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Aan alle inwoners van Oostrum 
 
De gebundelde collecte van 2016 ligt weer achter ons. Dit  jaar is het resultaat 
zelfs wat beter dan vorig jaar en is alles volgens het Collectanten Comité 
Oostrum  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 
 
 
OPROEP: NEEJE ARTIESTE GEZÒCHT! 
 
Weej zien op zuuk nor neej talent!  
 
Meense mit humor, ‘n goej stem of ‘n ânder uutzonderlek talent.  
Kom van de baank af en laot òw zien beej ‘t leukste evenement van ‘t jaor: de Zitting. 
Hedde geej een super leuk idee vur ‘n stuk, meld òw beej òs… Leuk mit ‘n groep 
kámmeräöj, as duo of allieën. 
 

De zittingsaovende zien dit jaor op 18 en 19 november. 
 
Meld òw án beej ozze vurzitter Arjan Kempen: zitting@karklingels.nl of 06-22 62 62 38 
 

De Kemmissie Zitting 
 

 Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan 
daarvoor op vrijdag 13 mei terecht bij stichting De Kemphaan aan het Kennedyplein 1  
te Venray. Vooraf moet wel even een afspraak worden gemaakt via 0478-586706.              

De kosten bedragen € 30. De volgende keuring zal zijn op vrijdag 10 juni. 

 

 



ZATERDAG  7 Mei 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

2 mei    20.00u. Repetitie orkest
4 mei 19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

7 mei Inzamelen oud papier
21 mei Inzamelen oud papier
22 mei Opluistering Mariaviering
23 mei Selfie-concert
29 mei  Optreden jeugdorkest en    
  jeugdslagwerkgroep Hit-it in Oirlo



Zondag 1 mei 9.30 uur: Hoogmis (pater P. Pubben) (orgelspel)     

 overleden ouders Lei en Marie Janssen-Gommans,  
 overleden familie Hendrix-Geurts,
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.    
 17.00 uur: Doop van Reagan Anthony Ulysses Campagnard  

Dinsdag 3 mei  9.00 uur: rozenkransgebed met aansluitend de heilige mis
 ter ere van Maria van Oostrum “Behoudenis der kranken”                          
 (pastoor B. Clemens).

Hemelvaartsdag 5 mei  9.30 uur: Hoogmis (pastoor B. Clemens) (Herenkoor)    

 voor onze parochie Oostrum, voor eenheid in de wereld, 
 voor vriendschap en vrede,
 voor alle slachtoffers van oorlog, onderdrukking en geweld.    

NB:   
In de komende meimaand/Mariamaand is er elke dinsdag (dus op 3-10-17-24-31 mei)
om 9.00 uur een rozenkransgebed met aansluitend de h. mis ter ere van de H. Maria 
van Oostrum “Behoudenis der kranken”. Pastoor B. Clemens is de voorganger.  

Zie ook de website van de parochie Oostrum: www.parochieoostrum.nl

 Tel.nr. van pastoor B. Clemens, Hoenderstraat 16, 5855 AH Well, is 0478-501202.  

	 In	verband	met	tijdige	publicatie	in	het	Oostrum’s	Weekblad	en	Peel	en	Maas		
	 dient	u	misintenties	e.d.	vrijdags	vóór	10.00	uur	op	te	geven	bij	kerkbestuurslid	
 Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  0478-584031.         

                                                              
 
 
 

 
Hobbymiddag,  
 
Datum: maandag 2 mei en maandag 23 mei 
Aanvang: 13.30 uur 
 
Op verzoek van de leden, hebben we op bovengenoemde data het knutselen toegevoegd. 
Wilt u graag kaarten maken, breien, haken of gewoon gezellig een kopje koffie drinken, u bent van harte welkom. 
 
Kom vrijblijvend naar de Watermolen.  
 
