
 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Op 15 juni om 19.30 uur vindt de eerste editie plaats van het Aostrums Bestuurders Café in de foyer van d’n 

Oesterham. Een gezellige en informele gelegenheid om met andere bestuurders in contact te komen en 

informatie uit te wisselen. 

Dit initiatief, ondersteund  door de dorpsraad, is bedoeld voor iedereen die een bestuursfunctie vervult binnen 

een Oostrumse vereniging. Daarom heb ik anderhalve week geleden een uitnodiging gemaild naar alle 

contactpersonen van verenigingen die bekend zijn bij de dorpsraad, met het verzoek om deze uitnodiging door 

te sturen naar hun bestuursleden. Deze lijst is mogelijk niet 100 % volledig of correct.  

Ben je een bestuurder in het Oostrumse en heb je de uitnodiging niet ontvangen, stuur dan even een berichtje 

naar geertthuis@home.nl, dan zorg ik dat je de uitnodiging alsnog ontvangt. 

 
Geert Janssen  
harmonie “Sub Matris Tutela” 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Aan alle inwoners van Oostrum 
 
De gebundelde collecte van 2012 ligt weer achter ons. Ook dit jaar is het resultaat mooi en is het volgens het 
Collectanten Comité Oostrum allemaal naar wens verlopen. 
Op de lijst in dit Oostrum’s Weekblad staan de bedragen die voor de veertien organisaties zijn opgehaald.  
De bedragen zullen, na aftrek van de onkosten voor het kopieerwerk, worden overgemaakt naar de 
betreffende organisaties. 
 
Het Collectanten Comité Oostrum dankt u hartelijk voor uw medewerking. Het was heel prettig dat velen van u 
de enveloppe al hadden klaar staan. Natuurlijk worden de collectanten die de enveloppen hebben 
rondgebracht en weer opgehaald extra hartelijk bedankt voor hun inzet. 
 
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 19                 Sluitingsavond in te leveren kopij 

10 mei 2012             Zaterdagavond 18.00 uur 

mailto:geertthuis@home.nl
mailto:oostrumsweekblad@planet.nl


 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 13 mei 9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)                 
 voor alle moeders,    
 An Camps-Claessens,   
 Mina Derkx,   

Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.                               

 
                   Misdienaars: Jack en Lisan                                                                                                                                                                
 
Donderdag 17 mei 9.00 uur: H. Mis               
 
Zondag 20 mei 9.30 uur: Plechtige Mariamis zonder Mariaprocessie!  
                 (Gemengd Koor en Ensemble van de Harmonie SMT)  
 
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 

 



 

 

 

 Opbrengsten 2012 
 

 

Doelstelling 
 

Bedrag 

 

Steunt projecten en activiteiten ten behoeve van mensen met een 

verstandelijke handicap. 

www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl 

 

€ 392,02 

 

De Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed 

t.g.v. brandwonden tot een minimum beperken. 

www.brandwonden.nl  

 

€ 403,12 

 

Geeft kinderen met een moeilijke thuissituatie gewoon een beetje geluk. 

www.kinderhulp.nl. 
 

€ 385,02 

 

Bevordert epilepsiebestrijding en epilepsiezorg door middel van 

voorlichting en wetenschappelijk onderzoek.   

www.epilepsie.nl 

 

€ 353,47 

         Lourdes Comité 

Het Lourdes Comité collecteert om zieken en gehandicapte inwoners van 

Oostrum in de gelegenheid te stellen een week naar Lourdes te gaan. 

www.lourdes.nl 

 
€ 302,82 

 

 

Deze organisatie doet wetenschappelijk onderzoek, geeft voorlichting en 

behartigt de belangen voor iedereen die met dementie te maken heeft. 

www.alzheimer-nederland.nl 

 
€ 516,74 

 

Levert in 2012 structurele hulp aan sloppenbewoners in Addis Abeba in 

Ethiopië in de vorm van microkredieten en scholing.  

www.vastenaktie.nl 

 

€ 531,37 

 

Stelt zich ten doel de preventieve en curatieve bestrijding van 

hersenziekten. 

www.hersenstichting.nl 

 

€ 531,32 

 

 

Werkt voor de naleving van de mensenrechten. 

www.amnesty.nl 

 

€ 324,92 

 

1 op de 3 Nederlanders overlijden aan een hart- of vaatziekte.  

