
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
Za. 2 april 11.00u. Solisten- en ensembleconcours (d’n Oesterham) 
Zo. 3 april      12.00u. Solisten- en ensembleconcours (d’n Oesterham) 
Ma. 4 april 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 
  20.00u. Repetitie orkest 
Wo. 6 april 19.00u. Repetitie jeugdslagwerkgroep Hit-it 
  19.00u. Leerlingen tamboerkorps 
  20.00u. Repetitie tamboerkorps 
 
Agenda: 
 
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 
 
 

Solisten en ensembleconcours 2 en 3 april Muziekfederatie Venray 
 
Dit concours wordt dit jaar georganiseerd door Harmonie Sub Matris Tutela en vindt plaats in 
gemeenschapshuis D’n Oesterham in Oostrum.  
 
Het concours begint zaterdag om 11.00u. en zondag om 12.00u.  
 
De Oostrumse deelnemers zijn op zaterdag ingedeeld in het blok dat start om 18.00u. en dit zijn 
Raoul Verspaget, Jannes Jansen, Tom Janssen en Thijs Linskens. Op zondag in het blok dat 
begint om 12.00u. Willem Smit, Trinko ten Haaf, Nynke ten Haaf, blok vanaf 14.30u. Sharon Luijkx, 
Remco Driessen, Gijs van Bergen, Maud Cornelissen, Martijn Bloemen, Lucas Driessen, blok 
vanaf 17.00u. Leanne Verspaget en in het laatste blok vanaf 19.00u. Eline Driessen en Chris 
Kampen.  
 
Wij wensen alle deelnemers veel succes en nodigen belangstellenden graag uit het concours in 
Oostrum te bezoeken. Entree € 1,50 (jongeren t/m 12 jaar gratis) 
 
 
 

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. 13                                                                       Sluitingsavond in te leveren kopij:
         31 maart 2011                                                                                       Maandagavond 18.00 uur

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

                                     
                     
 

 
Zondag 3 april  9.30 uur: Hoogmis (Volkszang)   
     Jacob Vermeulen en Wilhelmina Verhaag,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,   
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.          
 
 
               Misdienaars: Chris en Nic.                                                                                                           
 
 
NB:  DE PAROCHIEVERGADERING IS OP 14 APRIL 2011 OM 20.00 UUR IN D’N OESTERHAM !!!  
 
         
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 



 
De M.O.V. groep in ons dekenaat voert  in de vastentijd aktie voor twee projecten in Afrika. Deze 
keer stellen we het tweede project voor.  Het project speelt in het Afrikaanse Oeganda. Het is het 
weeshuis genaamd  St. Noa’s family , voor kinderen in Nansana bij Kampala. Er wonen ongeveer 
150 kinderen in de leeftijd van 0 tot 21 jaar.  Het weeshuis is pas een samenwerkingsverband 
aangegaan met het staatkinderenproject “Kids in Need”, wat een goede garantie  is voor het 
voorbestaan  van het project. De verhuizing heeft  uiteraard kosten met zich meegebracht , maar  
het ergste is dat de gebouwen te klein zijn voor de opvang van zoveel kinderen.  Het project richt 
zich op  de uitbreiding en aanpassing van het gebouw. Onze m.o.v.- vrijwilliger uit Blitterswijck, 
Wies Hamstra-Janssen is ter plaatse geweest en heeft met eigen ogen gezien, hoe hoog de nood 
voor de kinderen daar is. Zij geeft  op verzoek graag een  lezing over het project voor verenigingen  
De M.O.V. groep bestaat uit nog een aantal vrijwilligers uit ons dekenaat. Volgende week  zullen 
de andere leden  via deze serie artikelen worden voorgesteld.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Wij zoeken 

 
Ponyverzorgsters/ruiters 

Pony’s ongeveer 1,17 groot. 
 

Melden bij: 
 

Joop Creemers 
Wanssumseweg 19, 

Oostrum. 



 



 
 
 
 
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 

Verkoop allerlaatste kaarten Aege Bòjjum Live! 
 

