
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

15 okt. 09.00u. Inzamelen oud papier 
16 okt. * Play-it jeugdorkesten Venray in sporthal de Wetteling in Venray 
    09.30u. Start repetities deelnemers 
 16.30u. Gezamenlijk concert voor alle belangstellenden 
17 okt. 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 
             20.00u. Repetitie orkest 
19 okt. 19.00u. Leerlingen tamboerkorps en Hit-it 
            20.00u. Repetitie tamboerkorps 
 
Agenda: 
29 okt. Inzamelen oud papier 
 
* Voor meer informatie zie www.smtinfo.nl 
 

ZATERDAG 15 okt. 09.00 – 12.00u. INZAMELEN OUD PAPIER 
 

Locatie terrein van Rattingen Oirloseweg 
 
 
 

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 

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. 41                                                                       Sluitingsavond in te leveren kopij:
  13 oktober  2011                                                                                       Maandagavond 18.00 uur

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                       
                               

 
 
Zondag 16 okt. 9.30 uur: Hoogmis (Aostrumse Zangkompeneej)     
 zeswekendienst Richard Tacken,    
 zeswekendienst Miek Wilmsen-Derikx, Jeu Wilmsen,  
 overleden ouders Rongen-Rutten,  
 Wilma Muller-Koenen,   
  Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.    
  
 
                Misdienaars: Chris, Esmee L. en Esmee Z.         
 
  
Donderdag 20 okt.  9.00 uur: H. Mis       
 
 
NB:  Het telefoonnummer van Pastoor A. Keller, Mgr. Hanssenstraat 20, is 851146.   
         In verband met tijdige publicatie in het Oostrum’s Weekblad en Peel en Maas  
         dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 18.00 uur op te geven bij kerkbestuurslid 
         Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  584031.                                                                                      
 

    
 
 
 

             

Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend, de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten 
Tel. 0900-8818 

 
 
 
 
 
 
 

WEEKEND- EN NACHTDIENSTEN VENRAYSE APOTHEKEN: 
Apotheek: Antoniusveld, Stationsweg 60d, tel. 584877 
Openingstijden weekend: zaterdag en zondag van 17.00-18.00 uur. 
 
BEZORGDIENST APOTHEKEN VENRAY 
Maandag t/m vrijdag tussen 09.30 en 17.00 kan er bezorgd worden in Oostrum  
(alleen bebouwde kom). Er kan bovendien bezorgd worden tussen 13.00 en 17.00 uur op, 
maandag, woensdag en vrijdag in Oostrum (buiten de bebouwde kom). 

Groene Kruis Winkel - Uitleen verpleegartikelen 
Venray, Schoolstraat 7 (maandag 13.00-17.00 uur,  

dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.30 uur)  
Tel. 088-6108861, 24 uur per dag bereikbaar. 

Weekenddiensten huisartsen 

Weekend- en nachtdiensten venrayse apotheken 

GEEN SPOED, WEL POLITIE ? BEL DAN 0900 - 8844 



 
 
 
 
OKTOBER 
 

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 
05   November Sintermerteviering (18.00 uur) 
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 
22   November Margrietbeurs      Zijaktief 
 

DECEMBER 
 

01  December  Wandelen       KBO 
08  December Kerststukjes maken      Zijaktief  
13   December Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) Z 20.00 uur Dorpsraad 
13   December Kienen        KBO 
14   December Kerstviering       De Zonnebloem 
15   December Wandelen       KBO 
16   December Kerststukjes maken      KBO 
17   December   Concert        Harmonie 
20   December Kerstavond       Zijaktief  
22   December Kerstviering       KBO 
 
 

2011 



 



Beste dorpsbewoners, 
 
De zomer is weer voorbij en de herfst is inmiddels weer ingetreden. Dit betekent dat het mooie 
weer voorbij is en de duistere natte en kille dagen weer aangebroken zijn. 
 