Daar moeten we wat aan doen! Help mee! 

www.hartstichting.nl 

 

€ 732,17 

 

De Nier Stichting zet zich in voor een toekomst met zo min mogelijk 

nierziekten en een betere toekomst voor nierpatiënten.  

www.nierstichting.nl 

 

€ 552,37 

 

KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk 

onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving. 

www.kwfkankerbestrijding.nl 

 

€ 992,82 

 

Iedereen gezonde longen! Met uw bijdrage lukt dit. Het Astma Fonds 

helpt mensen met ademhalingsproblemen, zoals  astma en de longziekte 

COPD. www.astmafonds.nl  

 

€ 524,88 

 

Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan mensen in nood. 

Zonder mensen uit te sluiten. 

www.rodekruis.nl 

 

€ 474,37 

 Totaal                                               € 7017,41  

 

 

 

= Gezonde longen 

van levensbelang= 

http://www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl/
http://www.nierstichting.nl/
http://www.kinderhulp.nl/
http://www.epilepsie.nl/
http://www.lourdes.nl/
http://www.alzheimer-nederland.nl/
http://www.vastenaktie.nl/
http://www.hersenstichting.nl/
http://www.amnesty.nl/
http://www.hartstichting.nl/
http://www.nierstichting.nl/
http://www.kwfkankerbestrijding.nl/
http://www.astmafonds.nl/
http://www.rodekruis.nl/


 

 



 

Zondagochtend concert Aostrumse Zangkompeneej. 
 

Zondag 13 mei om 11:30 uur zal er een ochtendconcert gegeven worden in de schouwburg van Venray.  
Diverse liederen in verschillende genres zullen daar te beluisteren zijn. 
Voor de muziekliefhebber is dit absoluut een aanrader. 
Dit concert zal verzorgd worden door Sjan Té uit Ysselsteyn en De Aostrumse Zangkompeneej uit Oostrum. 
 
Het concert duurt tot 13:30 uur. 
De toegang is gratis. 

 

 

 

 

 
 
 
Za. 12 mei 09.00u. Inzamelen oud papier 
Ma. 14 mei 18.45u. Repetitie leerlingenorkest  
                          20.00u. Repetitie orkest 
Wo.16 mei 19.00u. Leerlingen tamboerkorps 
                          19.00u. Repetitie Hit-it 
  20.00u. Repetitie tamboerkorps 
 
 Agenda:  
20 mei  Mariaviering 
26 mei Inzamelen oud papier 
 

 

ZATERDAG 12 mei 09.00 – 12.00u. INZAMELEN OUD PAPIER 
 

LOCATIE: PARKEERPLAATS naast 
ALLEMANSCAFE!!! 

 

 

 

 

 
 

 

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.! 

http://www.waakvoorinbraak.nl/


 



 

 
 
 
 
 
 
Uitslagen; 
JuniorenA1 Lottum A1 - Oostrum A1 12-0 
PupillenD1 Lottum D1 - Oostrum D1  10-1 
MiniE  Des E1 – SVO E1   3 - 2 
Programma; 
12 MEI  15:30 UUR 
Oranje Wit (L) A2 - Oostrum A2  
12 MEI  14:00 UUR 
Oranje Wit (L) B2 - Oostrum B1  
12 MEI  12:00 UUR 
Erica C1 - Oostrum C1 
12 MEI  11:00 UUR 
Merselo D1 - Oostrum D1 
12 MEI  10:00 UUR 
Erica D1 - Oostrum D2 
Mini E1 12-5-2012  
SVO E1 - SVOC E1  10:00 uur 
Welpen; 
SVO W2 Merselo W1 Merselo  13.30 uur 
SVO W1 Peelkorf W2   13.55 uur 
SVO W2 Peelkorf W2   14.45 uur 
SVO W1 Oranje-Wit W1   15.10 uur 
15 MEI  19:00 Uur 
Oostrum D1 - De Merels D2  
14 Mei 
Oostrum-DES aanvang 20.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SV Oostrum Jeugd 

