
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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? 
 

Als we het hebben over de openbare ruimte kunnen we deze globaal 
indelen in: 
 

- Speelvoorzieningen 
- Groenvoorziening 
- Verhardingen (o.a. straten, voetpaden en pleinen) 
- Straatverlichting en straatmeubilair. 
 

Over deze onderwerpen  gaan we het op deze avond met u hebben.   
 

Heeft u suggesties/ideeën, opmerkingen en/of kanttekeningen die helpen 
het straatbeeld, de pleinen en speelruimtes te verbeteren; kom dan op 
dinsdag 11 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. 
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R.K. Parochie O.L. Vrouw Geboorte, Oostrum      

                                       
       
 
 

Zondag 2 okt. 9.30 uur: Hoogmis (Venray’s Gregoriaans Koor)   
 overleden ouders Theo en Koos Hellegers-Jeuken en José,   
 overleden leden van de voormalige Bakkersvereniging Venray, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.    
  
                Misdienaars: Charel, Chris, Esmee Z. en Nic         
  
Donderdag 6 okt.  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 



 
 
 
 
 

 
 

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 



        
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Verse Vis, gebakken vis, kibbeling 

 
Elke maandag visverkoop 

OOSTRUM 
15.00 – 18.30 uur 

Standplaats: Dorpsplein 
 



 
 
 
 
 

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 
26  November Oliebollenactie      Nobel   
27  November  Uitvoering bij Intratuin te Venray.   Aostrumse Zangkompeneej 
27  November Intocht Sinterklaas       Decembercomité 
??   November Margrietbeurs      Zijaktief 
 
 

2011 

De wegversmallingen bij het dorpsplein zijn 
prima verkeersremmers; niet waar? 

Laat uw stem horen op de themavergadering  
“openbare ruimte” op dinsdag 11 oktober  

in den Oesterham om 20.00 uur.
 



        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

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 



 
 
 
 

30 sept. 19.30u. Repetitie klarinetensemble 
2 okt.   10.00u. Repetitie dubbelkwintet 
              11.30u. Repetitie big-band 
             17.30u. Ensembleconcert en Caeciliaviering 
3 okt.  18.45u. Repetitie leerlingenorkest 
             20.00u. Repetitie orkest 
5 okt.  19.00u. Leerlingen tamboerkorps en Hit-it 
              20.00u. Repetitie tamboerkorps 
 
Agenda: 
 
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 
 

 

Datum:  Dinsdag 4 oktober 2011 

          Plaats: In D’n Oesterham 20.00 uur 

Onderwerp: Paranormale Geneeswijze   
Beste leden ZijActief 

Op deze avond komt Ton Brouwers uit Sevenum de dames van Zijactief een interessante avond 
bezorgen door het een en ander te vertellen over zijn werk als: Magnetiseur tevens komt aan de 
orde Paranormale geneeswijze en wordt gesproken over Aardstralen. 

Een ieder van ZijActief wordt van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen.                
 

 
Dag dames en heren gemengdkoor. 

 
De repetitie van 12 0ktober is verplaatst naar 13 oktober. 
In de kerk aanvang 19.45 uur. 
 

Vriendelijke groet, 
 

Leny Versteegen 
 

 

 

BEDANKT! 
 
Dankzij een paar mensen van de KBO in Oostrum ziet de groenstrook     
in onze straat (Witte vrouwenstraat) er weer piekfijn uit…. 
 
Heren, chapeau en bedankt! 
 
Riny Hahn-Op ‘t Broek



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“Ik begrijp er niks van. Gaan we nou een beetje lopen knuffelen?” 



  
 
 
 
 
 
 
Herfstwandeling 

 
De KBO organiseert op donderdag 13 oktober een herfstwandeling door de 
Peel en het prachtige dorp Griendtsveen. 
De lengte van de route is ca. 8,5 km. 
Vertrek om 13.00 bij de Watermolen. 
Opgave vóór zondag 9 oktober bij Jan Aarts tel.:586091 (i.v.m. reserveren 
auto’s). Kosten € 2.50 voor het meerijden. 
 
Na de wandeling nog wat napraten onder het genot van een kop koffie met wat 
lekkers. Dit alles wordt u aangeboden door KBO. 
 

