
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
De vastentijd is  voorbij. Daarmee komt ook  een einde aan de vastenaktie ten behoeve van de 
twee doelen in Oeganda en Ghana.  Deze week nog de Goede Doelenaktie en dan is het echt 
voorbij. Dan kan de M.O.V. groep Venray  de balans opmaken of  met de opbrengst  aan de 
verwachtingen wordt voldaan die  de dekenale groep  zich ten doel heeft gesteld.   
Zodra de opbrengst bekend is, zullen we deze ook via de dorpsbladen en Peel en Maas bekend 
maken. Daarmee komt dan  ook een einde aan deze serie artikeltjes in de dorpsbladen en het 
Venrayse weekblad Peel en Maas, waarbij de M.O.V.-groep de  redakties van harte bedankt voor  
de energie en ruimte die erin gestoken is.   

  
 
 
 
 
 

 
Ma. 2 mei 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 
  20.00u. Repetitie orkest 
Wo. 4 mei 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) 
15 mei  Optreden jeugdslagwerkgroep Hit-it op open dag Kunstencentrum 
28 mei   Inzamelen oud papier 
29 mei  Mariaprocessie  
 
 

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

                                      
     

Zondag 1 mei 9.30 uur: Hoogmis (Herenkoor)     
 jaardienst overleden familie Hendrix-Geurts,   
 overleden familie Raedts-Verhees,   
 Martinus Reijnders en Henrica Verstegen,  Mina Derkx,   
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,     
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  
 

               Misdienaars: Bennie en Jack    
                                                                                                                                                             

Donderdag 5 mei  9.00 uur: H. Mis          
 
Zondag 8 mei  9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)   
    uit dankbaarheid voor de familie Janssen-Lemmens,   
    jaardienst Sjeng Smedts, overleden familie Siebers-Camps en Nijssen,    
    Annie Voesten-Reijnders (namens de Witte Vrouwenstraat)  
          Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,   
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.            
  

              Misdienaars: Quincy en Sharon    
 

Donderdag 12 mei 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 



 
 
 
 
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 
 

JULI 
 

07  Juli Wandelen        KBO 
21  Juli Wandelen        KBO 
30 Juli Jeu de Boules met Oirlo & Castenray    KBO 
 
 
 
 

2011 



 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 

ATTENTIE … 
De volgende week verschijnt 

er geen Oostrums Weekblad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AOSTRUMS  BEACHVOLLEYBALTOURNOOI 2011 
 

Zon, Zand en Zee(r waarschijnlijk mooi weer!!) 
 
In het weekend van 18 en 19 juni aanstaande is er weer het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi 
 
Natuurlijk beginnen we op zaterdagavond met het voetvolleytoernooi met daarin de uitgelezen 
kans om de winnaars van vorig jaar, BoCuJa van de troon te stoten. 
Zondag 19 juni volgt natuurlijk het volleybaltoernooi.  
Welk team is in staat om de Beach Boys ervan te weerhouden om hun titel van afgelopen jaar te 
prolongeren? 
 
Kortom: zin in een gezellig en sportief weekend? 
Geef je dan nu alvast op! 
 
Een voetvolleyteam bestaat  uit 3 personen ( en evt. 1 of meer reservespelers) 
Het inschrijfgeld voor zaterdag bedraagt: € 15,= 
Het maximale aantal teams voor het voetvolley is 12 teams 
 
Een beachvolleybalteam bestaat uit 5 personen (waarvan 2 dames in het veld). 
Het inschrijfgeld op zondag bedraagt: € 30,= 
Het maximale aantal teams voor het beachvolleybal is 24 teams 
(deelnemen aan beide toernooien mag!!) 
 
Wil je je team alvast opgeven?  
 
Dat kan bij: 
 
Quinn Poels 
Tel 06-41596917 

óf 
via het inschrijfformulier bij het Allemanscafé 
 
 
Verdere informatie over het programma volgt over een aantal weken, maar noteer 19 en 20 juni 
2011 alvast in de agenda 
 
VC de Fles en CV de  Karklingels 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Zaterdag 16-04-2011 kampioenswedstrijd Oostrum E3 –Ivo E4 

Vandaag 16-04-2011 stond er voor ons de E3 van SV Oostrum de belangrijkste wedstrijd van het 
jaar op het programma. Wij waren erg gemotiveerd om te winnen omdat wij in het najaar van 2010 
niet om het kampioenschap hebben kunnen spelen. Dit omdat er door het vele  slechte weer veel 
wedstrijden waren afgelast. Ook destijds stonden wij er goed voor en als we alles zouden hebben 
kunnen spelen hadden we ook waarschijnlijk toen het kampioenschap binnen gehaald. Gelukkig 
werd door de vereniging zelf, hier nog wel aandacht aan besteed en zijn we beloond voor onze 
mooie prestatie met een leuke presentie.   

