
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oostrum,  5 juni 2011. 
 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum. 
 
Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 14 juni 2011 in D’n Oesterham 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Namens het dagelijks bestuur 
 
J. M. Linskens, voorzitter 
 
 
Agenda: 
 

01 Opening door de voorzitter 
02 Vaststelling van de agenda 
03 Ingekomen en uitgaande stukken en verdere mededelingen  
04 Dagelijks Bestuur 

- Wisselingen bestuurstaken 
- Wijziging vergadercyclus vanaf 1 sept. 2011 
- Mondeling verslag dorpsradenoverleg 2 mei en 6 juni 
- Inventarisatie BIEB belangstellenden 
- Overige activiteiten 

05 Openbare Ruimte 
- Afronding Watermolenplein 
- Rapportage overige activiteiten 

06 Maatschappelijke zaken 
- Rapportage overige activiteiten 

07 Dorpsontwikkeling 
- Veiligheidsarrangement Maaslijn 
- Overige activiteiten        

08 Rondvraag 
09 Sluiting 

 
 

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. 23                                                                       Sluitingsavond in te leveren kopij:
             9 juni 2011                                                                                       Maandagavond 18.00 uur



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

                                     
     

 
Zaterdag 11 juni  19.00 uur: Pinkstermis (Gemengd Koor)     
    Jos Thielen en Maria Rutten.   
     Misdienaars: Jack, Quincy en Sharon    
 
Zondag 12 juni  Eerste Pinksterdag: 9.30 uur: H. Mis (orgelspel)   
    overleden ouders van Oijen-van Berlo,  
    Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,   
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.             
                Misdienaars: Charel, Esmee en Sandra     
 
Maandag 13 juni Tweede Pinksterdag: 9.30 uur: H. Mis                   
                Misdienaar: Chris  
 
Donderdag 16 juni 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 



 
 
 
 
JUNI 
 
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 
 
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 
10/13 September Kermis 
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 
   
 
 
 

2011 

Gevonden: kindergebitbeugel met 2 tanden 
af te halen Randenrade 80, Oostrum 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AFHALEN 
 

(A)   Maand Menu voor 2 personen     € 15,50 
 
• Babi Pangang 
• Kipfilét met Tao Sie saus 
• Saté 
• Kerry Kok (krokante kerryhapjes) 

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

 
• Ti Pan Varkensvlees 
• Babi Pangang 
• Kipfilét met Tao Sie saus 
• Saté 
• Kerry Kok (krokante kerryhapjes) 

 
 

(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 
• Krokante Kipfilét met zoetzuur en beetje scherpe saus 
• Runderhaas met groenten in Oestersaus 

 
 

(met Nasi, bami of rijst) 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

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 
 
 



 
RAAD VAN COMMISSARISSEN ZOEKT KANDIDAAT 
 
Door het aftreden van een van de leden, ontstaat in de raad van commissarissen 
een vacature. 
 
Rabobank Venray 
Rabobank Venray is een coöperatieve bank waar de klant voorop staat. Dat, 
gecombineerd met het gegeven dat klanten lid kunnen worden van de bank en 
vanuit die rol invloed en zeggenschap kunnen uitoefenen op het reilen en zeilen 
van de bank, maakt de Rabobank anders dan andere banken.  
 
Het Rabomodel 
Het besturingsmodel van Rabobank Venray (Rabomodel), kent twee colleges: de 
statutaire directie, die de bank bestuurt, en de raad van commissarissen, die 
toezicht houdt. Daarnaast heeft Rabobank Venray een ledenraad om de 
ledeninvloed te borgen.  
 
De raad van commissarissen 
De raad van commissarissen ziet erop toe dat de belangen van alle bij de bank 
betrokken belanghebbende partijen evenwichtig in acht worden genomen. De 
raad van commissarissen houdt toezicht op de adequate uitvoering van taken 
door de directie. Zij keurt een aantal belangrijk beleidsbeslissingen goed en ziet 
er op toe dat de statutaire directie bij (belangrijke) beleidsvoornemens de leden 
consulteert en de adviezen van de leden maximaal in de beleidsvaststellling 
meeneemt.  
 