 
Hallo OV-chipkaart 

 
Sinds 7 juli kunt u bij Veolia Transport in Limburg in bus en trein met de OV-
chipkaart reizen. Mogelijk heeft u al enige ervaring opgedaan met het reizen 
met de OV-chipkaart en heeft u vragen over de mogelijkheden en het 
gebruik van deze kaart! 
Veel antwoorden kunt u vinden op www.ov-chipkaart.nl                                
U kunt ook bellen met de klantenservice van Veolia Transport                    
(tel.090-3310550). 
 

 
 
 
 
 

Zondag 30 oktober treedt MarieChristien op in d’n Oesterham. Aanvang 14.30 uur. 
Het thema is “Met ’n knipoog naar Maria”. Zij zingt en vertelt over de vrouw, de moeder en een 
combinatie daarvan.De knipoog staat voor haar eigen Marialiedjes, maar ook voor een aantal 
klassiekers die samen met het publiek worden gezongen. 
 
Reserveer tijdig via www.theatermarkant.nl of tel.0413-256110. 
 
De kosten zijn € 8.00. Heeft u gereserveerd, dan kunt u korting-flyers afhalen bij Leny Tromp.              
(op vertoon hiervan krijgt u € 1.50 korting). 
 
 

Is Oostrum rolstoel en rollator vriendelijk?
Praat dinsdag 11 oktober om 20.00 uur  

in den Oesterham mee op de  
themavergadering “openbare ruimte”.



                       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 



 

SV Oostrum Jeugd 
 
Uitslagen 
 
zaterdag 24 september 
SVOC'01 A1-S.V. Oostrum A1,1-4, 
America B1-S.V. Oostrum B1,6-3, 
S.V. Oostrum B2-H.B.S.V. B2,1-9, 
S.V. Oostrum MB1- GFC'33 MB1,1-8 
VVV'03 C1-S.V. Oostrum C1,1-2 
SV Venray C5-S.V. Oostrum C2,13-2 
S.V. Oostrum MC1- SSS'18 MC2,12-0 
S.V. Oostrum D1G- Sparta'18 D1G,0-2 
S.V. Oostrum D2G- Stormvogels'28 D2CO,8-1 
Melderslo D3G-S.V. Oostrum D3G,2-3 
Leunen E1-S.V. Oostrum E1,9-1 
S.V. Oostrum E2-Leunen E3,12-1, Speler van de week Juul Sterk 
S.V. Oostrum E3-Volharding E5,17-0, Speler van de week Tim Smits 
SV Venray E12-S.V. Oostrum E4,7-9 
S.V. Oostrum E5G- SV Venray E14,3-0, Speler van de week Wies van Bergen 
SV Venray F4-S.V. Oostrum F1,2-8, Speler van de week Felipe Loonen 
Montagnards F2-S.V. Oostrum F2,10-1, Speler van de week Luce Loonen 
S.V. Oostrum F3-SV Venray F10,3-13, Speler van de week Okke Roth 
S.V. Oostrum MP1/2-SV United MP1/2,9-9, Speler van de week Giel Janssen 
 
Programma 
 
zaterdag 1 oktober 
S.V. Oostrum B1-Hegelsom B1G,13:00  
EWC'46 B2G-S.V. Oostrum B2,14:30 
HBV MB1-S.V. Oostrum MB1,14:00 
S.V. Oostrum C1-Sportclub Irene C2,15:00 
S.V. Oostrum C2-Volharding C2,13:30 
S.V. Oostrum MC1- DSV MC1,15:00 
SSS'18 D1-S.V. Oostrum D1G,11:30,vertrek 10.30 
SV Venray D6-S.V. Oostrum D2G,9:00, vertrek 8.15 
S.V. Oostrum D3G- GFC'33 D3G,9:00 
S.V. Oostrum D4G- GFC'33 D4G,11:30 
S.V. Oostrum E1-Wittenhorst E2,9:00 
Stormvogels'28 E1G-S.V. Oostrum E2,10:30,vertrek 9.30 
Leunen E5-S.V. Oostrum E3,9:00 
S.V. Oostrum E4-Montagnards E3,10:00 
Venlosche Boys E9 -S.V. Oostrum E5G,10:00,vertrek 8.45 
S.V. Oostrum F1-SV Venray F3,11:00 
SV Venray F6-S.V. Oostrum F2,10:00 
S.V. Oostrum F3-SV United F4CO,11:00 
HRC'27 MP1/2-S.V.Oostrum MP1/2,11:30,vertrek 10.45 
 
 



