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Oostrum, 31 augustus 2014 
Oostrum, 31 augustus  
 
 
 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum. 
 
Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 9 september 2014 in D’n Oesterham 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Namens de dorpsraad 
B.J. Ruhl, voorzitter 
 
 

Agenda: 
 

01 Opening door de voorzitter 
 
02 Vaststelling van de agenda 

 
03 Notulen vergadering 11 februari 2014 

 
04 Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken 

 
05 Gewijzigde verdeling vergaderingen dorpsraad. 

 
06 Voortgang activiteiten Openbare Ruimte 

- Werkgroep herinrichting Stationsweg  
- Werkgroep Via Venray/N270(Wanssum/Deurne)  
 

07 Enquête huisvesting arbeidsmigranten Paschalis 
 

08 Voortgang glasvezel gemeente Venray 
 

09 Sluiting 
 

 
 

 



 

Het telefoonnummer van Pastoor A. Keller, 
Mgr. Hanssenstraat 20, is 851146.                               
In verband met tijdige publicatie in het 
Oostrum’s Weekblad en Peel & Maas                      
dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 10.00 uur 
op te geven bij kerkbestuurslid                                     
Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6, tel. 584031 

                      

Zondag 7 sept. 9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)                

 ter ere van Onze Lieve Vrouw van Oostrum, 

   jaardienst Lei Janssen, Marie Janssen-Gommans,                            
 

   Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 

familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.                

6 sept.  09.00u. Inzamelen oud papier
8 sept. 18.45u. Repetitie jeugdorkest

19.30u. Groepsrepetitie piccolo, fluiten, hobo’s, 
klarinetten, saxofoons
 20.15u. Repetitie orkest
10 sept. 16.00u. Leerlingen slagwerk

19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep
  
Agenda
6 sept. Inzamelen oud papier
20 sept. Inzamelen oud papier
20/21 sept. Kamp jeugdleden
28 sept.Beoordelingsconcert orkest in Heythuysen

ZATERDAG 6 Sept 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ



Notulen openbare vergadering Dorpsraad Oostrum d.d. 11 februari 2014 
 
1. Opening door de voorzitter 
 Welkom aan leden en bezoekers door voorzitter. 
 
2. Vaststelling agenda 
Deze wordt zonder aanvullingen en/of opmerkingen vastgesteld. 
 
3. vaststelling notulen openbare vergadering d.d. 10-12-2013 
Deze worden vastgesteld zonder opmerkingen. 
 
4. Ingekomen en uitgaande stukken en mededelingen 
Extra verlichting Spurkterdijk; komt op uitvoeringslijst van de gemeente, er wordt nu nog niets mee gedaan vanwege bezuinigingen. 
 
5. Mededelingen uit interne vergadering 14-01-14 
- Kennismaking Harold Jacobs, nieuwe wijkagent. 
- Benoeming Ben Ruhl als voorzitter dorpsraad vanaf 1 april. 
- Oostrums Weekblad;  
  - Bij verhindering van Sraar Smedts zullen Judith Litjens of Jos Euwes invallen. 
  - Er wordt een voorstel uitgewerkt m.b.t. advertentie tarieven voor niet Oostrumse 
    verenigingen/stichtingen. 
- Op 11 maart is er een thema avond waarbij de aftrap gegeven zal worden  
  betreffende een nieuw project zelfsturing waarin de accommodaties en  
  voorzieningen in Oostrum(toekomst) centraal zullen staan. 
- 27 januari is Regioraad TBS bijeengeweest; men is bijgepraat over de nieuwe 
  werkplaats(begeleiding naar regulier werk), over hun de samenwerking 
  tussen Stevig(Dichterbij) en over de herziening vd Convenant tussen Gemeente en TBS. 
- 10 februari zijn we samen met de wijkraden Antoniusveld en Brukske uitgenodigd bij Inalfa; men is voornemens na de 
zomervakantie te starten met de bouw van een nieuw hoofdkantoor en fabriek                 (achter Autoschade Venray), met voorkant 
zicht op A73). Zodra plannen definitief zijn wil men op verzoek een presentatie geven bij de dorpsraad.  
 
