
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
Oostrum,  3 april 2011. 
 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum. 
 
Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 12 april 2011 in D’n Oesterham 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Namens het dagelijks bestuur 
 
J. M. Linskens, voorzitter 
 
Agenda: 
 

01 Opening door de voorzitter 
02 Presentatie door Oostrumse jongeren 
03 Vaststelling van de agenda 
04 Wethouder Patrick van der Broeck  informeert ons over de ruimtelijke 

ontwikkeling van Oostrum.(onder voorbehoud) 
05 Ingekomen en uitgaande stukken en verdere mededelingen  
06 Dagelijks Bestuur 

- Financiële verslaglegging 2010 
- Mondeling verslag dorpsradenoverleg  
- Overige activiteiten 

07 Openbare Ruimte 
- Watermolenplein 
- Rapportage overige activiteiten 

08 Maatschappelijke zaken 
- Rapportage overige activiteiten 

09 Dorpsontwikkeling 
- Ontwikkeling stationsomgeving 
- Overige activiteiten        

10 Aktielijst 
11 Rondvraag 
12 Sluiting 

 

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. 14                                                                       Sluitingsavond in te leveren kopij:
              7 april 2011                                                                                       Maandagavond 18.00 uur



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

                                     
                     
 

 
Zondag 10 april  9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)   
     zeswekendienst Josina Jenniskens-Poels,    
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,   
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.          
 
               Misdienaars: Esmee, Jack en Charel.                                                                                         
 
Donderdag 14 april 09.00 uur: H. Mis  
 
Zaterdag 16 april 19.00 uur: Palmpasenmis met wijding en uitreiking van de palmtakken!  
 
Zondag 17 april 10.30 uur: H. Mis Eerste H. Communie (Let op: aanvang 10.30 uur!)   
 
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 



 
 

Beste inwoners van Oostrum 
 
 

 
Bent u geïnteresseerd in de verdere ( ruimtelijke) 
ontwikkelingen van en in Oostrum? 
 

Wethouder Patrick van der Broeck zal ons in de vergadering 
van de dorpsraad op dinsdag 12 april 2011 informeren! 
 

Dus dinsdag 12 april 2011 dorpsraadsvergadering 
 

Den Oesterham aanvang 20.00 uur. 
 
( zie ook verdere berichtgeving in dit weekblad en op de website) 
 
 
 

HA TIENERS UIT OOSTRUM 
 

WAT MISSEN WE IN OOSTRUM VOOR DE 
JEUGD VAN 12 – 16 JAAR? 

 
WAT KUNNEN WE DOEN VOOR DIE  JEUGD? 

 
WAT WILLEN WE DOEN VOOR DIE JEUGD? 

 
Enkele Oostrumse jongeren zullen tijdens de vergadering van de 
Dorpsraad  vertellen over hun ideeën en plannen. 
 

Dus tieners en ouders kom dinsdag 12 april                          
(20.00u in D’n Oesterham) naar de vergadering van de 

Dorpsraad en 
 

DENK EN HELP MEE!! 



Schoonheidsspecialiste 
 

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

  

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
APRIL 
 
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 
28  April  Sponsorloop en Open dag          Basisschool de Meulebeek 
 

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 

Het is alweer tijd om het Paasfeest voor te bereiden. 
Wij verkopen op Goede Vrijdag  weer huis aan huis. 
Helpt u onze vereniging ook? 
 

Vrijdag 22 april 2011 rond 18:00 uur. 
 
SVO afdeling Korfbal   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



AAN ALLE INWONERS VAN OOSTRUM 
 
 
UITNODIGING PAROCHIEVERGADERING op donderdag 14 april 2011 
Gemeenschapshuis Oostrum 
 
Op donderdag 14 april wordt in het Gemeenschapshuis “De Oesterham” de jaarlijkse 
Parochievergadering gehouden. De vergadering begint om 20.00 uur. 
 
Tijdens deze vergadering wordt door het kerkbestuur verslag gedaan over het afgelopen jaar en 
wordt informatie gegeven met betrekking tot lopende zaken . Uiteraard wordt gelegenheid 
geboden om vragen te stellen. 
 
Het financiële overzicht van de parochie over 2010, de begroting van 2011 en de notulen van de 
vergadering van 15 april 2010 worden ter vergadering uitgereikt. Voor de goede orde wordt 
vermeld dat deze verslagen uitsluitend zijn bedoeld ter informatie voor de Oostrumse 
gemeenschap en dat een en ander niet mag worden overgenomen voor publicatie elders. 
 