SV Oostrum Senioren 
 
 
Uitslagen 
 
zaterdag 24 september 2011 
Excellent Vet.-S.V. Oostrum Vet.,0-0 
 
zondag 25 september 2011 
SV Quick Boys'31 1-S.V. Oostrum 1,2-1 
Meterik 2-S.V. Oostrum 2,0-3 
S.V. Oostrum 3-Vrij 
S.V. Oostrum 4-BVV'27 2,3-1 
S.V. Oostrum 5-BVV'27 3,1-2 
S.V. Oostrum 6-Montagnards 5,1-0 
Gemert DA1-S.V. Oostrum DA1,2-2 
 
Programma 
 
zaterdag 1 oktober 2011 
S.V. Oostrum Vet.-SSS '18 Vet.,17:00,Samenkomen 16:00 
 
zondag 2 oktober 2011 
S.V. Oostrum 1-RESIA 1,14:30,Wedstrijdsponsor Verstappen Verpakkingen 
S.V. Oostrum 2-Montagnards 3,12:00 
S.V. Oostrum 3-Volharding 510:30 
Griendtsveen 2-S.V. Oostrum 4,11:00 
Leunen 6-S.V. Oostrum 5,10:30 
SVS 2-S.V. Oostrum 6,10:15 
S.V. Oostrum DA1-Heksenberg DA1,10:00 
 
 

 
 
 
 

