
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Thema vergadering 
 

Inrichting van de openbare ruimte van Oostrum 
  
 
De dorpsraad wil met de inwoners van Oostrum in gesprek over de 
openbare ruimte; dit is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is.   
 
Wat vindt u van de inrichting van de openbare ruimte in Oostrum op dit 
moment? Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden? 
 
Heeft u suggesties, opmerkingen en/of kanttekeningen die helpen het 
straatbeeld, de pleinen en speelruimtes te verbeteren, kom dan op 
dinsdag 10 oktober om 20.00 uur naar den Oesterham                
en praat mee over uw eigen leefbaarheid. 
 
 
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. 

39e jaargang WK. 38                                                                       Sluitingsavond in te leveren kopij:
 22 september 2011                                                                                       Maandagavond 18.00 uur



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

                                       
       
 
 

Zondag 25 sept. 9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)  
 Piet Verheijen,   
  Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.    
 
  
                Misdienaars: Bennie, Jack en Sandra        
 
  
Donderdag 29 sept.  9.00 uur: H. Mis       
 
 
PS:  Er is in Oostrum een ZIEKENPASTORAATSGROEP!!!   
        Contact en informatie via tel. 851146.   
 
 
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 



 
 
 
 
 
SEPTEMBER 
 
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 



 



 
 
 
 

23 sept. 20.00u. Repetitie koperensemble 
24 sept. 09.00u. Inzamelen oud papier 
25 sept. 16.00u. Slagwerkconcert Hit-it, Oostrum, Leunen en Oirlo 
26 sept. 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 
              19.30u. Repetitie orkest 
              20.30u. Repetitie big-band en klarinetensemble 
             21.15u. Repetitie dubbelkwintet en koperensemble 
27 sept. 19.00u. Repetitie dubbelkwintet 
       21.00u. Repetitie big-band 
28 sept. 19.00u.  Leerlingen tamboerkorps en Hit-it 
              20.00u. Repetitie tamboerkorps 
 
Agenda: 
2 okt. Ensembleconcert 
15 okt. Inzamelen oud papier 
16 okt. Play-in jeugdorkesten door Muziekfederatie Venray 
29 okt. Inzamelen oud papier 
 
* Voor meer informatie zie www.smtinfo.nl 
 
 

ZATERDAG 24 sept. 09.00 – 12.00u. INZAMELEN OUD PAPIER 
 

Locatie terrein van Rattingen Oirloseweg 
 

 
Actie van Amnesty International op de Werelddag  

op zondag 25 september 

Nieuwe ontwerpwet tegen terreur in Saoedi-Arabië beknot de vrijheid van meningsuiting 

Op de 9e Werelddag van het Mondiaal Platform Venray op het Henseniusplein te Venray 
vraagt de groep Amnesty Venray de aandacht voor bedreiging van de vrijheid van 
meningsuiting in Saoedi-Arabië. Dat land heeft  een ontwerpwet tegen terreur in 
behandeling die een zó ruime definitie hanteert van terreur dat in feite de vrijheid van 
meningsuiting ernstig wordt beknot. U kunt op de manifestatie bij de kraam van Amnesty 
Venray tussen 12.00u en 17.00u het verzoek ondertekenen om de wet zodanig te wijzigen 
dat de mensenrechten in Saoedi-Arabië worden gewaarborgd.                                              
Volgens deze ontwerpwet vallen ook handelingen als ‘het ingaan tegen de grondwet’ of ‘het 
schaden van de reputatie van de staat’ onder terreur. Deze ontwerpwet staat toe dat verdachten 
120 dagen in eenzame opsluiting kunnen worden vastgehouden. Dit is dan mogelijk zonder 
aanklacht en proces en dus ook zonder de mogelijkheid om de legitimiteit van hun detentie aan te 
kunnen vechten. Eenzame opsluiting vergemakkelijkt marteling of andere mishandeling in de 
gevangenis. Op schendingen van deze wet zouden zware straffen komen te staan. Zelfs de 
doodstraf zou kunnen worden toegepast. Amnesty International vreest dat wanneer deze 
ontwerpwet tegen ‘terreur misdaden’ in Saoedi-Arabië in werking treedt, de mensenrechtensituatie 
in dat land ernstig zal verslechteren. Teken daarom op zondag 25 september, bij de stand van 
Amnesty Venray op het Henseniusplein te Venray, de petitie die de Saoedische autoriteiten vraagt 
deze ontwerpwet zodanig te wijzigen dat de mensenrechten worden gewaarborgd. 