Zoals vorige jaren zullen er geen persoonlijke uitnodigingen worden verstuurd en is deze publicatie 
in het Oostrums Weekblad de enige en algemene kennisgeving. 
 
Wij stellen uw aanwezigheid ten zeerste op prijs. 
 
Het Kerkbestuur van de Parochie 
 
O.L. Vrouw Geboorte te Oostrum. 
 
 
Agenda: 
 

1. Opening. 
2. Notulen 15 april 2010 
3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
4. Verslag kerkbijdrage. Regels en vrijstellingen. 
5. Verslag kascommissie. 
6. Exploitatierekening en balans 2010, begroting 2011. 
7. Liturgische zaken. 
8. Stand van zaken Stg. Instandhouding. Stormschade, hekwerk, vloer kapel, serre, 

onderhoudswerkzaamheden. 
9. Rondvraag 
10. Sluiting. 

 
 
Ruud Engels  
 
Secretaris 
 
 
 Koop uw PAASPLANTJE aan de deur, u doet  

er ook ons een groot plezier mee. 
 

                 Bloemenactie 22 april 2011,18:00 uur 
 

SVO afdeling Korfbal 



 



 
De M.O.V. groep in ons dekenaat voert in de vastentijd aktie voor twee projecten in Afrika.                 
In vorige afleveringen zijn beide projecten aan U voorgesteld. Deze keer stellen wij de doelstelling 
en de leden van  de groep aan U voor.    
De  groep neemt vanuit  gelovig beginsel, een stukje verant-woordelijkheid  voor  haar 
wereldgenoten,  in het bijzonder de armoede en tekorten van de  bevolking in ontwikkelingslanden. 
Die verantwoording wordt genomen door aktie tot bewustwording over de aanwezigheid van 
armoede   en aktie tot het verzamelen van financiële steun ter voorkoming van die armoede.  
Een onderdeel  van het verzamelen van financiële steun gebeurt door de groep middels 
ondersteuning van de Vastenaktie.  
Vorige week werd  Wies Hamstra- Janssen voorgesteld  als vertegenwoordigster van Blitterswijck. 
De anderen leden van de groep zijn: Jan Classens voor Vredepeel,  Leo van Dijck voor de Smakt,  
Ger Elbers voor Geijsteren, Ruud Engels en Rogeer Hoedemaekers  voor Oostrum, Mia Geurts 
voor  Veulen, Frans Franken voor Ysselsteyn ( was jarenlang Jan Janssen ), Frans Janssen voor 
Merselo,  Mia Janssen voor Wanssum, Annie Custers voor Castenray, en  Nel  Janssen,               
Wil Megens,  Fien Philipsen en Mary Schim van de Loeff , voor de Paterskerk en de Grote Kerk, 
beiden  van  Venray.   

 
 
 
 
 
 

 
Za. 9 april 09.00u. Inzamelen oud papier 
  20.30u. Aege Bojjum Live 
Zo. 10 april 14.30u. Pas op NAT! 
Ma. 11 april 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 
  20.00u. Repetitie orkest 
Wo. 13 april 19.00u. Repetitie jeugdslagwerkgroep Hit-it 
  19.00u. Leerlingen tamboerkorps 
  20.00u. Repetitie tamboerkorps 
Agenda: 
17 april  1e Communie 
23 april Inzamelen oud papier 
 
 

ZATERDAG 9 april 09.00 – 12.00u. INZAMELEN OUD PAPIER 
 

Locatie terrein van Rattingen Oirloseweg 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 8 april 2011 

G R A N D I O Z E    K I E N A V O N D 

In Zaal Martens te Leunen 

Aanvang 19.30 uur 

Zaal open 18.30 uur 

Prachtige en waardevolle    
prijzen te winnen. 

Opbrengst is voor de Invaliden 
Sport- en BelangenVereniging 

Venray e.o. 



 OUDERRAAD   
 
 
 
 
 
 

Mededeling Ouderraad: 
 
Datum: april 2011 
 
 
Eens in de twee jaar organiseren de school en de ouderraad een sponsorloop en een open dag. 
Dit jaar vinden deze activiteiten plaats op donderdag 28 april a.s. 
 
De opbrengst van de sponsorloop en de open dag komt dit jaar ten goede aan:  
 
Onze eigen school, voor het opknappen van de speelplaatsen en de schooltuin. 
 

Rennen is te gek voor onze nieuwe speelplek! 
(slogan)  

 
De sponsorloop wordt weer rondom de Watermolen gelopen van 16.30 uur tot 17.30 uur.  
 