6. Financieel verslag Dorpsraad en Oostrums Weekblad 2013: 
Verslagen zijn door kascontrole (Leo Lenssen en Maarten Arts) gecontroleerd en in orde bevonden, de penningmeester wordt 
decharge verleend. 
Volgend jaar zullen Maarten Arts en Mark Broeren de kascontrole op zich nemen. 
 
7. Voortgang activiteiten Openbare Ruimte: 
- Stand van zaken verbouwing Watermolen; vanaf 1 maart wordt gebouw weer in  
  gebruik genomen. De officiële opening zal in april/mei plaatsvinden. 
- Werkgroep herinrichting Stationsweg; 25 februari volgende vergadering. (René en Lizette) 
- Werkgroep Via Venray/N270(Wanssum/Deurne): 10 februari bij elkaar geweest; 
  div. subgroepen hebben een rapportage gemaakt, hiervan is een lijst met vragen 
  naar Gemeente en Provincie gestuurd. Op maandag 17 februari om 20.00u is er in de Gelderkoel in Heide een informatie 
bijeenkomst met Gemeente en Provincie. (iedereen is hier welkom) 
 
8. Afscheid leden dorpsraad: 
We nemen afscheid van Maria vd Bogaard, Marian Fleuren en Theo vd Pas. 
Zij hebben zich ieder op eigen wijze ingezet voor de Dorpsraad en de Oostrumse gemeenschap. 
Tevens worden zij in het zonnetje gezet door "Broeder Valentijn" die tijdens de vergadering binnenkomt met een bloemetje. 
 
9. Rondvraag: 
- René vraagt of er iemand mee naar Periodiek wil voor een evaluatie gesprek;   Maarten gaat mee. 
- vanuit de publieke tribune; 
  - Het plantsoen tussen Vlasakker en Watermolenstraat  zou opnieuw aangeplant moeten worden, is nu geen geld voor dus blijft 
het voorlopig zoals het is. 
  - Reclamebord Venray Bloeit(voorbij spoor) belemmert bord Oirlo/Venray 
  - Aandachtspunt; i.v.m. op handen zijnde sloopwerkzaamheden van Broekhuizenstraat, zwaar vrachtverkeer proberen te reguleren 
door Gemeente! 
  - Suggestie; aankleding rondom borden bij binnenkomst Oostrum vanuit leefbaarheidsbudget. Men kan altijd een plan indienen. 
   
10. Sluiting 
Voorzitter dankt allen voor de inbreng en hoop allen weer te zien op de thema-avond op 11 maart 2014. 
 



van Boekhuizenstraat 21
5807 AJ Oostrum
info@in2sound.nl 
Tel: 06-14653208

In2Sound, een nieuwe naam in Oostrum.
In2Sound adviseert en levert alles op het gebied van ‘de betere’ audio.
Denk hierbij aan audio voor auto, camper, boot en vrachtwagen en ook voor thuis, binnen én buiten.
Tevens bestaat de mogelijkheid om geluidsmetingen in auto’s en in huis te doen om de akoestiek te meten 
en lastige problemen of ergernissen op te sporen.

Bent u toe aan een nieuwe audioset, speakers of wilt u alleen informatie of advies, bel 06-14653208 of mail info@in2sound.nl

BBlijf van alles op de hoogte via        www.facebook.com/in2soundNL

Akties t/m 30 september
DLS waterbestendige speakers voor terras, garage 10% korting!!
Bij aankoop een DAB+ autoradio, gratis montage!!



