
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
Za. 14 mei 09.00u. Inzamelen oud papier 
  15.00u. Leerlingen tamboerkorps 
Zo. 15 mei 11.00u. Hans Simonsdag te Well (optreden tamboerkorps Oostrum 13.00u.) 
  13.00u. Optreden jeugdslagwerkgroep Hit-It tijdens open dag Kunstencentrum  
Ma. 16 mei 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 
  20.00u. Repetitie orkest 
Wo. 18 mei 19.00u. Repetitie jeugdslagwerkgroep Hit-it 
  19.00u. Leerlingen tamboerkorps 
  20.00u. Repetitie tamboerkorps 
* Voor meer informatie zie www.smtinfo.nl 
 
Agenda: 
28 mei  Inzamelen oud papier 
29 mei Mariaprocessie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grote schoonmaak van onze kerk op 24 mei 2011   
 

Dinsdag 24 mei 2011 vindt vanaf 9.00 uur de jaarlijkse  
grote schoonmaak van onze kerk plaats.  

 
De vaste poetsvrijwilligers vinden het fijn als meerdere parochianen een handje komen 
helpen. Daarom is iedereen die kan/wil poetsen van harte welkom. 
Veel handen maken licht werk en hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd. Er wordt gezorgd voor koffie en vlaai!             
 

 
Bij voorbaat allemaal hartelijk dank voor uw hulp en medewerking!!!                                 
 

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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ZATERDAG 14 MEI 09.00 – 12.00 uur. INZAMELING OUD PAPIER 
 

LOCATIE: TERREIN van RATTINGEN, OIRLOSEWEG



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

                                     
     
       

 
Zondag 15 mei  9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)    
    jaardienst overleden ouders Handrie en Nel van den Berg-Linskens,  
    overleden ouders Rongen-Rutten,   
    Mevrouw Maessen-van de Voort,  
    Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,   
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.            
 
               Misdienaars: Bennie, Chris en Jack    
 
 
Donderdag 19 mei 9.00 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 



 
 
 
 
 
MEI 
 
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 
 
AUGUSTUS 
 
04  Augustus Wandelen        KBO 
17 Augustus Kevelaer met Oirlo & Castenray     KBO 
18 Augustus Wandelen        KBO 
28 Augustus   Luikse markt        Harmonie 
 

2011 



  

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 



 
 

 

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 



 



 
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 
 



 



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 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zonnebloem loterij 2011. 
 

Vrijwilligers verkopen Zonnebloemloten van 16 mei tot en met 10 juni. 
De loterij van de Zonnebloem zorgt ervoor 

dat wij als vrijwilligers, mensen die door ziekte of handicap beperkingen 
hebben, kunnen helpen met een dagje uit of een vakantie. 

 
Er zijn ook dit jaar weer mooie prijzen te winnen. 

De loten kosten € 2.00 per lot. 
Steun onze actie. 

 
Vrijwilligers van de Zonebloem afdeling “Oicastrum”. 

 

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 



S.V.OOSTRUM DAMES 1  

PROMOTIE NAAR DE  

2DE KLASSE, 

PROFICIAT 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een welverdiende knappe prestatie!! 



 
 

SV Oostrum Jeugd 
 
 
Uitslagen Zaterdag 7 mei     
 
Kronenberg A2CO-S.V. Oostrum A1,0 - 1  
S.V. Oostrum A2-Venray A4,0 - 4  
S.V. Oostrum M11B1-SJVV M11B1,0 - 8  
S.V.Oostrum C2-Venlosche Boys C4,6 - 4  
S.V.Oostrum D2-GFC'33 D2,5 - 0,KAMPIOEN PROFICIAT 
United D3CO-S.V. Oostrum D4G,3 - 2  
Wittenhorst E8-S.V.Oostrum E3,6 - 4  
Wittenhorst F7-S.V.Oostrum F2,0 - 10,Speler van de week Het Hele Team 
S.V.Oostrum F3-Blerick F3G,9 - 0  
SSS'18 F5-S.V.Oostrum F4,0 - 19   
     
Programma Woensdag 11 mei     
 
S.V. Oostrum M11B1-Venray M11B1,19.00  
S.V. Oostrum F1-EWC'46 F1,18.30  
     
Programma Zaterdag 14 mei     
 
S.V. Oostrum MP1/2-Ysselsteyn MP1/2,10.00  
Oostrum E3-toernooi HBSV   
     
Programma Dinsdag 17 mei     
 
Oostrum D1-Baarlo D1,19.00 
 

 
 

Op Goede Vrijdag hebben we met de SVO onze bloemenactie uitgevoerd.  
Het was schitterend en waren er veel helpende handen.  

