
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toewijzing huurwoningen door 
Wonen Venray 
 
Sedert eind vorig jaar hanteert Wonen Limburg een andere manier van huurwoning toewijzen dan 
voorheen. Aan deze verandering heeft Wonen Venray begin 2011 al de nodige publiciteit gewijd; 
woningzoekenden moeten zelf meer actief op zoek naar een huurwoning en worden minder 
benaderd. 
 
Het zal u mogelijk bekend zijn dat vanaf  2007 een vorm van dorpsvoorrang (voorrang voor 
inwoners van Oostrum) wordt toegepast bij de toewijzing van bepaalde woningen in 
Oostrum.Hierbij ging het met name om de seniorenwoningen in de Gildestraat, Watermolenstraat, 
Jofferspas, Dorpsplein en de Horik. 
 
Wonen Venray heeft door de andere manier van woningtoewijzing de dorpsvoorrang weliswaar 
gehandhaafd maar wel het aantal woningen waarop deze voorrang betrekking heeft beperkt. Het 
betreft nu nog de senioren woningen aan de Jofferpas en het Dorpsplein en deze zijn in de 
zogenaamde aanbod-module geplaatst.  
De levensloopbestendige woningen (de Hork), seniorenwoningen (Gildestraat, Watermolenstraat) 
en gezinswoningen (v.Broekhuizenstraat, Hatendonkstraat en Valkenkampstraat) zijn in de optie-
module geplaatst. 
Ook dienen woningzoekenden ingeschreven te zijn bij Wonen Venray en te kiezen voor een of 
meer mogelijkheden (opties) die Wonen Venray biedt. 
 
Indien u, op termijn, wilt verhuizen binnen Oostrum dan adviseert de dorpsraad en Wonen 
Venray u om zich in te schrijven bij Wonen Venray om zomogelijk een woning toegewezen 
te krijgen en indien van toepassing gebruik te kunnen maken van de dorpsvoorrang. 
 
 U dient dan bij de inschrijving kenbaar te maken dat u belangstelling heeft voor de 
woningen die met name  in de optie-module en/of de aanbod-module zijn opgenomen. 
 
Verdere informatie en toelichting kunt u verkrijgen bij Wonen Venray                                
Mevrouw Reny Nijssen; telefoon 0478-554638.  
 
Wij hopen als dorpsraad u met deze informatie van dienst te zijn. 
 
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 13 nov. 9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)    
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.    
  
                Misdienaars: Charel, Lisan en Nic                       
  
 
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 
 

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 

Sinterklaasactie SVO afdeling korfbal. 
 

Vanaf 10 november tot 17 november kunnen de leden van de afdeling korfbal bij u aan de deur 
komen om Banketstaven of Speculaas van Bakkerij Van Gassel te verkopen.  
U kunt dan bij hen bestellen, vervolgens worden de bestellingen in week 48 bij u  thuis gebracht. 
 

Banketstaaf € 4,00    Speculaas middel 10 stuks € 3,00 
 

Hebt u ze gemist ?  Bestel dan via de mail caatclaessens@hotmail.com 

 

“Mevrouw Heleen wat z iet  u er u i t ,  u bent helemaal nat . ”  
 



 



 
  

Oostrum,  7 November 2011. 
 
 

Inwoners van Oostrum, 
 

 
De KBO heeft bij de gemeente nog budget kunnen vrij maken voor reconstructies in de 
groenvoorziening. 
 
De groenploeg van de KBO zal dan ook op korte termijn beginnen met onderstaande: 
 
Buitenhof bij no.23 Cotoneaster vervangen 15 m2 . Voorstel Spiraea jap.Golden Princes (0.50 mtr) 
 
Buitenhof bij no.25 Cotoneaster vervangen 75 m2.  Voorstel Spiraea jap.Golden Princes  (0.50 mtr) 
 
Watermolenstraat tussen Ballenvanger en haag  175 m2 vervangen door gras. 
 
Goetzenhof - Jofferspas,   inboeten 15 st. Cotoneaster Eicholz. 
 
Randenrade     bij no.45 aanplanten 35 m2 Voorstel Spiraea jap. Dart's Red 
 
Randenrade     bij no.49 inboeten 20 st. Mahonia aq Apollo. 
 
 
Names de KBO en de Dorpsraad. 
 
