
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste inwoners van Oostrum 
 
Zoals wij in het weekblad van 25 augustus reeds meldden zal de omgeving van het station vanaf 
september/oktober 2011 worden gereconstrueerd. Achterliggende gedachte bij deze reconstructie 
is het geven van meer ruimte aan de fiets, OV fiets, de bezoekers van het station en algemene 
openbare veiligheid krijgt meer aandacht. 
De werkzaamheden beslaan alle aspecten van de openbare ruimte, zowel alle verkeersstromen 
als ook de verhardingen, verlichting, straatmeubilair en groenvoorzieningen.  
 
Voor u als aanwonende en betrokkenen blijven deze werkzaamheden niet zonder gevolgen. De 
bereikbaarheid van uw pand wordt mogelijk enigszins belemmerd, laden en lossen moet even 
anders en stof, modder en geluid zijn onvermijdelijk, om maar eens wat te noemen. 
 
Om u zo goed mogelijk te informeren hierover, alsook over de planning en verdere gevolgen 
nodigen wij u graag uit voor een informatieavond hierover. Deze avond staat gepland voor:  
 
Dinsdag 20 september van 20.00 uur tot 21.30 uur in het gebouw van de Gildeopleidingen 
aan de Henri Dunantstraat te Oostrum 
 
De avond wordt georganiseerd in nauwe samenwerking tussen de gemeente en de dorpsraad. 
U krijgt ruim de tijd om de plannen in te zien en om vragen over te stellen. 
 
Mocht u vooraf al vragen of onduidelijkheden hebben kunt u contact opnemen met  Dhr. H. van 
Deursen op het gemeentehuis, 0478 523 567, mailen kan ook: riny.van.deursen@venray.nl  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
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 18 sept. 9.30 uur: Hoogmis (Herenkoor)  
 Mevrouw Linssen-Zeegers,   
  Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.    
 15.30 uur: Doop van Charlot van Haeren 
 
                Misdienaars: Chris, Esmee L. en Lisan         
 
  
Donderdag 22 sept.  9.00 uur: H. Mis       
 
 
Zaterdag 24 sept. 13.00 uur: Huwelijksmis voor het bruidspaar  
                    Roeland Claushuis en Eefje Raedts 
  
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 



 
 
 
 
 

 
 

De LEEFBAARHEID in Oostrum bevorderen  
VOOR en DOOR de inwoners! 

 
Jaarlijks krijgt de dorpsraad van de Gemeente Venray een bijdrage uit 
het leefbaarheidfonds. De dorpsraad mag deze bijdrage toekennen aan 
ingediende initiatieven. 
 
Wij willen IEDEREEN vragen om ideeën aan te leveren voor de 
VERBETERING van de LEEFBAARHEID in Oostrum. 
 
LEEFBAARHEID is de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, 
Daaronder wordt ondermeer verstaan; 
 

- Openbare ruimte (groenvoorziening, woon- en winkelstraten, pleinen 
en straatmeubilair) 

- Verkeer (voorzieningen voor voetgangers en fietsers) 
- Welzijn (bevorderen contacten in de buurt, cultuur, sport en jeugd) 
- Communicatie en participatie (bewoners en verenigingen betrekken 

bij projecten en ontwikkelingen in hun buurt of straat) 
- Veiligheid (Sociale veiligheid, buurtpreventie, omgaan met overlast) 

 
Kortom heeft u een leuk idee waarvan u denkt dat het de leefbaarheid in 
Oostrum zou kunnen bevorderen, laat het ons weten en mail naar 
dorpsraadoostrum@home.nl, of lever het in bij het secretariaat op 
Jofferspas 15. 
 
Hopelijk komen er zoveel aanvragen binnen dat we moeten kiezen! 
 
Dorpsraad Oostrum 



        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
SEPTEMBER 
 
15  September Wandelen       KBO 
22 September Mw. Olaerts       Zijaktief 
25  September      Drumbandtreffen Oirlo, Leunen en Oostrum in d’n Oesterham  Harmonie 
26 September Breifabriek met Oirlo & Castenray    KBO  
27  September Kienen        KBO 
 