De plantjes gingen als warme broodjes. De actie was wederom een succes,  
het bestuur wil dan ook de grote en kleine meiden die zich hiervoor  

hebben ingezet hartelijk bedanken.  
Ook danken we de inwoners van Oostrum voor het financieel steunen van onze vereniging. 

 
 

Bestuur S.V.O.  
 



SV Oostrum Senioren 
 
Uitslagen Dinsdag 3 mei      
 
Leunen 4-S.V. Oostrum 3,1-4 
 
Uitslagen Zaterdag 7 mei      
 
Elsendorp-S.V. Oostrum Vet.,0-6 
 
Uitslagen Zondag 8 mei      
 
S.V. Oostrum 1-Venlo 1,2-3 
S.V. Oostrum 2-JVC Cuijk 4,5-3 
S.V. Oostrum 3-Sporting S.T. 2,1-3 
SSS'18 6-S.V. Oostrum 4,3-1 
BVV'27 2-S.V. Oostrum 5,4-1 
Meterik 5-S.V. Oostrum 6,2-1 
DAW DA1-S.V. Oostrum DA1,0-1 
 
Programma Zaterdag 14 mei      
 
Veteranentoernooi aanvang 13.00 uur      
 
S.V. Oostrum Vet.   
S.V. Oostrum 6      
 
Programma Zondag 15 mei      
 
S.V. Oostrum 3-Melderslo 2,12:00  
S.V. Oostrum 4-Volharding 6,12:00  
S.V. Oostrum 5-EWC'46 4 9:30  
VOW DA1-S.V. Oostrum DA1,10:30   
 
Programma Dinsdag 17 mei      
 
Leunen 6-S.V. Oostrum 6,19:30 

 
 

 



Oostrum dicht bij stunt in laatste 
wedstrijd van het seizoen 

Oostrum heeft haar huid duur verkocht tijdens de slotwedstrijd van het 
seizoen tegen kampioenskandidaat Venlo. Pas twee minuten voor het 
einde moest de jonge equipe van Wim de Roy capituleren: 2-3. Voor 
aanvang van de wedstrijd werd keeper Ralph Kessels gehuldigd 
vanwege het feit dat hij 250 wedstrijden voor Oostrum 1 het doel 
verdedigd heeft. 

De wedstrijd begon met een goed spelend Venlo als bovenliggende partij. Oostrum moest terug en 
m.n. de sterk spelende aanvoerder Joosten van de gasten voerde de regie. Na acht minuten nam 
Venlo dan ook een logische voorsprong toen diezelfde Joosten zijn directe bewaker opzij zette en 
de bal onder de jubilerende doelman Kessels schoof: 0-1 voor de gasten. Oostrum leek nu beter 
bij de les, schudde de schroom van zich af en kwam meer aan voetballen toe. Enkele tactische 
omzettingen in het veld pakte goed uit en na twintig minuten was de gelijkmaker een feit. Bart 
Direks ging op rechts door en leverde een puike voorzet af die door Chris Wilschut met het hoofd 
tot doelpunt werd gepromoveerd: 1-1. Venlo leek van slag en Oostrum rook bloed. Binnen het half 
uur was de voorsprong dan ook daar toen een lange bal van achteruit door de Venlose defensie 
niet goed werd verwerkt en Chris Wilschut oog in oog met de Venlo doelman verscheen. Met een 
simpele schuiver in de korte hoek rondde Oostrum’s topscorer, die toch alweer 12 keer wist te 
scoren dit seizoen,  koelbloedig af: 2-1. De kampioenskandidaat wankelde en tot aan de rust kreeg 
Oostrum drie prima mogelijkheden om de marge verder te vergroten. Eerst mocht Wilschut vanaf 
de rand van het strafschopgebied vrij uithalen, hij deed dit echter iets te hoog. Vervolgens 
verschenen Niek van Bergen en Rik Schlepers om de beurt alleen voor de Venlo-doelman maar 
helaas wisten beide de trekker niet over te halen. Zo werd de rust bereikt met een kleine 
voorsprong voor Oostrum . 