Groepen 3 en 4 starten gezamenlijk en lopen de kleine ronde gedurende 5 minuten. 
Groepen 1 en 2 starten gezamenlijk en lopen de kleine ronde gedurende 3 minuten. 
Groepen 5 en 6 lopen de grote ronde gezamenlijk gedurende 6 minuten. 
Groepen 7 en 8 lopen ook gezamenlijk de grote ronde en wel gedurende 7 minuten. 
 
Aansluitend begint de open dag op school, met als thema: Kunst. 
 
T.b.v. de sponsorloop ontvangt elke leerling een inschrijvingsformulier met op de achterzijde de 
weergave van het goede doel.  
 
Op het formulier staan tevens de navolgende belangrijke data: 
 
 Vanaf 13 april  de kinderen zoeken sponsoren 

Vóór   13 mei  halen de kinderen halen het sponsorgeld op en leveren dit 
 samen met het inschrijvingsformulier in bij de leerkracht. 

 
Met het inschrijvingsformulier kan de leerling al zijn sponsoren en het bedrag waarvoor hij/zij wordt 
gesponsord vastleggen. 
 
Dus vanaf 13 april gaan de kinderen van de Meulebeek op pad om sponsoren te zoeken  voor het 
goede doel. U geeft ze dan nog geen geld. 
 
Pas nadat ze gelopen hebben (na 28 april), komen ze bij U het gesponsorde geld ophalen. 
 
U bent van harte welkom om bij de sponsorloop en open dag een kijkje te komen nemen! 
 
 
Namens de Ouderraad, 
 
Heidi Weijs, Marijke Berkel, Annemarie Linskens en Monique Heldens 



 



Solistenconcours 
 
Afgelopen weekend, 2 en 3 april, heeft weer een groot aantal van onze leerlingen deelgenomen 
aan het solistenconcours, dit jaar in Oostrum.  
Wat ons zeer verheugde was het feit dat er erg veel publiek was gedurende het hele concours. 
Dit stimuleert onze leerlingen nog eens extra. 
 
We willen, ook op deze plaats, de organisatie hartelijk bedanken. 
 
Er zijn weer mooie resultaten behaald.  
 
Raoul Verspaget 78   Jannes Jansen 78 
Tom Janssen  78   Thijs Linskens  78 
Nynke ten Haaf 89   Willem Smit  82 
Remco Driessen 79   Sharon Luijkx  79 
Martijn Bloemen 78,5   Leanne Vespaget 82 
Chris Kampen  80   Gijs van Bergen 82,5 
Lucas Driessen 77,5   Eline Driessen 84 
 
Wij willen jullie allemaal feliciteren met het behaalde resultaat. 
 
Bedankt dat we weer van jullie hebben mogen genieten. 
 
De Jeugdcommissie 
 
 
 

 
 
Op 2 en 3 april vond de eerste outdoor dressuurwedstrijd van het seizoen 
plaats in Overloon. Aukje Poels behaalde met haar paard Milan in de klasse 
B een 5e prijs met 195 punten. Jeanine Huijbers met Zinnya reed in de 
klasse Z1 440 punten bij elkaar; dit was goed voor de 2e prijs.  
 
 
 

 

Attentie attentie 
 

Bloemenactie S.V.O. afdeling Korfbal 
22 april 2011, rond de klok van 18.00 uur 



 



 
 

SV Oostrum Jeugd 
 
Uitslagen zaterdag 2 april 
S.V. Oostrum A1-Sporting S.T. A1,1-3 
S.V. Oostrum A2-SVOC'01 A1,0-2 
FCV C1-S.V. Oostrum C1,5-1 
SV Venray C8-S.V. Oostrum C2,3-1 
SV Venray D6-S.V. Oostrum D2,2-2 
S.V. Oostrum D3-Lottum D1,0-7 
S.V. Oostrum E1-SSS'18 E2,5-2 
SVOC'01 E2G-S.V. Oostrum E2,1-15 
RESIA E4-S.V. Oostrum E3,0-13 
S.V. Oostrum E5-Sparta'18 E8M,3-10 
S.V. Oostrum F1-Wittenhorst C3,3-3,Speler van de week Jesper Holtackers 
Baarlo F4-S.V. Oostrum F2,5-2,Speler van de week Wiek Vlasma 
S.V. Oostrum F3-Venlosche Boys F7,2-1 
Stormvogels'28 F2-S.V. Oostrum F4,2-4,Speler van de week Luce Loonen 
S.V. Oostrum MP1-Merselo MP1/2,-3,Speler van de week Daan Linders 
S.V. Oostrum MP2-Merselo MP1/2,8-1  
 