Heb je nog geen kaartje? Dan heb je nog een paar mogelijkheden: 
 

• Maandagavond tussen 19.00 en 20.00 uur in D’n Oesterham. 
• Reserveren via aegebojjumlive@home.nl  
• Bij Loes Kessels, Ooster Thienweg 1b, telefoon: 851565 

 
Het reserveren van zitplaatsen kan op hetzelfde moment. 
Wees er snel bij want voor je het weet ben je te laat!



  

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 



                          
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 vóór 1 april bij: 

Jan Aarts, OosterThienweg 28, Tel.: 586091 
 

 
12 april fietstocht 
 
Dinsdag 12 april om 13.00 uur 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 
 

 
 

15 april paasstukjes maken 
 
Het is weer bijna Pasen, dus gaan we weer paasstukjes maken o.l.v. Martine Weijs. 
Vrijdag 15 april om 14.00 uur starten we weer hiermee in de Watermolen 
Voor mos en iets bloeiends wordt gezorgd. 
 

Graag wel meenemen een mesje, tangetje en eventueel wat groen uit de tuin en paasdecoraties. 
 
Er zijn verder geen kosten aan verbonden. 
 
Gaarne opgeven bij Nelly Thielen, Geeststraat 12 tel.581806 vóór 12 april 
 
 

 
 
Paasstukjes 
 
Naam: ………………………………… 



 



 Het grrrrrrrote 
grrrrrrruwelijke grrrrriezel 

concert!!! 
 

 
Zaterdag 19 maart was het één groot griezelfeest         

in D’n Oesterham. 
 

De jeugdtamboers: Hit-it, de blokfluiters, het 
leerlingenorkest en de kinderen van groep 4 van 
De Meulebeek hebben er een succes gemaakt. 

 
De zaal zat vol en veel kinderen hebben een 

instrument kunnen uitproberen. 
 

 
 

Auke Loeffen heeft met haar kleurplaat een 
muzikale prijs gewonnen. 

 
Wil je meer weten over de mogelijkheden binnen de 
harmonie, bijvoorbeeld het volgen van blokfluitlessen 

neem dan gerust contact met ons op: 
 

Gemma Ruhl 0478 585205 
Marian de Kleijn 0478 580485 



 
10 mei  Dagtocht 
 
Dinsdag 10 mei hebben we een dagtocht gepland met bestemming Doesburg. 
 
Het programma is als volgt: 
 
09.00                   Vertrek uit Oostrum 
10.30-11.15      Ontvangst bij de IJsselhoeve met 2x koffie met huisgemaakt gebak 
11.15-13.00        via een toeristische route rijden we naar Bronckhorst waar we het                                        
                  welbekende Dickens Museum gaan bezoeken. Het optreden van    
            Mr.Dickens zal hier natuurlijk niet ontbreken. 
13.00-14.00         Een overheerlijke Achterhoeks lunchbuffet bij Restaurant De IJsselhoeve                   
                            met diverse soorten broodjes, brood, koek en diverse warme lekkernijen. 
14.00-16.30         Een gezellige rondrit door het mooie Montferland o.l.v.een gids. 
                            Tijdens de rondrit wordt een stop gemaakt in Doesburg voor een korte vrije  
                            Pauze (ca. half uurtje) op het beroemde Gildehof. 
16.30-19.00      Ouderwets genieten bij de IJsselhoeve. Een gezellig middag met (band)  
                            muziek van vroeger en gezelligheidsspelletjes als reuzesjoelen, buksschieten                      
                            en kipvangen. 
Vanaf 17.00        staat een heerlijk Achterhoeks buffet voor u klaar met:kop Doesburgse    
                            mosterdsoep met spekjes. 
                            Een uitgebreide Achterhoekse kraam, waar men onbeperkt van kan smullen    
                            met de echte warme beenham en “olderwetse” aardappeltjes met spekjes en  
                            prei, schnitzeltjes, kipfilet en rauwkost. 
                            De nostalgische ijscokar zal niet ontbreken. 
                             
Bij vertrek krijgt u nog iets lekkers mee voor thuis. 
 
19.00-20.30         Einde dagje “Uut de olde doos” en retour naar Oostrum. 
 
 
Deze reis wordt verzorgd door Oad reizen. 
 
