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Met deze week:

- De eerste ‘Aostrums platenkast”

- De ’geef de pen door’ van Tren 

- De razende reporter

- Weet u wat Tuùr is?

En veel meer!



 
 

 

 

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, (esther.kessels@politie.nl)              

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 
 

  

     De Gezellige Zondagmiddag kan           

    vanwege het Corona-virus tot nader      

    bericht niet doorgaan.

   Zaterdag  17 Okt 09.00 - 12.00
                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

12 okt. 19.30u. Repe� � e ensembles 

14 okt. 17.00u. Leerlingen slagwerk

 19.00u. Repe� � e Hit-it

 20.00u. Repe� � e slagwerkgroep

Agenda

17 okt.  Inzamelen oud papier

25 okt. Allerzielenviering

31 okt. Inzamelen oud papier
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Zondag 11 okt. 9.00 uur: Bedevaartsmis van de parochie Oirlo! (Pastoor Clemens)   

 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 

 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.

Dinsdag 13 okt. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor) 

NB: Voor een gebed en het opsteken van een kaars bij Maria, O.L. Vrouw van Oostrum

        Behoudenis der Kranken, is ook tijdens deze Coronacrisis de Mariakapel in Oostrum                   

        zoals gebruikelijk elke dag open van 09.00-17.00 uur!          

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 OW 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, josdebeer47@gmail.com     

  

DE KOOKMEGJES 

 

 

 

 
 

 

 

DDEE  RREEDDAACCTTIIEE  
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DIERENDAG 2020  

 
“Klein vogelijn op groene tak, wat zingt g’ een lustig lied, wij hebben in ons hele boek zo’n 

vrolijk wijsje niet. O zeg ons, zeg ons aardig beest,  wie toch uw meester is geweest,                      

o zeg, zeg ons aardig beest, wie of uw meester is geweest.” 

Met dit lied eindigde de viering van dierendag op 4 oktober jl. in onze kerk en met 
een zegen voor alle dieren, vooral de dieren die ons leven zo rijk maken, bijzonder 
de huisdieren die ons zoveel warmte en liefde geven. 

Denk aan het hondje van de weduwe dat zo veel troost schenkt in de 
eenzaamheid. Dat honden troosten vertelt Jezus in Zijn verhaal over de arme 
Lazarus, die voor de poort van de rijke ligt en nog niet eens het etensafval krijgt, 
maar de honden hebben medelijden met Lazarus: ze komen zijn zweren likken. 

Of denk aan de kanarie die met zijn vrolijk liedje de verlaten weduwnaar opbeurt.  

 

Voor die speciale, katholieke feestdag van dierendag kregen we van Piet een 
valkparkiet die tijdens de viering braaf in zijn kooi zat.                                                                     
De kooi kreeg hij van een goeie vriend uit het Veulen.                                                                     
Hij had de kooi op zijn zolder staan: wie iets bewaard heeft iets.                                                                 
Hij deed de moeite om de kooi zaterdag nog naar Oostrum te brengen.                 
Hartelijk bedankt!  

 

Vogels spelen in ons geloof een grote rol.  

De duif is het symbool geworden van de Heilige Geest sinds de doop van Jezus in de Jordaan, toen de stem van de Vader 
in de hemel weerklonk en de Heilige Geest onder de gedaante van een duif op Jezus neerdaalde:                                                                    

“Dit is mijn veelgeliefde Zoon in wie IK mijn welbehagen heb gesteld.” De duif laat ons denken aan de Heilige Geest,                 
de geest van vrede, die Jezus in de wereld bracht toen Hij bij Zijn afscheid zei: “Vrede laat ik U, mijn vrede geef ik U,             
niet zoals de wereld de vrede geeft, geef ik hem U.” Die hemelse vrede vond in het hart van de heilige Franciscus een 
prachtige woonstede.  

Daarom wens ik alle bewoners van Oostrum vandaag de zegen van Onze-Lieve-Heer en wel met de woorden die                   
Sint Franciscus gebruikte als hij de mensen van zijn tijd zegende: “Moge God, de Heer u zegenen en u beschermen.  

Moge HIJ de glans van Zijn gelaat over U doen spreiden en u barmhartig zijn.                                                                                  
Moge de Heer zich naar U toekeren en u vrede schenken.” 

 

UW PASTOOR, 
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In deze rubriek laten we korte nieuwsberichten van de afgelopen weken de revue passeren.

