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GEZAMENLIJKE COLLECTE OOSTRUM.

Aan alle inwoners van Oostrum,
Deze week (vanaf zondag 13 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.

Mocht u de enveloppe onverhoopt niet hebben ontvangen of kwijt zijn geraakt, dan kunt u ook de lijst gebruiken 
die bij dit bericht staat afgedrukt. U vult dan deze lijst in en doet hem samen met het totale bedrag in een eigen 
enveloppe.

Volgende week (de week van 21 april) worden de enveloppen opgehaald. De collectanten hebben een collecte- 
legitimatiebewijs bij zich en verzegelde emmers waar u de enveloppen in kunt doen.

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 bijdrage. 

Vriendelijke groeten, namens het Collectanten Comité Oostrum,

Koos Künen

Watermolenstraat 12

tel: 585186



                      

Paaszaterdag 19 april 19.00 uur: Paaswake             
   (Gemengd Koor)  

voor onze parochie Oostrum en voor de vrede, 

Pastoor J. de Ceuster en Pastoor P. Hoedemaeckers.    

overleden ouders Broekmans-Bovee.  

Paaszondag 20 april 9.30 uur: Paashoogmis               
(Gemengd Koor) 

jaardienst Marie Kleuskens-Thoone en overleden familie, 

jaardienst Joos Hoex, 

Wim Pouwels, 

Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 

familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  

Paasmaandag 21 april 9.30 uur: H. Mis      

ZATERDAG 19 April 
09.00 - 12.00 UUR                                              

(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ



APRIL  
  
   17 Lentewandeling KBO
   18 Vrijwilligersavond SVO
   18 Bloemenactie SVO
   24 Dietiste (Maria v/d Geer over Voeding) ZIJACTIEF
   25 Het Loo De Zonnebloem
   22 - 26 Week van de goede doelen (Gezamelijke collecte) 
  
MEI  
  
   1 Wandelen KBO
   6 Dagtocht KBO
   10 1e Aostrumse Bier Cantus 3 x 11 Ut Göt
   13 Kienen (BIT) KBO
   15 Wandelen KBO
   17 Jeugd kampen SVO
   18 Mariamis Parochie
   20 Mariaviering KBO
   22 Parochiejaarvergadering Parochie
   24 Jeugd kampen SVO
   25 Zondagochtendconcert (Met Venrode) Schouwburg Venray AZKompeneej
   27 Rondleiding bij de Visvijver ZIJACTIEF
   31 Receptie/Stratentoernooi SVO
  
JUNI  
  
   1 Stratentoernooi SVO
   3 Fietstocht (Picknick)  KBO
   2 Picknick (Visvijver) De Zonnebloem
   5 Wandelen  KBO
   8 A-Toernooi SVO
   10 Kienen (BIT) KBO
   11 Midgetgolf (Met Oirlo & Castenray) KBO
   17 Fietsdagtocht & Picknick ZIJACTIEF
   19 Wandelen  KBO
   21 Beachvoetvolleybaltoernooi  
   22 Beachvolleybaltoernooi
   27 Zomeravondconcert (Baarlo) AZKompeneej
  
JULI  
  
   3 Wandelen KBO
   9  Laatste repetitie (2014/2015) Openluchtconcert AZKompeneej                                       
   17  Wandelen KBO
 22/25  Opluistering Fiets4Daagse Venray AZKompeneej
   26 Jeu de Boules (Met Oirlo & Castenray) KBO
  
AUGUSTUS  
  
   7 Wandelen KBO
   12 Kevelaer (Met Oirlo & Castenray) KBO





19 april  09.00u. Inzamelen oud papier
  17.00u. Repetitie Hit-it
21 april  11.00u. Optreden jeugdslagwerkgroep   
   Hit-it in Oploo

* Geen repetities
23 april  16.00u. Leerlingen slagwerk
  19.00u. Repetitie Hit it
  19.30u. Groepsrepetitie trombones en   
   trompetten
  20.00u. Repetitie slagwerkgroep
 
Agenda

3 mei Inzamelen oud papier
17 mei Inzamelen oud papier
18 mei Mariaviering
23 mei Deelname slagwerkgroep Oostrum aan jubileum  
 drumband Oirlo
25 mei Optreden jeugdorkest en anderen

     

COLUMN.