De tweede helft moest Venlo komen om hun kampioenskansen in leven te houden. Oostrum 
moest terug  en kwam er nog slechts sporadisch uit. Hele grote kansen leverde dit vooralsnog niet 
op en het geloof in een stunt werd hierdoor steeds groter. Een twintig minuten voor tijd kreeg dit 
geloof een flinke dreun toen uit een corner toch de gelijkmaker viel. Deze corner kwam tot stand 
doordat Oostrum-doelman Kessels oog in oog met een Venlo aanvaller als winnaar uit de bus 
kwam en Frank Frederix hem op de doellijn assisteerde ten kostte van een hoekschop. Uit deze 
hoekschop ontstond een scrimmage, Venlo aanvaller lei Janssen kreeg de bal wat gelukkig voor 
de voeten en tikte de bal binnen: 2-2. Nu rook Venlo bloed en verwoed gingen de gasten op zoek 
naar de winnende treffer. Deze bleef lang uit en net op het moment dat eenieder dacht dat deze 
wedstrijd een gelijkspel op zou leveren viel er alsnog een beslissing. Een voorzet van links kwam 
voor de voeten van invaller Kraus en deze schoot onberispelijk binnen: 2-3. Oostrum probeerde 
nog met alles wat het in zich had een gelijkspel te forceren en kreeg hiervoor nog een kans toen 
Bart Direks vanaf de rand zestien uithaalde maar zijn schot naast het doel zag belanden. Na exact 
negentig minuten vond de prima leidende arbiter het genoeg geweest en blies voor het laatst. De 
opluchting bij Venlo was enorm en Oostrum kon met opgeheven hoofd het veld verlaten. Na een 
seizoen wat gekenmerkt werd door veel momenten van “net niet” moet Oostrum na 1 seizoen 
helaas weer de gang naar de vijfde klasse maken. Deze wedstrijd was dan ook kenmerkend voor 
het afgelopen seizoen waarin Oostrum met momenten leuk meedeed maar op beslissende 
momenten vaak het onderspit moest delven.  



Competitie in stijl afgesloten 
 

SV Oostrum 2 – JVC Cuijk 4  5 - 3 
 

Sinds het begin van de competitie in september vorig jaar stond de wedstrijd van vandaag al 
met rood omcirkeld. Dit zou de wedstrijd worden waarin de beslissing om het kampioenschap 
ging vallen. Maar helaas, in de praktijk bleek het toch anders uit te pakken. JVC had zich 
gedurende de eerste 21 wedstrijden van het seizoen schier onverslaanbaar getoond en had 

