
 

  
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 bovengenoemd   e-mailadres of 

 Buitenhof 13,  5807 BW  Oostrum, tel. 550566 
 

Inleveren KOPIJ voorlopig vervroegd naar                   ZATERDAGAVOND 18.00 uur. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Ma. 7 mei 18.45u. Repetitie leerlingenorkest + Hit-it 
                          20.00u. Repetitie orkest 
Wo. 9 mei 18.00u. Ledenwervingsconcert “Mama appelsap concert” 
  20.00u. Repetitie tamboerkorps 
 
 Agenda:  
12 mei  Inzamelen oud papier 
20 mei  Mariaviering 
26 mei  Inzamelen oud papier 

 

 

 

 
 

 

Gemeente Venray, politie Limburg-Noord en Wonen Limburg nodigen de inwoners van Oostrum van harte uit 

voor een voorlichtingsbijeenkomst op 14 mei a.s. rondom het thema ‘Woninginbraken’.  

Tijdens deze bijeenkomst wordt u inzage geboden in de woninginbraken 

zoals die de afgelopen periode gepleegd zijn in Oostrum. Daarnaast 

ontvangt u preventietips en tips om verdachte situaties te herkennen en hoe 

deze vervolgens te melden.  

De voorlichtingsbijeenkomst wordt gehouden op maandag 14 mei 2012 om 19.30 uur in Zaal ‘Back in 

Time’, Mgr. Hanssenstraat 29 te Oostrum. De bijeenkomst duurt tot circa 21.00 uur. 

U dient zich wel even aan te melden. Dat kan eenvoudig via de website www.waakvoorinbraak.nl. Daar vindt u 

ook meer informatie over deze actie. Aanmelden kan ook telefonisch bij de afdeling Publieksdiensten van de 

gemeente Venray, telefoonnummer (0478) 523 333. 

Graag tot 14 mei a.s.! 

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 18                 Sluitingsavond in te leveren kopij 

3 mei 2012             Zaterdagavond 18.00 uur 

http://www.waakvoorinbraak.nl/
mailto:oostrumsweekblad@planet.nl


 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 6 mei 9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)               
 
 jaardienst Handrie en Nel van den Berg-Linskens,    
 Martinus Reijnders en Henrica Verstegen,    
 overleden familie Hendrix-Geurts,  
 overleden familie Siebers-Camps en Nijssen,   
    Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  

familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.                               
 
                   Misdienaars: Chris en Esmee L.                                                                                                                                                               
 
Donderdag 10 mei 9.00 uur: H. Mis               
 
PS:  Op zondag 29 april 2012 is in onze kerk Jelte Hermans 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 

 



 

                                                              

 

 

 

 
Dagreis op 8 mei. 
 
Even een geheugensteuntje voor de leden die zich hebben aangemeld voor de dagreis op 8 mei naar o.a. 
Paleis ’t Loo en een bezoek aan Zutphen: 
 
Wij vertrekken om 8.30 uur vanaf de kerk. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Ook voor de 3daagse reis in september hebben we nog een 7-tal plaatsen 
beschikbaar. 
Mocht u interesse hebben kunt u zich nog aanmelden bij Leny Tromp. 

 
………………………………………………………………………………………………. 
22 mei Maria viering 
 
De Maria viering is op 22 mei.. Hiervoor worden alle senioren van Venray en de kerkdorpen uitgenodigd. 
Deze viering wordt voorgegaan door Pastoor Keller. 
De H.Mis begint om 14.30 uur en wordt opgeluisterd door het gemengd koor met zang van Maria liederen. 
Na de H.Mis is er gelegenheid om gezamenlijk nog wat na te praten onder het genot van koffie met vlaai in 
Café Zaal Back in Time. 
 
Dus graag tot ziens op dinsdag 22 mei om 14.30 uur in Oostrum 
 
 

 
VOORDELIG EEN DAGJE UIT. 

  
Alleen deze week nog! 

