
 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Bericht van de redactie: 
 
De komende tijd is het inleveradres voor de kopij:  

 bovengenoemd   e-mailadres of 

 Buitenhof 13,  5807 BW  Oostrum, tel. 550566. 
 

 

ZATERDAG 31 Maart 09.00 – 12.00u. INZAMELEN OUD PAPIER 

 

!!! NIEUWE LOCATIE: PARKEERPLAATS naast 

ALLEMANSCAFE!!! 
 
 
 
GEZAMENLIJKE COLLECTE OOSTRUM 
 
Aan alle inwoners van Oostrum, 
 
In de week  van zondag 1 april tot en met zaterdag 7 april worden huis aan huis de enveloppen van de 
Gezamenlijke  Collecte Oostrum bezorgd. 
 
In deze enveloppen vindt u een begeleidende brief en een lijst met de goede doelen die mee doen met deze 
Gezamenlijke  Collecte.  
Op deze lijst kunt u achter de beschrijving van ieder goed doel aangeven welk bedrag u hieraan wilt schenken. 
Het totale bedrag dat u doneert doet u samen met de ingevulde lijst in de enveloppe. Daarna sluit u de 
enveloppe. 
 
In de week daarna worden de enveloppen opgehaald. De collectanten hebben een collecte- legitimatiebewijs 
bij zich en verzegelde emmers waar de enveloppen ingaan. 
In de periode van 10 t/m 14 april wordt de enveloppe bij u opgehaald. 
 
Het is voor de collectanten prettig wanneer u de enveloppe heeft klaarliggen! 
 
Na afloop van de Gezamenlijke  Collecte wordt de opbrengst vermeld in het Oostrum’s Weekblad. 
 
Het Collectanten Comité Oostrum bedankt u hartelijk voor uw medewerking.  
 
Vriendelijke groeten, namens het Collectanten Comité Oostrum, 
 
Koos Künen 
Watermolenstraat 12 
tel: 585186 

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. 

40e jaargang WK 13                 Sluitingsavond in te leveren kopij 

29 maart 2012             Maandagavond 18.00 uur 

mailto:oostrumsweekblad@planet.nl


 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

 
Zaterdag 31 maart  19.00 uur: Palmpasengezinsmis met presentatie van de aanstaande  
                       communicanten.   
                  Misdienaars:  Chris en Sandra    
  
Palmzondag 1 april 9.30 uur: Palmzondaghoogmis met wijding en uitreiking                
                 van de palmtakken! (Herenkoor)    
 jaardienst Piet van Dijk en jaardienst Johan Claessens en overleden familie,  
 Sjeng Smedts en overleden familie,  

Jacob Vermeulen en Wilhelmina Verhaag,   
    Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
  familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.                              
                   Misdienaars: Bennie en Esmee L.                                                                                                                                       
 
Goede Vrijdag 6 april 15.00 uur: Kruiswegviering              
 
Paaszaterdag 7 april 19.00 uur: Paaswake (Gemengd Koor)      
 
PS.: Op zondag 25 maart 2012 is in onze kerk Giel Jeucken gedoopt!   
 
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

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

 



 

 
 
 
 
Za. 31 maart 09.00u. Inzamelen oud papier 
Zo. 1 april 14.00u. Optreden tamboerkorps in gemeenschapshuis de Zandhoek te Wanssum 
  19.00u. Premièreconcert nieuwe dirigent Henk Houben 
Ma.2 april 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 
  20.00u. Repetitie orkest 
Wo. 4 april 19.00u. Repetitie leerlingen tamboerkorps 
   19.00u. Repetitie Hit-it 
  20.00u. Repetitie tamboerkorps 
 
 Agenda: 
14 april Inzamelen oud papier 
22 april Opluistering Communie  
28 april Inzamelen oud papier 
 
Solisten- en ensembleconcours 2012 

Op zaterdag 17 en zondag 18 maart hebben een aantal van onze muzikanten deelgenomen aan het solisten- 
en ensemble concours van de Muziekfederatie Venray georganiseerd door fanfare de Doprsklank Castenray. 
De slagwerkers werden beoordeeld door Jo Zinzen en de blazers door Ad Lamerigts. Zij behaalden de 
volgende resultaten: 

Thijs Linskens op drums 80 pnt. 
Ruben Kuijt op snare drum 80 pnt. 
Tom Janssen op drums 85 pnt. 
Raoul Verspaget op snaredrum 80 pnt. 
Stef Weijs op drums 82 pnt. 
Joep Cornelissen op snaredrum 79 pnt. 
Isabel Rooijakkers op klarinet 82 pnt. 
Nynke ten Haaf en Noor Dinnessen op klarinet 80 pnt. 
Sharon Luijkx op klarinet 84 pnt. 
Gijs van Bergen op trompet 85 pnt. 
Nynke ten Haaf op klarinet 87 pnt. 
Chris Kampen op klarinet 81 pnt. 
Leanne Verspaget op saxofoon 86 pnt. 
 