Vacature 
Door het aftreden van een van de leden, ontstaat in de raad van commissarissen 
een vacature. Wij zoeken naar een kandidaat die voldoet aan de volgende eisen: 
- Academisch niveau met de voorkeur voor bedrijfseconomie met juridische 

ervaring; met regionale en maatschappelijke betrokkenheid. 
- Een bij voorkeur complementair netwerk op de al binnen de raad van 

commissarissen vertegenwoordigde netwerken. 
- Woont in het werkgebied van Rabobank Venray. 
Bij gelijke geschiktheid wordt, in verband met een evenwichtige samenstelling 
van de raad van commissarissen, de voorkeur gegeven aan een vrouw. 
 
Procedure 
U kunt uw interesse laten blijken door uw motivatie en cv uiterlijk 8 juli aan ons 
te mailen: directie@venray.rabobank.nl. In verband met vakanties houden wij 
rekening met een lange selectieperiode. De voor te dragen kandidaat wordt op 
grond van de Wet financieel toezicht (Wft) en van de modelstatuten van 
aangesloten banken getoetst op betrouwbaarheid en deskundigheid.  
Op 14 november wordt de kandidaat voorgedragen aan de ledenraad.  
 
Voor het uitgebreide modelprofiel kunt u kijken op  
www.rabobank.nl/venray.  
Heeft u nog vragen, bel dan met (0478) 530 312  
(directiesecretariaat) of mail naar directie@venray.rabobank.nl  
 

www.rabobank.nl/venray 
 



 
 
 
 
 
 
 
Concept notulen van de openbare vergadering van dorpsraad Oostrum 
 
Datum: 12 april 2011 
Locatie: d’n Oesterham Oostrum 
 
 
1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een speciaal welkom voor 
Bart Cornelissen, Jop Tangelder en wethouder P. van der Broeck 
 
 
2. Presentatie door Oostrumse jongeren 
Namens een groep jongeren presenteren Jop Tangelder en Bart Cornelissen een plan van aanpak 
voor het opzetten van een jeugdvereniging/jongerensoos. 
Deel 1. Ador bestaat niet meer en dit is jammer volgens de jongeren. Ze zien mogelijkheden voor 
Ador, laatste ledenbestand 20, maar dan wel met andere activiteiten. Dit is een voortraject zodat 
deze jeugd doorstroomt naar de uiteindelijke soos. In eerste instantie tweewekelijkse 
bijeenkomsten op een doordeweekse avond. 
Deel 2. Is voor 13+.  Er wordt dan gedacht aan feesten op zaterdagavond. Deze groep in Oostrum 
is beperkt, dus jeugd uit omliggende dorpen zijn zeker welkom. De enige concurrentie in deze 
leeftijdsgroep is Jera, dus haalbaar. In de beginfase niet te frequent, eens in de 4 tot 6 weken. 
Bij deel 3. Wordt gedacht aan een jaarlijks festival. Voorbeelden zijn Zomaarpop uit Oirlo en groter, 
Jera on air in Ysselsteyn. 
Drempels  
Het is belangrijk de overlast voor de omgeving te beperken en ook hier hebben de jongeren over 
nagedacht. 
Alles valt of staat met vrijwilligers en een aantal ervaren mensen. 
Financiële haalbaarheid. 
De jongeren en de dorpsraad hebben een afspraak gemaakt voor overleg. 
 