 
Er zijn weer Zoo Parc kaartjes te bestellen voor €7,50 per kaartje 
Normaal €17.00 per kaartje. 
Deze kun je bestellen bij Maria van de Boogaard tel. 0478-585494. 
Tot en met zaterdag 5 mei. 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
Uitslagen; 
PupillenC1 Lottum-Oostrum  gestaakt 
JuniorenA2 DOT (V) A1 - Oostrum A2  11-2 
Aspiranten Heumen B1 - Oostrum B1 4-1 
PupillenD2  Oostrum D2 - Roka D1 1-2 
Midweekdames1 Oostrum-ZSV   5-7 
Midweedames2 Oostrum- Midako  0-5 
Programma; 
05 MEI  15:00 UUR 
Lottum A1 - Oostrum A1  
05 MEI  11:00 UUR 
Lottum D1 - Oostrum D1  
09 MEI  20:00 UUR 
Olympia (O) 4 - Oostrum 1  
09 MEI  20:00 UUR 
Merselo 2 - Oostrum 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SV Oostrum Jeugd 

Uitslagen 

zaterdag 28 april 

S.V. Oostrum A1-Blerick A2,5-1 

S.V. Oostrum B1-FCV-Venlo B1,2-5  

TSC'04 MB1-S.V. Oostrum MB1,8-1 

Stormvogels'28 C1CO-S.V. Oostrum C1,2-0 

MVC'19 C3M-S.V. Oostrum C2,1-3 

Hegelsom D1-S.V. Oostrum D2G,8-2 

S.V. Oostrum D3G-Sparta'18 D4,10-0 

S.V. Oostrum E1-SV Venray E6,2-1 

Volharding E3G-S.V. Oostrum E2,1-4,Speler van de week Yoairi  Cathalina 

S.V. Oostrum E4-SV Venray E12,4-7  

S.V. Oostrum E5G-Belfeldia E4,1-4,Speler van de week Teun Cuijpers 

VCH F1-S.V. Oostrum F1,3-3,Speler van de week Felipe Loonen 

S.V. Oostrum F3-Wittenhorst F7,6-2,Speler van de week Tanja Vullings  

Programma 

zaterdag 5 mei       

Venlosche Boys A2-S.V. Oostrum A1,15:00  

Olympia'18 MB1-S.V. Oostrum MB1,13:15  

S.V. Oostrum F3-Melderslo F2,11:00 

Vervolg. 



 

 



 

Vervolg SV Oostrum Jeugd 
Programma 

Maandag 7 mei 

SVOC'01 C2G-S.V. Oostrum C2,18:30 

S.V. Oostrum MC1-Avesteyn MC1,19:30 

S.V. Oostrum D4G-SV Venray D11,18:30 

S.V. Oostrum E4-SV Lottum E2,18:30 

Dinsdag 8 mei 

SVOC'01 E2-S.V. Oostrum E3,18:30 

Woensdag 9 mei 

S.V. Oostrum B1-Sporting S.T. B1,19:00 

SV Lottum D1-S.V. Oostrum D1G,19:00 

Donderdag 10 mei 

WEC MC1-S.V. Oostrum MC1,19:30 

Baarlo E2-S.V. Oostrum E1,18:30 

 

SV Oostrum Senioren 

Uitslagen 

zaterdag 28 april 2012 

Geijsteren Vet.-S.V. Oostrum Vet.,0-2 

zondag 29 april 2012 

S.V.Oostrum 1-Bieslo 1,5-1 

S.V.Oostrum 2-Venlosche Boys 5,2-1 

S.V.Oostrum 3-Wittenhorst 7,1-2 

Sparta'18 6-S.V.Oostrum 4,0-2 

HRC'27 4-S.V.Oostrum 5,2-2 

S.V.Oostrum-DA1-Sportclub WVV'28 DA1,5-1 

Programma 

zaterdag 5 mei 2012 

S.V. Oostrum Vet.-Elsendorp Vet.,17:00 

zondag 6 mei 2012 

America 1-S.V. Oostrum 1,14:30 

Ysselsteyn 2-S.V. Oostrum 2,12:30 

SVS 1-S.V. Oostrum 3,12:00 

S.V. Oostrum 4-SVOC'01 3,11:30 

S.V. Oostrum 5-SVOC'01 4,10:00 

S.V. Oostrum 6-Volharding 6,9:30 

 