Na een aantal wedstrijden te hebben gespeeld afgelopen weken was het dan eindelijk zover, we 
mochten gaan voetballen om het kampioenschap. We zouden aan 1 punt genoeg hebben.  Zoals 
elke week starten we met onze vaste voorbereiding. Op dat moment hadden wij nog geen 
spanningen.  Echter toen onze goed fluitende scheidsrechter Henk floot voor het beginsignaal en 
met het publiek dat met groot aantallen was komen kijken,  schoten bij ons de zenuwen erin. We  
werden verrast door het goede spel van Ivo E4 die er echt alles aan deden om hier de punten te 
komen halen. Zij zouden bij winst op ons in puntenaantal gelijk komen. We kregen in het begin 2 
goede kansen die er jammer genoeg niet in gingen. Vervolgens reageerde de spelers van Ivo goed 
op balverlies van ons en zij maakte de openingstreffer 0-1.  Na een goede voorzet van Tim kon 
Luca gelukkig de 1-1 maken. Vervolgens kwam Ivo weer voor met 1-2 omdat zij een corner goed 
afwerkte. De rust gingen we dan ook in met  1-2. Hier kregen wij de laatste tips en adviezen voor 
de 2de helft. We startte de 2de helft dan ook goed. We scoorde meteen aan de start. Dano werkte 
een mooie voorzet van Mehmet af 2-2. Vervolgens kwam Ivo wederom voor 2-3 na een goede 
actie vanuit hun. Na een individuele actie van  Dano scoorde we alsnog de 3-3. Wij hadden toen 
met zijn alle ”dit geven we niet meer weg”. Echter scoorde Ivo toch weer uit een corner de 3-4, met 
nog 4 minuten te gaan. Dit hield ons niet tegen om toch nog voor het gelijkspel te gaan. We 
probeerde nog van alles maar de bal wilde er niet in. In de allerlaatste minuut kregen we nog een 
corner. In eerste instantie leverde dit niets op. Maar Lars Verhoeven reageerde goed op de 
afgeslagen bal en schopte deze over de keeper heen. De keeper kon er niet meer bij en de bal 
ging in het doel 4-4. Dit hebben wij niet meer afgegeven en wij konden dan ook na het laatste 
fluitsignaal ons behaalde kampioenschap vieren.  

Lars van Dijk, Lars Holtackers, Lars Verhoeven, Kas Visser, Tim Linders, Mehmet Yigitbas, Dano 
Verhalle, Luca van Els en Bjorn van der Heuij.     



  

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 



 

 

 

 

Uitslagen 
 
PupillenD1; 
Oostrum-HBSV 3-3 
 
 

PupillenD2; 
Oostrum-Oranjewit 1-3 
 
 

AspirantenB1; 
Oostrum-DES 6-1 
 
 

Juniorenn A1; 
Oostrum-SportingST 7-5 
 
 

Midweekdames1; 
De Eendracht-Oostrum 4-3 
 
 

Midweekdames2; 
Oostrum-Vonckelgirls 3-20 
 
 

Recreanten; 
KSV-Oostrum 4-2 
 

 

 

 

 

 

 

ATTENTIE … 
De volgende week verschijnt 

er geen Oostrums Weekblad. 



 



 
 

 

OOSTRUMSE SPORTDAG 2011 OP ZONDAG 5 JUNI 
 
 
S.V. Oostrum, TC Oostrum, en de Jeu de Boules vereniging, organiseren weer een gezamenlijke 
sportdag voor alle inwoners van Oostrum en de leden van hun verenigingen. Het gaat hierbij om 
een stratenvoetbal-, stratenkorfbal- een tennis en een Jeu de Boules toernooi. De sportdag zal 
gehouden worden op het Sportpark te Oostrum op zondag 5 juni. De eerste wedstrijden beginnen 
om 11:00 uur en de laatste wedstrijden eindigen ongeveer om 17:00 uur. Voor ieder toernooi is er 
een aparte commissie om dit te organiseren. Waar men zich op kan geven is per toernooi 
verschillend. We proberen in ieder geval gelijk te eindigen. Iedereen die woonachtig is in Oostrum 
en 15 jaar (op 5 juni) of ouder is kan meedoen. Ook de leden van de S.V.O. en de TC Oostrum, 
die buiten Oostrum wonen en dan 15 jaar of ouder zijn, kunnen zich hiervoor opgeven. 
 