SEPTEMBER  
  
   7 - 10 Meerdaagse Reis KBO
   13 Bloemenactie AZKompeneej
   13 - 16 Kermis 
   17 Doe middag De Zonnebloem
   18 Wandelen KBO
   18 Happen & Stappen ZIJACTIEF
   22 Vissen KBO
   23 Kienen (BIT) KBO
   25        Informatie avond Muziek en Ouderen                                        Harmonie en KBO
   26           Thema avond: Oesterham en Watermolen                        ABC
   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 Tentoonstelling: “van Capella  Oestrem tot Oostrum” Kerkbestuur/Hist kring
   12 Korentreffen (BIT) AZKompeneej 
   15 Spellenmiddag De Zonnebloem
   16 Herfstwandeling KBO
  18-19 Tentoonstelling: “van Capella  Oestrem tot Oostrum” Kerkbestuur/Hist kring
   21 Caberetgroep “utovergerdien” ZIJACTIEF
   21 Kienen (BIT) KBO
  
NOVEMBER  
  
   6 Babbeltrucs KBO
   7 Jaarvergadering (20.11) BIT CV De Karklingels
   6 Wandelen KBO
   11 Heel Zijactief bakt ZIJACTIEF
   13 Algemene Ledenvergadering Roermond ZIJACTIEF
   18 Kienen (BIT) KBO
   20 Wandelen KBO
   21 Zitting (D’n Oesterham) CV De Karklingels
   22 Zitting (D’n Oesterham) CV De Karklingels
   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



Verstelwerk Oostrum
Naaiwerkzaamheden met een
creatief oog voor oplossingen

Maureen van Erp
Coupeuse

Goetzenhof 23
5807 CC Oostrum

0478-515 544 / 06-1378 6578
jgm.achten@home.nl

Openingstijden:
Ma - Wo:        9.00 - 13.00 / 18.00 - 20.00 uur
Di - Do - Vr:  9.00 - 15.00 uur
buiten deze tijden op afspraak



                                                              
 
Secretariaat: Mevr.L.Tromp-Brand,  
Stationsweg 211a, 5807 AB Oostrum 
Tel.: 0478 589033 
E-mail:l.tromp-brand@home.nl 
 
 
 

Vissen 
 
Datum: maandag 22 september 2014 
Tijd:  14.00 – 17.00 uur 
Opgave: vóór 12 september bij Joop Bus, Witte Vrouwenstraat 11 te   
  Oostrum, tel. nr. 0478 – 54496, of per mail: joopbus@home.nl 
 
 
Maandag 22 september weer een keertje “Vissen”, 
 
We gaan dit doen met behulp van vrijwilligers van Visvereniging ’t Alvertje in de visvijver aan 
de Wanssumseweg. 
 
Er wordt gezorgd voor hengels, voer, aas, schepnet etc….maar als u graag met eigen hengel 
vist kan dat natuurlijk ook. 
We gaan ervan uit dat ieder op eigen kracht naar de visvijver komt maar indien er voor 
vervoer gezorgd moet worden horen we dat graag ! 
 
Maximaal kunnen er 15 personen deelnemen ! Ook dames zijn van harte welkom. 
 
Er zijn geen kosten aan deze middag verbonden tenzij u met zalm of kabeljauw thuis wilt 
komen…s´maandags staat de vishandel van E. Camps altijd op het dorpsplein. 
 
Opgave graag voor 12 september a.s. met vermelding van naam, adres en 
geboortedatum…dit in verband met het invullen van de dagvergunning.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam: _____________________________________________________________________ 
 
 
Adres:______________________________________________________________________ 
 
 
Geboortedatum:______________________________________________________________ 
 





                                                     
Secretariaat: Mevr.L.Tromp-
Brand,  
Stationsweg 211a, 5807 AB 
Oostrum 
Tel.: 0478 589033 
E-mail:l.tromp-brand@home.nl 

 
 
Excursie breifabriek (met Oirlo en Castenray) 
 
Datum:  maandag 29 september 2014 
Vertrek:  13.00 uur met de bus, bij de kerk 
Eigen bijdrage: € 6,- per persoon (incl. 1 koffie/vlaai en modeshow) 
Opgave:  t/m donderdag 4 september d.m.v. onderstaand strookje bij 
   Nelly van Soest, Geeststraat 9 te Oostrum 
 
Op maandag 29 september gaan we naar de breifabriek in Heinsberg. 
We vertrekken met de bus om 13.00 uur en gaan dan via Oirlo en Castenray naar Heinsberg. 
In de breifabriek vindt een modeshow plaats en wordt koffie met een stukje vlaai aangeboden. 
 
