
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Oostrum, 31 mei 2012   
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum. 
 
Deze vergadering vindt plaats op dinsdag  12 juni 2012 in D’n Oesterham 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Namens het dagelijks bestuur 
 
J. M. Linskens, voorzitter 
 
 
Agenda: 
 

01 Opening door de voorzitter 
02 Vaststelling van de agenda 
03 Ingekomen en uitgaande stukken  
04 Afspraken gemeente over  “Openbare ruimte”. 
05 Presentatie jaarcijfers “den Oesterham” 
06 Mededelingen 
07 Rondvraag 
08 Sluiting 

 
 

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 23                 Sluitingsavond in te leveren kopij 
7 juni 2012             Zaterdagavond 18.00 uur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

                                                                                            

 

 

 

Zondag 10 juni 9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)                                                                                
uit dankbaarheid voor een Diamanten Bruidspaar                                                       
en voor de overledenen van de familie Muyres-Derks,                                                 
Jos Thielen en Maria Rutten,                                                                                              
Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,                                                                                
familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.                                

                   Misdienaars: Esmee en Sandra                                                                                                               

Donderdag 14 juni 9.00 uur: H. Mis                                                   

 

NB:  Het telefoonnummer van Pastoor A. Keller, Mgr. Hanssenstraat 20, is 851146.                                              

In verband met tijdige publicatie in het Oostrum’s Weekblad en Peel en Maas dient u misintenties e.d.             

vrijdags vóór 18.00 uur op te geven bij kerkbestuurslid  Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  584031.       

                                                                                                                                                                                          

 

Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend, de Noord‐Limburgse HuisArtsenPosten         
Voor Spoedrecepten van uw Apotheek kunt u buiten openingstijden                             

terecht bij een Huisartsenpost. 

TEL. 0900 ‐ 8818 

Bij een melding van vernieling of overlast dan kunt u zich wenden tot de gebiedsmentor van de 
Politie Noord‐Limburg, dhr. R. Coppus of via e‐mail roel.coppus@limburg‐noord.politie.nl 

GEEN SPOED, WEL POLITIE?   0900 – 8844 

Hinder of overlast in de openbare ruimte, of als u vragen of meldingen heeft van praktische 
aard zoals bv. Losliggende stoeptegels, gevaarlijke obstakels e.d. met de: 

GEMEENTE VENRAY      523333 
 MELDINGEN-AMBULANCE-POLITIE-GEMEENTE VENRAY

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN & APOTHEEK

 

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



 
 
 
 
 
JUNI 
 
07  Juni Wandelen        KBO 
09  Juni Uitnodiging P van de Vorle (Gassel)   Aostrumse Zangkompeneej 
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 
27  Juni Laatste repetitie      Aostrumse Zangkompeneej 
  

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                            
15  Aug 1e Repetitie       Aostrumse Zangkompeneej 
16  Aug Wandelen        KBO 
25 Aug  Jaarlijkse feestdag door de 2e tenoren   Aostrumse Zangkompeneej 
26 Aug Luikse Markt        Harmonie 
 
 

SEPTEMBER 
 
02   Sept  Mega concert (Meerlo)     Aostrumse Zangkompeneej 
04   Sept  Openbare vergadering (Thema) Grote zaal   Dorpsraad 
3, 4, 5 Sept Meerdaagse reis       KBO 
06  Sept Wandelen        KBO 
08  Sept  Bloemenactie in Oostrum     Aostrumse Zangkompeneej 
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 
29  Sept  Optreden op de Floriade (14.00 & 15.15)   Aostrumse Zangkompeneej 
 
 

2012 



 

 

 



AOSTRUMS  BEACHVOLLEY EN 
VOETVOLLEYTOURNOOI  2012 
 
In het weekend van 23 en 24 juni aanstaande is er weer het 
jaarlijkse beachvolley en voetvolleytoernooi. 
 
Kortom: zin in een gezellig en sportief weekend? 
Geef je dan nu alvast op! 
 
Een voetvolleyteam bestaat  uit 3 personen ( en evt. 1 of meer 
reservespelers) 
Het inschrijfgeld voor zaterdag bedraagt: € 15,= 
Het maximale aantal teams voor het voetvolley is 12 teams 

 
Een beachvolleybalteam bestaat uit 5 personen (waarvan 2 dames in het veld). 
Het inschrijfgeld op zondag bedraagt: € 30,= 
Het maximale aantal teams voor het beachvolleybal is 24 teams 
(deelnemen aan beide toernooien mag!!) 
 
Wil je je team alvast opgeven? Opgeven kan t/m 16 juni 2012 
 
Dat kan bij: 
 
Arjan Kempen, 06-22626238  óf Bij het Allemanscafé 
 
Nieuw dit jaar! Er zal voor de kleine jeugd een kinderhoek zijn. 
 