Ik als wijkagent besteed hier aandacht aan. Met regelmaat rijd ik 's-avonds door mijn dorpen en 
moet ik constateren dat ik op zijn zachts gezegd mij zorgen maak over met name het fietsgedrag 
van onze jeugd.  Met 3 man of meer, op slecht verlichte wegen en vaak met donkere kleding aan, 
naast elkaar blijven fietsen en/of fietsen zonder verlichting zijn toch zaken waar ik mij ernstig 
zorgen over maak. Waar wij vroeger, bij het zien van een politiewagen, snel van de fiets sprongen 
om zodoende maar geen bekeuring te krijgen, fietst de jeugd zonder blikken of blozen gewoon 
door. Wanneer ik hun aanspreek dan krijg ik de meest rare verhalen te horen van: "Jij mag niet 
bekeuren want je moet eerst waarschuwen en de meest originele vind ik nog steeds "mijn licht is 
net stuk gegaan", terwijl simpelweg de koplamp of achterlicht ontbreekt! 
 
Mijns inziens begint het normen en waarde verhaal thuis. Veel ouders zijn zelfs autobestuurders 
en ergeren zich (zeker in het buitengebied) aan het bovenstaande fietsgedrag. Realiseer u dat 
wanneer u   zo'n fietser een aanrijding krijgt de automobilist vaak het slachtoffer zal zijn! 
Voetgangers en fietser zijn immers volgens het wetboek zogenaamde zwakke verkeersdeelnemers 
dus civiel is de automobilist nagenoeg altijd financieel aansprakelijk voor de schade, ongeacht of 
hij / zij schuldig is aan de aanrijding ja dan nee! 
Ik stel mijzelf vaak de vraag of ouders hun eigen kinderen ook hierover aanspreken! De realiteit is 
dat de discussie pas ontstaat wanneer jezelf schade opgelopen hebt dan wel een van de kinderen 
een bekeuring heeft gekregen. Met regelmaat van de klok krijg ik dan telefoontjes waar ouders hun 
beklag doen omdat hun kinderen een bekeuring hebben gekregen en zelfs denken ouders met de 
meeste vreemde argumenten hun gelijk te kunnen krijgen, maar ik krijg ook telefoontjes van 
automobilisten die zelf hun schade hebben moeten betalen en dan vervolgens bij ons hun beklag 
gaan doen dat de politie niets aan dit verkeersgevaarlijk gedrag doet. 
 
Beste dorpsbewoners ik denk dat het duidelijk mag zijn dat wij, de politie Venray, hier dus wel 
aandacht aan gaan besteden. Bovenstaand gedrag wordt absoluut niet getolereerd en wij zullen 
dus ook handhavend / verbaliserend op gaan treden. De prijzen: 
 
Zonder verlichting fietsen  : Minimaal € 25,- 
Drie of meer personen naast elkaar : Minimaal € 70,- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jan Krouwel, 
Wijkagent Venray-Kerkdorpen. 



 



Lezing Hart voor Vrouwen  
door ZijActief Ysselsteyn 

 
Op dinsdagavond 18 oktober zal ZijActief Ysselsteyn voor haar leden en 
overige geïnteresseerden een lezing organiseren rondom het thema ‘Hart 

voor vrouwen’ in partycentrum Roelanzia te Ysselsteyn. De avond begint om 20.00 uur en is voor 
iedereen vrij toegankelijk. 

  
Het ontstaan van hartklachten bij vrouwen is de laatste jaren enorm toegenomen. Op dit moment 
overlijden in Nederland meer vrouwen aan hartfalen dan aan bijvoorbeeld borstkanker. Dit is een 
ernstig onderkend probleem. 
Huisartsen mevrouw Keijzer en mevrouw Weijers van huisartsenpraktijk ‘De Wildenberg’ in 
Ysselsteyn houden een lezing over hartklachten. Het doel van deze lezing is bewustwording van 
de enorme toename van hartfalen bij vrouwen, het vroegtijdig leren herkennen van de signalen en 
meer aandacht voor de vrouwgerichte gezondheidszorg. 