De kosten voor deze reis zijn € 56.50 per persoon 
Mochten wij u warm gemaakt hebben voor deze gezellige dag kunt u zich als volgt aanmelden: 
 
Uiterlijk 18 april bij Leny Tromp onder overmaking van het bedrag op rek.nr.1400.01.115  
ten name van KBO Oostrum o.v.v. dagreis doesburg. 
 

 
 
Dagtocht Doesburg 
 
Naam: …………………………………………………………………… 
 
Aantal personen …………………                                             
 



SV Oostrum Jeugd 
 
Uitslagen zaterdag 26 maart 
 
Hegelsom A1-S.V. Oostrum A1,0-4 
Blerick A2-S.V. Oostrum A2,4-0 
Merselo B1-S.V. Oostrum B1,5-2 
S.V. Oostrum M11B1-Lottum M11B1,1-2 
S.V. Oostrum C1-GFC'33 C1,2-2 
S.V. Oostrum C2-Wittenhorst C3,3-3 
S.V. Oostrum D1-RESIA D1,5-1 
S.V. Oostrum D2-RESIA D2,4-1 
Meterik D2-S.V. Oostrum D3,4-1 
SV Venray D10-S.V. Oostrum D4G,1-10 
SVOC'01 E1-S.V. Oostrum E1,2-5 
Oostrum E2-Montagnards E3,10-2 
S.V. Oostrum E3-Sportclub Irene E8,2-0 
HRC'27 E2-S.V. Oostrum E4,1-6 
Stormvogels'28 E3-S.V. Oostrum E5,afgelast 
VVV'03 F1-S.V. Oostrum F1,3-3 
Oostrum F2-Sportclub Irene F8,4-3,Speler van de week Joep Arts 
S.V. United F5CO-S.V. Oostrum F3,4-4 
SSS'18 MP1/2-S.V. Oostrum MP1,2-14,Speler van de week Jeffery Rechards 
SSS'18 MP1/2-S.V. Oostrum MP2,4-12 
 
Programma zaterdag 2 april 
 
Hegelsom A1-Sporting S.T. A1,15.00,Marcel 
S.V. Oostrum A2-SVOC'01 A1,15.00,Herman 
S.V. Oostrum B1,VRIJ 
S.V. Oostrum M11B1-SV Venray M11B1,13.00,Jan 
FCV C1-S.V. Oostrum C1,13.00 
SV Venray C8-S.V. Oostrum C2,13.15 
Meterik D1-S.V. Oostrum D1,11.00 
SV Venray D6-S.V. Oostrum D2,9.00,vertrek 8.15 
S.V. Oostrum D3-Lottum D1,9.00 
S.V. Oostrum D4G-SV Venray D7,12.30,Vriendschappelijk 
S.V. Oostrum E1-SSS'18 E2,9.00 
SVOC'01 E2G-S.V. Oostrum E2,11.00 
RESIA E4-S.V. Oostrum E3,11.00 
S.V. Oostrum E4-Meterik E2,9.30 
S.V. Oostrum E5-Sparta'18 E8M,11.30 
S.V. Oostrum F1-Wittenhorst C3,11.00 
Baarlo F4-S.V. Oostrum F2,9.00 
S.V. Oostrum F3-Venlosche Boys F7,11.00 
Stormvogels'28 F2-S.V. Oostrum F4,9.00 
S.V. Oostrum MP1/2-Merselo MP1/2,10.00 



Programma dinsdag 5 april 
 
S.V. Oostrum D1-4 tegen 4 in Oostrum,17.45 
S.V. Oostrum F1-4 tegen 4 in Volharding,18.00  
 

SV Oostrum Senioren 
 
Uitslagen zaterdag 26 maart 
 
SV Venray-S.V. Oostrum Vet.,1-2 
 
Uitslagen zondag 27 maart 
 
Sporting S.T. 1-S.V. Oostrum 1,2-0 
SVOC'01 2-S.V. Oostrum 2,2-2 
S.V. Oostrum 3-America 2,2-2 
S.V. Oostrum 4-Sporting S.T.5,4-0 
S.V. Oostrum 5-SVOC'01 5,2-4 
SVOC'01 3-S.V. Oostrum 6,2-3 
HBV DA1-S.V. Oostrum DA1,1-3 
 