- Het stratenvoetbaltoernooi zal net als andere jaren op kleine veldjes gespeeld worden 
waardoor minder geoefende spelers zonder problemen mee kunnen doen. Het aantal 
spelers per team blijft ongewijzigd, namelijk 4 veldspelers en één doelverdediger. 

- De korfballiefhebbers kunnen zich opgeven voor het stratentoernooi van het korfbal. Hierin 
zullen teams van acht personen (6 vrouwen en 2 mannen) tegen elkaar aantreden. 
We proberen er wel naar te streven de wedstrijden  
(voetbal/korfbal) van 1 straat niet te gelijk te laten spelen.   

- De tennisliefhebbers kunnen zich individueel opgeven voor het tennistoernooi. 
- Voor het jeu de boules toernooi kan men zich individueel opgeven. Er zal worden 

gespeeld in doubletten ( twee tegen twee spelers ) die door de commissie bij loting zullen 
worden samengesteld. De wedstrijdregels zullen voor aanvang aan alle deelnemers 
worden uitgereikt. De aanvang van de eerste wedstrijden zal zijn om 11.00 uur De finale is 
gepland om circa 17.00 uur. 

 
Je kunt je maar voor één toernooi opgeven omdat de schema’s van de toernooien door 
elkaar lopen. 
 
Voor deelname aan het voetbal- of korfbaltoernooi kunt u het opgavenformulier invullen en 
inleveren op het adres volgens onderstaande tabel. Aanmelden kan tot zondag 22 mei! 
 
Voor deelname aan het tennistoernooi kunt u zich via e-mail aanmelden bij Jos Albers. 
Aanmelden kan tot zondag 22 mei! 
 
Opgave voor het Jeu de Boules toernooi kan geschieden tot en met 22 mei door invulling en 
inlevering van onderstaande strook bij een van de volgende adressen. 
J. Wilms, Boterbloem 64, Venray , M. Künen Watermolenstraat 12. 
 
Voor vragen: 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

MEEDOEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN! 
 

voetbal: Leo Basten, Watermolenstraat 6, 5807 BJ Oostrum, Tel. 582777, e-mail: lambasten@hotmail.com 
  René de Kleijn, Goetzenhof 3, 5807 CC Oostrum, Tel. 510894 e-mail: rene.de.kleijn@home.nl  
korfbal: Lizanne Arts, Buitenhof 25, 5807 BW Oostrum, Tel. 512034, e-mail : Thijs.lizanne@home.nl  
tennis: Jos Albers, e-mail: senioren@tcoostrum.nl 
jeu de boule: Mathieu Künen, Watermolenstraat 12, 5807BJ Oostrum, Tel. 585186, e-mail: mathieu.kunen@home.nl 



8 mei wederom Open Dag bij Samen in Overloon 
 
Zorgboerderij Samen. Ooit opgezet vanuit het idee dat mensen meer geboden 
zou moeten worden dan wat de reguliere zorg biedt, inmiddels een gezellige 
plek waar veel vrijwilligers en bezoekers hun dagen met plezier doorbrengen.  
 
Gelegen in de bosrijke omgeving van Overloon, op loopafstand van het dorp, 
de sporthal en van natuurgebied ‘De Vers’ met bijbehorend recreatiepark. Op 
de zorgboerderij kunnen mensen doen en laten waar ze zelf zin in hebben, 
waarbij niets moet en alles mag.  
 
Er is altijd genoeg te verzinnen, lekker in de natuur, rust en ruimte om je heen. 

De geiten voeren, het kippenhok schoonmaken en een fijne wandeling.  
 
Voor diegenen met groene vingers is er 
bovendien een moestuin. De groenten die hier 
verbouwd worden gebruiken we uiteindelijk weer 
voor het bereiden van de warme maaltijd, die we ’s 
middags aan de grote tafel met z’n allen opeten, 
zoals dat vroeger ook gedaan werd.” 
 
