
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bouwen in eigen beheer in Oostrum ?? 
 
In een project Bouwen In Eigen Beheer (BIEB) wordt, kortweg gezegd, gestreefd om door middel 
van een gezamenlijke opdracht tot bouwen een substantieel bedrag uit te sparen in de 
bouwkosten. 
 
Tijdens de dorpsraadsvergadering van maart 2011 heef (ex)wethouder van de Broeck het idee 
geopperd om in Oostrum te bezien in hoeverre er belangstelling bestaat voor Bouwen In Eigen 
Beheer (BIEB). 
 
Hij zag hiertoe in vergelijking met andere dorpen ook in Oostrum mogelijkheden.  
Door hem werd de gemeentegrond op de hoek van de Geysterseweg/ achterkant van 
Broekhuizenstraat/Zuiderbergweg als mogelijke bouwlocatie aangegeven. 
 
De Dorpsraad wil gaarne een informatieavond organiseren over de betekenis en mogelijkheden 
van bouwen in eigen beheer.  
 
Alvorens echter deze avond te organiseren willen wij wel vooraf weten of hiervoor voldoende 
belangstelling bestaat. 
 
Daarom verzoeken wij degenen die belangstelling hebben voor een informatieavond over BIEB 
dit kenbaar te maken bij de dorpsraad. 
 
Afhankelijk van de belangstelling hiervoor zullen wij actie ondernemen. 
 
Wij verzoeken uw eventuele belangstelling voor een informatieavond tot uiterlijk 15 juni 2011 
schriftelijk kenbaar te maken bij het secretariaat van de dorpsraad, Hoefslag 3 5807 BT Oostrum. 
U kunt ook een e-mail sturen naar dorpsraadoostrum@home.nl  
 
Spoedig na 15 juni 2011 zullen wij u verder informeren. 
 
 
Dorpsraad Oostrum 
 

Redactieadres: 
 

G. Smedts,  
Valkenkampstraat 14, 
5807 AN  Oostrum.  
Tel. 58 46 42. 
E-mailadres:  
oostrumsweekblad@planet.nl 
 

Rabobank: 12.81.44.912 
 

Bezorging:  
“Periodiek”, tel. 582877. 
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R.K. Parochie O.L. Vrouw Geboorte, Oostrum      

                                     
     

 
Zondag 5 juni  9.30 uur: Hoogmis (Linderskoor)      
    zeswekendienst Jan Kessels, overleden familie Kessels-Nissen,   
    jaardienst Toon Boom,   
    Wilma Muller-Koenen,  
    Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,   
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.             
                Misdienaars: Chris, Esmee en Lisan     
 
Donderdag 9 juni 9.00 uur: H. Mis  
 
Zaterdag 11 juni 19.00 uur: Pinkstermis (Gemengd Koor)  
 
Zondag 12 juni Eerste Pinksterdag: 9.30 uur: H. Mis (orgelspel)   
 
Maandag 13 juni Tweede Pinksterdag: 9.30 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 



 
 
 
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 

 
De familie put veel troost uit de talloze blijken 
van medeleven na het overlijden van onze vader, 
schoonvader, opa en overgrootvader op 20 mei. 

 

Jan Derks 
 
    weduwnaar van Grada Derks-Ewals 
 

Voor uw uw oprechte steun door middel van 
mondelinge en schriftelijke condoleances, 
bloemen en aanwezigheid bij de uitvaartdienst 
willen we u hartelijk danken. We voelen ons 
gesterkt door uw verbondenheid, die ons helpt 
het verdriet te verwerken.  
Wij zullen papa nooit vergeten. 
 
Kinderen, kleinkinderen                                    
en achterkleinkinderen 

 
Oostrum, juni 2011 

 
De zeswekendienst wordt gehouden op 
zondag 10 juli om 9.30 uur in de 
parochiekerk O.L.V. Geboorte te Oostrum 



 



 
 
 
 

Ma. 6 juni 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 
  20.00u. Repetitie orkest 
Wo. 8 juni 19.00u. Repetitie jeugdslagwerkgroep Hit-it 
  19.00u. Leerlingen tamboerkorps 
  20.00u. Repetitie tamboerkorps 
* Voor meer informatie zie www.smtinfo.nl 
 
Agenda: 
11 juni Inzamelen oud papier 
19 juni Defilé Vierdaagse Venray 
25 juni Inzamelen oud papier 
25 juni Dorpsbarbeque 
 
 
 

Muziek maken is gaaf!! 
Wil jij leren blokfluiten en samen muziek maken? 

