
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

 
     
 

WATERMOLEN EN PLEIN ONTMOETINGSPLEK  
VOOR JONG EN OUD 

 
 

DISCUSSIEER MET ONS MEE!!! 
 

Missen we nog speeltoestellen op het Watermolenplein? 
 

Wat wil de jeugd?? 
 

Moet er een JOP (Jongeren Ontmoetings Plaats) op het 
Watermolenplein komen? 

Mensen uit Castenray komen hierover een presentatie geven 
 

Wat willen de ouderen? 
De KBO zal dit in een presentatie aangeven 

 
Wat willen de aanwonenden? 

 
 

Wat gaat er nu precies gebeuren met de Watermolen? 
Ook Den Oesterham zal een korte presentatie geven over de stand van zaken. 

 
KORTOM, KOM OP DINSDAG 22 MAART OM 20.00 UUR NAAR 

DEN OESTERHAM EN DISCUSSIEER MET ONS MEE!! 
 

WATERMOLEN EN PLEIN VOOR JONG EN OUD 
 

Redactieadres: 
 

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

Rabobank: 12.81.44.912 
 

Bezorging:  
“Periodiek”, tel. 582877. 

39e jaargang WK. 11                                                                       Sluitingsavond in te leveren kopij:
         17 maart 2011                                                                                       Maandagavond 18.00 uur



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

                                     
                     
 

 
Zondag 20 maart  9.30 uur: Hoogmis (Zonneliedcantorij)    
     jaardienst Angélique Huijs-Janssen,   
     jaardienst overleden familie Litjens-Hendriks,      
     Wim en Jo Thoonen en Bertha en Wim Jagers,   
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,   
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.          
 
               Misdienaars: Quincy en Sharon                                                                                                    
 
 
NB:  DE PAROCHIEVERGADERING IS OP 14 APRIL 2011 OM 20.00 UUR IN D’N OESTERHAM !!!  
 
        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 
 

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 
22  Maart Discussieavond afronding Watermolen/Watermolenplein. Dorpsraad 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 

Kaartverkoop Aege Bòjjum Live! 
 

Komende zondag, 20 maart 2011, start de kaartverkoop voor Aege Bòjjum Live. 
 

Tijd: 12.00 tot 14.00 uur     Locatie: AMC 
 

Meer informatie: www.aegebojjum.smtinfo.nl 
 

Zitplaatsen zijn ter plekke te reserveren. 

Zorg dat je er op tijd bij bent, want op = op en vol = vol. 



 
 
 

 
 

 
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,-. 



 
 
Weer helemaal  bijgekomen  van de carnaval  en al of niet voorzien van “ ‘t  assekruuske “  zitten 
we nu aan het begin  van de vastentijd,  een tijd waarbij  iedereen  voor zich zelf uitmaakt of en zo 
ja  op welke manier  hij of zij de vasten invult.   Voor de een is het een tijd van bezinning ter 
verheldering van de geest,  voor de ander een tijd van matiging om tot een beter (even)gewicht te 
komen, een derde laat de vasten geheel  aan zich voorbij  gaan.  De M.O.V. groep voert in deze 
tijd  aktie voor de Vastenaktie. 
De M.O.V. ( Missie, Ontwikkeling en Vrede ) groep bestaat in ons dekenaat uit vrijwilligers uit de 
diverse parochies,  die gezamenlijk elk jaar een keuze maken uit en Aktie voeren voor diverse, 
liefst plaatselijk  gebonden, aanvragen voor  geldelijke  steun in een ontwikkelingsland.  
Voor de Vastenaktie van 2011 is gekozen voor twee projecten in Afrika.  Het eerste project  is   
gericht op het realiseren van basis voorzieningen zoals het boren van waterputten in Ghana, het 
tweede project  richt zich op de toekomst van weeskinderen  in Oeganda. 
In de komende vastenweken zal de M.O.V.  groep  U via de dorpsbladen  en Peel en Maas  blijven 
informeren over  beide  projecten.   Rond de paastijd  vindt de werkelijk inzameling plaats van 
ieders bijdrage aan beide akties.  Dit gebeurt  door middel  van de vertrouwde vastenaktie-zakjes,  
als onderdeel van de Goede Doelen aktie,  of anderszins  zoals U in uw gemeenschap gewend 
bent.       

 
 
 
 
 
 

 
Za. 19 maart 10.00u. Potgrondactie 
  18.00u. Wervingsactie leerlingen/leden 
Ma. 21 maart 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 
  20.00u. Repetitie orkest 
Wo. 23 maart 19.00u. Repetitie jeugdslagwerkgroep Hit-it 
  19.00u. Leerlingen tamboerkorps 
  19.30u. Repetitie orkest (speelzaal de Meulebeek) 
  20.00u. Repetitie tamboerkorps 
Agenda: 
 
26 mrt.  Inzamelen oud papier 
27 mrt.  Concert in Heeswijk Dinther 
2/3 april Solisten/ensembleconcours Muziekfederatie Venray in Oostrum 
9 april  Aege Bojjum Live 
10 april Pas Op N.A.T! 
17 april  1e Communie 
 

 



 
 

 
 
 
 

DARTEN    DARTEN    DARTEN 
 

13e OOSTRUMS OPEN IN CAFÉ ZAAL BACK IN TIME  
TE OOSTRUM 

ZATERDAG 19 MAART 2011 HOUDEN WIJ:                 
“DC DE KARKLINGEL” 

