
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
R.K.Parochie O.L.Vrouw Geboorte te Oostrum. 
Administratie Kerkbijdragen. 
 

Zoals gebruikelijk werd in onze parochie in de loop van Januari/ februari de jaarlijkse actie 
Kerkbalans georganiseerd. Een 18-tal vrijwilligers bezorgden op veel adressen een verzoek om 
ook dit jaar weer een financiële bijdrage te willen verlenen om een verantwoorde exploitatie van 
onze parochie mogelijk te maken. Onderhoud aan kerkgebouw, pastorie en energie zijn jaarlijks 
grote uitgaven. 
 
Het stemt tot voldoening dat velen positief reageerden op ons verzoek. Inmiddels hebben wij van 
332 gezinnen een deelnameformulier mogen ontvangen. 
Van deze groep verlenen 272 gezinnen een eenmalige machtiging tot automatische incasso van 
de toegezegde bijdrage. 
Uitgaande van de verleende machtigingen die een bedrag vertegenwoordigen van € 24.607,00 
komen wij tot een totaal begrootte bijdrage voor dit jaar van  
€ 29.187,00. Een welgemeend woord van dank aan U allen is dan ook op zijn plaats. 
Mochten er toch nog adressen zijn waar de enveloppe niet is opgehaald dan kunt U deze ten allen 
tijde bij mij in de brievenbus doen, of het bedrag overmaken op rek.no. 1400 01 832 t.n.v. 
Kerkbijdragen O.L.Vr.Geboorte te Oostrum. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Annie Vermeulen, 
Adm. Kerkbijdragen Par.O.L.Vr.Geboorte 
Stationsweg 110, 
5807 AC Oostrum. 
 
 
 

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

Gezocht: Getuigen ongeval Mgr.Hanssenstraat/Stationsweg 1 april jl. 
  
Vrijdag 1 april jl. heeft er omstreeks 07:30u een aanrijding plaatsgevonden op de       
T-splitising mgr.Hanssenstraat/ Stationsweg ri. NS Station.  
Bent u hier getuige van geweest, dan verzoek ik u om zich te melden bij                     
Kees van de Ven Tel. 06 - 24202532 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

                                      
                     

 
Zaterdag 16 april 19.00 uur: Palmpasenmis met wijding en uitreiking    
                   van de palmtakken! (Gemengd Koor)  
 Grada Derks-Ewals,    
 Hans Seegers en Saskia en wederzijdse familie.     
 
              Misdienaars: Quincy en Sharon.  
 
Zondag 17 april 10.30 uur: H. Mis Eerste Heilige Communie (Leerlingenorkest)   
 voor de communicanten en hun familieleden,       
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,   
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.          
 
               Misdienaar: Sharon .                                                                                                                 
 15.00 uur: Doop van Liza Arts 
 
Donderdag 21 april 09.00 uur: H. Mis      
        
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 



 
 
 
APRIL 
 

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 
 

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 
25  Juni Concert en dorpsbarbeque             Harmonie 
 
 

2011 

ATTENTIE … 
In week 18 (5 mei) verschijnt 

er geen Oostrums Weekblad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2e Paasdag Geopend van 12.00 – 17.00 uur 



 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

19 april kienen 

 

 

Dagtocht Doesburg. 

Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de dagtocht op 10 mei. 

Meldt u aan voor 18 april bij Leny Tromp; tel.589033 

Kosten € 56.50 per persoon bij voorkeur over maken op rekening nr.1400.01.115 t.n.v. KBO 
Oostrum onder vermelding van dagtocht  Doesburg. 

Zoo Parc Overloon en/of Kasteeltuinen Arcen 

Ook dit jaar is er de mogelijkheid weer om tegen 
gereduceerde prijs entreekaarten te bestellen voor ZOO Parc 
Overloon of Kasteeltuinen Arcen. 

De prijs van de kaarten is € 7.50 in plaats van € 17.00.                                                                   
De kaarten zijn te gebruiken door kinderen, volwassenen en 65-plussers 

De geldigheidsduur van de kaarten is onbeperkt en kunnen dus ook de komende jaren worden 
ingeleverd. Er is geen limiet aan het aantal kaarten. 

U kunt gebruik maken van deze voordeelactie tot en met 27 mei 2011. 

Entreekaarten kunnen met de betaling worden besteld bij Mien Raijmakers, Valkenkampstraat 3 

 

Sportkennismakingslessen voor senioren                
tijdens Venrayse Sport Week 
 

 

Programma 16 t/m 23 april. 
  
Wandeltocht/Nordic Walking/Gymnastiek/50+voetbal/Line Dance/Valtechniek & 
Weerbaarheid/Fithocky/ABC zwemmen. 
 
Dit zijn enkele voorbeelden van de mogelijkheden. 
 
