
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

REDACTIE ADRES:                                                                                  
G. Smedts, Valkenkampstraat 14,                                                                                

5807 AN Oostrum ☎ 0478 – 58 46 42                                                                                  

Emailadres: weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

SLUITING AAN TE LEVEREN KOPIJ:                                                                           
ZATERDAG 18.00 uur 

FINANCIELE ZAKEN & ABONNEMENT:                                                                             

R. Arts, Eijckenhof 6, 5807 CH Oostrum  ☎ 06 - 51 26 99 58                  

Emailadres:  financieel.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

BEZORGKLACHTEN:   PERIODIEK   ☎ 0478 – 58 28 77 
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OPROEP: 
 

Op de foto's staat een klembeugel voor de luiken aan ons woonhuis Ooster Thienweg 2. 
Vorige week is er één van deze beugels, aan de Valkenkampstraat, uit de muur 
getrokken en verdwenen. 
 

Wij denken dat dit door iemand in het voorbijlopen uit balorigheid is gedaan, en de 
beugel misschien verderop ergens heeft neer gegooid.  
 

Indien iemand deze beugel ergens heef zien liggen, graag even een telefoontje                       

naar 06-80160888 

Heeft de dader spijt en de beugel nog in z'n bezit, gooi deze dan maar anoniem over de 
heg van onze tuin. 
 

Dan vinden wij hem wel.     

 



ZATERDAG  14 Juli 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

                         LOCATIE: PARKEERPLAATS

                  ‘t ALLEMANSCAFÉ

 
 

 

 

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. 

0900 – 8818  
Bij een melding van vernieling                                         

of overlast dan kunt u  zich wenden tot de wijkagenten 
van de Politie Venray-Oost      

 

Esther Kessels, Harry van der Kruijs, 
Peter Wefels en Esther van Lee 

                                                                                                                                                                                 

 Bereikbaar via  

GEEN SPOED, WEL POLITIE ?                                        

0900 – 8844 
Meldingsformulier: www.politie.nl 

Email: wijkagenten-venray-oost.venray-gennep@politie.nl 
 

Hinder of overlast in de openbare ruimte,                                  
of als u vragen of meldingen van praktische aard                       

zoals b.v. Losliggende stoeptegels, gevaarlijke                     
obstakels e.d. met de: 

GEMEENTE VENRAY       

523333 

WEEKENDDIENSTEN                                                                     
HUISARTSEN & APOTHEEK 

MELDINGEN                                                                     
AMBULANCE-POLITIE                                                           
GEMEENTE VENRAY 

 

    “GEZELLIG ZONDAGMIDDAG”

8 en 22 juli
5 en 19 augustus
2 september

Agenda 

14 juli Inzamelen oud papier

28 juli Inzamelen oud papier



Zondag 8 juli   9.30 uur: Hoogmis: (Pastoor) (samenzang)   

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

Dinsdag 10 juli 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)      

  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 08.00 uur	op	te	geven	bij	vicevoorzitter
 Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  0478-584031.       
 

077-320 9700

www.vanleendertbv.nl





Jubileumconcert SMT ‘Magnifique!’               
op 3 november          
in evenementenhal  
 

 

 

De voorbereidingen voor het jubileumconcert ‘Magnifique!’ van MVSMT zijn inmiddels in volle gang.                                
De evenementenhal is geboekt, een prachtige locatie voor zo’n spektakelstuk als ‘Magnifique’.                                              
Met ruimte voor heel veel bezoekers én voor maar liefst drie podia om alle muzikanten, slagwerkers, combo, 
dansers en zangers in de spotlight te kunnen zetten en u als publiek te kunnen trakteren op een oor- en 
oogverblindend programma.  