 
Daarna zal mevrouw Hoefnagels, diëtiste, ingaan op gezondheid en voeding. 
Ze heeft zich gespecialiseerd in vragen over hoe ons lichaam reageert op 
wat we eten en drinken. Wat betekent dat voor bijvoorbeeld cholesterol, 
bloeddruk en bloedwaarden. 

 
Wij nodigen onze leden en andere geïnteresseerden van harte uit om deze avond bij te wonen. 
 
 
 

 

Paddenstoelen die op hout groeien  
 
IVN Geysteren-Venray organiseert een lezing over houtpaddenstoelen. 
 
Bij een natuurlijk bosbeheer laat men het dode hout zo veel mogelijk in het bos. 

Vooral in de herfst verschijnen daarop dan allerlei soorten paddenstoelen. Zij breken dit dode hout 
verder af en hebben zo een belangrijke functie in de recycling van voedingsstoffen. 
Daarnaast hebben houtpaddenstoelen een hoge belevingswaarde. Wat is er nou mooier dan oude, 
verweerde boomstronken, vol gaten en holen, rijkelijk bemost en daarenboven voorzien van toefen 
prachtige paddenstoelen? 
 
Maandag 17 oktober zal Gerard Compiet voor IVN Geysteren-Venray een aantal van de meer dan 
1000 in ons land op hout groeiende zwammen laten zien.  
 
Daarnaast zal het die avond o.m. ook gaan over:     
 

• Het parasiterend karakter van sommige houtzwammen. 
• De opeenvolging van verschijnen van houtzwammen. 
• Loof- dan wel naaldhout bewonende soorten. 
• Bruin- dan wel witrot veroorzakende soorten. 
• De economische betekenis die sommige houtzwammen vroeger hadden. 
• De nieuwkomers onder de houtzwammen. 
• Hoe een voor houtzwammen ideaal bosbeheer eruit ziet. 
• Hoe men houtzwammen op naam kan brengen. 

 
Kortom, wie meer wil weten over houtpaddenstoelen, wie tijdens zijn herfstwandelingen voortaan 
nog meer wil genieten, is  van harte welkom om 20.00 uur in ‘De Kemphaan’,                       
Kennedyplein 1, te Venray.    
 



 

 
 
 

TE KOOP 
 
 
 

Vrijstaand woonhuis.
 

WESTER THIENWEG 3 

OOSTRUM 
 

INLICHTINGEN: 
 

Tel. 06-15669468 



 
 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
 
 

Datum: Donderdag 10 november 2011 
Plaats: TheaterHotel de Oranjerie Roermond 
Aanvang: 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Onderwerp: Vertrouwen in Verandering   
 
 
Ledenvergadering Zijactief Roermond donderdag 10 november 2011 
 
De Algemene Ledenvergadering van 2011 staat volledig in het teken van het thema “verandering” 
Deze dag maken we deelnemers ervan bewust dat niets onmogelijk is in het leven. Dat kan van 
alles zijn; een belangrijke verandering, een carrièrestap, of een lastig doel bereiken. Alles is 
mogelijk, mits je uiteraard beried bent enige tijd moeite in je doelen te steken.  
Vaak worden mensen die iets willen veranderen in hun leven daarbij gehinderd door 
belemmeringen gedachten of twijfels. Wie echter zijn aandacht weet vast te houden en zich niet 
laat afleiden van zijn doel, vergroot daarmee de kans op succes. 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag 10 november is Violet Falkenburg uw 
gastvrouw. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 
Maak het mee tijdens de algemene ledenvergadering 
 
Programma: 
 
10.00-10.30 uur Ontvangst met koffie en thee 
10.30-10.45 uur Welkom door dagvoorzitter Violet Falkenburg 
10.45-11.15 uur Bezinnend moment door kring Zuiderpoort  

