
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

24 okt. 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 
             20.00u. Repetitie orkest 
26 okt. 19.00u. Leerlingen tamboerkorps en Hit-it 
            20.00u. Repetitie tamboerkorps 
 
Agenda: 
 
29 okt. Inzamelen oud papier 
30 okt. Allerzielenviering 
 
* Voor meer informatie zie www.smtinfo.nl 
 
 
 
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. 42                                                                       Sluitingsavond in te leveren kopij:
  20 oktober  2011                                                                                       Maandagavond 18.00 uur

 

 

 
“ Ik  zou n ie t  weten wat  ik  h ier  op de grond doe,                  

en ik  weet  ook n ie t  wat  meneer  Bar t  bovenop mi j  doet . ”  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                       
                               

 
       

Zondag 23 okt. 9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)     
 Broeder Harrie Jenneskens,    
 Mevrouw A.M.C. Houba,  
  Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.    
  
                Misdienaars: Charel, Jack en Sandra        
  
Donderdag 27 okt.  9.00 uur: H. Mis        
 
Zondag 30 okt. 9.30 uur: Allerheiligen- en Allerzielenviering met de Harmonie SMT, 
                 eerst in onze kerk en daarna op het kerkhof Trans Cedron!  
 
PS:  Om tijdens de winter extra hoge verwarmingskosten van de kerk te voorkomen,  
        vervalt van 3 november 2011 tot 12 april 2012 donderdags de h. mis van 9.00 uur!!!    
 
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 



 
 
 
 
 
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 
15   December Kersttoepen       SVO 
16   December Kerststukjes maken      KBO 
17   December   Concert        Harmonie 
20   December Kerstavond       Zijaktief  
22   December Kerstviering       KBO 
 
 

2011 

 

 
"We hadden hier  nooit  aan moeten beginnen…" 



    
 
    
 
 
   

 
   
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
“Ik  ben inspecteur  van de pol i t ie  en ik  zoek…” 



      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MARGRIET COLUMNISTE/SCHRIJFSTER 
MARJAN VAN DEN BERG   
 
OOK VOOR NIET LEDEN 
 
Datum: Donderdag 3 november 2011 
Plaats: Avond 20:00 uur Den Oesterham 
Onderwerp: Lezing 
 
Leden gratis, introducés € 3,00   
 
 
Beste leden ZijActief en introducés 
 
Marjan van den Berg is geboren in 1955. Acht jaar lang wekelijks een column in Margriet 
over de drie puberdochters, In hetzelfde blad wekelijks al ruim 15 jaar een aflevering van het 
feuilleton “SANNE”. Sanne verscheen ook in boekvorm: 
 

1. Sanne 
2. Uit het leven van Sanne 
3. Dag Sanne 
4. Sanne, Sanne 
5. Alleen Sanne 
6. Gewoon Sanne 
7. Gelukkig Sanne 
8. Zo Sanne 

 
In februari 2009 verscheen deel 9: “Echt Sanne”vanwege het 15 jarig bestaan met het 
Schriftje van juffrouw Schaap als jubileumcadeautje en in okt 2010 is het tijd voor deel 10. 
In 2008 verscheen “Van den Berg stort in”, in 1994 verscheen haar eerste boek “Ze is 
vioolmuziek vergeten”. Een boek waarin ze afscheid neemt van haar moeder die leed aan de 
ziekte Alzheimer. 
Geen vrolijk onderwerp, nee. Maar toch met een glimlach geschreven. Een monumentje mijn 
man, ik lees u er graag uit voor en vertel er wat bij. Om na de pauze gekke columns voor te 
lezen over alles wat vrouwen bezighoudt. En natuurlijk wat geheimen van Sanne. 
 
EEN LACH EN EEN TRAAN. ZO ZIT DE WERELD IMMERS IN ELKAAR? KOM MAAR LUISTEREN 
MET Z’N ALLEN. DAT LIJKT HAAR WEL ZO GEZELLIG. 
        