Koffieconcert drumbands  

Op zondag 1 april vindt in gemeenschapshuis de Zandhoek in Wanssum een koffieconcert van drumbands 
plaats. De deelnemende drumbands in volgorde van optreden zijn de drumbands van Wanssum, Oostrum en 
Maasbree. De organisatie is in handen van drumband Concordia uit Wanssum. De aanvangstijd is 14.00 uur. 

 
 

ZATERDAG 31 Maart 09.00 – 12.00u. INZAMELEN OUD PAPIER 
 

!!! NIEUWE LOCATIE: PARKEERPLAATS naast ALLEMANSCAFE!!! 

 

 

Het is alweer tijd om het Paasfeest voor te bereiden. 
Wij verkopen op Goede Vrijdag  weer huis aan huis. 
Helpt u onze vereniging ook? 
 

Vrijdag 6 april 2012 rond 18:00 uur. 
 
SVO afdeling Korfbal   



 

 

 

 

 
 
Paasstukjes maken 
 

Vrijdagmiddag om 14.00 uur starten we weer met  paasstukjes maken in de Watermolen. 
Wij verzorgen zoals gewoonlijk de materialen voor deze middag, behalve de bloemen die u wilt 
verwerken. Wij verzoeken u dan ook bloemen, tangetje e.d. en eventueel wat groen uit de tuin 
te willen meebrengen. 
De contactpersoon voor deze middag is Nelly Thielen, Geeststraat 12; tel. 581806 

 
Lentefietstocht 
 
Dinsdag 10 april organiseren wij een fietstocht van ca. 40 km. 
Wij vertrekken om 13.30 uur vanaf het Dorpsplein. 
Een kop koffie krijgt u onderweg aangeboden. 
 
U kunt zich opgeven tot 8 april bij Harrie Holtackers,  
Het Gevlecht 1. Tel.583803 
 
 
 
Fietstocht 
 
Naam………………………………………….. 
Aantal personen…………… 
 

Lentewandeltocht 
Donderdag 19 april organiseren we de lentewandeltocht. 
Dit jaar gaan we naar de Maasduinen – pannenkoekenhuis-Arcen. 
De totale afstand is ongeveer 8 km. Na 4 km. houden we een koffiepauze. 
Wij verzamelen bij de Watermolen en vertrekken met auto’s om 13.00 uur. 
Mocht u willen meerijden wordt een vergoeding gevraagd van € 2.50 per persoon. 
 
U kunt zich vóór 18 april telefonisch aanmelden bij Jan Aarts tel.586091 

 

 

 

3-daagse reis 

Blankenberge 
K.B.O.Castenray-Oirlo-Oostrum 

 
 
Maandag 3 september 
Ophaalroute: 
8.00 uur Castenray kerk 
8.05 uur Oirlo kerk 
8.15 uur Oostrum kerk 
Vervolgens rijden we richting België. Onderweg wordt een koffiepauze ingelast bij een van de Carestel 
wegrestaurants op de route. 
Even voor het middaguur arriveren we dan in Brugge, volgens menigeen één van de mooiste steden ter 
wereld,  waar we na aankomst eerst gezamenlijk de lunch zullen gebruiken. Na de lunch maken we een 
boottocht over de ‘Reien’. Aansluitend kan iedereen nog enige tijd op eigen gelegenheid rondkijken en kan het 
Begijnhof of de O.L.Vrouwekerk worden bezocht. In de loop van de middag rijden we verder naar het hotel in 
Blankenberge waar we om ca. 18.00 uur zullen inchecken. Om 19.00 uur wordt het diner geserveerd. 
 



 

Dinsdag 4 september 
Na het ontbijt rijden we naar de stad Ieper. Deze belangrijke en rijke kunststad werd tijdens de oorlog 1914-
1918 nagenoeg geheel verwoest. De stad werd echter weer geheel opgebouwd, minstens zo mooi als voor de 
oorlog, maar is haar oorlogsverleden natuurlijk niet vergeten. Onder leiding van een deskundige gids maken 
we de zogenaamde ‘Flanders Fielts Route’. Deze ca. 80 km lange route is de ideale manier om in é5 dag 
kennis te maken met een aantal belangrijke sites uit Wereldoorlog I en met een aantal andere highlights uit de 
regio. Na deze enerverende route gebruiken we gezamenlijk de lunch in Ieper. Aansluitend rijden we richting 
Veurne waar eventueel een korte pauze kan worden gehouden. Via een route die zoveel als mogelijk langs de 
Belgische kust langs o.a. De Panne en Oostende gaat, rijden we in de loop van de middag terug naar 
Blankenberge. Diner om 19.00 uur in het hotel. 
 