Op 17 juni jl. was er de eerste van drie doorloopdagen waarin leden van SMT samen met het combo (voor de 
vette gitaarsound en keyboard) en de solozangers voor het eerst met elkaar het programma doorliepen.              
Wat gaf dat een energie! Ja mensen, het wordt een magnifique avond. Nummers als ‘Stairway to heaven’ en 
‘Live and Let Die’, worden afgewisseld met nummers als ‘Uptown Funk’ en natuurlijk ook enkele echte 
meezingers van Frans Pollux en Lex Uiting. Uiteraard zijn er ook jazzy en hard rock stukken en een enkel 
klassiek werk van de jubilerende blazers en slagwerk van SMT. Alles bij elkaar dus echt een afwisselend en 
avondvullend muzikaal programma met ruim 30 nummers. Na de zomervakantie start ook het projectkoor met 
repeteren. Wist u dat het koor op dit moment al uit ruim 35 leden bestaat? Dat gaat prachtig klinken!                           
En dan is er nog de dansgroep van Danscentrum Venray en een heuse pipergroep. Oor en oog komen niets 
te kort op deze afwisselende avond. 

De directie van de slagwerkgroep en orkest is in handen van onze eigen Raymond Starmans (slagwerk) en 
Henk Houben (orkest). De algehele regie is in handen van niemand minder dan Roel Verheggen.                                
Een goede bekende van MVSMT en ervaren muzikant, dirigent en regisseur. Met zijn jarenlange ervaring, 
gedegen opleiding aan diverse conservatoria en optredens in theaterproducties met o.a. Simone Kleinsma             
en Danny de Munck staat Roel garant voor een perfect geregisseerde avond.  

De solisten Helen Nillesen, Ben Ruhl, Roy Verbeek en Ge Titulaer, zijn inmiddels bekend. Na zijn speciale 
programma in de Oesterham op 30 september komt Frans Pollux in november opnieuw naar Oostrum om het 
jubileumconcert met zijn mooie liedjes te versterken, uiteraard muzikaal bijgestaan door SMT en het 
projectkoor. Lex Uiting doet een stevige duit in het zakje en….ook enkele andere BN-ers verlenen op een 
speciale manier hun medewerking aan ‘Magnifique’. Via de SMT facebookpagina wordt al een tipje van de 
sluier opgelicht, maar meer vlogs zullen nog volgen. Houdt u de sociale media dus in de gaten. 

En u kunt daar bij zijn!! Er is plaats genoeg voor heel Oostrum, maar houdt u er rekening mee dat er 
voornamelijk staanplaatsen zijn. Voor mensen die minder goed ter been zijn, is een beperkt aantal zitplaatsen 
beschikbaar. Bij het reserveren van uw kaartje via www.harmonieoostrum.nl kunt u aangeven als u hier 
gebruik van wil maken.  

Tijdens de avond, aanvang 20.00u, is er volop gelegenheid om – samen met vrienden en bekenden – te 
genieten van muziek, dans en zang, onder het genot van een lekker glaasje drank. Dat kan ook via een VIP-
arrangement. Voor 79 euro pp. ontvangt u een all-inclusive arrangement inclusief entree, met speciale 
ontvangst, hapjes en gratis drankjes gedurende de hele avond.  

 

“Magnifique!” Ga voor het eenvoudig reserveren van kaarten voor uzelf, familie en vrienden of bijvoorbeeld 
een VIP arrangement voor uw relaties naar www.harmonieoostrum.nl.  

Magnifique!  Dat wil je niet missen!  

Tot ziens op 3 November, 

Jubilerende muziekvereniging SMT 



 
Praktijk ONS Gewicht 

 

 

U wilt een paar kilo’s afvallen?                                              
Maar geen streng dieet?                                                     

Bereik het gewicht dat bij u past door ETEN! 

Interesse?                                                                             
Kosteloos kennismakingsgesprek 

Praktijk ONS Gewicht 
Gewichtsconsulente/Voedingscoach                              
Voor inviduele- en groepsbegeleiding,                          
advies en voorlichting  

Mieke Hilgers-Notten                                                                         
De Horik 31, 5807 CJ Oostrum                                                                                          
facebook  @onsgewicht     Tel. 06 – 18020680                   
Info: praktijkonsgewicht@gmail.com  

Geaccrediteerd door                                                                       
de meeste Zorgverzekeraars 

 

      
   
 
 
  Groente planten 
     In grote perskluit, vele soorten 
        Nu ook winterpreiplanten Pluston 