Dat kan in Oostrum.  Je leert spelen op de blokfluit, luisteren naar muziek, 
spelletjes doen met muziek en samen met anderen muziek maken.  

Plezier staat voorop. Het leuke van de blokfluit is dat je er al snel leuke liedjes op 
kunt spelen. 

Er worden 40 lessen gegeven door Annemiek Pouwels en over de dag en tijd kan 
worden overlegd. 

Wil je meer weten neem dan gerust contact op met:  

Marian de Kleijn 

Telefoonnummer 580485 

Email dekleijn@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 



 

 

. 

 

Fietstocht met picknick 

Dinsdag 7 juni hebben wij onze gezamenlijke fietstocht met een picknick. 

Wij vetrekken om 10.00 vanaf het Dorpsplein en beginnen dan aan een 
fietstocht van 44 km.  Na ca. 12 km stoppen we bij een bezienswaardigheid. 
Daarna fietsen wij verder en na ca. 22 km arriveren wij op de picknickplaats. 
Door de KBO wordt een picknick aangeboden. Hierna fietsen wij met een 
mooie route verder met onderweg nog een stop. Vervolgens verder huiswaarts 
en hopen dan om ca. 16.30 uur weer thuis te zijn. Voor onderweg kunt u 

eventueel zelf iets mee nemen om te drinken en/of snoepen. 

Heb je interesse om gezellig met elkaar te gaan fietsen geef je dan op voor 4 juni bij Nelly 
Thielen (581806) of Nelly van Soest (583395). 

Degene die niet fietsen maar toch van de picknick gebruik willen maken 
geef je dan ook op met de vermelding dat je met de auto wenst te 
gaan. Wij vertrekken dan met auto’s van het Dorpsplein om 12.00 uur. 

 

JEU DE BOULES 

Aanstaande 30 juni vindt weer het jaarlijkse K.B.O. Jeu de Boulle             
toernooi plaats. 
Zoals altijd op het terrein bij De Perdstal op de vlakwaterweg. 
Er wordt gespeeld met doublettes  (2 personen). 
De kosten bedragen €2,50 per persoon 
Opgeven voor 17 juni bij: 
  
Th.linskens, Gildestraat 11, Oostrum 
 

Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 
 
Op vrijdag 10 juni is er weer afspraakspreekuur voor 
rijbewijskeuringen bij stichting De Kemphaan aan het 
Kennedyplein 1 te Venray. De keuring kost 30 euro 
en aanmelden op tel. 0478-586706. De volgende 
keuring is op vrijdag 8 juli. Voor de keuring zijn nodig: 
een ingevulde Eigen Verklaring 
(verkrijgbaar bij het gemeentehuis), een klein flesje 
urine (naam erop is NIET nodig), een overzicht van 
de medicijnen die worden gebruikt, de bril voor in de 
auto en het rijbewijs of een andere legitimatie. 



 



 

SV Oostrum Jeugd 
 
Programma zaterdag 4 juni 
 
S.V. Oostrum C1-toernooi SV Venray 
S.V. Oostrum E3-toernooi SV Venray 
 
Zondag 5 juni 
 
S.V. Oostrum C1-toernooi SV Venray 
S.V. Oostrum E3-toernooi SV Venray 
S.V. Oostrum F2-toernooi SV Venray 
 
Dinsdag 7 juni 
 
Leunen E1-Oostrum E1,18.30,Nieuwe team 
Leunen E2-Oostrum E2,18.30,Nieuwe team 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uitslagen; 
 
Mini E; 
Peelkorf 2 – SVO1        2-4   Proficiat kampioene… 
 
PupillenD1; 
Vonckelgirls-Oostrum 3-0 
 
PupillenD2; 
SV Lottum-Oostrum 7-0 
 
PupillenC1; 
De Peelkorf-Oostrum 8-1 
 
AspirantenB1; 
Gazelle-Oostrum 12-2 
 
JuniorenA1; 
SVSH-Oostrum 6-2 
  



 



Dorps-BBQ 25 juni 2011 
 
Zoals jullie reeds in het Oostrums Weekblad hebben kunnen lezen, willen we 
samen met het hele dorp de "grote" vakantie gaan inwijden en wel op 
zaterdagavond 25 juni 2011. We treffen ons op het dorpsplein (bij goed weer, 
anders in D’n Oesterham)  om 18.00 uur waar de harmonie, tamboerkorps, 
jeugdslagwerkgroep Hit It en leerlingenorkest een luchtig concert verzorgen. 
  
