
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Za. 26 maart 09.00u. Inzamelen oud papier 
Zo. 27 maart 11.30u. Concert in Heeswijk-Dinther, vertrek 10.00u. vanaf gemeenschapshuis 
Ma. 28 maart 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 
  19.30u. Repetitie orkest 
Wo. 30 maart 19.00u. Repetitie jeugdslagwerkgroep Hit-it 
  19.00u. Leerlingen tamboerkorps 
  20.00u. Repetitie tamboerkorps 
 
Agenda: 
 
2/3 april Solisten/ensembleconcours Muziekfederatie Venray in Oostrum 
9 april  Inzamelen oud papier 
9 april  Aege Bojjum Live 
10 april Pas Op N.A.T! 
17 april  1e Communie 
23 april Inzamelen oud papier 
 

ZATERDAG 26 maart 09.00 – 12.00u. INZAMELEN OUD PAPIER 
 

Locatie terrein van Rattingen Oirloseweg 
 

 
Laatste kaarten Aege Bòjjum Live!!!!! 

 
De kaartverkoop is zeer voortvarend van start gegaan en dat betekent dat er nog maar een 
beperkt aantal kaarten over is. 
Deze zijn te koop via Loes Kessels, Ooster Thienweg 1b.                                                          
Reserveren is aanbevolen en kan via aegebojjumlive@home.nl 
 
Tevens zijn de kaarten te koop op maandagavond tussen 19.00 en 20.00 uur in D’n Oesterham. 
De entreeprijs is € 10,- en het reserveren van zitplaatsen is mogelijk (tegelijk met de verkoop). 

 
Wees er snel bij! 

 

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. 12                                                                       Sluitingsavond in te leveren kopij:
         24 maart 2011                                                                                       Maandagavond 18.00 uur

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

                                     
                     
 

 
Zondag 27 maart  9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)    
     jaardienst Pastoor J. de Ceuster en overleden familie,   
     jaardienst Piet van Dijk en jaardienst Johan Claessens en overleden familie, 
     jaardienst overleden ouders Derickx-van Rooij,       
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,   
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.          
 
               Misdienaars: Bennie en Jack                                                                                                
 
 
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 
 
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 
17  April 1e  H. Communie       Parochie 
19  April Kienen         KBO 
21  April Wandelen        KBO 
22  April Bloemenactie        SVO 
27  April Palingkwekerij       De Zonnebloem 
 
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 
 

2011 



 

 
 

Zaterdag 26 maart a.s. 
Van 09.00 – 12.00u. 

 
Verkoop restant potgrond 

 
 
U kunt de potgrond in zakken van 40 liter kopen. 

De kosten zijn € 4,- per zak, 3 zakken €10,-. 
 
Locatie:   
 
Bij de inzamelcontainer van het oud papier. 
Terrein van Rattingen Oirloseweg 



De M.O.V. groep in ons dekenaat voert  in de vastentijd aktie voor twee projecten in Afrika. Deze 
keer stellen we het eerste project voor, gericht op het realiseren van basisvoorzieningen, zoals het 
boren van waterputten in Ghana.  Het project komt voort vanuit de activiteiten van 
ontwikkelingswerker Wiljo Fleurkens uit Veulen.  Na het overlijden van  Dhr. Wiljo Fleurkens in 
2008 heeft de Venrayse stichting Calebas  ( www. calebas.nl  ) haar doelstellingen bijgesteld en 
ondersteunt nu de Kalabash Foundation in de regio Bolgatanga, een van de armste regio’s van 
Ghana.  Ghana,  een land in Afrika ter grootte van Frankrijk,  is politiek stabiel met een redelijke 
regering.  De Calabash Foundation heeft goede plaatselijke contacten met de bestuurders en de 
bevolking van de regio.  Waar nog geen waterputten zijn gerealiseerd moet de plaatselijke 
bevolking  plm. 10 km. per dag lopen om aan ( vies ) drinkwater te komen.   Met het via containers 
aanleggen van  nieuwe waterputten met  wasplaatsen en veedrinkplaatsen krijgen de 
gemeenschappen een basisvoorziening, van waar uit ook  andere behoeften een kans krijgen 
zoals onderwijs,  landbouw en nijverheid.  De regentijd is  van april tot en met juni, waarin gezaaid 
en geoogst moet worden. Met deze oogst  moeten de bevolking  weer  tot de volgende regentijd 
leven.  Is de oogst slecht, dan is het een zware overbruggingtijd.              
 