 

Ruime zege Oostrum 
Oostrum heeft aan de wedstrijd tegen Bieslo een ruime zege overgehouden waardoor de gasten uiteindelijk 
degradeerden naar de zesde klasse.  
Oostrum begon goed aan de wedstrijd en zocht al combinerend de weg naar het vijandelijke doel. Dit leverde 
al snel een eerste treffer op toen spits Arjan Kempen op rechts doorging en de bal scherp voor het doel zette. 
Via een Beesels been kwam de bal voor de voeten van topscorer Wilschut en de Oostrum aanvaller had 
vervolgens geen moeite de bal binnen te schieten: 1-0. Oostrum ging aanvankelijk door en had in een vroeg 
stadium de wedstrijd kunnen beslissen. Na een twintig minuten verdween het initiatief en kon Beesel  ook aan 
aanvallen gaan denken. Het spel van Oostrum werd slordiger en toen Marco Geerkens van Bieslo vanuit het 
middenveld op kon komen werd hem maar weinig in de weg gelegd. Alleen voor doelman Ralph Kessels 
schoof hij de bal voorbij de Oostrum-doelman en was de gelijkmaker in de 40e minuut een feit: 1-1. Met deze 
stand gingen beide elftallen rusten. 
Na de rust kwam een beter Oostrum uit de kleedkamer en met twee verse mensen werd weer koers gezet 
richting het doel van de gasten. Na tien minuten in de tweede helft werd het overwicht ook daadwerkelijk  
 



 

 



 

uitgedrukt in doelpunten toen aanvoerder Hans Custers zichzelf een mooi verjaardagscadeau schonk door 
van een meter of 25 doeltreffend uit te halen: 2-1. Hierna was het verzet van de gasten gebroken en Oostrum 
kreeg voldoende mogelijkheden om een ruime zege te behalen. Nadat eerst enkele kansen gemist werden 
was het Chris Wilschut die op rechts een prima actie afsloot met een dito voorzet. Routinier Rik Schlepers was 
vervolgens attent en zette de beslissing op het scorebord: 3-1. Vijf minuten voor tijd stoomde rechtsachter Giel 
Emons op en leverde een puike voorzet af op het hoofd van kees van de Ven die de bal voorbij de doelman 
knikte: 4-1.  Oostrum kreeg in deze fase verschillende mooie kansen waarbij met name  A-speler Lars Bardoel 
zich positief onderscheidde. Het slotakkoord was voor topscorer Chris Wilschut toen hij het eindstation was 
van een vlotlopende aanval over rechts: 5-1. Volgende week nog 1 wedstrijd in de reguliere competitie 
alvorens de nacompetitie start op 13 mei aanstaande.  Wie hierin de tegenstanders zullen zijn word volgende 
week duidelijk als de definitieve eindrangschikking bekend zal zijn.  
 