VOOR DE 13e KEER HET OOSTRUM OPEN            
DEELNAME T/M 2e DIVISIE EN VANAF 16 JAAR 

DE AANVANG IS OM 19.30 UUR 
AANWEZIG ZIJN OM 19.15 UUR 

HET INSCHRIJFGELD BEDRAAGT € 5.00                         
PER PERSOON 

DIT TE VOLDOEN BIJ INSCHRIJVING 
DE INSCHRIJVING SLUIT OP 17 MAART 2011 

INSCHRIJFFORMULIEREN ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ 
CAFÉ ZAAL BACK IN TIME MRG HANSSENSTR 29 

OOSTRUM 
 

HOPELIJK TOT DAN 
 

“DC DE KARKLINGEL” 
 
 



Notulen van de openbare vergadering van dorpsraad Oostrum 
Datum: 9 november 2010 
Locatie: d’n Oesterham Oostrum 
 
1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een speciaal welkom voor 
dhr. Roel Coppus, wijkagent Venray Oost. 
 
2. Vaststelling van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Informatieverstrekking door Roel Coppus wijkagent Venray Oost. 
Meld Misdaad Anoniem is een succesvol project. Burgers kunnen anoniem een melding doen van 
een misdaad. De informatie wordt door getrainde burgers vastgelegd en zonder vermelding van 
namen doorgegeven aan de politie. Meldingen geven richting aan een onderzoek. Afgelopen jaar 
waren er meer dan 10.000 meldingen waarvan 83% bruikbaar was voor de politie, 800 zaken 
werden er door opgelost. 
 
Snelheidscontrole Stationsweg in november. Resultaat: 2089 voertuigen gepasseerd, hoogst 
gemeten snelheid 83 km, aantal proces verbaal 235 (11%). Streven is om ook ’s avonds te 
controleren. In november was er in Oostrum een auto- en een woninginbraak, op het station 4 
fietsendiefstallen waarbij 2 aanhoudingen. 
 
4. Ingekomen en uitgaande stukken en verdere mededelingen. 
Het overzicht wordt door de secretaris toegelicht. 
 
5. Notulen openbare vergadering d.d. 12 oktober 
N.a.v. punt 8. Er verblijven geen cliënten van de Rooyse Wissel in de “Lego woningen”. 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
6. Gebiedsgericht werken 
Er is een visiedocument over het nieuwe gebiedsgericht werken. Deze is goedgekeurd door B&W 
en wordt binnenkort behandeld in de gemeenteraad. Oostrum en Vredepeel willen als eersten 
deze manier van werken toepassen. 
 
7. Dagelijks Bestuur 
Mondeling verslag dorpsradenoverleg 1 november 
− De hernieuwde aanpak van gebiedsgericht werken is besproken.  
− De nieuwe adviesnota voor het primair onderwijs is besproken. N.a.v. deze adviesnota is Dhr. 

T. Kooter uitVredepeel is het niet eens met de inhoud van het rapport en is uit het dagelijks 
bestuur van het dorpsradenoverleg gestapt. 16 november wordt de adviesnota in de 
gemeenteraad besproken.  

− Beleidsplan wegen gemeente Venray. Als gevolg van bezuinigingen zal de onderhoudsnorm 
van de wegen, voornamelijk in de kernen, verlaagd worden. Er zal minder intensief 
onderhoud plaatsvinden. Fiets- en voetpaden vallen hier niet onder. 

 
Enquête DOP en bezoek B&W 7 december 2010 
Van de 792 huishoudens in Oostrum zijn 450 enquêtes retour gekomen, dat is 56,7%. Er is goed 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid opmerkingen en aanvullingen te geven. Het zal enige tijd 
duren voordat deze verwerkt en beantwoord zijn. 
Op 7 december worden de hoofdlijnen gepresenteerd en zullen er enkele stellingen zijn waarover 
wordt gediscussieerd door de Oostrumse gemeenschap en B&W. Voorlopige opzet programma 7 
december. Introductie van B&W. Door dorpsraad Oostrum de presentatie van de visie van 2005, 
wat is er wel en niet gerealiseerd, wat is de voorlopige visie voor 2011 tot 2015 en wat zijn de 
speerpunten. Daarna discussie over de stellingen.  
 
 



Overige activiteiten. 
4 november is er een vervolggesprek geweest met het bestuur van de Oesterham en de gemeente 
Venray. Met het in stand houden van De Watermolen is €50.000,00 gemoeid. Constructief is de 
Watermolen goed, wel wordt het dak vernieuwd. De gemeente onderzoekt de brandveiligheid. De 
Oesterham inventariseert wat de kosten zijn voor het gebruiksklaar maken van de Watermolen, 
maken een begroting en vragen subsidie aan. 
 
Het Limburgs Landschap vindt de door ons voorgestelde locatie, het voormalig pompstation bij de 
Boschuizen, niet geschikt als parkeerplaats. Limburgs Landschap zoekt naar een andere locatie.  
 
 
8. Openbare Ruimte 
− De kerstboomverbranding is op zaterdag 8 januari 2011, op het terrein van familie Verheijen 

links naast Van Broekhuizen straat no. 44.  
− Enquête groen is ingevuld. Over het algemeen is de beplanting en de staat van onderhoud 

aan de zuidkant van de Mgr. Hanssenstraat goed, rapportcijfer 8. Aan de zuidkant is een 
tekort aan groen, rapportcijfer 4. Qua bezuiniging heeft de dorpsraad aangegeven dat 
handhaving van het huidige onderhoud uiteindelijk goedkoper is. 

