
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GEZAMENLIJKE COLLECTE OOSTRUM. 
 
Aan alle inwoners van Oostrum, 
 
Deze week (vanaf zondag 17 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.  
 
Dit jaar doen de Nederlandse Hartstichting, de Nierstichting en KWF kankerbestrijding weer mee 
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. 
 
Mocht u de enveloppe onverhoopt niet hebben ontvangen of kwijt zijn geraakt, dan kunt u ook de 
lijst gebruiken die bij dit bericht staat afgedrukt. U vult dan deze lijst in en doet hem samen met het 
totale bedrag in een eigen enveloppe. 
 
Volgende week (de week van 24 april) 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 bijdrage.  
 
Vriendelijke groeten, namens het Collectanten Comité Oostrum, 
 
Koos Künen, Watermolenstraat 12, tel: 585186 
 
 
 
 
 
 

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. 16                                                                       Sluitingsavond in te leveren kopij:
            21 april 2011                                                                                       Maandagavond 18.00 uur

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   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                      
                     
Goede Vrijdag 22 april       15.00 uur: Kruisweg   
 
Paaszaterdag 23 april 19.00 uur: Paaswake  (Gemengd Koor)  

voor onze parochie en voor de vrede,                              
Pastoor J. de Ceuster en Pastoor P. Hoedemaeckers. 

 
 Misdienaars:  Bennie, Chris en Jack  
 
Paaszondag 24 april 9.30 uur: Hoogmis  (Gemengd Koor)                              

uit dankbaarheid voor een Gouden Bruidspaar,                            
voor de overledenen van de familie Verheijen-Philipse        
jaardienst Joos Hoex, Wilma Muller-Koenen,                          
Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,                              
familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  

 
 Misdienaars:  Esmee, Nic en Charel   
 
Paasmaandag 25 april 9.30 uur: H. Mis (orgelspel)  
 
Donderdag 28 april  9.00 uur: H. Mis   
 
NB:   De jaarlijkse  Mariaprocessie van Oostrum is verplaatst naar zondag 29 mei 2011   
NB:   Het telefoonnummer van Pastoor A. Keller, Mgr. Hanssenstraat 20, is 851146.                                    
In verband met tijdige publicatie in het Oostrum’s Weekblad en Peel en Maas dient u 
misintenties e.d. vrijdags vóór 18.00 uur op te geven bij kerkbestuurslid Jos de Beer,      
Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  584031.     

    
 

Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend, de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten 
Tel. 0900-8818 

 
 
 
 
 
 
 

WEEKEND- EN NACHTDIENSTEN VENRAYSE APOTHEKEN: 
Apotheek: Antoniusveld, Stationsweg 60d, tel. 584877 
Openingstijden weekend: zaterdag en zondag van 17.00-18.00 uur. 
 
BEZORGDIENST APOTHEKEN VENRAY 
Maandag t/m vrijdag tussen 09.30 en 17.00 kan er bezorgd worden in Oostrum  
(alleen bebouwde kom). Er kan bovendien bezorgd worden tussen 13.00 en 17.00 uur op, 
maandag, woensdag en vrijdag in Oostrum (buiten de bebouwde kom). 

Groene Kruis Winkel - Uitleen verpleegartikelen 
Venray, Schoolstraat 7 (maandag 13.00-17.00 uur,  

dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.30 uur)  
Tel. 088-6108861, 24 uur per dag bereikbaar. 

Weekenddiensten huisartsen 

Weekend- en nachtdiensten venrayse apotheken 

GEEN SPOED, WEL POLITIE ? BEL DAN 0900 - 8844 



 
 
 
 
APRIL 
 

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 
19  Mei Wandelen        KBO 
20/22 Mei Jeugdkampen        SVO 
24  Mei Kienen         KBO 
27/29 Mei Jeugdkampen        SVO 
29  Mei Mariaprocessie       Parochie 
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. 