Vanaf 19.30 uur begint de barbecue met uiteraard een borrel.  

 
Om deel te nemen aan de barbecue kun je je via onderstaand strookje opgeven. Lever dit samen 
met het geld in. De kosten voor volwassenen zijn € 9,- per persoon en voor kinderen € 4,50 per 
persoon.  
 
Aanmelden kan tot en met zaterdag 18 juni 2011 bij: 
 

• Slagerij Biermann-van den Eijnden 
• Marian de Kleijn, Stationsweg 108a 
• Loes Kessels, Ooster Thienweg 1b 

 
We hopen dat we er met het hele dorp een gezellig begin van de zomervakantie van maken. 
 
Keurslagerij Biermann – Van den Eijnden 
Gemeenschapshuis D’n Oesterham 
Harmonie Sub Matris Tutela 
 
 

 
 
 

Opgavebriefje Dorps-BBQ 25 juni 2011 
 

Naam:……………………………………………………………….. 
 
Adres:……………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer:…………………………………………….. 
 
Aantal volwassenen:………….. 
 
Aantal kinderen:………………… 
 
Totale kosten: 
 
……volwassenen x € 9,- = €  
 
…… kinderen x € 4,50 = €  
 
 
Totaal: €  
 

Inleveren en betalen uiterlijk zaterdag 18 juni 2011! 



Schoonheidsspecialiste 
 

Maud Vermeulen 
 
* Gezichtsbehandeling klein of groot 
* Verven van wimpers en/of wenkbrauwen 
* Harsen gelaat en/of lichaam 
* Sabaaydi massage 
 
 
* Nieuw: BODYSUGARING 
   - Harsen met een suikerpasta 
   - Minder pijnlijk dan gewone hars 
   - Haren worden zachter en lichter van kleur 
   - Vermindering van haargroei 
 
 
Voor meer informatie of voor het maken van 
een afspraak kunt u contact opnemen met: 
 
Maud Vermeulen 
Vlasakker 2 
5807 BK Oostrum 
Tel: 0478-512102 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
OOSTRUMSE SPORTDAG 2011 OP ZONDAG 5 JUNI 

 
 

Beste sportliefhebbers. 
 
Zondag 5 juni is de jaarlijkse stratensportdag op het sportpark van S.V. Oostrum  
Naast voetbal, korfbal en tennis wordt er ook jeu de boules gespeeld! 
 
 
Voetbal: De wedstrijden beginnen om 11:00 uur. Het aantal teams is dit jaar 12! We hebben hier en daar 
wat spelers bij een andere straat gevoegd om een redelijke verdeling van de aantallen te krijgen. Alle 
teams hebben minimaal 5 spelers. Indien er nog aanmeldingen binnen komen, worden deze verdeeld 
over de teams met de minste spelers. We verzoeken jullie om 10:30 aanwezig te zijn. De indeling is 4 
poules van 4. De wedstrijden duren 15 minuten. Teams dienen hun spelersindeling en kleur van de shirts 
bij aanvang bekend te maken op het secretariaat! Een bal om in te trappen kan hier verkregen worden 
tegen betaling van een kleine borgsom (€ 10,00). Verderop tref je de spelersindeling, poule-indeling en 
het wedstrijdschema aan. 
 
Korfbal: De wedstrijden beginnen om 11:00 uur. Ook hier geldt 10.30 uur aanwezig zijn. De poule 
indeling wordt dan bekend gemaakt. Verderop tref je de namen van de deelnemers per team aan 
 
Jeu de Boule: De wedstrijden beginnen om 11:00 uur. Aanwezig zijn om 10:30 uur. De indeling volgt dan. 
 
Tennis: Aanvang tennis zie wedstrijdschema tennis in het Oostrums weekblad! 
 
Veel sportplezier 
 
 
Leo Basten / René de Kleijn Lizanne Arts   Mathieu Künen Jos Albers 

Poule-indeling 
Ministratenvoetbaltoernooi 2011 

Poule A Poule B 

1) Ghunenbeek 5) Goetzenhof 

2) Buitenhof 6) Randenrade 

3) Jofferspas 7) vBroekhuisenstr. 