 
3. Vaststelling van de agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
 
4. Informatie over de ruimtelijke ontwikkeling van Oostrum door wethouder                     
Patrick van der Broeck. 
De gemeenteraad heeft de kadernota wonen vastgesteld. De Oostrumse woningbehoefte daarin 
wordt geschat op ongeveer 90 woningen. 
Oostrum Oost heeft ruimte voor 60 woningen. De Wendel breidt uit met 30 eenheden. Aan de 
Zuiderbergweg kunnen 25 tot 30 woningen gerealiseerd worden, de gemeente staat open voor 
bouwen in eigen beheer Bieb) met als voorbeeld Oirlo. Op het terrein waar nu de Horik staat is in 
principe ook woningbouw mogelijk.  
Op de Hulst 1 is kleinschalige bedrijvigheid in de milieucategorie 2 en 3 mogelijk. Op de Blakt zijn 
op sommige plekken mogelijkheden tot milieucategorie 4. Aan de Stationsweg is er ook nog het 
BAM terrein, waar men grond kan kopen om een kleinschalige bedrijf met woning te laten bouwen. 
Voorwaarde is dat BAM het bouwt.. 
 



Op de Hulst 2 heeft het VECC plannen voor uitbreiding, ZALV zal er ook een pand gaan zetten, 
vanuit dit pand zullen medicijnen gedistribueerd worden. Inther zal hier een kantorengebouw 
realiseren. Aviko/Rixona gaat op eigen terrein een bio-stoominstallatie bouwen, start medio 2012. 
Hout zal worden verbrand om stoom te produceren voor het productieproces Planning in gebruik 
name is de tweede helft van 2013. 
 
Op de Vennewegdreef is kleinschalige bedrijvigheid mogelijk. Het open gebied van de Stationsweg 
richting De Boschhuizen staat formeel in het POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg) als zijnde 
zoekgebied voor woningbouw en industrie. In het DOP van Oostrum hebben we aangegeven dat 
we dit open willen houden. Er is in de gemeenteraad een motie aangenomen waarin bevestigd is 
dat dit open moet blijven. Vanuit de gemeente ligt er geen enkel initiatief voor deze grond. 
 
 
5. Ingekomen en uitgaande stukken en verdere mededelingen. 
Het overzicht wordt door de secretaris toegelicht, verder geen mededelingen. 
 
 
6. Dagelijks Bestuur 
Financiële verslaglegging 2010  
Financiën dorpsraad. 
Het overzicht wordt toegelicht door de penningmeester. De gespaarde reserve is voornamelijk 
geslonken door de uitgave voor het voetbalveld op het Watermolenplein. Er zit nog €25.000 euro in 
het leefbaarheidfonds voor projecten. Er zijn geen vragen. 
 
Financiën Oostrums weekblad. 
Uitgaven en inkomsten gaan gelijk op. Het verhogen van de tarieven voor advertenties en het 
abonnementsgeld heeft goed uitgepakt. Er zijn ruim 600 betalende abonnees. De voorzitter dankt 
Mevr. Linskens en Dhr. Smedts voor hun inzet voor het Oostrums weekblad. 
 
De kascontroles zijn uitgevoerd. Complimenten voor de penningmeesters. Dhr. H. Berkel zal als 
kascommissielid worden vervangen door Mevr. M. Fleuren en zal samen met Dhr. T. Van de Pas 
de kascontrole doen over 2011. Door de vergadering wordt decharge verleend. 
 
Mondeling verslag dorpsradenoverleg 
− Het dorpsradenoverleg heeft gezamenlijk een formulier ontworpen voor het eenvoudiger 

verantwoorden van het leefbaarheidbudget. Hierin wordt ook het beheer van gelden van 
derden verduidelijkt. B&W heeft deze week een nota vastgesteld over de 
eigendomsverhoudingen van elementen in de ruimte. Indien er elementen in de openbare 
ruimte geplaatst worden, denk hierbij aan bijvoorbeeld een picknicktafel, een kunstwerk of 
een verwijzingsbord, wordt verwacht dat de gemeente eventuele kosten van onderhoud op 
zich neemt. Er zal nu eerst overlegd moeten worden of het voldoet aan de eisen en hoe het 
onderhoud geregeld is. Als dorp is het dus verstandig goed te overwegen wat men plaatst 
anders gaat het leefbaarheidbudget op aan onderhoud en reparatie. 