Mocht u meer informatie neem dan even contact op met Leny Tromp 



 



 

SV Oostrum Jeugd 
 
Uitslagen zaterdag 9 april 
Venlosche Boys A2-S.V. Oostrum A1,1-0 
SVEB A1-S.V. Oostrum A2,4-1 
Montagnards B1-S.V. Oostrum B1,3-1 
S.V. Oostrum C1-SVEB C1,1-4 
S.V. Oostrum D1-SV Venray D2,2-0 
S.V. Oostrum D2-Sportclub Irene D3,3-0 
Stormvogels'28 D1-S.V. Oostrum D3,18-1 
Wittenhorst D5-S.V. Oostrum D4G,1-2 
S.V. Oostrum E1-RESIA E2,4-3 
S.V. Oostrum E2-FCV E3,9-1 
Sporting S.T. E2-S.V. Oostrum E3,1-4 
Melderslo E3-S.V. Oostrum E4,10-0 
RKDSO E2M-S.V. Oostrum E5,1-6,PROFICIAT  
Venlosche Boys F3-S.V. Oostrum F1,1-5,Speler van de week Stijn Heldens 
S.V. Oostrum F2-Leunen F4G,9-4,Speler van de week Teun Cuijpers 
FCV F4-S.V. Oostrum F3,2-2 
S.V. Oostrum F4-SV Venray F13,3-13 
Volharding MP3/4-S.V. Oostrum MP1,10-5,Speler van de week Jan Arts 
Volharding MP3/4-S.V. Oostrum MP2,6-3 
 
Programma zaterdag 16 april 
S.V. Oostrum A1-S.V. United A1CO,15.00 
MVC'19 A2,-S.V. Oostrum A2,15.00 
S.V. Oostrum B1-Baarlo B2,13.00 
GFC'33 M11B1-S.V. Oostrum M11B1,13.30 
Meterik C1-S.V. Oostrum C1,14.00 
Blerick C3G-S.V. Oostrum C2,13.00 
H.B.S.V D2-S.V. Oostrum D1,11.30 
Leunen D2-S.V. Oostrum D2,11.30 
S.V. Oostrum D3-VRIJ 
S.V. Oostrum D4G-Sportclub Irene D4,11.30 
SV Venray E6-S.V. Oostrum E1,10.00 vertrek 9.00 per fiets 
SSS'18 E3-S.V. Oostrum E2,10.00 
S.V. Oostrum E3-IVO E4,10.30 
S.V. Oostrum E4-SVOC'01 E3G,9.30 
S.V. Oostrum E5-VRIJ 
Volharding F1-S.V. Oostrum F1,10.00 
S.V. Oostrum F2-Hegelsom F2G,9.00 
Sportclub Irene F6-S.V. Oostrum F3,8.45 
S.V. Oostrum F4-Volharding F6,12.00 
S.V. Oostrum MP1/2-IVO MP1/2,10.00 
 
woensdag 20 april 
Excellent M11B1-S.V. Oostrum M11B1,19.00 



SV Oostrum Senioren 
 
Uitslagen donderdag 7 april 
Blerick 8-S.V. Oostrum 6,3-1 
 
Uitslagen zaterdag 9 april 
Merselo-S.V. Oostrum Vet.,4-1 
Uitslagen  zondag 10 april 
S.V. Oostrum 1-Belfeldia 1,1-2 
S.V. Oostrum 2-Stormvogels'28 2,5-1 
SVEB 2-S.V. Oostrum 3,4-1 
Ysselsteyn 5-S.V. Oostrum 4,0-5 
SVEB 4-S.V. Oostrum 5,1-5 
S.V. Oostrum 6-SV Lottum 4,2-2 
S.V. Oostrum DA1-Vianen Vooruit DA1,0-0 
 
Programma  donderdag 14 april 
S.V. Oostrum DA1-HBV,19:30 
 
Programma  zaterdag 16 april 
S.V. Oostrum Vet.-SVS,17:00 Bijeenkomst 16:30 
 
Programma  zondag 17 april 
VCH 1-S.V. Oostrum 1,14:30 
Wittenhorst 4-S.V. Oostrum 2,9:30 
S.V. Oostrum 3-Sambeek 2,10:00, 
S.V. Oostrum 4-Merselo 3,11:30, 
S.V. Oostrum 5-RESIA 3,9:30, 
SV Venray 10-S.V. Oostrum 6,9:30 
Avanti'31 DA1-S.V. Oostrum DA1,10:00  
 

 
 
Op zondag 10 april organiseerde Maasbree een groot concours.  
 
Jeanine Huijbers behaalde hier met haar paard Zinnya in de klasse Z1 een 
schitterende 1e prijs (445 punten).  
 
 

 
 

Attentie … Attentie 
 

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



Oostrum verliest in slotfase van koploper 
Vandaag stond voor Oostrum het treffen met koploper Belfeldia op het 
programma. Een wedstrijd die voor Oostrum goed begon maar waarin het 
de tweede helft heel laat toch nog onderuit ging. 