Uitslagen 

zaterdag 5 mei 

Venlosche Boys A2-S.V. Oostrum A1,3-4  

Olympia'18 MB1-S.V. Oostrum MB1,3-1 

S.V. Oostrum F3-Melderslo F2,3-5,Speler van de week Okke Roth 

Programma 

zaterdag 12 mei 

GFC'33 A2-S.V. Oostrum A1,15:00 Kampioenswedstrijd 

H.B.S.V. B3-S.V. Oostrum B2,14:30 

S.V. Oostrum MB1-Merefeldia MB1,13:00 

S.V. Oostrum F2-MVC'19 F2G,11:00 

SVOC'01 F2-S.V. Oostrum F3,10:30      vervolg volgende blad. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vervolg SV Oostrum Jeugd 
Programma 

maandag 14 mei 

S.V. Oostrum F1,finale 4 tegen 4 in Oostrum,18:00 

Woensdag 16 mei 

S.V. Oostrum B2-Blerick B2G,19:00 

S.V. Oostrum C1-VVV'03 C1,19:00 

Baarlo D3G-S.V. Oostrum D4G,18:30 

 

SV Oostrum Senioren 

Uitslagen 

zaterdag 5 mei 2012 

Zijtaart Vet.-S.V. Oostrum Vet.,6-0 

zondag 6 mei 2012 

America 1-S.V. Oostrum 1,0-1 

Ysselsteyn 2-S.V. Oostrum 2,2-0 

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

S.V. Oostrum 4-SVOC'01 3,8-0 

S.V. Oostrum 5-SVOC'01 4,1-3 

S.V. Oostrum 6-Volharding 6,2-4 

 

Programma 

zaterdag 12 mei 2012 

S.V. United-BVV Vet.-S.V. Oostrum Vet.,16:30,vertrek 15.45 

zondag 13 mei 2012 

S.V.Oostrum 1- FCV Venlo,14:30,Wedstrijdsponsor Keurslager Biermann-van den Eijnden 

S.V.Oostrum Da 1-Start nacompetitie, 

S.V. Oostrum 6-Stormvogels'28 4,12:00 

 

 

 

 

Gezocht vrijwilligers A toernooi 
 

Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die tijdens het A toernooi 

van de voetbal vereniging op zaterdag 26 en zondag 27 mei  

willen helpen met het ontbijt en de lunch voor 200 hongerige voetballers.  

Opgave kan voor een ochtend, middag, dag of beide dagen. 

 

Voor meer informatie en opgave kun je mailen naar Steef Janssen,  

janssenman@gmail.com. 

 

Verloren zilveren bal. 
 

Ter hoogte van Buitenhof 6 heeft iemand, toen het al donker was, mijn bal weggeschopt.  
Dat is ongeveer een week geleden. 
Het is een zilverkleurige voetbal en ik wil hem graag terug.  
Ligt hij misschien bij u in de tuin? Heeft u hem gevonden? Graag een telefoontje. Telefoon 510713 
 

mailto:janssenman@gmail.com


 

  



 