 
 
 
 





              Vier seizoenenwandeling:                                                              
 Lente in het Maasheggengebied  

 
Op zondag 1 mei organiseert IVN Geijsteren-Venray in het afwisselende landschap rondom Groeningen de 
lentewandeling in het kader van de 4-seizoenen-wandelingen. We starten om 10:00 uur bij de kleine parkeerplaats 
(Schans 4) bij de St. Antonius- en Nicolaaskapel in Groeningen. Deelname is gratis.  
 

De wandeling start in het dorp Groeningen. Een dorp met een op 
zich al boeiende geschiedenis die terug gaat tot de tijd van de 
Franken. Maar het gebied werd ook al ver voor de tijd van de 
Franken, regelmatig doorkruist. Daarvan getuigen meerdere 
archeologische vondsten, waarvan de oudste dateert van zo’n 
10.000 jaar geleden, uit de tijd van de jagers en verzamelaars. Dat 
en nog veel meer zal aan bod komen tijdens de wandeling die ook 
door de Zure pas, de Zoete pas, de uiterwaarden van de Maas en 
over het rivierduin de Groeningse Bergen zal voeren,.  
Met een beetje geluk staan de Groeningse Maasheggen volop in 
bloei. In de heggen zijn de dominante bloeiers de Sleedoorn en de 
Meidoorn. De Sleedoorn staat als eerste in bloei, in april en de 
Meidoorn, de benaming doet het al vermoeden, volgt een maand 

later. Maar hoe dan ook, zal er op deze eerste dag van de meimaand genoeg te zien èn te horen zijn. In het prille 
lentegroen van de heggen en het bebost rivierduin zullen vogels al kwetterend druk in de weer zijn. Nesten zijn of 
worden gebouwd. Eieren zijn of zullen binnenkort worden gelegd. Intussen zal het ook in de vele dassenburchten op de 
Groeningse Bergen krioelen van het jonge leven. Een dassenpaar heeft in het voorjaar al gauw drie tot vijf jongen ‘in de 
opgroei’. Dassen zullen we overdag niet te zien krijgen, maar dassensporen wellicht des te meer.  
 

8 mei a.s. laatste thuiswedstrijd SV Oostrum 1 in teken van actie  

“Ton Arts in de bres voor Alpe d’Huzes”  

Ton Arts, lid van onze vereniging en spelend in ons veteranen team, zal dit jaar de bekende alpenreus in Frankrijk gaan 
bedwingen. Onder het motto “opgeven is geen optie” zal hij de sportieve uitdaging aangaan met als doel zoveel 
mogelijk geld in te zamelen in de strijd tegen kanker. Om Ton hierin een steun in de rug te geven willen we de 
opbrengsten van de laatste thuiswedstrijd van ons vaandelteam aan hem, en uiteindelijk natuurlijk KWF,  schenken.            
De volledige opbrengst van de loterij en entreegelden zullen gedoneerd worden. Wij hopen dan ook van ganser harte 
dat velen van jullie Ton mede ondersteunen en hopen u die dag te zien op ons mooie sportpark “de Spar”.  

Bestuur sv Oostrum 

 



Verrijdbare buitenkeuken

Barbecuen  
met een échte 
buitenkeuken!

1388.-
Ook nog uit te breiden. 

Henk Bovee Horst
Handelstraat 13  •  T 077- 397 90 00  •  www.bovee.nl

Al ruim 45 jaar hét vertrouwde adres voor keuken en badkamer!

 

  

 

 
 

In week 17 zijn de aanbiedingen: 

1 KG.BRAADWORST                                                                                               
1 KG. SPEKLAPEN                                                                                              

&                                                                                                                                         
1 KG. GEHAKT 

SAMEN VOOR € 9,90                                                                                               

PROEF EN BELEEF EDELBRONS  

OP 5 MEI OPENING - OPENDAG 

 

 



ZONDAG 8 MEI OPEN DAG                                                                                                                        
ZORGBOERDERIJ SAMEN OVERLOON 
 
Het is zondag 8 mei al weer acht jaar geleden dat zorgboerderij Samen 
zijn deuren opende. Reden voor een feestje en eens even stil te staan 
bij de afgelopen jaren. 
 