 



      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken. 
Voor de belangstelling en medeleven tijdens de ziekte,     

bij het overlijden en de crematiedienst                 
“Van miene Pierre” Ozze Pap en Opa. 

Ondanks ons intens verdriet, is het ’n hele grote troost 
geweest. Het heeft ons heel goed gedaan,               

Nogmaals bedankt. 
 

Mien Raijmakers – Janssen                           
Kinderen & Kleinkinderen                            

Burgemeester Esserstraat 38                        
5801 EB Venray 

VERLOREN 1 SLEUTELETUI 
Incl. Sleutels 

INLICHTINGEN TEL.  585476 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Op  woensdag 28 september schuift u weer gezellig aan 
 

Dit staat er deze keer op het menu; 
 

 

Wortelsoep 
 Varkensfilet met mosterdsaus 

bloemkool  
rösti 

chocoladeparfait 
 

  
Mochten er mensen zijn die niet zo mobiel zijn ( rolstoel / niet goed ter been ) maar 
toch graag willen aansluiten aan de dis, vermeld het op het inschrijfformulier en wij 
zorgen dat dit geen probleem hoeft te zijn. 
De kosten voor dit etentje bedragen 7.50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 24 september opgeven 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
         
              Graag tot ziens.      De vrijwillige megjes uut de keuken. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Naam:___________________________________________________ 
 
Komt met  _________    perso(o)n (en) 
 
Wil(len) graag aansluiten aan de dis op woensdag 28 september 
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  24 september  bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



 



  
Promotor van Duurzaamheid 
Wubbo Ockels bij Rabobank Venray!  
Winteravondlezing voor onze leden: 6 december 2011 
 
 
Wij nodigen onze leden van harte uit voor onze winteravondlezing op dinsdag 6 
december 2011!  U kunt tijdens een winteravondlezing altijd rekenen op een 
gerenommeerde spreker. Deze keer hebben we Wubbo Ockels uitgenodigd. 
 
 
Aanmelden 
Wilt u als lid van Rabobank Venray aanwezig zijn bij deze Winteravondlezing? Meld 
u dan aan via het inschrijfformulier op www.rabobank.nl/venray *. U vindt daar ook 
meer informatie over de spreker.  
 
 
Wubbo Ockels 
Wubbo Ockels is natuurlijk bekend als de eerste Nederlandse astronaut, maar 
sinds zijn ruimtevlucht in 1985 heeft hij een indrukwekkend cv opgebouwd. Zo is hij 
sinds 1992 hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft en bekleedt sinds 2003 
de voltijd functie hoogleraar Duurzame Technologie. Wubbo Ockels is een van de 
bekendste promotors van duurzaamheid in Nederland.  
Ook is Wubbo Ockels zeer betrokken bij het onderwijs. Voor het European Space 
Agency (ESA) heeft hij verschillende programma’s opgezet om jonge, getalenteerde 
mensen te stimuleren zich aan de wetenschap te wijden. 
 
 
Nog even op een rij 
Wat: Een Winteravondlezing voor onze leden met Wubbo Ockels 
Wanneer: Dinsdag 6 december: ontvangst om 19.00 uur, aanvang lezing om 19.30 
uur  
Waar: Schouwburg Venray 
 
 
* Heeft u niet de beschikking over internet dan kunt u zich telefonisch aanmelden 
via (0478) 530 300. 
 