Oostrum wint laatste competitieduel 
 

Op bezoek bij nummer vijf America heeft Oostrum in de laatste reguliere competitiewedstrijd een verdiende 0-1 
overwinning geboekt. Met de derde overwinning op rij op zak kan de ploeg de nacompetitie voor promotie naar de 
vierde klasse met vertrouwen tegemoet zien. 
Na pakweg 15 seconden kreeg America hun grootste en vrijwel enige kans van de wedstrijd. De plaatselijke 
topscorer Jens Kleuskens verschafte zich vrije doortocht naar het Oostrumse doel maar schoof de bal rakelings 
voorlangs. Hoewel beide ploegen hun best wel deden wisten ze er in de eerste helft nauwelijks een boeiend 
schouwspel van te maken. Veel balverlies in combinatie met een erg kort fluitende leidsman zorgden ervoor dat er 
maar weinig vaart in de wedstrijd kwam. Nadat Oostrum al een paar mogelijkheden om zeep had geholpen leek de 
ploeg na een half uur spelen toch op voorsprong te komen. Een voorzet van Chris Wilschut werd slecht verwerkt en 
kwam voor de voeten van Rik Schlepers die via de benen van Arjan Kempen doel trof. Omdat de Oostrumse spits 
zich echter in buitenspelpositie bevond werd het doelpunt terecht geannuleerd.  
De tweede helft was Oostrum de bovenliggende partij die aanvankelijk wel moeite had om doelrijpe kansen uit te 
spelen. Het stugge America wist er zo nu en dan gevaarlijk uit te komen, overigens zonder doelman Ralph Kessels 
echt op de proef te stellen. In de 63

e
 minuut kwam Oostrum door een toevalstreffer aan de leiding. Een afgeslagen 

corner werd door Bastian Bouwsema hard richting doel gevolleerd waar de bal via het achterwerk van Kees van de 
Ven in het Americaanse doel belandde: 0-1. Hierna kregen de roodwitten in rap tempo kans na kans om de 
wedstrijd vroegtijdig te beslissen. Een kopbal van Kees van de Ven uit een voorzet van Arjan Kempen ging een half 
metertje naast terwijl diezelfde Kempen even later vrij voor de keeper tegen de lat aan schoot. Ook Chris Wilschut 
wist van dichtbij de America doelman niet te verschalken waarna Rik Schlepers de rebound naast het doel schoot. 
Omdat de thuisploeg er niet in slaagde een slotoffensief te beginnen kon Oostrum de kleine voorsprong zonder al 
teveel moeite over de streep trekken. Aanstaande zondag begint Oostrum op eigen veld aan de nacompetitie 
waarin het allereerst aantreedt tegen FCV uit ’t Ven. 
 
 