drie weken eerder de titel al voor zich opgeëist. Vandaag stond er dus een wedstrijd om des keizers baard op het 
programma, wat zoveel betekent als ‘nie zó hieël errug veul’. Wat weer niet gezegd kan worden van de baard van 
Gradje ‘Mouth’, inderdaad die van MacNeal. 
In principe dus een wedstrijd om niets, aangezien SVO de tweede plaats een week eerder al veilig had gesteld. 
Maar natuurlijk nog altijd een wedstrijd tussen de nummers 1 en 2 van de competitie en een uitgelezen kans voor 
SVO om het seizoen met glans af te sluiten. Want ondanks het verlies van het kampioenschap kunnen de ideale 
schoonzonen terugkijken op een prachtig jaar, waarin de prestatie van een seizoen eerder, het opeisen van plek 
twee, werd geëvenaard. En zoals een groot voetballer (zo ongeveer) ooit zei: nummer 2 worden is moeilijk, 
nummer 2 blijven bijna onmogelijk. Een waarheid als een koe! 
Dat die koe na de wedstrijd geen koe bleek te zijn maar 25 kilo barbecue vlees was voor SVO 2 natuurlijk een 
goed vooruitzicht, maar de gedachten mochten niet afdwalen voor JVC was verslagen. En na het experiment van 
vorige week, waarin Bram ‘Bompa’ Broeren nog de spitspositie bezette, gebeurde dat in de bekende opstelling. 
Met ‘Bompa’ weer gewoon achterin, maar nog wel zonder Roy ‘Matsoe Matsoe’ Willems in de punt. Die was de 
voorbije week namelijk op zoek gegaan naar de laatste sneeuw in Europa en had de trainingen moeten laten 
schieten. Gezien zijn zongebruinde hoofd als Dries Roelvink in gele slip in zijn beste dagen, er van uitgaande dat 
ook Dries Roelvink beste dagen heeft gehad, was het echter de vraag of hij enig wit poeder had weten te vinden. 
Die vraag bleef voorlopig onbeantwoord. 
Na het feliciteren van JVC met het behaalde kampioenschap en het afronden van de nodige protocollaire 
handelingen, bleek de Engelse scheidsrechter gelukkig toch Nederlands te spreken en kon de wedstrijd van start 
gaan. JVC was duidelijk een ploeg die baat had bij een rustige wedstrijd en opende voorzichtig. Maar omdat het 
leek of SVO was bevangen door de hitte of met de gedachten misschien toch al bij de bbq en de bijbehorende 
alcoholische versnaperingen was, werd het eerste gevaar toch gesticht door JVC. 
Al in de derde minuut werd een diepe bal door ‘Bompa’ verlengd tot over keeper Sjors ‘Jordi’ Gommans en viel 
pardoes in het doel. Prachtige lob en ’t Twed snel op 0-1 achter. Dit was niet de start waar op voorhand  op was 
gehoopt. Zeker niet nadat naïef verdedigen in de zesde minuut de 0-2 inluidde. De wedstrijd was amper gestart of 
leek al bijna gespeeld! 
Alsof de toeschouwers naar bekervoetbal van een jaar of 14 geleden stonden te kijken, toen een team per klasse 
verschil al op voorhand een doelpunt cadeau kreeg, zo begon de wedstrijd voor SVO. Starten met een 0-2 
achterstand tegen de kampioen. Dat was geen makkelijke opgave. 
Toch leek het geloof niet uit de hoofden van spelers, staf en supporters verdwenen te zijn. Zeker niet nadat Arjan 
‘Der Bomber’ Kempen in minuut 19 uit een corner van ‘Freddy’ van der Velpen de 1-2 binnenwerkte. Of was het 
Marc ‘We maken er gehakt van’ Biermann die het laatste zetje gaf? Het doelpunt viel in ieders geval uit een 
klutssituatie voor het doel waarbij de gelegenheidskeeper van JVC er niet al te best uitzag. Een paar seizoenen 
terug zou dit tot een Grandelletje zijn gedoopt, ware het niet dat de oud-keeper van Utrecht volledig uit beeld is 
verdwenen en momenteel zijn dagen slijt in de tweede Franse liga. Bij deze dus gedoopt tot een echte Ogmundur 
Olafsson. En ja, het is de moeite waard om YouTube hiervoor op te starten. 
Toen voor rust ook nog de 2-2 viel, had de eerste helft net zo goed niet gespeeld hoeven worden. Al was de 
gelijkmaker van zo’n pure schoonheid dat die niemand mag worden onthouden. Een voorzet vanaf rechts werd 
door ‘Bierie’ met een omhaal in het doel geplaatst. Echte spitsen weten het doel blijkbaar ook te vinden zonder er 
naar te kijken. Prachtig doelpunt! 
Na de thee, echte voetballers drinken inderdaad ook bij 30+ graden thee tijdens de rust, begon de wedstrijd dus 
van voor af aan. En toen SVO in minuut 66 weer op achterstand kwam, moest er karakter worden getoond. Er zijn 
mensen die beweren dat echte mannen geen kaas eten, maar daar was vandaag niets van waar. Want na de 2-3 
bleek Oostrum op karakter voor de tweede keer een achterstand om te kunnen buigen. 
Net voor de drinkpauze in de tweede helft stond SVO al weer op gelijke hoogte nadat ‘Der Bomber’ weer uit een 
corner, deze keer van Dennis ‘Nolly’ Nohlmans, had weten binnen te prikken. Prachtige kopbal via binnenkant 
paal binnen! 
En dat de ideale schoonzonen vandaag wilden laten zien ook van JVC te kunnen winnen, bleek in het laatste 
kwartier. Het kwam uit de kleine teen, maar in minuut 77 werd Cuijk als een ouderwetse Frankfurter geknakt. 
Assist ‘Der Bomber’, doelpunt van Roy ‘Krullie’ van Delft. Oostrum voor het eerst vandaag op voorsprong! 
Alsof het zo moest zijn werd het slotakkoord van de wedstrijd en van het seizoen geschreven door topscorer ‘Der 
Bomber’. Op aangeven van ‘Matsoe Matsoe’, nog steeds zongebruind maar zonder gele slip, schoot ‘Der Bomber’ 
de 5-3 binnen! Oostrum 3 punten en de kampioen verslagen!! 
Rest ons niets anders dan alle sponsors en supporters te bedanken voor het fantastische seizoen. We hopen u 
ergens in september weer te mogen begroeten als ’t Twed voor de derde keer onder Jr. een gooi zal doen naar 
het kampioenschap in 4J. Arrivederci en een fijne zomerstop! 
 