 

Rabobank Venray   (0478) 530 300 
www.rabobank.nl/venray 
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Vrijwilligerswerk door medewerkers van Rabobank Venray 
 
Elk jaar verrichten de medewerkers van Rabobank Venray een dagje vrijwilligerswerk. Vorig 
jaar hielpen we bijvoorbeeld mee tijdens de Special Olympics. Dit jaar hebben we 6 thema’s 
gekozen: Zorg, Natuur, Onderwijs, Jeugd, Sport en Dieren. Medewerkers konden kiezen uit 
die 6 thema’s. Elk groepje zoekt binnen het thema een doel waar ze vrijwilligerswerk kunnen 
gaan doen.  
 
Vier groepjes hebben al gepland wat ze gaan doen.  
• De groep ‘Zorg’ helpt de Zonnebloem Well en Wellerlooi bij 2 activiteiten waarbij hulp 

nodig is. Zo helpen medewerkers bij een winkelochtend in Nijmegen en bij een 
winkelmiddag bij Intratuin (rolstoel duwen).  

• De vrijwilligersgroep ‘Sport’ gaat op 24 september helpen bij de opening van de 
vernieuwde sporthal van de gymnastiekvereniging St.Christoffel uit Venray.  

• Tijdens de Landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 5 november gaat de groep ‘Natuur’ in 
de Boshuizerbergen aan de slag met diverse onderhoudswerkzaamheden.  

• De groep ‘Dieren’ gaat aandacht vragen voor de Dierenambulance.  
Op 30 september staat een groep medewerkers tussen 15.30 en 20.30 uur bij Intratuin en 
bij dierenspeciaalzaak Van de Ligt Allicht in Venray. Zij vragen daar aandacht voor de 
Dierenambulance Noord-Limburg en proberen donateurs en bijdragen te werven voor dit 
goede doel. Er zal ook een dierenambulance te bezichtigen zijn. Komt u ook? 

 

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



 

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 
       



    
 
    
 
 
   

 
   
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOOR KINDEROPVANG IN 
HUISELIJKE OMGEVING 

 
Tegen lage bureaukosten             

 

€0,75 per kind per uur! 
 

Informeer voor de mogelijkheden: 
 

Tel. 0478 – 690568 of mail naar: 
gastouderbureauinimini@hetnet.nl 

 
 

www.gastouderbureauinimini.nl
 



 
Uitnodiging algemene ledenvergadering 

 
 

Sportvereniging Oostrum 
  
 
Datum: 17 oktober 2011 
Tijd:   20.30 
Plaats:  Kantine Sportpark de Spar 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
 

2. Notulen ledenvergadering dd 18-10-2010 
 

3.  Mededelingen en ingekomen stukken 
 

4. Jaarverslagen seizoen 2010-2011 
 

5. Financiële verslagen seizoen 2010-2011, deze verslagen zullen 1 uur voor de vergadering ter inzage 
in de kantine worden gelegd 

 
6. Begroting 2011-2012  

 
7. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie 

 
8. Bestuursverkiezingen 

• Bestuur SVO 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Roy Wolterink 
o Aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar: Jan Janssen 
o Tussentijds aftredend: Marcel Derks 
o Nieuw bestuurslid: Derk Ederveen 

 
• Bestuur afdeling voetbal 

o Aftredend en herkiesbaar: Math Gommans, Arno Stam 
o Nieuw bestuurslid: Patrick Verrijth 
o Aftredend en niet herkiesbaar: Hans Kessels 
 

• Bestuur afdeling korfbal 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Marion van Dijk 
o Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Carla Claessens, Tom v.d. Heijden 
 

 
Door de leden kunnen tot uiterlijk drie dagen voor de vergadering kandidaten voor bestuursfuncties 
voorgedragen worden. Dit dient te gebeuren onder overlegging van een door het kandidaat-bestuurslid en 
drie leden ondertekende verklaring, dat hij of zij bij verkiezing, deze functie ook zal aanvaarden. 
 