Als het leven niet wil, en lichaam of geest valt even stil, dan is er niet 
altijd een lach, maar samen kunnen we zin geven aan de dag! Deze 
tekst stond in de Overloonse carnavalskrant bij onze advertentie en 
verwoordt heel mooi onze doelstelling. 
 
‘Samen’ biedt in een rustige en ruimtelijke omgeving dagbesteding aan volwassenen met een lichamelijke beperking 
zoals slecht lopen, horen of zien. Daarnaast komen er ook mensen met een niet aangeboren hersenletsel of een 
geestelijke ziekte zoals dementie, autisme of psychische klachten. De meeste bezoekers van onze zorgboerderij komen 
uit de omgeving van Overloon en wonen vaak nog zelfstandig. Door de kleinschaligheid is er veel ruimte voor 
persoonlijke aandacht, want hoewel we heel veel samen doen heeft elke bezoeker wel zijn eigen plan. Dat varieert van 
oefenen in communicatie, contacten leggen en je eigen mening geven tot structuur brengen in het dagritme. We 
hebben veel oog voor de individuele situatie van de bezoeker maar ook voor het thuisfront. We spelen in op 
veranderingen en ontwikkelingen in de thuissituatie en zoeken samen naar oplossingen daarvoor. We nemen tijdelijk de 
zorg uit handen van de mantelzorger, waardoor deze tot rust kan komen. Hierdoor kunnen onze bezoekers langer thuis 
blijven wonen. 
 

De werkzaamheden op de zorgboerderij staan in het teken van het boerenleven: 
buitenlucht, een rustige en ruimtelijke omgeving, het zaaien en oogsten, de natuur en 
haar seizoenen, het contact met de dieren en lekker bezig zijn. Onze activiteiten zijn 
zowel gezamenlijk als individueel. Wat we in ieder geval dagelijks samen doen is de 
Brabantse koffietafel, met altijd verse soep en rauwkost er bij. Maar ook gaan we er 
wel eens gezamenlijk op uit om een ijsje te eten, Overloonse kermis te vieren of 
gewoon bij iemand thuis op bezoek te gaan. 
 
Het Samen in de naam is op alle fronten waargemaakt. Samen met onze vaste 
krachten en het team van vrijwilligers hebben we het wij-gevoel en de 
gelijkwaardigheid hoog in het vaandel staan. Ons uitgangspunt is dan ook: onze 
vrijwilligers komen op bezoek en onze bezoekers komen vrijwillig. We prijzen ons rijk 
met de betrokkenheid van zoveel vrijwilligers. Velen hebben in de zorg gewerkt of 
doen dat nog steeds. Anderen hebben affiniteit met de natuur of komen uit het 
boerenleven. En dan hebben we ook nog een aantal vrijwilligers voor incidentele 
klusjes of begeleidingsmomenten. 

 
Op het keurmerk kwaliteitswaarborg zorgboerderij dat we hebben gehaald zijn we best trots, maar veel tevredener zijn 
we met de waardering van onze bezoekers. Daar doen we het voor en blijven we het doen. Onze richting voor de 
toekomst blijven de waarden van de natuur en het gezonde boerenverstand. 
 

Wandeltocht 
 

En dan nu meer over het feestje! Wat gaan we doen op 8 mei? 
Er is een wandeltocht waar iedereen gratis aan kan deelnemen. Deze zal ongeveer 8 km zijn en het vertrekpunt is vanaf 
onze boerderij. Start van 10.00 uur tot 14.00 uur. 
Verder hebben we een open dag van 10.00 uur tot 16.30 uur en iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen 
nemen. Onze bezoekers, het vaste team en al onze vrijwilligers, vinden het leuk om jullie rond te leiden over ons erf. 
Wij van ‘Samen’, onze bezoekers en het team, maken op 3 juni aanstaande een boottocht over de Maas.  
We hopen op de wind in onze zeilen, zowel op de dag zelf als voor de komende jaren. Maar we hebben er vertrouwen 
in, SAMEN gaat dat ongetwijfeld lukken! 
 