De wedstrijd begon goed voor Oostrum. De duels werden scherp 
aangegaan en het was voor iedereen duidelijk dat er vandaag een 

driepunter gewenst was. Dit resulteerde al heel snel in een voorsprong toen Chris Wilschut in de 5e 
minuut op rechts de diepte in werd gestuurd. Hij leverde een haarscherpe voorzet af welke door 
Lex van Lin op waarde werd geschat: 1-0. Een mooie opsteker voor de jonge formatie van Wim de 
Roy en zeker ook voor de doelpuntenmaker zelf die zijn basisplaats terugbetaalde middels deze 
mooie treffer. Belfeldia leek wakker geschut en de ploeg wilde het initiatief direct overnemen. Ze 
kwamen ook enkele keren dreigend door en bij een van deze kansen had Oostrum geluk dat een 
inzet eindigde op de paal. Na een kwartier nam Oostrum het initiatief weer over wat resulteerde in 
twee prima mogelijkheden om de score verder op te voeren. Eerst faalde spits Niek van Bergen 
toen hij een op een met de doelman zijn meerdere in deze moest erkennen. Even later had de 
jonge spits de pech dat het hobbelige veld voorkwam dat hij de bal adequaat naar zijn collega 
Wilschut kon passen waardoor wederom een honderd procent kans verloren ging. Het pleit voor de 
jonge spits dat hij niet de kop liet hangen maar bleef strijden voor een beter resultaat. Tot aan de 
pauze gebeurde er verder weinig noemenswaardig en Oostrum haalde dan ook vrij eenvoudig en 
zonder kleerscheuren het rustsignaal van de goed acterende arbiter Wassenberg.  

Na de pauze moest Belfeldia komen en dit deden ze dan ook. Oostrum vergat te voetballen en 
speelde steeds vaker de lange bal wat vaak snel weer balverlies opleverde. Echt hele grote 
kansen leverde het offensief van Belfdia niet op en schoten uit de tweede lijn waren steeds een 
eenvoudige prooi voor doelman Kessels. Juist op het moment dat Oostrum weer wat meer op de 
helft van de tegenstander te vinden was scoorde Belfeldia in de 73e minuut toch de gelijkmaker in 
de persoon van de mee naar voren gestuurde verdediger Metten welke doelman Kessels met het 
hoofd wist te verschalken: 1-1. Daar zowel Oostrum als Belfeldia weinig opschoten met een 
gelijkspel gingen beide ploegen het laatste kwartier vol voor de winst wat een aantrekkelijk laatste 
deel van de wedstrijd opleverde. Zo hadden beide ploegen de winnende treffer op de schoen maar 
beide keren werd de kans gemist zodat de wedstrijd toch op een puntendeling leek af te stevenen. 
Helaas voor Oostrum bleek dat het geluk in dit soort wedstrijden vaak uitvalt in het voordeel van de 
koploper en niet in dat van de nummer laatst. Zo gebeurde het dat rechterspits Siemes van 
Belfeldia in de slotminuut van de reguliere speeltijd op rechts door de verdediging glipte en uit een 
moeilijke hoek toch de bal onder doelman Kessels doorschoof. Toen de bal tergend langzaam over 
de doellijn rolde ontplofte het Belfeldia kamp en Oostrum zakte naar de grond: 1-2. In de paar 
minuten naspeeltijd drong Oostrum nog wel aan maar de bal wilde niet goed meer vallen zodat de 
nederlaag niet meer afgewend kon worden. Even later floot de goed leidende arbiter voor het laatst 
en maakte een einde aan deze sportieve strijd. Volgende week wederom een moeilijke opgave als 
Oostrum op bezoek gaat bij runner-up VCH in Blerick. Hopelijk is Oostrum met veel supporters 
langs de lijn in staat tot een stunt. 

                                                                                                                                                                  

 ATTENTIE …  
In week 18 (5 mei) verschijnt  

er geen Oostrums Weekblad. 



Ald iezer van aege bojjum 
 

SV Oostrum 2 - Stormvogels 2  5-1 
 
Het voetbalweekend begon voor de ideale schoonzonen deze keer al op 
zaterdagmorgen met het inspecteren van de route voor de toekomstige 