  



 



 

SV Oostrum Jeugd 
 
Uitslagen 
 
zaterdag 15 oktober       
 
Melderslo A1-S.V. Oostrum A1,3-0  
S.V. Oostrum B2-Sparta'18 B2CO,4-2  
S.V. Oostrum MB1-TSC'04 MB1,0-6  
Sparta'18 C1-S.V. Oostrum C1,3-0  
S.V. Oostrum C2-SVOC'01 C2G,3-0 
S.V. Oostrum MC1-De Willy's MC1,5-1  
IVO D1-S.V. Oostrum D1G,1-1  
Montagnards D2-S.V. Oostrum D2G,1-4  
S.V. Oostrum D3G-IVO D2,6-1  
S.V. Oostrum D4G-SV Venray D10,0-4  
GFC'33 E2-S.V. Oostrum E2,2-1,Speler van de week Lars Holtackers 
S.V. Oostrum E4-SVOC'01 E3G,16-0  
H.B.S.V. E7-S.V. Oostrum E5G,5-2 Speler van de week Joep Arts 
S.V. Oostrum F1-Leunen F1,2-9,Speler van de week Jelt Verrijth 
SV United F2CO-S.V. Oostrum F2,8-3,Speler van de week Luce Loonen 
S.V. Oostrum F3-HRC'27 F2,6-2,Speler van de week Jan Arts 
S.V. Oostrum MP1/2-SSS'18 MP1/2,2-8,Speler van de week Finn Camps 
 
Programma 
 
zaterdag 22 oktober       
 
S.V. Oostrum C1-Wittenhorst C2,15:00    
S.V. Oostrum D1-10:00,4 tegen 4 bij Venray 
S.V. Oostrum D1-10:00,4 tegen 4 bij Ysselsteyn 
S.V. Oostrum D2-10:00,4 tegen 4 Oostrum 
S.V. Oostrum D3G-10:00,4 tegen 4 bij Ysselsteyn 
S.V. Oostrum D3G-10:00,4 tegen 4 bij Merselo 
S.V. Oostrum D4G-10:00,4 tegen 4 bij Ysselsteyn 
S.V. Oostrum D4G-10:00,4 tegen 4 bij Merselo 
S.V. Oostrum E1-10:00,4 tegen 4 bij Volharding 
S.V. Oostrum E2-10:00,4 tegen 4 bij Volharding 
S.V. Oostrum E3-10:00,4 tegen 4 bij Oostrum 
S.V. Oostrum E4-10:00,4 tegen 4 bij Oostrum 
S.V. Oostrum F1-10:00,4 tegen 4 bij HRC'27 
S.V. Oostrum F1-10:00,4 tegen 4 bij Sporting ST 
S.V. Oostrum F2-10:00,4 tegen 4 bij HRC'27 
S.V. Oostrum F3-10:00,4 tegen 4 bij HRC'27 
 



SV Oostrum Senioren 
 
Uitslagen 
 
zaterdag 15 oktober 2011 
 
S.V. Oostrum Vet.-S.V. Merselo Vet.,1-4 
 
zondag 16 oktober 2011 
 
S.V. Oostrum 1-DEV-Arcen 1,0-0 
S.V. Oostrum 2-DEV-Arcen 2,1-0 
S.V. Oostrum 3-Ysselsteyn 3,1-4 
Meterik 4-S.V. Oostrum 4,1-0 
Sporting S.T. 6-S.V. Oostrum 5, 6-3 
S.V. Oostrum 6-vrij  
S.V. Oostrum DA1-Amstenrade DA1,1-1 
 
Programma 
 
zaterdag 22 oktober 2011     
 
Beekse Boys/DSV Vet.-S.V. Oostrum Vet.,17:00,Vertrek 16:00 
 
zondag 23 oktober 2011     
 
S.V. Oostrum 2-SV Venray 3,12:00  
Ysselsteyn 5-S.V. Oostrum 5,10:30  
Stormvogels'28 4-S.V. Oostrum 6,10:00  

 

 



