
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

39e jaargang WK. 40                                                                       Sluitingsavond in te leveren kopij:
 6 oktober 2011                                                                                       Maandagavond 18.00 uur



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                       
                               

 
Zondag 9 okt. 9.30 uur: Hoogmis (Koor van Oirlo)     
                 Bedevaart van de parochie Oirlo 
 Hendrina van Bracht-de Lauw,   
 overleden ouders Piet Peeters en Jo Peeters-Verstegen,   
 overleden ouders Claessens-Teuws,  
 Jan Zegers en Johanna Camps,    
  Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.    
  
                Misdienaars: van de parochie Oirlo         
  
Donderdag 13 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 

 
"Misschien mag ik  me er  ook even mee bemoeien?" 

 



 
 
 
 
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 
10   November   Jaarvergadering (Café Back in Time)    CV. De Karklingels 
11   November Opening jubileumjaar 5x11 (Op ’t Dorpsplein)  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 

Uw hond of kat op het speelterrein;                    
hoort deze daar thuis? 

 
Dinsdag 11 oktober kunt u uw mening  

kenbaar maken op de themavergadering  
“openbare ruimte”. Oesterham aanvang 20.00 uur.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TE KOOP 
 
 
 

Vrijstaand woonhuis. 
 

WESTER THIENWEG 3 

OOSTRUM 
 

INLICHTINGEN: 
 

Tel. 06-15669468 



10 okt. 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 
            20.00u. Repetitie orkest 
12 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 
 
 

Jeugd uit Venray gaat samen muziek maken 
Dit blijkt wel uit een project van de muziekfederatie van Venray. Dit jaar wordt een heuse muziek-
dag met een klinkende naam georganiseerd: “Play it”!, Alle jeugdorkesten van de gemeente 
Venray zullen hieraan mee doen. Dit worden over de driehonderd muzikanten !!! 
 
Samen muziek maken binnen je eigen vereniging is vanzelfsprekend. Maar muziek maken met 
muzikanten van andere orkesten is iets wat niet veel gebeurd. In Venray gebeurt dit natuurlijk wel. 
Onder leiding van dirigent Maarten Rijs zal de jeugd, uiteenlopend van 9 tot 21 jaar en aangevuld 
met de meer ervaren muzikanten doorgaans op de grote instrumenten, samen een spectaculair 
concert geven.  

Maarten Rijs is zelf dirigent van verschillende jeugdorkesten in Noord-Limburg die ook  mee doen 
aan dit initiatief. Hij heeft op de “Musikhochschule” in Duitsland geleerd om op een andere manier 
in een orkest met mensen om te gaan. Een individuele benadering, waarbij het beste uit de mens 
gehaald wordt. Vanuit deze benadering probeert Maarten ook het beste uit de kinderen te halen en 
dit gebeurt met succes. Zo vertelt hij dat sommige jongeren tot na hun 20e nog altijd bij het 
jeugdorkest muziek willen blijven maken. 

Met deze visie gaat Maarten ook de “Play it!” tegemoet. Door de leerlingen bij elkaar te zetten in 
één groot orkest, trekken ze elkaar mee in hun enthousiasme en muzikaliteit. Deze muzikaliteit 
zullen ze ten gehore brengen tijdens de “Play it!”. Tijdens dit evenement krijgen de muzikanten 
eerst per instrumentengroep een repetitie. Na deze repetities zullen alle muzikanten samen komen 
in een groot megaorkest  om gezamenlijk de stukken voor de laatste keer door te spelen.  De 
muzikanten zullen vier nummers ten gehore brengen, waaronder ‘Het dorp’ van Wim Sonneveld en 
het opzwepende “Love Shine a Light” van Catrina and the Waves.  Wilt U ook eens het 
enthousiasme beleven van onze jonge muzikanten?  

De “Play it!” vindt plaats op 16 oktober in ‘De Wetteling’ te Venray. Om 15.30 uur begint het grote 
concert, waar we u graag verwelkomen. 