− SPOV, de voorzitter van het dorpsradenoverleg en gemeente vormen een commissie die 
criteria gaat opstellen om de scholen met minder dan 100 leerlingen te monitoren. 

 
 
7. Openbare Ruimte 
− De jeugd geniet met volle teugen van het nieuwe voetbalveld. 
− Op het speelterrein van het Watermolenplein zijn extra schommels geplaatst. Hier was naar 

gevraagd op de bijeenkomst over het Watermolenplein op 22 maart. 
− Eind april is er een voortgangsgesprek over de Watermolen met Gemeente Venray, en 

Stichting de Oesterham. 
− Vanuit de publieke tribune wordt opgemerkt dat men behoefte heeft aan een tijdsindicatie 

wanneer het project Watermolen gerealiseerd zal zijn. 
 

 



 
8. Maatschappelijke zaken 
Regioraad 
De bouw van de resocialisatiewoningen van de Rooyse wissel staan op een laag pitje.  
De nieuwe forensisch psychiatrische afdeling van Dichterbij is geopend. 
 
 
9. Dorpsontwikkeling  
Ontwikkeling stationsgebied 
Aan de rechterzijde van het station komen 50 extra parkeerplaatsen. Aan de linkerzijde komen 
fietsenstallingen tot aan de bomenrij. Het voorplein zal iets anders ingericht worden zodat bussen 
gemakkelijker in en uit kunnen rijden en het is mogelijk dat er nog een buslijn bij komt naar 
Overloon. 
De werkgroep Sociale veiligheid station Venray zal wat betreft een aarden wal aan de achterzijde 
van de woningen de gemeente positief adviseren. Voorwaarde is dat deze aangepast wordt in 
hoogte 1,50 cm en met lage struiken zodat het veiligheidsgevoel van de reiziger niet aangetast 
wordt. Er werd door de gemeente gesteld dat de bewoners zich wel moeten realiseren dat het een 
vrij donker pad zou worden. De gemeente zal geen verlichting plaatsen. 
Er is nog geen kapvergunning afgegeven.  
 
 
10. Actielijst 
Geen acties. 
 
 
 11. Rondvraag 
− Een dorpsraadlid uit Leunen vertelde dat zij een werkgroep hebben die het onderhoud van de 

wandelroute verzorgt en themaroutes organiseert. Ook zijn er wandelingen begeleid door 
gidsen.  

− Kan het volgende dorpsradenoverleg geïnformeerd worden of er bij de andere dorpsraden 
ook behoefte is om bij elkaar te komen en eens van gedachten te wisselen. 

− Er wordt gekeken of de plataan gekapt kan worden, de kapvergunning is rond, er moet 
gekeken worden of er niet in gebroed wordt. 

− De offerte door de KBO voor de bloembakken voor het jaar 2011 is ingediend en 
goedgekeurd. 

− Reminder: Tijdens de avond over het Watermolenplein is er ook gesproken over een 
trapmuurtje voor de jeugd, zodat het Watermolengebouw wordt ontzien. 

− B&W zal volgende week praten over De Horik, voormalig ADOR en peuterzaal gebouw. 
 
 

12. Sluiting 
 
 
10 mei is een besloten vergadering. 
Voor zover bekend zal 14 juni  de eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering zijn. 
 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt ieder voor de aanwezigheid en inbreng. 
 
 
 

Ter overname aangeboden buskaarten om op 12-6-2011 naar   
Andre Rieu in de Arena te gaan vanuit Oostrum, Info: 586321 



  

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 



 
 
 
 

Za. 11 juni 09.00u. Inzamelen oud papier 
Ma. 13 juni Geen repetities 
Wo. 15 juni 19.00u. Repetitie jeugdslagwerkgroep Hit-it 
  19.00u. Leerlingen tamboerkorps 
  20.00u. Repetitie tamboerkorps 
* Voor meer informatie zie www.smtinfo.nl 
 
Agenda: 
19 juni Defilé Vierdaagse Venray (12.45u.) 
25 juni Inzamelen oud papier 
25 juni Concert en Dorpsbarbeque (18.00u.) 
 