−  Rondgang met gemeente. Punten zijn besproken. 
− Er wordt overwogen de blik container uit esthetisch oogpunt te verplaatsen. 
− De gemeente heeft nog gelden voor het speelterrein en dit wordt samen met een bedrag van 

de dorpsraad, aangewend voor het voetbalveld. Dit zal een breedtesportveld worden met 
kunstgras en wordt eigendom van de gemeente. Meerjaren onderhoud zal de gemeente 
verzorgen. Aan afmeting zal niet veel veranderen, wel aan kwaliteit. 

− Bewegwijzering sportpark was goedgekeurd, maar het blijkt dat de bewegwijzering niet 
betaald wordt door de gemeente, €60,00 per jaar, per bord, inclusief plaatsing, onderhoud en 
evt. vervanging is €180,00 per jaar. Er volgt een overleg met de gemeente. 

 
9. Maatschappelijke zaken 
Er wordt inhoudelijk gewerkt aan een huis aan huis verspreiding van het Oostrums weekblad. 
 
10. Dorpsontwikkeling  
Ontwikkeling stationsgebied 
28 oktober is er een bijeenkomst geweest met de gemeente Venray en omwonenden. De 
gemeente zal de parkeerplaats aan de Oirloseweg met 30 parkeerplaatsen uitbreiden ter 
vervanging van parkeerplaatsen die links van het stationsgebouw verdwijnen. Hier komen 400 
fietsklemmen. Er is een werkgroep opgericht bestaande uit Gemeente Venray, NS, Politie, en 
bewoners van Oostrum Dhr. M. Pijnappels, dhr. J. Cremers en dhr. J. Linskens van dorpsraad 
Oostrum. Deze werkgroep zal met voorstellen komen ter inrichting van de stationsomgeving. 
Streven is voor april 2012 de plannen gerealiseerd te hebben voor aanvang van de Floriade. 
 
Dhr. Derks, makelaar uit Merselo, heeft meegedeeld dat hij een plan heeft ingediend bij de 
gemeente Venray om het pand van Dhr. S. Kessels te verbouwen tot 4 woningen. Het plan blijft 
binnen de kavelgrenzen, de dorpsraad heeft geen bezwaren. 
 
11. Actielijst 
Geen nieuwe zaken. 
 
 12. Rondvraag 
− In het nieuwe stuk bos aan de Wanssumseweg is geen groen compensatie opgenomen voor 

de kap aan de Buitenhof en Gildestraat. 
− De PvdA heeft voorgesteld om de rekenkamer van de gemeente de tegoeden van de 

dorpsraden te laten onderzoeken, dit wekt wrevel. 
− 2 december is er in Oostrum uitleg over de OV chipkaart. Dit is georganiseerd door de KBO. 

 
13. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering, dankt ieder voor de komst en inbreng en hoopt iedereen weer te 
zien op 7 december. 



 
 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
 

Mevrouw Vievermans 
 
Datum: Donderdag 31 maart 2011 
Plaats: D’n Oesterham. 
Aanvang: Avond 20.00 uur. 
Lezing: Huidproblemen  
 
Op donderdag 31 Maart zal huidtherapeute Harriet Vievermans uit Venray voor ons een avond 
verzorgen over huidproblemen. Zowel de jonge als de rijpere huid kampt vaak met diverse 
huidproblemen. Denk b.v. aan acne bij  pubers en de couperose bij de wat rijpere huid 
Ook zullen o.a. de onderwerpen overbeharing, littekenbehandeling ,oedeem, pigmentaties, 
en microdermabrasie aan de orde komen. 
 
U wordt van harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen, tot ziens op 31 Maart om 20.00 in zaal  
Den Oesterham. 
 

 
 

Oproep deelname tv-serie ‘Het eeuwige weekend’ 
 
Take Care tv werkt aan een 6-delige tv-serie over 55-plussers voor wie dagelijks drinken 
‘een gewoonte’ is geworden. Waar ligt de balans tussen het ‘gezelligheidsdrinken’ en 
‘probleemdrinken’. We zijn op zoek naar mannen en vrouwen die openhartig over dit 
onderwerp willen praten. De opnamen zullen plaatsvinden in de maanden april/mei. 

Vooraf zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden.  
Dit project wordt gedragen door de landelijke seniorenorganisatie UnieKBO, Novadic-Kentron, 
VNN, Iriszorg, Vincent van Gogh voor Geestelijke Gezondheidszorg, Tactus Verslavingszorg.   
Contactpersoon: Anne-Mieke van den Berg, tel.nr. 013-53 62 462,  
e-mail: annemieke@movedmedia.nl 
 
 

Kaartverkoop Aege Bòjjum Live! 
 

Komende zondag, 20 maart 2011, start de kaartverkoop voor Aege Bòjjum Live. 
 

Tijd: 12.00 tot 14.00 uur     Locatie: AMC 
 

Info:  www.aegebojjum.smtinfo.nl  (Zitplaatsen zijn ter plekke te reserveren). 
 

Zorg dat je er op tijd bij bent, want op = op en vol = vol. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 

 
 
 
 
 
 

Vanaf 1 maart 2011 in Oostrum 
“Rijschool Rick Gielens” 

 
•  de eerste 10 aanmeldingen  ontvangen 

de 1e les gratis. 
•  alle aanmeldingen in de maand maart 

ontvangen een waardebon voor 1 luxe 
vlaai naar keuze gratis. 