Programma zaterdag 9 april 
Venlosche Boys A2-S.V. Oostrum A1,15.00 
SVEB A1-S.V. Oostrum A2,14.30 
Montagnards B1-S.V. Oostrum B1,14.30 
Excellent M11B1-S.V. Oostrum M11B1,12.30 
S.V. Oostrum C1-SVEB C1,13.00,Jan 
S.V. Oostrum C2-VRIJ 
S.V. Oostrum D1-SV Venray D2,9.00 
S.V. Oostrum D2-Sportclub Irene D3,11.30 
Stormvogels'28 D1-S.V. Oostrum D3,11.30,vertrek 10.30 
Wittenhorst D5-S.V. Oostrum D4G,10.15 
S.V. Oostrum E1-RESIA E2,9.00 
S.V. Oostrum E2-FCV E3,9.30 
Sporting S.T. E2-S.V. Oostrum E3,9.30 
Melderslo E3-S.V. Oostrum E4,9.15 
RKDSO E2M-S.V. Oostrum E5,10.00,vertrek 9.00 
Venlosche Boys F3-S.V. Oostrum F1,9.00 
S.V. Oostrum F2-Leunen F4G,11.00 
FCV F4-S.V. Oostrum F3,10.00 
S.V. Oostrum F4-SV Venray F13,12.00 
S.V. Oostrum MP1/2-IVO MP1/2,10.00 
 
 
 



SV Oostrum Senioren 
 
Uitslagen zaterdag 2 april 
S.V. Oostrum Vet.-Beekse Boys,0-2 
 
Uitslagen zondag 3 april 
S.V. Oostrum 1-vvVOS 1,14:30,Gestaakt (2-2) 
S.V. Oostrum 6-Blerick 8,2-3 
 
Programma  zaterdag 9 april 
Merselo-S.V. Oostrum Vet.,17:00 
 
Programma  zondag 10 april 
S.V. Oostrum 1-Belfeldia 1,14:30 
S.V. Oostrum 2-Stormvogels'28 2,12:00 
SVEB 2-S.V. Oostrum 3,11:00 
Ysselsteyn 5-S.V. Oostrum 4,10:30 
SVEB 4-S.V. Oostrum 5,10:30 
S.V. Oostrum 6-SV Lottum 4,9:30 
S.V. Oostrum DA1-Vianen Vooruit DA1,10:00 
 
Programma  donderdag 14 april 
S.V. Oostrum DA1-HBV,19:30 

 
 



Oostrum – VOS na 84 minuten gestaakt 
 
Voor Oostrum stond afgelopen zondagmiddag opnieuw de 
thuiswedstrijd tegen VOS op het programma. Op 13 februari had VOS 
deze wedstrijd met 1-2 gewonnen maar wegens het opstellen van zes 
spelers met verlopen spelerspassen moest het duel overgespeeld 
worden. Helaas zal ook nu de wedstrijd een staartje krijgen omdat 
scheidsrechter Van Haren het duel in de 84e minuut definitief staakte. 
Dit vanwege de zeer agressieve en bedreigende sfeer die zowel de 
spelers als het publiek van VOS creëerde, nadat Oostrum spits Chris 
Wilschut in hun ogen te hard door was gegaan op hun doelman. 
Wordt ongetwijfeld vervolgd… 

 
Oostrum begon voortvarend aan het duel en wist VOS ver terug te dringen op de eigen helft. Tot 
tweemaal toe dwong Chris Wilschut de VOS- doelman tot een uiterste redding na voorzetten van 
de linkerflank van Rik Schlepers. De Oostrumse druk bleef aanhouden en de in de 20e minuut 
moest de thuisploeg eigenlijk aan de leiding komen. Niek van Bergen werd over rechts gelanceerd 
maar koos voor eigen succes in plaats van de bal breed te leggen op de vrijstaande Kees van de 
Ven. Het schot van de jonge buitenspeler spatte echter uiteen op de lat. Niet veel later zou Van de 
Ven toch zijn naam op het scoreformulier krijgen. Een voorzet van Wilschut werd door de spits net 
genoeg met het hoofd verlengd en verdween onbereikbaar voor de keeper in de verre hoek: 1-0. 
Lang kon Oostrum echter niet genieten van de voorsprong want uit de eerste de beste corner van 
VOS tikte Zafer Akbal de bal via de paal binnen en was de stand weer gelijk: 1-1. Deze stand bleef 
tot de rust op het scorebord staan. 
 