GEANNULEERD: Themabijeenkomst en openbare vergadering dinsdag 13 oktober
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen heeft de Dorpsraad Oostrum besloten om deze avond niet 
door te laten gaan. Zodra duidelijk is wanneer we de themabijeenkomst en/of de openbare vergadering 
kunnen houden, laten we het weten.

Oirloseweg dicht van 26 oktober tot 11 december
Van 26 oktober tot 11 december 
is de kruising van de Oirloseweg 
en de Newtonstraat afgesloten. 
Dit is de voormalige Hulstweg, 
bij het viaduct van de N270.

De voorrangssituatie wordt 
aangepast om minder 
doorgaand verkeer voor het 
station langs te krijgen, en om 
de landbouwroute richting de 
Beemdweg te verbeteren. In de 
nieuwe situatie loopt de 
Oirloseweg met een bocht over 
in de Newtonstraat. Dat wordt 
een voorrangsweg, en de 
Oirloseweg richting het station 
moet voorrang verlenen. De 
kruising wordt verlicht en gaat 
naar 50 kilometer per uur.

De omleiding loopt over de 
rotonde en het industrieterrein: Henri Dunantstraat, De Germaan, Nobelstraat, Newtonstraat, Van 
Leeuwenhoekstraat, Franklinstraat.

Asfalteringsdepot bij Sportpark
De parkeerplaats van Sportpark de Spar wordt tijdelijk als depot gebruikt voor asfalteringswerkzaamheden. Op 
een aantal wegen in de buurt, onder andere de Pauwweg, wordt vanwege slijtage een nieuw laagje asfalt 
aangebracht 

Militaire oefening BASIC Strike 5-9 oktober
Van 5 tot 9 oktober, tussen 09.00 en 17.00 uur, oefent de vliegbasis De Peel de CAS-procedures (Close Air 
Support) voor grond-luchtsamenwerking en het leveren van luchtsteun voor grondtroepen. Daarbij leveren 
militaire gevechtsvliegtuigen vuursteun op korte afstand voor troepen in benarde situaties. CAS vergt veel 
coördinatie tussen lucht- en grondeenheden, en daarom is goede training nodig. Op langere termijn kan dit 
levens redden tijdens missies in het buitenland. Overlast kan men melden via het online klachtenformulier. Op 
luchtmacht.nl/vliegbewegingen staat meer informatie. Vragen stellen kan via 
COMMUNICATIE.OTCO@mindef.nl. 

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

  www.dorpsraadoostrum.nl | info@dorpsraadoostrum.nl | 06-20966576 | Ghunenbeek 23, 5807 CE Oostrum   
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een zegen voor alle dieren, vooral de dieren die ons leven zo rijk maken, bijzonder 
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JAARVERGADERING 

 

In tegenstelling tot het eerder gepubliceerde bericht van september, moeten wij helaas de jaarvergadering 
wederom uitstellen. Gezien de aangescherpte maatregelen van de regering  (op advies van het RIVM )                
is het niet toegelaten om met 50 personen bij elkaar te komen. 
 

Heel vervelend, maar onze gezondheid staat voorop. 
 

Het bestuur. 
 
 

   Laat uw stem niet verloren gaan! 
 

 

 

 
Net als andere Oostrumse verenigingen doet SV Oostrum ook mee aan Rabo Clubsupport.  
 
Vanaf 5 oktober kunt u, als u lid bent van de Rabobank, u stem uitbrengen.  
Natuurlijk zouden wij het als vereniging op prijs stellen als u op ons stemt. Maar misschien nog belangrijker: 
Laat uw stem niet verloren gaan! Er zijn meerdere Oostrumse verenigingen                                                    
die uw steun kunnen gebruiken.  
 
De opbrengst van de Rabo Clubsupport zullen we, net zoals alle inkomsten, 
inzetten om sportactiviteiten binnen Oostrum verder de blijven faciliteren. 
Onderstaand een overzicht van verenigingen die deelnemen zodat u alvast 
een keuze kunt maken. 
 
Namens SV Oostrum alvast bedankt voor u stem. 

 
Deelnemende verenigingen: 
Bowlingvereniging Venray, Carnavalsvereniging De Karklingels, KBO, Koor 
Harmony, Muziekvereniging SMT,  De Zonnebloem, Zijactief, Nobel Oostrum, 
Buurtvereniging vriendschap door samenwerking, Gemengd zangkoor, 
Oudervereniging de Meulebeek, Tennisvereniging Oostrum en SV Oostrum. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

GRATIS   AF TE HALEN: 
 

Geluidsinstallatie (Trust)                    
voor spelcomputer of laptop. 