kampioensrondrit. De voorbereiding op seizoen 2011/2012 was hiermee begonnen! Bij deze inspectie werd 
uiteraard gebruik gemaakt van de ervaring van kampioenen van weleer als Leo 'Van' Basten, om te zien of 
de route volledig en zonder gevaar met de platte kar kon worden afgelegd. Dat ondertussen hier en daar wat 
ijzer werd opgepikt in de vorm van uit elkaar gesporte bedden en afgetrapte hometrainers, zal het hart van 
trainer Wim 'Iezervraeter' de Roy goed hebben gedaan. In Helmond bestaat de term 'oud-'ijzer namelijk niet, 
maar wordt gewoon gesproken over 'aizer'. Hoezo oud? 
Dat 's avonds ook direct een traay-out van het kampioensfeest werd gehouden, is natuurlijk wat vooruit 
lopen op de zaken. Maar wanneer zowel Peter Koelewijn als Xander de Buisonjé als Thé Lau tot je team 
behoren, mag je natuurlijk geen enkele gelegenheid onbenut laten om de tent op de kop te zetten. Of in dit 
geval de zaal. En het moet gezegd, de zaal ging op de kop. En daags erna leek het of de zaal bij een aantal 
ideale schoonzonen letterlijk op de kop had gestaan, want heel fris zagen de meesten er niet uit voor 
aanvang van de wedstrijd tegen Stormvogels 2. 
Een grensgevalletje dus op 'the day after the night before'. Van de uitwedstrijd tegen deze stugge en jonge 
oranje-witte brigade herrinneren de meesten van u zich uiteraard nog wel de moeizame overwinning die net 
over de grens werd gesleept. Gevoegd bij de eerder genoemde troebele toestand van SVO 2 en het warme 
en dorstige weer, leek het op voorhand een lastige zondag te worden. En wat doe je dan als technische staf 
op zo'n dag? Juist, de teugels worden gevierd en er wordt vertrouwd op het gogme, de professionaliteit en 
wedstrijd mentaliteit van het team. Zoiets als Ankie van Grunsven die haar tanden bloot lacht en Bonfire de 
vrije loop laat in de wetenschap dat het goed komt. In dat geval een fantastisch samenspel tussen mens en 
dier. In dit geval een fantastisch inzicht van.... Onzin, ook de technische staf had de rode fopneus nog op en 
was vandaag van plan met een minimale inspanning een maximaal rendement te behalen. 
Maar bij de start van de wedstrijd was het direct duidelijk dat de scheidsrechter van dienst hier vandaag heel 
anders over dacht. Geen rode fopneus of slingers aan de wand, maar de gele- en rode prent die achteloos 
uit het broekje werden gehaald en getoond om de boel op scherp te zetten. Met deze man in het zwart werd 
geen loopje genomen. SVO ineens dus klaarwakker 'und fertig um die Flügel aus der Luft zu schiessen'. Of 
zoiets.... 
Maar na 5 minuten werd de rode feestneus toch weer tevoorschijn getoverd door de technische staf toen 
ineens de 1-0 op het scorebord stond. Inspeelpass op Roy 'Matsoe Matsoe' Willems, flyer Freddy 'Op de 
stropdas' van der Velpen die de diepte zoekt, balletje bij de eerste paal waar Marc 'Bierie' Biermann als een 
duveltje uit een doosje opduikt om de bal het laatste zetje te geven. Patsboem, eerste kans, eerste doelpunt! 
Met het ongeloof nog een beetje op het gezicht speelde 't Twed vervolgens verder. Waar vooraf werd 
gedacht aan een lastig middagje, daar liep het vandaag als een trein. En dan niet als het boemeltreintje 
tussen Arnhem en Tiel, maar als de Thalys tussen Rotterdam en Parijs. Met 320 kilomter per uur, met maar 
één tussenstop, door naar het eindpunt. En die tussenstop kwam na 45 minuten toen er een 3-0 tussenstand 
op het electronische bord stond. Want in minuut 33 en 41 werd de wedstrijd door 'Matsoe Matsoe' en Peter 
'Der Bomber' Koelewijn aka Arjan Kempen beslist. Voor de 2-0 gaf 'Matsoe Matsoe' de assist en haalde 'Der 
Bomber' de trekker over, bij de 3-0 waren de rollen precies omgekeerd. En het moet gezegd, de 
voorbereiding van 'Der Bomber' bij de 3-0, balletje achter het standbeen en effect-balletje in de 16, was van 
grote schoonheid. Dick Jaspers (inclusief bril) meets Jevgeni Ploesjenko, oftewel Willems-voetbal ten top!! 
In de rust werd er helaas toch weer thee geschonken, waar op deze zondag een pintje wellicht niet had 
misstaan. Maar de stemming was er niet minder om. Gezang, polonaise en feestneuzen, hier sprak 
vertrouwen uit. En vol vertrouwen kwamen de mannen van staal, 1 euro per kilo tegen oud ijzer 17 cent per 
kilo, na 12 minuten dan ook al weer het lokaal uit om verder gehakt te maken van Siebengewiebel. 'Bierie' in 
deze natuurlijk voorop. 
En in minuut 51 voegde 'Bierie' de daad bij het woord toen hij op assist van 'Matsoe Matsoe' een 
fantastische individuele actie bekroonde met de 4-0. Alle hoop die Stormvogels wellicht nog mocht hebben 
gehad, was direct vervlogen. 
Dat SVO toch nog een doelpunt via de pingel moest incasseren, mag worden gezien als een klein en 
onbeduidend ongemak. Want tot enige verdere dreiging dan dit doelpunt kwamen de oranje-witten vandaag 
niet. Code geel dus in de Oostrumse 16 en een rustige middag voor Tom 'Bamboes' Kamphues die vandaag 
Sjors 'Jordi' Gommans prima verving. 
Hiermee leek de wedstrijd als een nachtkaars uit te gaan, ware het niet dat Bas ‘De Bijter’ Camps hier geen 
genoegen mee nam. Uit de laatste corner van de wedstrijd van Bram ‘Bompa’ Broeren maakte ‘De Bijter’, 
met het laatste balcontact van de wedstrijd, nog snel de 5-1! Duidelijke overwinning van de ideale 
schoonzonen en de tweede plaats weer stevig in handen. 
Volgende week staat de wedstrijd tegen Wittenhorst gepland. Een match voor wedstrijdvissers en vogelaars 
met een aanvangstijd van 9u30. Nog vier wedstrijden om het seizoen met glans af te sluiten! 
 