Woensdag 5 september 
Na het ontbijt verlaten we Blankenberge. Via de bekende badplaats Knokke-Heist bereiken we 
natuurreservaat Het Zwin, waar een korte pauze wordt ingelast. Het Zwin is een verzande zeearm met een 
enorme rijkdom aan planten en dierlijk leven. 
Na dit bezoek rijden we verder naar het in Zeeuws-Vlaanderen gelegen pittoreske plaatsje Groede. Hier lijkt 
het of de tijd heeft stilgestaan. We bezoeken de Slijkstraat zoals die was in vroeger tijden. In dit 
museumstraatje waant u zicht in de eerste helft van de vorige eeuw, met een ouderwetse kruidenierswinkel, 
smid, kapper, schilder- en timmerwerkplaats, een sfeervolle herberg met dorpscafé, nutsbibliotheek, 
textielwinkel en bakkerij. Ook een Luthers kerkje is onderdeel van het “Vlaamsche Erfgoed”. In Groede 
gebruiken we tevens de lunch. 
Omstreeks 14.30/15.00 uur rijden we huiswaarts. De terugreis wordt nog op een nader te bepalen kort 
onderbroken om de benen te strekken en een glaasje te drinken of een ijsje te eten. 
De reis wordt om ca. 18.30 uur besloten met een prima diner. 
Thuiskomst omstreeks 20.30/21.00 uur. 
 
We hopen uw interesse te hebben gewekt. De reissom bedraagt 
 
€ 240.00 per persoon excl. toeslag voor een eenpersoonskamer (€ 44.00)en eventueel een reis en/of 
annuleringsverzekering. 
 
U kunt zich opgeven bij Leny Tromp, Stationsweg 211a vóór 5 mei. 
In volgorde van opgave zullen wij u inschrijven onder een aanbetaling van € 50.00 per persoon over te maken 
op 
Bankrekening 1332.98.418 t.n.v. KBO Castenray onder vermelding van 3-daagse reis. 
 

Stel niet uit tot morgen wat vandaag ook nog kan 
Als de bus vol is komt u op de reservelijst en bent u afhankelijk van annuleringen 

 
 
 
 
Volledig invullen a.u.b. 
 
3-daagse reis 
 
 
Datum:……………………………………… 
 
Naam……………………………………………………………………… 
 
Adres……………………………………………………………………… 
 
Aantal personen…………… 
 
Reisverzekering afsluiten                            ja/nee 
Annuleringsverzekering afsluiten               ja/nee                         1 / 2 persoonskamer 
 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma; 
MiniE; 
31-3-2012 SVO E 1- Oranje Wit E2 
10:00 
JuniorenA1; 
31-03-2012 
Swift (V) A2 - Oostrum A1 
15:30 
JuniorenA2; 
31-03-2012 
Roka A1 - Oostrum A2 
10:00 
AspirantenB1; 
31-03-2012 
VIOS (O) B1 - Oostrum B1 
11.45 
PupillenC1; 
31-03-2012 
ODOS C1 - Oostrum C1 
11:30 
PupillenD1; 
31-03-2012 
Swift (V) D2 - Oostrum D1 
11:00 
PupillenD2; 
31-03-2012 
ZSV D2 - Oostrum D2 
11:15 
Midweekdames1; 
04-04-2012 
Oostrum 1 - De Peelkorf 5 
19:45 
Midweekdames2 
04-04-2012 
Oostrum 2 - De Eendracht 2 
18:30 
 
 

U steunt onze vereniging ook door een  
bloemetje van ons te kopen. 

 

Alvast bedankt! 
 

Bloemenactie……..6 april 2012……..! 

SVO afdeling Korfbal 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SV Oostrum Jeugd 