Afscheid.

Elk dorp heeft zo zijn eigen kartrekkers en die heeft 
Oostrum ook.

Joos Linskens is er daar een van.

12 Jaar lang altijd klaar gestaan voor onze gemeenschap 
en ook Toos heeft daar natuurlijk aan meegewerkt, dit 
doe je samen.

Vanwege zijn functie onnoemelijk veel uren doorge-
bracht op het gemeentehuis.

Informatie brengen en halen, korte lijnen.

Ook in het Dorpsradenoverleg was hij zeer actief in het 
dagelijks bestuur.

In Oostrum heeft Joos enkele heikele ontwikkelingen 
doorgemaakt. Denk aan de mogelijke komst van resocia-
lisatie woningen bij de ROOYSE WISSEL. Niet te vergeten 
de mogelijke komst van een INDYCARBAAN op de Blakt.

Voor het eerste stond bijna heel Oostrum op de barrica-
de en met “succes “.

Voor het tweede project waren de meningen erg ver-
deeld. De Dorpsraad, o.l.v. Joos nam een wijs besluit, 
om neutraal te blijven. 

De baan kwam er niet…..jammer  ???!!!

Joos hield niet van geneuzel over een losse stoeptegel, 
of een boom die voor overlast zorgde.

De dorpsraad scoorde goed bij de gemeente, omdat 
men voor een zakelijke aanpak koos.

Er moesten ook beslissingen genomen worden, die niet 
altijd begrepen werden en dus niet in dank werden af-
genomen.

Het Dorpsontwikkelingsplan (DOP ), het Gebiedsgericht 
werken tijdrovende projecten, maar Joos ging er voor. 
Voor hem was het dorpsraadswerk een verrijking van 
zijn leven, zoals hij zelf zegt.

Idealistischer kan het niet.

Ik heb gemeend, als columnist, enkele zaken nog eens 
kort te belichten. Uiteindelijk was hij mijn baas. Het was 
voor mij een goede baas.

Het gaat jullie beide goed en nogmaals bedankt.

O  -  WEE.



Naam

E-mail

Woonplaats

✁

€ 2,50 korting!
Geldig bij Center Parcs Limburgse Peel van

18 april t/m 11 mei 2014.
Vul de coupon in, knip hem uit, lever hem in.

Voor het reserveren van zwemkaartjes zie

www.dagjelimburgsepeel.nl

een dagje naar

Limburgse Peel 
•	Kinder-doe-bad
•	Kikkerfamilie	in	peuterbaden
•	Golfslagbad
•	Waterglijbaan
•	Gratis	parkeren
•	En	nog	veel	meer...

Peelheideweg 25, America



WAT VINDEN JULLIE 
VAN ONS?

De harmonie van Oostrum is op weg naar haar 100ste  
verjaardag. Over 4 jaar is het al zo ver. Wij streven er 
naar om 100 jaar jong te zijn in plaats van 100 jaar oud. 
Waar nodig willen we voortdurend onze koers bijstu-
ren. Daarover denken bestuur en leden na, maar tevens 
willen wij graag weten hoe de gemeenschap waarin wij   
verankerd zijn tegen ons aan kijkt.

Wij zijn ook zeer geïnteresseerd in het beeld van de men-
sen die “niks met de harmonie hebben”. Gun ons een 
paar minuten van jullie tijd en help de harmonie vooruit.

Wij willen jullie daarom vragen om de kleine enquê-
te in te vullen die jullie kunnen bereiken via onze site                 
www.harmonieoostrum.nl .

Bloemenactie

Ook dit jaar weer op Goede Vrijdag en wel op         
18 april 2014 komt de Sportvereniging Oostrum 
vanaf zes uur langs met mooie bloemetjes.

Zorg dat jullie thuis zijn en daardoor leuke plantjes 
kunt kopen. Hiermee wordt de sportvereniging extra 
gesteund.

Zet de volgende bedragen klaar:

1 voor € 2,50

2 voor € 4,00

3 voor € 6,00

4 voor € 7,50

Alvast bedankt en tot vrijdag !!!