 

Wandeling in de Ballonzuilbossen 
 
 

IVN Geijsteren-Venray neemt u op vrijdag 1 april mee voor een wandeling in de Ballonzuilbossen. 
Venray is rijk aan bossen. Wel 15 % van de oppervlakte van de gemeente is bos. Dat is 5 % meer 
dan het landelijke percentage. Van al dat bos is 70 %  ( zo`n 1250 ha.) in eigendom van de 
gemeente, naast een honderdtal landschappelijke elementen, als heideveldjes, zandverstuivingen, 
vennetjes en houtwallen. Alle bossen van de gemeente Venray zijn aangelegd na 1900, waarbij de 
gronden zijn bewerkt en bemest. Het oudste bos ligt hier in de Ballonzuilbossen en is van 1907.  
In de Ballonzuilbossen is het verleden op verschillende plekken nog voelbaar aanwezig, zoals bij 
de Ballonzuil, het Schieëperskruus, de Oorlogsherinneringen en het Afleidingskanaal.    
De Ballonzuilbossen dankt zijn naam aan het eerste luchtvaartmonument van Nederland (zie 
steen) en herinnert aan de landing van de ballon: “La Poste de Paris”. Deze ballon is tijdens de 
frans-duitse oorlog vertrokken uit Parijs op 18 janari 1871, om hulp te zoeken.  
In plaats van Bordeaux kwam de ballon hier in Merselo terecht. De steen is opgericht in 1896. 
De verharde weg van de Beekweg naar het monument heet “Roosendaal”.  Roos betekent riet, 
toen La post landde, 140 jaar geleden, was het hier een groot nat heidegebied.  
De wandeling gaat langs de visvijver, over het afleidingskanaal, dat gegraven is als afwatering bij 
de ontginning van Vredepeel. Deze wandeltocht zal zeker de moeite waard zijn om er eens op uit 
te trekken op een vrijdagmiddag. Iedereen is dan ook van harte welkom. .  
We starten om 14.00 uur vanaf het Ballonzuil monument dat te vinden is vanaf de Beekweg 
Venray – Rips, halverwege rechts de bossen in. Het wordt met borden en pijlen aangegeven.  



 



 
Het gezamelijke etentje komt er weer aan,  en wel op woensdag 30 maart  

Het is LENTE !!   en hier spelen we graag op in.  
 
We hebben voor u dan ook het volgende lente menu zorgvuldig samengesteld. 
 

Lente-ui soep 

-------------------- 

Tongscharfilet (is een Hollandse vis ) 

Puree ( met knoflook ) 

Witlof  

--------------------- 

Frisse chocolade mousse 

Mochten er mensen zijn die niet zo mobiel zijn ( rolstoel / niet goed ter been ) maar 
toch graag willen aansluiten aan de dis, vermeld het op het inschrijfformulier en wij 
zorgen dat dit geen probleem hoeft te zijn. 
De kosten voor dit etentje bedragen 7.50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 26  maart opgeven 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
         
              Graag tot ziens.      De vrijwillige megjes uut de keuken. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam:___________________________________________________ 
 
Komt met  _________    perso(o)n (en) 
 
Wil(len) graag aansluiten aan de dis op woensdag 30 maart 
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.   
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  26 maart  bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledenbijeenkomst met Alexander Klöpping 
 
Wij nodigen onze leden van harte uit voor onze ledenbijeenkomst op maandag 
18 april 2011! Tijdens onze jaarlijkse ledenbijeenkomst vertellen we u graag waar we het 
afgelopen jaar mee bezig zijn geweest en wat onze plannen zijn voor de toekomst. 
Daarnaast hebben we voor deze avond een zeer interessante spreker uitgenodigd: 
Alexander Klöpping.  

Alles over nieuwe media 
Alexander Klöpping: misschien doet zijn naam bij u niet meteen een belletje rinkelen, maar 
als we vertellen dat hij regelmatig te gast is bij de Wereld Draait Door om daar te vertellen 
over nieuwe media, games en gadgets, dan gaat er vast iets bij u dagen. En weet u niet 
wat een gadget, game, Twitter, iPad of app is, dan nodigen we u zeker uit, want in een uur 
bent u weer helemaal bijgepraat. Gezien het thema van deze avond, nodigen we ook 
jongeren van harte uit om deze avond bij te wonen! In ons ledenmagazine Dichterbij van 
maart, kunt u ook een column van Alexander Klöpping lezen. 