Aan het begin van de tweede helft was VOS de bovenliggende partij maar grote kansen bleven uit. 
In de 55e minuut namen de gasten de leiding door wederom uit een corner te scoren. Ditmaal was 
het Merick Yildirim die, nadat hij zijn bewaker Steef Emons met twee handen in de rug weg had 
geduwd, feilloos binnenknikte: 1-2. Oostrum leek wat aangeslagen en ook een drietal 
doorgevoerde wissels hadden aanvankelijk nog niet het gewenste resultaat. Met nog zo’n twintig 
minuten op de klok viel de gelijkmaker dan ook enigszins uit de lucht. Aanvoerder Wilschut kreeg 
de bal op zo’n 25 meter van het doel en plaatste het leer met gevoel in de bovenhoek: 2-2. 
Oostrum leek nu weer bij de les en zette aan voor een slotoffensief. De ploeg was conditioneel een 
stuk sterker dan de tegenstander en reeg de kansen nu aaneen. VOS stond op wankelen en leek 
in de 84e minuut ten onder te gaan. Bij een heuse scrimmage voor het doel van VOS ging Chris 
Wilschut met een sliding voor de bal die door de VOS- keeper niet klemvast gepakt was. De spits 
raakte hierbij de hand van de doelman en uit de ontstane kluts tikte Bart Direks de bal binnen.  
 
De Oostrumse vreugde was echter van korte duur omdat de scheidsrechter een overtreding had 
geconstateerd. Voor de VOS- spelers was deze onbewuste overtreding echter het sein om alle 
stoppen door te laten slaan en massaal de Oostrum spelers te belagen en te bedreigen. De prima 
leidende arbiter Van Haren vond de situatie te bedreigend om door te spelen en nam met het 
staken van het duel de enige juiste beslissing. Voor Oostrum is het te hopen dat het niet bij een 2-
2 eindstand blijft omdat het in de strijd tegen degradatie met niets minder dan drie punten 
genoegen kan nemen. De zaak ligt nu bij de KNVB en het zou niet meer dan normaal zijn dat er 
eens een keer hard opgetreden wordt tegen het gedrag dat VOS (spelers, reserves én publiek) 
hier in Oostrum vertoonde.  
 

 Het is alweer tijd om het Paasfeest voor te bereiden.                                    
Wij verkopen op Goede Vrijdag  weer huis aan huis. 

Helpt u onze vereniging ook? 

Vrijdag 22 april 2011 rond 18:00 uur.  

SVO afdeling Korfbal   



 
Aan alle junior leden van TC Oostrum 

 
Op 2 mei wordt door Ysselsteyn en America het lentetoernooi georganiseerd.      
Deelnemende dorpen zijn Ysselsteyn, America, Oirlo, Merselo, Swolgen en Oostrum.  
 

Deelname kost 1,50 per persoon. We zullen ook dit jaar een beroep doen op de ouders voor het 
vervoer naar de wedstrijden.  
 
Vind je het leuk om mee te doen, geef je dan snel op samen met je teamgenoot! Aanmelden kan 
tot uiterlijk 16 april via email junioren@tcoostrum.nl  
 
 
LET OP! Nog twee extra mededelingen: 
 

-    De datum van het vriendjes- en vriendinnetjes toernooi is gewijzigd van 19 juni naar 26 juni 
ivm de avondvierdaagse die op 19 juni is. 

-     Er heeft een wissel plaatsgevonden binnen de jeugdcommissie, Jessica gaat andere taken 
binnen het bestuur doen en Astrid Vollenberg zal haar plaats overnemen in de 
jeugdcommissie. 

 
Jeugdcommissie, 
 
 
 
Tenislessen voor alle leden 
  
Tennisschool Maascourt zal weer les gaan geven bij onze vereniging.  
De lessen starten op woensdag 20 april. Er wordt een blok van 10 lessen aangeboden. 
 
De tijden voor de lessen zijn: 
Junioren 17.00-18.00 uur (bij genoeg opgave ook 16.00-17.00 uur) 
Senioren 18.00-19.00 uur 
  
De kosten voor de tennislessen zijn niet bij de contributie inbegrepen. Tennisschool Maascourt 
werkt met een uurtarief, daarom zijn de kosten voor de les afhankelijk van het aantal deelname.  
 
Wie dit zomerseizoen les wil volgen kan zich hiervoor opgeven.  
De lessen zullen op korte termijn starten en daarom graag opgeven voor 10 april via 
jmajeuken@hotmail.com 
 

 

U steunt onze vereniging ook door een 
bloemetje van ons te kopen. 

 

Alvast bedankt! 

Bloemenactie..22 april 2011..! 