Na de show wordt de gelegenheid geboden de geshowde kleding en/of accessoires aan te schaffen. 
 
Gelieve onderstaand strookje, incl. de eigen bijdrage van € 6,- per persoon in de bus te doen bij Nelly van 
Soest. 
 
Graag tot ziens op 29 september. 
 
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….. 
 
Excursie breifabriek maandag 29 september 
 
Naam: _____________________________________________________________________ 
 
Aantal personen:_____________________________________________________________ 
 
Bedrag:_____________________________________________________________________ 
 
 

 Beleef de dag, fietstocht, georganiseerd door de gemeente Horst

Datum:  woensdag 17 september 2014
Start:  Meterik, sportpark De Vonckel , of  Kronenberg gemeenschapshuis                                                             
  De Torrekoel. Tussen 9.00 en 10.00 uur.
Opgave:  Voor 6 september 2014 bij Gemeentehuis Horst
Bijdrage: € 6,- , betalen bij opgave

Doel van deze tocht is om ouderen vanaf 55 jaar een dag te bezorgen met cultuur en ontspanning.                                         
De lengte van deze fietstocht is ongeveer 42 km. Bij de startplaatsen kan men luisteren naar muziek. Onderweg is 
op diverse plaatsen het een en ander te bezichtigen. 
Bij de twee startplaatsen krijgt men een lunchpakket aangeboden voor onderweg. Ook krijgt men een consumptie-
bon voor koffie met Limburgse vlaai.



Wordt u ook gestoord van het slechte radio ontvangst in 
de auto?
Stap over op DAB+ !!!

Het is gratis, perfecte digitale geluidskwaliteit, meer 
zenders en is overal te ontvangen!

Ook voor af-fabriek radio's zijn er verschillende 
DDAB+ oplossingen.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem gerust 
contact op voor deskundig en eerlijk advies.

info@in2sound.nl     Tel:06-14653208



Een ander geluid. 
Toen we ons gingen schamen over de erbarmelijke huisvesting van seizoensarbeiders hebben de gemeentebesturen 
in Noord-Limburg regels opgesteld om daaraan een einde te maken. Een kwestie van beschaving en fatsoen, vind ik. 
De organisatie Work and Stay - de naam zegt het al - wil accommodaties realiseren voor de huisvesting van 
buitenlandse werknemers die hier tijdelijk zijn. Work and Stay wil nu het voormalig klooster Paschalis aan de rand 
van Oostrum voor de huisvesting van 300 arbeidsmigranten inrichten. Volgens de gemeente kan dit prima binnen de 
regels die daarvoor gelden. Mooi zo, zou ik zeggen, een probleem minder.
Maar als het in Limburg gaat om de huisvesting van groepen mensen die niet tot de “onzen” behoren zoals 
asielzoekers en arbeidsmigranten, lijkt het wel of we opeens tegen buitenlanders zijn. De dorpsraad van Oostrum 
heeft een enqête gehouden in het dorp. Van de 875 gezinnen hebben er 146 gereageerd. Van deze reacties was 2/3 
tegen de plannen van Work and Stay en 1/3 stond er positief tegenover. Kort gezegd: ongeveer 10% is tegen.  