9. Voortgang werkgroepen 
 

10. Rondvraag 
 
De notulen, jaarverslagen en huis- en gedragsregels zijn via e-mail bij M. Claessens 
(mclaessens@planet.nl) op te vragen en liggen ook vanaf 26 september 2011 ter inzage in de kantine) 
 
Afmeldingen bij: M. Claessens  mclaessens@planet.nl 



 



 

SV Oostrum Jeugd 
 
Uitslagen 
 
zaterdag 17 september  
S.V. Oostrum A1-SSS'18 A2,8-2 
S.V. Oostrum B1-SV Lottum B1,2-6 
FCV-Venlo B2-S.V. Oostrum B2,4-2 
Vianen Vooruit MB1-S.V. Oostrum MB1,2-1 
S.V. Oostrum C1-SVOC'01 C1G,1-5 
S.V. Oostrum C2-RKDSO C2,2-9 
VVV'03 D1-S.V. Oostrum D1G,2-7 
Leunen D2-S.V. Oostrum D2G,0-7 
S.V. Oostrum D3G-SV Venray D10,7-1 
DEV-Arcen D3G-S.V. Oostrum D4G,4-0 
S.V. Oostrum E1-Venlosche Boys E2,1-7 
SV Venray E9-S.V. Oostrum E2,3-7,Speler van de week Lars Verhoeven 
SSS'18 E4-S.V. Oostrum E3,0-16,Speler van de week Daan Willems 
S.V. Oostrum E4-Leunen E5,13-0 
Wittenhorst E8-S.V. Oostrum E5G,1-6,Speler van de week Quinn de Roock 
S.V. Oostrum F1-Wittenhorst F3,4-0,Speler van de week Daan Janssen 
S.V. Oostrum F2-Melderslo F2,5-1 
IVO F4-S.V. Oostrum F3,1-5,Speler van de week Daan Linders 
SVOC'01 MP1/2-S.V. Oostrum MP1,11-2,Speler van de week Cadey Luijkx 
SVOC'01 MP1/2-S.V. Oostrum MP2,18,-1 
 

Programma 
 
zaterdag 24 september  
SVOC'01 A1-S.V. Oostrum A1,14:30 
America B1-S.V. Oostrum B1,14:30 
S.V. Oostrum B2-H.B.S.V. B2,15:00 
S.V. Oostrum MB1-GFC'33 MB1,13:00 
VVV'03 C1-S.V. Oostrum C1,13:00,vertrek 12.00 
SV Venray C5-S.V. Oostrum C2,13:15,vertrek 12.00 per fiets 
S.V. Oostrum MC1-SSS'18 MC2,15:00 
S.V. Oostrum D1G-Sparta'18 D1G,9:00 
S.V. Oostrum D2G-Stormvogels'28 D2CO,13.00  
Melderslo D3G-S.V. Oostrum D3G,12:00,vertrek 11.00 
S.V. Oostrum D4G-SVOC'01 D2G,11:30 
Leunen E1-S.V. Oostrum E1,11:15 
S.V. Oostrum E2-Leunen E3,10:00 
S.V. Oostrum E3-Volharding E5,9:00  
SV Venray E12-S.V. Oostrum E4,9:00,vertrek 8.15 
S.V. Oostrum E5G-SV Venray E14,11:30 
SV Venray F4-S.V. Oostrum F1,11:00 
Montagnards F2-S.V. Oostrum F2,10:30 
S.V. Oostrum F3-SV Venray F10,11:00 
S.V. Oostrum MP1/2-SV United MP1/2,10.00 
 