Aostrum 2. 



 
 
 
 
 
 
 

Uitslagen; 
 
Recreanten; 
Sporting st  -  Oostrum  4-3 
Midweekdames1; 
SVOC1 - Oostrum  3-11 
Midweekdames2; 
Merselo - Oostrum  7-5 
PupillenD1; 
SWIFT - Oostrum 3-3 
PupillenD2; 
DOS - Oostrum 1-7 
Aspiranten B1; 
Oostrum - Oranjewit 8-1 
Junioren; 
Oranjewit - Oostrum 5-7 
PupillenF1;  
DES 2 - S.V. Oostrum F1 1-3 
S.V. Oostrum - Oranje-Wit 2 2-2 
 
 
Programma; 
 
 
PupillenD2; 
16-04-2011     10:00                
Wedstrijd:       Oostrum D2 - De Eendracht D2 
PupillenD1; 
16-04-2011     11:00                
Wedstrijd:       Oostrum D1 - Roka D1 
PupillenC1 
16-04-2011     12:45                
Wedstrijd:       De Merels C1 - Oostrum C1 
Junioren 
16-04-2011     14:00                
Wedstrijd:       Olympia (O) A2 - Oostrum A1 
AspirantenB1 
16-04-2011     14:00                
Wedstrijd:       De Merels B2 - Oostrum B1 
Midweekdames 2 
20-04-2011     20:00                
Wedstrijd:       Oostrum 2 - Vonckel Girls 2 
Midweekdames 1 
20-04-2011     20:00                
Wedstrijd:       De Eendracht 2 - Oostrum 1 
Recreanten; 
20-04-2011 20.00 
KSV-0ostrum  
 



 
Hoi Judoka’s 
 
Weer eens even wat informatie van budoteam Meerlo Wanssum. 
De instapcompetitie heeft 10 april de laatste dag. 
Enne…bij het toernooi in Sittard zijn alle 7 judoka’s in de prijzen gevallen 
1e plaats: Yvette en Tycho, 2e plaats: Lieve en Juul, 3e plaats: Job, Thomas en Tijs 
Super prestatie! Proficiat. 
Volgende toernooi ook eens letten op de mooi vesten die Joost Werner en Micha hebben.          
Zo is onze vereniging goed zichtbaar tijdens de toernooien, en hebben de heren het lekker 
warm. 
Informatie over de clubkampioenschappen op 14 mei krijgen jullie nog. 
Even aandacht voor de kalender, er vallen n.l. enkele trainingen uit!  
 
Kalender       wedstrijdgroep 
 
16 april geen judo ivm verhuurde sporthal  
23 april trainen Paaszaterdag   w 
30 april geen judo Koninginnendag 
7 mei  trainen      c 
14 mei clubkampioenschappen 
21 mei trainen      w 
28 mei trainen      c 
 
 
 
 

ZIJACTIEF OOSTRUM      
 
 
 
Kortingsactie Zoo Parc Overloon. 
 
Ook dit jaar biedt Zoo Parc Overloon ons een leuke kortingsactie aan.  
Zij bieden namelijk entreekaarten aan voor € 7,50 p.p. (normaal € 17,00). 
De entreekaarten kunnen door volwassen, kinderen en 65+ gebruikt worden en zijn onbeperkt geldig. 
Er is geen minimum of maximum afname. U mag dus zoveel kaarten afnemen als u wilt.    U kunt ook 
in uw directe omgeving kijken of er nog meer belangstellenden zijn. 
De actie werkt als volgt: 
ZijActief-leden geven bij Jo Direks door hoeveel entreekaarten zij willen afnemen, dit kan alleen door 
geld voor het aantal entreekaarten over te maken naar rek.nr. 140093613 t.n.v. ZijActief afd. Oostrum 
o.v.v. Zoo Parc Overloon tot uiterlijk 29 april 2011. 



 
De M.O.V. ( Missie, Ontwikkeling en Vrede ) groep bestaat in ons dekenaat uit vrijwilligers uit de 
diverse parochies,  die gezamenlijk elk jaar een keuze maken uit en aktie voeren voor diverse, 
liefst plaatselijk gebonden,  aanvragen voor  geldelijke  steun in een ontwikkelingsland.  
 