Uitslagen  

zaterdag 24 maart 

SVOC'01 A1-S.V. Oostrum A1,0-6 

S.V. Oostrum B1-Wittenhorst B2,2-6 

S.V. Oostrum B2-Leunen B1,2-11 

S.V. Oostrum MB1-Excellent MB1CO,1-3 

S.V. Oostrum C1-Sparta'18 C2,1-3 

SV Quick Boys'31 D1-S.V. Oostrum D1G,1-2 

FCV-Venlo D1-S.V. Oostrum D2G,2-0 

S.V. Oostrum D3G-Sparta'18 D3,12-0 

S.V. Oostrum D4G-SV Venray D8,0-10 

SV Venray E5-S.V. Oostrum E1,5-2 

SVEB E1-S.V. Oostrum E2,2-6,Speler van de week Mike Wolf 

S.V. Oostrum E3-Merselo E1G,2-6,Speler van de week Daan Bloemen 

S.V. Oostrum E4-Sparta'18 E5,0-11 

SV Venray E13-S.V. Oostrum E5G,13-0,Speler van de week Ruben Kuijt 

S.V. Oostrum F1-Leunen F1,2-4,Speler van de week Jelt Verrijth 

FCV-Venlo F2-S.V. Oostrum F2,4-0 

S.V. Oostrum F3-Montagnards F4,1-6,Speler van de week Jan Arts 

Montagnards MP1/2-S.V. Oostrum MP1/2,16-6,Speler van de week Wout Sanders 

Programma  

zaterdag 31 maart 

S.V. Oostrum A1-Kronenberg A1,15:00 

H.B.S.V. B2-S.V. Oostrum B1,14:30 

SV United B1CO-S.V. Oostrum B2,14:30 

Sparta'18 MB1-S.V. Oostrum MB1,15:00,vertrek 14.00 

SV Venray C4-S.V. Oostrum C1,13:15 

S.V. Oostrum C2-MVC'19 C3M,13:30 

Venhorst MC1-S.V. Oostrum MC1,10:00,vertrek 9.00 

S.V. Oostrum D1G-Sparta'18 D1G,9:00 

S.V. Oostrum D2G-GFC'33 D2,11:30 

Wittenhorst D3-S.V. Oostrum D3G,9:00,vertrek 8.00 

Sparta'18 D5M-S.V. Oostrum D4G,10:00 

S.V. Oostrum E1-Venlosche Boys E3,9:00 

S.V. Oostrum E2-Stormvogels'28 E2G,10:00 

Hegelsom E3G-S.V. Oostrum E3,9:30 

Montagnards E2-S.V. Oostrum E4,9:00 

S.V. Oostrum E5G-Leunen E4,11:30 

FCV-Venlo F1-S.V. Oostrum F1,11:00 

S.V. Oostrum F2-Baarlo F3G,11:00 

SSS'18 F3-S.V. Oostrum F3,9:00 

S.V. Oostrum F3-Montagnards F4,11:00 

S.V. Oostrum MP1/2-Volharding MP1/2,10:00 

 



 

Vervolg SV Oostrum Jeugd 

Programma 

Dinsdag 3 april 

S.V. Oostrum D1G,4 tegen 4 bij IJsselsteijn,18.00 

S.V. Oostrum D3G,4 tegen 4 bij ACHATES,18.00 

S.V. Oostrum E1,4 tegen 4 bij Volharding,17.50 

Woensdag 4 april 

WEC MC1-S.V. Oostrum MC1,19.30 

SV Venray D7-S.V. Oostrum D3G,18.45,vertrek 18.00 

 

SV Oostrum Senioren 

Uitslagen 

zaterdag 24 maart 2012 

S.V. Oostrum Vet.-Excellent Vet.,afgelast 

zondag 25 maart 2012 

S.V. Oostrum 1-Meterik 1,3-0 

S.V. Oostrum 2-SV Venray 5,1-0 

S.V. Oostrum 3-SV Venray 7,3-1 

America 4-S.V. Oostrum 4,1-5 

America 5-S.V. Oostrum 5,5-5 

SV Venray 10-S.V. Oostrum 6,4-1 

Amstenrade DA1-S.V. Oostrum DA1,0-1 

 

Vervolg SV Oostrum Senioren (zie volgende pagina) 

 
 
 
 

Oostrum verslaat Meterik in kansenfestival 
In een vermakelijk maar niet erg hoogstaand duel heeft Oostrum de gasten uit Meterik met een verdiende 3-0 
nederlaag terug naar huis gestuurd. Gezien het grote aantal opgelegde kansen voor beide ploegen was een 6-
3 eindstand echter ook niet ondenkbaar geweest. 
De thuisploeg startte sterk aan het duel en had in de eerste twintig minuten geen kind aan Meterik. Met een 
goede afwisseling van korte combinaties en lange passes werden al snel een paar goede mogelijkheden 
gecreëerd. De groen-witte formatie uit Meterik trok zich met tien man terug op eigen helft en Oostrum keeper 
Ralph Kessels hoefde nauwelijks in actie te komen. Nonchalance en slordigheden in de Oostrumse opbouw 
brachten hier echter snel verandering in. In een tijdsbestek van tien minuten moest Kessels twee keer een 
tegenstander het scoren beletten die vrije doortocht had gekregen na fouten in de Oostrumse defensie. 
Oostrum herpakte zich hierna maar speelde te slordig om op basis van goed veldspel aanspraak te maken op 
de openingstreffer. In de 40e minuut zou de eerste treffer van de wedstrijd echter wel in het Meterikse doel 
liggen. Nadat topscorer Chris Wilschut een minuut eerder een vloeiende Oostrum aanval niet had weten af te 
ronden stond hij nu wel op de goede plek om een loepzuivere voorzet van linksback Frank Frederix binnen te 
volleren: 1-0. 
De tweede helft kende min of meer hetzelfde spelbeeld, met als grootste verschil dat Oostrum de 
tegenstander nu minder kansen toestond. Oostrum drong Meterik terug op eigen helft en de gasten bleven 
ondanks de achterstand gokken op de counter. In het eerste kwartier na rust kreeg de thuisploeg drie grote 
kansen om de wedstrijd vroegtijdig te beslissen. Randy Schipper raakte met een kopbal de bovenkant van de 
lat en even later wisten Rik Schlepers en Arjan Kempen het leer van dichtbij niet binnen de palen te krijgen. 
Ook Chris Wilschut slaagde er niet in de tweede treffer binnen te schieten nadat hij vrije doortocht naar het 
Meterikse doel had gekregen. Een kwartier voor tijd zou uiteindelijk de beslissing vallen. Na een lange bal van 
achteruit was de debuterende A-speler Lars Bardoel net iets eerder bij de bal dan de Meterikse keeper en kon 
hij de bal in het verlaten doel werken: 2-0. Oostrum speelde nu een gewonnen wedstrijd en bouwde de 
voorsprong in de 87e minuut verder uit. Na een goede onderschepping van Bart Direks viel de bal voor de 
voeten van Chris Wilschut die rustig de keeper omspeelde en de bal binnenschoof: 3-0. Door de verdiende 
overwinning blijft Oostrum op de derde plaats staan. Aanstaande zondag kan Oostrum wellicht een plekje 
klimmen als het in Arcen met de huidige nummer twee DEV de degens kruist. 