 



 
De vastenaktie in ons dekenaat nadert haar climax. Witte donderdag deze week vindt in de 
Gelderkoel ( Heidseweg 72 ) te Venray – Heide, de presentatie van beide projecten ( Ghana en 
Oeganda ) plaats. Vanaf 19.30 uur wordt U verwelkomd met koffie en thee. Om 20.00 uur 
beginnen de presentaties met foto’s en films, omlijst met de muziek van A’djamba. Deze Goede 
week worden ook de vastenaktiezakjes opgehaald, of kunt U ze deponeren op de plaatsen die  
door Uw parochie daarvoor is aangewezen. In de dorpen waar de vastenaktie een onderdeel is 
van de Goede Doelenaktie  wordt de Aktie in de week na Pasen  gehouden.  
 

In het eerste artikel  na  aswoensdag  stond te lezen  dat iedereen op een eigen manier invult hoe 
hij  of zij de vasten wel  of geen vorm geeft. Als U de vasten vorm wilt geven  middels een bijdrage 
aan  de beide projecten zou de MOV groep dit fantastisch vinden en dankt U bij voorbaat voor de 
gave. Een gave  die onze medemensen  in Afrika helpt het leven een beetje makkelijker te maken. 

          
 
 
 
 

Za. 23 april 09.00u. Inzamelen oud papier 
Ma. 25 april * Geen repetities 
Wo. 27 april 19.00u. Repetitie jeugdslagwerkgroep Hit-it 
  19.00u. Leerlingen tamboerkorps 
  20.00u. Repetitie tamboerkorps 
 
Agenda: 
 
14 mei Inzamelen oud papier 
15 mei Hans Simons dag in Well (drumbandtreffen) 
28 mei  Inzamelen oud papier 
29 mei Mariaprocessie  
 
 

ZATERDAG 23 april 09.00 – 12.00u. INZAMELEN OUD PAPIER 
 

Locatie terrein van Rattingen Oirloseweg 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

Alvast bedankt! 
 

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



 



 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 



 Creatief in Balans 
 
Verzorgt in de meivakantie kinderworkshops: 
 
• 3 mei “Dromenvanger” maken  
      vanaf groep 6 en ouder  
      (van 10.00 – 12.00 uur € 7,50 p.p) 
 
• 4 mei “Schatkistje” versieren 

groep 3, 4 en 5  
(van 10.00 – 12.00 uur € 6,50 p.p.) 

 
         Meld je nu aan, want vol = vol. 
 
Voor aanmeldingen of meer informatie over: 
 

- kinderworkshops 
- workshops voor volwassenen 
- een persoonlijk consult 

 

verwijs ik u graag naar mijn website: 
 

       www.creatiefinbalans.nl 
 

    of neem gerust contact met me op, 
 
Petra van Bergen,  0478-581356 

 
 
 
 

 
 

ZE ZIJN ER WEER … 
 

DE MOOISTE ZOMERBLOEIERS 
TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEN 

 
GEOPEND: 

Ma t/m Vrijdag 9.00 tot 20.00 uur         
Zaterdags van 9.00 tot 18.00 uur 

 
Kwekerij “DE LIFRA”      

Lorbaan 12A, VEULEN 
 

2e PAASDAG & KONINGINNEDAG ZIJN 
WIJ GEOPEND VAN: 10.00 – 16.00 uur 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Het volgende gezamelijke etentje staat gepland voor woensdag 27 april  

Koninginnedag staat voor de deur dus hebben we het menu in Oranje stijl gehouden.  
 
Het ziet er dan ook als volgt uit; 
 

Koningin Beatrix soep 

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

Kalfspoulet in Neerlands saus ( Hollandaise saus ) 

Oranje aardappeltjes uit de oven  

Prinses(se) Maxima boontjes 

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

Appeltjes van Oranje bavarois 

Mochten er mensen zijn die niet zo mobiel zijn ( rolstoel / niet goed ter been ) maar 
toch graag willen aansluiten aan de dis, vermeld het op het inschrijfformulier en wij 
zorgen dat dit geen probleem hoeft te zijn. 
De kosten voor dit etentje bedragen 7.50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 23 april opgeven 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
         
              Graag tot ziens.      De vrijwillige megjes uut de keuken. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam:___________________________________________________ 
 
Komt met  _________    perso(o)n (en) 
 
Wil(len) graag aansluiten aan de dis op woensdag 27 april 
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  23 april  bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