 



Schoonheidsspecialiste 
 

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

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Verse Vis, gebakken vis, kibbeling 

 
Elke maandag visverkoop 

OOSTRUM 
15.00 – 18.30 uur 

Standplaats: Dorpsplein 
 



  
 
 
 
 
 

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. 
 

 
Naarmate we ouder worden komen er velen van ons achter dat het gehoor hen in de steek laat om 
alles goed te kunnen volgen.  
 
Op donderdag 20 oktober a.s. willen we daarom ruim aandacht besteden aan :  Het Gehoor. 
 
Wij nodigen graag iedereen uit ( met of zonder hoortoestel ) deze avond te bezoeken. 
 
Aanvang: 20.00 uur in het Gemeenschapshuis Den Oesterham 
 
Twee deskundigen van Stufkens Hoorcentrum zullen met behulp van een diapresentatie en 
gebruik van demonstratiemateriaal ons nader komen informeren. 
 
Onderstaande punten komen aan de orde: 
 

• Wat is geluid ? 
• Anatomie en werking van het oor  
• Vormen van slechthorendheid 
• Oorzaken van slechthorendheid 
• Gevolgen van slechthorendheid 
• Stap naar een hoortoestel, wat zijn de te volgen procedures?  
• Het audiogram  
• Wat doet de Audicien ? 
• Welke soorten hoortoestellen zijn er voorhanden ? 
• Overige hulpmiddelen 
• Ruimte voor vragen 

 
Tot ziens op 20 oktober! 
 
 
 We hebben alle voorzieningen in de openbare ruimte 

die je als jongere maar kunt wensen!  
 

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

in den Oesterham aanvang 20.00 uur.



 

 

“Ze. . . .  ze  is nog warm. Iemand die dood is ,  is toch koud?” 



 
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, Robert Emons 

 
• 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 en jaarverslagen zijn via e-mail bij M. Claessens (mclaessens@planet.nl) op te vragen 
en liggen ook vanaf 30 september 2011 ter inzage in de kantine) 
 
Afmeldingen bij: M. Claessens  mclaessens@planet.nl 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektricien nodig? 
 

Voor al uw elektrotechnische 
werkzaamheden in en om uw woning        

of bedrijf. 
 

SPARKS 
Elektro – Oostrum 

 

Bel of mail voor vrijblijvende offerte: 
06 13433120 

Sparks-Oostrum@home.nl 

RAMEN DEUREN EN KOZIJNEN IN 
ALUMINIUM KUNSTSTOF HOUT 
 
 

  ALLE SOORTEN GLAS 
  TIMMERWERKEN 

VERBOUWINGEN E.D. 
 
J. VAN DE LIGT  

TIMMER/ONDERHOUDSBEDRIJF 
DE CUYPERSTRAAT 37 

WANSSUM        0478 – 53 21 84 



 
 
 
 
 
 

 
Uitslagen; 
 
MiniE-Oostrum 
SVO 1 SV- United 1  SVO 1 –SV United 1    4-0 
 
PupillenC1;                  
Olympia (O) C1 - Oostrum C1    4-0 
 
PupillenD2;      
Oostrum D2 - Oranje Wit (L) D2  2-6 
 
AspirantenB1; 
Oostrum B1 - Wittenhorst B1   0-7 
 
PupillenD1;                 
Oostrum D1 - Gazelle D1    4-1 
 
Junioren A1; 
Winty A1 – OostrumA1 5-6 
 
Midweekdames 1; 
ROKA-Oostrum 9-9 
 
Midweekdames2; 
De Wilma`s – Oostrum 15-1 
 
Programma; 
 
