
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MARIAPROCESSIE  OOSTRUM  OP  ZONDAG  29  MEI  2011 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bewoners van de processieroute rondom de kerk worden vriendelijk verzocht 
de vlag uit te steken tijdens de Hoogmis en Mariaprocessie op zondag 29 mei 2011!  
 
Allemaal heel hartelijk dank voor uw belangstelling en medewerking!      
 
Namens de Mariaprocessiecommissie en het Kerkbestuur van Oostrum,                        
 
Jos de Beer                    

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. 20                                                                       Sluitingsavond in te leveren kopij:
             19 mei 2011                                                                                       Maandagavond 18.00 uur

Op zondag 29 mei a.s. vindt weer de jaarlijkse 
Mariaprocessie van Oostrum plaats.  
 

Om 10.00 uur begint de plechtige Hoogmis en daarna 
wordt omstreeks 11.00 uur via de gebruikelijke route de 
Mariaprocessie door Oostrum gehouden.  
Pastoor A. Keller is de voorganger.  
In deze Mariaprocessie wordt het kostbare en zegenrijke 
beeldje van O.L. Vrouw van Oostrum “Behoudenis der 
Kranken” meegedragen. 
Bovendien wordt de Hoogmis met Mariaprocessie 
opgeluisterd door de Harmonie Sub Matris Tutela,  
het Gemengd Koor van Oostrum en het Onze Lieve  
Vrouwe Gilde uit Holthees. 
Kinderen van de Oostrumse basisschool zullen tijdens de 
processie bloemen strooien. Vrijwilligers zullen de kerk, 
het dorpsplein  en de processieroute feestelijk versieren. 
Na afloop van de traditionele Mariaprocessie zal het Gilde 
uit Holthees op het Dorpsplein vendelzwaaien.                     
Hopelijk kan de parochie Oostrum weer rekenen op vele 
bedevaartgangers, die na afloop op het  Dorpsplein nog 
wat na kunnen praten onder het genot van een kopje 
koffie, dat hun gratis wordt aangeboden door de 
Mariaprocessiecommissie en het Kerkbestuur van 
Oostrum!                             
                
Het kan weer een mooie dag worden in Oostrum,           
dat al 661 jaar bestaat als bedevaartplaats!             
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

                                     
     
       

Zondag 22 mei  9.30 uur: Hoogmis (Venray’s Gregoriaans Koor)    
    jaardienst Piet Jansen,  
    overleden ouders Piet Peeters en Jo Peeters-Verstegen,    
    overleden ouders en familie Sikes-Rutten,  
    Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,   
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.            
 
               Misdienaars: Chris, Esmee en Charel   
 
Donderdag 26 mei 9.00 uur: H. Mis                                                                         
 
Zondag 29 mei 10.00 uur: Hoogmis met Mariaprocessie!             
 
PS:  Op zondag 8 mei is Guus Camps in onze kerk gedoopt!                                         
 
 
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 



 



 
 
 
 

Ma. 23 mei 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 
  20.00u. Repetitie orkest 
Wo. 25 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  
 

 

Lezing ziekte van Lyme. 
 

IVN Geysteren-Venray organiseert op maandagavond 23 mei in de Kemphaan, Kennedyplein 
Venray een lezing over de beet van een teek en de gevolgen hiervan. Mensen die in het bos en de 
natuur lopen een reëel risico om door een geïnfecteerde teek te worden gebeten. Meestal is zo'n 
beet onschuldig, maar een teek kán de ziekte van Lyme overbrengen. Dat is een ziekte die 
ernstige gevolgen kan hebben.  
 

Wat zijn teken?  