     Vaste planten 
          Diverse soorten voor de tuin 

    Grote Buxus 
          Diverse soorten en vormen 
                   Pot gekweekt 
 
       Jan.voesten@hotmail.com 
   Rouwkuilenweg 29 Ysselsteyn 
         Mobiel 06-57677918 
 



 

  Venray en Horst aan de Maas:                                
   Cursus: ‘Blijf in balans’ 
 

Zorgen voor een naaste met een ziekte of beperking kan veel voldoening geven. Echter kan langdurig zorgen 
(ongemerkt) zwaarder worden. Om het zorgen op langere termijn goed vol te houden, kan een cursus ‘Blijf in Balans’ 
waardevol zijn. Het kan overbelasting voorkomen. Je krijgt handreikingen aangeboden en kunt ervaringen en tips 
uitwisselen. Thema’s die aan de orde komen zijn: keuzes maken, hoe zorg je voor meer energie en grenzen stellen. 

Voor wie: mantelzorgers uit gemeente Venray en Horst aan de Maas. 
Wat: cursus ‘Blijf in balans’. 
Waar: Synthese, Leunseweg 51, in Venray. 
Wanneer: maandag 16, 23 en 30 juli 2018 van 19.00 - 21.00 uur. 

Informatie en aanmelden 

Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden. 
Aanmelden kan tot 10 juli 2018. 
De cursus gaat door met minimaal 5 en maximaal 12 deelnemers. 
Bij meer aanmeldingen kom je op de wachtlijst voor een volgende cursus. 

Mogelijk geïnteresseerden uit gemeente Horst aan de Maas mogen aansluiten in Venray, omdat er daar op dit moment 
geen cursus 'Blijf in Balans' aangeboden wordt. 

Voor meer informatie en aanmeldingen kun je contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg Venray via de 
mantelzorglijn telefoonnummer: 0478 517390 of per mail: mantelzorg@venray.nl. 

 

+++++  +++++  +++++  +++++  +++++  +++++ 

Training ‘Opkomen voor jezelf’ voor volwassenen 
 
Voel je je ook niet altijd op je gemak in gezelschap? 
Vind je het weleens moeilijk om voor jezelf op te komen?  
Vormt dit soms een belemmering in de omgang met anderen? 
Hiervoor biedt de training 'Opkomen voor jezelf voor volwassenen' uitkomst. Je komt mensen tegen die met dezelfde 
vragen te maken hebben. In de training wordt geoefend met relevante situaties en hoe je hiermee kunt omgaan. Een 
opluchting om te merken dat je niet de enige bent. 
 
Voor wie: Alle geïnteresseerden uit de gemeente Venray 
Wat: Training ‘Opkomen voor jezelf’ volwassenen 
Waar: Synthese, Leunseweg 51, in Venray 
Wanneer: Woensdag 26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 21 november 2018 van 19.00 - 21.00 uur 
 
Informatie en aanmelden 
Er zijn geen kosten aan de training verbonden.  
Aanmelden kan tot 21 september 2018. 
 
Voor meer informatie en aanmeldingen kun je contact opnemen met Marjo Raijmakers,  
groepswerkvenray@synthese.nl. 
 
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving. 



 



Exclusief optreden Frans Pollux in Oostrum!  
‘Naeve de kerk’: najaarstour langs Limburgse dorpjes 
 
Is een dorp nog leefbaar zonder pinautomaat? Komen jongeren weer terug zodra ze 
kinderen krijgen? En hoe gaat het ondertussen met de fanfare? Aan de hand van 
typisch hedendaagse dorpsproblemen – ontgroening, vergrijzing, de kracht van krimp 
– haalt Frans Pollux in een muzikale talkshow verhalen op.  
 
Na zijn succesvolle en uitverkochte reeks concerten in het Venlose Jaomerdal, kondigt Frans 
Pollux een nieuw project aan voor het najaar: NAEVE DE KERK. Pollux en band gaan op 
tour langs kleine dorpen: op zondagmiddag in gemeenschapshuizen, naast de kerk. Over elk 
dorp maakt hij vervolgens een liedje. Die opgenomen liedjes worden in januari 2019 
gepresenteerd tijdens het slotconcert van het project in de Maaspoort in Venlo. 
 