Competitie naar sensationeel hoogtepunt 
SV Oostrum 2 – Venlosche Boys 5  2 - 1 
 
Tegen wellicht de best voetballende ploeg uit 4I moest SVO vandaag drie punten zien te halen om zo de beste 
papieren in de kampioensstrijd te behouden. En na de nederlaag van vorige week tegen Sporting ST en de 
druk van het moeten winnen, was dat nog helemaal niet zo makkelijk. De stelregel op deze zondag was dan 
ook:  winnen telt. Hoe maakt niet uit, als er om 14u00 maar drie punten kunnen worden bijgeschreven. 
En het moet gezegd, dat hadden de ideale schoonzonen zich goed in de oren geknoopt. Het spel was 
namelijk niet om aan te zien. Van opbouw van achteruit was nauwelijks sprake door het vroeg druk zetten van 
de Venlonaren. En op het middenveld en in de voorhoede kon de bal maar niet worden vastgehouden zodat 
het lastig was vooruit te voetballen. Omdat er ook nog eens veel duels verloren gingen, was het een zeer 
lastige middag voor ’t Twed. 
Maar al in minuut 10 stak een Venlo-verdediger zelf de helpende hand toe door Marc ‘Bierie’ Biermann 
onreglementair te stoppen binnen de 16 meter lijnen. En omdat de toegekende strafschop werd benut door 
Roy ‘Keptun’ de Kleijn kreeg Oostrum onverwacht snel de zo gewenste voorsprong op het bord. SVO op 
voorsprong! Toch werd het spel er na de goal niet beter op. Venlo zat er kort op, speelde gedurfd naar voren 
en liet de bal goed rond gaan. Maar omdat ze niet echt uitgespeelde kansen kregen, en de paar keer dat de 
bal wel op doel ging Tom ‘Bamboes’ Kamphuis weigerde te capituleren, bleef de voorsprong tot de rust 
gehandhaafd. 
Na de rust bleef het wedstrijdbeeld ongeveer hetzelfde, al waren er korte periodes waarin SVO wat meer 
ruimte kreeg en de bal meer van voet naar voet kon laten gaan. Dit leidde echter niet direct tot veel kansen. 
En de enkele keer dat er wel iemand vrij voor de goal kwam, ontbrak het aan de rust om de bal binnen te 
schuiven. Toch bleef de voorsprong gehandhaafd en leek Venlo steeds wanhopiger op zoek te gaan naar de 
treffer. 
En in minuut 79 kregen de ideale schoonzonen de uitgelezen mogelijkheid de wedstrijd te beslissen. De Venlo 
keeper kwam erg onbesuisd uit en torpedeerde daarbij Stef ‘Messi’ Fleurkens. Wederom werd de 
scheidsrechter van dienst geen keus gelaten dan de bal op de beruchte stip leggen. En wederom mocht 
‘Keptun’ aanleggen vanaf 11 meter. Maar waar de eerste pingel rustig de hoek werd ingestuurd, was de 
tweede slecht en door het midden genomen. Maar gelukkig was de Venlo keeper zo vriendelijk de bal terug 
voor de voeten van ‘Keptun’ te leggen zodat deze de bal alsnog tegen de touwen kon tikken. De penalty in 
twee, alleen iets anders dan Cruyff en Olsen het in 1982 hadden bedoeld. Oostrum op 2-0! 
Dat Venlo in minuut 89 alsnog de goal scoorde die het verdiende was mooi voor de statistiek, maar 
veranderde niks aan het feit dat de drie punten vandaag in Oostrum bleven. En om met de woorden van Theo 
Reitsma te spreken na Nederland – Ierland in 1988: lucky, maar wat geeft het! Doordat ook Ysselsteyn de drie 
punten uit Leunen meenam, blijft het ongemeen spannend aan kop van 4I. Zoals hieronder te zien is, zal de 
beslissing omtrent het kampioenschap in 4I pas volgende week vallen. 
En laat dan nou net de wedstrijd Ysselsteyn – Oostrum op het programma staan. Kan het mooier? Een 
scenario dat zelfs Alfred Hitchcock, inderdaad met c.o.c.k, niet had kunnen bedenken.  
 

 
 
Volgende week om 12u30 valt op sportpark De Vlies de beslissing. Een prachtig affiche waarvoor we u graag 
uitnodigen. De ideale schoonzonen kunnen uw steun in het hol van de Pieëlreus goed gebruiken. Graag tot 
dan! 
Aostrum 2. 



 



 

 

 
 

 

 
OOSTRUMSE SPORTDAG 2012 OP ZONDAG 3 JUNI 

 

S.V. Oostrum, TC Oostrum, en de Jeu de Boules vereniging, organiseren weer een gezamenlijke sportdag 
voor alle inwoners van Oostrum en de leden van hun verenigingen. Het gaat hierbij om een stratenvoetbal-, 
stratenkorfbal- een tennis en een Jeu de Boules toernooi. De sportdag zal gehouden worden op het Sportpark 
te Oostrum op zondag 3 juni. De eerste wedstrijden beginnen om 11:00 uur en de laatste wedstrijden eindigen 
ongeveer om 17:00 uur. Voor ieder toernooi is er een aparte commissie om dit te organiseren. Waar men zich 
op kan geven is per toernooi verschillend. We proberen in ieder geval gelijk te eindigen.  
Iedereen die woonachtig is in Oostrum en 15 jaar (op 3 juni) of ouder is kan meedoen. Ook de leden van de 
S.V.O. en de TC Oostrum, die buiten Oostrum wonen en dan 15 jaar of ouder zijn, kunnen zich hiervoor 
opgeven. 