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 



Op karakter naar koppositie 
 
Meterik 2 - SV Oostrum 2  0 - 3 
 
Op deze prachtige na-zomerdag stond voor de ideale schoonzonen een verraderlijk klusje op het 
programma. Zeg maar als je op zaterdagmorgen even snel een kleine beschadiging op een deurkozijn wilt 
bijwerken, om je drie weken later te beseffen dat je uiteindelijk het hele huis van boven tot onder opnieuw in 
de verf hebt gezet. Je zit er echt niet op te wachten, maar de vrouw wil het zo graag, en 'als je dan toch 
bezig bent'.... Zoiets dus was de wedstrijd tegen Meterik 2, de nummer laatst in 4I. Er was niks te winnen, 
alleen te verliezen. 
De positieve flow waarin SVO terecht was gekomen na de galavoorstelling tegen Sparta 3, was de avond 
ervoor nog goed gevierd door een groot gedeelte van de technische staf. En het leek wel of dit zijn directe 
weerslag had op het elftal. Het draaide van geen kanten. Er was een enkele scherpe Bijter, er was een 
aantal minder goede spelers en er was een klein aantal heel slecht. Met name de opbouw van achteruit liep 
als een blinde oorlogsveteraan zonder benen om 17uur op Times Square. Niet zo heel goed dus. 
Hierdoor kwam de geoliede machine die SVO 2 heet maar niet op toeren. Het elftal vocht tegen zichzelf 
zonder de overtuiging, scherpte en wilskracht die het team de afgelopen weken hadden gekenmerkt. Al snel 
werd duidelijk dat er vandaag maar een ding belangrijk was. Geen schade oplopen. Gewoon winnen, drie 
punten in de tas stoppen en lekker terug naar huis. Het is altijd goed om een duidelijk gedefinieerd doel te 
hebben. 
En dit doel werd dan ook al snel heilig verklaard. Natuurlijk kon dit niet voorkomen dat het spel grote 
gedeeltes van de wedstrijd niet goed was en dat er met enige regelmaat passes over korte afstand fout 
gingen. Maar gelukkig werkte Meterik redelijk mee en leek het hetzelfde doel als SVO te hebben gesteld: 
zakelijk drie punten mee naar Oostrum. Er werd de ideale schoonzonen niet te veel in de weg gelegd en de 
grootste tegenstander vandaag waren de rood-witten zelf. 
Het was dus echt zo'n wedstrijd waarin individuele klasse voor een opening moest zorgen. En laat die nou 
net voldoende aanwezig zijn bij 't Twed. Kort voor rust kreeg Roy 'Matsoe Matsoe' Willems de bal links van 
het doel, binnen de 16 meter, ongeveer op de achterlijn. Hij begon aan een van zijn onnavolgbare shuffles 
en probeerde zijn directe tegenstander als een soort slangenbezweerder in slaap te draaien en keren. Een 
move die hij regelmatig op de zaterdagavond met wisselend succes had uitgevoerd. Ondertussen sloop Rik 
'Sleepie' Schleepers op kousenvoeten het 5-metergebied binnen en wachtte geduldig tot 'Matsoe Matsoe' de 
volledige dans en bijbehorende choreografie tot in detail had afgewerkt. Toen het moment eenmaal daar 
was, en de bal precies op maat op het voorhoofd van 'Sleepie' werd gelegd, was het voor een klasbak als 
hem een koud kunstje de bal tegen de touwen te knikken. Minuut 40 en SVO gewoon op 0-1! 
In de rust werd het ongenoegen van de technische staf overduidelijk kenbaar gemaakt. Er werd op 
gehamerd dat na de thee het voetbal veel beter moest, al werd dit niet tot hoofdzaak verheven. Het primaire 
doel bleef namelijk overeind: gewoon winnen. Een belangrijke eigenschap van leiders, hoofdzaken van 
bijzaken kunnen onderscheiden. 
En zoals het een volwassen team als 't Twed betaamd, werd direct na rust de wedstrijd beslist. Peter 
'Peerke' Fleurkens vloog als Jolly Jumper in zijn beste dagen, met zijn blonde manen wapperend in de wind, 
voorbij zijn tegenstander. Peerke, niet meer bij te halen door welke werphengel of vliegvisser dan ook, zag 
vanuit zijn ooghoeken een rijzige gestalte voor het doel opdoemen. Hij kon nu kiezen voor de makkelijke 
voorzet over de grond die vervolgens simpel werd binnengelopen. Maar een 'Peerke' in deze vorm vond dat 
geen kunst. Daarom koos hij ervoor de bal op de omhaal te leggen om zo het publiek op deze 
zondagmiddag van minimaal één moment van hogeschoolvoetbal te laten genieten. De bal kwam natuurlijk 
op maat en 'Matsoe Matsoe' hing even roerloos in de lucht, het been klaar om af te drukken. Wellicht dat u 
zich 9 november 1986 herinnert? Van Basten tegen Den Bosch? Zo zag het er dus niet uit, maar een mooi 
doelpunt was het zeker. Rug naar het doel ,twee meter been de lucht in, bal vol op de wreef en strak in de 
hoek. Prachtig doelpunt en SVO in minuut 46 op 0-2!! 
De wedstrijd hobbelde vervolgens voort en beide elftallen leken vrede te hebben met deze uitslag. Met 
uitzondering van Bas 'De Bijter' Camps. Deze ijverige stoomtrein mét turbo bleef maar werken, sleuren en de 
diepte zoeken op de linkerflank. En in minuut 86 vond hij dan eindelijk het gaatje waar hij doorheen paste. 
Alsof Columbus met een hele 'tröp' wilde Indianen op zijn hielen de Nieuwe Wereld ontdekte, stoof hij weer 
de diepte in om een eindstation te zoeken voor zijn assist. En natuurlijk was 'Matsoe Matsoe' niet te flauw 
om dit doelpuntje, kort voor het scheiden van de spreekwoordelijke markt, nog even mee te pikken. 
Patsboem, en 0-3 op het bord! 
Al met al een slechte wedstrijd, maar een zakelijke en belangrijke overwinning. Zeker nadat duidelijk werd 
dat Venray en Venlosche Boys de punten vandaag hadden gedeeld. De ideale schoonzonen stijgen door dit 
resultaat namelijk naar plaats één in 4I. Uiteindelijk was het dus helemaal niet zo'n slechte zondag! 
 
Aostrum 2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Heeft u ook zo genoeg van het 
gemeentelijke oerwoudje voor uw huis?  

Of vindt u het juist mooi? 

Dinsdag 11 oktober kunt u uw mening 
kenbaar maken op de themavergadering 

“openbare ruimte” in den Oesterham aanvang 20.00 uur.



Onnodige nederlaag Oostrum in Venlo tegen Quick Boys ‘31 

Oostrum ging vandaag op bezoek bij titelkandidaat Quick Boys uit Venlo. Een 
tegenstander die zich deze zomer flink versterkt had getuige de basisopstelling die 
maar liefst op 9 plaatsen gewijzigd was t.o.v. de wedstrijd die Oostrum in april van dit 
jaar nog tegen Quick speelde.  