Verdere informatie over het programma volgt snel, maar noteer 23 en 24 juni 2012 alvast in de agenda. 
 
VC ’t Vat en CV de  Karklingels 
 
 

  
Beste tennisleden, 
  
Zondag 24 juni is er een jong tegen oud toernooi. We zullen starten om 10.00u en eindigen 
rond 14.00u. Er wordt gezorgd voor koffie, thee en wat lekkers. 
Ter plaatse wordt er gekeken wie er bij oud en wie er bij jong hoort;). 
  

Je kunt je inschrijven tot en met donderdag 21 juni. 
 

Dit kan persoonlijk of via de mail, senioren@tcoostrum.nl of josalbers@hotmail.com.                                
Inschrijfgeld is €5 per persoon en kan op de dag zelf worden betaald. 
  
Sportieve groet, 
  
Activiteitencommissie TCO 
 
 

 
 



        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Zo. 10 juni 12.45u. Defilé Vierdaagse Venray 
Ma. 11 juni  18.45u. Repetitie leerlingenorkest 
  19.30u. Repetitie orkest + leerlingenorkest 
  20.00u. Repetitie orkest 
Wo. 13 juni 19.00u. Leerlingen tamboerkorps 
  19.00u. Repetitie Hit-it 
                    20.00u. Repetitie tamboerkorps 
 
 Agenda:  
 
16 juni Inzamelen oud papier 
16 juni Young Musicians Spread their Wings op de Floriade  
17 juni Deelname orkest aan Limburgs Blaasfestival op de Floriade 
24 juni Deelname orkest en tamboerkorps aan defilé Gildedag Geysteren 
25 juni Laatste repetitie voor de vakantie 
30 juni Inzamelen oud papier 
 
 
 

Muziek maken is gaaf!! 
De nieuwe blokfluitgroep start op woensdag 22 augustus. De lessen worden gegeven door Annemiek Pouwels 
op woensdagmiddag van 13.00 tot 13.45 uur in de Oesterham. De lessen kosten 150.00 euro exclusief 
blokfluit (8 euro) en lesboek (8.00 euro). 

Vraag maar eens aan de leerlingen die dit jaar blokfluitles hebben gehad of het leuk was!!! 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 

Dus zit jij in volgend schooljaar in groep 4 of 5 en wil je graag blokfluit spelen, zingen en dansen in een leuk 
groepje, geef je dan op bij Marian de Kleijn. 

Opgeven kan tot 4 juni 2012. 

dekleijn@home.nl 

Telefoonnummer 580485. 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

Bent u de 55 gepasseerd en nog geen lid van de KBO?  

 

Lees dan verder: 

 

Er zijn veel goede redenen om lid te worden van de KBO : 

 

Wij pleiten o.a. voor: 

 Een goede en betaalbare gezondheidszorg 
 Uw inkomen, behoud van de AOW, de hoogte daarvan en uw pensioen 
 Voldoende, betaalbare, veilige en voor ouderen geschikte woningen 
 Een goed geregeld, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer 

 

Service o.a.: 

 Informatie en verwijzing 
 Ouderenadvisering 
 Rijbewijskeuring vanaf 70 jaar voor € 30.00 
 Belastingservice 

 

Activiteiten: 

 Er zijn allerlei activiteiten voor leden. Men kan deelnemen aan cursussen, 
informatiebijeenkomsten of aan één van de vele activiteiten op sociaal of recreatief gebied. 

 

Extra voordeeltjes: 

 Het ledenmagazine Nestor en het regioblad De Schakel (10 keer per jaar) 
 Kijk op KBO Limburg- de krant voor alle Limburgse KBO’ers (4 keer per jaar) 
 Interessante kortingen (via de ledenpas) op o.a. (zorg)verzekeringen, rijbewijskeuring, diverse 

evenementen en beurzen 
 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat 

De contributie bedraagt € 17.50 per jaar.  

Wilt u ook lid worden en gebruik maken van alle voordelen die hieraan verbonden zijn?                         

Vul dan het formulier in en bezorg dit bij het secretariaat. (zie briefhoofd) 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
AANMELDINGSFORMULIER 
Lidmaatschap KBO t.b.v. Ledenadministratie 
 
Persoons/adres/overige gegevens 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
 

HOOFDBEWONER MEDEBEWONER 

NAAM 
 

  

VOORLETTER(S) 
 

  

TUSSENVOEGSEL 
 

  

STRAAT 
 

  

HUISNUMMER 
 

  

POSTCODE 
 

  

WOONPLAATS 
 

  

TELEFOONNUMMER 
 

  

E-MAIL ADRES 
 

  

GESLACHT M/V 
 

  

GEBOORTEDATUM 
 

  

NAAM VERZORGINGSHUIS 
 

  

KAMERNUMMER 
 

  

NAAM AFDELING 
 

OOSTRUM IDEM 

 
 
 
MET INGANG VAN: …………………………………. 
 