Voor meer informatie kijk op onze vernieuwde website www.zorgboerderijsamen.nl 
Of bel ons op 06-11481234 Adres Venrayseweg 19 Overloon 
 



Daarom

• Komt bij u thuis.
• Deskundig en eerlijk advies.
• Lokaliseren en oplossen van problemen.
• Alles wordt voor u aangesloten en ingesteld.
• Ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar.
•• Alles voor bedrijf, thuis, auto of boot.

                 info@in2sound.nl | Tel: 06-14653208



OOSTRUMSE  HULP  AAN  KINDEREN  VAN  VLUCHTELINGEN. 

 

Geen Vluchtelingenopvang in Oostrum, toch voelen mensen uit Oostrum mee bij het Europese vluchtelingen probleem. 

Na zelf ieder jaar van een vakantie te hebben genoten in verre landen, offert Roland van Soest en zijn vriendin Evelien, 
dit jaar hun vakantie op aan hulp aan vluchtelingen. Zij richten zich voornamelijk op kinderen in de opvangkampen in 
Lesbos in Griekenland. Deze zwakke doelgroep heeft de meeste hulp nodig. 

Omdat ze beide wel eens gedoken hebben in de Egeïsche Zee, tussen Turkije en Griekenland, weten ze hoe gevaarlijk 
zo’n overtocht is in gammele bootjes. Kinderen die niet kunnen zwemmen, stelt U zich dat eens voor. 

Kinderen die door het oorlogsgeweld  uit hun land zijn verdreven, waar ze  normaliter hun  toekomst wilden opbouwen. 
Velen van ons zullen zich nog wel kunnen herinneren wat het betekend om alles achter te moeten laten. 

Via contact met hulporganisaties hebben ze hun hulp aangeboden voor twee weken. 

Dat kan zijn, hulp in opvangkampen e.d. 

Via dit bericht willen zij wat geld inzamelen, via donaties. 

Voor dat geld worden ter plekke goederen gekocht, zoals eten,drinken, kleding, medicijnen, toiletartikelen, luiers e.d. 
voor de zwakste doelgroep…kinderen. 

De kosten voor twee weken verblijf zijn geheel voor hun rekening. De vliegreis wordt gesponsord door de werkgever 
van Roland,  ENERGA BV  Venlo. 

Vertrek staat gepland op 4 mei a.s. Tot die datum kunt U  uw donatie doen. Dat kan simpelweg d.m.v. geld in een 
enveloppe in de brievenbus op Geeststraat 4 te deponeren.  Per bank kan ook op rekening NL 19RABO 0140010580 ten 
name van R.N.L. van Soest. O.v.v. donatie. De donaties kunnen uiteraard anoniem gedaan worden.  

Bij terugkomst zullen zij U verslag doen van hun bevindingen, zodat U weet of Uw donatie goed besteed is. 

U kunt de financiële thermometer volgen op: www.dreamordonate.NL/5375-bootvluchtelingen-helpen. 

Alvast bedankt voor Uw hulp. 

N.N. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AFHALEN !   (APRIL) 
 

(A)    MAANDMENU VOOR 2 PERSONEN 
 

 Gebakken kipfilet met zoetzuur en beetje scherpe saus 
 Tjap tjoy 
 Sate 
 Mini Loempia 

 
 

(B) MAANDMENU VOOR 4 PERSONEN 

 
 Gebakken kipfilet met zoetzuur en beetje scherpe saus 
 Babi pangang 
 Tjap tjoy 
 Sate 
 Mini loempia 

 (Met Nasi – Bami of Rijst) 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Op 5 mei [donderdag] Hemelvaartsdag, 8 mei [zondag] 
15 en 16 mei [zondag en maandag] Pinksteren 

 
serveren wij Chinees-Indisch Lopend Buffet 13.50 euro per persoon 

Kinderen 6 t/m10 jaar 8.00 euro 
 

Vanaf 17:00 uur  onbeperkt eten, inclusief soep en nagerecht 
 

Wilt U vooraf reserveren a.u.b !! 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.denschellaertwanssum.nl 



Synthese biedt binnenkort diverse gratis trainingen aan in Venray.  
Twee trainingen zijn hieronder uitgelicht. 
 