OKTOBER 
 
01  Oktober  Dag van de Ouderen      KBO 
02  Oktober  Ensemble-concert      Harmonie 
04  Oktober  Ton Brouwers (Paranormale geneeswijze)   Zijaktief 
06  Oktober            Wandelen       KBO 
11  Oktober  Dorpsraadvergadering (Thema) F 20.00 uur            Dorpsraad 
11  Oktober  Dagreis Wittem met Oirlo & Castenray   KBO 
12  Oktober  Vollemaanswandeling      Zijaktief 
15  Oktober   Concert te Lomm          Aostrumse Zangkompeneej. 
16  Oktober              Play-in jeugdorkesten door Muziekfederatie Venray  Harmonie 
16  Oktober  Opluistering H.Mis             Aostrumse Zangkompeneej 
18  Oktober  Kienen        KBO 
18  Oktober  Jong voor Oud (Muziek)     De Zonnebloem 
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 (Openbare)    F 20.00 uur Dorpsraad 
10   November Algemene ledenvergadering in Roermond   Zijaktief 
11    November  Jaarvergadering (Café Back in Time) & Opening jubileumjaar 5x11 CV. De Karklingels 
12 & 13 November Toneeluitvoering      De Vlasbloem 
15   November Kienen        KBO 
17   November Wandelen       KBO 
18   November Zitting (D’n Oesterham)     CV. De Karklingels 
19   November Zitting (D’n Oesterham)     CV. De Karklingels 
24  November Caberesk programma met als thema: Oud-hollandse likeuren KBO 
27  November  Uitvoering bij Intratuin te Venray.   Aostrumse Zangkompeneej 
27  November Intocht Sinterklaas       Decembercomité 
??   November Margrietbeurs      Zijaktief 

2011 



      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Creatief in Balans 
 

Workshops voor volwassenen: 
(“talent” en ervaring niet nodig) 
*   6 okt. “Bijenwas” 
* 12 okt. “Schilderen” op muziek 
* 20 okt. “Spiegel je met bloesems” 
(kijk voor meer workshops en data op website. 
Bij minimaal 3 personen kunt u datum en tijdstip 

van voorkeur aangeven) 
 

Kinderworkshops in herfstvakantie: 
* 25 okt. “Dromenvanger” (vanaf gr. 6) 
* 26 okt. “Schatkistje” (gr. 3,4 en 5) 
* 27 okt. “Bijenwas” (vanaf gr. 6) 

 
Voor aanmeldingen of meer informatie over: 

- Bloesemtherapie 
- Persoonlijk consult 
- Workshops en kinderfeestjes 

verwijs ik u graag naar mijn website: 
 

www.creatiefinbalans.nl 
 
of neem gerust contact met me op, 
     Petra van Bergen,  0478-581356 

 
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 



                       KBO   OOSTRUM 
                  

► DINSDAG  11  OKTOBER  :        D A G R E I S   

Gezamenlijke activiteit van  Oostrum – Oirlo -  Castenray 

met H. Mis in het bedevaartsoord van de H. Gerardus Majella in  Wittem.       
OPGAVE  voor deelname t/m  4 oktober 
Het  programma van deze dagreis ziet er als volgt uit: 

08.50 uur Vertrek in Oostrum   – 08.40  Vertrek in Oirlo –   08.30 Vertrek in Castenray 

± 10.30 uur   Aankomst in Wittem  waar we eerst nog koffie/thee met vlaai gaan nuttigen. 

11.15 uur   H. Mis 

12.15 uur  We vervolgen onze reis naar BOCHOLT, Hoeve Scholtissenhof, een typische 
Limburgse hoeve. 

12.45 uur  Bij aankomst beginnen we met een Limburgse koffietafel. 

Na de lunch is er nog even tijd om een bezoek te brengen aan de tentoonstelling “Klein 
Limburg “ Op de bovenverdieping (bereikbaar met een lift) is een superleuke tentoonstelling 
van   miniatuurhuisjes van vele Limburgse vakwerkhuizen. 

15.00 uur   Vertrek naar Hoensbroek    

15.30 uur    Bezoek aan het Zandsculpturen-festival waar meesterwerken te 

bewonderen zijn. Onder andere de Sagrada Familia, de Eifeltoren 

en de Keulse Dom zijn gemaakt van maar liefst 8 miljoen kilo zand! Ook beroemde figuren uit de 
geschiedenis zullen in het verhaal voorbij komen. Wat dacht u bijvoorbeeld van de beroemde 
Romein: Julius Caesar?   Beslist de moeite waard !!           

16.45 uur    Vertrek in Hoensbroek 

17.30 uur    Stop in Grathem waar we  een heerlijk 3-gangen diner krijgen. 

       (drank is voor eigen   rekening) 

19.30 uur    Vertrek voor de terugreis naar de opstapplaatsen. 

20:15 uur - Geplande aankomst in Oostrum.       
20:25 uur - Geplande aankomst in Oirlo. 
20:35 uur - Geplande aankomst in Castenray. 

Deze dagreis kunnen we u aanbieden voor  € 60,00  per persoon. 

Aanmelden  t/m 4 oktober bij leny Tromp……. ………………………. 