Programma  zaterdag 2 april 
 
S.V. Oostrum Vet.-Beekse Boys,17:00,bijeenkomst 16:30 
 
Programma  zondag 3 april 
 
S.V. Oostrum 1-vvVOS 1,14:30,Wedstrijdsponsor Verstappen Verpakking 
S.V. Oostrum 6-Blerick 8,9:30 
 

 
 
 

 
  

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, 
 
 



Eerste helft nekt Oostrum 
 

SVOC 2 - SV Oostrum 2 2-2 
 
Waar de thuiswedstrijd in oktober vorig jaar tegen de 
Tsjechoslowacasele / Boerlo combinatie gemakkelijk werd 

gewonnen, bleek vandaag dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst 
bieden. Een Dirk Scheringatje zullen we maar zeggen. Zoals in voorgaande seizoenen al was 
gebleken, was SVOC ook vandaag een lastige ploeg voor de ideale schoonzonen. Een ploeg die 
wat betreft voetbalkwaliteiten de mindere is van SVO, maar dat voor een groot deel compenseert 
met een flinke portie werklust en de wil om persoonlijke duels te winnen. 
 

SVO startte de voorbereiding op de wedstrijd relaxed. Alsof Bob Marley met een dikke pret-sigaret 
in een hangmat op de klanken van ‘No woman no cry’ kokosnoten aan het tellen is. Rustig één 
voor één met een flinke wolk blauwe lucht tussen elke tel. In de praktijk kwamen de rood-witten 
echter niet begeleid door steel-drums het veld op voor de warming up, maar was het Boudewijn de 
Groot met ‘Het land van Maas en Waal’ die de muzikale omlijsting verzorgde. Ook niet verkeerd 
natuurlijk op een zonnige lentemiddag. 
Nadat ’t twed in polonaise het veld was opgekomen en iedereen de spiertjes goed had 
opgewarmd, werd er natuurlijk serieus toegewerkt naar het beginsignaal van de scheidsrechter. De 
man in het zwart, voor de gelegenheid gestoken in het groen, leek op dat moment nog een zeer 
capabele ‘ref’ die de wedstrijd in goede banen ging leiden als de man met de spiegeleieren die 
747s binnenloodst op Schiphol. 
 

Zoals vaker dit seizoen begonnen de ideale schoonzonen matig aan de wedstrijd. In de eerste 
minuut was er nog wel een grote kans voor Roy ‘Matsoe Matsoe’ Willems, maar daar bleef het dan 
ook bij. De echte power en felheid ontbraken en het sprankelende dat eerder dit seizoen af en toe 
van het veld af spoot, was nu ver te zoeken. SVOC stelde hier voetballend echter ook niet veel 
tegenover waardoor het voor de toeschouwers een lastige wedstrijd was om de ogen bij open te 
houden. Wanneer de mogelijkheid had bestaan, zouden er zeker toeschouwers zijn geweest die 
even hadden gezapt naar de herhaling van ‘Goede Tijden Slechte Tijden’ of ‘ATWT’ en in de 
reclame wel weer hadden gekeken of het spelniveau was gestegen. 
Maar aangezien het die mogelijkheid nog niet geeft, bleef iedereen mooi aan de zijlijn in het 
zonnetje staan. En maar goed ook, want in minuut 18 moest iedereen zich in de ogen wrijven om 
te beseffen wat er een minuut eerder was gebeurd. In de 17e minuut kwamen de tricolores, na een 
pingel en een Frank de Boertje in de Oostrum defensie, namelijk ineens op een 2-0 voorsprong.... 
Binnen 1 minuut twee doelpunten tegen voor SVO! 
Twee was even de weg kwijt en wist niet goed hoe dit te plaatsen. Het leek alsof de minister van 
informatie van Irak Mohammed Said al-Sahaf op een persconferentie vertelt dat er niks aan de 
hand is terwijl op de achtergrond de geallieerde bommen uit de lucht vallen. Vol ongeloof en 
ingehaald door de realiteit. 
 