Volgens Iet Cremers, eigenaresse van Samen, is 
het succes voornamelijk te danken ook aan de 
kleinschaligheid van de boerderij. Er is veel ruimte 
voor persoonlijke aandacht en op zijn tijd een 
schouderklopje. “Ik krijg gelukkig veel hulp van een 
aantal enthousiaste vrijwilligers” vertelt Iet.  
 
“Veel van hen hadden nog een paar uurtjes over en 
vinden het leuk om ze hier nuttig te besteden. 
Omdat zowel de vrijwilligers als de bezoekers 
streven naar het zo gezellig en nuttig mogelijk 
doorbrengen van de dag voelt het eigenlijk 
helemaal niet meer als zorg. We vormen een fijne 
groep samen en het mooie hierbij is dat iedereen 
van elkaar leert. Zo neemt de een de ander mee 
voor een wandeling, terwijl die ander op zijn beurt 
vertelt hoe de bijenkast werkt die een imker bij ons 
heeft opgehangen. Geweldig toch?” 
 
Enthousiast geworden en zin om een kijkje te komen nemen? Ook dit jaar organiseert Samen weer 
een Open Dag. Op 8 mei (Moederdag) bent u van harte welkom om het driejarige bestaan van 
zorgboerderij Samen te vieren en om kennis te maken met de vrijwilligers en bezoekers. Tussen 
10.00 en 16.00 staat de koffie voor u klaar. Iedereen is welkom! Voor meer informatie kunt u kijken 
op www.zorgboerderijsamen.nl 
 
 

ATTENTIE … 
De volgende week verschijnt 

er geen Oostrums Weekblad. 



 
INLEVERADRESSEN VOOR VOETBAL  

Aanmelden bij Adres Aanmeldgebied 
Jan Reijnders Oosterthienweg 16 Oosterthienweg 
Wil Cremers Herenpasweg 1 Herenpasweg + Witte Vrouwenstr + Geeststraat 
Geert Willems v Broekhuizenstr. 63 Van Broekhuizenstraat + Valkenkampstr + 

Hatendonckstr 
Coen Litjens Geysterseweg  13 Geysterseweg 
Ron Cornelissen Ghünenbeek 14 Ghünenbeek +  Eijckenhof  + Het Gevlecht + De 

Horik + Wanssumseweg + Sparrendreef + 
Buskesven 

Lennaert 
Peeters 

Asselberghstr 5 Vlasakker + Mgr. Hanssenstr + Asselberghstr. 

Boy de Kleijn Goetzenhof 3 Binnenhof + Goetzenhof 
Ton van Kessel Jofferspas 22 Jofferspas 
Sjors Gommans Buitenhof  22 Buitenhof + Gildestraat + Watermolenstr. 
Jan Verheijen Randenrade 30 Randenrade herenhuizen en vanaf watermolen + 

Kloosterstraat + Hoefslag 
Lars Kessels Randenrade 58 Randenrade vanaf hoefslag tot herenhuizen 
Berry 
Oudenhoven 

Stationsweg  132 Stationsweg + de Hulst + Westerthienweg + 
Oirloseweg  

Wien Staaks Rosmolenweg 5 Boshuizen 
 
 
 
 

INLEVERADRESSEN VOOR KORFBAL  
Aanmelden bij Adres Aanmeldgebied 
Anne Verheijen Randerade 30 Randerade, Hoefslag, Watermolenstraat 
Annet Jeuken Binnenhof 5 Binnenhof, Goetzenhof, Jofferspas 
Inge Künen Kloosterstraat 7 Kloosterstraat, Asselberghstraat, Vlasakker 
Tielke Vollenberg Mgr.Hanssenstraat 16 Mgr.Hanssenstraat, 

Wanssumseweg,Stastionsweg,Henrie 
Dunantstraat,Buskensven, Sparrendreef 

Petra v. Bergen De Horik 3 Ghünenbeek,De Horik, Het gevlecht, Eickenhof 
Lucienne Litjens Geijsterseweg 13 Geijsterseweg, V. Broekhuizenstraat, Witte 

Vrouwenstraat,Valkenkampstraat, 
Herenpasweg,Geeststraat 

MariekeVollenberg Ooster Thienweg 18 Ooster Thienweg,Wester Thienweg, 
Hatendonckstraat 

Marli Janssen Spurkterdijk 5 Spurkterdijk, Rosmolenweg, Boshuizerweg 
Lizanne Arts  Buitenhof 25 Gildestraat, Buitenhof 
 
 
Inleveradressen voor Jeu de Boules:   
J.  Wilms, Boterbloem 64, Venray, M. Künen Watermolenstraat 12. 
 