4) Stationsweg-1 8) Oosterthienweg-2 

Poule C Poule D 

9) Stationsweg-2 13) L E E G - 1 

10) Kloosterstraat 14) L E E G - 2 

11) Asselbergstraat 15) L E E G - 3 

12) Oosterthienweg-1 16) L E E G - 4 
 

 
  
 



Schema ministratenvoetbaltoernooi 2011 
 
 

Tijd Veld Team 1 - Team 2 Veld Team 1 - Team 2 

11:00 A Jofferspas - Stationsweg-1 B Ghunenbeek - Buitenhof 

11:00 C Asselbergstraat - Oosterthienweg-1 D Stationsweg-2 - Kloosterstraat 

11:20 A vBroekhuisenstr. - Oosterthienweg-2 B Goetzenhof - Randenrade 

11:20 C L E E G - 3 - L E E G - 4 D L E E G - 1 - L E E G - 2 

11:40 A Kloosterstraat - Asselbergstraat B Oosterthienweg-1 - Stationsweg-2 

11:40 C Buitenhof - Jofferspas D Stationsweg-1 - Ghunenbeek 

12:00 A L E E G - 2 - L E E G - 3 B L E E G - 4 - L E E G - 1 

12:00 C Randenrade - vBroekhuisenstr. D Oosterthienweg-2 - Goetzenhof 

12:20 A Ghunenbeek - Jofferspas B Buitenhof - Stationsweg-1 

12:20 C Stationsweg-2 - Asselbergstraat D Kloosterstraat - Oosterthienweg-1 

12:40 A Goetzenhof - vBroekhuisenstr. B Randenrade - Oosterthienweg-2 

12:40 C L E E G - 1 - L E E G - 3 D L E E G - 2 - L E E G - 4 

        PAUZE 13:00         

  Wedstrijd van de toekomst voor jeugdvoetbal en de welpen korfbalwedstrijd om de Leo Lenssen trofee 

                  

14:00 A WA3 - WA4 B WA1 - WA2 

14:00 C WB3 - WB4 D WB1 - WB2 

14:20 A VC3 - VC4 B VC1 - VC2 

14:20 C L E E G - 7 - L E E G - 8 D L E E G - 5 - L E E G - 6 

14:40 A WB2 - WB3 B WB4 - WB1 

14:40 C WA2 - WA3 D WA4 - WA1 

15:00 A L E E G - 6 - L E E G - 7 B L E E G - 8 - L E E G - 5 

15:00 C VC2 - VC3 D VC4 - VC1 

15:20 A WA1 - WA3 B WA2 - WA4 

15:20 C WB1 - WB3 D WB2 - WB4 

15:40 A VC1 - VC3 B VC2 - VC4 

15:40 C L E E G - 5 - L E E G - 7 D L E E G - 6 - L E E G - 8 

    3e en 4e plaats     

16:10 A               

    Finale      

16:30 A   -           

17:00   Prijsuitreiking 
 



Na de voorronde gaan van ieder poule de nummers 1 en 2 en de beste 
twee nummer 3 over naar de winnaars poule A en B. 
De overige ploegen en de derde nummer 3 naar verliezers poule C. 
 
 

Poule-indeling 
Winnaars/Verliezers 2011 
Winnaars Poule 
A 

uit vorige 
poule 

Winnaars Poule 
B 

uit vorige 
poule 

1) WA1 Poule A nr 1 5) WB1 Poule A nr 2 

2) WA2 Poule B nr 2 6) WB2 Poule B nr 1 

3) WA3 Poule C nr 1 7) WB3 Poule C nr 2 

4) WA4 Nummer 3 een 8) WB4 
Nummer 3 

twee 

Verliezers Poule 
C 

uit vorige 
poule 

Verliezers Poule 
D 

uit vorige 
poule 

9) VC1 Poule A nr 4 13) L E E G - 5 

10) VC2 Poule B nr 4 14) L E E G - 6 

11) VC3 Poule C nr 4 15) L E E G - 7 

12) VC4 Nummer 3 drie 16) L E E G - 8  
 
 
 



Team-indeling ministratenvoetbaltoernooi 2011   
 
 
Asselbergstraat: Leider: Paul van Bergen spelers: Lars van Bergen, Niek van Bergen, Marc Biermann, , 
Ralph Kessels, Steef Emons, Giel Emons, Ted Verhoeven, Bjorn Poels. (8x) 
 