(inwisselbaar bij Bakkerij van Gassel) 
 

Voor info of aanmeldingen: 
 
Rick Gielens, Binnenhof 23 
5807 BV   Oostrum                            
Tel 06-12525583 
 
info@rijschoolrickgielens.nl 
 
www.rijschoolrickgielens.nl 

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 



SV Oostrum Jeugd 
 
Uitslagen zaterdag 12 maart 
 
S.V. Oostrum A1-GFC'33 A1,1-3 
S.V. Oostrum B1-Leunen B1,1-2 
SV Venray MB1-S.V. Oostrum M11B1,1-3,Proficiat meiden 
SV Venray C6-S.V. Oostrum C2,6-2 
S.V. Oostrum D3-Wittenhorst D4,4-0 
S.V. Oostrum D4G-VCH D1,0-3 
S.V. Oostrum E2-Stormvogels'28 E2,1-2 
S.V. Oostrum E3-Sparta'18 E7,7-2 
S.V. Oostrum F2-Montagnards F3,2-2,Speler van de week Barry Folkerts 
Meterik F2-Oostrum F3,0-9,Speler van de week Jaap Rutten 
S.V. Oostrum F4-Stormvogels'28 F3,6-0 
S.V. Oostrum MP1-SVOC'01 MP1/2,1-4,Speler van de week Joeri Pelzer 
S.V. Oostrum MP2-SVOC'01 MP1/2,9-3  
 
 
Programma zaterdag 19 maart 
 
HRC'27 A1-S.V. Oostrum A1,15.00 
S.V. Oostrum A2-VCH A1,15.00 
S.V. Oostrum B1-Venlosche Boys B3,13.00 
SJVV M11B1-S.V. Oostrum M11B1,13.00 
S.V. Oostrum C1-Sportclub Irene C2,15.00 
S.V. Oostrum C2-America C1,13.30 
S.V. Oostrum D1-SSS'18 D1,9.00 
S.V. Oostrum D2-IVO D2,11.30 
Venlosche Boys D3-S.V. Oostrum D3,12.00 Vertrek 11.00 
MVC'19 D3G-S.V. Oostrum D4G,12.00 
S.V. Oostrum E1-Blerick E3,9.00 
Quick Boys'31 E2-Oostrum E2,11.00 
SV Venray E14-S.V. Oostrum E3,9.00 
S.V. Oostrum E4-Merselo E2,9.30 
S.V. Oostrum E5-Quick Boys'31 E3,11.30 
S.V. Oostrum F1-Sparta'18 F2,11.00 
VOS F1-Oostrum F2,9.30 
S.V. Oostrum F3-SV Venray F8,12.00 
Volharding F5-Oostrum F4,11.00 
Hegelsom MP1/2-S.V. Oostrum MP1/2,10.15 
 
 
 
 



SV Oostrum Senioren 
 
Uitslagen 12 maart 
Ysselsteyn vet.-S.V.Oostum vet.,5-0 
 
Uitslagen 13 maart 
S.V. Oostrum 2-Leunen 3,3-0 
 S.V. Oostrum 3-Leunen 4,0-4 
 Holthees 2-S.V. Oostrum 4,1-0 
JVC Cuijk DA1-S.V. Oostrum DA1,2-0 
 
Programma  zaterdag 19 maart 
S.V. Oostrum Vet.-United (W),17:00 
 
Programma  zondag 20 maart 
S.V. Oostrum 1-Leunen 1,14:30 Wedstrijdsponsor Caravans v.d. Broek 
S.V. Oostrum 2-RKOSV Achates 2,12:00 
BVV'27 1-S.V. Oostrum 3,11:00 
SV Venray 9-S.V. Oostrum 4,9:30 
Holthees 3-S.V. Oostrum 5,11:00 
S.V. Oostrum 6-Merselo 4,9:30 
S.V. Oostrum DA1-SSE DA1,10:00 

 

Prins Paul d’n Twedde, Adjes Geert en Rien, Nar Bas, Vorst 
Rob, Jeugdprins Bob d’n Urste, Jeugdvorst Henri, Jeugdnar 
Joost, Raod van Elluf, Jeugdraod van Elluf, Jeugdkemmissie 
en ut Bestuur van C.V. “De 
Karklingels” wille iederieën hiel 
harteluk bedanke vur enne schônne 

Vastelaovend 2011. Speciale 
dank an de Wagebouwers, 
Aostrumse horeca, Aacht 

vur Elluf, DJ- Jan, Jos Euwes 
en alle artieste, en netuurluk alle 

minse die mitgewaerkt 
hebbe of anwezig ware bìj de 

aktieviteite, went zonder ôllie was d’r gèn fieëst gewist. 
Weej hebbe genote van en schôn fieëst!!!  

Bedankt!!! 
 



Oostrum naar vertrouwde plaats twee! 
 