Weer net niet… 
SV Ysselsteyn 2 - SV Oostrum 2  2 - 0 
Weer net niet. Voor het derde jaar op rij hebben de ideale schoonzonen de competitie afgesloten als nummer twee. 
En hoe toepasselijk ook, ut Twed had dit seizoen heel graag gebroken met die traditie. Want waar Frankrijk het 
Poulidor-syndroom kent en de rest van Nederland het Zoetemelk-syndroom, daar kent Oostrum met ingang van 6 
mei 2012 het Twed-syndroom. 
En is het kampioenschap van  Ysselsteyn dan terecht? Jazeker, na 22 of 34 speelrondes staat de terechte 
kampioen bovenaan. Had het dan niet andersom kunnen zijn? Zeker wel, seizoen ’11 / ’12 was het seizoen dat 
SVO de kansen om kampioen te worden in eigen hand had. En die kans is er tot de laatste wedstrijd geweest, al 
waren er natuurlijk in een eerder stadium al momenten dat het beslist had kunnen worden. Zowel in Oostrums als in 
Ysselsteyns voordeel. Was er in de laatste wedstrijd dan te weinig strijd en inzet van SVO zijde? Natuurlijk niet. Alle 
spelers, technische staf incluis, waren voor de volle 100% gemotiveerd de laatste wedstrijd succesvol af te sluiten. 
Alleen werd er deze wedstrijd te weinig vanuit  de eigen kracht gevoetbald en te veel meegegaan in het spel van de 
Pieëlreuze. En het moet gezegd dat dat ook een verdienste was van de ‘Almost-all-whites’. 
Maar is het seizoen zonder kampioenschap dan mislukt? Zeker niet! Het was wederom een fantastisch seizoen, 
waarin prachtige wedstrijden en resultaten zijn afgewisseld met mindere potjes en resultaten, maar waarin het 
plezier en de saamhorigheid in de groep nooit zijn weggeweest. Een prachtige groep om deel van uit te maken. Al 
is het natuurlijk wel zonde dat op het einde de slagroom op de spreekwoordelijke taart ontbreekt…. 
En dat heeft zeker niet gelegen aan het ontbreken van supporters of aanmoedigingen. Want zowel de laatste 
wedstrijd in Ysselsteyn, als alle voorgaande 21, was dat geweldig! Waarschijnlijk zijn alle wedstrijden die de ideale 
schoonzonen dit seizoen hebben gespeeld de rood-witte supporters in de overhand geweest ten opzichte van de 
blauw-gele, oranje-witte of markeerstift-blauwe. Ook de laatste wedstrijd van het seizoen, toch op Pieëlreuze-grond 
gespeeld, was dit weer fantastisch om te zien. Dus mede namens ‘Trainert’, ‘B’, ‘Kleijntje’, ‘Achten’, ‘Bamboes’, 
‘Jordi’, ‘Uzi’, ‘Bompa’, ‘De Bijter’, ‘Hennie’, ‘Tonkel’, ‘Nolly’, ‘Screbby’, ‘Lassie’, ‘Messi’, ‘Peerke’, ‘Bierie’, ‘Krullie’, 
‘Mini Flex’, ‘Matsoe’ en ‘Keptun’: iedereen bedankt voor alle steun en aanmoedigingen! Graag hopen we u allen 
volgend seizoen weer te mogen begroeten langs de lijn bij ‘De Ideale Schoonzonen 2.0’ 
Tot slot voor de cijferfetisjisten onder ons toch nog even de feiten op een rijtje. Gespeeld in het seizoen ’11 / ’12 zijn 
er 22 wedstrijden, waarvan SVO er 14 heeft gewonnen, 5 heeft gelijk gespeeld en 3 heeft verloren en dus 
automatisch 47 punten heeft weten te vergaren. Met 54 goals voor en 18 tegen is het doelsaldo uiteindelijk op +36 
blijven steken. En dat het aantal punten in mindering op nul is blijven staan, mag geen wonder heten bij een team 
dat de bijnaam De Ideale Schoonzonen draagt…. 
 

 
 
Tot slot iedereen, sponsoren en supporters, nogmaals bedankt en tot een volgende keer! 
 
Aostrum 2. 



 
 
 
 

 

Zonnebloem loterij 2012 
 

Vrijwilligers verkopen Zonnebloemloten 

van 16 mei tot en met 9 juni. 

De loterij van de Zonnebloem zorgt ervoor 

dat wij als vrijwilligers,  
mensen die door ziekte of handicap  

beperkingen hebben,  
kunnen helpen met  

een dagje uit of een vakantie. 
 

Er zijn ook dit jaar weer mooie prijzen te 

winnen. 

De loten kosten € 2.00 per lot.  

Steun onze actie! 
 

Vrijwilligers van de Zonnebloem  
afdeling “Oicastrum”. 



 

 
 

 

 
 
 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AFHALEN (Mei) 
 

 

(A) Maand menu voor 2 personen  € 15,50 

 Babi Pangang 

 Kipfilet met ketjap saus 

 Saté 

 Mini loempia 

 

 

(B) Maand menu voor 4 personen  € 31,00 

 Ti pan kipfilet 

 Babi Pangang 

 Kipfilet met ketjap saus 

 Saté 

 Mini loempia 

  (met nasi, bami of rijst) 
 
 ____________________________________________________ 

 
 

Moederdag 13 mei 

 

serveren wij vanaf 17.00 uur onbeperkt 

Chinees - Indisch lopend buffet   €  12,80 p.p. 