Oostrum begon erg sterk aan de wedstrijd en reeds na enkele seconden dook Niek van Bergen vrij 
op voor de Quick-doelman. Helaas schoot hij veel te gehaast waardoor de keeper makkelijk kon 
pareren.  Oostrum ging door en leek Quick te overspelen tot de 7e minuut toen veel te makkelijk 
balverlies werd geleden op het middenveld. Aanvoerder Joosten van de thuisclub stak het halve 
veld over en gaf zijn spits een niet te missen kans: 1-0. Het sierde Oostrum dat ze niet bij de 
pakken neer gingen zitten en enkele minuten later was de stand alweer in evenwicht. Niek van 
Bergen ging op rechts prima door en gaf een strakke voorzet welke door Chris Wilschut op waarde 
werd geschat:1-1. Oostrum had een optisch overwicht en moest het spel maken. Dit lukte bij 
vlagen best aardig en een voorsprong was op dat moment dan ook wel logisch geweest. Helaas 
werden enkele kansjes jammerlijk gemist. Aan de andere kant moest Ralph Kessels eenmaal zijn 
kunnen tonen toen een snoeiharde vrije trap door de Quick aanvoerder recht op het doel werd 
afgevuurd. De rust brak aan met een gelijke stand op het bord en Oostrum had het gevoel dat er 
hier vandaag wat te halen was. Met twee verse krachten binnen de lijnen gingen de rood-witten 
dan ook verwoed op jacht naar een voorsprong. Helaas bleek al snel dat het niveau van de eerste 
helft niet meer werd gehaald en er ontstonden links en rechts wat irritaties in het veld. De warrig 
fluitende scheidsrechter strooide geregeld met kaarten waarbij hij weinig rechtlijnig was in welke 
overtredingen hij bestrafte. De wedstrijd werd er niet leuker op en goed voetbal was in deze fase 
ver te zoeken. Twintig minuten voor tijd kwam Quick Boys met tien man te staan toen Bennie 
Titulair binnen enkele minuten twee totaal onnodige maar wel terechte gele kaarten pakte en kon 
gaan douchen. Dat hij het hier zelf niet mee eens was maakte hij de scheidsrechter in woord en 
gebaar duidelijk en het kostte dan ook de nodige moeite om deze speler uiteindelijk van het veld te 
krijgen. Door al deze vervelende randzaken was al het voetbal uit de wedstrijd verdwenen en 
Oostrum verzaakte met combinaties richting vijandelijke doel te trekken. In plaats daarvan werd 
veelvuldig de lange bal gehanteerd wat weinig echt gevaar opleverde. Tien minuten voor tijd kwam 
Quick zelfs op voorsprong toen de scheidsrechter floot voor een ongelukkige handsbal binnen de 
zestien waarbij hij vooral afging op appelerende Quick spelers. De toegekende strafschop was een 
prooi voor aanvoerder Joosten van de thuisclub en hij verschalkte Ralph Kessels met een droge 
schuiver:2-1.  In de resterende tijd probeerde Oostrum nog wel minimaal een punt uit deze 
wedstrijd te peuren maar het mocht ondanks enkele hachelijke momenten niet meer baten. De 
beste kans was nog voor Quick toen een snoeiharde inzet door keeper Ralph Kessels met een 
ultieme safe tegen de lat werd getikt. Even later floot de scheidsrechter voor de laatste keer deze 
middag en droop Oostrum af in de wetenschap dat tegen dit Quick Boys absoluut niet verloren had 
hoeven te worden. Volgende week speelt Oostrum thuis tegen Resia uit Wellerlooi.  

 

Wat hebben we toch prima              
speelvoorzieningen in Oostrum. 

Uw mening telt; ook op dinsdag 11 oktober  
op de themavergadering “openbare ruimte”  

in den Oesterham aanvang 20.00 uur.



 



 

 

 

Uitslagen 
 
Midweekdames1; 
Oostrum-Swift 4-13 
 
Midweekdames2; 
Oostrum-Merselo 5-10 
 
MiniE; 
Lottum E3- SVO 1    4-1 
 
PupillenD1; 
Sv Lottum-Oostrum 1-4 
 
PupillenD2; 
Sporting st-Oostrum6-0 
 
PupillenC2; 
Oostrum-DOT 2-7 
 
JuniorenA2; 
Oostrum-DOT 4-8 
 
JuniorenA1; 
Oostrum-ksv 3-2 
 
Programma  01-10-2011 
 
MiniE-Oostrum 
SVO 1 SV- United 1  aanvang          14.30 uur 
 
PupillenC1;                  
Wedstrijd: aanvang 13.00      Olympia (O) C1 - Oostrum C1 
 
PupillenD2;      
Wedstrijd: aanvang 10.00      Oostrum D2 - Oranje Wit (L) D2 
 
AspirantenB1; 
Wedstrijd: aanvang 12.00      Oostrum B1 - Wittenhorst B1 
             
PupillenD1;                 
Wedstrijd: aanvang 11.00      Oostrum D1 - Gazelle D1 
 
JuniorenA1;                                                                                                                                  
Wedstrijd: aanvang 14.00 Winty A1 – Oostrum A1 
 
Midweekdames1; 05-10-2011 
Wedstrijd; aanvang 20.45 Oostrum 1 - ODOS 2 
 
Midweekdames2;        
Wedstrijd; aanvang 19.30   Oostrum 2 - De Peelkorf 5  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TE KOOP 
 
 

Ruim halfvrijstaand 
woonhuis. 

 
met eetkeuken, berging,        

garage en royale tuin. 
 