SV Oostrum 2 – SV Leunen 3   3 – 0 
 

Na de 'drie dolle daag' en de winst van de triple in de Roojse optocht werden op deze zondag na de 
vastelaovend wederom de degens gekruist met een zusterdorp binnen de gemeentegrenzen. De ideale 
schoonzonen stonden vandaag namelijk tegenover de Leunse Knöllekes die met jubileumprins Rick I in het 
doel en Rikipedia, de wandelende vastelaovesencyclopedie als coach op de bank, een wezenlijk aandeel 
Knol in hun gelderen hadden. De derde plaats in de optocht van de oranjehemden smaakte duidelijk naar 
meer, want tot de tanden toe gewapend waren de mannen naar sportpark de Nieuwe Spar afgereisd. 
Waar deze wedstrijd in januari geen doorgang had weten te vinden gezien het harde veld, daar werkte 
vandaag alles en iedereen mee om er een echte derby van te maken. En voor een aantal ideale 
schoonzonen had deze derby nog een extra speciaal tintje. Er moest hoe dan ook gewonnen worden, niet in 
de laatste plaats om de drie punten bij het totaal te voegen en in de top van 4J een woordje te blijven 
meespreken. Bijkomend feit was dat vandaag ook de wedstrijd tussen JVC en Achates op het programma 
stond, vóór vandaag de nummer 1 en 2 van de ranglijst. Er konden dus goede zaken worden gedaan. 
Zoals zo vaak in een derby, en zeker zondags na de vastelaovend, startten beide ploegen de wedstrijd niet 
sterk. Het leek of iedereen nog een vaatje met 50 liter pils op de nek moest meezeulen en daardoor maar 
moeilijk vooruit kwam. Het was duidelijk dat de belangen groot waren en dat niet alleen de drie punten op 
het spel stonden. Na deze wedstrijd moest een bezoek aan de schoonfamilie ook nog steeds gezellig zijn... 
Oostrum was wat sterker maar wist dit niet in kansen uit te drukken en Leunen ging af en toe wel in de 
aanval die vervolgens stokte op 20 meter van het SVO doel. Het doel dat deze zondag niet werd verdedigd 
door Sjors 'Jordi' Gommans, die afwezig was door ziekte, maar door Ralph 'Die Tonne' Kessels. Het werd 
Leunen in ieders geval niet makkelijk gemaakt om deze zondag te scoren. 
Gaandeweg de eerste helft werd 't twed wel iets sterker, maar een doelpunt zat niet echt in de lucht. En toch 
kwam de 1-0 in minuut 21 uit diezelfde lucht vallen, als de meeuw die Eddy Treijtel in november 1970 uit de 
lucht boven de Kuip schoot. Een prachtige cross-bal van Tom 'Mini Flex' Direks viel bij de tweede paal op het 
hoofd van Roy 'Matsoe Matsoe' Willems die zeer bekeken de bal over Rick I in de verre hoek kopte. Prachtig 
doelpunt en Oostrum op 1-0!! 
Dat Oostrum na dit doelpunt niet direct kon doordrukken, zal vast en zeker te maken hebben gehad met de 
eerder genoemde 'drie dolle daag', maar gelukkig waren de ideale schoonzonen de oranje-witten gedurende 
deze dagen regelmatig tegengekomen waardoor de wedstrijd rustig doorhobbelde tot de rust. Helaas voor 
het massaal toegestroomde publiek dus niet de voetbalshow waarop vooraf was gehoopt, maar een tot nog 
toe matte derby met in de rust een voorsprong voor SVO. 
Tijdens de thee werden, bij afwezigheid van Jr, de puntjes op de i gezet door Björn 'B' Leijsen en Huub 
'Matje' Dirkx, waarna de voor de gelegenheid in het blauw gestoken roodhemden vol vertrouwen de tweede 
helft tegemoet gingen. En dat vertrouwen bleek volkomen terecht. Gedurende de tweede helft werd Oostrum 
steeds sterker en Leunen werd verder en verder teruggedrongen op eigen helft. Er kwamen kansen, die zeer 
professioneel werden gemist, totdat in minuut soixenteneuf een lange bal van Dennis 'Nolly' Nohlmans werd 
verlengd door een Leunse verdediger en in de voeten viel van Arjan 'Der Bomber' Kempen. En dat zo'n 
buitenkansje wel een eitje en kaasje is voor 'Der Bomber' bevestigde hij door de bal via de binnenkant van 
de paal van de verre hoek, in de korte hoek te prikken. Leunen geknakt, Oostrum op 2-0, en met opgeheven 
hoofd naar de schoonfamilie! 
In het vervolg van de wedstrijd kwamen de Knöllekes er eigenlijk niet meer aan te pas. Er werd nog wel 
geprobeerd om, door middel van het doorschuiven van de Leunse libero, druk op het Oostrum doel te 
creëeren, maar echte kansen leverde het eigenlijk niet op. SVO was vastberaden deze overwinning niet 
meer uit handen te geven. 
Om de overwinning van nog meer glans te voorzien zou een derde doelpunt natuurlijk zeer welkom zijn en 
zo geschiedde in minuut 84. Bram ‘Bompa’ Broeren stoomde van achteruit op met de bal aan de voet en 
speelde deze bij broeder Mark ‘Screbby’ Broeren in de voet. De steekpass die volgde was op maat en 
‘Bompa’ haalde de achterlijn, behield het overzicht en legde de bal terug in het vijfmetergebied van Leunen. 
Hier was ‘Matsoe Matsoe’ zeer alert en bekroonde een zeer goede wedstrijd met zijn tweede doelpunt van 
de middag. Het was duidelijk dat hij zijn scherpte tijdens de vastelaovend niet was verloren bij een Barbie of 
Little Princess. 
Na exact 90 minuten volgde het laatste fluitsignaal van de arbiter van dienst en bleek SVO 2 geklommen 
naar plaats twee, aangezien JVC had gewonnen van Achates. Een goede zondag dus voor de ideale 
schoonzonen een week na de vastelaovend. Maar omdat Achates maar op 1 punt van de ideale 
schoonzonen staat en nog een wedstrijd tegoed heeft, wordt de match van aanstaande zondag tegen de 
ploeg uit Ottersum erg belangrijk. U bent dus van harte welkom om SVO te komen aanmoedigen, zondag 20 
maart om 12u00 op sportpark de Nieuwe Spar. Graag tot dan! 
 