 
                                                          
 
 
 
 

Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 14 november 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: Diagnostiek en de rol van de klinisch geriater bij dementie. 
Gastspreker: Dhr. F. van Schendel, klinisch geriater Medisch Centrum VieCuri.                          
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 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het is weer tijd voor deze overheerlijke… WILD PRODUCTEN !!! 

Herten Biefstuk  per 200 gram   € 5,50         
Herten braadvlees  per 500 gram   € 6,95   
Herten Goulash  per 500 gram   € 5,95 
Wild Balkenbrei  per 500 gram   € 4,45   
Wild Bloedworst  per 500 gram   € 4,65 

Deze aanbieding is geldig t/m 19-11-2011 
 

Op tijd besteld, niet teleurgesteld    Gratis thuis bezorgd !!! 

Patroon    Joos Truijen                           
Tel.       0478 – 581480                        
Mob.        06 – 20542128 

E-Mail:      edelbrons@hotmail.com      
K.v.K.        14100173 



MIS HET NIET: 
 

SMT in concert: “ Bye, Bye Betty ! “ 
 

Zaterdag 17 december om 19.30 uur  
in de kerk (entree gratis). 

 
Een sprankelend programma. 

 
 

RESERVEER DEZE DATUM IN UW AGENDA. 
 

 

ZITTINGS-AOVENDEN KARKLINGELS 
Vreejdag 18 nevember en zaoterdag 19 nevember zien wèr 
de jaorlekse zittings-aovenden van òs Carnavalsvereniging.  

Zaal open: 19:00 uur 

Ánvang:  20:11 uur 

D’r zien allieën nog kaarte vur de Vreejdag Pries € 11  

De kaarte zien nog te koeëp beej: 

Arjan Kempen, Randerade 71 06 22626238 

De Kemmissie Zitting 

 

 

 Lekkere banketstaven of speculaas            
met de Sinterklaas, koop ze van de leden van 

de afdeling korfbal of bestel ze via 

caatclaessens@hotmail.com 



        
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
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 



  Hallo beste kinderen 

 

Hier is al weer mijn allereerste berichtje vanuit Spanje 
speciaal voor jullie! Jawel een berichtje van Sinterklaas.  
Ik zit nu al op de pakjesboot en vaar met mijn pieten naar 
het mooie Nederland.  
 
Nog maar 2 nachtjes slapen en dan kom ik met 
pakjesboot 12 aan in Dordrecht. Mijn pieten en ik hebben 
hier heel veel zin in. 
 
Net als voorgaande jaren leek het me leuk om ook dit jaar 
weer de mooie brievenbus, voor de kinderen van de 
Meulebeek en van de peuterspeelzaal, in de Meulebeek 
neer te zetten. Het zou super leuk zijn als jullie een mooie 
tekening, een wens, vraag, knutselwerkje of iets anders 
moois in de brievenbus gaan stoppen. 

 
De brievenbus staat bij groep 1 / 2 van meester Roel. 
 
In het Oostrum’s Weekblad zal ik een antwoord geven op een aantal vragen, dus bedenk 
een mooie vraag en wie weet staat jouw vraag wel in het blad. 
 
Tijdens de intocht in Oostrum zal ik in de Oesterham een prijsje geven aan een van de 
kinderen van de peuterspeelzaal en een van de kinderen van de Meulebeek die iets moois 
heeft gemaakt. Goed idee, toch? 
 
Misschien zie ik jullie aanstaande zaterdag 12 november om 12.00 uur wel in Dordrecht en 
anders ga je maar lekker met je mama, papa, broertje, zusje voor de televisie zitten kijken. 
 
Zeker wil ik jullie allemaal uitnodigen en begroeten op zondag 27 november in de 
Oesterham. 
 
Ga maar snel aan de slag om iets moois te maken voor mij, of om een leuke vraag te 
bedenken!  

Veel plezier! 

Tot snel!!!!! 