Het  verschuldigde bedrag s.v.p. overmaken op bankrekening KBO,  nummer  1332.98.418 



 

Open dag 
Zondag 25 sept. 
Van 13.00 tot 17.00 uur 
  Nieuwe stoffen en artikelen 
  Nieuwe opzet van de winkel 
  Cursus/workshop programma 
  Quilts te zien van Greet Bonte en Ada de Ruiter 
  Demonstratie verzorgd door Ada de Ruiter 
  Koffie/thee en eigen gebakken lekkers van Scott 

 U bent van harte welkom op: 

Matthiasstraat 13 
5811 AN Castenray 
Tel. 0478-571045 
 

Dit mag u niet missen !! 



 

SLAGWERK 
CONCERT 

 
 

ZONDAG 25 SEPT. 2011 
 

 
 
DEELNEMERS: 
 

HIT-IT OOSTRUM (BART JEUKEN) 
 
TAMBOERKORPS OOSTRUM (HANS SIMONS) 
 
DRUMBAND LEUNEN (JAN VOESTEN) 
 
DRUMBAND OIRLO (BART JEUKEN) 
 

 
 AANVANG: 16.00 uur 
 
 LOCATIE: D’N OESTERHAM 
       



 
 
 
 
 
 
 
Cassandra Fashion 
 
Mocht u interesse hebben om een workshop te volgen voor quilt- en patchwork kunt u eventueel 
de open dag op zondag 25 september bezoeken. (zie bijgaande uitnodiging) elders in dit blad. 
  
Er zijn nog enkele kaarten voor de Dag van de Ouderen.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstboom voor het dorpsplein. 
  

De afgelopen jaren hebben we mooie bomen uit eigen dorp op het dorpsplein gehad.  
De dorpsraad is nu weer naarstig op zoek naar een mooie grote boom voor op het plein. 

Heeft u in uw tuin een geschikte boom hiervoor, en u wilt deze schenken, wilt u dit 
dan melden bij de dorpsraad. 

We zouden er heel blij mee zijn. 
Dit kan bij Dhr. Hans Berkel via dorpsraadoostrum@home.nl of met een briefje             

in de bus bij Jofferspas15.  
Bellen kan ook:  561231 of 510713 

  
Alvast hartelijk dank 

 
Dorpsraad Oostrum. 



 

SV Oostrum Jeugd 
 
 
Uitslagen 
 
zaterdag 10 september 
 
Heijen A1-S.V. Oostrum A1,3-6 
Melderslo B1-S.V. Oostrum B1,0-7 
Melderslo C1-S.V. Oostrum C1,14-2 
S.V. Oostrum MC1-Vianen Vooruit MC1,4-0 
S.V. Oostrum D1G-Leunen D1,2-1 
SV United D2GCO-S.V. Oostrum D2G,4-1 
S.V. Oostrum D4G-SV United D3CO,4-4 
SV Venray E3-S.V. Oostrum E1,6-1 
S.V. Oostrum E2-Volharding E3G,6-5 
S.V. Oostrum E3-SVOC'01 E3G,26-0,Speler van de week Barry Folkerts 
SSS'18 E4-S.V. Oostrum E4,2-1 
S.V. Oostrum E5G-FCV-Venlo E6,0-2,Speler van de week Joost v d Bekerom 
IVO F3-S.V. Oostrum F2,2-3,Speler van de week Luca Aretano 
S.V. Oostrum F3-Volharding F4,2-13,Speler van de week Jeffrey Rechards 
 
Programma 
 
zaterdag 17 september 
 
S.V. Oostrum A1-SSS'18 A2,15:00 
S.V. Oostrum B1-SV Lottum B1,13:00 
FCV-Venlo B2-S.V. Oostrum B2,14:30 
Vianen Vooruit MB1-S.V. Oostrum MB1,13:30 
S.V. Oostrum C1-SVOC'01 C1G,15:00 
S.V. Oostrum C2-RKDSO C2,13:30 
VVV'03 D1-S.V. Oostrum D1G,11:30,vertrek 10.15 
Leunen D2-S.V. Oostrum D2G,11:30,vertrek 10.45 
S.V. Oostrum D3G-SV Venray D10,9:00 
DEV-Arcen D3G-S.V. Oostrum D4G,10:30 
S.V. Oostrum E1-Venlosche Boys E2,9:00 
SV Venray E9-S.V. Oostrum E2,9:00,vertrek 8.15 
SSS'18 E4-S.V. Oostrum E3,10:00 
S.V. Oostrum E4-Leunen E5,10:00 
Wittenhorst E8-S.V. Oostrum E5G,9:00, vertrek 8.00 
S.V. Oostrum F1-Wittenhorst F3,11:00 
S.V. Oostrum F2-Melderslo F2,11:00 
IVO F4-S.V. Oostrum F3,9:30 
SVOC'01 MP1/2-S.V. Oostrum MP1/2,10:30,vertrek 9.45 