Bel even: 06-80160888                
als je hem op wilt komen halen. 

Adres: Van Broekhuizenstraat 32 Oostrum. 
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Steun Tennis Club Oostrum middels RABOBANK SUPPORT CAMPAGNE. 
 

Geachte bewoners,  

 
Tennis Club Oostrum neemt ook dit jaar deel aan de RABOBANK CLUBSUPPORT CAMPAGNE 2020 

en u kunt TC Oostrum steunen als u lid bent van de Rabobank. Het kost u geen geld maar alleen wat moeite  

en onze Oostrumse tennisclub kan het toegekende bedrag vanuit de Rabobank Clubsupport Campagne goed 

gebruiken. Het tenniscomplex is na 20 jaar recent gerenoveerd en willen we de kleedlokalen en kantine nog  

opknappen. Als lid van de Rabobank ontvangt u een stemkaart van de Rabobank en mag u stemmen van 

5 oktober t/m 25 oktober 2020.  

U mag 5 stemmen uitbrengen en wij willen natuurlijk dat u 2 stemmen op TC Oostrum uitbrengt.  

Wij zouden het fijn vinden als u de overige 3 stemmen op een van de andere Oostrumse verenigingen en/of 

stichtingen zou uitbrengen. Hoeveel te meer stemmen hoe hoger het toegekende bedrag vanuit de 

Rabobank Clubsupportcampagne.  

 

Steun ons en breng uw stemmen, als lid van de Rabobank Horst/Venray, uit van  

 

                         5 t/m 25 oktober 2020 
 

Bij voorbaat dank,  

namens de leden van TC Oostrum,      

 

 

 

Martin Wijnhoven,       

Voorzitter.   

4 Seizoenenwandeling Leunse Paes 

Met inachtneming van de Coronamaatregelen organiseert IVN Geijsteren-Venray op zondag 18 oktober de laatste 
wandeling van de 4 seizoenenwandelingen in de Leunse Paes.                                                                                                                         
De wandeling start om 10:00 uur bij het poortje van de Baggerweg in Leunen.  
Deelname is gratis. Ivm Corona is het aantal deelnemers beperkt tot max 30, daarom is aanmelden via                          
info@ivn-geysteren-venray.nl verplicht. Vermeld in het onderwerp ‘Wandeling Leunse Paes’ en in de mail naam, 
email en telefoonnummer van de deelnemer(s). Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging. 
 

Rustige seniorenwandeling Ooijen-Wanssum 

Met inachtneming van de Coronamaatregelen organiseert IVN Geijsteren-Venray op donderdagmiddag 15 oktober 
een rustige en gezellige wandeling voor ouderen die graag in een aangepast tempo wandelen.                                                             
De wandeling start om 14:30 uur op de parkeerplaats bij de jachthaven in Wanssum.  
Deelname is gratis. Ivm Corona is het aantal deelnemers beperkt tot max 20, daarom is aanmelden via                          
info@ivn-geysteren-venray.nl verplicht. Vermeld in het onderwerp ‘Wandeling Ooijen-Wanssum’ en in de mail naam 
en telefoonnummer van de deelnemer(s). Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging. 
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Eind juli en vooral de eerste helft van 

augustus was het verzengen heet en 

erg droog. De natuur had het zwaar. 

Daar zullen we aandacht aan besteden 

en we kijken wat er nu nog van te zien 

is. Als het voldoende geregend heeft, 

zijn er wellicht paddenstoelen te 

vinden. Met name reuzenbovisten op 

de bult bij het poortje van de 

Baggerweg zijn opvallend, maar als het 

nat genoeg is zien we ook andere 

soorten. De bevers stappen in deze 

periode langzaam over op ander 

voedsel: van waterplanten in de zomer 

naar wilgenbast in de winter. Ook 

knagen ze weer bomen om, om hun 

burcht te versterken. We zullen flink 

wat sporen van ze zien. 