 



 
 
 
 
 

Uitslagen; 
 
Mini-e; 
SVO-DES 8-1 
 
PupillenD1; 
Oostrum-ROKA 1-1 
 
PupillenD2; 
Oostrum-De Eendracht 2-1 
 
PupillenC1; 
De Merels-Oostrum 3-3 
 
Aspiranten B1; 
De Merels-Oostrum 6-1 
 
JuniorenA1; 
Olympia-Oostrum 17-2 
 
Midweekdames2; 
Sv Lottum-Oostrum 9-2 
 
Recreanten; 
Oostrum-DOS 4-2 
 
Programma; 
 
PupillenF1 
Merselo 1        SVO 1            13.55 uur 
SVO 1 SVOC '01 1                14.45 uur   in Leunen 
 
PupillenD2 
23-04-2011     10:00    
Wedstrijd:       Oostrum D2 - Oranje Wit (L) D2 
 
PupillenD1 
23-04-2011     11:00    
Wedstrijd:       Oostrum D1 - HBSV D1 
 
AspirantenB1 
23-04-2011     12:00                
Wedstrijd:       Oostrum B1 - DES (V) B2 
 
JuniorenA1      
23-04-2011     13:30 
Wedstrijd:       Oostrum A1 - Sporting ST A1 
 
Midweekdames1 
27-04-2011     20:00                
Wedstrijd:       DOS (A) 2 - Oostrum 1 



 



 
 

SV Oostrum Jeugd 
 
Uitslagen zaterdag 16 april 
S.V. Oostrum A1-S.V. United A1CO,2 - 2 
MVC'19 A2-S.V. Oostrum A2,1 - 2 
S.V. Oostrum B1-Baarlo B2,1 - 5 
GFC'33 M11B1-S.V. Oostrum M11B1,9 - 1 
Meterik C1-S.V. Oostrum C1,2 - 1 
Blerick C3G-S.V. Oostrum C2,4 - 2 
H.B.S.V D2-S.V. Oostrum D1,0 - 0 
Leunen D2-S.V. Oostrum D2,0 - 8 
S.V. Oostrum D4G-Sportclub Irene D4,0 - 1 
SV Venray E6-S.V. Oostrum E1,2 - 3 
SSS'18 E3-S.V. Oostrum E2,2 - 13 
S.V. Oostrum E3-IVO E4,4 - 4,KAMPIOEN PROFICIAT 
S.V. Oostrum E4-SVOC'01 E3G,2 - 7 
Volharding F1-S.V. Oostrum F1,3 - 0,Speler van de week Daan Willems 
S.V. Oostrum F2-Hegelsom F2G,2 - 4 
Sportclub Irene F6-S.V. Oostrum F3,0 - 3,KAMPIOEN PROFICIAT 
S.V. Oostrum F4-Volharding F6,7 - 1 
S.V. Oostrum MP1-IVO MP1/2,8 - 1,Speler van de week Wout Holtackers 
S.V. Oostrum MP2-IVO MP1/2,8 - 0 
  
Programma Zaterdag 23 april 
H.B.S.V A2-S.V. Oostrum A1,14.30 
Sportclub Irene A2-S.V. Oostrum A2,15.00 
S.V. Oostrum C1-Sporting S.T. C1,13.30,Peter 
Sparta'18 D3-Oostrum D2,12.15,vertrek 11.15 
S.V. Oostrum D4G-H.B.S.V D4,11.30 
Oostrum E1-Leunen E1G,9.00 
Oostrum E4-Meterik E2,9.30 
S.V. United MP1/2-S.V. Oostrum MP1/2,10.00,in Meerlo 
 
Programma Woensdag 27 april 
S.V. Oostrum M11B1-Venray M11B1,19.00 
 
 
 
 
 
 

ATTENTIE … 
In week 18 (5 mei) verschijnt 

er geen Oostrums Weekblad. 