(inclusief soep en nagerecht) 
 

Kinderen 6 t/m 10 jaar    €    7,50 p.p. 
 

Wilt u vooraf reserveren a.u.b.!! 



 

 

INLEVERADRESSEN VOOR VOETBAL  

Aanmelden bij Adres Aanmeldgebied 

Rob Jeuken Oosterthienweg 5 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda wijziging, in tegenstelling van wat in de agenda staat vermeld: 

17 mei is er geen wandelen in verband met Hemelvaartsdag 
De fietstocht met picknick is op dinsdag 5 juni i.p.v. 7 juni. 

  

60 jaar KBO Limburg 
  
KBO Limburg viert dit jaar zijn 60-jarig jubileum. 
Samen met u willen zij ons 60-jarig bestaan vieren met een aantal activiteiten o.a. 
  
Wandelestafette. 
Ook onze afdeling maakt een wandeling van ca. 6,8 km  
Aan het einde van de wandeling is er koffie met vlaai voor de deelnemers (voor rekening van KBO Limburg) 
Route: Rosmolen, Boshuizense bergen, jeneverstruiken, Willebrordus Kapel, omgevallen boom (brug) 
Rosmolen. 
  
Aan het einde van de wandeling is er ko0ffie en vlaai voor de deelnemers (voor rekening van KBO Limburg) 
Plaats van vertrek Rosmolen om 13.30 uur. 
Verzamelplaats om 13.15 uur met de fiets, daarna vertrek naar de Rosmolen. 
Als u op eigen gelegenheid gaat om 13.30 uur bij de Rosmolen. 
Er zijn prijzen voor de mooiste, origineelste of leukste foto's van de wandeltocht. 
  
Aanmelden bij Mia Holtackers tel.583803 

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 



 

 

 

KWEKERIJ DE LIFRA 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND. 
 

MOEDERDAG GEOPEND VAN 10:00 t/m 16:00 UUR 
 

Alles op het gebied van zomerbloeiers. 

Perk-, kuip- en hangplanten tegen de laagste prijzen. 

Surfinia’s in grote 13 cm pot NU vanaf € 1,00 

12 perkplanten lobelia’s NU 12 stuks voor € 1,50 

 

ZOMERKNALLER zaaigeraniums 10 voor € 5,00 

VERDER meer dan 250 soorten en kleuren, 

en natuurlijk de beste potgrond met goede voeding. 
 

KWEKERIJ DE LIFRA, Lorbaan 12A, Veulen, Tel. 0614217697 
 

Non stop geopend ma t/m vrij van 9.00 tot 20:00 uur  

Zaterdags van 9:00 t/m 18:00 uur 

en IEDERE ZONDAG in MEI van 10:00 t/m 15:00 uur 

 
 



 

Natuurfoto en puzzeltocht voor gezinnen  
op het St.Anna terrein te Venray.  
 
Op donderdagochtend hemelvaart 17 mei organiseert  
IVN Geysteren-Venray een natuur- puzzeltocht  
voor kinderen met hun ouders en/of grootouders.  
Tussen 10.00 -11.30 uur kan er gestart worden  
op de parkeerplaats bij het hoofdgebouw op  
het St. Anna-terrein (ingang Noordsingel). 
De gezinnen kunnen zelf bepalen wanneer er wordt vertrokken,  
indien het maar is binnen deze tijd. 
  
Gewapend met een informatieblad met foto’s gaan jullie  
het St. Annaterrein verkennen. 
Onderweg mogen de kinderen  samen met de ouders en/of grootouders een aantal vragen beantwoorden en 
af en toe is het de bedoeling dat er een opdracht uitgevoerd wordt. 
Deze gezellige tocht brengt jullie langs een aantal van de mooiste punten van dit park . Er zijn prachtige 
bomen te zien, historische gebouwen en uniek zijn de stuifduinen op het terrein.  

Aan deze speurtocht zijn geen kosten verbonden.  