Groeten aan alle kinderen 
Van Sinterklaas en de pieten                                                               
                                             

 

 

 

                                                                     



 
 
 
 
 

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



SV Oostrum Jeugd 
 
Uitslagen 
 
zaterdag 5 november 
S.V. Oostrum A1-Sporting S.T. A1,5-0 
S.V. Oostrum B1-Sporting S.T. B1,4-7 
GFC'33 B2-S.V. Oostrum B2,2-3 
Rood Wit'62 MB1-S.V. Oostrum MB1,7-0 
S.V. Oostrum C1-GFC'33 C1,3-2 
EWC'46 C2G-S.V. Oostrum C2,4-2 
Olympia'18 MC2-S.V. Oostrum MC1,1-8 
S.V. Oostrum D1G-Volharding D1G,1-1 
S.V. Oostrum D2G-RESIA D2G,6-2 
H.B.S.V. D3-S.V. Oostrum D3G,3-3 
RKOSV Achates E1G-S.V. Oostrum E1,2-2 
S.V. Oostrum E2-S.V. Oostrum E3,4-1,speler vd week E2 Stijn Holtackers, E3 Daan Bloemen 
Volharding E5-S.V. Oostrum E4,2-2 
S.V. Oostrum E5G-vvVOS E2,2-10 
GFC'33 F1-S.V. Oostrum F1,9-4,speler vd week Ties Broeren 
S.V. Oostrum F2-Volharding F3,1-5 
DEV-Arcen F2-S.V. Oostrum F3,4-3,speler vd week Yoeri Pelzer 
SVOC'01 MP3-S.V. Oostrum MP1/2,10-10,speler vd week Noud Arts 
 
Programma 
 
zaterdag 12 november 
SVEB A1-S.V. Oostrum A1,14:30 
DEV-Arcen B1G-S.V. Oostrum B1,13:30 
S.V. Oostrum B2-Koningslust B1,15:00 
S.V. Oostrum MB1-SV Venray MB1,13:00 
FCV-Venlo C1-S.V. Oostrum C1,13:00,vertrek 12.00 
S.V. Oostrum C2-SV Venray C6,13:30 
S.V. Oostrum MC1-SSS'18 MC1,15:00 
S.V. Oostrum D1G-SV United D1CO,12:00 
Wittenhorst D4-S.V. Oostrum D2G,9:00,vertrek 8.15 
S.V. Oostrum D3G-SV Venray D8,9:00 
S.V. Oostrum D4G-GFC'33 D3G,11:30 
S.V. Oostrum E1-Montagnards E1,9:00 
SV Venray E8-S.V. Oostrum E2,9:00,vertrek 8.15 
S.V. Oostrum E3-SSS'18 E2,9:00 
S.V. Oostrum E4-Wittenhorst E7,10:00 
Sparta'18 E7G-S.V. Oostrum E5G,11:00,vertrek 9.45 
S.V. Oostrum F1-H.B.S.V. F2,11:00 
Leunen F2-S.V. Oostrum F2,9:15 
S.V. Oostrum F3-EWC'46 F2,11:00 
S.V. Oostrum MP1/2-EWC'46 MP1/2,10:00 
 



SV Oostrum Senioren 
 
zaterdag 5 november 2011 
Elsendorp Vet.-S.V. Oostrum Vet.,  
zondag 6 november 2011 
S.V. Oostrum 1-FCV-Venlo 1, 
S.V. Oostrum 2-Sporting S.T. 2, 
S.V. Oostrum 3-SVOC'01 2, 
Wittenhorst 10-S.V. Oostrum 4, 
SSS'18 5-S.V. Oostrum 5, 
Holthees 2-S.V. Oostrum 6, 
S.V. Oostrum DA1-SSS'18 DA1, 
 
Programma 
 
zaterdag 12 november 2011 
S.V. Oostrum Vet.-S.V. United/BVV Vet. 
zondag 13 november 2011 
Bieslo 1-S.V. Oostrum 1,14:30 
Venlosche Boys 5-S.V. Oostrum 2,11:00 
Wittenhorst 7-S.V. Oostrum 3,9:30 
S.V. Oostrum 4-Sparta'18 6,11:30 
S.V. Oostrum 5-HRC'27 4,10:00 
S.V. Oostrum 6-HRC'27 3,9:30 
Sportclub WVV'28 DA1-S.V. Oostrum DA1,15:00 
 

 
 
 
 

De Vlasbloem presenteert:            
 

“Heibel in het meditatiecentrum”. 
 
 
Beste mensen, 
 
Aanstaande zaterdag 12 en zondag 13 november  is het zover, dan brengen wi j  
voor u de klucht “Heibel in het meditat iecentrum” op de planken,                        
in D’n Oesterham in Oostrum. 
De voorstel l ing begint beide avonden om 20:00 uur, om 19:30 uur is de zaal open.  
Kaarten zi jn aan de kassa verkri jgbaar; 6 euro per persoon. 
 