Maar gelukkig kwam na een paar minuten het besef wat er was gebeurd en begon SVO aan de 
moeilijke opgave de 2-0 achterstand om te buigen. Het restant van de eerste helft was SVOC 
echter nog in staat de Oostrumse aanvallen af te slaan. De combinatie-ploeg had hiervoor nog de 
adem en Oostrum was nog niet in staat een versnelling hoger te schakelen. Al leek in de laatste 
seconde voor rust toch de aansluitingstreffer te worden gescoord toen Roy ‘Keptun’ de Kleijn de 
bal uit een corner over de Oirlo goalie het doel in lobde. Maar blijkbaar was de scheids een 
Oirlonaar van Zwitserse komaf, want op het moment dat de bal de voet van ‘Keptun’ al had 
verlaten en in het doel dreigde te vallen, floot de beste man voor rust. Tijd was tijd, ook op 
sportpark De Heesakker, ook al was er een overduidelijk doelpunt in aantocht. Alsof Michael ‘Air’ 
Jordan tijdens zijn vlucht naar de ring werd afgefloten voor rust. Ongelooflijk. 
 

Ondanks de 2-0 achterstand was er tijdens de thee nog geloof in een goede afloop. Nog 45 
minuten om ook SVOC aan de zegekar te binden en direct na rust startte SVO dan ook met de 
campagne om drie doelpunten te maken. Wanneer er in 4J Champions League statistieken 
zouden worden geregistreerd, zou het percentage balbezit in de tweede helft 80-20 in Oostrums 
voordeel zijn geweest. Maar zoals bekend, telt dat niet voor een doelpunt en zo kon het gebeuren 
dat pas in minuut 65 de daadwerkelijke 2-1 viel.  



Een lastig krullend schot vanaf 16-meter van Arjan ‘Der Bomber’ Kempen via binnenkant paal. 
Eindelijk! Nog 25 minuten plus blessuretijd om twee doelpunt te maken. 
 

Na de aansluittreffer bleef Oostrum vol overgave op jacht gaan naar doelpunten en werd SVOC 
opgejaagd als de Spanjaarden in wit tijdens het stierenrennen in Pamplona. De kansen stapelden 
zich op, alleen stak het gebrek aan scorend vermogen precies vandaag de kop weer op. Juist op 
het verkeerde moment, als een stortbui op je trouwdag. Aangezien de scheidsrechter ook niet van 
plan was een strafschop in Oostrums voordeel te geven en een handsbal en overtredingen binnen 
de 16 meter wegwuifde als de Koningin op 30 april, hing de gelijkmaker continu in de lucht, maar 
werd de trekker maar niet overgehaald. 
 

Tot minuut 78 tenminste. Want toen werd een corner door ‘Der Bomber’ op onconventionele wijze 
met de bips gepromoveerd tot ‘ass’-ist op het hoofd van ‘Matsoe Matsoe’ die met een bekeken 
knikje de SVOC doelman kansloos liet. Oostrum op gelijke hoogte en nog 12+ minuten te spelen!! 
In de laatste minuten van de wedstrijd ging SVO vol voor de overwinning. Schoten op paal en lat, 
net naast of over het doel volgden elkaar in hoog tempo op en het ontbreken van spanning en een 
derby sfeer in de eerste helft werd ruimschoots gecompenseerd. Maar helaas, het mocht niet 
baten. De einduitslag was 2-2, puntendeling tussen de Spurriemökken / Schanseknuppels 
combinatie en de Karklingels. Balen!! 
 
Aostrum 2. 
 
 
 
 
 
 



Oostrum ten onder bij Sporting ST 
 
Oostrum is er afgelopen zondag niet in geslaagd het bezoek aan fusieclub 
Sporting ST tot een goed einde te brengen. Na een meer spannend dan 
goed duel, met veel kansen over en weer, eindigde het duel in een 2-0 
overwinning voor de thuisploeg. 
 