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.

V O E D I N G 

Datum: donderdag 24 april 2014

Plaats: D’n Oesterham

Aanvang:    20.00 uur

Op donderdag 24 april 2014 komt diëtiste Maria van de 
Geer uit Venray ons het e.e.a. vertellen over voeding.

De rode lijn gedurende de avond zal zijn:
- gezonde voeding;
- snoepen/extraatjes;
- gewicht.

U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen, 
tot dan!

 





Vraag naar 
Zonnebloemvrijwilligers                
binnen Oostrum:

Na een eerdere advertentie namens onze vereniging 
zijn we al heel enthousiast. Het levert ons nu al nieuwe 
vrijwilligers op.

Voel je je toch geroepen? Dan kunnen we met nog meer 
nieuwe mensen aan de slag. Het zou fijn zijn!

Mensen van alle leeftijden zijn welkom. 

Zoals menigeen weet is de Zonnebloem er voor mensen 
die bv eenzaam zijn en graag bezoek ontvangen, en eens 
een keer naar een activiteiten middag willen komen.

Er zijn verschillende taken voor vrijwilligers mogelijk.

Er kunnen zowel mannen als vrouwen,  als jong 
volwassenen in onze club mee  draaien als vrijwilliger.

Onze taken varieren:

•	 Eens in de 2 jaar in een kleine commissie 
plaatsnemen die de Boottocht  op de Maas 
regelt.

•	 Collecte mee houden.

•	 Een gast bezoeken (frequentie in overleg met de 
gast).

•	 Rijden van gasten naar een activiteit         (5x per 
jaar een afdelingsactiviteit in  de omgeving). Dit 
tegen een kleine vergoeding.

•	 Bestuursfuncties.

Wie zich aangesproken voelt of al een beetje twijfelt          
kan contact opnemen met 

Maria vd Boogaard tel. 585494 of Lucie Broeksteeg               
tel 512037 (s‘avonds).

Zij zullen heel graag nadere uitleg geven .

GRAAG TOT ZIENS BIJ ONZE ZONNEBLOEM!

Het Bestuur.

Hallo Meiden uit Oostrum

Wij zijn 6 meiden uit Oostrum en Venray  en 
wij korfballen in het E1 team van SVO.                                      
(sport vereniging Oostrum).

We vinden het kei leuk en gezellig.

 1 keer in de week op woensdag trainen we en op 
zaterdag spelen we een wedstrijd. In de lente en de 
zomer spelen we buiten op het sportpark en in de herfst 
en de winter spelen we in de gymzaal. 

Misschien ken je de sport korfbal wel omdat je het ooit 
eens hebt gedaan of omdat iemand die je kent het ook 
doet. Misschien wil je de sport wel eens leren kennen.

Wij zouden het leuk vinden als jij alleen of met een 
(paar) vriendin(nen) eens bij onze club komt meedoen. 
Je kunt dan ontdekken of je het net zo leuk vindt als wij.

Vanaf 6 jaar (of bijna 6) kun je starten met korfbal.              
Met 4 a 5 meiden heb je al een team.

Wij trainen op woensdag van 18.30-19.30 uur op het 
sportpark in Oostrum.

Jij mag een aantal weken gratis en vrijblijvend mee 
komen trainen.

Lijkt je dat wat, geef dat dan even door 
aan onze leidster Helga Cornelissen                                                                       
(0478-583374, rhcornelissen@home.nl)

Ook kun je bij haar terecht als jij of een van je ouders nog 
iets wil vragen.

Misschien tot snel op het korfbalveld.

Groetjes Emma, Emma, Janneke, Juul, Roos en Noor

PS. Wij spelen in een team met meiden uit groep 5 en 6 
maar ook als je in een andere groep zit kun je gewoon bij 
ons mee komen oefenen, mocht je het heel leuk vinden 
dan kun je altijd bij kinderen van je eigen groep mee 
gaan trainen.



2e PAASDAG GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR 
Paasactie: bij aankoop van iedere € 500,- een cadeaubon van € 50,- 

(aanbiedingen uitgezonderd) 

 

Bezoek ook onze Meubel-Outlet op de Oosterthienweg 2 

en onze etalage op de Passage 4 in Venray Centrum.  