Mini E; 
8-okt-11          Sporting ST 2-SVO 1       aanvang 13.30     Swolgen 
 
JuniorenA1; 
Oostrum A1 - Olympia (O) A1 aanvang 13.45 
  
JuniorenA2; 
Oostrum A2 - SVOC '01 A2  aanvang 12.15 
  
 AspirantenB1; 
Spes (M) B2 - Oostrum B1    aanvang 12.00 
  
PupillenC1; 
Oostrum C1 - Oranje Wit (L) C2 aanvang 11.00 
  
PupillenD2; 
Oostrum D2 - SVOC '01 D2 aanvang 10.00  
 
Midweekdames1; 
Oostrum1-ODOS aanvang 20.45 
 
Midweekdames2- Oostrum-De Peelkorf aanvang 19.30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nick Emons                                            
23 december 1986 – 7 september 2011                                      

Het was hartverwarmend hoe dat vele de afgelopen periode meegeleefd            
hebben met heel veel kaarten, telefoontjes, smsjes, bezoekjes,                   

bloemen of op wat voor manier dan ook. 

Het is ontzettend fijn om te weten hoe geliefd Nick was!                         
10 sept. was Nick’s afscheid te Blerick, was dan ook onbeschrijfelijk! Iedereen 

Hartstikke Bedankt! 

Toon en Riky Emons – Deters                                            
Bobby en Amanda                                                      

Mariska                                                               
Randenrade 47 5807 BL Oostrum 

Oostrum het groenste dorp van Venray?  
Vergeet het maar!  

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

in den Oesterham om 20.00 uur.



 

SV Oostrum Jeugd 
 
Uitslagen 
 
zaterdag 1 oktober 
S.V. Oostrum B1-Hegelsom B1G,12-0 
EWC'46 B2G-S.V. Oostrum B2,1-3 
HBV MB1-S.V. Oostrum MB1,1-0 
S.V. Oostrum C1-Sportclub Irene C2,0-6 
S.V. Oostrum C2-Volharding C2,0-15 
SSS'18 D1-S.V. Oostrum D1G,2-9 
SV Venray D6-S.V. Oostrum D2G,1-2 
S.V. Oostrum D3G-MVC'19 D2G,2-5 
S.V. Oostrum D4G-GFC'33 D4G,5-4 
S.V. Oostrum E1-Wittenhorst E2,10-0 
Stormvogels'28 E1G-S.V. Oostrum E2,4-6,Speler van de week Stijn Holtackers 
S.V. Oostrum E4-Montagnards E3,8-8 
Venlosche Boys E9-S.V. Oostrum E5G,16-1,Speler van de week Ruben Kuijt 
S.V. Oostrum F1-SV Venray F3,3-4,Speler van de week Sten ven Heuij 
SV Venray F6-S.V. Oostrum F2,1-6,Speler van de week Wail Houbban 
S.V. Oostrum F3-SV United F4CO,2-5,Speler van de week Daan Verhoeven 
HRC'27 MP1/2-S.V.Oostrum MP1/2,2-9,Speler van de week Mats Binnendijk 
 
Programma 
 
zaterdag 8 oktober 
RKDSO A1-S.V. Oostrum A1,15:00 
Meterik B1-S.V. Oostrum B1,14:30 
S.V. Oostrum B2-Sportclub Irene B4,15:00 
S.V. Oostrum MB1-Vitesse'08 MB1,13:00 
RKDSO C1-S.V. Oostrum C1,14:00 
HRC'27 C2CO-S.V. Oostrum C2,13:00,vertrek 12.00 
Stormvogels'28 MC1-S.V. Oostrum MC1,12:00 
S.V. Oostrum D1G-Sambeek D1,9:00 
S.V. Oostrum D2G-SV Lottum D2,11:30 
Venlosche Boys D5-S.V. Oostrum D3G,12:00,vertrek 11.00 
Meterik D2-S.V. Oostrum D4G,11:00 
SSS'18 E1-S.V. Oostrum E1,10:00 
S.V. Oostrum E2-Wittenhorst E4,10:00 
SV Venray E8-S.V. Oostrum E3,9:00,vertrek 8.15 
HRC'27 E2G-S.V. Oostrum E4,10:30,vertrek 9.30 
S.V. Oostrum E5G-Leunen E5,11:30 
Melderslo F1-S.V. Oostrum F1,10:30 
Montagnards F4-S.V. Oostrum F3,10:30 
S.V. Oostrum MP1/2-Volharding MP1/2,10:00 