Thuisploeg Sporting ST zat in de beginfase beter in de wedstrijd dan de 
gasten. Door snel hun gevaarlijke spitsen Thijssen en Tissen te zoeken werd 
het regelmatig gevaarlijk voor het Oostrumse doel. De meeste doelpogingen 

werden echter hoog over of ver naast geschoten, mede doordat het veld in Tienray er niet bepaald 
goed bijlag. Oostrum kwam gestaag beter in de wedstrijd en kreeg na een klutssituatie een tweetal 
goede kansen om de score te openen. Beide ploegen waren nu beter aan elkaar gewaagd en er 
waren wat kansjes voor beide partijen, waarbij gezegd moet worden dat Sporting de betere kansen 
creëerde. Omdat tot de rust het net niet gevonden werd, zochten de ploegen de kleedkamers op 
met een doelpuntloze tussenstand. 
 
De tweede helft kende eenzelfde start als het eerste bedrijf, met het grote verschil dat de 
thuisploeg de bal nu vaker binnen het doelkader wist te mikken. Doelman Ralph Kessels trad een 
aantal keer uitstekend handelend op maar moest kansloos toekijken hoe een inzet van Kevin 
Goldschmidt op de lat belandde. In de 65e minuut bezweek Oostrum dan toch onder de druk van 
de fusieclub. Na een goede actie van Robin Tissen werd de bal ingeschoten door Tom Knoops. 
Ralph Kessels wist de inzet nog te keren maar in de rebound kon Rick van Rijswick de bal van 
dichtbij binnen werken: 1-0. Zoals vaker dit seizoen begon Oostrum pas met goed te voetballen 
nadat de ploeg op achterstand was gezet. De ploeg legde meer agressie en snelheid in het spel en 
de kansen stapelden zich nu in hoog tempo op. Chris Wilschut was bij de eerste paal dichtbij een 
treffer na een voorzet van Bart Direks en ook Kees Gommans had het vizier, in tegenstelling tot 
een week eerder, niet op scherp staan. Ook de ingevallen Lex van Lin kreeg in een één-tegen-één 
situatie met de keeper een goede kans maar prima keeperswerk van Bram Willems voorkwam een 
Oostrumse treffer. Met nog een tiental minuten te gaan ging Oostrum overal één-op-één spelen en 
kreeg ook Sporting weer wat mogelijkheden. De grote kansen waren echter voor Oostrum maar de 
bal leek er gewoonweg niet in te mogen. Chris Wilschut schoot van dichtbij tegen Willems op en tot 
tweemaal toe viel een doorkopbal uit een verre inworp van Lex van Lin bijna bij de tweede paal 
binnen. Uiteindelijk was het slotakkoord toch voor de gastheren. Uit een kort genomen corner kon 
Sander Thijssen aanleggen en de linkerspits schoot in de korte hoek hard binnen: 2-0. Vrijwel 
meteen hierna floot de goed fluitende arbiter Rijbroek voor het einde. Met de nederlaag is voor 
Oostrum weer een kans op een driepunter verkeken en lijkt een klein wonder nodig om degradatie 
af te wenden. Komende zondag speelt Oostrum thuis tegen VOS, een wedstrijd die overgespeeld 
moest worden omdat de Venlonaren eerder een zestal spelers met een verlopen spelerspas had 
opgesteld. 
 

 

 

 

Verkoop allerlaatste kaarten    Aege Bòjjum Live! 

Heb je nog geen kaartje? Dan heb je nog een paar mogelijkheden: 

• Maandagavond tussen 19.00 en 20.00 uur in D’n Oesterham. 
• Reserveren via aegebojjumlive@home.nl  
• Bij Loes Kessels, Ooster Thienweg 1b, telefoon: 851565 

 

Het reserveren van zitplaatsen kan op hetzelfde moment. 

Wees er snel bij want voor je het weet ben je te laat! 



Wedstrijdverslag Venray Veteranen - Oostrum Veteranen              
zaterdag 26-03-11 17.00 uur 

  
 

Na lange afwezigheid gaan de veteranen het Oostrums weekblad weer wekelijks ( 
indien de wedstrijden doorgaan) vullen met het wedstrijdverslag van de "oude 

gladiatoren". 
  

De aftrap voor het wedstrijdverslag kan niet beter starten dat juist nu met de 
wedstrijd tegen het "grote" Venray, normaal gesproken een tegenstander waarvan niet te winnen is 
en zeker niet in Venray. 
Venray startte ook duidelijk met deze instelling aan de wedstrijd, de vraag was niet of ze zouden 
winnen maar met hoeveel. 
  