 

ZATERDAG 11 juni 09.00 – 12.00u. INZAMELEN OUD PAPIER 
 

Locatie terrein van Rattingen Oirloseweg 
 
 

Muziek maken is gaaf!! 
GRATIS PROEFLES!!!!! 

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. 

WIL JE EEN GRATIS PROEFLES BIJWONEN DAN KAN DAT OP WOENSDAG 
29 JUNI OM 18.00 UUR IN DE OESTERHAM. JE OUDERS ZIJN OOK VAN 
HARTE UITGENODIGD. TIJDENS DEZE LES KAN ER OVER DE DAG EN 
TIJSTIP WORDEN OVERLEGD!! 

Wil je meer weten neem dan gerust contact op met:  

Marian de Kleijn, Telefoonnummer 580485, Email dekleijn@home.nl 

 

 

 



 



 
 
  
 
 

 
Een WEER geslaagde OOSTRUMSE SPORTDAG 2011 OP ZONDAG 5 JUNI 

 
Beste sportliefhebbers, lezers en diegene die WEER niet aanwezig konden zijn. 
 
Oostrum beleefde Zondag 5 juni WEER een geslaagde jaarlijkse sportdag op het sportpark van S.V. Oostrum, mede 
door het mooie WEER en de dreigende wolken op de Buienrader een paar keer met de muis weggepoetst te 
hebben. 
Naast voetbal, korfbal en tennis werd er ook WEER jeu de boules gespeeld. 
 
Voor het volgende jaar hopen we dat Hemelvaart en Pinksteren WEER wat gunstiger vallen en we WEER meer 
deelnemers in kunnen inschrijven 
 
De te behalen prijzen zijn als volgt verdeeld:  
 
Voetbal:  
1) de van Broekhuizenstraat neemt nu al WEER voor de 3de keer op rij de wisseltrofee mee naar huis/straat, en 
stellen de trofee volgend jaar WEER ter beschikking. 
2) de Goetzenhof wist onder de WEER bezielende leiding van Boy de Kleijn bijna alle ‘grote’ straten in Oostrum te 
overtreffen.  
3) Oosterhienweg-2, WEER niet bij de eerste twee. 
 
Korfbal:  
1) de Buitenrand. 
2) Aostrum aan de Beek. 
 
Jeu de Boule:  
1) Harrie Holtackers (wel WEER de echte, niet WEER Joos Linskens). 
2) Martien Beckers. 
3) Maria vd Heuvel. 
 
Speciale aandacht was er voor de Klim actie “NaardetopvoorKIKA’’ van Piet van de Ven  
om geld in te zamelen voor KIKA (Kinderen met Kanker). 
Er konden mooie armbandjes gekocht worden en/of een donatie gedaan worden.  
Waarna Piet uitgebreid uitleg gaf over het project. 
Wie alsnog deze bijzondere actie wil steunen kan voor informatie terecht op de volgende site:  
www.naardetopvoorkika.nl  of voor een donatie op rekening 10.95.20.874 t.n.v. Piet van de Ven. 
 
Namens de Organiserende verenigingen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWEKERIJ DE LIFRA 
 

VOOR AL UW ZOMERGOED EN KUIPPLANTEN. 
 

DE LAATSTE KANS, OPRUIMING OPRUIMING. 
 

ALLES TEGEN 50% KORTiNG. 
 

OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP. 
 

PAS OP: nieuwe openingstijden. 
ma/t/m vr 9:00 t/m 10:00  
zaterdags tot 12:00 uur. 