SV Oostrum Senioren 
 
Uitslagen 
 
zaterdag 17 september 
S.V. Oostrum Vet.-SVS Vet.,1-9 
 
zondag 18 september 2011 
S.V. Oostrum 1-EWC'46 1,1-0 
 S.V. Oostrum 2-Sparta'18 3,7-0 
S.V. Oostrum 3-SVEB 3,4-0 
Hegelsom 4-S.V. Oostrum 4,2-1 
Holthees 3-S.V. Oostrum 5,4-5 
Sambeek 2-S.V. Oostrum 6,6-0 
S.V. Oostrum DA1-SV Venray DA2,4-0 
 
Programma 
 
zaterdag 24 september 2011  
Excellent Vet.-S.V. Oostrum Vet. 17:00 vertrek 16:00 
 
zondag 25 september 2011  
SV Quick Boys'31 1-S.V. Oostrum 1,14:30 
Meterik 2-S.V. Oostrum 2,11:00 
S.V. Oostrum 3-Vrij 
S.V. Oostrum 4-BVV'27 2,11:30 
S.V. Oostrum 5-BVV'27 3,10:00, 
S.V. Oostrum 6-Montagnards 5,9:30 
Gemert DA1-S.V. Oostrum DA1,10:00 
 
dinsdag 27 september 2011   
Volharding 2-S.V. Oostrum 1,20:00,vriendsch. 
 

 
 
 
 

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 



Zuinige zege Oostrum 
 
Oostrum heeft ook in haar derde wedstrijd van het seizoen geen tegen doelpunt hoeven 
incasseren. Na een 1-0 zege in de seizoensouverture tegen Kronenberg en een 
bloedeloze 0-0 tegen het Tegelse TSC ’04 kwam vandaag een oude bekende op bezoek 
in de vorm van EWC ’46 uit Well.  
Oostrum begon voortvarend aan deze wedstrijd en creëerde in het eerste kwartier twee prima 
kansen. De eerste ontstond toen Niek van Bergen op rechts de diepte in werd gestuurd en met zijn 
mindere rechterbeen een puike voorzet afleverde op Chris Wilschut. Deze schoot de bal vanuit de 
draai prima in maar de keeper van EWC redde even fraai. Het was de eerste maar zeker niet de 
laatste keer dat deze doelman liet zien over het nodige talent te beschikken. Enkele minuten later 
werd Chris Wilschut over links de diepte in gestuurd. Hij schudde zijn directe bewaker af en 
probeerde in de korte hoek doel te treffen maar wederom was de EWC-doelman de winnaar en 
verwerkte de inzet tot corner. Na een minuut of twintig ging de Oostrum storm wat liggen en ging 
EWC zich meer met het spel bemoeien. Echt gevaarlijk werden ze zelden maar dit gold in het 
verdere deel van de eerste helft ook voor Oostrum en zo gingen beide ploegen rusten met de 
brilstand op het scorebord.  
De tweede helft wilde Oostrum direct weer druk zetten richting het doel van de tegenstander maar 
dit gebeurde zo gehaast dat het weinig rendement opleverde. Er werden wel enkele kansen 
gecreëerd maar de reeds eerder genoemde doelman van de tegenstander hield zijn doel telkens 
schoon. Het dichtst bij een voorsprong was nog wel Chris Wilschut na een scrimmage na een 
Oostrum corner. Tot tweemaal toe kon de bal ingeschoten worden waarbij vooral de laatste 
redding wederom in het oog sprong. Oostrum bleef proberen een voorsprong te bewerkstelligen 
maar zoals zo vaak gebeurde dit te gehaast en zonder veel overleg. Het spelpeil was wederom 
niet hoogstaand maar een kleine twintig minuten was de voorsprong toch een feit. Niek van 
Bergen nam van de rechterkant een hoekschop en deed dit zo goed dat Bart Direks de bal op een 
presenteerblaadje kreeg en met links de bal binnenschoot: 1-0.  De opluchting was groot en de 
verwachting was dat de beslissing niet lang kon uitblijven. Daar Oostrum weigerde deze beslissing 
te forceren bleef EWC in de wedstrijd en ging vol overgave op zoek naar de gelijkmaker. EWC 
ging 1 op 1 spelen en wilde vooral met veel opportunisme tot succes komen. Dit leverde enkele 
hoekschoppen op maar echt heel grote kansen waren deze middag niet meer te noteren. Zo pakte 
Oostrum drie belangrijke punten in een uiterst sportieve wedstrijd die uitstekend werd geleid door 
dhr. van Haaren. Een driepunter die ervoor zorgt dat Oostrum in de kop van de ranglijst vertoeft in 
de wetenschap dat de eerste drie wedstrijden nog weinig sprankelend voetbal heeft opgeleverd 
maar waarin wel resultaat is gehaald. Zondag aanstaande reist de equipe van Wim de Roy af naar 
Venlo waar de lastige uitwedstrijd tegen het vernieuwde Quick Boys op de rol staat. Een wedstrijd 
die een mooie graadmeter zal zijn voor het niveau van Oostrum en waarin duidelijk zal worden of 
Oostrum zich dit seizoen met de betere in deze klasse zal kunnen meten. Dus hopelijk tot zondag 
a.s. om 14.30 uur in Venlo! 
 