VERANDERINGEN 
In bijna alle Limburgse dorpen zijn grote veranderingen aan de gang: jongeren trekken weg 
en de huizenmarkt staat onder druk. Dat heeft goede en minder goede kanten. In de meeste 
dorpen is een groeiende groep vitale senioren die een groot deel van het vrijwilligerswerk in 
hun dorpen oppakken. Hoe ga je als dorp daar mee om? Hoe hou je de boel bij elkaar? 
Genoeg thematiek om te bespreken met een aantal personen uit het dorp, als aanvulling op 
het concert. In navolging van de thematiek wordt bij de organisatie van het concert 
samenwerking gezocht met een plaatselijke vereniging. In veel gevallen is dat de 
carnavalsvereniging, maar er zit ook een harmonie tussen. De vereniging zorgt voor de 
lokale publiciteit voor het concert.  
 
ALBUM 
In elk dorp haalt Frans Pollux één verhaal op dat hij verwerkt in een liedje. De liedjes worden 
opgenomen en gebundeld en uitgebracht op het conceptalbum Naeve de Kerk, dat wordt 
gepresenteerd tijdens een groot slotconcert op zondag 20 januari 2019 in Venlo. Via 
Facebook en website kunnen de bezoekers van de concerten vervolgens de totstandkoming 
van ‘hun’ plaat volgen.  
 
TOURLIJST 
De Naeve de Kerk-tour bezoekt dorpen op zondag na de mis. In elk dorp is een passende 
locatie gezocht. In veel gevallen is dat het lokale gemeenschapshuis. De tour bestaat uit 
optredens in acht verschillende dorpen: Maasbree, Reuver, Heel, Waubach, Stramproy, 
Koningsbosch, Velden en: 
Zondag 30 september OOSTRUM (aanvang 15:00 uur, D’n Oesterham) 
Zondag 20 januari VENLO - Albumpresentatie  
 
 
Kaarten verkrijgbaar: 
• www.franspollux.nl 
• AMC Oostrum - zondag 8 juli 2018 15:00 – 17:00 uur 
• Rob Jeucken – Ooster Thienweg 5, Oostrum 

 

 



Keukens 
Badkamers • Tegels 
NIEUW TOILET NODIG?
Luxe strak wandcloset+zitting, 
fontein+kraan. 
Alles 1e keus voor slechts 875.-

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

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

www.keuken-badwinkel.nl



 

Bedevaart Kevelaer  met Oirlo en Castenray      
Datum:                dinsdag 7 augustus 2018 

Aanvang H. mis:            14.00 uur in de Kerzenkapelle in Kevelaer 

Vertrek met de fiets:    11.00 u. bij de Oesterham 

Vertrek met de auto:    13.00 u. bij de Oesterham 

                                          Eigen bijdrage:            € 3,50 per persoon (incl. 1 koffie/gebak)  

                                          Opgave:          via onderstaand strookje t/m  31 juli 2018 

                                        In te leveren bij Roos Rongen, Gildestraat 12 Oostrum 

Op dinsdag 07 augustus gaan we naar Kevelaer met de KBO leden van Oirlo en Castenray. 

De Heilige Mis begint om 14.00 uur. De zang wordt verzorgd door het Gemengd Koor.                                                                    
Aansluitend genieten van koffie met gebak in het klooster. 

Degenen die met de auto gaan, vertrekken om 13.00 uur bij de Oesterham.                                                                        
Medepassagiers worden vriendelijk verzocht € 2,50 te betalen aan de chauffeur. 

Vertrek met de fiets: zoals hierboven vermeld om 11.30 uur bij de Oesterham 

Wilt u bij uw opgave doorgeven of u met de fiets of auto gaat en of u een auto tot uw beschikking heeft.                                                      
( i.v.m. eventuele weersomstandigheden ook graag uw telefoonnummer vermelden) 

A.u.b. de eigen bijdrage bij onderstaand strookje voegen. 