SV Oostrum Senioren 
 
Uitslagen 
 
zaterdag 1 oktober 2011 
S.V. Oostrum Vet.-SSS '18 Vet.,1-2 
 
zondag 2 oktober 2011 
S.V. Oostrum 1-RESIA 1,4-0 
S.V. Oostrum 2-Montagnards 3,9-0 
S.V. Oostrum 3-Volharding 5,0-0 
Griendtsveen 2-S.V. Oostrum 4,2-6 
Leunen 6-S.V. Oostrum 5,5-0 
SVS 2-S.V. Oostrum 6,2-3 
S.V. Oostrum DA1-Heksenberg DA1,8-2 
 
Programma 
 
zaterdag 8 oktober 2011 
S.V. Venray Vet.-S.V. Oostrum Vet.,17:00,vertrek 16:15 
 
zondag 9 oktober 2011 
Meterik 1-S.V. Oostrum 1,14:30  
SV Venray 5-S.V. Oostrum 2,10:30 
SV Venray 7-S.V. Oostrum 3,10:30 
S.V. Oostrum 4-America 4,11:30 
S.V. Oostrum 5-America 5,10:00 
S.V. Oostrum 6-SV Venray 10,9:30 
RVU DA1-S.V. Oostrum DA1,11:00 
 
dinsdag 11 oktober 2011 
S.V.Oostrum 1-S.V.Venray 2,20:00,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 
 



De klapperrrrrrrrr van de week! 
 