Matsoe Matsoe schiet Twed terug naar koppositie 
 
SV Oostrum 2 – DEV 2  1 - 0 
 
Waar sommige mensen soms wat meewarrig het hoofd schudden als El Salvador een van zijn later 
befaamde uitspraken doet, daar werd vandaag maar weer eens bewezen dat ze toch vaak op waarheid 
berusten. SVO werd vorige week al geconfronteerd met het verhaal van die eerste plek behalen en 
behouden, vandaag was concurrent Ysselsteyn aan de beurt om de woorden van J.C. te ervaren. 
Omdat de All-whites-met-de-rode-sokken hun wedstrijd op zaterdagavond namelijk al hadden verloren, 
kon SVO vandaag bij een overwinning weer stijgen naar de koppositie in 4I en als tête de la course 
competitie ronde 8 ingaan. En omdat zelfs op sportpark de Vlies al een internetkabel was getrokken, 
was dit nieuws zondagmorgen ook op de Spar bekend. Dat hiermee de ruiten van Jan ‘Jr’ Verheijen 
gedeeltelijk werden ingegooid en zijn speech over ‘zelf eerst winnen en pas dan naar de tegenstander 
kijken’ al voor de wedstrijd gedeeltelijk ontdaan werd van zijn kracht, daar maalde achteraf niemand 
meer over. 
De boodschap was namelijk duidelijk. Waar vorige week nog met een puntje kon worden geleefd, daar 
telde vandaag alleen de drie-punter. Een aantal dat door Reggie Miller meerdere malen per 
basketbalwedstrijd bij elkaar werd gegooid, maar voor de ideale schoonzonen maar eenmaal per 
zondag binnen te halen was. En dat tegen een tegenstander die in het verleden voor de vereniging 
SVO al vaker een taaie was gebleken. Als een mals biefstukje van de haas dat lachend bij Jan wordt 
gekocht, maar daarna toch te lang wordt gebakken. Ondanks de lekkere champignons ‘on-the-side’ is 
dat toch lastig doorkomen. Zelfs als het stukje koe is gekocht van de zondagse winst van het ‘Twed-
pakket’ tijdens de wedstrijd van de Ideale Schoonzonen 2. 
Dan naar de opstellingen beider elftallen. Over de opstelling van DEV kunnen we kort zijn: er stonden 
er 11 op het veld. Dat een van de backs achteraf niet als volledig kon worden meegeteld, kon noch de 
scheidsrechter, noch SVO worden aangerekend. Dit was een keuze van DEV en is dan ook niet in de 
score meegenomen. 
Dan ’t Twed, waar Rik ‘Sleepie’ Schleepers en Bram ‘Bompa’ Broeren vandaag om uiteenlopende 
redenen ontbraken. Omdat ook Sjors ‘Jordi’ Gommans en Tim ‘Tonkelbeen’ Euwes nog geblesseerd 
waren, maakten broertje Kees ‘Zonder Bijnaam’ Gommans, Tom ‘Mini Flex’ Direks en keeper Tom 
‘Bamboes’ Kamphues weer hun opwachting bij 2. Roy ‘Matsoe Matsoe’ Willems speelde voor de 
gelegenheid als laatste man om de leemte op te vullen die ‘Bompa’ achter had gelaten, waardoor de 
spitspositie eindelijk vacant kwam voor Marc ‘Bierie’ Biermann. Een plek waar ‘Bierie’ al langer 
aanspraak op maakte na zijn ‘Mag-het-ietsje-meer-zijn’ feest van een aantal weken geleden. 
Verder hadden Roy ‘Krullie’ van Delft en Rik ‘Stokkie’ van Stokkem weer hun plaats in de selectie van 2 
afgedwongen. Iets wat voor alle spelers met de week moeilijker lijkt te worden door de toegenomen 
concurrentie en de technische staf voor lastige keuzes stelt. Er stond vandaag dus weer gewoon een 
team ijzersterke ideale schoonzonen klaar om DEV op de pijnbank te leggen. 
En vanaf de eerste minuut bleek ook dat SVO de betere ploeg was. Het voetbal was niet altijd even 
goed, maar de controle over de wedstrijd werd nimmer losgelaten. Naarmate de minuten vorderden 
werden er ook kansjes gecreëerd door de voorwaartsen. Helaas leidden deze echter niet tot de 
bevrijdende eerste treffer, waardoor SVO toch een beetje tegen zichzelf ging voetballen. De ideale 
schoonzonen moesten oppassen niet in een chasse-patate, wel bekend in wielerland, te belanden.  
Na de rust werd snel de knoop doorgehakt, de beslissing moest worden geforceerd. Dit betekende dat 
‘Matsoe Matsoe’ naar het front werd gedirigeerd en als extra spits ging fungeren. Een mogelijk riskante 
beslissing bij een 0-0 stand. Maar gezien het feit dat Bas ‘De Bijter’ Camps, ‘Uzi’ en ‘Stokkie’ gewoon 
een tandje bij schakelden en nog feller op hun tegenstander zaten, werd het risico op een tegentreffer 
geminimaliseerd. 
En binnen 10 minuten bleek de tactische omzetting succes te hebben. Een bal vanaf rechts werd door 
Peter ‘Peerke’ Fleurkens weer heerlijk op de omhaal gelegd bij ‘Matsoe Matsoe’. Een actie die deze 
tandem tot specialiteit lijkt te willen verheffen. Maar waar de omhaal van twee weken terug de 
vergelijking met Van Basten in 1986 nog kon doorstaan, daar was vandaag de vergelijking treffender 
met een Russische balletdanser die op muziek van Tsajkovski als een stervende zwaan neervlijt en de 
bal achterwaarts het doel inwerkt. Nog immer indrukwekkend, maar vanuit voetbaloogpunt toch minder 
spectaculair. Maar desondanks, SVO op 1-0!! 
Omdat de kansen, die nog wel kwamen, verder niet meer waren besteed aan de ideale schoonzonen, 
bleek dit ook direct de eindstand te zijn. Een uitslag die ervoor zorgde dat de gouden polo’s na de 
wedstrijd met recht konden worden gedragen (sponsors, bedankt!). Oostrum weer op plek 1 in 4I. Een 
plaats die de komende weken zal moeten worden verdedigd tegen de top van de klasse, te beginnen 
op 30 oktober tegen Blerick 5. 
Tot slot, ‘Sleepie’ nogmaals proficiat! Het pintje was lekker. 