SV Oostrum Senioren 
 
 

Uitslagen 
 
zaterdag 10 september 2011 
 
Holthees Vet.-S.V. Oostrum Vet.,0-3 
 
zondag 11 september 2011 
 
TSC'04 1-S.V. Oostrum 1,0-0 
IVO 3- S.V. Oostrum 2,2-2 
Merselo 3-S.V. Oostrum 3,1-2 
S.V. Oostrum 4-SV Venray 9,1-2 
S.V. Oostrum 5-SVEB 4,1-7 
S.V. Oostrum 6-EWC'46 3,1-2 
RKVVL/Polaris DA1-S.V. Oostrum DA1,0-6 
 
 
Programma 
 
zaterdag 17 september 2011 
 
S.V. Oostrum Vet.-SVS Vet.,17:00,bijeenkomst 16:30 
 
zondag 18 september 2011 
 
S.V. Oostrum 1-EWC'46 1,14:30,wedstrijdsponsor Elektro Martens Venray. 
S.V. Oostrum 2-Sparta'18 3,12:00 
S.V. Oostrum 3-SVEB 3,10:30 
Hegelsom 4-S.V. Oostrum 4,10:30 
Holthees 3-S.V. Oostrum 5,11:00 
Sambeek 2-S.V. Oostrum 6,11:00 
S.V. Oostrum DA1-SV Venray DA2,10:00 
 

 
 
 
 
 

Beste leden van de afdelingen voetbal en korfbal van de S.V.O. 
 

Op maandag 17 oktober a.s. vindt de jaarlijkse ledenvergadering           
van de Sportvereniging Oostrum plaats. 

 

Tijd: 20.30 
Plaats: kantine op het sportpark. 

Schrijf alvast op in je agenda, notebook, harde schijf,                     
zodat je er ook bij kunt zijn 

 