 
BELANGRIJKE WIJZIGING OPGAVE VOETBALTOERNOOI 

- Voor het stratenvoetbaltoernooi kun je je alleen opgeven bij de straat waar je woont. De 
buitendorpse spelers kunnen zich alleen opgeven bij een straat als daar hun ouderlijk huis nog staat 
maar mogen zich aan melden en zullen dan net als de overige buitendorpse spelers worden “verloot” 
door de organisatie. Op die manier hopen we dat ook minder geoefende spelers zonder problemen 
mee kunnen doen. Het aantal spelers per team blijft ongewijzigd, namelijk 4 veldspelers en één 
doelverdediger. 

- De korfballiefhebbers kunnen zich opgeven voor het stratentoernooi van het korfbal. Hierin zullen 
teams van acht personen (6 vrouwen en 2 mannen) tegen elkaar aantreden. 
We proberen er wel naar te streven de wedstrijden  
(voetbal/korfbal) van 1 straat niet te gelijk te laten spelen.   

- De tennisliefhebbers kunnen zich individueel opgeven voor het tennistoernooi. 
- Voor het jeu de boules toernooi kan men zich individueel opgeven. Er zal worden gespeeld in 

doubletten ( twee tegen twee spelers ) die door de commissie bij loting zullen worden samengesteld. 
De wedstrijdregels zullen voor aanvang aan alle deelnemers worden uitgereikt. De aanvang van de 
eerste wedstrijden zal zijn om 11.00 uur De finale is gepland om circa 17.00 uur. 

 
Je kunt je maar voor één toernooi opgeven omdat de schema’s van de toernooien door elkaar lopen. 
 
Voor deelname aan het voetbal- of korfbaltoernooi kunt u het opgavenformulier invullen en inleveren op het 
adres volgens onderstaande tabel. Aanmelden kan tot zondag 20 mei! 
 
Voor deelname aan het tennistoernooi kunt u het opgavenformulier invullen en inleveren bij Jos Albers. 
Aanmelden kan tot zondag 20 mei! 
 
Opgave voor het Jeu de Boules toernooi kan geschieden tot en met 20 mei door invulling en inlevering van 
onderstaande strook bij een van de volgende adressen. 
M. Künen Watermolenstraat 12. 
 
Voor vragen: 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

MEEDOEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN! 

voetbal: Leo Basten, Watermolenstraat 6, 5807 BJ Oostrum, Tel. 582777, e-mail: lambasten@hotmail.com 
  Ton Broeren, Mgr Hanssenstr 67, 5807 BB Oostrum, Tel. 0649937070 e-mail: ton.broeren@home.nl  
korfbal: Lizanne Arts, Buitenhof 25, 5807 BW Oostrum, Tel. 512034, e-mail : Thijs.lizanne@home.nl  
tennis: Jos Albers, Geysterseweg 10, 5807 AV e-mail: josalbers@hotmail.com 
jeu de boule: Mathieu Künen, Watermolenstraat 12, 5807BJ Oostrum, Tel. 585186, e-mail: mathieu.kunen@home.nl 
 

 

mailto:lambastenl@home.nl
mailto:ton.broeren@home.nl
mailto:Thijs.lizanne@home.nl
mailto:josalbers@hotmail.com
mailto:mathieu.kunen@home.nl


  

MC CATERING SERVICE            

Uw catering in Well. 
 

Voor alle gerechten en arrangementen.  
 