Aostrum 2. 



 
 

Jan Linders actie 
 
 

SVO Oostrum geeft de voorzet en jullie kunnen de bal erin koppen.  

En jullie zijn de mensen die bij Jan Linders in Venray boodschappen gaan doen.                          
Vanaf 26 april t/m 21 mei ontvang je bij elke 10 euro boodschappen een munt en die mag je in de 
koker van SV Oostrum deponeren. De vereniging met de meeste muntjes krijgt ook het meeste 
geld. Daarnaast gaat de vereniging op 14 mei van 10.00 tot 16.00 uur met de jeugd van de beide 
afdelingen Voetbal en Korfbal op de parkeerplaats staan om de kinderen bezig te houden in een 
pannakooi of doelschieten of een bal in een korf werpen, zodat vader of moeder in alle rust hun 
boodschappen kunnen doen bij Jan Linders. 
 
MAAR DAT DOEN WE NATUURLIJK OM NOG MEER MUNTJES TE VERDIENEN. 
 
En als je onze vereniging een toffe vereniging vindt, dan kun je een stem uitbrengen op de website 
van Jan Linders. Geef het door aan je vrienden en kennissen, want hier is ook nog een keer 500 
euro mee te verdienen. 
 
Dus stem op SVO via http://clubspaaractie.janlinders.nl/zoek/335  
 
 

 
Cursus ‘Met lef! 

 
In mei gaat in Venray de cursus ‘Met lef!’ weer van start en wordt verzorgd door de 
afdeling Preventie en Informatie van Vincent van Gogh.                                                
De cursus is effectief gebleken voor mensen die snel onzeker zijn, negatief over 

zichzelf denken en zich veel zorgen maken over wat anderen van ze vinden. De cursus bestaat uit 
informatie, tips en concrete oefeningen. 
 
Informatie en/of aanmelding: Informatiecentrum Geestelijke Gezondheid,                                             
tel. 0478 – 527066 of igg@vvgi.nl.  
 
 
 
 
 



 

 

Autorijden anno 2011 
Hoe oud is uw rijbewijs????? Voor meerdere leden van de KBO is het mogelijk misschien al wel 
zo’n 50 jaar geleden dat u het belangrijke roze papiertje hebt gehaald.                                             
Maar wat is er in die tijd allemaal veranderd? Hoogste tijd om het deze avond nog eens op te 
frissen en aan te vullen, maar natuurlijk ook antwoorden op uw vragen te geven.                             
Dhr Rick Gielens, Binnenhof 23, heeft sinds dit jaar een autorijschool in Oostrum.                         
Samen met een collega gaat hij er voor ons een leerzame avond van maken.                                     
U bent van harte welkom op dinsdagavond 24 mei om 19.30 uur in d’n Oesterham. 