Graag tot ziens op 7 augustus! 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bedevaart Kevelaer, dinsdag 7 augustus 
 

Naam:___________________________________________________ Tel.nr_______________ 

 

Aantal Personen en bedrag______________________________________________________ 

 

Met  fiets / auto                          Eigen auto  ja/nee    (doorstrepen wat niet van toepassing is).                                        





 

Jeu de boules met Oirlo en Castenray 
Datum:            zaterdag 28 juli (bij slecht weer 4 augustus) 

Tijdstip: 10.30 uur 

Plaats:  Oirlo, Haalakker 

Opgave: t/m  UITERLIJK 22 juli  

Kosten:    € 3,--  per persoon  (incl. 1 koffie/vlaai)  

Betaling: via onderstaand invulstrookje bij  Ellie Jeucken Binnenhof 5 Oostrum 

 

Zaterdag 28 juli gaan we gezellig jeu de boulen in Oirlo. We verzoeken jullie om 10.30uur aanwezig te zijn. 

Bij aankomst even melden en krijgt u een nummer én de koffie/vlaai bon.                                                                                
Er zal afhankelijk van tijdsverloop zo mogelijk een gezamenlijke lunchpauze gehouden worden.                          
Hiervoor zelf uw lunchpakketje meenemen. Consumpties zijn voor eigen rekening. 

Bij slecht weer  (rond 9.30u. wordt hier over beslist)  hebben we een alternatieve datum nl.  4 augustus.  
 

Gelieve bij opgave door te geven of u 4 augustus ook in de gelegenheid bent om te spelen. 

Wij hopen op een grote opkomst. 

Graag tot 28 juli! 

 

 

 

Opgave Jeu de boules op zaterdag  28 juli + betaling van € 3,--  per persoon 

 

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

                                                                                                                                                                  

Aantal personen:……………………                      Tel.nr.____________________ i.v.m. alternatief                                        

 

Ik ben ook in de gelegenheid op de alternatieve datum     4 augustus:      JA   /  NEE 

 



 
Cursus Landschapsgids Maasdal  
 
Altijd al meer willen weten over het landschap in ons mooie Maasdal? Dit is je 
kans... IVN Regio Maasdal organiseert de cursus Landschapsgids Maasdal. De 

cursus biedt een brede basiskennis over o.a. geologie, vegetatie, cultuurhistorie en landschapsinrichting van het 
Maasdal (grofweg het gebied tussen Venlo en Nijmegen en tussen Peel en Duitse grens). Daarnaast is in elke les 
aandacht voor technieken om een groep door een landschap te gidsen en voor een leuke en afwisselende overdracht 
van kennis en inzichten. 
 

Het doel van de cursus is de cursisten (max. 24) op te leiden 
tot landschapsgidsen die zelfstandig een landschapsexcursie 
kunnen ontwerpen, uitzetten en begeleiden.  
Meld je vóór 1 september aan bij cursus-coördinator Cora 
Oosendorp, coraoostendorp@gmail.com van IVN de 
Maasdorpen. De kennismakingsavond is op donderdag 27 
september om 19:30 in ‘t Zoemhukske, Kasteellaan 3, 5961 
BW in Horst  
 
De cursus omvat 8 lesdagen (zaterdagen), 4 lesavonden 
(donderdagen) en 1 zaterdagochtend. In de lessen, gegeven 
door ervaren docenten, komt de theorie aan bod. Verder 
gaan de cursisten regelmatig naar buiten waar het geleerde 
in praktijk wordt gebracht. De cursist ontwerpt in de loop 
van de cursus een landschapswandeling (ommetje) dat als 

afstudeerwerkstuk dient. 
 

De lessen zijn gepland op de volgende zaterdagen: 13 oktober, 27 oktober, 10 november, 2 maart (ochtend), 16 maart, 
6 april, 27 april, 11 mei en 7 juni en de volgende donderdagavonden 29 november, 17 januari, 7 februari en 21 februari. 
De cursus sluit op de laatste dag af met een presentatie van de ommetjes en de uitreiking van het cursuscertificaat. 
 