“Vertrouwen in verandering” 
11.15-12.30 uur Jaarrede door de voorzitter Truus Geraeds en het 

huishoudelijke gedeelte 
12.30-13.45 uur Lunchpauze met lunchbuffet 
14.00-15.30 uur Middagprogramma met: 
    Presentatie Floriade 

       Presentatie Toon Hermans Huis Weert 
       Lezing door Suzanne Unck 

15.30-16.00 uur Verrassende afsluiting 
 
De deelname aan de algemene ledenvergadering is gratis. 
Wilt u gebruikmaken van het lunchbuffet, dan betaalt u € 16,00. 
Aanmelden voor de ALV en/of lunch kan tot 27 oktober bij het afdelingssecretariaat of bij het 
servicebureau via het aanmeldformulier. 
 
Locatie: De ALV vindt plaats in TheaterHotel de Oranjerie, 

Kloosterwandplein 12-16, Roermond (op enkele minuten van het NS- en  busstation; 
parkeren kan in parkeergarage De Oranjerie) 
 

Tot ziens op donderdag 10 november 2011! 
 
 

 
"Misschien moet  je haar  nog eens aanraken?” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb afgelopen woensdag een sleutel gevonden bij de 
begraafplaats maar daar hing nog iets aan. 

Wie mij kan vertellen wat dat is krijgt hem terug. 
U kunt mij bellen op nummer 0638292143 of op 0648819667   

of mailen op m.h.enieuwenhoven@home.nl. 
 

Met vriendelijke groet Marja Nieuwenhoven. 



 
 

“Wie…? Wie is  er  in  verwacht ing?” 

 

Zoveel  bloemen                                                                                                       
Zoveel kaarten                                                                                                                
Zoveel belangstelling                                                                                                  
Zoveel steun 

Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken  
voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden na het plotselinge 
overlijden van òs mam en oma 

 

Miek Wilmsen - Derikx 
 

Heel hartelijk dank hiervoor. 

Familie Wilmsen 

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 16 oktober om 9.30 uur in de  
Onze Lieve Vrouw Geboortekerk te Oostrum 



 



 
 

SV Oostrum Jeugd 
 
Uitslagen 
 
zaterdag 8 oktober 
RKDSO A1-S.V. Oostrum A1,2-8 
Meterik B1-S.V. Oostrum B1,1-12 
S.V. Oostrum B2-Sportclub Irene B4,0-2 
RKDSO C1-S.V. Oostrum C1,5-0 
HRC'27 C2CO-S.V. Oostrum C2,8-1 
Stormvogels'28 MC1-S.V. Oostrum MC1,6-2 
S.V. Oostrum D1G-Sambeek D1,4-2 
S.V. Oostrum D2G-SV Lottum D2,6-3 
Venlosche Boys D5-S.V. Oostrum D3G,0-6 
Meterik D2-S.V. Oostrum D4G,15-1 
SSS'18 E1-S.V. Oostrum E1,4-1 
S.V. Oostrum E2-Wittenhorst E4,3-3,Speler van de week Robin Broeren 
SV Venray E8-S.V. Oostrum E3,5-1,Speler van de week Timon Driessen 
HRC'27 E2G-S.V. Oostrum E4,5-3 
S.V. Oostrum E5G-Leunen E5,12-0,Speler van de week Wiek Vlasma 
Melderslo F1-S.V. Oostrum F1,4-2,Speler van de week Milan Boswinkel 
Montagnards F4-S.V. Oostrum F3,4-1,Speler van de week Stijn van Wijk 
S.V. Oostrum MP1/2-Volharding MP1/2,4-3,Speler van de week Tijs Poels 
 