Aostrum 2. 



Oostrum en DEV-Arcen scoren niet 
 
Zowel Oostrum als DEV Arcen waren de laatste weken goed op schot maar 
uitgerekend in de onderlinge ontmoeting wist geen van beide partijen het net te 
vinden en eindigde de wedstrijd zoals die begon: 0-0. 
Oostrum kende een redelijke start van het duel en kreeg binnen het kwartier een paar 
scoringskansen. Een goed schot van de ingeschoven Bastian Bouwsema werd door keeper Peter 
Engels met moeite uit het doel gehouden. Ook Chris Wilschut leverde na een mooie solo een 
prima schot af waar Engels de grootste moeite mee had. De losgelaten bal had inmiddels zo’n 
vreemd effect gekregen dat de instormende Arjan Kempen de rebound niet in het doel wist te 
krijgen. In het vervolg van de eerste helft beet DEV steeds feller van zich af en waren er kansen 
over en weer. Mede dankzij uitstekend keeperswerk van Ralph Kessels wist Oostrum de netten 
schoon te houden. Na het rustsignaal werden de kleedkamers opgezocht met de stand van nul 
tegen nul op het scorebord. 
De tweede helft hadden beide defensies meer grip op de voorwaartsen van de tegenstander en 
viel er nog maar weinig te genieten. Zelfs toen Oostrum er twintig minuten voor tijd een extra spits 
bij zette en de ploeg achterin een-op-een ging voetballen bleven echte kansen spaarzaam. De 
thuisploeg kreeg de Arcenaren nu wel beter op eigen helft vastgezet maar het moest continu 
oppassen voor de snelle counters van DEV. In de 85e minuut werd het publiek opgeschrikt toen 
DEV-spits Johan Schinck achter een lange bal aan ging. De Oostrumse grensrechter vlagde voor 
buitenspel maar de scheidsrechter liet nog even doorgaan. De uitgekomen Ralph Kessels moest 
de bal nu wegwerken en raakte hierbij de ongelukkige Schinck vol in het gezicht. De Arcense 
speler ging groggy naar de grond en bleef vrijwel roerloos liggen. Na tussenkomst van het 
ambulance personeel kon Schinck na een half uur gelukkig weer zelf van het veld af lopen. De 
laatste vijf minuten werden alsnog uitgespeeld maar gescoord zou er niet meer worden. Over twee 
weken staat in Meerlo de derby tegen SV United op het programma. Behalve de derbywinst kan 
Oostrum dan ook de eerste periode in de wacht slepen als het een beter resultaat weet neer te 
zetten dan de naaste concurrentie. 
 



