanning op de bank, en daarmee hopelijk ook de warmte, weer een beetje terugbrengen. 
Zo kort voor de vastelaovend een vervelende verkoudheid oplopen gun je natuurlijk niemand. Uit 
de reacties die vervolgens van de bank kwamen was duidelijk dat dit tegendoelpunt zijn uitwerking 
niet had gemist, want ineens zat er wat leven in de ijslolly’s langs de kant. 
Maar zelfs deze hulp uit onverwachte hoek werd door Montagnards niet op waarde geschat. Het 
spelbeeld bleef onveranderd en Oostrum bleef onbedreigd de bovenliggende partij. En zo ging de 
wedstrijd voort met scheidsrechter Bromsnor nog steeds rondhobbelend midden over het veld en 
een blauw-geel team dat niet bij machte was Oostrum in de problemen te brengen.  



Zeker nadat 'Krullie' in minuut 75 de wedstrijd besliste met de mooiste individuele actie van de 
wedstrijd. 'Krullie' kreeg de bal binnen de 16 meter strak in de voeten gespeeld met een 
tegenstander in de rug. Vervolgens stuurde hij met een snelle perfect uitgevoerde actie, zoiets als 
Bergkamp tegen Newcastle (maar dan ietsjes anders), zijn directe tegenstander het bos in en 
legde de bal koelbloedig in de verre hoek. Oostrum op 1-3 en publiek op de banken!! 
Dat het slotakkoord vervolgens toch voor Montagnards was, mag een klein wonder heten. In de 
85e minuut werd een schot op doel van Montagnards namelijk van richting veranderd door 'Keptun' 
die daarmee zijn bijnaam per direct zag veranderen in 'Ed-je'. 
Het tegendoelpunt zorgde gelukkig niet voor een slotoffensief van Bergen en bracht de 
overwinning niet in gevaar. Daarom kon na de wedstrijd gewoon de zige-zage worden ingezet en 
werd de overwinning gevierd. Drie punten bijgeschreven en theoretisch nog steeds kans op de 
hoogste trede. 
Aanstaande zondag staat voor de ideale schoonzonen, de technische staf en hun supporters iets 
heel anders op het programma dan een wedstrijd op de groene plak. Dan zullen ze namelijk langs 
de kant of op de wagen staan tijdens de grote vastelaovesoptocht door Aostrum. Hiervan zal geen 
verslag volgen in het volgende Kraentje, dus wil je weten wat er gebeurt, zorg dan dat je van de 
partij bent!! 
 
Vastelaovend same! 
 
 



 

 

 

 

UITSLAGEN 
 
MiniE; 
Oostrum-Peelkorf ?  Kampioenne… 
 
PupillenD2; 
De Eendracht D2 - Oostrum D2  2-4 
             
AspirantenB1;             
Oostrum B1 - De Peelkorf B3  3-1 
 
PupillenC1;      
Lottum C1 - Oostrum C1   5-2 
 
PupillenD1;      
Roka D1 - Oostrum D1  0-13 
 
JuniorenA1; 
Olympia (O) A2 - Oostrum A1  8-6 
 
Midweekdame1; 
Oostrum-Merselo 7-8 
 
Midweekdames2; 
JES-Oostrum 8-3 
 
 
PROGRAMMA 
 
 
Midweekdames2 
09-03-2011    19:30                
Wedstrijd:       Lottum 3 - Oostrum 2 
Locatie:           De Kruisweide / SEVENUM 
 
Midweekdames1        
10-03-2011     21:30                
Wedstrijd:       Merselo 2 - Oostrum 1 
Locatie:           De Raayhal / OVERLOON 
 
Midweekdames2         
14-03-2011     18:45                
Wedstrijd:       Oostrum 2 - JES 4 
Locatie:           De Raayhal / OVERLOON 
 
 



 
..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 … 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARNAVAL 
 

Op 6 maart (zondag), 7 maart (maandag) en 8 maart (dinsdag)          
 

serveren wij Chinees “Lopend buffet” á €12,50. 
 

Vanaf 18.00 uur. 
 

Wilt u vooraf reserveren a.u.b. !!! 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 



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. 
 

 
 
 

IVN Geysteren/Venray struint met de jeugd  
van de gemeente venray in de natuur.  

 
In het voorjaar van 2009 is de afdeling jeugd van het IVN Geysteren/Venray van start gegaan. 
Momenteel bezoeken een vijfendertigtal kinderen in de leeftijd van 6 tot/met 14 jaar  elke maand 
het IVN. Activiteiten welke georganiseerd word zijn struintochten in de bossen, waterdiertjes 
vangen, braakballen pluizen, nestkastjes maken,  enz.  
 