Programma 
 
zaterdag 15 oktober 
Melderslo A1-S.V. Oostrum A1,15:00 
S.V. Oostrum B2-Sparta'18 B2CO,15:00 
S.V. Oostrum MB1-TSC'04 MB1,12:00 
Sparta'18 C1-S.V. Oostrum C1,13:30 
S.V. Oostrum C2-SVOC'01 C2G,13:30,vertrek 12.00 
S.V. Oostrum MC1-De Willy's MC1,15:00 
IVO D1-S.V. Oostrum D1G,11:00,vertrek 9.45 
Montagnards D2-S.V. Oostrum D2G,12:30,vertrek 11.30 
S.V. Oostrum D3G-IVO D2,9:00 
S.V. Oostrum D4G-SV Venray D10,11:30 
GFC'33 E2-S.V. Oostrum E2,11:00,vertrek 10.00 
S.V. Oostrum E4-SVOC'01 E3G,10:00 
H.B.S.V. E7-S.V. Oostrum E5G,10:00,vertrek 8.15 
S.V. Oostrum F1-Leunen F1,11:00,vertrek 9.30 
SV United F2CO-S.V. Oostrum F2,9:00 
S.V. Oostrum F3-HRC'27 F2,11:00 
S.V. Oostrum MP1/2-SSS'18 MP1/2,10:00 



SV Oostrum Senioren 
 
Uitslagen 
 
zaterdag 8 oktober 2011 
S.V. Venray Vet.-S.V. Oostrum Vet.,5-1 
 
zondag 9 oktober 2011 
Meterik 1-S.V. Oostrum 1,0-4 
SV Venray 5-S.V. Oostrum 2,.0-0 
SV Venray 7-S.V. Oostrum 3,2-4 
S.V. Oostrum 4-America 4,3-1 
S.V. Oostrum 5-America 5,3-1 
S.V. Oostrum 6-SV Venray 10,5-2 
RVU DA1-S.V. Oostrum DA1,3-5 
 
Programma 
 
zaterdag 15 oktober 2011 
S.V. Oostrum Vet.-S.V. Merselo Vet.,17:00, samenkomst 16:30 
 
zondag 16 oktober 2011 
S.V. Oostrum 1-DEV-Arcen 1,14:30, Wedstrijdsponsor CISCO VLOEREN 
S.V. Oostrum 2-DEV-Arcen 2,12:00 
S.V. Oostrum 3-Ysselsteyn 3,10:30 
Meterik 4-S.V. Oostrum 4,10:30 
Sporting S.T. 6-S.V. Oostrum 5,10:00 
S.V. Oostrum 6-vrij  
S.V. Oostrum DA1-Amstenrade 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 
 



Goede uitzege oostrum in Meterik 
 

Oostrum heeft aan de uitwedstrijd tegen Meterik een duidelijke 
zege overgehouden. Vooraf stonden beide elftallen qua punten 

exact gelijk. In de wedstrijd bleek Oostrum echter duidelijk een maatje te groot en ging met een 
mooie 0-4 zege huiswaarts. 

De wedstrijd was slechts enkele seconden oud toen Niek van Bergen door de stopper van Meterik 
keihard onderuit werd geschoffeld. De scheidsrechter van dienst, die een prima wedstrijd zou 
fluiten, spaarde de verdediger en bestrafte deze overtreding met een vrije trap op zo’n twintig 
meter van het doel. Nadat Niek was opgelapt zette Hans Custers zich achter de bal en plaatste het 
leder in de linker beneden hoed. De keeper redde stijlvol waarna de bal in de voeten kwam van 
Chris Wilschut welke Arjan Kempen een niet te missen kans  bood: 0-1 na slechts 1 minuut spelen! 
Oostrum ging vol gas door en twee minuten later zette Bart Direks goed door. Alleen voor de 
doelman schoof hij de bal tegen de paal. Helaas voor Meterik bleek dit slechts uitstel van executie. 
Na een kwartier voetbal kwam de bal na een corner in een scrimmage terecht. Bart Direks bedacht 
zich geen moment en met een artistieke hakbal via de binnenkant van de paal verdubbelde hij de 
score: 0-2!  Oostrum leek Meterik in deze fase compleet te overlopen en onverminderd werd koers 
gezet richting het doel van de tegenstander. Tot de rust werd echter niet meer gescoord en vlak 
voor de pauze hadden de rood-witten zelfs geluk dat de lange spits een spaarzame kans van 
Meterik niet op waarde schatte en de bal voorlangs het doel schoof. Ruststand 0-2, 