Buitenhof: Leider: Sjors Gommans spelers: Sjors Gommans, Eugene Jakobs, Guus Janssen, Koos 
Janssen, Thijs Arts, Tim van Kessel, Jan verheijen. (7x) 
 
Jofferspas: Leider:  Ton van Kessel spelers: Peter Fleurkens, Rein Fleurkens, Stef Fleurkens, Ron 
Pelzer, Paul Wijnands, Lynn van Kessel, Ken Direks, Janice Direks. (8x) 
 
Goetzenhof: Leider: Boy de Kleijn spelers: Mark Broeren, Steef Gielens, Sil van Hout, Tom Kamphuis, 
Boy de Kleijn, Quint de Kleijn, Jens Koch, Frederik van der Velpen. (8x) 
 
Kloosterstraat: Leider: Tim Euwes spelers: Tim Euwes, Elke Euwes, Thijn Ruhl, Lex van Lin, Rob van 
Ool, Patrick van Well, Kevin van Dijk. (7x) 
 
Ghunenbeek: Leider: Gerbert Loeffen spelers: Bram Broeren, Hans van Aken, Abe Hogeboom, Hans 
Kessels, John van Bergen, Erwin Achten, Paul Custers. (7x) 
 
Oosterthienweg 1 en 2: Leider: Jan Reijnders spelers: Bas Camps, Pim Camps, Stan Janssen, Steef 
Janssen, Rob Jeucken, Mouro Wilson Manuel, Jan van de Ven, Kees van de Ven, Roy van Delft, Thijs 
Claessens, Sjef Teeuwen, Sjors Teeuwen. (12x) 
 
Randenrade: Leider: Martijn Kempen spelers: Guus op den Camp, Mike Gommans, Nick Gommans, 
Arjan Kempen, Lars Kessels, Siem van Kreij, Rene Wijnhoven. (7x) 
 
Stationsweg  1 en 2: Leider: Berry Oudenhoven spelers: Hans Custers, Huub Derks, Bart Direks, Tom 
Direks, Ruud Hendrix, Dennis Nohlmans, Ruben Nohlmans, Berry Oudenhoven, Giel Oudenhoven, Chris 
Wilschut, Frank Janssen, Frank Frederix. (12x) 
 
Van Broekhuizenstraat: Leider: Geert Willems spelers: Roy de Kleijn, Paul Willems, Roy Willems, Sjors 
Willems, Brendy van Dijk, Bastian Bouwsema, Theo Kessels, Martijn Valckx. (8x) 
 
 
 
De indeling per team dient vooraf bekend gemaakt te worden, bij de wedstrijdleiding. 
 
 



REGLEMENT MINISTRATENVOETBALTOERNOOI. 
 
 
* Een team bestaat uit 4 spelers en een doelverdediger. Het aantal wisselspelers is onbeperkt. 
* Bij een gebrek aan aantal spelers, mogen spelers van een ander team gevraagd worden. Om 

competitievervalsing te voorkomen, mag  maximaal 2 keer dezelfde speler gevraagd 
worden.  

* Spelers mogen op ieder moment gewisseld worden. De wisselspeler betreedt het veld nadat de te 
vervangen speler het veld heeft verlaten. Er wordt op "eigen" speelhelft gewisseld, daar waar de 
zijlijn en de middellijn elkaar raken en aan die zijde van het veld waar ook de wisselspelers staan. 

* De doelverdediger mag de bal binnen het doelgebied op elke manier spelen behalve uit de hand 
wegtrappen. Wanneer de doelverdediger de bal gevangen heeft welke het laatst door de 
tegenstander aangeraakt is, dan moet de doelverdediger de bal binnen 3 seconden vanuit zijn 
doelgebied in het spel brengen. 

* Een doelverdediger die de bal vangt, deze vervolgens op de grond legt, en dan in het doel trapt, 
scoort daarmee een doelpunt. 

* Is de bal de zijlijn gepasseerd, dan hervat de tegenstander het spel met een intrap, die binnen 3 
seconden moet hebben plaatsgevonden. 

* Lichamelijk contact en slidings zijn niet toegestaan. 
* Er kan/mag vanaf het gehele veld op doel worden geschoten en gescoord. 
* Overtredingen binnen het doelgebied kunnen worden bestraft met een strafschop, te nemen op de 

rand van het doelgebied, of met een vrije trap, te nemen op een afstand van 3 meter buiten het 
doelgebied. 