 

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 
 



      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verse Vis, gebakken vis, kibbeling 

 
Elke maandag visverkoop 

OOSTRUM 
15.00 – 18.30 uur 

Standplaats: Dorpsplein 
 



Monsterscore op de Spar 
 
SV Oostrum 2 – Sparta ’18 3  7 – 0 
 
Maandagochtend 19 september zal een groot aantal volgers van klasse 4I hebben gedacht de slaap nog niet 
uit te hebben gehad op de vroege morgen. Maar de uitslag die achter de wedstrijd SVO – Sparta stond was 
toch echt geen typfout. En ook al was het niet Sparta Rotterdam waartegen moest worden gebald, en 
nachtburgemeester Jules Deelder dus ontbrak op de tribune, toch werd Sparta op voorhand ingeschat als 
een relatief zware tegenstander. Een onbeschreven blad wellicht, maar dan toch een blad zwaarder dan het 
standaard 80 grams papier dat op de meeste kantoren uit de printers rolt. 
Omdat keeper Sjors ‘Jordi’ Gommans zijn tenen op plekken had gestoken waar ze niet moesten komen, 
maakte Tom ‘Bamboes’ Kamphues, voor de jongere lezers inderdaad Tom II uit 2006, zijn seizoensdebuut 
bij ’t Twed. Tevens starten Rik ‘Sleepie’ Schleepers en Kees Gommans in de basis. Prijsvraag: verzin een 
passende bijnaam voor Kees. Inzendingen kunnen worden geadresseerd aan de technische leiding van 
SVO 2. Er kan niet over de uitslag worden gecorrespondeerd. 
Dan terug naar de wedstrijd op de Spar die PSV - Ajax deed verbleken als chloor een katoenen lap. Omdat 
de tos werd verloren, startte SVO de match met de aftrap. Achteraf was dit prima, want Sparta zou vandaag 
kans genoeg krijgen deze spelhervatting tot in detail te perfectioneren. Maar omdat de ideale schoonzonen 
nu de eerste helft richting kantine begonnen, was het begin ietwat onwennig. Maar gelukkig beschikt het 
Twed over grote spelers die in een dergelijke situatie opstaan en het elftal bij de hand nemen. Dat Roy 
‘Matsoe Matsoe’ Willems een beetje door de knieën moest om de bal in minuut 10 over de keeper te koppen 
is een detail, het doelpunt was daarom niet minder fraai. Prachtige afgemeten voorzet van Bas ‘De Bijter’ 
Camps met links, ‘Matsoe Matsoe’ die de bal bekeken over de keeper in het doel kopt. SVO op 1-0! 
Omdat Oostrum niet meer gas leek te willen geven en Sparta niet beter kon, kabbelde het duel vervolgens 
een beetje voort als de Oostrumsche beek die weer slingert. Dit duurde tot minuut 39 toen Roy ‘Keptun’ de 
Kleijn met de bal aan de voet opliep en van een meter of 25 de bal in de benedenhoek peerde. Het aantal 
meter is een beetje over de duim genomen, op tv vertekent dit altijd een beetje…. 
De rust werd vervolgens gemakkelijk gehaald en heel relaxed werd aan de thee begonnen. Gezien het 
spelbeeld was er vandaag geen vuiltje aan de lucht al was een 2-0 voorsprong in het verleden altijd een 
gevaarlijke stand gebleken voor SVO 2. Aangezien de scheidsrechter ook nog herstellende was, werd er 