                                                         

DRIE DORPEN REIS NAAR FRIESLAND                             

ECHT EEN AANRADER, MELDT U TIJDIG...........
                                                                                                      

Bij voldoende belangstelling gaat van 7 t/m10 september de 4-daagse reis van de KBO uit Castenray, Oirlo en 
Oostrum naar Rijs, gelegen in het fraaie Friese Gaasterland, dichtbij het IJsselmeer.  

Op de heenweg door de Veluwe naar het landelijke en mooie hotel wordt even gestopt en dan is er voor iedereen 
koffie met vlaai.  Bezocht worden o.a. het Douwe Egbertsmuseum te Joure, Sonnema Berenburg te Bolsward, de 
alom bekende en prachtige Orchideeën Hoeve te Luttelgeest en op de terugweg het prachtige vestingstadje Elburg.

Ook maken we per boot vanuit Sneek een leuke, riante  Friese merentocht met koffie/gebak en ook lunch  aan                   
boord. Op de derde dag rijden we via de  interessante afsluitdijk naar Texel om op dat wonderschone eiland te 
genieten van een mooie rondrit o.l.v. een gids met vervolgens aldaar nog wat vrije tijd in het bekende badplaatsje   
De Koog.

De loopafstanden zijn elke keer vrij beperkt 

In het rustig gelegen hotel is een muziekavond en een DVD-avond en bij het hotel ligt een groot bosrijk 
wandelgebied, reikend tot aan het IJsselmeer.  Het hotel heeft een lift en het ontbijt en het diner is in buffetvorm.

Alles inbegrepen, dus ook de lunches en het afscheidsdiner, bedraagt de zeer aantrekkelijke reissom 315€. en de 
toeslag bij een eenpersoonskamer bedraagt 22,50€

Aanmelden graag voor 1 juni bij:  Leny Tromp 

                                                                                                                                                                                                                            
De namen zullen in volgorde van aanmelding worden genoteerd.

Na 1 juni geven we alle namen door aan busonderneming Ghielen die verder alles administratief  (ook de eventuele 
verzekeringen)  rechtstreeks met iedereen zal afhandelen, inclusief de betalingen.

4- DAAGSE REIS

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Postcode: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aantal personen: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bloemenactie

Zoals ook in vorige jaren, organiseert de afdeling korfbal van de Sportvereniging Oostrum de jaarlijkse 
bloemenactie. Ook dit jaar weer op Goede Vrijdag en wel op vrijdag 18 april 2014.

Zet de datum alvast in je agenda. Meer nieuws volgt.

De verkoop geldt voor alle leden van de afdeling korfbal.





                                            
1e Aostrumse BierCantus   

                                                         
Een biercantus begint traditiegetrouw met het zingen van het volkslied, gevolgd door het zingen van het lied 
‘Trink,Trink, Brüderlein Trink’. De liederen worden

niet alleen door de BierCantuszangers op het podium gezongen, maar door alle aanwezigen. Daarna worden er nog 
vele bekende meezing nummers gezongen, zoals o.a.‘Het Kleine Café aan de Haven’ Zij Gelooft In Mij’ en ‘Manuela’ 
. Na ieder nummer wordt weer ‘Trink, Trink, Brüderlein Trink’ gezongen. Vervolgens mag er natuurlijk gedronken  
worden.

Iedere bezoeker van de BierCantus krijgt een liederenbundel  waaruit hij uit volle borst met de BierCantuszangers kan 
meezingen.

De opbrengst gaat naar het goede doel: Tini en Jan Kreutz met hun Alpe d`HuZes team.
Het 1e Aostrumse BierCantus zal plaatsvinden op zaterdag 10 mei in d`n Oesterham.                                                       

Kaarten a € 5 euro  zijn te verkrijgen bij Keurslagerij Biermann-van den Eijnden bij het AlleMansCafé en op de 
Goetzenhof 1 (tel. 587304 ).