Hopel i jk zien we u dit  weekend in D’n Oesterham! 
 
Met vr iendel i jke groet, 
 
Toneelgroep de Vlasbloem  
 



 

 

Eenvoudige zege ideale schoonzonen 
  
SV Oostrum 2 – Sporting ST 2  3 - 0 
 
 
Nog twee weken en Zagemans komt niet alleen op woensdag de week doormidden zagen, maar 
eveneens op zondag de competitie 2011/2012. Een tot nog toe voor SVO zeer succesvol verlopen 
editie. Want na 9 wedstrijden staan de rood-witten, samen met de buren uit Ysselsteyn, fier aan 
kop van klasse 4I. En de 10e wedstrijd die vandaag op het programma stond zou daar geen 
verandering in mogen brengen. 
Nummer laatst Sporting ST 2 kwam op bezoek op sportpark de Spar en zou normaliter de 3 
punten in Oostrum moeten laten. Ware het niet dat de tweede ‘T’ in Sporting ST voor Tienray staat 
en dat van oudsher toch een gevaarlijke tegenstander was voor SVO. Ongeacht de stand op de 
ranglijst wisten de Geiten vaak punten mee te nemen uit Oostrum. En nu de kruisbestuiving met de 
Bokken uit Swolgen een feit was, zou je zeggen dat het alleen maar moeilijker moest zijn 
geworden. Maar zoals het zich liet aanzien moesten de mannelijke Geiten (inderdaad, in Tienray 
lopen die los rond) hun weg nog zien te vinden tussen de Bokken. En juist daar moest ’t Twed 
vandaag van profiteren.  
En het moet gezegd, de ideale schoonzonen startten voortvarend aan de wedstrijd. Met constante 
druk op de bal maakten ze het Sporting moeilijk. De ‘All-blacks-met-rode-en-oranje-baan’ kwamen 
niet in hun spel en werden op elke vierkante centimeter van het veld onder druk gezet en 
opgejaagd. Alsof prins Bernhard met een groep drijvers diens landgoed was opgegaan om de 
wildstand naar beneden te brengen. Zonder de rest van het elftal tekort te doen, draaide in deze 
beginfase vooral de rechterflank, met Frank ‘Hennie’ Hendriks, Peter ‘Peerke’ Fleurkens en Marc 
‘Bierie’ Biermann, erg goed. Dit was als prins Bernhard in zijn beste dagen. In zijn groene Ferrari, 
met naast hem een onbekende vrouw, pijpje in de mond, anjer in het knoopsgat en voor het 
vaderland. 
Helaas stokte in minuut 19 het golvende aanvalsspel van SVO voor korte tijd, toen Dennis ‘Nollie’ 
Nohlmans zich na een stevige sliding blesseerde en van het veld moest. Zijn vervanger Roy 
‘Krullie’ van Delft stond echter koud in het veld toen hij met een van zijn eerste balcontacten de 1-0 
liet aantekenen. Na een goede aanval over rechts kwam de bal via ‘Bierie’ bij ‘Krullie’ terecht. Die 
gooide er eerst een van zijn befaamde shuffles uit, dreigde vervolgens de bal te verspelen, maar 
knalde tot slot uiterst beheerst en koelbloedig de bal via onderkant lat in het doel. Oostrum zeer 
verdiend op voorsprong! 
De Bokken/Geiten combinatie had hier tot dan weinig tegenover kunnen stellen en ook in de 
minuten die volgden veranderde dit niet. De ideale schoonzonen grepen de geiten en bokken weer 
bij de keel, als bij een rituele slachting tijdens het Suikerfeest, en beslisten in minuut 31 de 
wedstrijd. ‘Krullie’ omspeelde de keeper en stond op het punt de bal in het doel te schuiven toen 
deze blanke Vermeer hem bij de schouders greep en tegen de grond werkte. ‘Der Unparteiische’ 
kon niet anders dan een pingel geven die onberispelijk werd benut door Roy ‘Keptun’ de Kleijn. 
SVO op 2-0! 
Na de thee veranderde het spelbeeld niet. Natuurlijk kreeg Sporting gedurende deze wedstrijd ook 
de standaard kansjes die elke ploeg krijgt, maar Tom ‘Bamboes’ Kamphues stond natuurlijk niet in 
het doel om kroketten te vangen. De nul bleef dus op het bord en in minuut 57 pluste ‘Krullie’, weer 
hij, nog eenmaal in Oostrums voordeel. Een voorzet van ‘Hennie’ kwam via de keeper voor de 
voeten van ‘Krullie’ die zijn invalbeurt bekroonde met zijn tweede doelpunt, 3-0. 
Na het optrekken van de stofwolken bleek dat ook Ysselsteyn zijn drie punten in eigen huis had 
weten te houden en de koppositie dus nog steeds een gedeelde plek was. Volgende week staat de 
topper tegen Venlosche Boys op het programma. Een sterke ploeg die tegen de verwachting in is 
weggezakt naar plaats 4 op de ranglijst, maar het elke ploeg lastig kan maken. 
Tot slot een welgemeend proficiat naar Ted ‘Twed’ Verhoeven met zijn doelpunt in de B,                  
het voorportaal van de ideale schoonzonen. Nieuwe talenten zijn altijd welkom! 
  