 

Ouders met inwonende volwassen kinderen 

De training bestaat uit drie bijeenkomsten en is gratis. 

Een goede relatie onderhouden met je volwassen kind is niet altijd even gemakkelijk. Wanneer spanningen thuis te 
hoog oplopen weten veel ouders niet langer wat ze nog kunnen doen. Daarom is er deze training voor ouders die 
problemen ervaren in de omgang met hun volwassen kind. Data: 17 mei, 31 mei en 14 juni van 19.00 tot 21.00 uur.  
 
Blijf in Balans: training voor mantelzorgers 

De training bestaat uit drie bijeenkomsten en is gratis. 

Het is niet altijd gemakkelijk om balans te vinden in het dagelijks leven als u intensief voor een ander zorgt.                          
Deze training maakt u bewust van uw patronen en helpt u te ontdekken hoe ù in balans kunt blijven.                                               
De training vindt plaats bij Synthese in Venray. Data: 11 mei, 25 mei en 8 juni van 09.30 – 11.30 uur. 
 
Informatie/aanmelding: telefoonnummer 0478 517300 of: www.synthese.nl. 
 
 

 
Sportvereniging Oostrum zoekt nog trottoirtegels om enkele afzetplaatsen voor de 
materialen, op het sportpark,  uit te breiden. 
  
Reacties graag  bij	Piet	Rongen:	06 - 38928221 of mail:  pietenroos@ziggo.nl 
  





Jeu de Boules toernooi op de Aostrumse Straotestrijd  

 

 

 

 

 

Tijdens de Aostrumse Straotestrijd wordt er ook weer een Jeu de Boules toernooi georganiseerd.                                                       
Op zondag 29 mei op Sportpark de Spar in Oostrum. 

Voor dit jeu de boules toernooi kan men zich individueel opgeven. 
De wedstrijdregels zullen voor aanvang aan alle deelnemers worden uitgereikt. De aanvang van de eerste wedstrijden 
zal zijn om 12.30 uur. De finale is gepland om circa 17.00 uur. 
 

Opgave voor het Jeu de Boules toernooi kan geschieden tot en met 20 mei door invulling en inlevering van 
onderstaande strook op het volgende adres. Mathieu Künen, Watermolenstraat 12, 5807 BJ Oostrum, Tel. 585186 

Of je kunt een email sturen aan: mathieu.kunen@home.nl  of aan: straotestrijd@svoostrum.nl  
 

Opgave formulier Jeu des Boules tijdens Aostrumse Straotestrijd  
 
Ik meld me specifiek aan voor het jeu des boules toernooi op 29 mei. 
 
Naam         

 

Adres 

 
 
Opgave formulier Jeu des Boules tijdens Aostrumse Straotestrijd  
 
 
Ik meld me specifiek aan voor het jeu des boules toernooi op 29 mei. 
 
Naam         
 
Adres 
 
 
 



 

 BP Well 
 Moleneind 19 
 5855CB Well 
 



 
 
 
 
 

En plots is het er …. dat gevoel 

 