 

 

 

Rustige seniorenwandeling Ooijen-Wanssum 
 

Met inachtneming van de Coronamaatregelen organiseert IVN Geijsteren-Venray op donderdagmiddag 15 oktober 
een rustige en gezellige wandeling voor ouderen die graag in een aangepast tempo wandelen.                                                             
De wandeling start om 14:30 uur op de parkeerplaats bij de jachthaven in Wanssum.  
Deelname is gratis. Ivm Corona is het aantal deelnemers beperkt tot max 20, daarom is aanmelden via                          
info@ivn-geysteren-venray.nl verplicht. Vermeld in het onderwerp ‘Wandeling Ooijen-Wanssum’ en in de mail naam 
en telefoonnummer van de deelnemer(s). Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging. 

 

Deze wandeling is bedoeld voor senioren, waarvoor de reguliere wandelingen, 

georganiseerd door het IVN Geysteren-Venray, te lang zijn of het tempo te hoog 

ligt. U wilt toch genieten van het buiten zijn en de natuur om u heen.                        

Ook als u loopt met behulp van een rollator of u voortbeweegt met scootmobiel  

of rolstoel (met begeleider),  bent u van harte welkom.  

 

Tijdens deze wandeling blijven we voornamelijk wandelen binnen het centrum van 

Wanssum. Toch biedt dit kleine gebied een beeld van alle aspecten van het project 

Ooijen-Wanssum. Het Centrum van Wanssum is door vele ingrepen (rondweg en 

brug) leefbaarder geworden, er is een prachtig natuurgebied gerealiseerd en er is 

nieuwe ruimte voor ondernemers om zich te ontwikkelen.  
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Hallo ik ben Rens en ik ben 11 jaar oud. Ik zit op voetbal bij SV 
Oostrum. Daar speel ik in de jo-13 1  op het middenveld. Voor de 
rest zit ik op basisschool de Meulebeek in groep 8. Mijn favoriete 
vak op school is gym, daarbij vind ik vooral trefbal en matten 
voetbal leuk. Ik kijk dit jaar nog heel erg uit naar het 
schoolvoetbaltoernooi met de jongens van groep 8. Ik kijk ook 
nog uit naar de musical met heel groep 8. We zijn nu aan het 
kijken welke musical het gaat worden we hebben al een 
voorkeur. Ik hoop nog dat we de laatste maanden het gezellig 
hebben in groep 8. volgend schooljaar ga ik naar het Denderon 
college.  

Nu geef ik de pen door aan: Ilse    

ZITTING KARKLINGELS ‘ON TOUR’ 
 
Een zitting die coronaproof is. Kan dat eigenlijk? Daar hebben wij als kemmissie samen met 

het bestuur de afgelopen weken ons hoofd over gebroken. Conclusie: ja, dat kan!                        

Met creatief denken, de flexibiliteit van onze artiesten & horeca en uiteraard een ton 

wilskracht kunnen we een hele mooie alternatieve zitting voor onze leden organiseren.     

En daar zijn we trots op!  
 

Onze zitting gaat dit jaar ‘on tour’! De artiesten reizen langs verschillende locaties in 

Oostrum waar jullie als publiek in een veilige omgeving een gezellige avond kunnen 

beleven. Anders dan anders? Zeker! Maar deze speciale editie van de zitting wil je echt niet 

missen! 
 

Deze speciale editie vindt – zoals jullie van ons gewend zijn – plaats op vrijdag 20 en zaterdag 21 november 2020.          

Het aantal beschikbare plekken zal beperkter zijn vanwege de maatregelen. Zorg dus dat je er snel bij bent! 
 

Op de website van de Karklingels www.karklingels.nl kun je je als lid vanaf zaterdag 3 oktober 10.00 uur opgeven voor 

deze bijzondere avond. Volgens de huidige maatregelen mag je met maximaal 4 personen aan een tafel zitten.               

Bij opgave kun je je tafelgenoten meteen aanmelden. Kom je alleen of met zijn tweeën?                                                                       

Ook hiervoor hebben we plek. Vrijdag 16 oktober sluit de aanmeldingstermijn, zodat wij als kemmissie vanaf                            

dat moment de indelingen definitief kunnen maken. 
 

Ben je nog geen lid en wil je toch genieten van deze coronaproof zitting, meld je dan als lid aan via onze site 

www.karklingels.nl. 
 

We hopen hiermee een mooi alternatief te bieden dit jaar! 

 
De Kemmissie Zitting & CV De Karklingels  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Het Gemengd Zangkoor Oostrum doet dit jaar ook mee aan de 

RABOCLUBSUPPORT. 
 