SVO korfbal
Uitslagen:

De Peelkorf E1 – Oostrum E1   6 - 6

Oostrum D1 – Ajola/De Wilma’s D1  5 - 3 

De Peelkorf C3 – Oostrum C2   4 - 3

United C1 – Oostrum C1    4 - 0

Swift (V) MW1 – Oostrum MW1   19 - 4

Programma:

19  april:

Oostrum E1 – Oranje Wit E1  13.00  De Spar Oostrum

Vios (O) D2 – Oostrum D1  09.30  Tovios Ottersum

Oostrum C2 – De Peelkorft C3  09.00  De Spar Oostrum

Oostrum C1 – United C1   10.15  De Spar Oostrum

De Peelkorf B2 – Oostrum B1  14.00  De Vlies Ysselsteyn

20 april:

Oostrum 1 – Oranje Wit (L) 3  11.00 De Spar Oostrum



€ 15 p.p. (reguliere prijs € 22,80 p.p.)

voor de toegang tot de Aqua Mundo inclusief snackmenu*

ZWEM-SNACK ARRANGEMENT

RESERVERINGEN VIA: WWW.DAGJEMEERDAL.NL

Het Meerdal - Laagheideweg 11 - 5966 PL America 

077 464 7272 - meerdal@groupepvcp.com

Kom lekker genieten in ons subtropisch zwemparadijs.  
Boek het Zwem-Snack Arrangement en geniet van:
• Golfslagbad  • Wildwaterbaan   • Aqua Café 
• Buitenbad  • Sauna (met meerprijs)  • Binnenbad
• Kruidenbad • Superlange glijbaan

Naam:

E-mail:

BON ZWEM-SNACK ARRANGEMENT

Woonplaats:

Voorwaarden:

• Geldig van 18 april t/m 11 mei 2014 • Niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen • Op basis van beschikbaarheid  
• Vooraf reserveren is noodzakelijk • Alleen geldig tegen inlevering van de originele advertentie • Het tarief geldt zowel voor kinderen als volwassenen  
• Niet inwisselbaar voor contanten • Exclusief parkeerkosten.

* Snackmenu: kleine friet + kroket/frikadel + kleine frisdrank

Nu

€ 7,80
korting!

Een dagje zwemmen bij  
Center Parcs Het Meerdal!



JEUGD
Uitslagen   

zaterdag 12 april 2014   

Melderslo A1 S.V. Oostrum A1 3 -2 
S.V. Oostrum B1 SVOC’01 B1 afgelast 
S.V. Oostrum B2G Leunen B2 1 - 0 
S.V. Oostrum C1 Estria C1 2 - 1 
S.V. Oostrum C3G EWC’46 C2G 4 - 2 
S.V. Oostrum D1G SV Lottum D1 2 - 6 
Blerick D4G S.V. Oostrum D2G 2 - 4 
IVO D3 S.V. Oostrum D3G 8 - 2 
Merselo E1G S.V. Oostrum E1 5 - 0 Speler van de week Teun Bom
S.V. Oostrum E2 Kwiek Venlo E2 1 - 16 
S.V. Oostrum E3 Wittenhorst E8 5 - 4 
S.V. Oostrum F1 MVC’19 F2 1 - 3 Speler van de week Wout Verhoeven
Sportclub Irene F7 S.V. Oostrum F2 1 - 3 
Sporting S.T .MP1/2 S.V. Oostrum MP1/2 7 -11 Speler van de week Tim Visser
   
Programma
   
zaterdag 19 april 2014   

ST SV United/BVV’27 B1G S.V. Oostrum B1 14:30 
GVV’57 C1 S.V. Oostrum C1 12:00 
Melderslo C2G S.V. Oostrum C3G 14:00 
FCV-Venlo D4 S.V. Oostrum D2G 9:30 
   
woensdag 23 april   

SV Oostrum F2 Blerick F4 18.30 
   



      2014  

Doelstelling Bedrag

Deze organisatie doet wetenschappelijk onderzoek, geeft voorlichting en 
behartigt de belangen voor iedereen die met dementie te maken heeft.

www.alzheimer-nederland.nl
Bestemd voor de opvang van geestelijk en lichamelijk gehandicapte 
kinderen en ouderen in het “Huis van geluk” Dar-ul-sukun Pakistan. 