Lopend over Boshuizen op een zaterdagmiddag in april; het zonnetje schijnt en de natuur staat op 
het punt om in volle glorie zijn ware gezicht te laten zien. De lucht is helder blauw en de    
buitenlucht prikkelt op een prettige manier. Op het land rijdt een tractor rond met daarop                            
3 jongelui die het land nog moeten bewerken voordat het weekend wordt.  Ze hebben het naar      
hun zin; rijden rondjes en proberen elkaar van de trekker te duwen.                                                                   
Ook de vogels zijn druk in de weer om indruk op elkaar te maken.                                                                                                                                     
En dan plotseling is het er weer….. dat gevoel…….. dat zaterdagmiddag gevoel; een  gevoel uit mijn 
vroege jeugd. Een gevoel waar een mens melancholisch  van wordt en tot nadenken zet.                        
Hèt nummer van Rowen Hèze, wat onlosmakelijk verbonden is met dit zaterdagmiddag gevoel,          
schiet onmiddellijk weer door mijn hoofd.     De Peel in brand.                                                                                                                                 
“Toen ik nog zo klein was en van het leven niks begreep alleen maar speelde, at en sliep”.                           
Een lied dat gaat over een klein jongetje dat vanuit zijn slaapkamerraam van alles ziet wat hij nog  
niet kan verklaren, zoals wolken en de condens strepen van vliegtuigen. Een lied waarvan de tekst zo 
prachtig weergeeft wat je kan beleven op zo’n middag in de natuur en daar zo je eigen gevoelens               
bij hebben. Fijne herinneringen aan die tijd van vroeger.                                                                                                                                            
En als je de volledige tekst van dit nummer leest, dan is het erg knap van deze liedjesschrijver hoe    
hij in ‘simpele’ bewoordingen de sfeer van de beleving van een jong persoon beschrijft.                                    
“Je kon uren dromen, languit liggen in het gras, je rook het asfalt en het vocht als het pas geregend 
had”.  Prachtig toch?                                                                                                                                                         
De afgelopen weken hebben we in het Oostrums Weekblad kunnen lezen dat het huidige DOP 
(DorpsOmgevingsProgramma), zijn 10-jarig jubileum heeft gevierd.   De uitvoering hiervan heeft 
zeker zijn invloed gehad op het uiterlijk van ons dorp. Wat mensen hier persoonlijk van vinden is 
uiteraard aan de dorpsbewoner zelf.  De Dorpsraad is nu bezig met  de opzet van een nieuw DOP. 

Bij deze wil ik de Dorpsraad vriendelijk doch dringend verzoeken, nu jullie toch gaan DOPPEN,            
of jullie er voor willen zorgen dat alle inwoners van Oostrum kunnen blijven genieten van dit Dorp.           
Zodat een zaterdagmiddag, wandelend over Boshuizen een prachtige ervaring blijft.                                         

Alvast bedankt.  Buuf. 

 

 

 



 
 
OOSTRUM-CUP 2016: Editie 15 
 
Na een lang seizoen met pieken en dalen kunnen we ons als SV Oostrum op gaan maken voor het eindschot van het 
voetbalseizoen 2015-2016. In het Pinksterweekend van 14 en 15 mei a.s. wordt er op “Sportpark de Spar” in Oostrum 
voor de 15e keer het A-toernooi gehouden. Er nemen dit jaar 7 teams aan het toernooi deel. De deelnemende teams uit 
onder andere Herpen, Eindhoven en Groningen zijn: VV Acht, SV Lycurgus, VV Limmen A1, VV Limmen A2, VV Herpinia, 
SV United en SV Oostrum zelf.  
Het toernooi is 15 jaar geleden in het leven geroepen om de spelers een afscheidstoernooi te bieden vanuit de 
jeugdafdeling, voordat zij hun kunsten gaan vertonen bij de senioren.  
De teams arriveren op vrijdagavond 13 mei op het sportpark. Zodra alle teams aanwezig zijn zal er later op de avond 
door de aanvoerders van de teams op een spectaculaire wijze de poule indeling worden bepaald. Later op de 
vrijdagavond zullen de teams het bruisende nachtleven van Oostrum en/of Venray gaan ontdekken. Natuurlijk is 
iedereen welkom bij het Allemanscafé, die voor de teams een arm worstel competitie heeft georganiseerd. 
 
Zaterdag wordt om 9.45 het toernooi geopend, waarna de wedstrijden vanaf 10.00 uur plaats vinden. Er wordt in één 
grote poule gespeeld, waardoor alle teams het tegen elkaar op gaan nemen. Tussen de wedstrijden door zullen de 
teams getest worden op hun voetbaltalent door middel van een rode draadspel. Het team dat beschikt over het meeste 
‘voetbalgevoel’ zal later op de avond beloond worden. Daarnaast is er om het jubileum te vieren nóg een spectaculair 
spel wat door de spelers tussen de wedstrijden door gedaan kan worden met eigen team, of gemengd met andere 
teams.  
 