Kunnen we u verwelkomen? 
We hopen u te ontmoeten op 18 april. U bent vanaf 19.00 uur welkom in de Schouwburg in 
Venray. De vergadering begint om 19.30 uur. Laat u ons weten of u komt? Dat kan via een 
formulier op www.rabobank.nl/venray, via een e-mail naar ledenraad@venray.rabobank.nl 
of via een telefoontje naar (0478) 530 300. 
 
www.rabobank.nl/venray 
 

 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste jongelui voor 
 

Pannenkoekenhuis Jachthut Op den Hamer in Wellerlooi 
 
Ben jij diegene die in de weekenden en vakantieperiodes een centje bij wil verdienen? 
 
Wij serveren pannenkoeken en daarnaast ook gerechten van de kleine kaart 
 
Wij zijn op zoek naar jongelui vanaf 16 jaar 
 
Horeca-ervaring is niet nodig 
 
Verder hebben wij nog een functie vrij voor een medewerker bediening voor 32 uur.  
 
Ben jij diegene die ons team wil komen versterken? 
 
 
Bel of mail ons dan! 
 
Vraag naar Roy Wolterink 
 
077- 4731618 of info@dejachthut.nl 
 



 
 

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. 
 

 
12 april fietstocht 
 
Dinsdag 12 april is de geplande fietstocht  door het mooie 
Limburgse en Brabantse land. 
 
De afstand is ongeveer 40 km. 
 
Onderweg hebben we enkele stops ingelast waar ieder zijn eigen 
meegebrachte natje en droogje kan nuttigen. Ook hebben we een 
stop ingelast waar je door de KBO koffie met vlaai wordt 
aangeboden.  

 
Om ca. 17.30 uur hopen we in Oostrum terug te zijn. 
 
Heb je zin om een middag gezellig met de KBO te gaan fietsen geef je dan op voor 10 april bij: 
 
Harrie Holtackers Tel: 583803 
 
 
5 april bezoek aan Art.Com 
 
Degene die zich hebben aangemeld voor dit bezoek verzoek ik om 14.00 uur bij de poort van dit 
bedrijf aanwezig te zijn. 
 
 



 



 

SV Oostrum Jeugd 
 
Uitslagen  zaterdag 19 maart 
HRC'27 A1-S.V. Oostrum A1,1 - 5 
S.V. Oostrum A2-VCH A1,1 - 8 
S.V. Oostrum B1-Venlosche Boys B3,2 - 4 
SJVV M11B1-S.V. Oostrum M11B1,4 - 0 
S.V. Oostrum C1-Sportclub Irene C2,0 - 6 
S.V. Oostrum C2-America C1,2 - 7 
S.V. Oostrum D1-SSS'18 D1,1 - 1 
S.V. Oostrum D2-IVO D2,3 - 1 
Venlosche Boys D3-S.V. Oostrum D3,9 - 1 
MVC'19 D3G-S.V. Oostrum D4G,0 - 0 
S.V. Oostrum E1-Blerick E3,5 - 3 
Quick Boys'31 E2-Oostrum E2,1 - 4 
SV Venray E14-S.V. Oostrum E3,1 – 4 
S.V. Oostrum E4-Merselo E2,3 – 4 
S.V. Oostrum E5-Quick Boys'31 E3,3 – 14, 
S.V. Oostrum F1-Sparta'18 F2,4 – 4, 
VOS F1-Oostrum F2,6 – 3,Speler van de week Steef Readts 
S.V. Oostrum F3-SV Venray F8,6 - 2 
Volharding F5-Oostrum F4,4 - 7 
Hegelsom MP1/2-S.V. Oostrum MP1,8 - 2 
Hegelsom MP1/2-S.V. Oostrum MP2,3 – 0 
 