In de loop van deze week kreeg elk huisgezin een pamflet van de buurtbewoners van Paschalis in de bus. Zij hebben 
een actie op touw gezet onder de naam:”Nu is het genoeg”. Iedere huisgenoot wordt gevraagd zich als tegenstander 
te melden door het pamflet te ondertekenen. De argumenten die de actiegroep in het pamflet aanvoert, slaan 
nergens op. Het zijn uitingen van angst voor overlast, suggestieve opmerkingen over onbetrouwbaarheid van de 
initiatiefnemer, wantrouwen tegen de overheid, insinuaties over criminaliteit van de doelgroep etc. Het is een 
schreeuw tegen de wind. Vandaar dat ik het volgende tegen de actiegroep wil zeggen: Beste mensen, iedereen heeft 
het recht voor zichzelf en zijn belangen op te komen. Maar waarom zou ik mij met jullie solidair moeten verklaren? 
Ik ben toch geen buurtbewoner van jullie? En ik ben ook niet bang voor nieuwe bewoners van Paschalis. Wat mij wel 
in actie brengt, is de onzin die jullie als argumenten aanvoeren. Toen honderd jaar geleden vanuit heel Nederland 
“vreemd arbeidersvolk” naar de mijnstreek in Zuid-Limburg gehaald moest worden, werden ze in nieuwe wijken 
buiten stad en dorp gehuisvest om zo de overlast die “het ruwe arbeidersvolk” zou veroorzaken, tot een minimum 
te beperken. Het lijkt wel alsof honderd jaar later mensen nog steeds angstig worden als vreemd volk binnenkomt. 
Daarom verzet ik mij tegen jullie oproep onder het motto: “Tot hier.”

Joep Hahn, Witte Vrouwenstraat 6, 5708 AS Oostrum. 

Thema-avond Alzheimer Café Venray

Op maandag 8 september 2014 is het Alzheimer Café Venray weer open.

Het café is een maandelijkse informele bijeenkomst waar mensen met dementie, familieleden, hulpverleners en 
andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en te 
leren over dementie en aanverwante thema’s.

Het thema van de avond is:

Dementie en de rol van de huisarts.

Gastspreker: 

Huisarts. 

Het Alzheimer Café Venray vindt plaats in De Kemphaan, Kennedyplein 1 te Venray.

Inloop is vanaf 19.00 uur en aanvang van het programma is om 19.30 uur. 

De avond wordt uiterlijk 21.30 uur afgesloten. De toegang is gratis.

Voor meer informatie kunt u bellen met de avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray,                                                      
Joke Halmans, telefoon (0478) 583806.



                                                              
 
Secretariaat: Mevr.L.Tromp-Brand,  
Stationsweg 211a, 5807 AB Oostrum 
Tel.: 0478 589033 
E-mail:l.tromp-brand@home.nl 
 

RABO Fietsdag  
Datum: zaterdag 6 september 2014 

Voor degenen die zich hebben opgegeven voor de fietstocht: hierbij de volgende informatie. 

De deelnemers zijn welkom vanaf 9:45 uur bij: 

De Wetteling  
Zuidsingel 2 
5802 EG VENRAY 

Om 10:00 uur begint de organisatie met een openingswoord en aansluitend geeft een lokale topsporter het 
startsein voor de Rabo Fietsdag 2014. 

 De deelnemers kunnen zich om 10:45 uur melden bij de stand met het bordje “Route 1”. Alle deelnemers 
ontvangen een stempelkaart en een routebeschrijving waarna zij met de fietsroute kunnen starten. Op de 
start- en pauzeplekken staan leden van verenigingen en stichtingen klaar om de deelnemers te verwelkomen 
en een leuke dag te bezorgen. 

 Tijdens de Rabo Fietsdag  zijn medewerkers van Rabobank Horst Venray aanwezig om u te helpen en uw 
vragen te beantwoorden. Zij zijn herkenbaar aan de oranje polo shirts. 

 Wij hopen dat het weer goed is en zien er naar uit u te ontmoeten tijdens de Rabo Fietsdag! 

  

  

 

Op zaterdag 30 augustus nam Aukje Poels deel aan de Boxmeerse Dressuurdagen, georganiseerd door            
Paard- en ponyvereniging Boxmeer.
Met haar paard Elan startte ze 2 proeven in de klasse L1. De eerste proef was goed voor een 2e prijs met 195 
punten en de tweede proef leverde een 3e plaats op met 194 punten. 
 