Voor de Vastenaktie van 2011 is gekozen voor twee projecten in Afrika, waaraan  in de 
vastenweken tot nu toe steeds in artikelvorm is bericht.  Het eerste project  is  gericht op het 
realiseren van basis voorzieningen zoals het boren van waterputten in Ghana. Dit project doet de 
M.O.V.  in samenwerking met de  Venrayse stichting Calebas ( www.calebas.nl ).                            
 

Op Witte donderdag 21 april a.s.  presenteert Calebas het project in de Gelderkoel  ( Heidseweg 
72 ) te Venray-Heide.  Om 19.30 uur is de ontvangst met koffie. Om 20.00 uur begint het 
programma met film, foto’s en  presentaties,  omlijst met muziek van het koor A’djamba.                     
 

Het tweede project  richt zich op de toekomst van weeskinderen  in Oeganda.  Vrijwilligster Wies 
Hamstra uit Blitterswijck ( jc.hamstra@hetnet.nl ) coördineert dit project. Ook aan dit project in 
Oeganda wordt aandacht besteed  op Witte donderdag in de Gelderkoel te Heide. 
   

 
 
 
 
 

Zo. 17 april 10.30u. 1e Communie (leerlingenorkest, tamboerkorps) 
Ma. 18 april 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 
  20.00u. Repetitie orkest 
Wo. 20 april 19.00u. Repetitie jeugdslagwerkgroep Hit-it 
  19.00u. Leerlingen tamboerkorps 
  20.00u. Repetitie tamboerkorps 
 
Agenda: 
 
23 april  Inzamelen oud papier 
 
 
 

 

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   



 
 

Uw huis als financieel fundament. 
 
Er is maar één plek waar u zichzelf kunt zijn  
en tot rust kunt komen. Dat is uw eigen huis.  
Het biedt bescherming tegen kou, wind en  
regen. Maar het moet ook bestand zijn tegen  
andere omstandigheden. Zoals gezins- 
uitbreiding. Of het verlies van een baan.  
Bij de Rabobank vinden wij dat een huis rust  
moet geven en geen financiële stress.  
Daarom bieden wij woonoplossingen die  
toekomstvast zijn. Omdat de toekomst aan  
veranderingen onderhevig kan zijn, wilt u een  
hypotheek die daarop is ingesteld. 
 
 
Bij de Rabobank zit u goed 
Hebt u een eigen woning of wilt u uw eerste stappen op de woningmarkt 
zetten? In welke situatie u zich ook bevindt, bij de Rabobank zit u goed. Of 
het nu gaat om de aankoop of verbouwing van een woning óf om een second 
opinion voor uw huidige hypotheek. Onze adviseurs houden altijd rekening 
met uw totale financiële situatie. Uw hypotheek vormt daarbij het fundament. 
Vervolgens komen alle relevante zaken aan bod tijdens het gesprek, zodat u 
de zekerheid heeft dat alles goed én toekomstvast geregeld is. Maak dus 
vrijblijvend een afspraak. Een gesprek kost u niets, maar kan u veel 
opleveren. 
 
Actieaanbod tot en met 8 mei 
Tot en met 8 mei heeft de Rabobank een mooi aanbod voor u! Gaat u een 
woning kopen of verbouwen, of wilt u uw huidige hypotheek oversluiten, dan 
hoeft u 3 maanden geen rente te betalen*! Neem daarom vandaag nog 
contact met ons op voor een afspraak. Bel met (0478) 530 300 of mail naar 
particulieren@venray.rabobank.nl. 
 
Een huis moet rust geven. Dat is het idee. 
 
* Informeer naar de voorwaarden 

 
www.rabobank.nl/venray 
 

Let op!  
Op Goede Vrijdag en met Pasen zijn wij gesloten 

 



GEZAMENLIJKE COLLECTE OOSTRUM 
 
Aan alle inwoners van Oostrum, 
 
In de week  van zondag 17 april tot en met zaterdag 24 april worden huis aan huis de enveloppen 
van de Gezamenlijke  Collecte Oostrum bezorgd. 
 

In deze enveloppen vindt u een begeleidende brief en een lijst met de goede doelen die mee doen 
met deze Gezamenlijke  Collecte.  
Drie organisaties, de Kankerbestrijding, de Hartstichting en de Nierstichting, hebben te kennen 
gegeven weer te willen meedoen met dergelijke gebundelde collectes. Dat is de reden waarom 
deze drie organisaties weer aan de lijst van de Gezamenlijke Collecte zijn toegevoegd. 
 

Op deze lijst kunt u achter de beschrijving van ieder goed doel aangeven welk bedrag u hieraan 
wilt schenken. Het totale bedrag dat u doneert doet u samen met de ingevulde lijst in de 
enveloppe. Daarna sluit u de enveloppe. 
 