 
HANDTEKENING”  …………………………………. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

KIENEN 
 
 
 

 
19 juni om 14.00 in Back in Time 
 
 
 

 
 
 
Op donderdag 28 juni aanvang 10.30 uur wordt weer het jaarlijkse                      
K.B.O.Jeu de Boules toernooi gehouden, op de banen achter de Perdsstal                 
aan de Kempweg. Er wordt gespeeld in doubletten.  
Deelname is mogelijk voor alle personen vanaf 55 jaar.  
Inschrijfgeld bedraagt € 3,50 per persoon, te voldoen bij aanmelden.                           
Tevens doorgeven  wie je partner is. 
 
Aanmelden tot 20 juni bij: 
    
Th. Linskens, Gildestraat 11, Oostrum 
 
 
 

 
 
MIDGETGOLF  
 

 
20 juni organiseren we weer gezamenlijk met Oirlo en Castenray                                            
midgetgolf op de Witte Vennen te Oostrum. 

 Aanvang :  13.15 uur 
 

Uw aandeel in de kosten is € 3.50 per persoon (2x koffie met vlaai) te voldoen bij aanmelding,. 
Overige consumpties graag zelf halen en meteen afrekenen. 
 
 
I.v.m. de  indeling uiterlijk 17 juni aanmelden bij Leny Tromp door invulling van onderstaand strookje. 
 
 

 
 
Midgetgolf 
 
Naam: ………………………………… 
 
Aantal personen: …………… 
 
 
 



 



 

SV Oostrum Senioren 
 
Uitslagen 
 
3 juni 2012 
S.V. Oostrum 1-Milheezer 
boys 1,4-1 
 
Programma  
 
10 juni 2012 
S.V. Oostrum 1-Ollandia 1 ,14:30 bij Boekel Sport 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 



Oostrum door naar volgende ronde. 
Oostrum heeft de nederlaag in en tegen Arcen van vorige week blijkbaar goed verteerd. In Merselo wonnen de 
rood witten in een gelijk opgaande wedstrijd uiteindelijk ruim, doch enigszins geflatteerd, met 4-1 van 
Milheezer Boys. 

Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat Oostrum een ruime zege binnen zou halen. De Brabantse 
tegenstander opende ongekend fel en joeg Oostrum op elke positie van het veld op. Dit zorgde voor een 
onrustig begin zonder dat dit hele grote kansen opleverde. Na een klein kwartier ging de Milheezer storm 
ietwat liggen en kreeg Oostrum meer het initiatief.  

Een mooie aanval over de linkerkant werd beëindigd met een prachtige harde voorzet waar Chris Wilschut net 
niet van kon profiteren. Even later was de voorsprong dan toch bijna daar toen een indraaiende vrije trap door 
Kees v.d. Ven buiten bereik van de doelman op de paal belande. Het tempo bleef hoog en de wedstrijd ging 
op en neer met de Brabantse gasten als iets beter voetballende ploeg.  

Enkele keren kwamen ze dan ook gevaarlijk in de buurt van het Oostrum doel met als hoogtepunt een schot 
wat boven doelman Ralph Kessels op de lat eindigde. De rust werd echter bereikt met een dubbelblanke 
stand. 

Na de rust ging de wedstrijd door in 
het hoge tempo van de eerste 45 
minuten met dat verschil dat er nu 
wel gescoord werd. Na een klein 
uur brak spits Arjan Kempen de ban 
door een goede vrije trap van Hans 
Custers onberispelijk binnen te 
knikken: 1-0. Oostrum ging door en 
amper twee minuten later werd de 
voorsprong verdubbeld toen Bastian 
Bouwsema mee opkwam en een 
een-twee aanging met spits 
Kempen.  

Vrij voor de doelman maakte de 
rossige libero geen fout: 2-0. Oostrum leek op rozen maar amper een minuut hierna was de marge weer 
verkleind tot 1. Een voorzet van rechts werd door een volledig vrijstaande Milheezer Boy binnen gekopt. De 
gasten roken bloed en zetten vol aan voor de gelijkmaker.  

Het doelpunt viel echter aan de andere kant toen Chris Wilschut op rechts een prachtige actie maakte door 
vier man het spreekwoordelijke bos in te sturen en Arjan Kempen een niet te missen kans bood: 3-1. Het 
hoogtepunt moest echter nog komen voor Oostrum toen Ruud Custers onder luid applaus vier minuten voor 
tijd zijn rentree mocht maken na twee jaar blessureleed.  