 

 

 

 

Uitslagen; 
 
MiniE; 
Woensdag 12 oktober 2011        Sporting ST 2 – SVO 1    4-0 
Zaterdag 15 oktober 2011           HBSV E2 – SVO 1           2-4          
 
PupillenD1; 
United-Oostrum 5-2 
 
PupillenD2; 
United-Oostrum 2-1 
 
PupillenC1; 
De Eendracht-Oostrum 3-3 
 
AspirantenB1; 
Oostrum-SV United 2-2 
 
JuniorenA1; 
De Eendracht-Oostrum 6-5 
 
JuniorenA2; 
Swift-Oostrum 16-4 
 
Midweekdames1; 
Lottum-Oostrum 3-5 
 
Midweekdames2; 
Afgelast 
 
Programma; 
 
26-10-2011 aanvang;  20:00                
Wedstrijd:       Oostrum 1 - ODOS 2 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektricien nodig? 
 

Voor al uw elektrotechnische 
werkzaamheden in en om uw woning        

of bedrijf. 
 

SPARKS 
Elektro – Oostrum 

 

Bel of mail voor vrijblijvende offerte: 
06 13433120 

Sparks-Oostrum@home.nl 

RAMEN DEUREN EN KOZIJNEN IN 
ALUMINIUM KUNSTSTOF HOUT 
 
 

  ALLE SOORTEN GLAS 
  TIMMERWERKEN 

VERBOUWINGEN E.D. 
 
J. VAN DE LIGT  

TIMMER/ONDERHOUDSBEDRIJF 
DE CUYPERSTRAAT 37 

WANSSUM        0478 – 53 21 84 



 
Kaartverkoop uitvoering 12 / 13 november 
 

 

 

Beste mensen, 
 
Deze week zi jn we gestart  met de kaartverkoop langs de deuren in de kern van 
Oostrum voor onze uitvoeringen op zaterdag 12 en zondag 13 november .   
De entree is 6 euro per persoon. U kunt ook een kaart kopen voor 2 personen, 
deze kost € 10,00 per stuk.  
Mocht u ons gemist hebben, dan kunt u nog al t i jd kaarten bestel len. U kunt dan 
telefonisch of per mai l ,  contact opnemen met Nöl l  Linders (tel :  0478-510385 / 
email :  arnol inders@home.nl). 
 
Met vr iendel i jke groet, 
 
Toneelgroep de Vlasbloem 
 

  

Natuuroriëntatietocht voor kinderen in de Boschhuizen 
 
 

Laat je verleiden en ontdek dit prachtige natuurgebied zo kort bij huis.  
 
Ben je tussen de 6 en 12 jaar en lijkt het je leuk om met IVN Geysteren Venray een 
natuuroriëntatie tocht te wandelen in het fraaie gebied van de Boschhuizen, dan is dit je kans.  
Tijdens deze oriëntatie tocht krijg je de gelegenheid om een aantal opdrachten uit te voeren.              
De opdrachten gaan natuurlijk over wat het gebied van de Boschhuizerbergen jullie gratis aanreikt. 
De bedoeling is dat je tijdens de tocht al je zintuigen, het gaat om zien, voelen, smaak en horen, 
op scherp zet en al spelend en speurend de natuur ontdekt. Welke opdrachten dit gaan worden 
blijft nog even een verrassing maar wij denken dat een leuke en een spannende belevingstocht 
wordt.  
 