SVO afdeling Korfbal 



 
 
 
 
 

Uitslagen; 
 
Recreanten; 
De Merels-Oostrum 12-2 
 
Midweekdames1; 
Oostrum-ZSV2   4-6 
 
Midweekdames2; 
ODOS-Oostrum  15-3 
 
PupillenD1;   
Gazelle D1 - Oostrum D1  3-2 
 
AspirantenB1; 
HBSV B2 - Oostrum B1  3-6 
 
PupillenC1; 
Lottum C1 - Oostrum C1  5-5 
 
PupillenD2;                       
De Merels D2 - Oostrum D2  5-1 
 
Programma; 
 
PupillenF1; 
DES 2 - SVO 1             13.55 uur  in Oirlo 
SVO 1 - Oranje-Wit 2   14.45 uur 
 
PupillenD2 
09-04-2011        09:30                 
Wedstrijd:         DOS (A) D2 - Oostrum D2 
 
PupillenD1         
09-04-2011        11:00                 
Wedstrijd:         Swift (V) D2 - Oostrum D1 
 
AspirantenB1     
09-04-2011        12:00                 
Wedstrijd:         Oostrum B1 - Oranje Wit (L) B2 
  
Junioren            
09-04-2011        14:00                 
Wedstrijd:         Oranje Wit (L) A2 - Oostrum A1 
  
Midweekdames2            
13-04-2011        20:00                 
Wedstrijd:         Lottum 3 - Oostrum 2 
 
Recreanten; 
13-04-2011        19.30 
Wedstrijd;         Oostrum-DOS    



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 
 
 

 



                                                        
 
 
 
 
 
Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 11 april 2011 is het Alzheimer Café Venray weer open. Het café is een maandelijkse 
informele bijeenkomst waar mensen met dementie, familieleden, hulpverleners en andere 
belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten om ervaringen uit te 
wisselen en te leren over dementie en aanverwante thema’s. Het thema voor deze avond is: 
Dementie en de gevolgen voor mantelzorgers. Gastsprekers: enkele mantelzorgers.             
Het Alzheimer Café Venray vindt plaats in De Kemphaan, Kennedyplein 1 te Venray.                         
Inloop is vanaf 19.00 uur en aanvang van het programma is om 19.30 uur.                                           
De avond wordt uiterlijk 22.00 uur afgesloten. De toegang is gratis. 
 
Voor meer informatie kunt u bellen met Alzheimer Noord-Limburg: 06-27830080 

                      
 

 
19 april is het weer kienen bij Café Back in Time 
 
 

 
 

 
 

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: ………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze zijn er weer het heerlijke witte goud! 
Dagelijks verse Asperges!                          

Eventueel ook geschild verkrijgbaar! 

Ma t/m Za van 9.00 – 17.00 uur 

 

 
 

 

Peter & Angelique Jeuken 

Stationsweg 82 

GEVRAAGD 
 

Poetshulp  
voor 3,5 uur per week, 

(bij voorkeur woensdagochtend). 
 
Fam. Runge-Hartman,  
Randenrade 43 
tel. 06 34245632 
 



 
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 …………………                                             
 



Aege Bòjjum Live/ Pas Op! N.A.T. 
 

Komend weekend is het zo ver: de 4e editie van Aege Bòjjum Live en de 3e editie van Pas Op! N.A.T. 

De artiesten zijn er klaar voor en de organisatie ook. Er is nu niet meer over te zeggen. Je moet het 
gewoon mee gaan maken. En we kunnen jullie beloven dat het ook dit keer weer een gedenkwaardige 
editie gaat worden. 

 

Bij deze wat praktische informatie: 

Aege Bòjjum Live 
Datum: zaterdag 9 april 2011 
Hal open: 20.00 uur 
Aanvang programma: 20.30 uur 
Locatie: Holland House op de Hulst – De Hulst 15 te Oostrum 
 
Pas Op! N.A.T. 
Datum: zondag 10 april 2011 
Hal open: 14.00 uur 
Aanvang programma: 14.30 uur 
Locatie: Holland House op de Hulst – De Hulst 15 te Oostrum 
 
Mocht je nog geen kaartje hebben dan kun je het nog proberen via aegebojjumlive@home.nl  
 
Meer informatie op internet: www.aegebojjum.smtinfo.nl  

 



DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
Dhr. Gallé, Waarom mannen niet luisteren en  
          Vrouwen niet kunnen kaartlezen. 
 
Datum: Dinsdag 12 April 2011 
Plaats: D’n Oesterham. 
Aanvang: Avond 20.00 uur. 
 