 
Laat u verrassen, 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 

http://www.mccateringservice.com/
mailto:info@mccateringservice.com


 

 

INLEVERADRESSEN VOOR VOETBAL  

Aanmelden bij Adres Aanmeldgebied 

Jan Reijnders Oosterthienweg 16 Oosterthienweg 

Wil Cremers Herenpasweg 1 Herenpasweg + Witte Vrouwenstr + Geeststraat 

Geert Willems v Broekhuizenstr. 63 Van Broekhuizenstraat + Valkenkampstr + 
Hatendonckstr 

Coen Litjens Geysterseweg  13 Geysterseweg 

Ron Cornelissen Ghünenbeek 14 Ghünenbeek +  Eijckenhof  + Het Gevlecht + De 
Horik + Wanssumseweg + Sparrendreef + 
Buskesven 

Lennaert 
Peeters 

Asselberghstr 5 Vlasakker + Mgr. Hanssenstr + Asselberghstr. 

Boy de Kleijn Goetzenhof 3 Binnenhof + Goetzenhof 

Ton van Kessel Jofferspas 22 Jofferspas 

Sjors Gommans Buitenhof  22 Buitenhof + Gildestraat + Watermolenstr. 

Jan Verheijen Randenrade 30 Randenrade herenhuizen en vanaf watermolen + 
Kloosterstraat + Hoefslag 

Lars Kessels Randenrade 58 Randenrade vanaf hoefslag tot herenhuizen 

Berry 
Oudenhoven 

Stationsweg  132 Stationsweg + de Hulst + Westerthienweg + 
Oirloseweg  

Wien Staaks Rosmolenweg 5 Boshuizen 

 
 
 

INLEVERADRESSEN VOOR KORFBAL  

Aanmelden bij Adres Aanmeldgebied 

May v. Rooy Randerade 70 Randerade, Hoefslag, Watermolenstraat 

Annet Jeuken Binnenhof 5 Binnenhof, Goetzenhof, Jofferspas 

Inge Künen Kloosterstraat 7 Kloosterstraat, Asselberghstraat, Vlasakker 

Tielke Vollenberg Mgr.Hanssenstraat 16 Mgr.Hanssenstraat, 
Wanssumseweg,Stastionsweg,Henrie 
Dunantstraat,Buskensven, Sparrendreef 

Petra v. Bergen De Horik 3 Ghünenbeek,De Horik, Het gevlecht, Eickenhof 

Lucienne Litjens Geijsterseweg 13 Geijsterseweg, V. Broekhuizenstraat, Witte 
Vrouwenstraat,Valkenkampstraat, 
Herenpasweg,Geeststraat 

MariekeVollenberg Ooster Thienweg 18 Ooster Thienweg,Wester Thienweg, 
Hatendonckstraat 

Marli Janssen Spurkterdijk 5 Spurkterdijk, Rosmolenweg, Boshuizerweg 

Lizanne Arts  Buitenhof 25 Gildestraat, Buitenhof 

 
 
Inleveradressen voor Jeu de Boule:  M. Künen Watermolenstraat 12. 
 
Inleveradressen voor Tennis:  Jos Albers, Geysterseweg 10, 5807 AV Oostrum 
 
BUITENDORPSE LEDEN SVO kunnen zich per email aanmelden: ton.broeren@home.nl 
 

mailto:ton.broeren@home.nl


 



 

Opgavenformulier stratentoernooi 2012 
 
Kruis 1 hokje naar keuze aan. Je kunt je slechts voor één toernooi aanmelden. 
 
Naam        Leeftijd 
 
Adres 
 
 
 
 
 

Kruis 1 hokje naar keuze aan. Je kunt je slechts voor één toernooi aanmelden. 
 
Naam        Leeftijd 
 
Adres 
 
 
 
 
 
Kruis 1 hokje naar keuze aan. Je kunt je slechts voor één toernooi aanmelden. 
 