Aostrum 2. 



OUD IJZERAKTIE S.V. OOSTRUM 
Zaterdag 9 april 

 

 
 

Heeft u nog oud ijzer liggen waar u vanaf wilt?  Wij zijn er blij mee en halen het graag bij u op! 
Zorg dan dat het aan straat klaar staat  (liefst zoveel mogelijk op één plek) op zaterdag 9 april!  

 
De inzameling zal beginnen om ongeveer 09.00 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur. 

 
Misschien zijn er dit jaar weer kapers op de kust dus bewaar het voor zaterdag 9 april. 

 
LET OP: koelkasten, diepvriezers, gasflessen, gastanks etc. 

mogen door ons niet worden meegenomen! 
 

Namens S.V. Oostrum bedankt! 
 

PS:  Als U grotere of zware stukken heeft om op te halen, vernemen wij 
dat gaarne tijdig van u. Neem in dat geval even contact op met Sjef 

Claessens, tel: 06-22388094 of email sjefcl@home.nl 
 
 

 



Lenteconcert van de Aostrumse zangkompeneej. 
 

Zaterdag 26 maart. Aanvang 20.00 uur. 
 
 
Hieraan nemen deel: 
 
 
1.Mannenkoor “De Mal-Maaszengers”  uit Belfeld (NL). 
 
Belfeld heeft  ongeveer 5500 inwoners en behoort tot de gemeente Venlo. De gemeente Venlo 
omvat verder de volgende stadsdelen: Blerick,  Arcen, Velden en Tegelen. De gemeente Venlo telt 
iets meer dan 100.000 inwoners. Belfeld ligt aan de grens met Duitsland tussen het gehucht 
Malbeck en de rivier de Maas, waarmee de naam van het koor is verklaard. 
 
Het koor werd op 24 maart 1972 met 23 zangers opgericht. De kwaliteit van het koor en het aantal 
leden ging snel opwaarts. Van 39 zangers in 1975 tot 58  zangers in 2010. Regelmatig hebben 
we deelgenomen aan concerten van andere koren en zangconcoursen. 
Met de huidige dirigent Cor Dorssers  werd in 1984 een nieuw hoofdstuk ingezet. Sindsdien werd 
meer tijd geïnvesteerd aan stemvorming, uitspraak en en verder verbetering van de muzikale 
aspecten als toonzuiverheid, dynamiek, ritmiek en tempo. De inspanningen werden beloond. 
Verschillende eerste prijzen bij zangconcoursen werden gewonnen. Het hoogtepunt was de 1e 
prijs in 1992 in de hoogste amateurklasse voor zangkoren bij een internationaal 
zangconcours in Made.  Sinds 1977 wordt elk jaar in de herfst een concert gegeven met 
meerdere andere koren en sinds 1995 een nieuwjaarsconcert in samenwerking met een muziek- of 
zanggroep. 
 
Het repertoire van het koor is zeer breed met o.a.: koorwerken uit verschillende opera’s, 
zigeunerliedjes, jachtliedjes, vele mooie Duitse, Engelse, Franse, en Italiaanse liedjes van 
beroemde componisten, maar natuurlijk ook drinkliedjes en volksliedjes in diverse talen en in het 
plaatselijke en regionale dialect. Hoewel het koor geen kerkkoor is, heeft het enkele Missen in het 
repertoire en verschillende kerkelijke liederen (Latijnse, Byzantijnse, Russische, Duitse en enkele 
Engelse). Verder nog een breed scala van Kerstliedjes. 
 
De dirigent Cor Dorssers behaalde zijn diploma directie en schoolmuziek in 1970 aan het 
conservatorium te Maastricht. Gedurende zijn opleiding was hij al dirigent van een Kinderkoor en 
van enkele Jeugdkoren. In 1983 richtte hij in zijn woonplaats Swalmen het Gemengd Koor “A 
Cappella” op en had ongeveer 10 jaar de leiding van dit koor. Verder was hij 14 jaar dirigent van 
het Gemengd Koor “Vivace” uit Ittervoort. Sinds 1984 is hij dirigent van het Belfelds 
Mannenkoor “De Mal-Maaszengers”. Tegenwoordig is hij bovendien dirigent van een 2e groot 
Mannenkoor “Vriendenkring” uit Steyl (gem. Venlo). 
Onder zijn leiding heeft zich het Mannenkoor “De Mal-Maaszengers “ ontwikkeld tot een 
kwaliteitskoor van vandaag 
 
Sinds 1992 wordt het koor bij zijn optredens aan piano en orgel begeleid door Gerald Wijnen. 
Ook hij studeerde, evenals dirigent Cor Dorssers, aan het Conservatorium te Maastricht en 
behaalde er zijn diploma Uitvoerend Musicus. Hij is sinds vele jaren lid van Solistenensemble 
“Triade” en is een veel gevraagd piano- en orgelbegeleider van vele koren en solisten en reist met 
hen om de hele wereld. Sinds enkele jaren is hij ook dirigent van meerdere koren.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De kinderen van groep 4 werken mee aan dit fantastische concert. 

Ze krijgen dit jaar op een bijzondere manier muziekles. 
“Muziek in de klas” wordt gegeven door Jelske die verbonden is aan het Kunstencentrum. 