Teken zijn spinachtige beestjes van 1 tot 3 millimeter doorsnede, die leven van het bloed van 
mensen en dieren. Ze komen voor in bossen, duinen, heidegebieden, weilanden, parken en tuinen 
in het hele land. Het liefst zitten ze in struiken en grassen tot ongeveer anderhalve meter boven de 
grond. Van daaruit klimmen ze op de huid of kleren van voorbijgangers. Ze gaan op zoek naar een 
warm en vochtig plekje, bijvoorbeeld achter de oren, in de liezen, knieholtes of oksels. Bij kinderen 
zijn teken vaak op het hoofd te vinden: bij de haargrens en achter de oren. Teken bijten zich vast 
in de huid en zuigen zich vol met bloed. Meestal merkt u daar niks van. Een teek kan uren tot zelfs 
dagen op uw huid zitten zonder dat het opvalt. Teken komen het hele jaar voor. Ze worden actief 
zodra de temperatuur boven de 8 graden stijgt. 

IVN Geysteren-Venray werkt veel met kinderen en volwassenen in de natuur. Geregeld krijgen wij, 
vragen over wat te doen bij een tekenbeet, maar ook over de gevolgen enz. Het lijkt ons daarom 
zinvol om voor onze leden en anderen belangstellenden een lezing te laten verzorgen door de 
Nederlandse vereniging van lyme patiënten. 

Marianne van de Pasch, werkzaam voor deze vereniging, zal U meer informeren over de ziekte 
van Lyme de gevolgen hiervan en wat U kunt doen om te voorkomen dat U deze ziekte oploopt. 
Wij heten U van harte welkom op deze leerzame lezing, welke begint om 20.00 uur. 

 

 

 

GEVONDEN

AXA‐fietssleutel in de van Broekhuizenstraat. 

Af te halen op de Oosterthienweg 28 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AFHALEN 
 

(A)   Maand Menu voor 2 personen     € 15,50 
 
• Babi Pangang 
• Krokante Kipfilét met zoetzuur en beetje scherpe saus 
• Saté 
• Varkensvlees met Indische gekruide saus 

 
(B)          Maand Menu voor 4 personen    € 31,- 

 
• Ti Pan Kipfilét 
• Babi Pangang 
• Krokante Kipfilét met zoetzuur en beetje scherpe saus 
• Saté 
• Varkensvlees met Indische gekruide saus 

 
 

(met Nasi, bami of rijst) 
 

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

Menu van de Chef 
 
 

Voor 2 personen   € 24,75 
 

Schitterend opgemaakte schaal om mee naar huis te nemen !! 
 

• Visfilét met pikante saus 
• King Do Kai 
• Runderhaas met groenten in Oestersaus 

 
 

(met Nasi, bami of rijst) 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Het volgende gezamelijke etentje staat gepland voor woensdag 25 mei  

Het is aspergetijd. 

Het voor- en nagerecht staat dan ook in het teken van deze lekkernij.  
 
Wat kunt u verwachten? 
 

Asperge soep 

-----------------------  
 Nieuwe aardappelen  

Worteltjes  
Peulen  

Cordon blue 

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

Asperge ijs 

 

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 21 mei 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 25 mei 
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.   
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  21 mei  bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



 
 

 

 

 
 

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 

 



Busreis Andre Rieu 12 juni 2011 
Het is bijna zover, na 8 maanden wachten toch eindelijk het 
concert van Andre Rieu. 
 
Hieronder vinden jullie het programma: 
 
 
Bussen zullen in nummervolgorde 1 t/m 9 als volgt voorrijden: 
Vanaf rotonde N270 Oostrum de Mgr Hanssenstraat inrijden, Hoefslag, via 
Randenrade naar de Watermolenstraat, hier opstellen in nummervolgorde.  
 

09:45 uur Bussen staan klaar 
10:00 uur vertrek naar concert  
14:30 uur aanvang concert 
17:30 uur einde concert 
18:30 uur aanvang terugreis 
21:00 uur geplande terugkomsttijd te Oostrum 

Alvast veel plezier!! 

Antoinet en Jan Verheijen 

 

 

DVD’s Aege Bòjjum Live en Pas Op! N.A.T. 
Het is alweer ruim een maand geleden dat de Oostrumse toppers op het podium stonden bij Aege Bòjjum 
Live en Pas Op! N.A.T.  
Gelukkig is er genoeg beeldmateriaal, zodat we alles nog eens kunnen herbeleven en goed kunnen 
nagenieten.  