In de week daarna worden de enveloppen opgehaald. De collectanten hebben een collecte-
legitimatiebewijs bij zich en verzegelde emmers waar de enveloppen ingaan. 
 

 Het is voor de collectanten prettig wanneer u de enveloppe heeft klaarliggen! 
 
Na afloop van de Gezamenlijke  Collecte wordt de opbrengst vermeld in het Oostrum’s Weekblad. 
 

Het Collectanten Comité Oostrum bedankt u hartelijk voor uw medewerking.  
 

Vriendelijke groeten, namens het Collectanten Comité Oostrum, 
 
Koos Künen 
Watermolenstraat 12, tel: 585186 
 
 
 
 
 

 
 
 

De verhalen die we leven 
 
Maandagochtend 2 mei 2011 start Vincent van Gogh samen met RiaggZuid in Venlo de cursus  
‘De verhalen die we leven’. De cursus is bedoeld voor 55-plussers die last hebben van somberheid 
en spanningen. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten. Deelnemers onderzoeken hoe zij positieve 
en negatieve ervaringen kunnen opnemen in hun eigen levensverhaal. 
Informatie en aanmelding:  
Informatiecentrum Geestelijke Gezondheid, T: 0478 – 527 066 of E: igg@vvgi.nl 
 

 
 
 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aege Bòjjum Live/ Pas Op! N.A.T. – Bedankt! 

Wat was het een heerlijk weekend! Met trots kijkt harmonie Sub Matris Tutela terug op een zeer 
geslaagde vierde editie van Aege Bòjjum Live en derde editie van Pas Op! N.A.T.                            
Het is ongelofelijk hoeveel mensen hiervoor belangeloos de handen uit de mouwen hebben 
gestoken. Niet alleen nagenoeg alle leden van de harmonie, maar ook velen buiten onze 
vereniging hebben ons geholpen om dit mogelijk te maken.                                                           
Via deze weg willen we dan ook iedereen (de lijst met namen zou niet eens op deze pagina 
passen) die op welke manier heeft meegeholpen heel hartelijk danken. Zonder jullie was het zeker 
niet gelukt! 

Een speciale dank aan: 

Hoofdsponsors: 
Manders Verhuur   Strakk, maatwerk in bouw en interieur 
 

Shirtssponsors: 
Keurslagerij Biermann van den Eijnden  Personato Werving en Selectie 
 

Sponsoren: 
Autoschade Venray    Arts Schilderbedrijf                                         
Van de Mortel Assurantie Advies  Keurslager Biermann van den Eijnden 
D’n Oesterham    Kraanverhuurbedrijf Van Rattingen 
Weys      Personato Werving en Selectie 
Van Rattingen Grondverzet   Custers/ JV Daken 
Timmerbedrijf R. Kessels   Marion Alders    Enjee Kapsalon 
 

Op de website www.aegebojjum.smtinfo.nl kun je nog eens nagenieten van alle foto’s. Binnenkort 
is ook de DVD te bestellen, meer informatie hierover volgt snel. 
 

Bestuur Harmonie Sub Matris Tutela 
 

 

 

ATTENTIE …       
In week 18 (5 mei) verschijnt er   

geen                    
Oostrums Weekblad. 



  

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 



Blauwborstwandeling Mariapeel. 
 
Zoals intussen traditie is, gaat het IVN Geysteren-Venray in de maand april, en 
wel op zondag 17 april, onder leiding van de vogelwerkgroep Maas en Peel, op 
zoek naar vogels in de Peel. Ook dit jaar gaat onze aandacht weer speciaal uit 

naar de blauwborst. We gaan (in de vroege ochtend) naar de Mariapeel, omdat hier de kans het 
grootst is, dat we de blauwborst ook werkelijk kunnen bewonderen 
 

Aan weerszijden van de provinciegrens tussen Brabant en Limburg liggen de hoogveenrestanten 
Deurnese Peel (Brabant) en Mariapeel (Limburg).  
 

Deze hoogveenrestanten behoren samen met de laatste resten van de Groote Peel ( in de 
driehoek Meyel-Asten-Nederweert) tot de meest waardevolle natuurgebieden van ons land. 
De Mariapeel heeft o.a. zeer grote natuurwaarden op het gebied van flora en fauna. Wat de fauna 
betreft is vooral de vogelstand van internationale betekenis. Er zijn hier meer dan honderd soorten 
broedvogels waargenomen, waaronder een aantal karakteristieke en zeer zeldzame soorten. Denk 
met name aan o.a. de sprinkhaanrietzanger, de roerdomp en de blauwborst. 
 

Daarnaast is het gebied van groot belang als pleister-,  voedsel-, slaap- en 
overwinteringsplaats voor zeldzame vogels, waaronder de kraanvogel en de taiga-rietgans. 
 