Ook al mogen we momenteel niet zingen, willen we ons toch laten horen. 
 
Mogen wij Uw stem ontvangen???? 
 

U kunt stemmen van 5 oktober tot en met 25 oktober                                      
via de Rabo-app of Rabo internetbankkieren 
 
Heel hartelijk  dank.  
 

11



Hoi ik ben Tren:)

Mijn hobby ́s zijn gamen voetballen en spelen met vrienden. Ik doe tafeltennis als sport ik 
ga 3 keer in de week trainen en vindt het hartstikke leuk. Ik zit nu alweer 2 weken in 
groep 8 en het bevalt me goed. In de corona tijd heb ik me goed vermaakt. Maar er zijn 
ook momenten dat ik het niet leuk vond. Zoals dat je niet meer buiten mocht komen. 
Dan kom je erachter dat je met school en buitenspelen best vrij bent. Maar gelukkig heb 
je er ook voordelen aan gehad. Je had meer tijd en zo sprak ik mijn vrienden gewoon net 
zoveel. Ik wordt heel nieuwsgierig als ik naar groep 8 kijk. Ik heb alle vertrouwen in dat 
dit jaar een topjaar wordt. Met mijn meester en mijn vrienden mag ik blij zijn.

Groetjes Tren 

en ik geef de pen door aan Kamila  

LEES OW! OOK DIGITAAL EN IN KLEUR 

Wist u dat u OW! ook digitaal – en in kleur - kunt lezen? Voor de digitale versie 

moet u op OW! geabonneerd zijn. Wekelijks ontvangt u dan de digitale versie per 

e-mail en de fysieke versie in de bus. Aanmelden kunt u zich via:  

http://eepurl.com/73Tmr 
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zoveel. Ik wordt heel nieuwsgierig als ik naar groep 8 kijk. Ik heb alle vertrouwen in dat 
dit jaar een topjaar wordt. Met mijn meester en mijn vrienden mag ik blij zijn.

Groetjes Tren 

en ik geef de pen door aan Kamila  

 

Op dit moment is het toekomstmuziek maar een voetbalwedstrijd in een vol stadion is een superleuke ervaring. 

Niet alleen vanwege een leuk potje voetbal maar ook mede-toeschouwers zorgen voor een voorstelling waarin 

zo’n beetje alle emoties zich openbaren. Ik zat ooit, samen met een paar jonge gasten in Ajax-shirt, op de tribune 

bij VVV-Ajax. Voor me zat een guitig menneke van een jaar of 3, laten we zeggen een jonge uitvoering van 

Kruimeltje. En achter ons zat Dhr. K. Norrepot die vrijwel meteen nadat de scheids de wedstrijd opende riep: 

‘maai ze neer’. Niet zozeer geschrokken maar wel onder de indruk draaiden de jongens zich naar hem om waarop 

hij zei: ‘ik ben écht geen fan van Ajax hoor’. Nee, dat was wel duidelijk. Hij had z’n honk in Rotterdam maar het 

zou toch fantastisch zijn als VVV hier met de winst weg zou gaan. Dan zou zijn vakantie helemaal geslaagd zijn. 

Dan mocht het daarna nog 2 weken regenen, dat zou de pret niet meer kunnen drukken. Oh wel nog een 

kleinigheidje: Feyenoord moest dat weekend wel nog winnen van Utrecht. Behalve het ‘maai ze neer’ had hij 

nog meer goed bedoelde tips die vooral bestonden uit ‘drukken, niet happen, uitspelen en kom op’ !!  En als dat 

dan niet gebeurde dan zat er niets anders op dan meteen te wisselen.  

 

Kruimeltje had z’n broodje kroket bijna op, er stonden inmiddels 10 minuten op de klok, waarop hij aan papa 

vroeg: ‘hoe lang nog?’ Hij had het vooral druk met de ritssluiting van z’n papa’s jas, met papa’s haren en met de 

bekers op de grond omdat er zo’n leuk geluid vanaf kwam wanneer hij er op ging staan. VVV hield lang stand en 

dus was er weinig te juichen. Wel zorgden de echte VVV-fans voor een muzikale omlijsting achter het doel van 

Krischbaum. Ken je Stanley Menzo, vroeg K. Norrepot aan zijn buurman. Die had geen idee….Stanley wie? Nee, 

hij had totaal geen verstand van voetbal, zie ie, hij wist niet eens wat buitenspel was. Nog voordat hier uitleg op 

kon worden gegeven werd een VVV speler, laat ik in eerder gebruikte termen blijven, neergemaaid. Dit zorgde 

voor veel emoties in het publiek. Mannen gingen met gebalde vuisten staan en slaakten wat oerkreten richting 

de scheids. Norrepot stemde voor een rode kaart voor de maaier. Hij bleek 10 minuten later ook een zeer 

objectieve toeschouwer te zijn want toen een Ajacied werd neergemaaid was dat zéér terecht en toen die niet 

snel genoeg weer opstond was het een mietje.  