Secretaris SVO 



Scheidsrechter houdt punt in Velden 
 
IVO 3 - SV Oostrum 2  2 - 2 
 
Op de dag dat het verslag eigenlijk volledig over de kermis zou moeten gaan en over de zes 
punten die daar moesten worden gevierd, is de verleiding heel groot om volledig uit te wijden  over 
de man in het zwart die vandaag met rode fopneus en kale opzet pruik als een clown over het veld 
liep te blazen. Dit was een man die als doel had de zondag voor zoveel mogelijk mensen te 
verpesten, de thuisploeg inclusief. Maar omdat het teveel eer is om meer woorden hieraan te 
verspillen en de ideale schoonzonen ondanks dit fluitende potlood gewoon drie punten uit Velden 
hadden moeten meenemen, toch nog even over de wedstrijd. 
De hele wereld stond vandaag natuurlijk stil bij de gebeurtenissen van 10 jaar geleden, maar de 
spanning bij de ideale schoonzonen werd vooral opgebouwd voor het verwachte spetterende 
optreden van De Snörkes. Eerst moest SVO 2 in het kermis weekeinde echter nog aantreden 
tegen een voor hen onbekende ploeg. IVO 3 uit Velden had de week ervoor verloren van 
Ysselsteyn 2, maar dat was zo ongeveer de enige informatie die over deze ploeg bekend was. 
Maar aangezien ‘t Twed niet voor of in een gat gevangen zit, de terugweg vanaf sportpark de Vloet 
in Merselo was tijdens de bekercampagne immers ook gevonden, en zijn weg op de digitale 
snelweg wel weet te vinden, wees de foto van het derde team op de IVO website uit dat dit een 
ervaren team van dertigers was. De meesten met een haargrens die ze zelf net niet meer in de 
spiegel konden zien (al is daar natuurlijk helemaal niks mis mee), maar wel met illustere namen als 
Jacobs, Kusters, Simons, Verwey en Wijnstekers. En al suggereert de eerste opmerking dat de 
piek-jaren van dit team reeds voorbij zijn, de familienamen geven duidelijk aan dat de sporen in het 
betaalde voetbal ruimschoots zijn verdiend en dat binnen dit team voldoende voetbalintellect en 
gogme aanwezig moest zijn. Al is nog steeds niet geheel duidelijk hoe de familiebanden precies 
liggen, hoe lang deze zijn en hoe sterk verdund… 
Maar de tegenstander laten we in deze verder ook buiten beschouwing en vanuit Oostrums 
perspectief wordt de wedstrijd geanalyseerd. Gezien de bezigheden van de spelers van ’t Twed de 
avond tevoren zou van onderschatting geen sprake mogen zijn. Een kermis met drie punten is 
natuurlijk heerlijk, maar daarvoor zou moeten worden geknokt. De opstelling verschilde op één 
plaats van de basiself van de galavoorstelling een week eerder tegen Leunen. Eugène ‘Uzi’ 
Jacobs was volledig hersteld van zijn blessure en nam de plaats in van Rik ‘Stokkie’ van Stokkem. 
Het besef dat er moest worden geknokt voor de drie punten was echter niet doorgedrongen bij de 
spelers, want er werd een belabberde eerste helft gespeeld. Alsof alle spelers van een willekeurig 
Caféteam 7 voor de wedstrijd een fles wodka leegtikken, drie joints roken en alles met de 
verkeerde voet moeten spelen. Zo slecht was het spel zo ongeveer. Niet om aan te zien. 
Dat ondanks deze 45 minuten de brilstand in de rust nog op het bord stond, zegt veel over de 
tegenstander. Punt 4, 5 en 6 moesten vandaag worden gehaald. In de tweede helft leek het besef 
een beetje meer aanwezig te zijn bij SVO 2. Er werd meer strijd geleverd en iedereen was zich 
ervan bewust dat winnen met de kermis voor een extra feestelijk tintje zorgt. Helaas viel het eerste 
doelpunt toch aan de verkeerde kant. In minuut 65 werd een vrije trap kunstig in de korte hoek, 
over de muur, binnengekruld. Gelukkig was twee minuten later de balans weer hersteld toen een 
corner van Dennis ‘Nolly’ Nohlmans  via de kluts voor de voeten van Roy ‘Keptun’ de Kleijn kwam 
die de bal zeer bekeken, beheerst en kundig binnenschoof. 
Toen invaller ‘Stokkie’ in de 75e minuut vervolgens de 1-2 met links mooi binnenkrulde, op ‘assist’ 
van Mark ‘Screbby’ Broeren, had de wedstrijd gespeeld moeten zijn. Natuurlijk moest gewoon de 
1-3 worden gemaakt, de punten in de tas worden gestopt en snel naar de gezelligste huiskamer 
van Oostrum worden gegaan. Maar omdat ’t Twed dit naliet, gaf het de scheidsrechter de kans 
beslissend te zijn. Een doelpunt van IVO in blessuretijd, waarbij de maker zover buitenspel stond 
dat ze hem na de wedstrijd met de auto zijn gaan ophalen, werd door de man in het zwart zonder 
met de ogen te knipperen goedgekeurd. Dat Rob ‘Achten’ Jenniskens als een volleerd 
vaandelzwaaier langs de lijn een korte kür op muziek aan het uitvoeren was, deed de beste man 
helemaal niets. Dit was duidelijk geen liefhebber van het betere folklore werk. De 2-2 stond 
‘gewoon’ op het bord en de punten werden netjes gedeeld. 
Een teleurstelling dus voor de ideale schoonzonen, maar met een spetterend optreden van de 
Snörkes werd dit later op de dag toch een beetje goedgemaakt. Tenminste, ik hoop dat het 
vanavond een spetterend optreden gaat worden….. 
 
Aostrum 2. 



 
 

Grote Clubactie 2011 
 

Vanaf zaterdag 10 september starten de jeugdleden van S.V. Oostrum weer met de verkoop van 
de grote clubactie loten. Komen ze bij u aan de deur? Twijfel niet en koop een lot! Voor maar € 
3,00 steunt u niet alleen het Nederlandse verenigingsleven, maar maakt u ook nog eens kans op 
mooie prijzen. Van elk verkocht lot gaat € 2,40 naar de S.V. Oostrum. De opbrengst gaat gebruikt 
worden voor de diverse afdelingen binnen S.V. Oostrum. 

Eenmalige machtiging 
De vereniging kan kiezen tussen het verkopen van loten tegen een contante betaling of via een 
eenmalige machtiging. Bij een eenmalige machtiging wordt het bedrag van uw rekening 
afgeschreven met als omschrijving uw lotnummer. De S.V. Oostrum kiest voor de eenmalige 
machtiging om de volgende voordelen. 

- U hoeft niet te zoeken naar een portemonnee en/of kleingeld als ze bij u aan de deur staan. 

- De jeugdleden hoeven niet met geld rond te lopen.  

- De jeugdleden komen nog maar 1 keer aan de deur. (Dit was eerst 2 keer, 1 keer voor de 
betaling en 1 keer voor afgifte lot) 

- U ontvangt geen lot meer. Uw lotnummer wordt vermeld bij de afschrijving.  