SV Oostrum Senioren 
 
Uitslagen donderdag 14 april 
S.V. Oostrum DA1-HBV,2-0 
 
Uitslagen zaterdag 16 april 
S.V. Oostrum Vet.-SVS,1-3 
 
Uitslagen zondag 17 april 
VCH 1-S.V. Oostrum 1,2-0 
Wittenhorst 4-S.V. Oostrum 2,0-6 
S.V. Oostrum 3-Sambeek 2,5-1 
S.V. Oostrum 4-SVS 2,6-0 
S.V. Oostrum 5-RESIA 3,2-2 
SV Venray 10-S.V. Oostrum 6,2-6 
Avanti'31 DA1-S.V. Oostrum DA1,3-0 
 
Programma  zaterdag 23 april,Paaszaterdag. 
SSS 18-S.V. Oostrum Vet.,17:00,vertrek 16:30 
 
Programma  maandag 25 april,2e paasdag 
S.V. Oostrum 1-SV Quick Boys'31 1,14:30,Wedstrijdsponsor Melvins Tweewielers 
S.V. Oostrum 2-Merselo 2,12:00,Bart 
SV Lottum 2-S.V. Oostrum 3,12:00 
EWC'46 3-S.V. Oostrum 4,11:00 
SSS'18 5-S.V. Oostrum 5,10:00 
S.V. Oostrum 6-Hegelsom 4,9:30,John 
S.V. Oostrum DA1-Mierlo Hout DA1,10:00,Math 

 
 
 
Tijdens het concours in Maasbree verscheen Bianca Enders met haar paard 
Zolena aan de start in de klasse L springen.                                                 
Deze combinatie behaalde een 9e prijs.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



In het bronsgroen eikenhout 
 

Wittenhorst 4 - SV Oostrum 2  0 - 6 
 
Wat was het een prachtige scene waar Wittenhorst 4 en Oostrum 2 de 
strijd met elkaar aangingen. Omdat de topwedstrijd in de 6e klasse 627 
tussen C.V. Wittenhorst 11 en Lottum 3 op het hoofdveld van sportpark 