Programma zaterdag 26 maart 
Hegelsom A1-S.V. Oostrum A1,15.00 
Blerick A2-S.V. Oostrum A2,14.30 
Merselo B1-S.V. Oostrum B1,15.00 
S.V. Oostrum M11B1-Lottum M11B1,13.00 
S.V. Oostrum C1-GFC'33 C1,15.00 
S.V. Oostrum C2-Wittenhorst C3,13.30 
S.V. Oostrum D1-RESIA D1,9.00 
S.V. Oostrum D2-RESIA D2,11.30 
Meterik D2-S.V. Oostrum D3,11.00,vertrek 10.00 
SV Venray D10-S.V. Oostrum D4G,9.00 
SVOC'01 E1-S.V. Oostrum E1,9.00,vertrek 8.15 
Oostrum E2-Montagnards E3,9.30 
S.V. Oostrum E3-Sportclub Irene E8,9.00 
HRC'27 E2-S.V. Oostrum E4,10.00 
Stormvogels'28 E3-S.V. Oostrum E5,10.00,vertrek 9.00 
VVV'03 F1-S.V. Oostrum F1,9.30 
Oostrum F2-Sportclub Irene F8,11.00 
S.V. United F5CO-S.V. Oostrum F3,11.00,In Wanssum 
Oostrum F4-VRIJ 
SSS'18 MP1/2-S.V. Oostrum MP1/2,9.00 



Programma Woensdag 30 maart 
SV Venray D2-S.V. Oostrum D2,18.30 
S.V. Oostrum D4G-Odiliapeel/ Braks Gro D1,18.30 
 
 

SV Oostrum Senioren 
 
 
Uitslagen  zaterdag 19 maart 
S.V. Oostrum Vet.-United (W),0-6 
Uitslagen  zondag 20 maart 
S.V. Oostrum 1-Leunen,1,2-1 
S.V. Oostrum 2-RKOSV Achates2,3-1 
BVV'27 1-S.V. Oostrum 3,6-1 
SV Venray 9-S.V. Oostrum 4,4-1 
Holthees 3-S.V. Oostrum 5,3-2 
S.V. Oostrum 6-Merselo 4,1-3 
S.V. Oostrum DA1-SSE DA1,1-0 
 
Programma  zaterdag 26 maart 
SV Venray-S.V. Oostrum Vet.,17:00 vertrek 16:15 
 
Programma zondag 27 maart 
Sporting S.T. 1-S.V. Oostrum 1,14:30 
SVOC'01 2-S.V. Oostrum 2,12:30 
S.V. Oostrum 3-America 2,10:00 
S.V. Oostrum 4-Sporting S.T. 5,11:30 
S.V. Oostrum 5-SVOC'01 5,9:30 
SVOC'01 3-S.V. Oostrum 6,10:30 
HBV DA1-S.V. Oostrum DA1,10:00 
 

 
 

 
  

Uitnodiging Mix clubkampioenschappen 
  
 

Hallo beste tennisleden, 
 
Ook dit jaar is er weer een mixtoernooi. Deze is dit jaar iets anders als andere jaren. Ze zullen 
gespeeld worden van 11 tot en met 15 april. Alle wedstrijden behalve de finales zullen gespeeld 
worden. De finales worden op 17 september gespeeld. Dan zijn er ook de finales van de 
clubkampioenschappen en aansluitend is er een leuke feestavond. 
Je kunt je als team of individueel opgeven tot uiterlijk 1 april via de site, senioren@tcoostrum.nl of 
lenssenleo@hotmail.com. 
  
Sportieve groet, 
 
 
 



Matsoe Matsoe beslissend in topper 
 

SV Oostrum 2 – Achates 2   3 – 1 
 
Op deze prachtige voorjaarsdag stond de topper in 4J gepland. De nummers 2 
en 3, Achates en Oostrum, zouden vandaag gaan uitmaken wie ‘best of the 
rest’ was achter het ongenaakbare JVC Cuijk. Voor deze zondag stond SVO 
nog op plaats twee met een punt meer dan de rood-witten uit Ottersum, al had 
Oostrum ook een wedstrijd meer gespeeld. Een overwinning was dus zeer 