 

Dames en Heren gemengd koor. 
 

Enkele veranderingen om te noteren 
 

Zondag 22 mei zingt het gregoriaans koor. 25 mei is er geen repetitie. 
Zondag 29 mei om 10.00 uur processie.  

5 juni zingt het Linders koor,onder leiding van Albert Linders. 
Zaterdag 11 juni om 19.00 uur avondmis. i.v.m. Pinksteren 

Zondag 9 oktober koor Oirlo 
Zondag 16 oktober zingt de Aostrumse Zangcomponeej 

 
Vriendelijke groet. Leny Versteegen 

 

 

 

 

 

Garage Janssen Wanssum is dinsdagmorgen, 3 mei getroffen door een grote brand.           
De werkplaats van ons autobedrijf heeft forse schade opgelopen.                           

Een gedeelte van de showroom, het tankstation en een naastgelegen bedrijf konden gelukkig 
door de brandweer worden gered. Op dit moment zijn wij met man en macht bezig om op korte 
termijn onze werkzaamheden weer te kunnen hervatten. Telefonisch zijn we vanaf heden weer 
goed te bereiken onder 0478-531515. Graag willen alle mensen bedanken voor hun steun en 

mede leven in deze situatie. Met name van Leendert Transport, Mister Kools en Jakobs 
Dakbedekkingen zijn we zeer dankbaar voor hun snelle hulp.                              

Wij hopen u binnenkort als klant weer te mogen begroeten. In onze nieuwe tijdelijke locatie op 
Stayerhofweg  4c  Wanssum (langs Mari Wanssum) 

Dank voor uw begrip. 

Directie en medewerkers 
Garage Janssen Wanssum 



Aan alle inwoners van Oostrum 
 
De gebundelde collecte van 2011 ligt weer achter ons. Ook dit jaar is het 
resultaat mooi en is het volgens het Collectanten Comité Oostrum allemaal naar 
wens verlopen. 

 
Op de lijst in dit Oostrum’s Weekblad staan de bedragen die voor de veertien organisaties zijn 
opgehaald. De bedragen zullen, na aftrek van de onkosten voor het kopieerwerk, worden 
overgemaakt naar de betreffende organisaties. 
 
Het Collectanten Comité Oostrum dankt u hartelijk voor uw medewerking. Het was heel prettig dat 
velen van u de enveloppe al hadden klaar staan. Natuurlijk worden de collectanten die de 
enveloppen hebben rondgebracht en weer opgehaald extra hartelijk bedankt voor hun inzet. 
 
Vriendelijke groeten, namens het Collectanten Comité Oostrum, 
 
Koos Künen, Watermolenstraat 12, tel: 585186 
 
 
 
 

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 20 mei bij Martine Weijs tel. 581656, ook introducés zijn welkom.   
 
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 20 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.  
 
 
 
      
 
          
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planten kwekerij de lifra bied weer aan: 
 

Gazanias schitterend voor de volle zon NU,10 voor € 4,00 
verder geraniums 0,75 12 perkplanten 12 voor € 1,50 

million bells diverse kleuren nu 0,75.grote potten 
surfinia s (hangpetunia) nu 10 voor € 9,50 

vijtige liesjes NU 10 voor € 2,00 petunia s 0,25 
 

ENZ ENZ meer dan 250 soorten en maten 
 

DE GROOTSTE SORTERING VAN BALKON PERK EN HANGPLANTEN. 
 

ook vele soorten kuipplanten vanaf € 5,00. 
 

KWEKERIJ DE LIFRA.alleen wij..........zetten de prijs erbij 
 

altijd open 7dagen per week. ma t/m vr van 9:00 tot 20:00 
zaterdags van 9:00 tot 18:00  

zondags in mei van 10:00 t/m 15:00. 
 

TEL. 06 14217697 
 



 

2011 
 

 

Rekeningnummer en o.v.v. 
 

Bedrag 

 

Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan mensen in nood. 