 
De lezing gepresenteerd door Dhr. Gallé ‘ Waarom mannen niet luisteren en vrouwen niet kunnen 
kaartlezen’  presenteert allereerst het boek van Allan en Barbara Pease met diezelfde titel. Zij 
geven weer wat het modernere hersenonderzoek heeft gevonden over de verschillen in bouw en 
werking van de hersenen van vrouwen en mannen. 
Dit te weten is een geweldige hulp om te begrijpen waarom in het dagelijks leven de communicatie 
tussen mannen en vrouwen zo vaak lastig is: we zitten biologisch echt anders in elkaar! Doordat je 
elkaar beter gaat begrijpen kun je op nieuwe ideeën komen, thuis, in werk en in maatschappelijke 
zaken. 
De lezing is er een van lachen en leren – zo is afgelopen jaren gebleken. 
 
U wordt van harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen, tot ziens op 12 April om 20.00 in zaal  
Den Oesterham 
 
 
Lentebeurs 2011: ”…ít’s a woman’s World!” in het MECC Maastricht 
 
Datum: woensdag 13 april 2011 
Vertrek: 9.25 uur vanaf het NS station te Oostrum. 
 
Beste dames Zijactief. 
 
Voor degene die zich hebben opgegeven en tijdig hebben betaald zal de bus naar de Lentebeurs 
2011 vertrekken om 9.25 uur vanaf het NS. station te Oostrum. 
 
’s Avonds zal men moe maar voldaan vanaf 17.30 uur huiswaarts keren, vanaf 17.00 uur zal de 
bus geopend zijn. 
 
Namens Zijactief wensen wij eenieder die deel neemt aan deze dag een hele fijne gezellige dag. 
 
 
 
 

 

Wij zijn op zoek naar een 
interieurverzorgster voor         

± 4 uur per week. 
 

Dagdeel mag zelf ingepland worden. 
 

Heb je vragen of interesse              
bel 06-26386821 of mail naar 

koen@ritbanden.nl 
 

RIT Bandenservice, Oostrum 



 



Dit jaar pakt Toneelvereniging Oirato uit met: " Dwaasheid heeft haar eigen 
recht ". Dit stuk is geschreven door de bekende Amerikaanse schrijver John 
Patrick. Het is een komedie in drie bedrijven. 

Korte inhoud: 
 

Na de dood van haar man is mevrouw Savage de enige erfgename van het 
Savage-vermogen. Dit tot groot ongenoegen van haar stiefkinderen, die meer 
dan graag een graantje hiervan willen meepikken. Als echter blijkt dat Mrs. 
Savage met dit geld haar eigen dromen een plek geeft en wil geven, leidt dit tot 

grote ergernis bij de kinderen. Zij krijgen het voor elkaar, dat de in hun ogen “dwaasheid”, leidt tot 
plaatsing van hun moeder in een tehuis voor kwetsbare mensen met psychische problemen. Hierdoor 
zouden de kinderen mogelijk toch nog aanspraak kunnen maken op het geld. 
Wanneer mevrouw Savage in “ ’t Klooster”, zoals dit huis heet, verschijnt maakt zij inderdaad wel een 
wat vreemde indruk. De kennismaking met de andere bewoners verloopt echter goed. Mevrouw 
Savage toont alle begrip naar hen en wint hun vertrouwen. 
Zij ontdekt dat de bewoners, die ieder voor zich een vreemde gedraging vertonen, zeker niet gestoord 
zijn. Zij komt er achter dat men elkaars afwijking wel kent doch blind is voor hun eigen sores. Kort na 
haar plaatsing schrijven de kranten , dat mevrouw Savage haar vermogen heeft opgemaakt. Hierdoor 
verschijnen de kinderen binnen de kortste keren weer bij haar in het ziekenhuis om verhaal te halen.  

Op zaterdag 9 april om 20.00 uur is de première en zondag 10 april om 19.00 uur brengt 
toneelvereniging Oirato het stuk " Dwaasheid heeft haar eigen recht " op de planken van 
Gemeenschapshuis 'De Linde' in Oirlo. 
Het toneelstuk staat onderleiding van Regisseuse Marion Pingen. 
Voorverkoop vindt plaats bij D’n Terp in Oirlo! Of telefonisch reserveren via Marjolein (06-54931666) 
of Erik (06-24155156) Kaartjes in de voorverkoop kosten € 7,50 per stuk aan de deur is dit € 10. 
 