 

Vervolg SV Oostrum Senioren 

Programma 

zaterdag 31 maart 2012 

SSS ´18 Vet.-S.V. Oostrum Vet. 

zondag 1 april 2012 

DEV-Arcen 1-S.V. Oostrum 1,14:30 

DEV-Arcen 2-S.V. Oostrum 2,11:30 

Ysselsteyn 3-S.V. Oostrum 3,13:00 

S.V. Oostrum 4-Meterik 4,11:30 

S.V. Oostrum 5-Sporting S.T. 6,12:00 

S.V. Oostrum 6-Stormvogels'28 4,9:30 

S.V. Oostrum DA1-De Willy's DA1,10:00 

 

 

 

 

SVO op kousenvoeten naar koppositie 
SV Oostrum 2 - SV Venray 5  1 - 0 
 
Na de klassieker van vorige week tegen Montagnards, stond vandaag de derby tegen Venray op het 
programma. Een wedstrijd die de afgelopen 25 jaar wat betreft derby-gevoel wellicht iets had ingeboet, maar 
nog steeds een wedstrijd waar een meer dan gemiddeld aantal toeschouwers op af kwam. Blijkbaar was het 
echte derby gevoel bij de oudere generatie nog helemaal niet aan het afnemen. Of zou het gewoon door het 
mooie weer zijn gekomen….? 
Venray 5, een goede ploeg met balvaardige spelers. Een ploeg ook die van achteruit veelvuldig de lange bal 
op de snelle en handige voorwaartsen hanteerde. Een ploeg met doelgerichte spitsen gezien het aantal van 
48 gescoorde doelpunten voor in 16 wedstrijden. Een gemiddelde van exact 3 goals per wedstrijd. Maar ook 
een ploeg die maar niet de laatste stap naar de kopposities in 4I kon zetten. Daarvoor te wisselvallig was en af 
en toe punten liet liggen tegen ploegen uit de onderste regionen van de ranglijst. 
Al met al een niet te onderschatten team voor SVO 2. De heenwedstrijd tegen Venray was in 0-0 geëindigd en 
vorige week had ditzelfde team koploper Ysselsteyn een puntje afhandig gemaakt. De messen zouden dus 
geslepen moeten worden en er zou van meet af aan scherp moeten worden gespeeld. 
En het moet gezegd, de ideale schoonzonen begonnen beter aan de wedstrijd dan de vorige drie 
gelegenheden, al was het nog niet altijd zuiver en goed. De bal bleef langer in de ploeg en geduldig probeerde 
’t Twed een aantal keer een aanval op te zetten. Dat Venray hiervoor minder geduld nodig had, bleek 
gedurende de eerste helft een paar keer. Driemaal een zuivere diepe bal en driemaal een grote kans voor 
Venray. Al kreeg ook SVO de nodige kansen c.q. mogelijkheden. Met twee van de meest scorende 
aanvalslinies op het veld was het eigenlijk een wonder dat de 0-0 met de rust nog op het bord stond. 
Dat Oostrum niks opschoot met een gelijkspel was duidelijk. De druk moest op koploper Ysselsteyn worden 
gehouden en dat kon alleen met een overwinning. Daarom probeerde SVO in de tweede helft iets meer druk 
naar voren te zetten om een doelpunt te forceren. Maar altijd bleef het opletten voor de snelle uitbraken van 
SVV. Na een blessure bij een van de Rooijse spitsen kon Venray niet meer wisselen en kwam dus met 10 
man te staan. Dit zorgde voor meer ruimte voor Oostrum al was de beste kans eerst nog voor Venray. 
En toen in de 90ste minuut eigenlijk niemand het meer verwachtte en iedereen al bijna genoegen had genomen 
met de 0-0, werd een corner vanaf de tweede paal terug voor het doel gekopt waar Roy ‘Matsoe Matsoe’ 
Willems boven iedereen uittoornde als de Toren van Babel en heel sneaky en zacht de 1-0 liet aantekenen!! 
Oostrum op voorsprong en drie punten in de pocket! 
Want in minuut 90+ veranderde er niks meer aan deze score en zo behaalden de ideale schoonzonen drie 
zeer belangrijke punten in de strijd om het kampioenschap. Dat later op de middag het nieuws doorsijpelde dat 
Ysselsteyn ook nog eens had verloren, zorgde natuurlijk helemaal voor een uitgelaten sfeer in het rood-witte 
kamp. Want met nog vijf wedstrijden voor de boeg heeft Oostrum de eerste plaats overgenomen van 
Ysselsteyn en een voorsprong van maar liefst twee puntjes opgebouwd. Het kan een heel mooi competitieslot 
worden!! 
Volgende week staat de wedstrijd tegen DEV Arcen gepland. Een stugge vechtploeg die de afgelopen weken 
een aantal ploegen uit de top van 4I punten afhandig heeft gemaakt. We zien u graag om 11u30 op sportpark 
De Hondskamp te Arcen. Inderdaad, dat sportpark zonder kantine…. 
 