De cursusprijs bedraagt € 160,-. Hiervoor ontvangt de cursist naast lessen ook koffie/thee, een cursusmap en het 
speciaal voor deze cursus geschreven boek Landschappen in het Maasdal (ISBN/EAN 9789461086235). 
 

Meer informatie over de inhoud van de cursus en de invulling van de cursusdagen staat op de website                              
www.ivn-geysteren-venray.nl (onder de tab cursussen) of kan men verkrijgen bij de cursus-coördinator, 
coraoostendorp@gmail.com. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++    

 
IVN Geysteren-Venray organiseert op zondag 8 juli een insectenwandeling op de Stalberg in Wellerlooi . De tocht 
start om 10:00 uur bij parkeerplaats van Jachthut ‘Op den Hamer, Twistedenerweg 2, 5856 CK in Wellerlooi.  
Deelname is gratis. 
 
De Stalberg is een vegetatierijk gebied langs de Maas waar 
we heel veel soorten insecten kunnen aantreffen. We 
gaan op een rustig tempo een ronde lopen en laten 
ons verrassen door de talrijke insecten in het gebied. 
Gezamenlijk proberen we de gevonden exemplaren 
op naam te brengen of in ieder geval wat 

wetenswaardigheden over de familie te 
vertellen.  
Nieuwsgierig? Kom gezellig meelopen en zoeken.                 
Breng ook gerust een schepnetje of potje mee zodat we 
de beestjes in alle rust kunnen bekijken en vergeet vooral 
het fototoestel niet mee te nemen.  
Bij slecht weer zijn er weinig insecten te vinden.                            
Kijk in dat geval eerst op de website                                                 
www.ivn-geysteren-venray.nl   of de wandeling doorgaat 
 



 
 
V.A.R. 
 