Boschhuizerbergen is een natuurgebied wat gelukkig ontsnapt is aan de ontginning drift uit eind 
1920 vlak over de spoorlijn bij de Smakt en aansluitend op het Geysterselandgoed. 
De Jeneverbesstruwelen in de Boschhuizerbergen behoren tot de grootste van Nederland. 
Sommigen exemplaren zijn meer dan 110 jaar oud. In het zelfde gebied zijn door natuurlijke 
processen en toedoen van de mens gevarieerde landschappen ontstaan. Stuifduinen, loofbomen, 
dennen en allerlei mossen bieden veel afwisseling voor de natuurlijke bewoners en de bezoeker.  
Wij zien jullie graag op dinsdag 25 oktober 2011 om 9:30 uur op de parkeerplaats van 
Boschhuizerbergen. Deze tocht is afgelopen om 12:00 uur en dan kunnen de ouders de kinderen 
weer ophalen.  
 
Meld je aan voor zaterdag 22 oktober 2011 bij Annie Verheijen, mailadres:                                    
annie-verheijen@versatel.nl.  
 
Wij verzoeken de ouders om de kinderen te brengen en te halen op de parkeerplaats bij de 
Boschhuizerbergen is rechts van de weg bij afslag naar Smakt Holthees  
 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
***** Nieuwe Openingstijden ***** 

 
Maandag Gesloten 
Dinsdag 15.00 tot 23.00 uur 
Woensdag 12.00 tot 23.00 uur 
Donderdag 15.00 tot 23.00 uur 
Vrijdag 12.00 tot 23.00 uur 
Zaterdag 12.00 tot 23.00 uur 
Zondag 12.00 tot 23.00 uur 
 
 

Hele maand Oktober Snack Attack: 
Shoarma rol Groot van                  

€ 2,50 voor € 2,00 
 

Mgr. Hanssenstraat 25B 
5807 BA Oostrum Lb. 

Tel. 0478-585505 



 
 

 
Kom jij ook je spaarpot legen tijdens het spaarfeest?
 
 
Tijdens de Herfstvakantie organiseren we weer ons jaarlijkse Spaarfeest! 
Tijdens het spaarfeest van maandag 24 tot en met vrijdag 28 oktober kun je je 
spaarpot komen legen en dan krijg je een cadeautje!!! 
 
Spaarfeest! 
De Spaarweek is speciaal voor alle kinderen van 0 tot en met 11 jaar met een 
spaarrekening bij de Rabobank. Heb je nog een broertje of zusje zonder een 
spaarrekening? Papa en mama kunnen ook tijdens de spaarweek 
spaarrekeningen openen. En ook jouw broertje of zusje krijgt dan bij een 
storting, van tien euro of meer op hun rekening, een cadeau.  
 
Jouw wens in de wensboom 
Dit jaar is het spaarfeest een nog groter feest! Naast het uitzoeken van een 
cadeautje krijg je ook een wenskaart. Hierop kun je jouw wens schrijven en in 
de wensboom hangen. Misschien wordt jouw wens dan wel werkelijkheid! 
 
Leren omgaan met geld 
Eigenlijk kun je niet vroeg genoeg beginnen met geld om te leren gaan. De 
Rabobank wil graag iets voor jou betekenen, met de Rabo Spaarweek 
bijvoorbeeld. De Spaarweek maakt deel uit van het thema ‘Spelenderwijs leren 
omgaan met geld’. Daarmee wordt sparen leuk en begrijpelijk. En zo leer je dus 
spelenderwijs omgaan met geld.  
 
Vragen? 
Heb je nog vragen bel dan met ons via (0478) 530 300 of mail naar 
particulieren@venray.rabobank.nl 
 

Tot gauw! 
 
 

Rabobank Venray    
 



 



 

 

 

 

 
 

 

BLOKFLUITGROEP VAN DE HARMONIE  
De blokfluitgroep is zo’n succes dat we een ledenstop moeten invoeren. 

 In augustus 2012 starten we weer met een éénjarige blokfluit/muziek cursus. 

Voor vragen kun je altijd terecht bij Marian de Kleijn. 

dekleijn@home.nl  



 