Op zondag 15 mei is de finaledag van het toernooi. Na het ontbijt zullen eerst de laatste poule wedstrijden gespeeld 
worden, waarna uiteindelijk de nummers 1 en 2 van de poule het tegen elkaar gaan op nemen in de strijd voor de 
felbegeerde A-toernooi Cup.  
 
Vanzelfsprekend ligt in dit weekend het accent op voetballen en kunnen toeschouwers genieten van echt 
toernooivoetbal. Hier ligt winst en verlies vaak dicht bij elkaar. Afgaande op de vorige edities staat sportiviteit en de 
gezelligheid onder de teams ook hoog op de agenda.  
 
Om 14.00 wordt de grote finale gespeeld, waarna om ongeveer 14.30 de uiteindelijke winnaar van de “Cup met de grote 
oren” bekend is. Aansluitend vindt de prijsuitreiking plaats. Tijdens het toernooi is er ook een grote loterij, met 
prachtige prijzen, hierbij moet u denken aan voetbalshirts, ballen, sjaals, kledingpakketten etc. 
 
Wij nodigen u uit om samen met ons te genieten op ons prachtige Sportpark “De Spar” in Oostrum. 
 
Organisatie A-toernooi Oostrum 2016 
 
 

Sportvereniging Oostrum zoekt nog trottoirtegels om enkele afzetplaatsen voor de 
materialen, op het sportpark,  uit te breiden. 
  
Reacties graag  bij Piet Rongen: 06 - 38928221 of mail:  pietenroos@ziggo.nl 
  
 



Jeugd    
 

Uitslagen    
 

zaterdag 23 april 2016    
S.V. Oostrum A1 Melderslo A1 2 - 0  
S.V. Oostrum B1 America B1 4 - 1  
IVO B2 S.V. Oostrum B2G 3 - 0  
S.V. Oostrum C1 Vitesse'08 C1 1 - 5  
SV Venray C7 S.V. Oostrum C2G 3 - 1  
RKOSV Achates D1G S.V. Oostrum D1G 4 - 1  
TSC'04 D1 S.V. Oostrum D2G 7 - 0  
Wittenhorst E2G S.V. Oostrum E1 6 - 3  
S.V. Oostrum E2 Merselo E1G 4 - 2 Speler van de week Noah Moroz 
IVO E3 S.V. Oostrum E3G 15 - 0 Speler van de week Finn Swaghoven 
S.V. Oostrum F1 Kronenberg F1 1 - 0 KAMPIOEN PROFICIAT  
S.V. Oostrum F2 FCV-Venlo F5 1 - 1 Speler van de week Sam Swaghoven 
SVOC'01 F2 S.V. Oostrum F3 1 - 0 Speler van de week Lars Clephas 
SSS'18 MP1/2 S.V. Oostrum MP1/2 4 - 31 Speler van de week Siem Kessels 
S.V. Oostrum MP3/4 Volharding MP1/2 12 - 4 Speler van de week Sven van Rengs 
    
Programma    
 

zaterdag 30 april 2016    
VVV'03 A1 S.V. Oostrum A1 14:30  
Melderslo B1 S.V. Oostrum B1 13:30  
S.V. Oostrum B2G ST Sparta'18/Kronenberg B3 14:30  
Venhorst C1 S.V. Oostrum C1 13:00  
S.V. Oostrum C2G ST Sparta'18/Kronenberg C4 12:30  
S.V. Oostrum D2G ST SV United/BVV'27 D3G 11:00  
SVOC'01 E1 S.V. Oostrum E2 9:30  
S.V. Oostrum E3G Venlosche Boys E4 11:00  
SSS'18 F4G S.V. Oostrum F2 10:30  
S.V. Oostrum F3 Venlosche Boys F10 11:00  
S.V. Oostrum MP1/2 SVEB MP1/2 11:30  
Stormvogels'28 MP1/2 S.V. Oostrum MP3/4 9:00  
dinsdag 3 mei 2016    
S.V. Oostrum D1G Belfeldia D1 19:00  
    