IVN Geysteren-Venray heet iedereen van harte welkom.  

 

       
 

Dames ZijActief Oostrum. 
 
 
 

Wandelen met Joof : 
 

Datum: Dinsdag 15 mei 2012 
 

Opgave: Vóór 12 mei bij Antoinet Verheijen Randenrade 30  
tel. 585682 of ´n briefje in de brievenbus. 

Vertrek: Op eigen gelegenheid, 19:00 uur aanwezig bij de 
parkeerplaats van het sportpark van Geysteren. 

 
Namens het bestuur van ZijActief Oostrum tot ziens in Geysteren. 
 
 

 
Thema-avond Alzheimer Café Venray 

 
 
Op maandag 14 mei 2012 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:  
Emotionele gevolgen voor mantelzorgers. 
Gastspreker:  
mw. C. Boumans, psycholoog De Zorggroep en gesprek met mantelzorgers. 
 
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 de avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray,  
Joke Halmans, telefoon (0478) 583806. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEI 
 

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 

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 

 

VERVOLG ZIE VOLGENDE PAGINA. 

2012 



 

 

 

 

 

JUNI 

 

03  Juni Sing-Inn te Belfeld      Aostrumse Zangkompeneej  

03  Juni Oostrumse sportdag       SVO, TCO, Jeu de boules  

05  Juni Intratuin        Zonnebloem Oicastrum 

05  Juni Fietstocht (Picknick)      KBO                                         

07  Juni Wandelen        KBO 

02  Juni  Receptie kampioenen         SVO                                                                                                                       

03  Juni  Stratentoernooi        SVO                             

12  Juni Fietsdagtocht       Zijaktief                           

12   Juni Openbare vergadering (Foyer)     Dorpsraad                                

15   Juni Aostrums bestuurderscafé      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 

 

VERVOLG ZIE VOLGENDE PAGINA. 

2012 



 

 

 

 

 

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 

09  Nov Jaarvergadering (Café zaal Back in Time)    CV De Karklingel 

13  Nov Kienen         KBO 

13  Nov Openbare vergadering  (Foyer)     Dorpsraad 

15  Nov Wandelen        KBO 

15  Nov Verrassingsavond       Zijaktief 

20  Nov Muzikaal Verteltheater      KBO  

23-24  Nov Zitting        CV De Karklingel 

25  Nov Intocht Sinterklaas       Decembercomité 

27  Nov Rondleiding Crematorium      Zijaktief 

 

DECEMBER 
 

06 Dec Wandelen        KBO 

11  Dec Kienen         KBO  

11  Dec Kerststukjes maken       Zijaktief  

11  Dec Openbare vergadering  (Thema) Grote zaal   Dorpsraad 

14  Dec Kerststukjes maken       KBO                              

18  Dec Kerstavond & viering 80-jarig bestaan    Zijaktief 

19  Dec  Kerst viering – Oostrum      De Zonnebloem 

20  Dec Wandelen        KBO 

20  Dec Kerstviering        KBO  

 

VERVOLG ZIE VOLGENDE PAGINA. 
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JANUARI 
 

06  Jan Liedjesmiddag (d’n Oesterham)      CV De Karklingel 

12  Jan Prinsebal (D’n Oesterham)      CV De Karklingel 

19  Jan Jeugdprinsebal (Café-Zaal Back in Time)    CV De Karklingel 

26  Jan Klingelbal (uitreiking Orde van Verdiensten)    CV De Karklingel 

31  Jan Carnavalsbal voor ouderen (D’n Oesterham)    CV De Karklingel 

 

FEBRUARI 
 

03  Feb Wagenoverdracht met aansluitend receptie prins (D’n Oesterham) CV De Karklingel 

08  Feb Schoolcarnaval       CV De Karklingel 

09 t/m 12  Feb Carnaval       CV De Karklingel 

13  Feb Aswoensdag        CV De Karklingel 

 

 

 

2013 



 

 