Opgericht door Zr. Lemmens uit Oostrum.  
Stelt zich ten doel de preventieve en curatieve bestrijding van 

hersenziekten.

www.hersenstichting.nl

Werkt voor de naleving van de mensenrechten.

www.amnesty.nl
1 op de 3 Nederlanders overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Daar moeten we wat aan doen! Help mee!

www.hartstichting.nl
De Nierstichting zet zich in voor een toekomst met zo min mogelijk 

nierziekten en een betere toekomst voor nierpatiënten.  www.
nierstichting.nl

KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving.

www.kwfkankerbestrijding.nl
Het Longfonds strijdt voor mensen met een longziekte en wil gezonde 

longen houden. Want gezonde longen zijn van levensbelang.  www.
longfonds.nl

Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan mensen in nood. 
Zonder mensen uit te sluiten.

www.rodekruis.nl
Steunt projecten en activiteiten ten behoeve van mensen met een 

verstandelijke handicap.

www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl

De Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed 
t.g.v. brandwonden tot een minimum beperken.

www.brandwonden.nl
De Zonnebloem brengt mensen bij elkaar. We zorgen voor betekenisvolle 
ontmoetingen tussen vrijwilligers en mensen met een fysieke beperking 

door ziekte of handicap. www.zonnebloem.nl
Geeft kinderen met een moeilijke thuissituatie gewoon een beetje geluk.

www.kinderhulp.nl

Bevordert epilepsiebestrijding en epilepsiezorg door middel van 
voorlichting en wetenschappelijk onderzoek.

www.epilepsie.nl

Hartelijke dank 
voor uw bijdrage

Totaal



Senioren   

Uitslagen   

zaterdag 12 april 2014   

Geijsteren Vet SV Oostrum Vet afgelast 

zondag 13 april 2014   

DEV Arcen 1 SV Oostrum 1 0 - 0 
SV Oostrum 2 SVEB 2 3 - 1 
EWC’46 2 SV Oostrum 3 0 - 2 
Heijen 3 SV Oostrum 4 2 - 0 
SV Oostrum 5 EWC’46 3 0 - 1 
SV Oostrum 6 Blerick 8 1 - 2 
DSV VR 1 SV Oostrum VR1 8 - 2 
   
Programma   

zaterdag 19 april 2014   

SV Oostrum Vet SV United Vet 17:00 Hans

zaterdag 19 april 2014   

Sporting ST 1 SV Oostrum 1 18:00 
SV Oostrum 5 Volharding 6 17:00  Math

maandag 21 april 2014   

SSS’18 VR4 SV Oostrum VR1 9:45 
   





Eindelijk.... Kampioen!!

SV Oostrum 2 – SVEB 2   3 - 1

Eindelijk! Na jaren van net niet heeft Awesome 2, oftewel de Ideale Schoonzonen 2.0, eindelijk het kampioenschap 
binnen weten te slepen. Op een prachtige zondag in het zuiden, met de toeschouwers rijen dik langs de kant, werd 
nummer drie SVEB voor de tweede keer dit seizoen aan de zegekar gebonden. Zo werd al drie wedstrijden voor het 
einde de beslissende demarrage geplaatst, eentje die Nikki Terpstra op de dag van Parijs-Roubaix graag zou evenaren.

Maar waar de pollenradar aangeeft dat met name de berk vanaf midden-april voor overlast zorgt, daar gaf de 
kampioensradar uiteraard al weken aan dat een titel voor Awesome 2 in de lucht hing. Een heel grote verrassing was 
het dan ook niet, Wilders die ramadan houdt zou meer verrassen, maar de blijdschap was er natuurlijk niet minder om. 
Want werd vorige week nog gekozen voor een voorzichtig gelijkspelletje, wellicht om kampioen te kunnen worden in 
een thuiswedstrijd, daar werd door de technische staf vandaag een overwinning geëist.