Aostrum 2. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonie Sub Matris Tutela presenteert: 

 

 

Première Concert 
 

Kennismakingsconcert van onze nieuwe dirigent 

Henk Houben 

 

m.m.v. Tamboerkorps (o.l.v. Hans Simons) 

Leerlingenorkest (o.l.v. Henk Houben) 

Orkest (o.l.v. Henk Houben 

 

 

 

 

Wanneer? 1 april  

Hoe laat?  19.00 uur 

Waar?   D’n Oesterham 



 



 

 
 
 
Stichting Historische Kring Oostrum en 
Spraland. 
 
Het is algemeen bekend dat Oostrum een dorp is met een 
rijke historie. 
Dat blijkt onder meer uit de benaming  : De Heerlijckheid  
Oosterham- Spraeland. 
 
Als  Maria Bedevaartplaats komt Oostrum reeds naar 
voren vanaf het jaar 1350. De legende van de eenvoudige 
landman op de Vlasakker is ongetwijfeld bij velen van U 
bekend. 
 
Minder bekend bij U is wellicht het voormalige klooster 
“Bethlehem “ ; destijds  gelegen in de hoek Vlasakker/ 
Asselberghsstraat en het  bestaan van het Oostrums 
Schuttersgilde. 
Het gilde is ontstaan in de eerste helft van 16e eeuw,zoals 
blijkt uit het kerkarchief. 
Vele eeuwen is het Gilde actief geweest in de plaatselijke 
dorpsgemeenschap. 
 
Het Gildezilver is gelukkig bewaard gebleven. In 1993 
heeft het toenmalige kerkbestuur van de parochie O.L. 
Vrouw Geboorte het Gildezilver in  bruikleen gegeven aan  
het Venray’s Museum, waar het in enkele vitrines te 
bewonderen is.  
 
In het onlangs verschenen boekwerk  van Koos Swinkels 
“TOEN WIJ DEN VOGEL SCHOOTEN “ 
is ook een hoofdstuk gewijd aan het Oostrumse  Onze – 
Lieve- Vrouwe - Gilde. 
Het boek beschrijft de geschiedenis van de gemeente 
Venray via de oudste verenigingen en omvat 300 pagina’s 
en  naast veel tekst plm. 350 illustraties. 
Het is een prachtig boekwerk en een aanwinst voor elke 
boekenkast. Het boek is  qua uitvoering vergelijkbaar met 
een eerdere uitgave over de Grote Kerk “ Kathedraal van 
de Peel “. 
 
Bent U geïnteresseerd ? U kunt dit boek bestellen tot 1 mei 
2012 bij de Stichting Historische Kring Oostrum en 
Spraland. Als contactpersoon fungeert : Math Laurensse, 
Asselberghsstraat 8, 5807  BR Oostrum; tel.  587531; e-
mail : math.laurensse@ziggo.nl 
Het boek kost € 34,95.        
    