* Alle vrije trappen, intrappen, uitworpen van de doelverdediger en hoekschoppen dienen binnen 3 
seconden te worden genomen na vrijgave door de scheidsrechter. 

* Alle vrije trappen zijn direct m.u.v. intrap en doeltrap. 
* Terugspelen op de doelverdediger is toegestaan. De doelverdediger mag dan echter de bal niet 

oppakken. 
* De doelverdediger kan door middel van gooien nooit direct scoren. 
* De afstand bij vrije trappen etc. dient minimaal 3 meter te bedragen. 
* Spelbederf wordt bestraft met een vrije trap op 10 meter afstand van het doel. 
* Straffen zijn: vrije trap, strafschop, 2 minuten straftijd, bij herhaling 5 minuten straftijd en definitieve 

verwijdering van de overtreder. Een speler die door de scheidsrechter definitief van het speelveld 
is verwijderd, is van verdere deelname aan het toernooi uitgesloten. 

* Blessure behandelingen dienen, zoveel mogelijk,  langs de lijn te geschieden, er kan direct 
gewisseld worden.  

* Voor de poule wedstrijden wordt de tijd centraal bijgehouden, begin- en eindsignaal geschiedt 
centraal. 

* Bij halve- en finale wedstrijden wordt de tijd door de scheidsrechter bijgehouden. 
* Eerst genoemde ploeg stelt zich op aan de zijde van de Paschalis, begint met de aftrap, en wisselt 

van shirt indien noodzakelijk.  
* Beslissingen van de scheidsrechter zijn onherroepelijk. In de overige gevallen beslist de 

toernooileiding.  
* Deelname geschiedt geheel op eigen risico. VVO kan niet aansprakelijk gesteld worden. 
* Ieder team zorgt voor een eigen set shirts 
* Ieder team krijgt een bal verstrekt, tegen een waarborgsom van €10,00. De leider is hiervoor 

verantwoordelijk en levert deze direct na afloop in bij de toernooileiding. Indien de 
scheidsrechter dat aangeeft kan deze bal direct als reservebal worden ingezet. 

* Duur van de wedstrijd is afhankelijk van het aantal teams (10-15 min) 
* ALS OP EEN BEPAALD VELD DE LAATSTE WEDSTRIJD WORDT GESPEELD, NEMEN 

BEIDE TEAMS IEDER 1 GOALTJE MEE  EN PLAATSEN DEZE OP DE STOEP BIJ DE 
KLEEDLOKALEN. 

 
 
Veel succes!!!!!!!.  
 
 



 



 
 

 

Beste carnavalsvierder, 
 
De zomer komt eraan, maar er zijn al veel mensen bezig met de vastelaovend……. 
 

Buutreednerscursus: 

Altijd al een keer als buutreedner mee willen doen met de Aostrumse zitting? 
Dat kan, en heel eenvoudig! 
CV de Piëlreus uit Ysselsteyn organiseert namelijk voor de tweede keer een cursus voor 
aanstaande buutreedners. De cursus start bij voldoende aanmeldingen in Augustus 2011. 
Je gaat met 4 mensen, uit 4 verschillende kerkdorpen, samen één buut schrijven die vervolgens 
iedereen in zijn/haar eigen dorp op de eigen zittingsavond op de planken brengt, ieder op zijn 
eigen manier. Op die manier kun je in een team toch je eigen buut opdragen…. 
 
Lijkt het je wat, of wil je meer informatie? 
Bel of mail dan naar: 06-25207046 of rjeucken@hetnet.nl 
 

4x 11 vorstenraod Rooy: 

 In 2012 bestaat de samenwerkende venrodse vorstenraod 4x11 jaar. De vorstenraod is een 
overkoepelende club, waarbij alle carnavalsverenigingen uit de venrayse kerkdorpen aangesloten 
zijn. Ieder jaar organiseert een andere vereniging het vorstenraadsbal, waarbij alle verenigingen 
samenkomen om het carnavalsseizoen te openen. Al 44 jaar lang heeft de vorstenraod een 
prominente plek in de venrayse en dus ook Aostrumse vastelaovend. In het kader van het 44 jarig 
bestaan wordt er in november 2012 (ja, u leest het goed) groot feest gevierd. Tijdens deze 
festiviteiten zal er ook een jubileumboek worden gepresenteerd. Een naslagwerk met een bijdrage 
van alle carnavalsverenigingen, gevuld met verhalen, foto’s en grappige anekdotes. Omdat het 
uitgeven van zo’n boek veel tijd en inspanning kost wil de organisatie van 4 x 11 vorstenraod graag 
weten wie er zo’n mooi boek in zijn/haar boekenkast wil hebben. Als dat het geval is, dan kun je tot 
1 juli aanstaande 11 euro overmaken op rekeningnr: 14.00.93.524 tnv CV de Karklingels Oostrum 
o.v.v, naam, adres en jubileumboek vorstenraod. Wij zorgen dan dat u in volgend jaar in het bezit 
komt van zo’n boek! 
 