welkom voor de mannen van Jr om de tweede plaats steviger in handen te krijgen en tevens de 
kansen op plaats twee in eigen hand te houden. Bij elkaar dus een hele hand vol, zelfs Jacco 
Camps zou er zijn handen vol aan hebben. 
Ten opzichte van de wedstrijd tegen Leunen waren er toch weer een aantal wijzigingen in de 
basisopstelling doorgevoerd. Zo stonden Maarten ‘komt voor’ de Bakker en Tim ‘Tonkelbeen’ 
Euwes in de defensie geposteerd voor een therapeutische sessie met de ideale schoonzonen en 
was Sjors ‘Jordi’ Gommans weer terug onder de lat. Met de terugkeer van ‘Jordi’ in de basiself was 
de vertrouwde as van het elftal weer compleet wat als basis zou moeten dienen waaromheen de 
rest kon draaien. 
Na een rustige voorbereiding, waarin ieder zich op zijn eigen manier concentreerde op de 
wedstrijd, startte SVO met de zon in de rug en gesteund door het massaal aanwezige publiek 
(dank daarvoor), aan de wedstrijd. De verwachtingen waren hooggespannen en iedereen ging er 
eens goed voor zitten. Dit zou een mooie zondag in het zuiden kunnen worden! 
En al snel na het eerste fluitsignaal van de goed leidende scheidsrechter was duidelijk dat 
Oostrum hier vandaag de lakens ging uitdelen. Spreekwoordelijk dan welteverstaan. Iedereen zat 
kort op de man, zoals dat in voetbaltermen heet, Achates kreeg weinig ruimte om te voetballen, en 
’t Twed zocht steevast de vrije ruimte en speler op. Het liep naar tevredenheid. 
Zoals in bijna elke wedstrijd bezit Oostrum in een dergelijke situatie ook de kwaliteit om direct 
kansen af te dwingen. Niet dat deze altijd direct worden verzilverd, waarschijnlijk is de 
leverbetrouwbaarheid bij juwelier Verlinden een stuk hoger, maar het creëeren van kansen is in 
ieders geval een begin. En deze zondag werd die dadendrang al snel bekroond toen een scherpe 
aanval ook doeltreffend werd afgerond. In minuut 14, kan het mooier, draaide Mark ‘Screbby’ 
Broeren, na een strakke inspeelpass vanuit het centrum, direct open richting Achates doel. Vanuit 
een ooghoek zag hij Roy ‘Matsoe Matsoe’ Willems, als een krolse giraffe in galop, de 16 meter van 
Achates penetreren. Wat volgde was een slimme bal binnendoor waarna ‘Matsoe Matsoe’ de bal 
onder de Ottersum doelman door het doel inschoof. Torinstinkt ++ en Oostrum op 1-0 na een 
wonderschone aanval! 
Natuurlijk duurde het na dit doelpunt even voordat het publiek tot bedaren was gekomen, maar het 
was duidelijk dat Oostrum hier niet op ging wachten. Direct met alle pk’s vol gas door op jacht naar 
de 2-0, dat was het doel. Achates lag al na 14 minuten, als George Foreman in ronde 8 in de 
‘Rumble of the jungle’, in de touwen en hier moest van worden geprofiteerd. Maar waar Ali in 1974 
de terughoudende ‘rop-a-dope’ techniek gebruikte om Foreman uit te putten, daar koos SVO, 
volledig in de geest van Rinus ‘De Generaal’ Michels en Jan ‘Jr’ Verheijen, voor de aanval. 
Tatatatatatatatatatatatataaaaaaaa!!! 
En nog voordat het publiek volledig tot rust was gekomen en zijn plekje langs de lijn weer had 
ingenomen, lag de bal al voor de tweede keer deze middag in het netje achter doelman Potige 
onder de Achates lat. In minuut 20 werd de knikker vanaf het middenveld diep gegeven op Fredrik 
‘Freddy’ van de Velpen die, weer volledig terug na veel blessureleed, de bal ineens in de diepte 
meenam en de volledige Ottersum defensie letterlijk en figuurlijk zijn hielen liet zien. 
Ondertussen was spits ‘Matsoe Matsoe’ als een echte Gerd Müller de 16 meter binnengeslopen en 
op volle snelheid zocht ‘Freddy’ oogcontact met de Oostrum spits. Niet het oogcontact waar ze op 
zaterdagavond naar op zoek zijn, maar meer een blik van verstandhouding en bevestiging. Al zou 
je daar op zaterdagavond natuurlijk ook naar op zoek kunnen zijn... Maar om een lang en moeilijk 
verhaal kort te maken, ‘Freddy’ zocht en vond ‘Matsoe Matsoe’ op de rand van buitenspel, 
bediende hem op maat, waarna de 2-0 een feit was. Oostrum in deze topper op een comfortabele 
2-0 voorsprong door de tweede treffer van ‘Matsoe Matsoe’!! 
 