Deze zijn te koop: 

DubbelDVD Aege Bòjjum Live (incl. fotoDVD van het hele weekend): € 7,50 
DVD Pas Op! N.A.T. (incl. fotoDVD van het hele weekend): € 5,- 
 
Interesse? Bestel ze dan voor 1 juni 2011 via aegebojjumlive@home.nl  
Graag vermelden: 
Welke DVD(‘s) je wilt bestellen 
Naam, adres en telefoonnummer 

DorpsBBQ 
 
Nog een paar maanden en dan is het alweer zomervakantie! Het is inmiddels traditie geworden dat we dit 
met het hele dorp in willen luiden met een gezellige BBQ. 
Dit jaar zal dat zijn op zaterdag 25 juni 2011. Het programma start om 18.00 uur met een luchtig concert, 
verzorgd door de diverse geledingen van Harmonie Sub Matris Tutela en rond 19.30 uur zal de BBQ van 
start gaan. 
 
Binnenkort volgt hier meer informatie over hoe je hierbij kunt zijn. Noteer alvast de datum en houd het 
Oostrums Weekblad goed in de gaten! 

 



 



 



 



 

 

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. 

 

Maria viering 
Dinsdag 31 mei organiseert de KBO afd.Oostrum de Maria Viering.                                             
Hiervoor worden alle senioren van Venray en de kerkdorpen uitgenodigd.                                         
De viering wordt voorgegaan door Pastoor Keller, en zal worden opgeluisterd door het gemengd 
koor met het zingen van Maria liederen. Aanvang van de H. Mis om 14.30 uur.                                
Na de H.Mis is er gelegenheid om gezamenlijk nog wat na te praten onder het genot van koffie en 
vlaai in Back in Time. Dus graag tot ziens op dinsdag 31 mei om 14.30 uur in Oostrum. 

 

Kasteeltuinen of Zoo Parc 
Het bestellen van kaarten is nog mogelijk bij Mien Raijmakers. 

 

 

S.V. Oostrum afdeling voetbal 
zoekt nieuwe bestuursleden 

Heb je interesse??  

Neem dan contact op met 

Sjef Arts tel. 584114 of Jacqueline van Kessel tel. 511041 
 



 



 
 
 
 
 
 
En Bloc is op zoek naar nieuwe leden, die ons blokfluitensemble komen versterken. 
Wij zijn blokfluitensemble “En Bloc” en zijn in 1985 opgericht. We repeteren elke woensdagavond 
van 20.00 – 22.00 uur in Venray onder muzikale leiding van Ans Thijssen. 
 

Vooral het plezier om samen muziek te maken staat bij En Bloc voorop. Verder hebben we als doel 
blokfluitmuziek te spelen zoals het moet: mooi en goed. En Bloc brengt blokfluitmuziek uit alle 
tijden en is regelmatig te beluisteren bij speciale gebeurtenissen, tijdens kerkdiensten en concerten 
met andere gezelschappen, bijvoorbeeld koren. 
 

Ben jij degene, die ons blokfluitensemble komt versterken, dan kun je contact opnemen met Josien 
den Teuling 06-13753768. Ook voor informatie kun je bij haar terecht. 
 
 

 
 

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  
 
 
 

BLOKFUITENSEMBLE   EN BLOC



 
NAAR DE TOP VOOR KIKA 
Om KiKa te steunen in de strijd hebben wij Stichting Naar de Top voor KiKa opgericht. Met deze 
stichting willen we jaarlijks een grootschalige actie initiëren om geld in te zamelen voor KiKa.  
Dit jaar gaat op 27 augustus a.s. een team van zeventien alpinisten, sommige ervaren en andere 
onervaren, de Alpen in om de directe strijd aan te gaan met de bergen en  belangrijker, de strijd 
tegen kinderkanker. De klimmers zullen in een week tijd zeven bergtoppen van minimaal 4000 
meter beklimmen om aandacht te vragen voor de strijd tegen kinderkanker met als doelstelling om 
minimaal € 100.000,- in te zamelen voor Stichting KiKa.  
 