SV Oostrum 2 – Montagnards 3  9 - 0 
 
 
Zondag 2 oktober en de thermometer passeerde de 25 graden. Dit was voor de 
ideale schoonzonen een mooie dag om lekker in het zonnetje Bergen aan de 
zegekar te binden. Op het tijdstip dat Engelsen aan de Spaanse costa’s 
normaliter de derde pint achterover tikken en het zonnetje de tattoos inmiddels 
rood kleurt, terwijl de locals juist de schaduw opzoeken en aan de siësta 
beginnen, stond Oostrum klaar voor de aftrap. 
Aan de overzijde van het veld stond een oude bekende. Deze keer zonder Joost ‘van de rode snoepjes’, die 
waarschijnlijk te diep in het potje had gekeken, maar met een aantal jonge onbekenden, en natuurlijk good-
old Gerrie ‘De Tank’ in de gelederen. Inderdaad, Montagnards 3. Een tegenstander waartegen SVO in de 
voorgaande seizoenen nog wel eens een puntje had verloren, maar die vandaag niet tegen de dadendrang 
van ’t Twed bleek opgewassen. 
Ondanks de 25+ graden hing er vandaag binnen de Oostrumse zestien meter een klein lage drukgebied dat 
de temperatuur plaatselijk flink drukte. Want omdat het vak van keeper in Oostrum tegenwoordig moet 
worden beloond met een gevarentoeslag, en zowel Sjors ‘Jordi’ Gommans als Ralph geblesseerd vanaf de 
kant moesten toekijken, stond vorst Rob ‘Jeu’ Jeucken vandaag onder de lat bij SVO 2. Uiteraard met een 
noodlijntje richting thuis-front, aangezien de strijd daar ook op het punt van beginnen stond, maar verder met 
al zijn ervaring geconcentreerd op de nul. 
De facelift die de blauw-gele formatie had ondergaan zorgde ervoor dat het vooraf lastig was de sterkte van 
het vernieuwde Bergen in te schatten. Je zou het kunnen vergelijken met de facelift van Marijke Helwegen. 
Heeft het de gewenste verbetering opgeleverd? Met andere woorden, is het mooier geworden of vooral 
‘anders’. De tiende plek op de ranglijst gaf aan dat de gemiddelde leeftijd dan misschien wel omlaag was 
gegaan, maar dat dit tot nog toe geen positief effect had gehad op het puntenaantal. Goede rode wijn 
waarop het stof zichtbaar begon te worden, leek ook hier beter dan het laatste nieuwe Breezer mixdrankje. 
En in de wedstrijd werd dat ook al snel duidelijk. Al na 7 minuten lag de bal achter de Bergense keeper. Een 
inworp van Nolly, die al dan niet de achterlijn had gepasseerd, werd door Roy ‘Matsoe Matsoe’ Willems tot 
voor het doel verlengd waar Rik ‘Sleepie’ Schleepers er als oud ‘hennelaaier’ als de kippen bij was om de 
bal in het doel te werken. SVO op 1-0! 
Vijf minuten later werd de score al verdubbeld. Peter ‘Peerke’ Fleurkens plaatste een van zijn onnavolgbare 
demarrages die de linksback deze week waarschijnlijk nog vaak hebben doen wakker schrikken. In eerste 
instantie wist de doelman nog redding te brengen, maar de tweede poging van ‘Peerke’ was hem toch te 
machtig. Alsof hij 5 Bossche Bollen achter elkaar had moeten eten, 2-0. 
Toen in minuut 45+1 ‘Peerke’ de linksback weer het bos instuurde, was de maat vol. ‘Peerke’ werd 
vakkundig, met een geplaatste elleboogstoot tussen de ogen, tegen het gras gewerkt. Met deze man viel 
niet te sollen. Maar aangezien de scheidsrechter uit hetzelfde hout was gesneden kon de verdediger direct 
inrukken en werd SVO de beslissing in de wedstrijd op een presenteerblaadje aangeboden. Roy ‘Keptun’ de 
Kleijn zette zich achter de bal en schoof deze vanaf 11 meter vakkundig in het doel. De 3-0 stond op het 
bord, de wedstrijd was beslist! 
Tegen 10 man begonnen de ideale schoonzonen de tweede helft met een drietal wissels. Tussen minuut 50 
en 54 werden Marc ‘Bierie’ Biermann, Roy ‘Krullie’ van Delft en Frank ‘Rooy’ van Daal gebracht. En deze 
drie spelers lieten duidelijk zien dat de selectie van SVO 2 niet stopt bij de eerste 11. Al in de 60e minuut 
maakte ‘Krullie’ er op assist van ‘Bierie’ 4-0 van. 
Zeven minuten later stond de 5-0 al op het fictieve bord, nadat ‘Sleepie’ een vrije trap precies in het hoekje 
wist te passen. Zou ‘Sleepie’, met een dergelijk timmermansoog, ook een arbeidsverleden als 
timmermansleerling hebben? 
Uiteraard begon het publiek na de 5-0 weer met het scanderen van het aloude ‘10, 10, 10!!’ wat bij 
wedstrijden van de ideale schoonzonen gemeengoed lijkt te worden. En ‘Bierie’ bleek maar al te graag 
gehoor te geven aan dit verzoek. Want vanaf minuut 73 startte de ‘Mag het ietsjes meer zijn’ show onder 
leiding van ‘Bierie’. Uit alle hoeken en standen schoot hij op doel waarvan maar liefst viermaal raak!! Op 
assist van, in volgorde van opkomst, ‘Krullie’, ‘Sleepie’, ‘Rooy’ en Bas ‘De Bijter’ Camps zette ‘Bierie’ de 6, 7, 
8 en 9-0 stand op het bord. Helaas maakt hij het quintet, en voor SVO dus het tiental, niet vol. Maar met 9-0 
bleven de 3 punten ook gewoon in Oostrum en was de afstraffing voor Montagnards 3 compleet. 
Het was dus een makkelijke middag voor de ideale schoonzonen. Op naar volgende week, als Venray 5 
wacht en de tegenstand waarschijnlijk groter zal zijn. Graag verwelkomen we u op sportpark de Wieën om 
klokslag 10u30. Tot dan! 
 