Meer info op het volgende website: http://members.home.nl/hebing.vullings/oirato/ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AFHALEN 
 

(A)   Maand Menu voor 2 personen     € 15,- 
 
• Babi Pangang 
• Kipfilét met Ketjap saus 
• Saté 
• Mini Loempia 

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

 
• Ti Pan Kipfilét 
• Babi Pangang 
• Kipfilét met Ketjap saus 
• Saté 
• Mini Loempia 

 
(met Nasi, bami of rijst) 

 
************************************************************************** 

 
Menu van de Chef 

 
 

Voor 2 personen   € 24,75 
 

Schitterend opgemaakte schaal om mee naar huis te nemen !! 
 

• Geb. Peking eend 
• Chung Si Koe Loe Yok 
• Gesneden runderhaas met Hui Koe saus 

 
 

(met Nasi, bami of rijst) 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUNI 
 
02  Juni Wandelen        KBO 
04  Juni Afsluiting Korfbalkring Venray     SVO 
04  Juni Receptie Kampioenen      SVO 
05  Juni Stratentoernooi       SVO 
07  Juni Fietstocht (Picknick) alternatief voor evt. regen   KBO 
10/12 Juni A0toernooi afdeling Voetbal     SVO 
14  Juni Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) F 20.00 uur  Dorpsraad 
16  Juni Wandelen        KBO 
17  Juni Fietsdagtocht       Zijaktief 
21  Juni Kienen         KBO 
22  Juni Midgetgolf met Oirlo & Castenray     KBO 
26 Juni Concert en dorpsbarbeque            Harmonie 
 
 
JULI 
 
07  Juli Wandelen        KBO 
21  Juli Wandelen        KBO 
30 Juli Jeu de Boules met Oirlo & Castenray    KBO 
 
 
AUGUSTUS 
 
04  Augustus Wandelen        KBO 
17 Augustus Kevelaer met Oirlo & Castenray     KBO 
18 Augustus Wandelen        KBO 
28 Augustus   Luikse markt        Harmonie 
 
 
SEPTEMBER 
 
01  September         Wandelen       KBO 
3/4 September  Kamp jeugleden       Harmonie 
5-6-7 September Meerdaagse reis      KBO 
07   September Tienrays Museum      De Zonnebloem 
15   Sptember Wandelen       KBO 
22 September Mw. Olaerts       Zijaktief 
26 September Breifabriek met Oirlo & Castenray    KBO  
26 September  Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) F 20.00 uur Dorpsraad 
27  September Kienen        KBO 
   
 



OKTOBER 
 
01  Oktober  Dag van de Ouderen      KBO 
04  Oktober  Ton Brouwers (Paranormale geneeswijze)   Zijaktief 
06  Oktober            Wandelen       KBO 
11  Oktober  Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) F 20.00 uur Dorpsraad 
11  Oktober  Dagreis Wittem met Oirlo & Castenray   KBO 
12  Oktober  Vollemaanswandeling      Zijaktief 
16  Oktober              Play-in jeugdorkesten door Muziekfederatie Venray  Harmonie 
18  Oktober  Kienen        KBO 
20  Oktober    Wandelen       KBO 
 
NOVEMBER 
 
03  November Wandelen       KBO 
03   November Marian v/d Berg (Lezing)     Zijaktief 
02   November Kienen        De Zonnebloem 
08   November Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) F 20.00 uur Dorpsraad 
10   November Algemene ledenvergadering in Roermond   Zijaktief 
15   November Kienen        KBO 
17   November Wandelen       KBO 
24  November Caberesk programma met als thema: Oud-hollandse likeuren KBO 
27  November  Uitvoering bij Intratuin te Venray.   Aostrumse Zangkompeneej 
??   November Margrietbeurs      Zijaktief 
 
DECEMBER 
 
01  December  Wandelen       KBO 
08  December Kerststukjes maken      Zijaktief  
13   December Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) Z 20.00 uur Dorpsraad 
13   December Kienen        KBO 
14   December Kerstviering       De Zonnebloem 
15   December Wandelen       KBO 
16   December Kerststukjes maken      KBO 
20   December Kerstavond       Zijaktief  
22   December Kerstviering       KBO 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ATTENTIE … ATTENTIE 
 
 
 
 
 
Het is alweer tijd om het Paasfeest voor te bereiden 
 
Wij verkopen op Goede Vrijdag weer huis aan huis. 
 
 
Helpt u onze vereniging ook ? 
 

 
 
 

Bloemenactie S.V.O.  
afdeling Korfbal 

 
 

22 april 2011, rond de klok van 18.00 uur 
 
 
 

     1 voor € 2,50 
     2 voor € 4,- 
     3 voor € 6,- 
     4 voor € 7,50 