Ter Horst werd gespeeld, werden de ideale schoonzonen 'verbannen' naar veld 4. Een veld dat prachtig 
gelegen is in een woud waar Robin Hood niet zou hebben misstaan. Zeker gezien SVO zijn eigen broeder 
Tuck weer had meegenomen, was het een perfecte setting voor een wedstrijd op de vroege zondagmorgen. 
En vroeg was het zeker! Bijeenkomst gezelligste huiskamer van Oostrum om 8u15, aanvang wedstrijd om 
9u30. Normaliter geen tijd voor een ploeg als SVO 2, zeker niet na een avond als bijvoorbeeld Aege Bojjum. 
Maar deze zondag leek niemand een centje pijn te hebben. Iedereen keek fris uit de ogen, tenminste zo fris 
als normaal, en niets leek een nieuwe driepunter in de weg te staan. Want voor niks minder was 't twed naar 
Horst gekomen. Zeker na de ervaring uit de heenwedstrijd, waar Horst met een 4-1 nederlaag terug het bos 
was ingestuurd, leken de 3 punten op voorhand al bijna in de tas te kunnen worden gestopt. 
Maar omdat voetbal voetbal blijft en het balletje soms raar kan rollen, werd besloten de wedstrijd toch 
gewoon te spelen. En achteraf maar goed ook, want het werd weer een gezellige match! De sfeer zat er op 
voorhand al goed in, omdat Bram 'Bompa' Broeren daags tevoren de gezegende leeftijd van 35 had weten te 
bereiken. En nadat ook nog de geblesseerde Steef 'Skippy' Janssen op de fiets was gearriveerd om zijn 
ploeg aan te moedigen, 'war es Party ohne Ende' op sportpark ter Horst. 
De wedstrijd startte en direct was het duidelijk waarom ‘het andere oranje’ het niet erg vond om ergens 
achteraf op veld 4 te spelen in plaats van op het hoofdveld. Want het leek al snel een erg vervelende morgen 
te gaan worden voor Wittenhorst. Zeker nadat Bas 'De Bijter' Camps, inderdaad weer hij, op aangeven van 
Freddy 'Op de stropdas' van der Velpen de 0-1 na vijf minuten op het bord had gebracht. Oostrum heel 
vroeg op voorsprong! Het was nog niet eens kwart voor 10. Op zondag een tijd dat de ideale schoonzonen 
normaal gesproken de ogen nog dicht hebben en nog helemaal niet aan scoren denken. Al zal dat laatste 
misschien niet altijd gelden. 
Na het doelpunt bleef SVO vooruit voetballen en gunde Horst amper de bal. Hierdoor konden de oranje-
hemden de eerste helft helemaal niet gevaarlijk worden en zag keeper Sjors 'Jordi' Gommans zich 
uiteindelijk genoodzaakt om zijn eigen sirt dan maar te besmeuren met wat zand. Zo leek het tenminste of hij 
toch in het veld had gestaan en zou zijn shirt gewoon worden gewassen. Dat de tweede goal pas in minuut 
24 viel mag een klein wonder heten, maar dat Arjan 'Der Bomber' Kempen de doelpuntenmaker was, was 
duidelijk geen wonder. Op een fantastische steekbal van wederom Freddy 'Op de stropdas' kon 'Der 
Bomber' zo doorlopen naar het doel om relaxed binnen te schieten. Oostrum op 0-2!! 
De kansen bleven zich vervolgens als een zeepjesketting aaneen rijgen, al werd de dennengeur af en toe 
onderdrukt door meer rurale geuren. Maar zelfs dit leidde Oostrum niet af van het doel van vandaag en dat 
was winnen! Zo gebeurde het dat tussen het missen van alle kansen door, in de blessuretijd van de eerste 
helft, 'Der Bomber' voor de tweede keer vandaag genadeloos toesloeg. Genadeloos als 'Het scheermes van 
Lagos' in zijn beste dagen, maar dan in aanvallend opzicht, legde 'Der Bomber' in minuut 45 +2, op assist 
van Roy 'Matsoe Matsoe' Willems, de 0-3 binnen. 
In de rust begonnen de eerste tekenen van euforie al zichtbaar te worden en bleef het scanderen van 0-3 
niet van de lucht. De sfeer zat er nog immer goed in al bleven de fop-neuzen deze keer achterwege. Het was 
duidelijk, de technische staf vond te veel uitgelatenheid vandaag niet gepast, de tweede helft moest serieus 
worden ingegaan. En om dat te onderstrepen werd het elftal, door het inbrengen van Tim 'Tonkelbeen' 
Euwes en Roy 'Krullie' van Delft, opnieuw uitgebalanceerd, als een stel nieuwe banden bij RIT. Vers bloed 
om de tweede helft net zo gretig in te gaan als de eerste. 
En in de eerste minuut na rust betaalde de goede wegligging zich al uit. De bal caramboleerde via een 
Horster verdediger voor de voeten van Freddy die de bal vervolgens met een trekstoot, vanaf een meter van 
de achterlijn, over de keeper in de verre hoek passte. Een als voorzet bedoeld doelpunt? Heeft Paul Scholes 
git-zwart haar? Natuurlijk niet! Scholes is zo rood als een vuurtoren en Freddy, gezegend met de 
traptechniek van Arnold Mühren, legde de bal bewust over de keeper in de verre hoek. Oostrum op 0-4 na 
een fantastisch doelpunt! 
Oostrum freewheelde vervolgens over het veld en had niets te duchten van Horst. Totdat de oranje mannen 
hun geheime wapen binnen de lijnen brachten.... De speler die tot dan toe de vlag had bediend, en dat 
uitstekend had gedaan, werd richting strijdtoneel gedirigeerd. Een type Jeroen Verhoeven, maar dan zonder 
keepershandschoenen, met een vleugje Adri van Tiggelen en Diego Maradonna. Met het postuur van 
Verhoeven, de techniek van Van Tiggelen en de conditie van Maradonna een speler om rekening mee te 
houden. 
Maar toen duidelijk werd dat deze topper op de rechtsbuiten positie werd geposteerd en tegen 'De Bijter' 
kwam te spelen, kwam iedereen die Oostrum een warm hart toedraagt tot rust en ging er vol vertrouwen 
voor zitten. 'De Bijter' zou zelfs deze opponent 'ien de tes' stoppen en er niet meer uitlaten tot het laatste 
fluitsignaal. In dit geval wel een relatief grote 'tes' trouwens.... 