Aostrum 2. 
 



Eenvoudige zege oostrum 
 
Oostrum heeft in de ontmoeting met Resia uit Wellerlooi een eenvoudige zege 
behaald. Na negentig minuten voetbal met bij vlagen heel aardig veldspel stond 
een duidelijke 4-0 op het scorebord. 
Oostrum startte prima en had voortdurend het balbezit. De verdediging stond 
goed en vrijwel alle duels werden gewonnen. Gestaag bouwde Oostrum het 
veldoverwicht uit en voetballend werd een weg gebaand naar het doel van de 
tegenstander. Dit leverde al snel enkele kansjes op. De bedrijvige Hans Custers opende het bal 
door een inzet met veel gevoel maar net langs de kruising te draaien. Even later was er een rush 
van Chris Wilschut die nog maar net in de kiem gesmoord kon worden. Het krachtsverschil was 
aanzienlijk en het enige wat Oostrum verweten kon worden was dat het naliet de score te openen. 
Na iets meer dan een half uur was het dan toch raak. De mee opgekomen verdediger Bastian 
Bouwsema was het eindstation van een vlotlopende aanval over de rechterkant. Bart Direks 
leverde de voorzet en Bouwsema werkte het leer buitenkant voet af:1-0. De ban was gebroken en 
Oostrum rook bloed. De rood-witten probeerde nog voor rust de beslissing te forceren en dit lukte 
op een prachtige manier. Het voorwerk kwam ditmaal van de linkerkant door Randy Schipper en 
spits Arjan Kempen mocht de trekker overhalen. Uit de draai schoot hij onberispelijk raak: 2-0.  
In de rust leek Oostrum al zeker van zijn zaak getuige de wat jolige sfeer in het kleedlokaal. Of dit 
de reden was dat er de tweede helft slap begonnen werd is niet geheel duidelijk maar de eerste 
minuten na rust kreeg Resia twee dotten van mogelijkheden om terug te komen in de wedstrijd. 
Eerst kwam er een middenvelder van de gasten alleen voor doelman Tom Kamphuis. Deze werd 
ook gepasseerd ware het niet dat de paal redding bracht. Enkele minuten later was Kamphuis 
weer op zijn post toen hij een prima kopbal op schitterende wijze uit zijn doel ranselde. Oostrum 
was wakker geschud en gaanderweg nam de thuisclub de regie weer stevig in handen. Na iets 
minder dan een uur spelen volgde de beloning toen Chris Wilschut op rechts een mooie actie in 
huis had en de bal hard voor het doel gaf. Vervolgens was het Niek van Bergen die het leer 
binnenknikte: 3-0 en wedstrijd in de knip. Toen enkele minuten later Chris Wilschut van afstand 
doel trof was het laatste restje hoop bij Resia wel verdwenen: 4-0. Oostrum probeerde de 
voorsprong nog verder uit te bouwen en kreeg hiervoor ook wel enkele mogelijkheden. Zo kreeg 
Hans Custers de bal net niet onder controle om een mooie een-twee met Kees van de Ven af te 
ronden, en kopte diezelfde van de Ven even later tegen de lat. Ook Resia kreeg nog een kans 
maar opnieuw bracht de paal redding. Zo eindigde deze sportieve wedstrijd in een duidelijk 
overwinning waar maar weinig op af te dingen viel. Door deze zege en enkele misstappen van de 
concurrentie heeft Oostrum zich weer in de kop van de vijfde klasse genesteld. Volgende week 
wacht de volgende tegenstander in de vorm van Meterik. Hopelijk lukt het de rood-witten om de 
vorm van vandaag vast te houden.  
 
 

 
“Dat  is  thee gemaakt  van een mix van Chinese kruiden die shen  

kalmeren en qi  en bloed tonif iëren en adstr ingeren.”  
 



 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM. 
   