Na de pauze leek Oostrum even nodig te hebben om weer bij de les te geraken maar toen dit na 
enkele minuten het geval was ontstond ook gelijk het beste gedeelte van de wedstrijd aan Oostrum 
zijde. Veelvuldig zocht de ploeg van Wim de Roy de combinatie wat enkele mooie staaltjes voetbal 
opleverde. Meterik werd van het kastje naar de muur gestuurd en juist op het uur werd dit 
overwicht uitbetaald in een schitterend doelpunt. Het voorbereidende werk van Chris Wilschut 
getuigde van grote klasse en Niek van Bergen werkte de voorzet van de rechterkant uiteindelijk 
over de doellijn: 0-3 en de wedstrijd in de knip! Het restant van de wedstrijd bleef een eenduidig 
beeld opleveren en toen Chris Wilschut enkele minuten voor tijd een puike corner van Niek van 
Bergen keihard binnen knikte was de eindstand een feit: 0-4! De bal werd achter de lijn weer terug 
het veld in getrapt maar de uitstekende leidsman stond op de achterlijn en beoordeelde dat de bal 
de doellijn duidelijk was gepasseerd. Exact na 90 minuten voetbal  floot de scheidsrechter voor het 
laatst deze middag en konden de punten mee naar huis worden genomen. Een mooie 
teamprestatie van Oostrum waar een gedegen organisatie de basis vormde voor deze zege. Door 
deze zege bezet oostrum momenteel een gedeelde eerste plaats samen met FCV uit Venlo.  
Volgende week komt runner-up DEV uit Arcen op bezoek. Een goed voetballende ploeg waartegen 
meestal spannende confrontaties ontstaan. Dus tot volgende week zondag, dan weer op het eigen 
sportpark de Spar.  



Puntendeling op derbydag 
  

SV Venray 5 - SV Oostrum 2  0 - 0 
 
Nummer 1 worden is moeilijk, nummer 1 blijven bijna onmogelijk. Met deze 
wijsheid, ooit uitgesproken door een der grootsten, sloten de ideale 
schoonzonen de zondag af. Na de derby van vandaag tegen Venray was 
met één punt teruggekeerd naar Oostrum, waardoor het seizoenstotaal op 