- Bij eenmalige machtiging wordt het lot door de Grote Clubactie geïncasseerd en per lot 
wordt € 2,40 overgemaakt naar de S.V. Oostrum. 

Wilt u loten kopen van de Grote Clubactie maar was u niet thuis toen ze bij u aan de deur waren, 
of is er niemand bij u aan de deur geweest, dan kunt u voor de verkoop van de loten nog terecht 
op het adres Randerade 50 in Oostrum.   
Wanneer is de trekking? 
De trekking van de Grote Clubactie loterij is op 24 november 2011. 
 

Grote Clubactie S.V. Oostrum 
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste leden van de afdelingen voetbal en korfbal van de 
S.V.O. 

 
Op maandag 17 oktober a.s. vindt de jaarlijkse ledenvergadering           

van de Sportvereniging Oostrum plaats. 
 

Tijd: 20.30 
Plaats: kantine op het sportpark. 

Schrijf alvast op in je agenda, notebook, harde schijf,                      
zodat je er ook bij kunt zijn 

 
Secretaris SVO 



 

 

 

 

Uitslagen; 
 
 
Midweekdames1; 
Oostrum-SVOC                        3-6 
Midweekdames2; 
Oostrum –SVOC                     3-13 
MiniE; 
SVO 1 -Peelkorf 2                   1-`1 
PupillenD1; 
Vonckel Girls D1 - Oostrum D1  0-2 
PupillenD2; 
De Peelkorf D4 - Oostrum D2     2-2 
PupillenC2; 
Oostrum C1 - De Peelkorf C2      1-5 
AspirantenB1; 
Oostrum B1 - DES (V) B1            6-3 
JuniorenA2; 
Oostrum A2 - Roka A1                  1-8 
MiniE; 
17-sep-11        SVO 1 vrij 
 
17-09-2011     PupillenD2;                 
Aanvang;  10.00         Oostrum D2 - De Merels D3 
 
17-09-2011     PupillenD1;      
Aanvang;11:00           Oostrum D1 - Erica D1 
 
17-09-2011     PupillenC1;                  
Aanvang; 12:30                      ZSV C1 - Oostrum C1 
        
17-09-2011     AspirantenB1; 
 Aanvang; 13:00         DOT (V) B1 - Oostrum B1 
 
17-09-2011     JuniorenA1                  
Aanvang;14.00           Klimop (A) A1 - Oostrum A1 
 
17-09-2011     JuniorenA2;      
Aanvang;15.30            Oranje Wit (L) A2 - Oostrum A2 
 
Midweekdames1; 
21-09-2011     19:30                
                                       Oostrum 1 - Swift (V) 4 
Midweekdames2; 
21-09-2011     20:45    
                                        Oostrum 2 - Merselo 2 
 

 



 



 
 
 

18 sept. 
             09.30u. Repetitie big-band 
             11.00u. Rondgang orkest en tamboerkorps: aktie Vrienden van de Harmonie 
19 sept. 
             18.45u. Repetitie leerlingenorkest 
             19.30u. Repetitie orkest 
             20.30u. Repetitie big-band en klarinetensemble 
             21.15u. Repetitie dubbelkwintet en koperensemble 
21 sept. 
 19.00u.  Leerlingen tamboerkorps en Hit-it 
             20.00u. Repetitie tamboerkorps 
 
Agenda: 
 
24 sept. Inzamelen oud papier  
25 sept. Drumbandtreffen Hit-it, Oirlo, Leuenen en Oostrum in d’n Oesterham 
 
* Voor meer informatie zie www.smtinfo.nl 
 
 

Lezing reconstructie Loobeekdal 
 

Op maandag 19 september organiseert IVN Geysteren/Venray i.s.m. Natuur 
Historisch Genootschap een lezing met als onderwerp de reconstructie van het 

Loobeekdal. Namens Waterschap Peel en Maasvallei zal projectleider Martijn Schraven ons de 
plannen betreffende het project Loobeekdal uit de doeken doen. Het plangebied Loobeekdal ligt 
ten noordwesten van de stedelijke kern van Venray. In totaal heeft het gebied een oppervlakte van 
circa 1.180 hectare.          De beek die nu nog 9 kilometer is, wordt na meandering 11,5 kilometer. 
Daar wordt 50 hectare ecologische hoofdstructuur en 32 hectare ecologische verbindingszone 
gerealiseerd, gemeente Venray en Provincie Limburg gaan samen met betrokkenen het 
Loobeekdal herinrichtingen. 

Deze plannen hebben tot doel om het gebied rondom de beek zo logisch mogelijk in te richten en 
een kwaliteitsimpuls te geven, en de oorspronkelijke natuurlijke loop van de Loobeek terugbrengen 

Het inrichtingsplan Loobeekdal biedt kansen om meerdere doelen te realiseren. 