 

Kruimeltje kreeg van papa allerlei dingen uitgelegd over de wedstrijd, ik denk dat hij nu wel aan mijn 

achterbuurman kan vertellen wat buitenspel is maar dat terzijde. De strafschop die Ajax 5 minuten na de thee 

kreeg was belachelijk. ‘Die krijgen altijd een penalty…die joden’, zei onze niet-Ajax fan. Toen Tadic deze 

strafschop verzilverde griste K. Norrepot z’n jas en vertrok mopperend. Hij was d’r klaar mee. Een slechte 

verliezer maar of het nou om de punten ging die Ajax mee naar huis nam of om het feit dat hij nu toch zelf moest 

zorgen dat z’n vakantie een succes zou worden…het is mij onduidelijk.  

 

Kruimeltje was z’n tweede helft begonnen met een zakje snoepjes. Het bleken tot zijn grote verrassing 

kauwgums te zijn die ook nog eens heel lekker ruiken. Tevergeefs drukte hij telkens z’n open mondje met daarin 

de kauwgum voor papa’s gezicht. Ruik eens…ruik eens. Papa wilde best socializen met z’n zoon maar hij wilde 

ook de wedstrijd volgen en dus kreeg Kruimeltje niet de aandacht die hij graag wilde. Doordat er al wat 

toeschouwers waren afgehaakt kon hij wat meters maken, dat hield hem weer even zoet. Uiteindelijk ging hij 

weer naast papa zitten en vroeg hem ‘heb jij ook nog melktandjes?’ Met 70 minuten op de klok kwam weer de 

hoe-lang-vraag? Het antwoord van z’n vader zal hem niet veel wijzer hebben gemaakt want tja…was is 20 

minuten op 3 jarige leeftijd? Kruimetje hield het tot het eind toe vol, een betere doorzetter dus dan K. Norrepot. 

De eindstand was bevredigend voor de jonge gasten in mijn gezelschap maar volop juichen zat er niet in. Nu heb 

ik geen verstand van voetbal maar desalniettemin was het super leuk om zo’n wedstrijd en z’n publiek mee te 

maken. Misschien ga ik een volgende keer wel naar Utrecht-Feyenoord…samen met Norrepot. 
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vormen de oplossing.  
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WIE ZIJN WIJ 
Nou, dat zijn de walking footballers van S.V. Oostrum. 

Wij zijn een stel oud(e) spelers die voor het plezier en de actieve beweging iedere 

donderdagavond om 19.30u een balletje trappen op het sportpark. 

Bij ons zijn lichamelijk contact, slidings en rennen verboden. 

Aangezien er nog 2 veldjes beschikbaar zijn, dagen wij mannen én vrouwen van rond de 60 jaar 

uit om eens kennis te maken met W.F. 

Kom eens vrijblijvend langs in sportkleding en probeer het uit. 

Voor inlichtingen bel gerust een van de twee onderstaande nummers.    

A. Stam      ☎ 06 - 46427285 

H. Jeucken  ☎ 06 - 28668378          

 

Tot een donderdagavond!  
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Jeugd