In januari is de groep opgesplitst. De jongere kinderen komen oftewel op woensdag-of op 
zaterdagmiddag eenmaal per maand bij elkaar. De jeugd van 12 jaar en ouder komt eveneens 
eenmaal per maand bij elkaar. Dit betekent in de wintermaanden op de zondagochtend en in de 
zomermaanden op een avond. 
 
In beide groepen zijn nog enkele plaatsen vrij. Echter vol is vol.  
 
Voor aanmeldingen voor het jongeren IVN kan je een e-mail sturen naar rien.eikmans@ziggo.nl   
of bellen, tel. 580746. Voor de jeugd IVN kun je mailen naar pepijndejonge@planet.nl.  
Een telefoontje naar Pepijn kan ook,  tel. 06 33717651. 
 
 



 



 
 
 
Nieuws van de Aostrumse Zangkompeneej.

  
    

LENTECONCERT 
 

Op zaterdag 26 maart a.s. Aanvang 20.00 uur. In D’n Oesterham. 
 
Met medewerking van: 

 
1. Aostrumse Zangkompeneej. 
2. Gemengde Zangvereniging “ANIMO” uit Velden. 
3. Het Grenslandmannenkoor uit Siebengewald. 
4. De Mal-Maaszengers uit Belfeld. 

 
De Aostrumse Zangkompeneej nodigt de liefhebbers van koormuziek van 
harte uit om deze avond te bezoeken. In de komende weken volgen meer 
gegevens aangaande de deelnemende koren. 
 
 

Lourdesreis 14 t/m 21 september 2011  

Ook dit jaar organiseren wij weer een reis naar Lourdes. 
We hebben een eigen groep en begeleiden de mensen 
ook in Lourdes. Het is een medisch verzorgende reis, dit 
houdt in dat er Nederlandse artsen en verpleegkundige 
met ons mee gaan. De reis is voor jong en oud, ziek of 
gezond ieder kan met ons mee.  

De treinreis is van 14 t/m 21 september.                      
De vliegreis is van 15 t/m 20 september.  

Voor de vliegreis zijn maar een beperkt aantal plekken. 
Wilt U meer over deze reis weten, of wilt U met ons mee, 
neem dan contact op met :  

Lourdeswerk Venray e.o.  

Cristien Goumans   tel. 0478-636676                                 
Gerard Karels          tel. 0478-582849  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 



                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ophaalroute: 
 

8.00 uur Castenray kerk 
8.05 uur Oirlo kerk 

8.15 uur Oostrum kerk 
Maandag 5 september     
 
Via de Duitse snelwegen rijden we richting Trier. Onderweg wordt in de omgeving van Maria Laach 
een pauze ingelast voor een kopje koffie met gebak. Daarna rijden we verder naar Trier waar we 
rond het middaguur zullen arriveren. Eerst gebruiken we gezamenlijk de lunch; 13.00 uur 
Een korte rondrit door de stad met het toeristisch treintje de “Römer Express”. Aansluitend kan 
iedereen nog tot 16.00 uur op eigen gelegenheid in Trier rondkijken. Via een mooie route rijden we 
vervolgens naar Clervaux waar we om ca. 18.00 uur bij het hotel zullen arriveren. Omstreeks 19.00 
uur wordt het diner geserveerd. 
 
Dinsdag 6 september 
 
 
Na het ontbijt rijden we naar Luxemburg-stad,  
10.00 een rondrit door de stad o.l.v. een deskundige gids. De gids zal ons de mooiste plekjes laten 
zien en ons tal van wetenswaardigheden over de stad, haar geschiedenis en haar bewoners weten 
te vertellen. Na de rondrit rijden we verder naar het plaatsje Schengen vlakbij de Franse grens, 
bekend van het “Verdrag van Schengen” van 1985. Hier gebruiken we eerst de lunch.  
14.00 uur beginnen we aan een boottocht over de Moezel. We varen eerst zuidwaarts Frankrijk in 
tot het plaatsje Sierck-les-Bains. Hier keert de boot, waarna we terugvaren tot het plaatsje Remich, 
waar we weer om ca. 16.00 uur zullen arriveren. Eerst kunt u nog even rondkijken in Remich en 
bijv. een wandeling maken over de Moselpromenade voordat we via een mooie toeristische route 
o.l.v. de chauffeur terugrijden naar Clervaux. Omstreeks 19.00 uur wordt het diner geserveerd. 
 