14 kwam. Helemaal geen verkeerd nummer natuurlijk, ook geen slecht resultaat na 6 wedstrijden, 
maar aangezien Ysselsteyn vandaag zijn sportieve plicht had vervuld en gewoon de drie punten 
had gepakt in Arcen, zakte SVO een plekje op de ranglijst. 
Dan terug naar het begin van de dag. De ‘hómmes’ stond op het punt van beginnen, een waterig 
zonnetje was zichtbaar aan de horizon, al wees de thermometer maar 5 graden aan, maar in de 
gezelligste huiskamer van Aostrum was het al een drukte van belang. Niet alleen de ideale 
schoonzonen waren vandaag vroeg uit de veren, ook de vrienden van SVO 3 stonden op het punt 
naar Venray te vertrekken. Derbydag dus voor de Rooms Katholieke Oostrumsche Voetbal 
Vereniging! 
Omdat de weg naar het sportpark in Venray na al die jaren volgens de ANWB nog altijd niet langer 
is dan 4.5 kilometer, gemeten via de Deurneseweg en langs de Wieën, was de tijd om de kriebels 
te krijgen voor deze wedstrijd niet al te lang. Maar uit het aantal toeschouwers dat langs de lijn 
stond, bleek dat het toch nog altijd een speciale wedstrijd is. De aanwezigheid van Frank ‘Rooy’ 
van Daal, oud-speler van Venray, zorgde natuurlijk voor extra roering aan de kant. De spanning 
tussen beide supportersgroepen was om te snijden. 
Na aankomst werd direct het kleedlokaal opgezocht en aan de warming-up begonnen. Het was 
duidelijk dat er vandaag een andere tegenstander aan de overzijde van het veld stond dan tot nog 
toe was getroffen. Venray was een jonge, fysiek sterke ploeg met veel voetballend vermogen. Een 
ploeg ook waartegen Venlosche Boys de eerste punten had verloren. Oostrum was dus 
gewaarschuwd. En ook in het voetbal geldt, een gewaarschuwde ploeg telt voor twee. 
Theoretisch was het vandaag dus 11 tegen 22, al was daar in de eerste 10 minuten van de 
wedstrijd niets van te merken. Venray maakte het spel en probeerde met diepe ballen snel de 
spitsen te bereiken. Hieruit kwamen ook enkele mogelijkheden voort, of kansen op mogelijkheden, 
of mogelijkheden op kansen. In ieders geval, al dit geweld had geen invloed op de score, zelfs niet 
toen de operationele zones aan de zijkant meer en meer werden gepenetreerd. Dat de score niet 
werd geopend door Venray was in deze fase mede te danken aan Tom ‘Bamboes’ Kamphues die 
wederom Sjors ‘Jordi’ Gommans verving onder de lat. 
Naarmate de eerste helft vorderde, nam SVO echter het initiatief over. De bal bleef iets langer in 
de ploeg, al was er nog wel de nodige onrust te bespeuren. Meer zoals wanneer je heel erg naar 
het toilet moet, maar toch nog even snel de aloude S.R.V. wagen binnenhupt. In een dergelijke 
situatie ben je geneigd impulsaankopen te doen en de verkeerde beslissing te nemen. Zoals 
gewone chips, oftewel naturel, meepakken, terwijl je thuis geen dipsausje meer hebt liggen. 
Natuurlijk zou je in een normale situatie dan voor bolognese gaan! 
En dit was iets wat de ideale schoonzonen in het veld ook veelvuldig gebeurde. Te vaak werd 
gekozen voor de moeilijke oplossing, naturel chips zonder dipsaus, waar een bal in de voeten de 
betere keuze was. Dit leidde in de rust dan ook tot ontevredenheid bij de technische staf. De vinger 
werd op de zere plek gelegd en er werd duidelijk gemaakt wat er moest veranderen. 
Na de thee bleek echter dat dit in de praktijk nog niet zo gemakkelijk was. Iets vaker werd de 
middenman gevonden waardoor het spel kon worden verlegd, maar er bleef te veel slordigheid in 
de ploeg. Toen bij een aantal spelers ook nog de irritaties begonnen toe te nemen, en de 
scheidsrechter hier volledig in meeging, kwam dat het spel van ’t Twed niet ten goede. Kostbare 
energie werd verspild aan randzaken, al werd in deze periode nog wel een uitgelezen mogelijkheid 
gecreëerd op een kans. 
De brilstand bleef echter intact en gezien het spelbeeld en de kansenverhouding was dit terecht. 
Helaas bleek dit achteraf dus niet genoeg voor het handhaven van de koppositie. Wellicht dat dit 
laatste wel de druk op de ploeg vermindert en het voetbal verbetert. Uiteindelijk hoef je pas op de 
laatste speeldag bovenaan te staan. Iets wat vorig jaar in de Eredivisie door Ajax maar weer eens 
duidelijk is gemaakt…. 
 
Aostrum 2. 



 

 

 

Uitslagen; 
 
MiniE 
Sporting ST 2-            SVO 1  verzet  
 
PupillenC1;                  
Oostrum C1 - Oranje Wit (L) C2  0-1 
 
PupillenD2;      
Oostrum D2 - SVOC '01 D2         0-6 
 
AspirantenB1; 
Spes (M) B2 - Oostrum B1            2-2           
 
JuniorenA1; 
OostrumA1 – Olympia(O)A1  7-6 
 
JuniorenA2; 
Oostrum-SVOC 3-12 
 
Midweekdames2; 
Oostrum-De Peelkorf                       6-6 
 
Programma; 
 
Mini E; 
HBSV E2  -    SVO 1 Hout-Blerick   10.00 uur 
 
PupillenD1; 
Wedstrijd: aanvang 14.30      United D1 - Oostrum D1 ?? 
 