Zonder mensen uit te sluiten. 

www.rodekruis.nl 

 
€ 556,07 

 

 

Iedereen gezonde longen! Met uw bijdrage lukt dit. Het Astma Fonds 

helpt mensen met ademhalingsproblemen, zoals  astma en de longziekte 

COPD. www.astmafonds.nl 

 

€ 584,34 

 

 

Steunt projecten en activiteiten ten behoeve van mensen met een 

verstandelijke handicap. 

www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl 

 

€ 365,36 

 

 

De Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed 

t.g.v. brandwonden tot een minimum beperken. 

www.brandwonden.nl 

 

€ 460,37 

 

 

 

Geeft kinderen met een moeilijke thuissituatie gewoon een beetje geluk. 

www.kinderhulp.nl. 

 

€ 382,12 

 

 

Bevordert epilepsiebestrijding en epilepsiezorg door middel van 

voorlichting en wetenschappelijk onderzoek.   

www.epilepsie.nl 

 

€ 390,86 

 

         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 

 

€ 307,96 

 

 

Deze organisatie doet wetenschappelijk onderzoek, geeft voorlichting en 

behartigt de belangen voor iedereen die met dementie te maken heeft. 

www.alzheimer-nederland.nl 

 

€ 532,26 

 

 

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 

 
€ 554,71 

 
 

 

Stelt zich ten doel de preventieve en curatieve bestrijding van 

hersenziekten. 

www.hersenstichting.nl 

 
€ 523,96 

 

 

 

Werkt voor de naleving van de mensenrechten. 

www.amnesty.nl 

 
€ 340,36 

 

 

1 op de 3 Nederlanders overlijden aan een hart- of vaatziekte.  

Daar moeten we wat aan doen! Help mee! 

www.hartstichting.nl 

 

€ 756,31 

 

 

De Nier Stichting zet zich in voor een toekomst met zo min mogelijk 

nierziekten en een betere toekomst voor nierpatiënten.  

www.nierstichting.nl 

 

€ 630,28 

 

 

KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk 

onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving. 

www.kwfkankerbestrijding.nl 

 

€ 992,22 

 

  

Totaal 

 

€7377,18 

 

 

 

= Gezonde longen van 
levensbelang= 

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


 



 
Ja hoor…………..daar gingen we weer.              
 
Op woensdag 27 april trokken we met onze 
Zonnebloemafdeling naar Sevenum om daar alles 
te weten te komen over het kweken van paling.  
 
Daar aangekomen kregen we eerst koffie met 

gebak. Meteen daarna begon er een uitgebreide uitleg met fotopresentatie erbij over de 
palingkwekerij. Een heel persoonlijk verhaal over het zelfstandig ondernemen en de risico’s ervan. 
Een hele investering is het opzetten van zo’n bedrijf. 
Tussen de bedrijven door kregen we een “amuse”van paling gedrapeerd op sla met daarover een 
mosterdsaus. Heerlijk! 
Toen werd er voor onze ogen een aantal palingen perfect gefileerd en na nog een drankje kregen 
we deze paling als fijne hap op een geroosterd sneetje brood. Zalig. 
Lik vinger lik duim………… 
Iedereen was opgetogen, het smaakte heerlijk en natuurlijk konden velen het niet laten om ook 
een palinghapje te kopen voor s ’avonds thuis. 
Kortom het was weer een bijzonder uitstapje waar we allemaal van hebben genoten. 
 
Het bestuur. 
 
 

 
Excursie Maascorridor Blerick 

 
 
Op zondag 15 mei organiseert IVN Geysteren-Venray een wandeling in het 

gebied de Maascorridor te Blerick.  
 
Natuur op de oevers van de Maas was zeldzaam geworden. Allerlei ingrepen hadden de rivier in 
Noord-Limburg langzaam maar zeker veranderd in een scheepvaartkanaal. 
Met het project Maascorridor is inmiddels op vele plaatsen langs de Maas natuur gerealiseerd. 
Sinds de start van het project zijn een zestal natuurgebieden geopend. In totaal zijn in het 
plangebied nu ongeveer 330 hectare oorspronkelijke rivier teruggekeerd en is de basis voor nog 
veel meer gelegd in de toekomst. Er is thans maar liefst een 10,5 kilometer lang aaneengesloten 
lint van natuurgebieden ontstaan. 
 