Achates liep ondertussen als een George Foreman met twee blauwe doppen en een gebroken arm 
over het veld en was klaar voor het offerfeest. En alleen al van de keeper zou een hele familie een 
week lang kunnen eten. Dat beloofde dus wat.... Als Oostrum nu kon doordrukken zou de wedstrijd 
op slot worden gegooid en er normaliter niet meer van af worden gehaald. En zoals eerder dit 
seizoen was het Roy ‘Krullie’ van Delft die de code van het slot bleek te hebben. Deze keer was 
het voorbereidend werk van ‘Matsoe Matsoe’ en werd de trekker als een echte Lucky Luke 
overgehaald door ‘Krullie’. In minuut 28 de 3-0 op het scorebord en wedstrijd gespeeld. Dit slot zou 
zelfs niet kunnen worden gekraakt door ‘Oceans 14’. 
Met nog een stief kwartierke te spelen in de eerste helft gingen de ideale schoonzonen wat 
terugleunen in de fauteauil oftewel ‘prost’ en werd de bal meer aan Achates gelaten. De rust werd 
echter zonder kleerscheuren gehaald en de speech van de technische staf was dan ook 
geruststellend. Er werd reeds een beetje vooruit gelopen op een overwinning en drie punten. Een 
knappe prestatie tegen het tweede team van een tweedeklasser! 
Na de rust veranderde het wedstrijdbeeld niet. Oostrum vond het welletjes en genoot van de zon 
en Achates had niet meer de powerrrrrr om door te drukken. Zelfs de 3-1 in de 64e minuut bracht 
hier geen verandering in. Nadat kort voor tijd een vrije trap van Achates uiterst vakkundig op de lat 
werd gekruld, was het helemaal gedaan. Achteraf gezien had de tweede helft wellicht schriftelijk 
kunnen worden afgedaan, maar omdat alle spelers toch op het veld stonden en het lekker weer 
was, werd er op een paar postzegels bezuinigd en werden de 90 minuten vol gemaakt. 
Met nog zes wedstrijden te spelen bezetten de ideale schoonzonen plek twee in 4J en gezien de 
voorsprong van 12 punten van JVC lijkt dat het hoogst haalbare dit seizoen. Volgende week zal 
deze overwinning een vervolg moeten krijgen op sportpark dé Heesakker in Oirlo in de wedstrijd 
tegen SVOC 2. We hopen u weer allen te mogen verwelkomen. 
 
Aostrum 2. 

 
 
 
 
 
 

Programma, 
 
26-03-2011; 
 
PupillenF1; 
SVO 1   Merselo 1         in Oostrum       13.30 uur           
SVO 1   Peelkorf 2                           13.55 uur           
 
MiniE1; 
Peelkorf 1 SVO 1   in Ysselsteyn    13.30 uur           
 
28-03-2011 
 
Recreanten; 
Oostrum- DOT aanvang 18.30 
 
Midweekdames; 
Oostrum1-ZSV aanvang 20.00 
 
Midweekdames2; 
ODOS-Oostrum aanvang 20.00 
 
 



Eerste seizoenszege Oostrum 
Oostrum heeft eindelijk zijn eerste zege van het seizoen 
binnen nadat de derby tegen Leunen in winst werd omgezet. 
Oostrum begon goed aan de wedstrijd en maakte vanaf het 
begin het spel. Leunen kon daar aanvankelijk weinig 
tegenover zetten en trok zich terug op eigen helft. Dit leverde 

voor Oostrum  enkele aardige mogelijkheden op om de score te openen. Zo was spits Kees van de 
Ven tot tweemaal toe dicht bij de openingstreffer. Eerst kopte hij een voorzet van Steef Emons 
rakelings over het doel en even later besloot hij tot een prachtig schot dat door Leunen doelman 
Koenen nog net tot corner kon worden verwerkt. Diezelfde Koenen had even later geluk dat hij 
mocht blijven staan toen hij hands maakte buiten de zestien waardoor Oostrum speler Chris 
Wilschut de weg naar de openingstreffer werd versperd. De overigens goed leidende 
scheidsrechter Derks uit Beers floot en kende Oostrum een vrije trap toe maar liet verdere sancties 
voor de Leunen doelman achterwege. De laatste tien minuten voor het rustsignaal liet Oostrum 
Leunen meer komen en dit leverde bijna een tegentreffer op toen een speler tot tweemaal toe 
mocht uithalen. Oostrum doelman Ralph Kessels redde echter prachtig en ranselde beide schoten 
met verve uit zijn doel. Zo gingen beide elftallen de rust in met de brilstand op het bord. Een beter 
voetballend Oostrum  en Leunen dat zich vooral bezig hield met verdedigen.  