 
KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN 

Lorbaan 12A,VEULEN  
 

TEL. 06 14217697 

I.V.M. PINKSTEREN 

KOPIJ GRAAG TIJDIG AANLEVEREN 



   
Programma zaterdag 11 juni    
S.V. Oostrum A1 - toernooi Oostrum  
S.V. Oostrum D1 - toernooi GFC'33  
S.V. Oostrum D2 - toernooi GFC'33  
S.V. Oostrum D3 - toernooi GFC'33  
S.V. Oostrum D4 - toernooi GFC'33  
S.V. Oostrum E1 - toernooi Olympia Boxmeer  
S.V. Oostrum E2 - toernooi Olympia Boxmeer  
S.V. Oostrum E3 - toernooi Olympia Boxmeer  
S.V. Oostrum E5 - toernooi Olympia Boxmeer  
S.V. Oostrum F1 - toernooi Olympia Boxmeer  
S.V. Oostrum F2 - toernooi Olympia Boxmeer  
    
Programma zondag 12 juni    
S.V. Oostrum A1 - toernooi Oostrum  
    
Programma maandag 13 juni    
S.V. Oostrum C1 - toernooi Olympia Boxmeer  
S.V. Oostrum D1 - toernooi Olympia Boxmeer 

 
Voor de afdeling Korfbal van SV Oostrum zijn we op zoek naar een 
bestuursondersteunende functie, te weten; 
 
Zaalcoördinatie Korfbal 
 
 
De werkzaamheden betreffen: 

- Coördinatie inhuur zaaluren voor de zaalcompetitie, voor 
verenigingen binnen Korfbalkring Venray (roulatie schema met drie verenigingen).  

- Coördinatie inhuur zaaluren voor de binnentrainingen (van welpen tot en met 
senioren).  

- Contactpersoon tussen Optiesport & GGZ en vereniging t.b.v. inhuur van zalen.  
 

De meeste zaken zijn reeds voor langere tijd geregeld. Aangezien de huidige coördinator 
heeft aangegeven het stokje te willen overdragen is het van groot belang dat we voor deze 
ondersteunende functie iemand vinden die dit aan begin van iedere seizoen wil 
coördineren. In eerste instantie zal dit dus in samenwerking zijn met de huidige coördinator. 
De werkzaamheden vinden dus in principe in het begin van het seizoen plaats en zal de rest 
van het jaar geen extra werk kosten ! 
 

Heb je interesse neem dan contact op met het bestuur per telefoon of mail. 
 
Mail : oostrum@knkv.nl 
 



 
 
 

OOSTRUM-CUP 2011 
 
 
 