 

mailto:math.laurensse@ziggo.nl


 

WHAT 
verkoop van mijn handgemaakte sieraden. 

verder ook horloges, sjaals, tassen en riemen 
 

PLACE 
 “De Wieneshof”, Mgr. Hanssenstraat 51, Oostrum 

 

DATE 
donderdag 5 april 2012 

 

TIME 
19.00 – 21.30 uur 

LABEL 10 
Leonie Schaeffers-van Dijck 

 

ook op 21-03-12 bij Gemeenschapshuis “De Brink”, Albionstraat 28, Leunen 
ook op 27-03-12 bij Herberg “De Peel”, Jan Poelsweg 6, Ysselsteyn 

 

                                       

VERWACHT 
        Golden Retriever Pups  in Oostrum 
 
     Voor info: www.goldenpupsoostrum.nl 
          Tel: 0610505306 of  0478589077 
         Mail: trudy-reijnders@hotmail.com 
 

http://www.goldenpupsoostrum.nl/


 

Vasten aktie 
 
In deze vastentijd vraagt de m.o.v. groep van ons dekenaat Uw aandacht en steun voor het werk van de 
Daughters of Charity in Adis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië.  Eén van hun projecten is het investeren in het 
onderwijs voor kinderen en jongeren.  Financiële hulp wordt geboden aan scholen en vakopleidingen. Vaak is 
er niet eens zo veel geld nodig.  Voor € 12 kan een kind een jaar naar school. Voor € 15 kan een jongere een 
maand een vakopleiding volgen. Ook deze scholing brengt voor de betrokkenen een duurzame en structurele 
oplossing. Vakmensen vinden daar steeds werk.  Leef met hen mee en kijk eens op  de website 
www.vastenaktie.nl  wat we allemaal voor onze medemens kunnen betekenen. 
 
 
 
 
 
 

Beste mensen,  
 
Graag willen wij u informeren dat onze rijvereniging deelneemt aan de 
sponsoractie van Agradi.  
Dit is een actie waarbij men kan profiteren van korting op aankopen via de 
website www.agradi.nl  en waarmee we als club extra geld voor de vereniging 
kunnen verdienen.  

 
Agradi is een betrouwbare en scherpgeprijsde webshop met een assortiment op het gebied van: 

  tuin  

  terras 

  huis- en kleindieren 

  ruitersport 

  hengelsport  

  cadeauartikelen. 
 
Agradi  geeft tot 1 mei 2012 een extra kennismakingskorting van 10% op het gehele assortiment, exclusief 
verzend- en betaalkosten.  Daarnaast draagt Agradi per aankoop een percentage van 5% van de omzet af 
aan onze vereniging. Ook na 1 mei kunt u van specifieke sponsoraanbiedingen profiteren. 
 
Hoe werkt het? 
 Ga naar www.nobeloostrum.weebly.com 
  klik op het kopje Agradi, 
  vervolgens klik je op het logo (Sponsor jouw club) waarna je uitkomt op de website van Agradi.  
 
Plaats uw bestelling vóór 1 mei en vul bij het scherm  ‘afrekenen’ de kortingscode “sponsorkorting” in.  
 
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden van LR & PC Nobel 
op telefoonnummer 06-22629205. 
 
We wensen u veel online winkelplezier en danken u voor het steunen van onze vereniging! 
Bestuur en leden LR en PC Nobel 

http://www.agradi.nl/
http://www.nobeloostrum.weebly.com/


 

Hallo dorpsgenoten, 
Ook dit jaar kom ik weer in actie voor het zieke kind. 

Dit jaar gaat “Naar de top voor KiKa” met 3 groepen het hooggebergte in. 

Er is een junior editie en twee groepen van volwassenen die of naar de Mont Blanc of naar het Monte Rosa-

massief gaan om daar 7 vierduizenders te gaan doen. 

Voor de eerste groep 29 juni t/m 7 juli zijn nog plaatsen vrij om mee te gaan! 

Mocht je belangstelling om mee te gaan neem dan zo snel mogelijk contact op met Eddie Siebers 

(eddiesiebers@hotmail.com). 

Ook dit jaar wordt er weer een whiskyproeverij gehouden. 

In samenwerking met het Allemanscafé wordt een proeverij gehouden waarbij van één destilleerderij vier 

verschillende smaken met elkaar vergeleken kunnen worden.  Welke dat zijn, wanneer en hoe hier voor op te 

geven volgt zo snel mogelijk. 

Graag tot later, mvg  

Piet van de Ven.  