De tweede helft was nauwelijks begonnen of de score werd geopend door Leunen. Na een corner 
ontstond er een scrimmage voor het Oostrum doel. De bal dreigde achter te gaan maar Leunen 
speler van Ool was attent, hield de bal nog net binnen en legde hem panklaar voor Joost Tolkamp 
die de score opende: 0-1.  Oostrum moest in de achtervolging en had slechts drie minuten later de 
stand weer rechtgetrokken. Het was Kees Gommans die de trekker overhaalde nadat de Leunen 
doelman een vrije trap van Niek van Bergen los had gelaten: 1-1. Oostrum rook bloed en weer drie 
minuten later was de voorsprong een feit toen wederom Kees Gommans doelpuntte. Op de rand 
van buitenspel kwam hij in balbezit en met een artistieke handeling wipte hij de bal langs de 
verbouwereerde Leunen doelman: 2-1. Nu moest Leunen in de achtervolging maar echt gevaarlijk 
werden de oranjehemden zelden. Eenmaal leek Oostrum te bezwijken toen de bal min of meer 
toevallig bij een Leunen aanvaller kwam die de bal net naast schoot. Het laatste half uur werd het 
spelpeil steeds minder maar de spanning vergoedde veel. Het Oostrum publiek veerde nog 
eenmaal op toen Chris Wilschut er namens Oostrum vandoor ging. In plaats van de bal af te 
leggen ging hij voor eigen succes waardoor de beslissing uitbleef. Na vijf minuten blessuretijd 
maakte de scheidsrechter een einde aan deze sportieve derby waarin Giel Emons  zijn rentree 
maakte na een jaar blessureleed en ook Bart Direks terugkeerde na een uitzending naar 
Afghanistan. Volgende week staat in Tienray de uitwedstrijd tegen Sporting ST op de rol.  

 

TE KOOP 
 
 

±  1000 Koppelstones 
 

14 ‐ 14 
 

Tel.   06 ‐ 55166609 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RT praktijk “de Opstap” helpt leerlingen, 
van het basisonderwijs, bij wie het leren 

niet verloopt zoals verwacht.            
Denk hierbij aan rekenen, (begrijpend) 

lezen en spelling. Maar ook bijvoorbeeld 
het vergroten van het zelfvertrouwen. 

 

Wendy Hendrix 
 

Oostrumseweg 6, 5862 AP, Geijsteren 
 

T. 06 12615586 
E. wendy@deopstap.eu 

I. www.deopstap.eu 
 

 
 
 
 
 
 

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 



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.  



2. Het Grenslandmannenkoor  
 

Korte geschiedenis van dit koor: 
 
Het Grenslandmannenkoor werd op 25 oktober 1982 opgericht op initiatief van de heren G.Papen 
en Herman van Riswick met als doelstelling een populair repertoire te zingen. 
 
Het koor dat na de oprichting achttien actieve leden telde kende al meteen een ongekende groei, 
op 4 maart 1983 was het ledental gestegen tot 27. Than telt het koor 38 actieve leden. 

 
De heer Jaap Kersten was de eerste dirigent en dirigeerde het koor tot begin 1991. 
Vanaf april 1991 kwam Jos Wilmer uit Blitterswijck de muzikale leiding voortzetten. Ons eerste 
koffieconcert – een later jaarlijks terugkerend evenement – werd gehouden op 11 september 1983. 
 
Door de jaren heen heeft het koor een flinke ontwikkeling doorgemaakt onder leiding van dirigent Jos 
Wilmer die tot maart 2003 ons koor dirigeerde. 

 
Mede door het aantrekken in 2003 van dirigent Paul Verheyen uit Goch (DL) en de 38 tellende leden 
heeft het Grenslandmannenkoor nog steeds de uitstraling en kwaliteit om in de toekomst nog altijd Acte 
de Presence te geven. 

 
 
3. GEMENGDE ZANGEVERENIGING ANIMO UIT VELDEN 
 
Korte geschiedenis van dit koor: 

 
De gemengde Zangvereniging Animo werd in november 1952 opgericht door de Veldenaren Sjeng 
Hermkens. WSilly Kollee en Hub Crooymans. 

 
Het door deze heren opgerichte koor Animo is niet meer weg te denken uit uit Velden. Het koor 
staat bekend om haar goed verzorgde optredens in kwaliteit en presentatie. Dit gemengde koor 
heeft in totaal 65 leden. 