een paar minuten extra gerust alvorens aan de tweede helft te beginnen. 
Trainer Jan ‘Jr’ Verheijen had de tactische lijnen nogmaals benadrukt en duidelijk gemaakt dat na de thee de 
beslissing moest vallen door de 3-0 te maken. En natuurlijk kun je ‘Sleepie’ als oud-postbode wel voor een 
dergelijke boodschap sturen. ‘The mailman always delivers’, zullen we maar zeggen. Want in minnut 65 was 
de beslissing daar toen op assist van ‘Matsoe Matsoe’, na een prachtge aanval, ‘Sleepie’ beheerst de 3-0 
binnen schoot. De Ezels waren getemd, aangelijnd, gemuilkorfd en hadden zich voor de derde keer aan 
dezelfde steen gestoten. Dit zouden ze niet meer boven komen. 
Vaak gooien topploegen de wedstrijd vervolgens in het slot, maar in navolging van Barcelona wilde ook SVO 
2 zijn supporters deze week bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun. Daarom ging de gashendel in het 
laatste kwartier nog even vol open en konden de handen nog viermaal op elkaar. Het ‘encore-bal’ werd in 
minuut 75 geopend door Mark ‘Screbby’ Broeren die na een inworp van Dennis ‘Nolly’ Nohlmans de bal bij 
de tweede paal kon binnenlopen. 
Tien minuten later deed Lex ‘Samson’ van Lin, na een steekbal van ‘Matsoe Matsoe’, er een schepje 
bovenop door de volledige Sevenum verdediging het snot voor de ogen te lopen en vanaf eigen helft naar de 
5-0 te sprinten. 
Vervolgens was het woord weer aan ‘Sleep’ bij wie het eerste doelpunt duidelijk naar meer smaakte. Hij was 
er namelijk als de spreekwoordelijke kippen bij, toen Kees ‘Zonder bijnaam’ Gommans op de keeper stuitte, 
om de 6-0 binnen te tikken. 
Het laatste doelpunt werd gemaakt door E.d., een speler die niet op het wedstrijdformulier stond, maar toch 
een snoeiharde voorzet van Tim ‘Tonkelbeen’ Euwes in eigen doel wist te werken en daarbij bijna zijn been 
verloor. Zo hard werd de bal voorgegeven.  
Uiteraard had het publiek ondertussen het ‘10, 10, 10!!’ al lang ingezet. Euforische taferelen op de tribunes, 
het was feest op de Spar! Maar de scheids van dienst vond het direct na de 7-0 well-etjes, om 14u30 
wachtte op hetzelfde veld EWC weer, en floot af zonder een seconde bij te trekken. Een duidelijk geval van 
‘zelf gevoetbald’ en geen toegevoegde waarde zien in extra tijd bij een dergelijk groot verschil. Een 
verademing ten opzichte van vorige week. 
Volgende week zakken de ideale schoonzonen af naar sportpark De Vonckel, ‘Home of the Vonckel Girls’, 
voor de wedstrijd tegen Meterik 2. Aangezien dit team na drie wedstrijden de laatste plaats in 4I bezet, 
bestaat het gevaar van onderschatting en te hoge verwachtingen. Maar zoals iedereen weet bestaan er in 
het hedendaagse voetbal geen kleintjes meer, getuige de minimale 0-1 overwinning van Italië op Faeröer 
begin deze maand. Zaak dus om iedereen deze week fit en scherp te krijgen, zodat er zondag weer kan 
worden gepiekt. Graag tot dan! 
 