Tegelijkertijd wordt met de uitvoering van het project, een tweede voorname doelstelling, de 
hoogwaterproblematiek op een goede manier aangepakt. Waar mogelijk krijgt de rivier 
tegenwoordig weer de ruimte en de kans om haar oevers zelf vorm te geven. Door de rivier meer 
ruimte te geven kunnen de Maasoevers veranderen in een afwisselende langgerekte strook van 
moerassen, geulen, bloemrijke graslanden, ruigten en ooibos.  
 
Hier ontstaan de mooiste natuurgebieden met nevengeulen, honderden plantensoorten en vele 
vogels. Midden in de stad is hiermee vanaf 1995 een wandel- en natuurgebied van formaat 
ontstaan. De wandelroute mag met recht de groenste stadswandeling van Europa genoemd 
worden.  
 
De wandeling start om 10.00 uur en het startpunt is bij de parkeerplaats 
met infobord bij de kruising d’Ohenweg-Romeinenweg in Blerick. 
Hier staat ook een bord met Gallowayschilderij van de Springbeekschool. 
Deelname is gratis. 
 
De leiding van de wandeling is in handen van een tweetal gidsen van Het Limburgs Landschap. 
IVN Geysteren-Venray wenst u veel wandelplezier en een mooie zondagochtend! 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 



 
 
 
Chipknip-oplaadapparaten buiten gebruik 
 
 
Rabobank Venray gaat op een aantal locaties de Chipknip-oplaadapparaten buiten 
gebruik stellen en verwijderen. Daarvoor zijn een aantal redenen.  
 
De laatste tijd ontvangt de Rabobank steeds vaker berichten dat de Chipknip 
oplaadapparaten doelwit worden van criminelen. Door middel van ‘skimming’* worden 
pincodes van klanten achterhaald om rekeningen leeg te halen. Het risico van 
‘skimming’ is groter op minder drukke plaatsen omdat daar minder sociale controle is.  
 
Daarnaast wordt de Chipknip-oplader steeds minder, en op sommige plaatsen 
nauwelijks nog, gebruikt. Dat komt omdat je bij de meeste winkeliers tegenwoordig 
ook kleine bedragen kunt pinnen.  
 
Door het frauderisico en het beperkte gebruik van de Chipknip-oplader heeft de 
Rabobank besloten om in de komende week de Chipknip-oplader in Oostrum 
(Watermolenstraat 1) weg te halen. 
 
Uiteraard kunt u nog steeds uw Chipknip opladen bij onze kantoren in Venray en 
Wanssum.  
 
 
* Skimming is het kopiëren van uw pasgegevens door het plaatsen van een illegaal 
kaartleesapparaatje. Daarnaast wordt een camera boven het toetsenbord geplaatst, 
waarmee de pincode van de gebruiker wordt achterhaald.  
 
Tip: Houd altijd een hand boven het intoetsen van de pincode zodat de camera de 
pincode niet kan opnemen. Zonder pincode zijn de geskimde bankpas gegevens voor 
de crimineel onbruikbaar. 

 
 
 
 
 
Rabobank Venray   (0478) 530 300 
www.rabobank.nl/venray 
 



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 



 

 

 

 

 

 

 

28 & 29 Mei Jubileumfeest voor Iedereen en Overal!!!!! 

 Op het feestplein, Forest/Roelanzia Ysselsteyn 

                        ZATERDAG 28 mei: 

            COEN & SANDER-SHOW (bekend van 3-FM) 
DJ-Izzy en WILD-2 

VOORVERKOOP is van start € 10,00 p.p. vol=vol 
 

Met jouw  Coen en Sander-entreekaartje maak je kans een scooter te winnen! 

Die waanzinnig mooie scooter is NU bij ons te bewonderen!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
(Trekking winnaar Scooter 29 mei in de loop van de middag door ???????) 

 

ZONDAG 29 mei: 
Doorlopend feestprogramma v.a. 13.30 uur voor jong en oud (vrij entree) 

m.m.v.: 

 

 

 

   

 

 

 
WWW.Forestpilot.nl    WWW.Roelanzia.nl     

http://www.forestpilot.nl/
http://www.roelanzia.nl/