Meer weten over Naar de Top voor KiKa of wil je zelf in actie komen?  
Kijk dan op: www.naardetopvoorkika.nl 
 
Oostrumse deelnemers zijn Jan-Willem Bruijsten en Piet van de Ven. 

Stichting Naar de Top voor KiKa 
Rekeningnummer: 1095.20.874 
O.v.v. VOORNAAM + ACHTERNAAM KLIMMER 

Tijdens het stratentoernooi en diverse andere activiteiten op het sportpark zal een stand voor dit 
goede doel aanwezig zijn.  

Sponsor tenminste 2,50 Euro en krijg een polsbandje als dank terug. 

Kijk a.u.b. een keer  op de site.  
Draag jouw steentje bij aan de strijd tegen kanker. Niets doen kan altijd nog! 

 



 

SV Oostrum Jeugd 
 
Programma zaterdag 21 mei    
 
S.V. Oostrum M11B1-toernooi NCW Asten  
S.V. Oostrum E1-toernooi Volharding  
S.V. Oostrum E2-toernooi Volharding  
S.V. Oostrum E3-toernooi NCW Asten,vertrek 7.45  
S.V. Oostrum E5-toernooi Volharding  
S.V. Oostrum F1-toernooi Volharding  
S.V. Oostrum F2-toernooi Volharding  
    
Programma donderdag 26 mei    
 
S.V. Oostrum D1,Regiofinale 4 tegen 4,in Oostrum,aanvang 18.00 
 
 

SV Oostrum Senioren 
 
Uitslagen Zaterdag 14 mei      
 
Veteranentoernooi       
 
Gewonnen door Eintracht Emmerich      
 
Uitslagen Zondag 15 mei      
 
S.V. Oostrum 3-Melderslo 2,4-2 
S.V. Oostrum 4-Volharding 6,1-2 
S.V. Oostrum 5-EWC'46 4,1-4 
VOW DA1-S.V. Oostrum DA1,2-3 
 
Programma Zaterdag 21 mei       
 
SJVV-S.V. Oostrum Vet.,16:00,Vertrek 15:00 
 
 
 
 

 



S.V. OOSTRUM DAMES 1 

KAMPIOEN 2010 – 2011 

 

 

 

 

 
 

PROFICIAT 

Expositie van Nelly Geurts bij Synthese Venray 

Van 15 mei tot eind juli exposeert Nelly Geurts uit Venray in het kantoor van Synthese aan de 
Leunseweg 51. In het openbare gedeelte van het gebouw is de expositie te zien van maandag t/m 
donderdag van 9.00-12.30 uur en van 13.00-17.00 uur. Op vrijdag van 
9.00-12.30 uur. Ook is het mogelijk om de expositie op de eerste etage 
te bekijken en wel op de vrijdagochtend van 9.00-12.30 uur. Deze 
kantoorruimte is alleen op afspraak toegankelijk, tel. 0478 517317.            
Kijk ook op www.synthese.nl. 

Meer informatie over Nelly Geurts 

Als kind al had ze veel interesse in tekenen en schilderen. Vanaf de tachtiger jaren is ze zich daar 
ook meer in gaan verdiepen. Dat resulteerde in scholing bij enkele topkunstenaars, waardoor ze 
haar eigen stijl geleidelijk aan kon gaan ontwikkelen. De natuur en het gehele universum zijn 
daarbij een enorme inspiratiebron, waar vormen en kleuren een enorme uitdaging bieden. Haar 
werk bestaat uit landschappen, natuurverschijnselen, bloemen en naakten maar ook uit werk met 
een futuristische inslag. Ook het gevoel speelt een belangrijke rol. Ze werkt voornamelijk op doek 
met olieverf, welke met water vermengbaar is. Ook wordt er meestal met verschillende structuren 
gewerkt,waardoor het werk meer uitstraling krijgt. Hierdoor ontstaan boeiende, vaak geheimzinnige 
composities.  