Oostrum daarentegen had niets te verliezen en startte extra geconcentreerd aan de wedstrijd, na 3 
minuten voetballen had Venray nog geen enkel balcontact gehad, langs de lijn werd er zelfs 
gesproken over de "Barcelona-stijl". 
  
De verdediging vandaag bestaande uit Ramon ( der Sepp) Brauer,Geert (Giovanni van 
Bronkhorst) de Haart, Ruud ( the Navigator) Engels, Paul ( Brutus) van Bergen en Theo ( de 
Onoverwinnelijke) vd Pas stond als een huis en liet geen meter ruimte aan de tegenstander. 
Venray had een licht veldoverwicht de eerste helft maar strandde telkens op bovengenoemde 
mannen. 
  
Het middenveld bestaande uit Henk ( der Mannschatsfuehrer) van Goch, Peter ( il Technico) van 
Heeswijk en Nic ( 't kilometervretertje) de Bruijn had een fijne voetbalmiddag, Venray gaf hen de 
mogelijkheid om te voetballen en dit resulteerde in leuke combinaties met zowel de verdediging als 
de aanval. 
  
De voorste linie bestaande uit Ton ( Roger Rabbit) Arts, Alexander ( Speedy Gonzales) Huijs, en 
Ben ( Hur) Broeren was veelvuldig een plaag voor de verdediging van Venray. 
  
Het eerste doelpunt van de middag kwam op naam van Oostrum, dat vanuit de verdediging 
makkelijk combineerde en via Ton ( Roger Rabbit) kwam een op maat gesneden voorzet voor 
Henk ( der Mannschaftsfuehrer) die met een bekeken schot de bal hoog in het doel liet belandden. 
  
Venray voerde de druk op, dit leidde tot een schot op de lat, waarbij Venray in de rebound met wat 
geluk de bal precies onder de lat schoot. 
De theepauze werd ingeluid met een 1-1 stand, waarbij Oostrum de betere kansen had. 
  
De tweede helft startte niet anders waarbij Martien ( de Stormram) Wijnhoven, Geert ( Giovanni 
van Bronkhorst) in de verdediging verving. 
De winnende goal werd gemaakt door Ben Hur na een voorzet van Nic ( 't kilometervretertje). 
  
Oostrums had gezien de kansen deze middag eigenlijk met 1 -4 kunnen en moeten winnen. 
  
Venray drong na de 1-2 nog veelvuldig aan, meer als een aantal corners en een aantal halve 
kansen leverde dit niet op. 
  
Voor het eerst in de historie een zeer terechte winst in Venray. 
  
Op naar de volgende week tegen de Beekse Boys. 
  
 



 

 

 

Uitslagen; 
 
F-Pupillen; 
SVO1-Merselo 0-0 
Svo-peelkorf  0-1 
 
MiniE; 
Peelkorf 1- SVO 1   0-3 
 
Programma; 
 
PupillenD1; 
02-04-2011        11:00     
Gazelle D1 - Oostrum D1 
 
AspirantenB1;    
02-04-2011        12:30                 
HBSV B2 - Oostrum B1 
 
PupillenC1; 
02-04-2011        13:00                 
Lottum C1 - Oostrum C1 
 
PupillenD2;        
02-04-2011        13:00                 
De Merels D2 - Oostrum D2 
             
Midweekdames2; 
06-04-2011        20:00                 
Wedstrijd:         Oostrum 2 - Merselo 2 
 
Midweekdames1;           
06-04-2011        20:00                 
Wedstrijd:         SVOC '01 6 - Oostrum 1 
 
Recreanten; 
06-04-2011       20.00 
Wedstrijd;        sporting st- Oostrum  
 
 

 
 
Afgelopen weekend is Jeanine Huijbers met haar paard Zinnya in de klasse 
Z1 dressuur aan de start verschenen in Bergharen.  
Deze combinatie behaalde een schitterende 1e prijs met 213 punten. 
  

PROFICIAT 

             
 
 



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 
 
 

 



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 
   
 



 