Naam        Leeftijd 
 
Adres 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

MEI 
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 

17 Mei  Wandelen        KBO 

20  Mei          Plechtige Mariamis met lof (géén Mariaprocessie!)                 Parochie   

18 - 20 Mei  Jeugdkampen        SVO                                    

22  Mei Mariaviering        KBO                                                                                                                            

25 - 27 Mei  A-toernooi         SVO                          

29  Mei Kienen         KBO 

JUNI 
03  Juni Sing-Inn te Belfeld      Aostrumse Zangkompeneej  

03  Juni Oostrumse sportdag       SVO, TCO, Jeu de boules 

2012 

Ik geef me op voor:     voetbal     korfbal   tennis          jeu de boules 

Ik geef me op voor:     voetbal     korfbal   tennis          jeu de boules 

Ik geef me op voor:     voetbal     korfbal   tennis         jeu de boules 



 



 

Vervolg AGENDA 

05  Juni Intratuin        Zonnebloem Oicastrum 

07 Juni Wandelen        KBO 

08  Juni Fietstocht (Picknick)      KBO                                         

02  Juni  Receptie kampioenen         SVO                                                                                                                       

03  Juni  Stratentoernooi        SVO                             

12  Juni Fietsdagtocht       Zijaktief                           

12   Juni Openbare vergadering (Foyer)     Dorpsraad                                

19  Juni Kienen         KBO                              

20 Juni Midgetgolf (Met Oirlo & Castenray)    KBO 

21 Juni Wandelen        KBO 

23/24 Juni Voetvolley en beachvolleybaltoernooi    ’t Vat en CV de Karklingel 

JULI 
05 Juli Wandelen        KBO 

19  Juli Wandelen        KBO 

28  Juli Jeu de boules (Met Oirlo & Castenray)    KBO 

AUGUSTUS 
02 Aug Wandelen        KBO 

14  Aug Kevelaer  ( Met Oirlo & Castenray)    KBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

16  Aug Wandelen        KBO 

SEPTEMBER 
04   Sept  Openbare vergadering (Thema) Grote zaal   Dorpsraad 

3, 4, 5 Sept Meerdaagse reis       KBO 

06  Sept Wandelen        KBO 

10, 11, 12 Sept Kermis 

18  Sept  Kienen         KBO                                

18  Sept High Tea        Zijaktief 

20 Sept Wandelen        KBO 

24  Sept  Breifabriek (Met Oirlo & Castenray)    KBO 

OKTOBER 
01  Okt Dag van de Ouderen       KBO                                 

02  Okt Excursie Toverland       Zijaktief 

02  Okt Thema bijeenkomst vrijwilligers     Zonnebloem Oicastrum 

04  Okt Wandelen        KBO 

09  Okt Dagreis Wittem (Met Oirlo & Castenray)    KBO 

09  Okt Interne vergadering (Kleine zaal)     Dorpsraad 

12  Okt Boottocht Wanssum       Zonnebloem Oicastrum 

16  Okt Kienen         KBO 

18  Okt Herfstwandeling       KBO 

30  Okt Gezichtsgymnastiek       Zijaktief 

31  Okt  Schone Schijn – Oirlo      De Zonnebloem 

NOVEMBER 
01  Nov Wandelen        KBO 
06  Nov Info-middag (door Nederlandse Brandwondenstichting)  KBO  

08  Nov Algemene Ledenvergadering (Roermond)    Zijaktief 

13  Nov Kienen         KBO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het Rabobank Venray Coöperatiefonds 
 

Rabobank Venray is een coöperatie. Een deel van onze winst besteden we aan 
maatschappelijke projecten. Die betrokkenheid van het wel en wee van de 

plaatselijke samenleving onderscheidt ons van andere banken. Omdat we een 
coöperatie zijn, hoeven we niet te streven naar een zo hoog mogelijke winst. We 

hebben namelijk geen aandeelhouders die tevreden gehouden moeten worden. 
Winst maken is natuurlijk wel nodig. Om de continuïteit van de bank te 
garanderen, om investeringen te kunnen doen en om tegenvallers te kunnen 

opvangen. Een deel van de winst geven we terug aan de lokale samenleving. 
Rabobank Venray heeft hiervoor een fonds in het leven geroepen: het 

coöperatiefonds. In 2011 werd voor een totaalbedrag  
€ 140.083,50 uit het coöperatiefonds toegekend aan goede initiatieven in de 
samenleving.  