Uitslagen

zaterdag 3 oktober 2020

ONDO JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 afgelast

S.V. Oostrum JO17-1G Leunen JO17-1 1-6

S.V. Oostrum JO15-2G ST VIOS'38/Toxandria JO15-2 9-2

S.V. Oostrum JO13-1G Hegelsom JO13-1G 0-2

S.V. Oostrum JO12-1G Leunen JO12-1G 2-5

S.V. Oostrum JO12-2G RKSVN JO12-3 3-5

S.V. Oostrum JO12-3G RKMSV JO12-2G 3-2

Juliana Mill JO11-1G S.V. Oostrum JO11-1 3-9

Helden JO11-2G S.V. Oostrum JO11-2G 17-1

Bavos JO11-2 S.V. Oostrum JO11-3G 12-1

S.V. Oostrum JO10-1 Ysselsteyn JO10-1 5-4 Speler van de week Giel Jeucken

FCV-Venlo JO10-3 S.V. Oostrum JO10-2G 11-0

Olympia'18 JO9-2G S.V. Oostrum JO9-1 6-11

S.V. Oostrum JO9-2G H.B.S.V. JO9-1 4-9

Blerick JO8-1 S.V. Oostrum JO8-1 17-0

S.V. Oostrum JO8-2G Venlosche Boys JO8-2 3-10 Speler van de week Wout Broeren

FCV-Venlo JO8-1 S.V. Oostrum JO8-3G 11-2 Speler van de week Cas Jenneskens

Programma

zaterdag 10 oktober 2020

S.V. Oostrum JO19-1 ST SV United/BVV'27 JO19-1 15:00

Born JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1G 14:00

ST Volharding/Sambeek JO15-3 S.V. Oostrum JO15-2G 13:00

ST Constantia/Menos JO13-1 S.V. Oostrum JO13-1G 11:15

S.V. Oostrum JO12-1G FC Roerdalen JO12-1 09:00

DEV-Arcen JO12-1G S.V. Oostrum JO12-2G 11:30

ST Sparta'18/Kronenberg JO12-2G S.V. Oostrum JO12-3G 10:00

S.V. Oostrum JO11-1 DSV JO11-1 09:00

Kronenberg JO11-1 S.V. Oostrum JO11-2G 10:30

S.V. Oostrum JO11-3G ST Fiducia/Elsendorp JO11-1 11:30

SV Venray JO10-4G S.V. Oostrum JO10-1 10:45

ST Sporting S.T./SVEB JO10-1G S.V. Oostrum JO10-2G 11:00

S.V. Oostrum JO9-1 RESIA JO9-1 11:30

ST Panningen/Egchel JO9-2 S.V. Oostrum JO9-2G 09:45

S.V. Oostrum JO8-1 MVC'19 JO8-1 11:30

Sparta'18 JO8-1 S.V. Oostrum JO8-2G 08:45

FCV-Venlo JO8-2 S.V. Oostrum JO8-3G 09:00
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Senioren

Uitslagen

zaterdag 3 oktober 2020

Venlosche Boys Vet. S.V. Oostrum Vet. 1-5

zondag 4 oktober 2020

S.V. Oostrum SV Milsbeek afgelast

S.V. Oostrum 2 Leunen 2 1-2

SV United 3 S.V. Oostrum 3 7-3

Wittenhorst 11 S.V. Oostrum 4 afgelast

Hegelsom VR1 S.V. Oostrum VR1 8-2

Programma

zaterdag 10 oktober 2020

S.V. Oostrum Vet. Panningen (A) Vet. 17.00

zondag 11 oktober 2020

Constantia S.V. Oostrum 14:30

Melderslo 2 S.V. Oostrum 2 12:00

S.V. Oostrum 3 Sambeek 2 10:30

S.V. Oostrum 4 Fiducia 2 09:30

S.V. Oostrum VR1 ST Sparta '18/Melderslo VR2 11:30

4 November Algemene ledenvergadering SV Oostrum
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Aostrums

Platenkast

Column: 

Album van de maand

New release

Everyday Life - Coldplay

Het fenomeen Billie Eilish 

Trouble’s coming - Royal Blood

Eens even heel iets anders dan dat we gewend zijn van onze Britse heren.
Niet een album met alleen maar radio hitjes en nummers over verliefd zijn of de kleur geel.
Een album dat zich door geen enkel genre laat omschrijven. Met invloeden van gospel, jazz, pop en 
Arabische klanken is ieder nummer weer een hele nieuwe ervaring. Met ‘Orphans’, het enige nummer 
dat nog een beetje door de radio is opgepikt, wordt de oorlog in Syrië even aangehaald, Het nummer ‘Guns’ omschrijft op een 
laconieke manier het wapengeweld in Amerika en bij het nummer ‘Arabesque’ kunnen we eindelijk weer genieten van onze Belgische 
vriend Stromae. Dit album is misschien geen radio klassieker maar zeker de moeite waard om eens lekker voor te gaan zitten. 
Wat mij betreft het beste en tevens ook het meest onderschatte album van Coldplay tot nu toe!