• Natuur realiseren  
• Landbouwstructuur voor de toekomstgerichte agrarische bedrijven verbeteren  
• Natuurlijk beekherstel van de Loobeek 
• Recreatieve mogelijkheden voor inwoners verbeteren  
• Landschap aantrekkelijker maken 

. Het gezamenlijke doel is een gezond, veilig en aantrekkelijk Loobeekdal. 

Aan het overgrote deel van de Loobeek en het aansluitende deel van het Afleidingskanaal is de 
specifiek ecologische functie toegekend. Eind 2005 startte de gemeente Venray met het opmaken 
van een integraal inrichtingsplan. Waterschap Peel en Maasvallei gaat het plan uitvoeren. Dit moet 
uiterlijk eind 2015 gereed zijn.  

De lezing vindt plaats in de Kemphaan, Kennedyplein 1, Venray en begint om 20.00 uur  

 



 



Hallo, 
 
 
Op zondag-ochtend 25 september is er een uitwisselingstoernooi met de 
junioren van de tennisclub van Oirlo/Castenray. Dit toernooi is in Oostrum. 
 

Het is een mooie kans om eens kennis te maken en te tennissen met junioren uit de                       
"buur-dorpen". Geef je op voor deze uitwisseling voor as zondag 18 september via email: 
junioren@tcoostrum.nl 
 
Verder hebben we op 4 november een thema-avond in petto!! 
Wat, Hoe, Waar???? 
Houdt deze avond vrij en neem in elk geval een zaklamp mee...... 
 
Wordt vervolgd! 
 
Jeugdcommissie TC Oostrum 
 
 
 

 
 
 
Houdt u ook van zingen? Bent u degene die de Aostrumse Zangkompeneej komt versterken. 
Wij repeteren elke woensdagavond in de zaal van Back in Time te Oostrum.  
En wel van 21.00 tot 23.00 uur. Wilt u een repetitie meemaken?  
U bent van harte welkom. Informatie nodig, neem de telefoon en bel 511251. 
Kijk ook eens op www.Aostrumsezangkompeneej.  
 
 
 
 
 
 

Dank zij de medewerking van de 
Aostrumse mensen is de 
bloemenactie van de Aostrumse 
Zangkompeneej geslaagd. 
 
De leden van de Aostrumse 
Zangkompeneej danken de 
Aostrumse mensen voor hun 
bijdrage. 

Wie is er tijdens de kermis een bos sleutels verloren ? 
 
Inlichtingen bij de redaktie. 



 

 

 
NA EEN NOODLOTTIG ONGEVAL OP 14 AUGUSTUS 

IS ONZE LIEVE NICK NA EEN STRIJD VAN RUIM 
3 WEKEN, OP 7 SEPTEMBER OVERLEDEN 

 
NICK EMONS 

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 

23 December 1986                           7 September 2011 
 
 

OP ZATERDAG 10 SEPTEMBER HEEFT DE CREMATIE  
PLAATS GEVONDEN TE BLERICK. 

 
Voor meer informatie en voor het plaatsen van een persoonlijk 

Bericht of condoleance kunt u naar www.briensveld.nl en  
Vervolgens naar requiem. inloggen met Emons en  

Toegangscode B4BLHK 
 

Toon en Riky Emons-Deters  
Bobby en Amanda  

Mariska  
 

Randenrade 47  
5807BL Oostrum  



Op zoek naar Vriendschap en Harmonie  
 

Ook onze harmonie merkt de consequenties van het bezuinigingsbeleid van de overheid.                      
De kosten voor instrumenten en kostuums gaan echter gewoon door. De bijdrage die de Vrienden 
van de Harmonie jaarlijks levert wordt zo steeds belangrijker.  
 
Reden genoeg om alle Oostrummers die nog geen lid zijn te vragen om ook hun steun te verlenen. 
 
Daarom zullen enkele “Vrienden”, begeleid door de harmonie, zondag 18 september van 11.00 tot 
13.00 uur huis aan huis door Oostrum trekken in de hoop dat ze vele Oostrummers bereid zullen 
vinden lid te worden van de Vrienden van de harmonie. 

 

Help de harmonie en word ook vriend van de harmonie voor slechts 50 euro per jaar! 