Een geheel nieuwe, en direct dus uiterst succesvolle TS met Henk van Goch, Henri Wilmsen, Tim ‘Tonkelbeen’ Euwes 
en Steef Emons. Een mix van ervaring en gogme enerzijds en jeugdige gretigheid anderzijds. Met mannen die hebben 
mogen ruiken aan de wilde ’60 en de ’70 bewust hebben meegemaakt en jongens die Coca Cola nooit in een glazen fles 
hebben gekocht in de SRV-wagen van Ton ‘Tuut’ en nooit hebben geweten dat Michael Jackson ooit zwart is geweest. 
Een mix die werkt.

En dat vertaalde zich ook vandaag weer naar het veld, waar ook een goede mix is gevonden dit seizoen. Met de 
onbevangen ‘Mighty’ Mike Gommans in de goal en daarvoor een ervaren as met Dennis ‘Nolly’ Nohlmans, Peter 
‘Peerke’ Fleurkens, Tom ‘Mini Flex’ Direks en good-old Marc ‘Mag-het-ietsje-meer-zijn’ Biermann. Een mix die naar 
meer smaakt de komende seizoenen.

Maar ondanks deze fijn-afstelling duurde het vandaag even voor de motor goed was warm gelopen. Er werd het eerste 
half uur wat heen en weer geschaakt, waarbij vooral de pionnen werden verzet en de Koningin en lopers angstvallig 
uit beeld bleven. Kasparov zou er niet door uit het veld worden geslagen en de neutrale toeschouwer zat niet op het 
puntje van zijn stoel.

Maar daarin werd snel verandering gebracht. Want nadat ‘Mini Flex’ in de 31e minuut al een waarschuwingsschot op 
het doel van SVEB had gelost, daar toonde ‘Nolly’ in de 36e minuut zijn klasse. Een vrije trap op ongeveer 25 meter 
van het doel werd onberispelijk in de linkerkruising gekruld. Dit was geen waarschuwingsschot meer, maar een directe 
rechter-hammer! Wat een doelpunt en Oostrum op 1-0!

Tijdens de rust werd Danny ‘Vera’ van Els binnen de lijnen gebracht. Een A-speler die zijn handtekening deze wedstrijd 
nog zou zetten. Zo werd door ut twed begonnen aan de tweede 45 minuten en daarmee aan de laatste horde op weg 
naar eeuwige roem en een plek in de historie van SV Oostrum.

Zoals helft één was geëindigd, zo begon helft twee. SVEB hopend op meer, Oostrum rustig op zoek naar de genadeklap. 
En heel even leek Marcel ‘Spargel’ Staaks die in de 53e minuut uit te delen aan de luidruchtige en  erg aanwezige leider 
van SVEB. Maar zoals het een papa met drie kinderen betaamt, werd dit opstootje rustig gesust door de scheidsrechter 
van dienst. Met al zijn ervaring liet scheidsrechter Camps zich de pis niet lauw maken. Maar dit vonkje leek Awesome 
2 nodig te hebben. Want enkele minuten later was het ‘Vera’ die zijn invalbeurt bekroonde en de beslissende 2-0 liet 
aantekenen! Het kampioenschap was bijna binnen!

Dat ook het bestuur dit aanvoelde bleek uit het feit dat de schaal alvast werd opgepoetst en naar buiten werd gebracht. 
Hieruit sprak vertrouwen. En waar ook vertrouwen uit sprak was de manier waarop Roy ‘Krullie’ van Delft de deur voor 
SVEB in minuut 58 helemaal dicht gooide. Deze ouwe kap-en-draai Koning rondde strak af in de verre hoek. Ut twed op 
3-0 en de bloemen konden uit het water!!

Dat SVEB uiteindelijk nog de 3-1 scoorde was leuk voor de statistici onder ons, maar veranderde niks meer aan datgene 
wat iedereen al lang wist: Oostrum 2, de zeer terechte kampioen seizoen ‘13/’14!