18 Jaar, 1 meter 61, zwart haar met een fel groene uitgroei, en een van de grootste hitsensaties die we in deze eeuw ooit zullen zien.
Billie Eilish, door menig fan ook wel bekend als: AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH BILLIEEEEEEE. Deze vrouw is dé sensatie van de
hedendaagse muziekscene. Op het eerste gezicht een meisje met een hele grote en vooral jonge achterban. Door velen (waaronder
mijzelf) in het begin een beetje weggeschreven als een eendagsvlieg en een tiener sterretje. Maar niets is minder waar. Billie blijft 
staan en scoort hit na hit. En haar achterban groeit met een tempo die zelfs de piepers van Jules Janssen niet bij kunnen houden.
En naar mijn mening is volledig terecht. Het geluid dat Eilish samen met het broer Finneas produceert is nieuw, verfrissend, duister
en echt rete strak. Met geluiden die niet te herkennen zijn, vreemde ritmes en bassen waardoor de speakers in mijn auto het begeven 
als ik haar cd draai, zou ik Eilish niet perse in het genre pop plaatsen. Deze griet ademt rock en roll en weet met haar hits een geheel 
eigen genre te creëren. 
Maar Billie Eilish heeft zichzelf echt bewezen door de goedkeuring van één man: Dave Grohl.
De frontman van de Foo Fighters en oud drummer van sensatie Nirvana is erg enthousiast en ik moet hem hier gelijk geven.
Grohl: “My daughters are obsessed with Billie Eilish. The same thing is happening with her that happened with Nirvana in 1991. 
People say, 'Is rock dead? ' When I look at someone like Billie Eilish, rock and roll is not close to dead!”
En deze gedachte leeft bij meer mensen. Toen ik vorig jaar op Pukkelpop eens ging kijken hoe Billie het er live vanaf bracht schrok ik
me kapot. Ik denk dat er niemand op het hele festivalterrein was die niet naar de mainstage was gekomen om even naar de 
neon-groene lokken van Billie te komen kijken. Het gehele voorvak stond vol met tieners die waarschijnlijk ‘s avonds geen stem meer
hadden van het gillen, en naast de kant stonden hordes vaders die hun dochters veilig met een merchandise shirtje af hadden gezet.
De norse en licht cynische gezichten van deze vaders verdwenen na de eerste 30 seconde meteen. Vanaf het eerste nummer schoten
de gefronste voorhoofden meteen recht door de bass-dreunen en na 2 nummers stonden deze vaders zwaar geïmponeerd naar het 
podium te staren. Eilish begon met haar grootste hit ’Bad guy’ zodat alle mensen die alleen voor haar hit kwamen meteen konden
vertrekken en alleen de echte liefhebber zou blijven. Ik kan u verzekeren dat er nul, nada, nopes, niemand vertrok na dit nummer.
Ik heb dit stuk nu een paar keer herschreven en vond het wel heel erg positief maar ik kan hier helaas niets aan doen. Deze meid is
zeker weten de nieuwe koningin van de muziek. Want geef nu eerlijk toe, als zelfs Clemens Weijs je niet afzet na een nummer of
twee dan ben je echt een hele grote!        

 

Ze zijn terug!!! Voor de liefhebber van de zogeheten ‘gitaarmuziek’ is dit een moment waar lang op is gewacht. 
Na de albums ‘Royal Blood’ en ‘How did we get so dark?’ Werd het even stil rond het Britse duo. 

Met de nieuwe single ‘Trouble’s Coming’ wordt er een heel nieuwe weg ingeslagen.
 De basgitaar en harde drums zijn gebleven maar het “vaste” geluid dat we kennen van de band is vervangen

 door een nieuwe Nothing But Thieves-achtige sound. De tekst is niet erg sterk maar de pakkende melodie 
houdt het nummer zeker overeind. Veelbelovende single die zorgt voor nieuwsgierigheid naar het nieuwe album.

- J.W.  September 2020
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Redactie adres 

G. Smedts, 

Valkenkampstraat 14 

5807 AN  Oostrum

T 0478 58 46 42

E weekblad@dorpsraadoostrum.nl

Sluiting aan te leveren kopij

Zaterdag 18.00 uur

Bezorgklachten

Periodiek 

T 0478 58 28 77

Kijk voor de Digitale kalender op: www.dorpsraadoostrum.nl/kalender
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