 
Onlangs vergaderde de commissie coöperatiefonds (bestaande uit leden van de 

ledenraad van Rabobank Venray) over de binnengekomen aanvragen in de 
eerste 3 maanden van 2012. De aanvragen werden getoetst aan de vastgestelde 
criteria. De volgende aanvragen werden vanuit het coöperatiefonds toegewezen: 

 
- Oudervereniging basisschool De Lier Merselo ontvangt een bijdrage voor 

het opknappen van de openbare speelplaats van de school. 

- Stichting Ontwikkelingssamenwerking Meerlo-Wanssum ontvangt een 
bijdrage voor de organisatie van het Wereldfestival op zondag 2 september 

2012. 
- Stichting Cultureel Centrum (Schouwburg) ontvangt een bijdrage voor 

de aanschaf van een beamer. Van deze beamer kunnen verenigingen en 

stichtingen tegen korting gebruik maken. De oude beamer krijgt een nog 
nader te bepalen nieuwe bestemming. 

- De Stichting Voet- en Fietsveer Blitterswijck-Wellerlooi krijgt een 

bijdrage voor het verbeteren van het fiets- en voetveer. 
- Stichting Landgoed Geijsteren krijgt een bijdrage voor het opknappen van 

de ruïne van het kasteel in Geijsteren.  
 
Met de toewijzing van bovenstaande aanvragen keerde de commissie  

€ 31.400 uit aan lokale initiatieven!  
 
Wilt u ook een aanvraag doen aan het coöperatiefonds? 

Ga dan naar www.rabobank.nl/venray voor meer informatie! 
 

 
 
 

 
 

 
Rabobank Venray 
(0478) 530 300 (particulieren) 

(0478) 530 200 (zakelijk) 
 



 

 
 
 
Iedereen kent in zijn omgeving wel iemand die kanker heeft, er van genezen is of de strijd tegen deze ziekte 
helaas niet heeft kunnen winnen. Vaak heb je de behoefte om “iets” te doen. De leden van Team 2B Positive 
hebben daarom besloten om deel te nemen aan Alpe d’HuZes 2012. Hiermee willen we mensen in onze 
omgeving, die strijden tegen kanker of iemand verloren hebben aan kanker, laten weten dat ze er niet alleen 
voor staan.  
 
Alle leden van Team 2B Positive zijn tussen de 23 en 31 jaar oud, afkomstig uit Noord-Limburg en maken op 
dit moment helaas van dichtbij mee wat het is als een bekende kanker heeft.  
 
Het doel van de Alpe d’HuZes is om op een dag (maximaal) zes keer de bekende Alpe D’Huez in Frankrijk op 
te fietsen en hiermee geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Tijdens de editie van 2011 werd een 
bedrag opgehaald van ruim 20 miljoen Euro !! 
 
Het is de bedoeling om als team zo veel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding met als 
sportieve tegenprestatie het beklimmen van de loodzware Alpe 'd Huez in juni 2012. Door middel van 
sponsoring (bedrijven en particulieren) en diverse sponsoractiviteiten wil Team 2B Positive een bedrag van 
minstens 15.000 euro gaan inzamelen.  
 
Een van deze sponsoractiviteiten is een benefietavond die op vrijdag 4 mei 2012 plaats zal vinden.  
Vanaf 21.00 uur is iedereen van harte welkom in Gemeenschapshuis D’n Oesterham in Oostrum 
(Watermolenstraat 1).Tijdens deze gezellige avond zullen de Fuzzy Morangos geheel belangeloos optreden. 
The Fuzzy Morangos zijn een 8-koppige formatie met een ritmesectie, een blazerssectie en een zangeres. Dit 
collectief creëert nu al ruim drie jaar een geheel eigen sound die het best te omschrijven valt als een mix 
tussen Funk, Pop, Soul, en dansbare Jazz. Zie de website www.fuzzymorangos.nl 
 
De entree bestaat uit een vrijwillige bijdrage. Al het geld dat deze avond opgehaald wordt, komt ten goede aan 
Alpe d’Huzes. Iedereen is van harte welkom! 
 
Voor meer informatie en sponsormogelijkheden, zie www.team2bpositive.nl 

http://www.fuzzymorangos.nl/
http://www.team2bpositive.nl/


 

 