Dat hij het voetballen nog niet verleerd is bleek bij zijn eerste balcontact waarbij hij zich knap vrijspeelde en de 
bal net naast krulde. Een minuut later was het echter wel raak toen Chris Wilschut op rechts weer doorging en 
zijn maatje Ruud vrij voor het doel vond: 4-1. Vlak hierna floot de goed leidende arbiter af en was de zege een 
feit. Een mooie zege die echter net zo goed de andere kant op had kunnen vallen. 

Oostrum mag nu volgende week de strijd om promotie vervolgen met een wedstrijd tegen Ollandia uit Sint 
Oedenrode. Deze wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van Boekel Sport in Boekel. Hopelijk tot dan!!! 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hallo Dorpsgenoten, 
 
Ook dit jaar zet ik me opnieuw in voor de stichting ‘Naar de top voor KiKa’, een stichting die zich inzet voor het 
meest kwetsbare deel van de bevolking dat getroffen wordt door de verschrikkelijk ziekte kanker. 
Dit jaar heb ik als oneliner “Een gezond (klein-)kind is niet alleen goud, maar ook een donatie waard!” 
Vol trots vertellen we immers over onze kinderen en kleinkinderen, wetende dat gezondheid toch wel het 
hoogste goed is wat er bestaat. 
Ik doe dan ook een beroep op alle vaders, moeders, opa’s en oma’s om stil te staan bij mijn oneliner en geld 
te doneren voor hen die leiden onder de ziekte, de behandeling of de gevolgen van de behandeling. 
 

Ook maak ik van de gelegenheid gebruik om het Allemanscafé en slagerij Biermann te bedanken voor de 
sponsoring tijdens de whiskyproeverij. Deze activiteit bracht 1645 Euro in het laatje voor ons goed doel. 
 

Op 20 juni heb ik ook een seminar georganiseerd met als onderwerp “Doelen bereiken en mensen in 
beweging krijgen”. 
Een seminar met goede sprekers die zich gaan buigen over coaching op scholen, mentale coaching in de 
topsport en houdingsverandering door NLP. 
Kijk hiervoor op de site www.naardetopvoorkika.nl en meld je aan. Ken je anderen geïnteresseerden attendeer 
deze dan op de seminar. Mocht je graag een poster hebben om op jouw werk op te hangen kom dan even 
langs of stuur een mail naar pietvdven@home.nl  
 

Kom jij in beweging? Doneer dan op onderstaand rekeningnummer o.v.v. Piet van de Ven 
 

 

 



                                                          
 

 
Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 11 juni 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:  
Medicamenteuze behandeling bij dementie?! 
Gastspreker:  
dhr. E. Hofma, psychiater Vincent van Gogh Instituut. 
 
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. 
 

 
De nachtzwaluw avondwandeling. 

  
 

 
Op vrijdagavond 8 juni organiseert IVN Geysteren-Venray een nachtzwaluw avondwandeling. 
De nachtzwaluw, de naam zegt het al,  is een grote nachtvogel die maar een korte tijd in Nederland blijft. 
Begin mei komt hij of zij en in september vertrekken ze weer naar Afrika. Hun voedsel is uitsluitend vliegende 
motten en kevers, die ze met opengesperde bek proberen te grijpen. Het legsel bestaat uit 2 eieren, die 
zomaar op de grond gelegd worden. Ze hebben dus geen echt nest. Ze beginnen te broeden 18 dagen voor 
volle maan, omdat ze dan met volle maan, beter kunnen jagen op de insecten. 
Na 18 dagen komen de eieren uit. Ook als het nest verstoord wordt, wachten ze weer met leggen tot 18 dagen 
voor volle maan. Meestal leggen ze echter maar een keer eieren. Het mannetje heeft witte vlekken op staart 
en vleugels. Het geluid dat ze maken met de vleugels, is een klappergeluid, en met de bek maken ze een 
snorrend geluid, dat ver te horen is. Hopelijk zullen we deze prachtig gecamoufleerde vogel horen en zien op 
de wandeling. 
De wandeling begint om 21.00 uur en start bij de schaapskooi in Bergen. 
In Well gaat U voor het Pannekoekhuis het Spiegelbeeld, richting grens, de Wezerweg op, kruising Veenweg 
linksaf, kruising over, 1e weg links, Schaapskooi.  
. 
 
 



 



 
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 
28  Okt Optreden in het bejaardenhuis (De Nieuwenhof, Deurne) Aostrumse Zangkompeneej 
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 
10  Nov Muziek met Smaak                                                                    Harmonie                           
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 
25  Nov Korentreffen in Oostrum (B.I.T.)    Aostrumse Zangkompeneej 
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  
 
 



 