 

 

 

 

 

MAART 

29 Maart  Mw. Mia Terwijn over Stress & Emotie            Zijaktief                             

29 Maart Dag voor alleengaanden (Kringactiviteit)                                 Zijaktief                           

30 Maart Paasstukjes maken       KBO 

 

APRIL 
1   April Kennismakingsconcert nieuwe dirigent Henk Houben  Harmonie 

2/7 April Bezorgen Brieven (Gezamelijke collecte)  

03   April  Theater tournee – Venlo      De Zonnebloem 

05 April Wandelen        KBO 

06  April  Bloemenactie        SVO                               

9/14 April Ophalen Brieven (Gezamelijke collecte) 

10   April Dorpsraadvergadering (Thema)  grote zaal 20.00 uur  Dorpsraad                           

10  April Floriade         Zijaktief 

10   April Fietstocht        KBO                                

12   April Omgaan met verlies       KBO 

13   April  Raayland college – Venray      De Zonnebloem                  

14   April  Oud-ijzeractie        SVO                                         

2012 

mailto:eddiesiebers@hotmail.com


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.     
 
 
Datum: Dinsdag 24 april 2012 
Plaats:  D’n Oesterham. 
Aanvang: Avond 19.30 uur. 
Workshop: Zeepketting maken  
Kosten: €12.50 te voldoen op rekeningnummer 1400.93.613   
Opgave: Vóór 11 april bij Annelies Joosten tel. 580848. Tevens bestaat de mogelijkheid het geld in een 

envelop voorzien van naam en adres te deponeren in de brievenbus bij Annelies Joosten, 
Randenrade 78, Oostrum.     

 
 
 
 

Dinsdag 24 april is er een workshop zeepketting maken, deze 
avond is in D’n Oesterham en begint om 19.30 uur. 
De kosten bedrage €12.50 per ketting. 
Opgave tot en met 10 april bij Annelies Joosten tel. 580848 

 
 
 

Namens het bestuur tot ziens bij deze workshop. 
 

 
 
 
Kortingsactie Zoo Parc Overloon. 
 
 
Ook dit jaar biedt Zoo Parc Overloon ons een leuke kortingsactie aan.  
Zij bieden namelijk entreekaarten aan voor € 7,50 p.p. (normaal € 17,00). 
De entreekaarten kunnen door volwassen, kinderen en 65+ gebruikt worden en zijn onbeperkt geldig. Er is 
geen minimum of maximum afname. U mag dus zoveel kaarten afnemen als u wilt. 
De aktie werkt als volgt: 
ZijActief-leden geven bij  Lisette van Arsen tel. 584484 door hoeveel entreekaarten zij willen afnemen, dit kan 
alleen door geld voor het aantal entreekaarten over te maken naar rek.nr. 140093613 t.n.v. ZijActief afd. 
Oostrum o.v.v. Zoo Parc Overloon tot uiterlijk 30 april 2011. 
 
 
 

 

 

 

ZATERDAG 31 Maart 09.00 – 12.00u. INZAMELEN OUD PAPIER 

!!! NIEUWE LOCATIE: PARKEERPLAATS 
naast ALLEMANSCAFE!!! 

 

Koop uw PAASPLANTJE aan de deur, u doet  
er ook ons een groot plezier mee. 

 
Bloemenactie 6 april 2012,18:00 uur 

 
SVO afdeling Korfbal 



 

17   April Kienen         KBO                                          

17  April Bloesemremedies        Zijaktief                             

19  April Lentewandeling       KBO 

19  April        Parochievergadering (20.00 uur in D’n Oesterham)                   Parochie  

20  April  Vrijwilligersavond       SVO                               

22  April        Eerste Communiemis (10.30 uur!)                                              Parochie  

MEI 
03 Mei  Wandelen        KBO 

08  Mei Interne vergadering (Kleine zaal)              Dorpsraad 

08  Mei Dagtocht        KBO                                          

09   Mei  Ledenwervingsconcert       Harmonie                   

11 - 13 Mei  Jeugdkampen        SVO                                      

13   Mei Optreden in de Schouwburg van Venray   Aostrumse Zangkompeneej                

15   Mei Wandelen met Joof       Zijaktief 

16 Mei t/m 9 Juni Zonnebloem loterij      Zonnebloem Oicastrum 

 

OUD IJZERAKTIE S.V. OOSTRUM 

Zaterdag 14 april 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u nog oud ijzer liggen waar u vanaf wilt?  Wij zijn er blij mee en halen het graag bij u op! Zorg dan 

dat het aan straat klaar staat  (liefst zoveel mogelijk op één plek) op zaterdag 14 april! 

De inzameling zal beginnen om ongeveer 09.00 uur en duurt tot 

ongeveer 12.00 uur. 

Misschien zijn er dit jaar weer kapers op de kust dus bewaar het voor zaterdag 14 april. 

 

LET OP: koelkasten, diepvriezers, gasflessen, gastanks etc. 

mogen door ons niet worden meegenomen! 

 

Namens S.V. Oostrum bedankt! 
Ps: Als U grotere of zware stukken heeft om op te halen, vernemen wij 

dat gaarne tijdig van u. Neem in dat geval even contact op met Sjef  

Claessens, tel: 06-22388094 of email sjefcl@home.nl 

mailto:sjefcl@home.nl