Nadat het gevaar van Horster zijde was ingedamd, kon laatste man 'Bompa' gerust, als een jong veulen in 
de groene weide, mee naar voren rennen. En laat hem op de weg naar voren nou net zijn broeder 'Screbby' 
passeren die de bedoelingen van zijn grote broer perfect aanvoelde. Zo gebeurde het dat de inworp van 
Dennis 'Nolly' Nohlmans via 'Tonkelbeen' werd verlengd naar 'Screbby' die de bal met een wippertje aan 
'Bompa' meegaf. En aangekomen in de 16 wist 'Bompa' met dit buitenkansje wel raad en bezorgde zichzelf 
zo een mooi, ietwat verlaat, verjaardagscadeau en SVO het vijfde doelpunt!! 
Ondertussen begon vanaf de zijkant het '10, 10, 10' te klinken wat niet zo vreemd was met nog 21 minuten 
te spelen. Maar aangezien het vizier niet helemaal goed stond afgesteld, met een dergelijk vizier was 
Bjørndalen nooit Olympisch kampioen geworden, bleef de score ver van de 10 verwijderd. Al viel er in 
minuut 81 nog wel een zesde doelpunt te bejubelen. Via 'Krullie' kwam een corner van 'Freddy' juist achter 
'Screbby' terecht die zich geen moment bedacht. Hij draaide zich om en lepelde de bal achterwaarts over de 
Horster keeper. Oostrum op 0-6!! 
Omdat JVC Cuijk afgelopen zondag officieel het kampioenschap heeft behaald en dit seizoen ongenaakbaar 
is in 4J, rest voor Oostrum niets anders dan de strijd om de tweede plek. Een plaats die als heel eervol mag 
worden ervaren. Maar voordat plek twee kan worden gevierd, staan er nog drie wedstrijden op het 
programma. Te beginnen Paas-maandag om 12u00 tegen Merselo 2, een veel leukere invulling van Tweede 
Paasdag dan de meubelboulevard.... Dus tot maandag 12 uur op sportpark de Nieuwe Spar, tot de ideale 
schoonzonen! 
 
Aostrum 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aacht vur Elluf zoekt repetitieruimte !!! 
 
 
 

     
 

De ruimte die we zoeken moet groter zijn dan 50 m2. 
                 Voor meer info, kunt u contact opnemen met  

Will Creemers, Tel. 06 – 48 64 43 70 
 



DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
Margriet Winterfair 2011 te Utrecht 
 
Datum: Dinsdag 22 November 2011 
Plaats: Utrecht. 
Kosten: € 30,00 dit is incl. buskosten en entreebewijs 
  Vertrek vanuit Oostrum 9.00 uur, vertrek vanuit Utrecht 17.00 uur   
Opgave: Vóór 13 mei bij Martine Weijs tel. 581656  
 
Beste leden ZijActief 
 
Op dinsdag 22 november 2011 organiseren we een gezellige dagtocht naar de Margriet Winterfair 
te Utrecht. De Margriet Winterfair is een mooi evenement dat is opgezet met kraampjes in het 
teken van make-up,mode, wonen, workshops en dit alles in een leuke kerstsfeer. 
Om hieraan deel te nemen dient men zich vóór 13 mei 2011 op te geven bij Martine Weijs, tevens 
dient voor die datum betaling te geschiedde op bankrekeningnummer 1400.93.613 o.v.v. Margriet 
Winterfair 
 
Mocht u geïnteresseerd zijn in deze dagtocht vergeet u dan niet zo snel mogelijk op te geven en 
betaling te voldoen, want het aantal plaatsen is beperkt tot 50, VOL =VOL.  
 