Senioren    
 

Uitslagen    
 

zaterdag 23 april 2016    
V.V. Holhees - Smakt Vet. S.V. Oostrum Vet. 0 - 4  
zondag 24 april 2016    
Montagnards 1 S.V. Oostrum 1 1 - 2  
V.V. Holthees - Smakt 2 S.V. Oostrum 2 0 - 5  
S.V. Oostrum 3 Meterik 2 2 - 4  
S.V. Oostrum 4 Belfeldia 4 0 - 1  
S.S.S.'18 7 S.V. Oostrum 5 6 - 2  
    
Programma    
zaterdag 30 april 2016    
S.V. Oostrum Vet. Melderslo Vet. 17:00 Herman Elbers 
zondag 1 mei 2016    
Heijen 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
S.V. Oostrum 2 Montagnards 3 12:00 Bart 
Sparta'18 3 S.V. Oostrum 3 12:00  
S.V. Oostrum 5 Montagnards 4 11:30 Marcel  



 
 
 
 
 

Uitslagen 
 

Oostrum E1 – SV Oxalis E2    1 - 3   
Oostrum D1 – TOG D1     9 - 7 
Oostrum B1 – Oranje Wit (L) B1    5 - 8 
Oostrum A1 – ODIO A1     5 – 6  
De Peelkorf 3 – Oostrum 1    8  - 9  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KWEKERIJ DE LIFRA LORBAAN 12A VEULEN 
Hemelvaartsdag open van 10:00 t/m 16:00 

KWEKERIJ DE LIFRA IS ER WEER MET GRANDIOZE ACTIE’S. 
 

Hangplant 2016 de hang verbena NU 0,75 
Million bells NU € 0,50 nergens goedkoper 
Surfinia’s 0,75 geraniums 0,75 dahlia’s 0,50 

Verder meer dan 200 soorten zomerbloeiers. 
12 lobelia’s 1,50 12 afrikanen 1,50 enz enz………… 

 

KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN. 
Alleen wij………………zetten de prijs erbij!!!! 

Open.ma t/m vr 9:00 t/m 19:00 za.9:00 t/m 18:00 
 

KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN. 
ACTIE Solanum op stam € 5,00 

 

LORBAAN 12A VEULEN.06 - 14217697 
 

MEI  
  
2 Knutselen KBO
4 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
10 Dagtocht: Helmond & “s Hertogenbosch KBO
12 Fotospeurtocht ZijActief
17 Kienen KBO
18 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
20 Voorjaarscompetitie TCO
22 Mariaviering (10.00 uur) Parochie & KBO Oostrum, Oirlo & Castenray) Parochie & KBO
23 Knutselen KBO
25 Picknick  De Zonnebloem
27 Voorjaarscompetitie TCO
29 Concert Jeugdorkesten Harmonie SMT
31 Fietstocht met Picknick KBO



 



      
 

Je maakt kans op de volgende prijzen: 
 

 Tent van 5m x 5m voor één weekend; aangeboden door Manders verhuur 
 
 BBQ voor 5 personen inclusief salades; aangeboden door keurslager Biermann-Van den 

Eijnden 
 

 Een verspakket; aangeboden door Verswinkel MTS Jeuken-de Swart 
 

 Twee keer 4 personen tafelfriet met hamburger en één drankje p.p.; aangeboden door  
      ‘t Allemanscafé 

 
 Vier keer 1 uur bowlen; aangeboden door Restaurant-Bowling Venray  

 
 Twee carnavalspakjes voor kinderen ter waarde van €50,- per pak; aangeboden door  

Thetru Feestspecialisten  
 
 Twee keer 5 kaartjes van Attractiepark Toverland; aangeboden door de OOZO 

(Oostrumse Organisatie van Zelfstandige Ondernemers) 
 

 Heerlijke zondagsbrunch voor 2 personen; aangeboden door Hotel Asteria  