Gelegen in een rustige 
woonomgeving. 

 
 

Van Broekhuizenstraat 43, 
 
 

Inlichtingen: 
 

Tel. 06-22905201 
 



Zaterdag 24 september nam Bianca Enders deel aan een 
springwedstrijd in Asten. Ze behaalde met haar paard Zolena in de 
klasse L een mooie 3e prijs. Gefeliciteerd! 
 

 

Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 
 

Op vrijdag 14 oktober is er weer afspraakspreekuur voor de verplichte 
rijbewijskeuring voor senioren bij stichting De Kemphaan aan het 
Kennedyplein 1 te Venray. De keuring kost 30 euro en aanmelden op         
tel. 0478-586706. De volgende keuring is op vrijdag 11 november.          
Voor de keuring zijn nodig: een ingevulde Eigen Verklaring, een klein 
beetje urine, een overzicht van de eventuele medicijnen, de bril voor in de 
auto (bij contactlenzen de sterkte van de lenzen) en het rijbewijs. 

 

 

“Hoe zou ik mijn tas hier kwijt moeten raken?” 



 



 

 

“MET ’N KNIPOOG NAAR MARIA” 
 

ZONDAG 30 OKTOBER, 14. 30, D’N OESTERHAM, OOSTRUM 
 
 
Slechts twee maanden per jaar, in mei en oktober, gaat MarieChristien met een aangepast 
programma op pad. In die twee maanden doet de zangeres haar show met een knipoog naar 
Maria. Zo heet het programma dan ook. “Met ’n knipoog naar Maria” zingt en vertelt zij over 
de vrouw, de moeder en een combinatie daarvan. De knipoog staat voor haar eigen 
Marialiedjes, maar ook voor een aantal klassiekers die samen met het publiek worden 
gezongen. Een mooi decor en sfeervolle belichting maken dit theaterprogramma tot een 
unieke voorstelling met een lach en een traan. 
 
 

ZONDAG 30 OKTOBER, 14. 30, D’N OESTERHAM, OOSTRUM 
 
De entree bedraagt € 8.00, reserveren via 0413 274250 of www.mariechristien.nl  
Meer informatie over ‘Met ’n Knipoog naar Maria’ staat op de website www.mariechristien.nl 



                   

 

 

                 

 

Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Nobel uit Oostrum organiseert op 

zaterdag 3 en zondag 4 december een 2‐daagse springwedstrijd 

voor paarden en pony’s in rijhal De Molenhorst te Meterik. 

 

Een fantastisch paardensportevenement voor jong én oud! 

 

We zoeken: 

Enthousiaste vrijwilligers (vanaf 12 jaar) die ons een ochtend en/of middag willen 
komen helpen bij werkzaamheden naar keuze; 

‐ horeca,  
‐ het opbouwen van hindernissen 
‐ omroepen  

 

We bieden jou: 

• Dé kans om deze spectaculaire springwedstrijd van dichtbij mee te maken, 
kennis te maken met de paardensport en onze gezellige vereniging. 

• Gratis consumptiebonnen voor eten en drinken. 

 

Aanmelden /vragen:   telefoon: 06‐22629205 of mail: nobeloostrum@live.nl  

Ondernemers opgelet: interessante sponsormogelijkheden, 

informeer vrijblijvend! 

Gezocht: 

Vrijwilligers M/V 



 
 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gevraagd 

 

Medewerkster voor 
stikwerkzaamheden       

en ‘n Tuinman. 
 

TE KOOP 
 

Pauwstaart Duiven en 
Turkse Tuimelaars  

t.e.a.b. 
 
 

Zeil en Zadelmakerij 
J.Creemers V.O.F.

Wanssumseweg 19,
5807 EA OOSTRUM.

 

2011 

 

“Wat moet ik tegen mijn bakker zeggen?” 



 