 
DOE ALLEMAAL MEE AAN DE WEDSTRIJD 

 
De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen hun eigen muziekinstrument maken en de kinderen t/m groep 4 

mogen de kleurplaat die ze, maandag 14 maart, in de klas krijgen zo mooi mogelijk kleuren. 
Het beste instrument en de mooiste kleurplaat en winnen op 19 maart een schitterende prijs,  

die nu natuurlijk nog een verrassing blijft. 
Dus doe goed je best en ben er op 19 maart bij, dan weet je meteen of je gewonnen hebt. 

De werkjes kunnen op 19 maart tussen 17.00 en 17.50 uur worden ingeleverd bij de ingang van 
D’n Oesterham. Zorg dat je naam en basisschoolgroep er duidelijk op staat. 

 
 

GEVONDEN een Bibliotheekpasje. 
 

Af te halen bij de redactie. 



 
 
 

 

 
WANDELAARS 

  
Donderdag 7 april hebben we een wandeling gepland in de bossen van 
St.Anthonis. 
We gaan er met auto's heen en vragen hiervoor een kleine bijdrage. 
Vertrek: 13.00 uur bij de Watermolen. 
Heb je zin in deze wandeling geef je dan op voor 1 april bij: 
Jan Aarts, OosterThienweg 28, Tel.: 586091 
  
 

KIENEN 
 

 
Dinsdag 22 maart in Café Zaal “Back in Time” 
Aanvang: 14.00 uur 
  
 
 

 
ART.COM 
 

Hiervoor kunt u zich niet meer opgeven. Het maximum is bereikt. 
 
LET OP: De 3-daagse reis in september is helemaal volgeboekt. 
Had u zich nog willen opgeven dan komt u op de reservelijst en bent u afhankelijk van 
annuleringen. 
 



 



 
 

Zing met ons mee! 
 
 
 

Zingen in groepsverband is leuk! Zingen bij koor Harmony is laagdrempelig en voor iedereen 
toegankelijk, want zangervaring is niet vereist. Als je samen met anderen zingt, zul je merken dat 
er meer muziek in je zit dan je had verwacht. Het geeft een warm en relaxed gevoel en je ontdekt 
hoe leuk zingen is!  Zingen bevordert het saamhorigheidsgevoel en zingen bij koor Harmony kan 
naast repeteren en uitvoeringen ook een prettig sociaal contact zijn. Zingen is een uitlaatklep en 
het vermindert zeker de stress van de dagelijkse sleur! 
 
Wie zijn wij? 
Koor Harmony uit Oostrum is opgericht in oktober 1975. Vanaf augustus 2007 is John Wauben uit 
Beesel de dirigent. Met zijn grote passie voor muziek en een wijziging van het repertoire timmert 
het koor behoorlijk aan de weg. Koor Harmony is een gezellig koor en bestaat momenteel uit 27 
vrouwelijke leden, afkomstig uit Oostrum, Leunen, Venray, Holthees, Oirlo en Wanssum. Wij 
repeteren op donderdagavond van 19.45 tot 21.30 uur in “De Wieneshof”, Mgr. Hanssenstraat 51 
te Oostrum.  
 
Optredens 2011 
Het repertoire van het koor is heel divers en bestaat uit populaire muziek, softpop en 
musicalnummers. Jaarlijks hebben wij enkele optredens. Ook dit jaar staan er al gepland. Op 22 
mei treedt koor Harmony op in Nettetal (Duitsland) en op 6 november wordt een korenavond 
georganiseerd. Op 18 december treedt het koor op tijdens een brunch bij Hotel Asteria in Venray.    
 
Bezoek vrijblijvend onze repetitie(s) 
Ben jij ook toe aan een nieuwe uitdaging en ben je tussen de 18 en 55 jaar? Bezoek dan 
donderdagavond 17 maart eens onze inlooprepetitie. Tijdens de repetities wordt aandacht besteed 
aan stemtechniek, de ontwikkeling van het muzikaal gehoor,  maar er wordt vooral lekker 
gezongen. De liedjes zijn meestal 3-stemmig gearrangeerd. Kom gerust een maand lang kosteloos 
naar onze repetities kijken en luisteren of zing gewoon mee. Mocht je daarna denken dit is toch 
niets voor mij, even goede vrienden. Je bent in ieder geval van harte welkom op 17 maart!  
 
Meer informatie 
Heb je nog vragen, bel dan met Carolien Wennekers (voorzitter), telefoon 0478-511995 of met 
Petra Vermeulen (bestuurslid), telefoon 0478-531963. Kijk ook op onze website 
www.koorharmony.nl  
 

 

Straf 
 

Alles draait om de zwijgende Anton Velsen die verbaal niet verder komt dan “BroemBroem”. Straf 
zit vol intriges zoals een amoureus avontuurtje tussen zuster Sylvia en ‘taakstraffer’ Bert, een haat-
liefdeverhouding tussen Thelma en haar vader Anton en vreemd gedrag van een 
reclasseringsambtenaar. Er verdwijnen allerlei dingen op raadselachtige wijze! En wat te denken 
van een dokter die maar geen diagnose kan stellen en een hoofdverpleegkundige die “per 
ongeluk” morfine slikt. En wie is toch Wendy??!  

De regie is in handen van Jos Knapen. 

Voorstelling vindt plaats in De Brink in Leunen op 20 maart om 19.00u, op 26 maart om 20.00u en 
op 27 maart om 19.00u. 

Kaarten kunt u telefonisch reserveren á € 5,00 per persoon op telefoonnummer 0478-581699 of 
aan de kassa á € 7,00 per persoon. 