 
In 1972 naam het koor deel aan het Nederlands Korenfestival te Hilversum. Waar het de eerste 
prijs met promotie behaalde. Vanaf 1985 nam Animo meerdere keren deel aan het internationaal 
zangconcours te Lindenholzhausen.  
 
Animo onderhoudt muzikale en vriendschappelijke contacten met het  ´ Mànner Gesang Verein 
Osterwald` uit Osterwald en met het  `Chor Harmonie`uit Buchheim. In 2002 werd het 50/jarig 
jubileum gevierd en maakte het koor een een concertreis met o.a. optredens in het Europese 
Parlement en de kathedraal te Straatsburg.  
 
Het koor is ook een graag geziene gast in Limburg maar ook in Duitsland. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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 



  

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parc de Witte Vennen is een recreatiepark met bungalows, camping en een openbaar 
strandbad en is volop in ontwikkeling. 
Binnenkort openen wij ons nieuwe centrumgebouw met receptie, terras, loungecafé en 
wellness voorziening.  

 
Vanwege deze uitbreiding zijn wij op zoek naar een 
  

Weekend Receptionist(e) 
  
Wij vragen; 

• MBO/HBO niveau, eventueel toeristische opleiding 
• Een enthousiaste en servicegerichte instelling 
• Kennis van de Duitse en Engelse taal 
• Bereidheid om in de weekenden te werken 
• Enige boekhoudkundige kennis is een pré 

 
Werktijden op zondagen tussen 11.00 – 17.00 uur 
Bijspringen in hoogseizoen op vrijdag en zaterdag 
 
 Medewerk(st)er Snackbar/loungecafé 
 
Wij vragen; 

• Zelfstandige, vriendelijke en gemotiveerde allrounder 
• Bereidheid om in seizoen (bijna) dagelijks te werken 
• Bereidheid om onregelmatig hele dagen te werken 
• Ervaring in een frituur of café is een pré 

  
Werktijden juli/augustus 17.00 – 19.30 uur (minimaal) 
Op stranddagen vanaf ongeveer 12.00 uur 
Volgens rooster in loungecafé van 19.30 – 22.00 uur 
 
Interesse? 
Stuur of mail je brief met cv naar: 
Parc de Witte Vennen, Sparrendreef 12, 5807 EK Oostrum 
info@wittevennen.nl, www.wittevennen.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



 

 
 
 

Trainen voor 4-daagse. 
Een ouder blinde mevrouw gaat de 4-daagse lopen maar en wil hier graag wat 
extra voor trainen. Wil jij haar oefenmaatje zijn. Neem contact op met 
Jacqueline Vogelzangs tel: 06-52669453 
 
Eropuit! 
Een oudere mevrouw wil graag af en toe gaan winkelen in Venray, een 
terrasje pikken of Intra-tuin bezoeken. 
Ga jij met haar mee? Bel Jacqueline Vogelzangs tel: 06-52669453 
 
Houd jij van koken en lekker eten? 
Paul (jonge man met enkele beperkingen ten gevolge van een c.v.a) zou het 
erg leuk vinden om af en toe samen te koken en te eten. Lijkt jou dit wat? 
Neem dan contact op met Jacqueline Vogelzangs tel: 06-52669453 
 
Wil jij een partijtje dammen? 
Een licht dementerende man speelt graag een partijtje dammen en maakt 
graag een praatje. 
Geen kennis van dementie, geen probleem want je krijgt gratis een cursus. 
Iets voor jou? Bel Lilian Spronken tel: 06-52590379  
 
Ben jij een buitenmens? 
Een licht dementerende mevrouw geniet van haar (groente-) tuintje, buiten 
zijn en gezelschap, maar samen is leuker dan alleen. 
Geen kennis van dementie, geen probleem want je krijgt gratis een cursus. 
Iets voor jou? Bel Lilian Spronken tel: 06-52590379  
 
Gespecialiseerde dementie vrijwilligers. 
Wil jij iets voor een dementerende en voor hun mantelzorgers iets 
betekenen? Je krijgt een gratis cursus, werkt samen met een 
trajectbegeleider en krijgt professionele begeleiding. Iets voor jou? 
Bel Lilian Spronken tel: 06-52590379  
 
voor meer informatie kijk op www.dezorgondersteuner.nl en op www.dementievrijwilliger.nl  



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 
   
 
 
 
 

GRATIS AFHALEN               
ZONNEHEMEL, HELIOS (10 Lamps) 

TEL. 58 47 03 



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 
 
 
 



 