Alvast bedankt en natuurlijk een fijne ZOMER!!! 
 
CV de Karklingels 
 
 



 



DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
Fietsdagtocht met picknick 
 
Datum: Vrijdag 17 juni 2011 
Plaats: Vertrek 9.00 uur vanaf het dorpsplein 
Kosten: € 10,00 p.p. 
Aanmelden: Bij R. Mommen tot uiterlijk 11 juni 2011 tel. 587114 

  
Op vrijdag 17 juni organiseren we onze jaarlijkse dagfietstocht met picknick. 
We vertrekken ’s ochtends om 9.00 uur vanaf het dorpsplein waar vooraf ook 
de betaling van deelname zal plaatsvinden. 
De fietstocht vertrekt richting Griendtsveen/Helenaveen,onderweg wordt een 
bezoek gebracht aan een ijsboerderij, tevens bestaat de mogelijkheid tijdens 
de fietstocht een kunstgalerij te bezoeken. 
Tijdens de middagpauze worden we voorzien van een 
voortreffelijke picknick . 

De totale fietstocht bestaat zoals voorgaande jaren uit ± 50km. 
Ben je geïnteresseerd in deze gezellige fietsdagtocht meldt je dan aan vóór 
11 juni bij R. Mommen telefoon 587114.  
Groeten en tot ziens de fietscommissie ZijActief.  
 
 
 
 

Luisteren en kijken naar het landschap van Geysteren. 
 
Op zondag 5 juni organiseert  IVN Geysteren-Venray een wandeling langs het 
Geystersven en Nieuwlandsebossen 
  

 
Het landschap van landgoed Geysteren wordt gekenmerkt door opvallende hoogteverschillen. 
Deze hebben te maken met de insnijdingen van de Maas uit het verre verleden. In verschillende 
perioden heeft de Maas een ander verloop gehad en zich geleidelijk verder ingesneden in het 
landschap. Dit heeft geleid tot het typische Maasterrassenlandschap, met reliëfrijke overgangen 
tussen de terrassen en duidelijk herkenbare dalvormen die de loop van oude rivierarmen 
markeren. Later zijn hier weer beekdalen in uitgesleten. De terrassen en beekdalen hebben  nu 
bijzondere natuurwaarde.  Met elk een andere natuurbeleving. 
Zoals bij het Geystersven heeft men een schitterend uitzicht over het water met zijn bijbehorende 
wilgenbegroeiing  en het horen van verschillende vogels. Het luisteren zal hier speciaal zijn 
aandacht krijgen. Bij de blauwe steen ziet U een elzenbroekbos met zijn veenmos en het zeldzame 
dubbeloof wat volop aanwezig is langs de beek. 
Verder het zicht op het dorp Wanssum dat U op een maasterras ziet liggen, hier krijgt het 
landschap en zijn omgeving zijn volle aandacht. 
Bij de Nieuwlandsebossen loopt men langs en door een oude maasgeul met zijn unieke 
kenmerken.Dit gebied stond bij hoogwater in 1993 en 1995 van de maas onderwater.  
Op verschillende plaatsen ziet U ook nog verschillende oude houtwallen als perceelsafscheidingen  
met een prachtige beuk. 
Het Geystersven en Nieuwlandsebossen zijn erg de moeite waard om eens te  bekijken, om 
heerlijk te wandelen en om u te laten verrassen.  
 
De wandeling start om 9.30 uur en duurt ongeveer twee uur. De startplaats is het parkeerterrein bij 
het voetbalveld van Geysteren aan de Oostrumseweg  te Geysteren 
 
U bent van harte welkom om mee te wandelen met IVN Geysteren-Venray.  
 



  

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 18 en 19 juni 
2011 alvast in de agenda 
 
VC de Fles en CV de  Karklingels 



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