 
Woensdag 7 september 
 
8.30 uur verlaten we Clervaux. Een eerste stop maken we in het idyllische stadje La Roche-en-
Ardenne waar u even op uw gemak kunt rondkijken. 
11.20 uur rijden we verder naar Durbuy, ook het kleinste stadje van België genoemd. Hier 
gebruiken we eerst de lunch voordat we een bezoek brengen aan het “Parc des Topiaires”, een 
mooie tuin in het teken van de boomsnoeikunst. Omstreeks 16.00 uur is het dan tijd om aan de 
terugreis te beginnen. Deze wordt op Nederlandse bodem onderbroken voor een prima diner. 
Thuiskomst tussen 20.30 uur en 21.00 uur. 
 
We hopen uw interesse te hebben gewekt.        (Z.O.Z.) 

3-DAAGSE REIS 

CLERVAUX 
SENIOREN CASTENRAY-OIRLO-OOSTRUM 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De reissom bedraagt: € 245.00 excl. Toeslag voor een eenpersoonskamer en eventueel een 
reis en/of annuleringsverzekering. 
 
U kunt zich opgeven bij Leny Tromp, Stationsweg 211a.  
 
In volgorde van opgave zullen wij u inschrijven onder een aanbetaling van € 50.00 per persoon 
over te maken op Bankrekening 1332.98.418 t.n.v. KBO Castenray onder vermelding van             
3-daagse reis. 
 
 

 
Stel niet uit tot morgen wat vandaag ook nog kan 

Als de bus vol is komt u op de reservelijst en bent u afhankelijk van annuleringen 
 
 
 
 
 
Volledig invullen a.u.b. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-Daagse Reis Luxemburg               5-6-7 September 2011 
 
Datum: …………………………………………………………………………… 
Naam: ……………………………………………..……………………………… 
Adres: ………………………………………………….………………………… 
Aantal personen: …………… 
 

Reisverzekering afsluiten                            O ja O nee 
Annuleringsverzekering afsluiten               O ja O nee   
O 1 persoonskamer                                         O 2 persoonskamer



Schoonheidsspecialiste 
 

Maud Vermeulen 
 
* Gezichtsbehandeling klein of groot 
* Verven van wimpers en/of wenkbrauwen 
* Harsen gelaat en/of lichaam 
* Sabaaydi massage 
 
 
* Nieuw: BODYSUGARING 
   - Harsen met een suikerpasta 
   - Minder pijnlijk dan gewone hars 
   - Haren worden zachter en lichter van kleur 
   - Vermindering van haargroei 
 
 
Voor meer informatie of voor het maken van 
een afspraak kunt u contact opnemen met: 
 
Maud Vermeulen 
Vlasakker 2 
5807 BK Oostrum 
Tel: 0478-512102 

  

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEI 
 
05  Mei Wandelen        KBO 
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 
15  Mei Mariaprocessie       Parochie 
19  Mei Wandelen        KBO 
20/22 Mei Jeugdkampen        SVO 
24  Mei Kienen         KBO 
27/29 Mei Jeugdkampen        SVO 
31  Mei Mariaviering        KBO 
 
JUNI 
 
02  Juni Wandelen        KBO 
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 
16  Juni Wandelen        KBO 
17  Juni Fietsdagtocht       Zijaktief 
21  Juni Kienen         KBO 
22  Juni Midgetgolf met Oirlo & Castenray     KBO 
26 Juni Concert en dorpsbarbeque            Harmonie 
 
JULI 
 
07  Juli Wandelen        KBO 
21  Juli Wandelen        KBO 
30 Juli Jeu de Boules met Oirlo & Castenray    KBO 
 
 
AUGUSTUS 
 
04  Augustus Wandelen        KBO 
17 Augustus Kevelaer met Oirlo & Castenray     KBO 
18 Augustus Wandelen        KBO 
28 Augustus   Luikse markt        Harmonie 
 
 



SEPTEMBER 
 

01  September         Wandelen       KBO 
3/4 September  Kamp jeugleden       Harmonie 
5-6-7 September Meerdaagse reis      KBO 
07   September Tienrays Museum      De Zonnebloem 
15   Sptember Wandelen       KBO 
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 
06  Oktober            Wandelen       KBO 
11  Oktober  Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) F 20.00 uur Dorpsraad 
11  Oktober  Dagreis Wittem met Oirlo & Castenray   KBO 
12  Oktober  Vollemaanswandeling      Zijaktief 
16  Oktober              Play-in jeugdorkesten door Muziekfederatie Venray  Harmonie 
18  Oktober  Kienen        KBO 
20  Oktober    Wandelen       KBO 
 

NOVEMBER 
 

03  November Wandelen       KBO 
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 
17   November Wandelen       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 
 

01  December  Wandelen       KBO 
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 
15   December Wandelen       KBO 
16   December Kerststukjes maken      KBO 
20   December Kerstavond       Zijaktief  
22   December Kerstviering       KBO 
 



 