Aostrum 2. 



Oostrum verzuimt topper te winnen 
 
De topper tussen Oostrum en FCV Venlo, respectievelijk de nummer één en 
twee van de ranglijst, eindigde afgelopen zondagmiddag onbeslist: 1-1. Een 
uitslag waar de gasten uit Venlo zich waarschijnlijk het gelukkigst mee zullen 
prijzen. 
Vanaf het eerste fluitsignaal ontspon zich een duel tussen twee ploegen die 
beiden verzorgd voetbal wilden laten zien. De ploegen hielden elkaar dan 
ook aardig in evenwicht en kwamen geregeld in scoringspositie hoewel echt 
grote kansen uitbleven. In de 25e minuut namen de gasten vrij plotseling de 

leiding toen de bal uit een corner op het hoofd van Stan Theelen viel en vervolgens met een 
boogje bij de tweede paal binnenviel: 0-1. Vlak na de openingstreffer had ook Oostrum de kans om 
met het hoofd te scoren maar de kopbal van Rik Schlepers uit een prima voorzet van Giel Emons 
ging een metertje naast. Omdat zoals gezegd beide ploegen vaak de voetballende oplossing 
zochten, en dit in de vijfde klasse ook wel eens fout wil gaan, bleef het een open en vermakelijke 
wedstrijd met kansjes over en weer. De kleedkamers werden opgezocht met een kleine 
voorsprong voor de Venlonaren. 
Waar de eerste helft nog gelijk opging trok Oostrum in de tweede helft het spel volledig naar zich 
toe. De thuisploeg had immers een achterstand goed te maken en wilde tevens de koppositie niet 
prijsgeven aan de ploeg uit ’t Ven. De opbouw van FCV werd nu vroeg verstoord en de 
groenwitten kwamen nauwelijks meer van de eigen helft af. Oostrum speelde nu ook 
geconcentreerder en combineerde zich veelvuldig een weg naar het vijandelijke doel. Nadat er een 
handvol mogelijkheden onbenut waren gelaten was er een dood spelmoment voor nodig om de 
gelijkmaker te forceren. In de 58e minuut draaide Hans Custers een vrije trap het strafschopgebied 
binnen die zowel door een FCV-verdediger als Oostrum-spits Arjan Kempen geraakt werd. 
Vanwege het zogeheten ‘Kempen-geluk’ kunnen we ervan uitgaan dat laatstgenoemde de bal als 
laatste toucheerde en de stand op 1-1 zette. Oostrum ging na de gelijkmaker verder met waar het 
gebleven was en zette de tegenstander met de rug tegen de muur. Het leek een kwestie van tijd 
voordat Oostum de winnende treffer zou maken maar naarmate het doelpunt uitbleef, bleef er ook 
bij de gasten nog het geloof op een goed einde. Een paar minuten voor tijd leek Oostrum dan ook 
de rekening gepresenteerd te krijgen voor het niet in de score uitdrukken van het veldoverwicht. 
Na balverlies op het Oostrumse middenveld kwam de spits van FCV vrij voor Ralph Kessels. 
Gelukkig voor de thuisploeg kreeg Kessels nog net een hand tegen de inzet en bleef Oostrum een 
nederlaag bespaard. Na het laatste fluitsignaal overheerste bij Oostrum vooral het gevoel dat er 
meer in had gezeten deze wedstrijd. Toch moet met name de tweede helft genoeg vertrouwen 
geven voor de komende wedstrijden. Komende zondag staat het uitduel tegen oude bekende 
Bieslo op het programma, een tegenstander die Oostrum voor het laatst trof in het seizoen 
1999/2000. 
 