Contacpersoon voor Tennis:  Jos Albers 
 
 
BUITENDORPSE LEDEN SVO kunnen zich per email aanmelden: rene.de.kleijn@home.nl 
 



 



 

ASTMA FONDS Longpatiëntenvereniging 
Rayon Limburg. 
Werkgroep Venray/ Horst. 

 
Nederland telt 1 miljoen mensen met een chronische longziekte.Ze wonen in elke stad, in elk dorp 
en in elke wijk of buurt. Vaak kennen we lotgenoten in onze omgeving niet. 
 

Daarom hebben we een ontmoetingsmiddag georganiseerd, die mensen met een chronische 
longziekte bij elkaar brengt. Samen kan men informatie ontvangen van apotheker Martin Kingma, 
van de Escura apotheken in Venray over medicijnen, medicijngebruik en hulpmiddelen. Men kan 
dan vragen stellen en erover praten. 
 

Deze ontmoetingsmiddag vindt plaats op donderdag, 28 april 2011 in de kelder van het Rode Kruis 
aan de Bergweg 4, 5801 EG in Venray. De ruimte is goed voor rolstoelgebruikers te bereiken. De 
ingang is duidelijk aangegeven. 
 

U bent welkom vanaf 13.30 uur met uw partner/ mantelverzorger. Het programma begint om 14.00 
uur en zal duren tot 16.00 uur. 
 

De entree, een kop koffie of thee en een consumptie zijn gratis. 
 

Heeft u een longziekte en wilt U graag deelnemen aan deze middag?  Neem dan contact op  
met  Hans Hagens, Radmakerstraat 6, 5961 KC Horst. Telefoon 077-3985492.of via E-mail: 
hans.hagens@hetnet.nl 
 

Astma Fonds/Longpatiëntenvereniging. 
Rayon Limburg. Werkgroep Venray/Horst 
Hans Hagens. 
 
 
Opgavenformulier stratentoernooi: OOSTRUMSE SPORTDAG 5 juni 2011 
 
 
Kruis 1 hokje naar keuze aan. Je kunt je slechts voor één toernooi aanmelden. 
 
Naam        Leeftijd 
 
Adres 

 
 
 
 

 
Kruis 1 hokje naar keuze aan. Je kunt je slechts voor één toernooi aanmelden. 
 
Naam        Leeftijd 
 
Adres 
 

 
 
 

 
Kruis 1 hokje naar keuze aan. Je kunt je slechts voor één toernooi aanmelden. 
 
Naam        Leeftijd 
 
Adres 
 

 
 

Ik geef me op voor:    voetbal    korfbal  tennis         jeu de boules 

Ik geef me op voor:    voetbal    korfbal  tennis         jeu de boules 

Ik geef me op voor:    voetbal    korfbal  tennis        jeu de boules 



  

KWEKERIJ “DE LIFRA” HEEFT WEER BOORDEVOL ACTIES 
 

ALLEEN MET KONINGINNEDAG 
 

LOBELIA’S 12 VOOR € 1,50
Staande geraniums € 0,75

 
verder, surfinia, petunia hang lobelia, bacopa 

afrikanen, vlijtige liesjes, begonia sanvitalia, verbena 
knol en hang begonia, million bells, fuchsia 

 
ENZ ENZ ENZ alle kleuren en maten en meer dan 250 soorten kleuren en soorten 

 

KWALITEITSPLANTEN TEGEN SUPERPRIJZEN. 
 
KWEKERIJ DE LIFRA IS ALTIJD OPEN 
ma/vr.9:00 tot 20:00 zaterdags tot 18:00 
en iedere zondag in mei 10:00 tot 15:00 
 

KONINGINNEDAG OPEN 10:00 tot 16:00 
 

KWEKERIJ DE LIFRA lorbaan 12A,Veulen-venray 
nabij center parcs het meerdal.0614217697 