Aostrum 2. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



 

 

 

 

Uitslagen; 
 
Midweekdames1; 
Vonckelgirls-Oostrum   13-4 
 
Midweekdames2; 
Oranjewit-Oostrum  9-1 
 
MiniE; 
 
PupillenD1; 
Oostrum-Erica        1-0 
 
PupillenD2; 
Oostrum-De Merels  0-8 
 
PupillenC2; 
ZSV-Oostrum         5-0 
 
AspirantenB1; 
Dot-Oostrum         10-1 
 
JuniorenA2; 
Oranjewit-Oostrum  8-1  
 
JuniorenA1; 
Klimop-Oostrum  4-6 
 
 
Programma; 
 
 
MiniE-Oostrum 24-sep-11         
Wedstrijd: aanvang 10.00 Lottum E3      SVO 1 Lottum  
 
PupillenC1;                 Wedstrijd: aanvang 10.00      Oostrum C1 - DOT (V) C1 
 
PupillenD2;    Wedstrijd: aanvang 10.00      Sporting ST D2 - Oostrum D2 
 
JuniorenA2;                Wedstrijd: aanvang 11.15      Oostrum A2 - DOT (V) A1 
             
PupillenD1;                 Wedstrijd: aanvang 11.30      Lottum D2 - Oostrum D1 
 
JuniorenA1;                Wedstrijd: aanvang 15.00      Oostrum A1 - KSV A1 
 
Midweekdames1; 28-09-2011                 Wedstrijd: aanvang 20.00      Roka 2 - Oostrum 1 
 
Midweekdames2;       Wedstrijd: aanvang 20.00      De Wilma's 4 - Oostrum 2  



 



Hierbij wil ik ook namens de kinderen en 
achterkleinkinderen iedereen bedanken waarvan we op 
welke wijze dan ook steun mochten ontvangen bij het 

plotseling overlijden van mijn zoon  Twan Claessens.   
Het heeft ons veel steun gegeven. 

 

Fam. Claessens – Christians. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tennislessen 
 
Per 1 oktober wordt er weer gestart met een nieuw blok tennislessen. Dit blok 

bestaat uit 15 lessen verspreid van oktober t/m maart, muv de vakanties en strenge winterweken. 
 
De lessen worden aangeboden in samenwerking met Tennisschool Maascourt, door een 
gediplomeerde tennisleraar.  
 
De lessen worden gegeven op woensdag, op onderstaande tijden:  
 

• junioren om half 5 of half 6  
• senioren om half 7 

 
Ben je nog geen lid van onze vereniging en lijkt het je leuk om te gaan tennissen!  
Meld je dan aan en geef je voor 25 september op voor de tennislessen via info@tcoostrum.nl 
  
Voor meer informatie zie www.tcoostrum.nl 
  
Bestuur TC Oostrum 
 
 
 

HILDE & BJORN 
Bedankt voor de gezellige dinsdagavond met de kermis.                                       
Voor ons jeugdsentiment. Muziek van de Monkeys, Rolling Stones, Clearance 
Clearwater Revival, wie kent ze niet?                                                                     
We hebben genoten! Ook het tijdstip was voor ons “oudjes” perfect gekozen. 
Tussen 19.30 en 23.00 uur waanden we ons weer even in de 60-70er jaren.           
We hopen dan ook dat deze avond een vervolg krijgt.                                            
Wij zijn er dan zeker weer bij. 

Vriendengroep V.O.L.G. 
 



 