Wat nog wel het vermelden waard is, is het afscheid van twee jonge-oudgedienden van ut twed. Want met dit 
kampioenschap ien de tes, nemen de sterkhouders Eugène ‘Uzi’ Jacobs en Sjors ‘Jordi’ Gommans na jaren trouwe dienst 
afscheid van Awesome 2. Een aderlating die komend seizoen zal woren opgevangen met jeugdigheid en waarvoor 
vandaag al de basis werd gelegd. Want naast de al eerder genoemde jongelingen ‘Mighty’ Mike en ‘Vera’, speelde Guus 
Janssen een hele degelijke wedstrijd, betrad ook Bob ‘d’n Urste’ van Goch nog het veld en hield Thijn Rühl de andere 
spelers de volle 90 minuten scherp. Een mooie mix die de opmaat kan zijn naar meer succes voor Awesome 2 in de 
komende seizoenen. Maar om niet te ver vooruit te kijken nu eerst genieten....  proficiat en proost!!





Verantwoord 1 tot 2 kilo 
per week afvallen

Afvallen kunt u op vele manieren doen, maar het bereikte resultaat 
vasthouden kan alleen maar door: gedragsverandering.

My-LifeSlim is een absolute topper als 
het om lifestyle-interventie gaat.

Bij My-LifeSlim eet u drie gezonde, suikervrije en vetarme maaltijden per dag 
en een paar verantwoorde tussendoortjes. Alles gewoon uit de supermarkt. 
Geen maaltijdvervangers.

Half biscuitje verbranden = 25 keer de trap op!
Is voedingsleer niet uw hobby en bent u niet ziek? Dan heeft het pra-

ten over diëten vanuit de medische benadering geen meerwaarde. 
Wat dan meer bij u past? Op een ontspannen, praktische en eigen-

tijdse manier uw eetgewoontes minimaal aanpassen met een 
maximaal resultaat. 

Samen sterk voor gezondere levensstijl
My-LifeSlim-consulenten helpen u 

stap voor stap op weg naar een 
gezondere levensstijl. En dat, terwijl 

u in een rap tempo gewicht 
verliest zonder honger of 
vervelende bijverschijn-
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My-LifeSlim Maasdorpen
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AUGUSTUS  
  
   7 Wandelen KBO
   12 Kevelaer (Met Oirlo & Castenray) KBO
   20 1e Repetitie (seizoen 2014/2015) (BIT) AZKompeneej
   21 Wandelen KBO
  
SEPTEMBER  
  
   4 Wandelen KBO
   6 Ziekendag De Zonnebloem
   6 Opluistering nationale fietsdag (Rabobank) AZKompeneej
   7 - 10 Meerdaagse Reis KBO
   13 Bloemenactie AZKompeneej
   13 - 16 Kermis 
   17 Doe middag De Zonnebloem
   18 Wandelen KBO
   18 Happen & Stappen ZIJACTIEF
   23 Kienen (BIT) KBO
   26-27-28 Optreden in Treis-Karten a/d Moezel (DLD) AZKompeneej
   29 Breifabriek KBO
   30 Ladies Night (Film Roermond) ZIJACTIEF
  



OKTOBER  
  
   1 Dag voor de Ouderen (Schouwburg Venray) KBO
   2 Wandelen KBO
   7 Boottocht De Zonnebloem
   7 Keukenkruiden (Lezing door Bea Geurts) ZIJACTIEF
  11-12 Expositie Kerkbestuur/Hist kring
   12 Korentreffen (BIT) AZKompeneej 
   15 Spellenmiddag De Zonnebloem
   16 Herfstwandeling KBO
   21 Caberetgroep “utovergerdien” ZIJACTIEF
   21 Kienen (BIT) KBO
  
NOVEMBER  
  
   6 Babbeltrucs KBO
   6 Wandelen KBO
   11 Heel Zijactief bakt ZIJACTIEF
   13 Algemene Ledenvergadering Roermond ZIJACTIEF
   18 Kienen (BIT) KBO
   20 Wandelen KBO
   25 Oudermishandeling (Lezing, Roermond) ZIJACTIEF
  
DECEMBER  
  
   4 Wandelen KBO
   9 Kienen (BIT) KBO
   9 Kerststukjes maken (Met Martine Weijs) ZIJACTIEF
   10 Kerstmiddag De Zonnebloem
   ? Kerststukjes maken (De Watermolen) KBO
   16 Kerstavond ZIJACTIEF
   17 Kerstviering (D’n Oesterham) KBO
   18 Wandelen KBO