 

                            

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    

 

De uit België afkomstige mevrouw Marie-Thérèse Olaerts verzorgt een lezing 

Datum: Donderdag 22 September 2011                                                                          
Aanvang: 19.30 uur                                                                                                                   
Plaats: D’n Oesterham                                                                                                        
Onderwerp: Tolerantie   

Marie-Thérèse Olaerts heeft een reputatie vanwege haar boeiende verteltrant. Zij laat met veel 
humor gekruid, vrouwen 'in de spiegel kijken': 

- hoe kijk ik naar mezelf? 
- zorg ik ook goed voor mij? 
- kan ik negatieve emoties overstijgen? 
- durf ik beslissingen te nemen? etc.                                                                                                  

Kortom met ernst en luim, vertelt ze over herkenbare situaties, waardoor de aanwezigen alleen al 
door het 'samen lachen', een heerlijke avond zullen beleven!                

 



Toneelgroep de Vlasbloem weer op de planken… 
 
 

Beste mensen, 
 
Zoals u waarschi jnl i jk weet hebben we vorig jaar november helaas geen 
toneelstuk voor u kunnen opvoeren, aangezien we vroegti jdig moesten stoppen 
met de voorbereidingen.  
We zi jn dan ook erg bl i j  dat we u kunnen laten weten dat Toneelgroep de 
Vlasbloem in november 2011 weer voor u op de bühne staat.  We zi jn al  druk bezig 
met de repeti t ies voor ons nieuwe toneelstuk.  
De ui tvoeringen staan gepland op zaterdag 12 en zondag 13 november.             
Noteer deze data alvast in uw agenda. We houden u op de hoogte!! 
 
Met vr iendel i jke groet, 
 
Toneelgroep de Vlasbloem 
 

 
Op zaterdag 3 september nam Luca de Rijck met haar pony Omira deel 
aan de Nederlandse Kampioenschappen dressuur in de hoogste klasse 
Zwaar-2 in Ermelo. De combinatie had zich hiervoor gekwalificeerd nadat 
ze op 13 augustus Reserve kampioen waren geworden van Limburg. Op 
het NK waren er 43 starts, de beste 11 combinaties mochten door naar de 
grote finale, Luca kwam hiervoor in aanmerking nadat ze 4e was 
geworden in de eerste proef met 68,24%. In de grote finale is de 
combinatie met een percentage van 67,54% uiteindelijk 4e geworden van 
Nederland in de klasse DE/Z2. Ook is Luca met Omira gescout en komt ze 
in aanmerking voor talententrainingen. 

  

 
 



 
 
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 Nelly 
Wijnhoven, 06-30275945 of Mientje Wester, 0478-588600.                                                                   
Ook voor meer informatie kun je bij één van hen terecht. 
 
 
 
 

 
 
Op woensdag 7 sept. waren we als zonnebloem bij de Fam Nabben te gast, eigenaars van 
museum Sorghvliet in Tienray. 
We werden hartelijk ontvangen met koffie en heerlijke Limburgse vlaai. 
Dhr. Nabben gaf uitleg over het wel en wee van het museum.  
Daarna konden we gezamenlijk het museum gaan bekijken.  
Er ontbrak werkelijk niets, alles was compleet.  
Een zeer uitgebreide verzameling wat merendeel van de zusters uit Tienray afkomstig was.             
Het was geweldig. 
Iedereen was erg onder de indruk. Vele herinneringen van vroeger werden weer opgehaald. 
De gasten en vrijwilligers hadden het er ontzettend naar hun zin. 
Het was een middag met herinneringen van hoe het vroeger in je eigen huiskamer, keuken, 
slaapkamer was. En hoe iedereen werkte in en om hun huis. 
 
Fam. Nabben hartelijk bedankt namens de gasten en de vrijwilligers  
van de Zonnebloem voor jullie gastvrijheid , het was echt een middagje terug in de jeugd. 
 
 



 
 
 
 
 
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 
17   December   Concert        Harmonie 
20   December Kerstavond       Zijaktief         
22   December Kerstviering       KBO 

 

Zaterdag 10 september: Oostrum B1 - DES B1 
 

De wedstrijd begon goed, maar na ongeveer 10 minuten scoorde 
DES. Gelukkig werd meteen daarna een doelpunt voor Oostrum 
gemaakt. Hierna werd het 2-1 en 3-1. 
In de rust stond het 4-1 voor Oostrum. In de tweede helft maakt 
DES meteen een doelpunt en was de score dus 4-2. Daarna 
maakte Oostrum weer een doelpunt en stond het 5-2. Maar DES 
scoorde nog een keer en was het 5-3. Toen de wedstrijd bijna ten 
einde was maakt Oostrum nog 1 doelpunt, en was de uitslag 6-3! 
Het was een best moeilijke wedstrijd vond ik zelf, en we hebben er 
hard voor gewerkt.                  Doordat we in de wedstrijd toepasten 
wat we in de training geleerd hadden, konden we een paar mooie 
doelpunten maken! 
 
Groetjes Floor 
 

 

2011 