Voor meer informatie en haar werk: zie  www.galeriegeurts.biz  



 

 

 

 
Uitslagen; 
 
 
Mini E; 
SVO- United  6-0 
 
F-pupillen; 
SVO-DES 4-1 
SVOC -SVO 0-1 
 
PupillenD1; 
Odos-Oostrum 2-9 
 
PupillenD2; 
Oostrum-sporting st 2-1 
 
AspirantenC1; 
Oostrum-Wittenhorst 2-7 
 
JuniorenA1; 
Oostrum-SVOC 3-4 
 
Midweekdames1; 
Oostrum-Olympia 10-4 
 
Midweekdames2; 
Wittenhorst-Oostrum 3-3 
 
Programma; 
 
PupillenF1; 
Peelkorf 2       SVO 1            15.10 uur 
Oranje-Wit 2   SVO 1            15.35 uur  in merselo 
 
Mini E; 
Peelkorf 2       SVO 1 Ysselsteyn      13.30 uur        Flessen gooien 
 
AspirantenB1; 
21-05-2011     12:15   Wedstrijd:       Oostrum B1 - De Peelkorf B3 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 



 
 

 

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 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



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 



  

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ouderenadvisering Synthese Venray 

 
 

Voor wie werkt ouderenadvisering? 
 
Ouderenadvisering werkt (gratis) voor ouderen die zelfstandig wonen: alleen of met partner, en 
hun naaste omgeving (o.a. kinderen).  
Er zijn steeds meer regelingen en voorzieningen, gericht op het zolang mogelijk zelfstandig blijven 
wonen. Ouderenconsulenten of ouderenadviseurs kunnen:  
• u adviseren over voorzieningen, regelingen en activiteiten en behulpzaam zijn bij het maken 

van keuzes; 
• voor u contacten leggen met instanties; 
• wanneer nodig uw belangen bij deze instanties behartigen. 
 
Ouderenconsulenten zijn deskundig opgeleide vrijwilligers op het terrein van wonen, welzijn en 
zorg. Zij worden ondersteund door professionele ouderenadviseurs van Synthese. De keuze om 
een ouderenconsulent of om een ouderenadviseur in te zetten is afhankelijk van de vraag maar 
ook van de situatie en/of aanwezige problematiek. Waar nodig wordt doorverwezen. 
 
Wat biedt ouderenadvisering? 
 
De ouderenconsulent of ouderenadviseur komt op verzoek bij u langs en kijkt samen met u en uw 
eventuele partner, welke oplossingen er te vinden zijn en geeft een onafhankelijk advies over wat  
voor u het meest geschikt is. Ook kan geholpen worden bij het aanvragen van voorzieningen en zo 
nodig bij het invullen van formulieren. 
De ouderenconsulenten en ouderenadviseurs werken onafhankelijk van organisaties en zijn voor u 
een vertrouwenspersoon. De inzet is gericht op het vergroten van uw zelfredzaamheid. 
 
Wanneer kunt u ouderenadvisering inschakelen? 
 
U kunt ouderenadvisering inschakelen als er zich situaties/problemen voordoen, die met ouder 
worden te maken hebben.  
Enkele voorbeelden zijn: woonsituatie / mobiliteit/vervoer / financiën / eenzaamheid / 
maaltijdvoorziening / hulp bij huishouden of klusjes in huis / alarmeringsysteem / activiteiten  / 
dagopvang en dagvoorziening / persoongebonden budget / zorg voor partner. 
 
Waar vindt u ouderenadvisering? 
 
Synthese  onderneming voor zorg en welzijn: Leunseweg 51    5802 CG Venray  
Tel: 0478 - 517368/517317   E-mail: venray@synthese.nl      Website: www.synthese.nl 
Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 9 -17 uur. 
 
 



SEPTEMBER 
 

01  September         Wandelen       KBO 
3/4 September  Kamp jeugleden       Harmonie 
5-6-7 September Meerdaagse reis      KBO 
07   September Tienrays Museum      De Zonnebloem 
10  September Bloemenactie       Aostrumse Zangkompeneej 
15  September 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 