En mochten we de blauwborst niet te zien krijgen, wat in de afgelopen 10 tot 12 jaar maar één keer 
is voorgekomen, dan kun je ongetwijfeld volop genieten van de talloze soorten die we wel zullen 
waarnemen. Ben je geen fervente vogelliefhebber dan kun je toch ook veel plezier aan deze 
wandeling beleven, want het blijft altijd weer een hele fijne ervaring om bij mooi weer de zon te 
zien opkomen en de mistflarden langzaam te zien  verdwijnen, boven de prachtige,vochtige en fris 
ruikende Peel. 
 

Het is een nat gebied, zorg dus voor waterdichte schoenen of laarzen!!!! 
 

De wandeling start om 7.00 uur bij de kerk van Griendtsveen. 
 
 

Natuurlijk tuinieren, harmonie tussen mens, dier en plant. 
 
 
IVN Geysteren/Venray nodigt U uit voor een lezing op 18 april met als onderwerp natuurlijk 
tuinieren. Deze lezing, verzorgt door Marie José Meertens, geeft praktische informatie en tips over 
het aanleggen van een tuin waarin mens, dier en plant in harmonie met elkaar kunnen leven. Een 
tuin waarin natuur zich kan ontwikkelen, waar de tuinmens zich kan uitleven.  
In een natuurlijke tuin wordt de bodem verzorgd met compost. Kleine aanpassingen in de inrichting 
en een gerichte plantkeuze zorgen er voor dat het voor vogels, amfibieën, vlinders en andere 
insecten goed toeven is. En van geurige kruiden en fruitsoorten genieten niet alleen de dieren… 
Door het creëren van een evenwicht tussen belagers en natuurlijke vijanden blijft de tuin gezond. 
Zelfs een kleine tuin kan een heerlijk stukje natuur worden.  
 

Marie José Meertens heeft jarenlang ervaring met natuurlijk tuinieren en heeft vaker tuincursussen 
verzorgd bij de Kleine Aarde in Boxtel. 
 
De lezing vindt plaats in de Kemphaan, Kennedyplein te Venray en begint om 20.00 uur.  
 
 

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

 
Alvast bedankt! 

 
Bloemenactie……..22 april 2011……..! 
 
SVO afdeling Korfbal 



 



Een netwerk, samen sterk! 
Versterken van sociaal netwerk met hulp              

van een netwerkcoach van Synthese. 
 

In kwetsbare situaties kan het gebeuren dat het sociale netwerk van mensen geleidelijk aan afbrokkelt. Door het 
wegvallen van een partner of door ziekte of een beperking kunnen contacten met anderen veranderen 
of verminderen. Als het sociale netwerk eenmaal is afgebrokkeld, is het moeilijk om op eigen kracht weer 
contacten op te bouwen. Een netwerkcoach van Synthese kan mensen hulp bieden bij het versterken of 
vergroten van een netwerk. Een netwerkcoach is een speciaal opgeleide vrijwilliger die ondersteund wordt door 
een beroepskracht. 
Wat doet de netwerkcoach? 
De netwerkcoach van Synthese biedt een steun in de rug. De netwerkcoach vergroot de kansen op het 
ontmoeten van nieuwe mensen of het benutten van huidige contacten. Zij bekijkt samen met de cliënt hoe het 
netwerk er uit ziet en bespreekt de wensen. Wil men zich aansluiten bij een vereniging? Zoekt men mensen om 
samen dingen mee te gaan doen? Voor ieder zal dit anders zijn. De netwerkcoach legt uit welke stappen men 
kan ondernemen en ondersteunt waar nodig. Samen wordt een plan gemaakt om het netwerk te versterken of 
uit te breiden. Als men het lastig vindt om alleen een stap te zetten, door bijvoorbeeld een activiteit te bezoeken, 
dan gaat de netwerkcoach mee. Door deze tijdelijke begeleiding is het de bedoeling dat men uiteindelijk meer 
waardevolle contacten heeft.  
Informatiebijeenkomst 
Op 21 april is er een informatiebijeenkomst bij synthese van 10.00 tot 11.30 uur. Deze bijeenkomst is bedoeld 
voor mensen die geïnteresseerd zijn in de netwerkcoach, een signaleringsfunctie hebben en voor mensen die 
eventueel zelf willen deelnemen. Graag van te voren aanmelden bij Dasja Giantsios, ouderenadviseur van 
Synthese, Leunseweg 51 in Venray, telefoon: 0478-517317. 
Het belang van een goed sociaal netwerk  
Mensen hebben elkaar nodig. Met een goed sociaal netwerk leven we gezonder, bereiken we meer en voelen 
we ons gelukkiger. Contacten met anderen zijn waardevol. Met name in kwetsbare situaties zijn contacten met 
bekenden, vrienden en familie belangrijk. Bijvoorbeeld als je ziek wordt of je partner verliest. Anderen kunnen je 
steunen door hun aanwezigheid of door het bieden van praktische of emotionele steun. Met de inzet van een 
netwerkcoach hoopt Synthese dat iemand meer waardevolle contacten krijgt.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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 