 
 

Datum:  Dinsdag 18 oktober 2011 
Plaats:  Avond 20:00 uur in D’n Oesterham 
Onderwerp:  Workshop Tasje maken van Pringlesbus   
 
Op deze avond wordt onder leiding van Annelies Joosten een tasje gemaakt van een 
Pringlesbus (chips) hiervoor wordt een kleine vergoeding van € 5,00 gevraagd, dit is inclusief 
een kopje koffie of thee. 
Opgave kan tot 13 oktober bij Annelies Joosten tel. 580848. Een ieder die aan deze avond 
deelneemt dient zelf zorg te dragen voor een Pringlesbus. 
U wordt van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen.                
 
 
Datum: Donderdag 10 november 2011 
Plaats: Avond 19.30 uur De Heksenboom Bosweg 40, St. Anthonis. 
Onderwerp: Vollemaanswandeling   
 
Vanwege privé omstandigheden van dhr. Kalleveen kan de vollemaanswandeling van 12 
oktober niet doorgaan, deze wandeling is verplaatst naar 10 november. Men wordt hartelijk 
ontvangen met koffie/theeen iets lekkers erbij, daarna zal de wandeling zonder zaklamp 
plaatsvinden onder begeleiding van dhr. Kalleveen (boswachter) in de bossen van St. 
Anthonis. Na afloop wordt men getrakteerd op warme chocomel of glühwein. De kosten voor 
deze wandeling bedrage  € 4.00 uur p.p.  vooraf over te maken op bankrekeningnummer: 
140093613 ov.v. Naam en “Vollemaanswandeling”   Maximaal kunnen 25 personen aan 
deze wandeling deelnemen, opgave kan tot 21 oktober bij 
Jo Direks tel.587853. Verzamelen om 19.00 uur bij de kerk in Oostrum. Tevens wordt 
verzocht aan degene die willen rijden bij de aanmelding dit kenbaar te maken.  
  
                                                          
 

 
 
 
 
 

 
Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 10 oktober 2011 is het Alzheimer Café Venray weer open. Het café is een 
maandelijkse informele bijeenkomst waar mensen met dementie, familieleden, hulpverleners 
en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten om 
ervaringen uit te wisselen en te leren over dementie en aanverwante thema’s.                             
Het thema voor deze avond is: Dementie en levenseinde.                                      
Gastspreker: Dhr. R. Smeets, SCEN arts.                                                                               
Het Alzheimer Café Venray vindt plaats in De Kemphaan, Kennedyplein 1 te Venray. Inloop 
is vanaf 19.00 uur en aanvang van het programma is om 19.30 uur. De avond wordt uiterlijk 
22.00 uur afgesloten. De toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u bellen met Alzheimer 
Noord-Limburg: 06-27830080 
 



 



ZITTINGS-AOVENDEN KARKLINGELS 
 
Vreejdag 18 nevember en zaoterdag 19 nevember zien wèr de jaorlekse 
zittings-aovenden van òs Carnavalsvereniging. Ok dit jaor denke we d’r ien 
geslaagd te zien een moj programma vur ollie ien mekaar te zette mit 
butedäörpse artiesten en van aege bòjjem.  
 
 
Leeje verkoeëp: Allemanscafé Aostrum op zòndág 23 Oktoeëber  tusse 13:00 en 15:00  
 
Vreeje verkoeëp: Allemanscafé Aostrum op zòndág 30 Oktoeëber tusse 13:00 en 15:00         

Pries € 11 ,- 
 
Zurreg dat geej op tied bint, dan hedde de baeste plàts! 
 
 
De Kemmissie Zitting 
 
 
 

Struinen en ontdekken in het LOOBEEKDAL 
 
Op zondag 9 oktober neemt IVN Geysteren/Venray U mee 
in het Loobeekdal te Weverslo. 