 
Rondleiding Natuurbegraafplaats Weverslo in Heide 
 
Datum: Zaterdag 14 mei 2011 
Plaats: Weverslo in Heide 
Opgave bij: Marjo Nielen tot 6 mei 2011 telefoon 0478-582569  
Aanvang: Vertrek 10.30 uur vanaf de kerk te Oostrum  
  
Sinds kort is natuurbegraafplaats Weverslo in Heide open voor publiek. Graag willen wij onze 
leden uit nodigen om kennis te maken met deze unieke begraafplaats. 
Er is alle reden om te ervaren wat het bijzondere is aan deze natuurbegraafplaats. Veel mensen 
vragen zich af of een natuurbegraafplaats wel past binnen de westerse christelijke cultuur. 
Natuurbegraven houdt in dat het lichaam op een organische manier wordt teruggegeven aan de 
aarde. Door de inrichting en de begroeiing is een natuurbegraafplaats bij uitstek ook een plek om 
te bezinnen en te gedenken, maar ook om er te wandelen en te genieten van kunst en cultuur. 
Nieuwsgierig geworden naar deze bijzondere manier van begraven geef u dan snel op voor deze 
interessante rondleiding bij bovenstaand contactpersoon.  
 

 
Zelfverzekerd in contact met anderen 

 
De afdeling Preventie en Informatie van Vincent van Gogh start 10 mei in Venray de 

cursus ‘Met lef!’. Deze cursus is bedoeld voor mensen die snel verlegen en onzeker zijn in 
contact met anderen en negatief over zichzelf denken.                   

De cursus bestaat uit informatie, tips en concrete oefeningen. 
 
Informatie en/of aanmelding: Informatiecentrum Geestelijke Gezondheid, tel. 0478 – 527066 of 
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 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



 

2011 
 

 

Doelstelling 
 

Bedrag 

 

Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan mensen in 
nood. Zonder mensen uit te sluiten. 
www.rodekruis.nl 

 

 

Iedereen gezonde longen! Met uw bijdrage lukt dit. Het Astma 
Fonds helpt mensen met ademhalingsproblemen, zoals  astma en 
de longziekte COPD. www.astmafonds.nl  

 
 

 

Steunt projecten en activiteiten ten behoeve van mensen met een 
verstandelijke handicap. 
www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl 

 
 

 

De Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het 
leed t.g.v. brandwonden tot een minimum beperken. 
www.brandwonden.nl  

 
 

 

Geeft kinderen met een moeilijke thuissituatie gewoon een beetje 
geluk. 
www.kinderhulp.nl. 

 
 

 

Bevordert epilepsiebestrijding en epilepsiezorg door middel van 
voorlichting en wetenschappelijk onderzoek.   
www.epilepsie.nl 

 
 

         Lourdes Comité 

Het Lourdes Comité collecteert om zieken en gehandicapte 
inwoners van Oostrum in de gelegenheid te stellen een week naar 
Lourdes te gaan. www.lourdes.nl 

 

 

 

Deze organisatie doet wetenschappelijk onderzoek, geeft 
voorlichting en behartigt de belangen voor iedereen die met 
dementie te maken heeft. 
www.alzheimer-nederland.nl 

 

 

In 2011 vraagt Vastenactie aandacht en steun voor het werk van 
Calebas in Ghana en voor goede voorzieningen voor 
weeskinderen in Oeganda. 
www.missieburo.nl 

 

 

Stelt zich ten doel de preventieve en curatieve bestrijding van 
hersenziekten. 
www.hersenstichting.nl 

 

 

 
Werkt voor de naleving van de mensenrechten. 
www.amnesty.nl 

 
 

 

1 op de 3 Nederlanders overlijden aan een hart- of vaatziekte.  
Daar moeten we wat aan doen! Help mee! 
www.hartstichting.nl 

 

 

De Nier Stichting zet zich in voor een toekomst met zo min 
mogelijk nierziekten en een betere toekomst voor nierpatiënten.  
www.nierstichting.nl 

 

 

KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van 
wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning 
en fondsenwerving. 
www.kwfkankerbestrijding.nl 

 

 Totaal  
 

 
Hartelijk bedankt voor uw gift.  

= Gezonde longen van 
levensbelang= 

http://www.rodekruis.nl/
http://www.astmafonds.nl/
http://www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl/
http://www.nierstichting.nl/
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http://www.lourdes.nl/
http://www.alzheimer-nederland.nl/
http://www.missieburo.nl/
http://www.hersenstichting.nl/
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http://www.hartstichting.nl/
http://www.nierstichting.nl/
http://www.kwfkankerbestrijding.nl/


 



  

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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 