We zijn er niet bij en dat is pri-hi-maaa, VIVA HOLLANDIA! De wereldkampioenschappen voetbal in Rusland 
zijn inmiddels exact twee weken onderweg en de Spitsbroeders hebben Ons Oranje nog geen minuut gemist. 
Dit jaar hoeven we lekker niet met het bord op schoot voor de TV onze broek vol te knoeien, niet met 150 man 
in een overvol café weg zitten te zweten, geen snipper-uren op te nemen om de middagwedstrijd te kunnen 
zien, maar gewoonweg lekker voetbal kijken zonder stress. Heerlijk! 
En dan naast dat stressvrije kijken ook nog eens verwend worden door de meest fantastische kapsels die 
voorbij komen, shots van prachtig uitgedoste supporters die door het beeld flitsen, een voormalig top-
voetballer die zich op de tribune gedraagt als een tiener die voor het eerst aan de pillen zit en dan natuurlijk 
ons hoogtepunt. De belangrijkste reden dat de Spitsbroeders zoveel mogelijk minuten WK voetbal in zich 
opnemen: de V.A.R. 
De V.A.R., oftewel Video Assistant Referee, bestaat uit een groepje volwassen mannen, gediplomeerde 
internationale scheidsrechters, die vanuit de V.O.R., de Video Operation Room, zeg maar een afgekeurde zee-
container in hartje Moskou, hetzelfde doen als wat veel mensen thuis vanaf de bank ook doen: commentaar 
geven op de scheidsrechter van dienst. 
Het grote verschil is echter dat de VAR dit maar mag doen in vier situaties: het al dan niet goedkeuren van een 
goal, het al dan niet toekennen van een pingel, het al dan niet bevestigen van een rode kaart of het bevestigen 
van de identiteit van een speler als de scheidsrechter op het veld even de kluts volledig kwijt is. 
Je zou zeggen: goede zaak. Het voetbal wordt eerlijker, er worden veel minder onjuiste beslissingen genomen 
en dus geen situaties meer zoals op het WK 1966 of, veel recenter, het WK 2010. In beide gevallen trouwens 
met Engeland in een hoofdrol. 
En de Spitsbroeders erkennen dit ook. De VAR is een heel goede ontwikkeling die laat zien dat het ouderwetse 
bolwerk FIFA af en toe toch eens met de tijd meegaat. Daarnaast zorgt het uiteraard ook voor extra spanning 
en prachtige beelden. Een scheidsrechter die als een soort van bodygard, een hand bij zijn oor en pratend in 
een klein microfoontje, het veld af rent en dan voor een scherm gaat staan alsof hij een Bic Mac menu met 
grote cola en drie porties kip nuggets besteld. De spanning is om te snijden, iedereen op het puntje van zijn 
stoel.... Schitterende televisie! 
Het enige vervelende is dat dat spanningsgevoel bij de Spitsbroeders volledig wordt weggedrukt door irritaties 
vooraf. Want waar de gemiddelde voetbalprof voor het WK al niet bekend stond om zijn geduld, 
acceptatievermogen en eerlijkheid, daar hebben de Spitsbroeders de indruk dat alle irritante fratsen alleen 
maar worden versterkt door de VAR. Wat een verschrikking! 
Elke speler die ook maar enigszins het vermoeden heeft dat een beslissing die in zijn nadeel is genomen in 
twijfel kan worden getrokken, gaat tekeer als een klein kind tegen de man in het zwart. En dat soms minuten 
lang! Zeiken en zeuren, rechthoekjes tekenen in de lucht, wijzen naar de zijlijn... Alles wordt uit de kast 
gehaald om maar een kans te hebben op een andere beslissing. De Spitsbroeders worden er ziek van. De 
mannen die als voorbeeld dienen voor onze jeugd, waaraan elk jong voetballertje zich spiegelt, gedragen zich 
als een stel malloten. 
Bij geen enkele andere sport zie je dit terug. Niet bij hockey, tennis, volleybal, rugby, zelfs niet bij cricket 
vliegen de spelers op de scheidsrechter af als er een twijfelachtige beslissing wordt genomen. Allemaal sporten 
waar de videoscheidsrechter al langere tijd wordt gebruikt, maar ook sporten waar respect heerst voor de 
wedstrijdleiding en tegenstanders. Beslissingen worden aanvaard, er wordt niet geprobeerd de scheidsrechter 
op een dwaalspoor te zetten en de tegenstander een oor aan te naaien. Heerlijk! 
Das tja... zijn we nu voor of tegen de VAR? Eigenlijk weten we het nog niet zo precies. Waar we in ieders geval 
vanaf willen zijn die onsportieve irritante gedragingen op het voetbalveld. En waar we de afgelopen twee 
weken ook achter zijn gekomen is dat voetbal kijken echt ontspannend kan zijn. We zijn er niet bij en dat is pri-
hi-maaa, VIVA HOLLANDIA! 
 
Hojje wor! 
 
Spitsbroeders 
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JULI  
  
4 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
4 Buitenoptreden bij de BIT (20.30) Aostrumse Zangkompeneej
11 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
18 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
25 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
28 Jeu de Boules (3-Dorpen) KBO
  

AUGUSTUS  
  
1 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
7 Kevelaer (3-Dorpen) KBO
8 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
15 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
22 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
22 Kasteeltuinen Arcen De Zonnebloem
29 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
  

SEPTEMBER  
  
2_5 4-Daagse reis (3-Dorpen) KBO
3 t/m 9 Clubkampioenschappen TCO
5 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
11	 Kermisfietstocht	 KBO
12 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
14-21-28 Najaarscompetitie TCO
15 Fiets-Feestavond TCO
18 Notaris Levenstestament Zijactief
18 Kienen KBO
19 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
20 Jaarvergadering SVO
21 DJ-Workshop Allejeugdcafé i.k.v. 100 jr SMT Harmonie
22 Uitwisseling met ‘t Lobke (Swolgen) TCO
24 Marcienne Collection KBO
26 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
  

OKTOBER  
  
1 Dag v/d Ouderen KBO
3 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
5-12-19-26 Najaarscompetitie TCO
8 Creatieve middag KBO
9 Kienen KBO
10 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
11 Workshops “Muzikaal Sprookje”i.k.v. 100 jr SMT Harmonie
11 Herfstwandeling KBO
11 Hart & Vaatziekten (bij Vrouwen) Zijactief
15 Computeren KBO 