 
  

VERLOREN 
 
Wie heeft onze sleutelbos gevonden tussen de Smakterveldweg, 
Rosmolenweg, het pad langs de spoorlijn en de verbinding van dit pad      
met de Zuiderbergweg. 
 
Wil de vinder contact opnemen met telefoonnummer: 587531. 

 

“Zou iemand meneer  Bar t  even opz i j  kunnen pakken,                       
zodat  ik  me ophoog kan h i jsen . ”  



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
***** 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 November Snack Attack: 
Bami Oriënt van € 1,80 voor € 1,70 

 

Mgr. Hanssenstraat 25B 
5807 BA Oostrum Lb. 

Tel. 0478-585505 



 

 

 

Uitslag  
 
Mini E; 
SVO E1- De Peelkorf E2  1-5 
 
Programma; 
 
JuniorenA1; 
Oostrum A1 - Oranje Wit (L) A2 
Aanvang 14:20 
 
Oostrum A2 - De Treffers A1 
Aanvang 09:00 
  
AspirantenB1;  
Oostrum B1 - Oranje Wit (L) B2 
 Aanvang 11:20 
  
PupillenC1;  
Oostrum C1 - ODOS C1 
Aanvang 12:20 
  
PupillenD2; 
Oostrum D2 - DES (V) D1 
Aanvang 13:20 
  
PupillenD1  
Oostrum D1 - Lottum D2 
Aanvang 10:15   Allemaal in de weert 
 
Midweekdames2; 
Ma 14-11-2011 
De Merels 2 - Oostrum 1 
Aanvang 20:05 
 
Midweekdames; 
Wo 16-11-2011 
Oostrum 2 - Wittenhorst 1 
Aanvang 21:30 
 
 
 

 

Ik heb een sleutel gevonden bij de begraafplaats             
maar daar hing nog een labeltje aan. 

Wie mij kan vertellen welke kleur 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. 



 



  
Selectiewedstrijd springen voor paarden en pony’s 

 

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 
Horst-Meterik. Tijdens deze selectiewedstrijd wordt er in alle klassen gestreden om een startplaats 
voor de Regio Kampioenschappen. Een fantastisch paardensportevenement voor jong én oud.  

Programma: 
 
Zaterdag 3 december : Paarden  
Zondag 4 december : Pony’s  
 
Op beide wedstrijddagen is de aanvang 09.00 uur. 

Locatie:  

Rijhal de Molenhorst, Molenhorstweg 40, Horst-Meterik.  

Ruiters en amazones kunnen zich vanaf heden inschrijven;                                                                                  
meer informatie is te vinden is op de website www.nobeloostrum.weebly.com.  

Daarnaast is iedereen is van harte welkom om te komen kijken en te genieten van deze 
springwedstrijd!      

                  

 

“A l lemaal  goed en wel ,  maar  van wie is  nu d ie  tas?”  



 

Let op… 

De Sinterklaasactie van SVO komt er aan. 

Bestel uw de lekkerste banketstaven of speculaas bij de leden van de             
afdeling korfbal in de week van 10 november tot 17 november. 

 
Of bestel via caatclaessens@hotmail.com 

Zwarte pieten bij u thuis??                                       
of bij de buurtvereniging, op uw werk? Of bij een kinderfeestje??                     

Of wil u zelf pakken huren om ook hulp piet te zijn?   

Veel is mogelijk, maar vol = vol  

Informeer snel naar de mogelijkheden:  

Bel: 06-15008556 (Na 18.00u) of mail Claravdoever@hotmail.com 

 

IK BEN AL EVEN MIJN           
TRAININGSJAS KWIJT? 

HET IS EEN BLAUW ADIDAS JASJE MET 
FLUORISERENDE GELE STREPEN. 

ALS JE DEZE GEVONDEN HEBT,          
BEL MIJ DAN !!! 

TEL. 512034 



 