PupillenD2;      
Wedstrijd: aanvang 12.00      United D2 - Oostrum D2 
 
PupillenC1;      
Wedstrijd:aanvang 13.00       De Eendracht C1 - Oostrum C1 
 
AspirantenB1              
Wedstrijd: aanvang 10.00      Oostrum B1 - United B1 
 
JuniorenA1;     
Wedstrijd: aanvang 15.00      De Eendracht A1 - Oostrum A1 
 
JuniorenA2;     
Wedstrijd: aanvang 15.30      Swift (V) A2 - Oostrum A2 
 
Midweekdames1;        
Wedstrijd: aanvang 19.30      Oostrum 1 - HBSV 3 
 
Midweekdames2; 
 
Wedstrijd;aanvang 20.45       Oostrum-Ajola  



        
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Verse Vis, gebakken vis, kibbeling 

 
Elke maandag visverkoop 

OOSTRUM 
15.00 – 18.30 uur 

Standplaats: Dorpsplein 
 



 
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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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) 

Warm & Koud buffet € 13,00 

TE KOOP                
2e hands PLAYMOBIL             

o.a. ’n passagiersvliegtuig, een sfinx,       
1 grote piratenboot. Van alles v/d 

playmobil piratenserie, de leeuwen        
en de ridder serie.  

Heb je interesse bel dan even            
Tel. 0478 - 514462 

 

“Waar bleef  je  nou. . .? Ik  sta daar maar in de stromende regen  
te  wachten tot  je  terug komt.” 



  
 
 
 
 
 

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! 

 
 
 
 
 

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). 
 



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 



 
Kaartverkoop uitvoering 12 / 13 november 

 
 
Beste mensen, 
 

Als het goed is,  heeft  u de afgelopen weken verschi l lende zinnetjes in het 
Oostrums Weekblad zien staan. Dit  z i jn teksten van de spelers. Hopeli jk hebben 
we u nieuwsgierig gemaakt en komt u ki jken naar onze toneeluitvoering.  
We spelen het stuk “Heibel in het meditat iecentrum…”, een klucht van Peter 
Damen. 
 

Korte toelichting; 
’ t  Gaat niet goed met meditat iecentrum Lotus, eigenaresse Jul ia heeft moeite om 
het hoofd boven water te houden. Onverwacht komt er toch een aantal gasten, 
dus l i jkt  het t i j  te keren, maar schi jn bedriegt aangezien de gasten met andere 
bedoel ingen komen. 
Zo zi jn Bart en Susan nogal op hun hoede en verl iezen ze hun bagage geen 
moment ui t  het oog. Dan is er ook nog mevrouw Heleen, die graag al les wil  weten 
en overal vragen over stel t .  Jul ia en haar stagiaire Eugenie gaan toch enthousiast 
van start met verschi l lende sessies, maar als de pol i t ie langs komt voor 
inl icht ingen is de stress compleet. 
 

De ui tvoeringen zi jn op zaterdag 12 en zondag 13 november  om 20:00 uur in D’n  
Locatie Oesterham in Oostrum. Entree is 6 euro p.p. 
 

In de week van 17 oktober  gaan we langs de deuren in de kern van Oostrum .  
U kunt dan kaarten kopen. Deze kosten € 10,00 per stuk en geven 2 personen 
toegang tot de voorstel l ing. Natuurl i jk kunt u dan ook een toegangsbewijs voor        
1 persoon kopen. 
 

Voor meer informatie en het bestel len van kaarten kunt u contact opnemen met 
Nöll  Linders. Tel: 0478-510385 / emai l :  arnol inders@home.nl. 
 

Met vr iendel i jke groet, 
 

Toneelgroep de Vlasbloem 
 

 

 

 

 



 