 



Lezing over amfibieën in Limburg 
 
Op maandag  21 maart organiseert IVN Geysteren/Venray een lezing over 
amfibieën verzorgt door Paul van Hoof.  
 

De Nederlandse provincie Limburg is rijk aan amfibieën en reptielen ( herpetofauna ) Alle 23 in 
Nederland aanwezige soorten amfibieën en reptielen komen er voor. 
Oorzaken hiervoor zijn o.a. de verscheidenheid aan biotopen en  de aanwezigheid van een micro-
klimaat.Een viertal soorten, te weten de Muurhagedis, Vuursalamander, Geelbuikvuurpad en 
Vroedmeesterpad komen zelfs alleen in Limburg voor. 
 
In Limburg komen 16 soorten amfibieën voor. Goede gebieden voor amfibieën zijn onder meer 
Landgoed Geysteren, De Krang bij Weert, De Groote Peel, de Beegderheide, het Leudal en de 
Doort bij Echt. In Zuid-Limburg zijn o.a. de Brunsummerheide en de Schinveldse  bossen rijk aan 
amfibieën 
In deze lezing zal Paul van Hoof zich beperken tot de amfibieën in Limburg. Hij zal onder meer  
ingaan op de herkenning van de soorten, de ecologie en leefwijze en hij zal een aantal specifieke 
soorten of situaties er uit lichten. Zo zal hij o.a. wat vertellen over het paddenraster langs de 
Geysterseweg en ingaan op het momenteel meest bedreigde amfibie van Limburg, de 
Knoflookpad. 
De avond zal worden afgesloten met een fotoshow op muziek. 
Paul is ex-Venraynaar, natuurfotograaf, bioloog en specialist op het gebied van amfibieën 
Hij deed jarenlang onderzoek naar amfibieën, ondermeer in Limburg. 
Het zal dus een boeiende en interessante avond worden! 
 
De lezing begint om 20.00 uur en  vindt plaats in de Kemphaan te Venray. 
 

 
Taalmaatjes Venray “uit de praktijk” 

 
“Het schoonmaken is nooit klaar” 

 
Wekelijks zijn er verschillende mannen en vrouwen via het Taalmaatjesproject “Ontmoet 
elkaar”bezig met het leren van de Nederlandse taal. Een vrijwilligster die thuisles geeft aan een 
vrouw vertelt: “Malika wil graag goed Nederlands leren spreken, maar vooral ook lezen en 
schrijven, zodat ze zelf een brief kan lezen of met de kinderen kan lezen”. Ook Samira wil graag 
goed Nederlands leren spreken. En misschien willen ze ook wel gaan werken als hun Nederlands 
goed genoeg is. 
 
Malika is heel stellig: ‘Als je in Nederland woont moet je de Nederlandse taal leren.’ Ze vindt het 
jammer dat ze nu pas taalles volgt, ze was altijd druk met de kinderen en het schoonmaken. Ze 
had geen tijd om taalles te volgen, maar ze heeft intussen geleerd dat ‘het schoonmaken toch 
nooit klaar is’ en dat het goed voor haar zelfvertrouwen is om Nederlands te leren. Volgens haar is 
het belangrijk alle mogelijkheden om Nederlands te leren te benutten en niet bang te zijn om 
fouten te maken. Vooral doen dus. Ze zegt dan ook graag “ja” als de Nederlandse buurvrouw 
vraagt of ze een kopje koffie komt drinken…”dat is weer een kans om Nederlands te spreken.” 
Het Taalmaatjesproject “Ontmoet elkaar”Venray is een 3-jarig project en wordt gefinancierd door 
het Oranje Fonds. Gedeurende een schooljaar geeft een vrijwilliger 1x per week thuis les aan 
iemand die de Nederlandse taal wil leren, maar door omstandigheden niet naar de reguliere 
groepslessen kan. 
 
Spreekt het u aan om als vrijwilliger aan de slag te gaan als taalmaatje, neem dan contact op met 
Annie Korstjaans 0478 – 517319 a.korstjaans@synthese.nl 
 
 



  

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karklingels en Karklingelinnekes, 
 
Ut was enne schóne carnaval, enne ònvergaeteleke tied.  
Daorum willen weej iedereen bedaanke die dit mogelek 
het gemákt.  
 
De megjes van de road, Prins Paul d’n twedde, Adjes 
Rien en Geert, Nar Bas en de rest van de raod, òs alders, 
òs bruurs en zuskes, òs vriende Marijn en Harm, de BIT, 

de Oesterham, AMC, d’n fotograaf en Tilly vur ut verstelle van de klieër. De 
wagebouwers vur d’n schóne wage, waormit wer d’n pielhaascup is gewonne. 
En zeker nie te vergaete de Jeugd K-missie, die altied vur òs klaor stónd um 
alles te regele. En dankzij hun wier dizze carnaval un groët fieëst. 
 
En verder iedereen die mit òs het mit gefieëst.  
Dank ollie wel vur d’n fijne tied. 
 

Jeugdprins Bob d’n Urste, Jeugdvorst Henri en Jeugdnar Joost.  
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

OP ZATERDAG 26 MAART 2011 
 

In het gemeenschapshuis  
 

D’n Oesterham 
    

Watermolenstraat 1  Oostrum 
 

aanvang: 20:00 uur 
 
 

met medewerking van: 
 

Gemengde zangvereniging Animo uit Velden  
 

Het Grenslandmannenkoor uit Siebengewald 
 

De Mal-Maaszengers uit Belfeld 
 

Aostrumse Zangkompeneej uit Oostrum 
 
 

Entree gratis 