 
De Loobeek is een beek in Limburg en oorspronkelijk een zijrivier van de Maas. De Loobeek 
ontspringt in de Peel. Nadat eind 19e en begin 20e eeuw het oorspronkelijke brongebied was 
verveend en dus als zodanig verdwenen was, kreeg 
de beek een functie ter ontwatering van 
landbouwgebieden. Hierdoor werd het debiet van het 
beekje zeer onregelmatig. Tegenwoordig ontspringt 
de beek ten noorden van Ysselsteyn en loopt dan in 
noordoostelijke richting, aanvankelijk door een 
grootschalige landbouwontginning. Ten zuiden van 
Merselo wordt het landschap kleinschaliger. Hier ligt 
dus het natuurgebied Loobeekdal.  

Het Loopbeekdal gaat de komende jaren behoorlijk 
veranderen. Tijdens deze wandeling zullen we het 
beekdal bekijken zoals het er nu bij ligt en we kunnen 
proberen te ontdekken of er al iets van die 
veranderingen zichtbaar zijn of ons verbeelden hoe 
het gaat worden.  
 
Hoe komt U daar. 

Om op de plek Weverslo te komen, neemt U de Deurneseweg van Wanssum naar Deurne, voorbij 
de rotonde bij Intratuin en het tankstation de tweede weg rechts Weverslo,  nemen. Deze weg 
blijven volgen voorbij Marineplats, de weg volgen ook in de bocht naar links. De startplaats is bij 
het infobord van SBB aan de linkerkant op de straat Weversven                                                                           
 

De wandeling start om 10.00 uur. Trek goed schoeisel of laarzen aan. 

 



 



Thijs van de Mortel en Bart van der Sterren overhandigen de LED televisie aan Peter en Angelique Jeuken.  

15 jaar Van de Mortel Assurantie Advies! 
 
Vrijdag 16 september 2011 vierde Van de Mortel Assurantie Advies haar 15 jarig bestaan. 
In 1996 startte het kantoor met 3 personen vanuit het kantoor aan de Patersstraat. Ondanks alle 
ontwikkelingen in de branche zijn er inmiddels 11 personen werkzaam bij Van de Mortel en is het 
kantoor een begrip in de omgeving. Inmiddels is het kantoor alweer bijna 10 jaar gevestigd in het 
pand aan het Pastoor Wijnhovenpark. Bart van der Sterren: “Het vertrouwen van onze klanten en 
medewerkers hebben hierin een  belangrijke rol gespeeld.” Vandaar dat Van de Mortel Assurantie 
Advies dit niet ongemerkt voorbij wilde  laten gaan en onder alle klanten een LED televisie heeft 
verloot. Peter en Angelique Jeuken zijn de gelukkige winnaars en waren aangenaam verrast met 
dit bericht. 
 “We wilden toch wat extra’s doen voor onze klanten als dank voor het vertrouwen van de 
afgelopen jaren”, aldus Thijs van de Mortel, die trots de televisie overhandigt aan Peter en 
Angelique Jeuken.   
Voor de toekomst hebben Thijs van de Mortel en Bart van der Sterren maar één doel: doorgaan 
met integer en vertrouwd advies op het gebied van verzekeringen en hypotheken! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De openbare ruimte van Oostrum is zo ingericht dat uw 

kind alleen naar school en de sportvereniging kan! 

          Praat dinsdag 11 oktober om 20.00 in den 
Oesterham mee op de  

themavergadering “openbare ruimte”.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontsnapt: Tweetie 

Afgelopen dinsdag 27 september is onze gele grasparkiet Tweetie ontsnapt. Tweetie is erg tam 
en gewend aan mensen. Is hij toevallig bij jullie uitgekomen, dan willen we hem graag terug. 

Randenrade 38, Tel: 515925 
 



 
 
 
 
 
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 
 
 

2011 



Zaterdag 15 okt. 2011          
Reünie OJC Iduna Oostrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met DJ’s H&H 

Ouderwets gezellig met flessen bier …. 

Neem je oude LP’s/CD’s en leuke foto’s uit die 
tijd mee en vergeet je sterke verhalen niet … 

 

AANVANG 20.00                                                   
Locatie: ‘t Allemanscafé 