 
Na een lang seizoen, met pieken en dalen kunnen we ons als SV Oostrum op gaan maken voor 
het eindschot van het voetbalseizoen 2010-2011. In het Pinksterweekend van 11 en 12 juni a.s. 
wordt er op “Sportpark de Spar” in Oostrum voor de 10e keer een Internationaal A1 – toernooi 
gehouden. Er nemen net als vorig jaar 10 teams aan dit toernooi deel. De deelnemende teams 
zijn: Dorchester Town FC uit Engeland ; winnaar van de vorige editie – DSV Concordia Delft – 
VVIJ – VV Zeddam – VV Limmen – Keijnburgse Boys – Rijen – Belfeldia – Westfields FC uit 
Engeland en SV Oostrum zelf.  
Dit toernooi is 10 jaar geleden in het leven geroepen om de spelers een afscheidstoernooi te 
bieden vanuit de jeugdafdeling, voordat zij hun kunsten gaan vertonen bij de senioren.  
De teams arriveren op vrijdagavond 10 juni op het sportpark. Wat later op de avond wordt er door 
een spectaculaire loting bepaald, welke teams elkaar mogen begroeten op zaterdag.  
Zaterdag wordt om 9.45 het toernooi geopend, waarna de wedstrijden vanaf 10.00 uur plaats 
vinden. Er wordt gespeeld in twee poules. 
Tussen de wedstrijden door kan iedereen zijn of haar capaciteiten vertonen bij het penalty 
schieten. Om beurten wordt het doel bewaakt door twee Oostrumse doelmannen; Niels Nielen, 
keeper van SV Venray 1, en Ralph Kessels, keeper van SV Oostrum 1. Vanwege het 10-jarig 
jubileum staat er op zaterdag een opblaasbare helling waar iedereen de hele dag gebruik van kan 
maken. Op het einde van de dag gaan de teams hier nog een competitie op spelen. Op zondag 
staat er de hele dag een Surfboard-Simulator waar ook weer iedereen gebruik van kan maken.  
Vanzelfsprekend ligt het accent op voetballen en kunnen toeschouwers genieten van echt 
toernooivoetbal. Hier ligt winst en verlies vaak dicht bij elkaar. Afgaande op de vorige edities staat 
sportiviteit en de gezelligheid onder de teams ook hoog op de agenda. Alle teams blijven dit jaar in 
tenten op het sportpark overnachten. Op zaterdagavond is er voor de deelnemers en vrijwilligers 
een groot warm buffet. 
Zondag 12 juni is de finaledag van het toernooi. Na het ontbijt beginnen de laatste 
poulewedstrijden om 10.30. Vanaf 13.30 worden de finales gespeeld, waarna om ongeveer 16.15 
de uiteindelijke winnaar van de “Cup met de grote oren” bekend is. Hierna vindt de prijsuitreiking 
plaats. 
Tijdens het toernooi is er ook een grote loterij, met prachtige prijzen. Hierbij moet u denken aan 
prachtige sportprijzen die met voetballen te maken hebben. 
Wij nodigen u uit om samen met ons te genieten op ons prachtige Sportpark “De Spar” in Oostrum. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Op zondag 5 juni nam Jeanine Huijbers met haar paard Zinnya deel aan een selectiewedstrijd 
dressuur in Well, georganiseerd door LR Afferden.                                                                            
Deze combinatie behaalde in de klasse Z1 een mooie 4e prijs met 427 punten.  
  
  
 



 

 

. 

 

 

Op 21 juni is het weer Kienen. 

 

 

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 
 

Midgetgolf met Oirlo en Castenray 

 

Op 22 juni hebben we onze jaarlijkse midgetgolfmiddag. 

Aanvang: 13.30 uur 

Ontvangst met koffie en vlaai.  

Plaats     : Witte Vennen Oostrum 

Kosten   : Eigen bijdrage € 3.50 te voldoen bij opgave. 

Wij hopen u in groten getale te kunnen verwelkomen. 

Opgave bij Leny Tromp uiterlijk 17 juni 

 

 

Midgetgolf 

Naam :…………………………………………………… 

Aantal personen……………… 



 



 

 
Hoi Judoka’s 
 
Het laatste bericht van dit seizoen. Nog een aantal keren trainen en dan staat de vakantie weer voor 
de deur 
De laatste activiteit op onze kalender is de afsluitende buitentraining. 
Dit is op 2 Juli. Alle judoka’s graag om 10.00 bij de sporthal, we lopen om 10.00 aan naar de 
trainingslocatie. Om ongeveer 12 uur is de ochtend afgelopen. 
9 juli nog een training voor iedereen die nog niet op vakantie of op kamp is en dan hebben we 
vakantie. 
 
Kalender      wedstrijdgroep 
 
4 juni  training     W 
11 juni trainen     C 
18 juni training     W    
25 juni  training     C 
2  juli  Buitentraining 10.00 /12.00      
9 juli  trainen      
Vakantie > 27 augustus eerste training 
Zet al vast op je kalender Kamp: 24 september 
 
 

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 



 



 
 

 

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 
 
 



 



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! 



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 
 
 

I.V.M. PINKSTEREN  
KOPIJ GRAAG TIJDIG AANLEVEREN 

 