 



 

Jeugd    
Uitslagen 

   zaterdag 30 augustus 2014 
   Montagnards A1 S.V. Oostrum A1 3 - 2  GFC'33 B2 S.V. Oostrum B2G 2 - 2  S.V. Oostrum C2 ST SV United/BVV'27 C2G 0 - 11  Kronenberg D1 S.V. Oostrum D1G 1 - 4  SV Venray D7G S.V. Oostrum D2G 7 - 1  S.V. Oostrum E1 Astrantia E1 15 - 1  SV Venray E4 S.V. Oostrum E2 15 - 1  RKOSV Achates E2 S.V. Oostrum E3 6 - 5  S.V. Oostrum F1 Ysselsteyn F1 9 - 1  S.V. Oostrum F2 Montagnards F2 11 - 0  SV Venray F10G S.V. Oostrum F3 6 - 3  

    Programma 
   zaterdag 6 september 2014 
   S.V. Oostrum A1 Wittenhorst A2 15:00 

 Wittenhorst B2 S.V. Oostrum B1 15:00 
 S.V. Oostrum B2G SV Lottum B1 13:00 
 Leunen C2 S.V. Oostrum C1 13:30 
 SV Venray C8G S.V. Oostrum C2 15:00 
 S.V. Oostrum D1G Hegelsom D1 9:00 
 S.V. Oostrum D2G Montagnards D2 11:00 
 ST RKDSO/DEV-Arcen E1 S.V. Oostrum E1 11:00 
 S.V. Oostrum E2 Leunen E2 10:00 
 S.V. Oostrum E3 SVOC'01 E3 11:00 
 SSS'18 F1 S.V. Oostrum F1 10:00 
 SV Venray F4 S.V. Oostrum F2 12:00 
 S.V. Oostrum F3 Montagnards F3 10:30 
 

    Senioren    
Uitslagen    dinsdag 26 augustus 2014    Blerick 1 SV Oostrum 1 8 - 1  donderdag 28 augustus 2014    SV Oostrum 2 SV Venray 5 5 - 1  zaterdag 30 augustus 2014    SV Ysselsteyn Vet. SV Oostrum Vet. afgelast  Sparta 1 SV Oostrum 1 4 - 0  zondag 31 augustus 2014    S.V. Oostrum 2 Leunen 3  0 - 4  

    Programma    zaterdag 6 september 2014    SV Oostrum Vet. Montagnards Vet. 17:00  zondag 7 september 2014    Heijen 1 SV Oostrum 1 14:30  SV Oostrum 2 SSS'18 3 12:00  SV Oostrum 4 SSS'18 5 11:30 Oefen  
 



Column

Tentoonstelling

Deze week eens geen Poetin en consorten.
Ook geen aandacht voor de ontwikkelingen rond Paschalis. 

Daar zullen we de komende weken nog voldoende over horen. Peel en Maas stond er vol van; voor- en 
tegenstanders. Goed dat voor- en tegenstanders openlijk voor hun mening durven uit te komen.

Deze week wil ik het over een heel ander onderwerp hebben.

Op 11 oktober a.s. wordt de renovatie van de kerk en het kruiswegpark Trans Cedron opgeleverd.
Bij die gelegenheid organiseert het kerkbestuur, samen met de stichting instandhouding kerkgebouw en 
de Historische Kring Oostrum en Spraland op 11-12-18 en 19 oktober een tentoonstelling in de kerk. 
De tentoonstelling draagt de naam “van Capella Oestrem ( uit te spreken als Oostrem) tot Oostrum”en 
gaat over de ontwikkeling  van Oostrum.

Men wil proberen de tentoonstelling in te richten met voorwerpen uit het verleden. 
Hierbij wordt ook het, verdwenen, klooster Bethlehem toegelicht. Verder worden de kunstschatten van 
de kerk tentoongesteld; ook documenten over de bouw van de kerk zijn er te bezichtigen.
Voor menigeen een mooie gelegenheid om nog eens de geschiedenis van Oostrum voor de geest te 
halen.

Een mooi initiatief van bovengenoemde organisaties.
Voor nieuwkomers een mooie gelegenheid, om hun huidige woonplaats beter te leren kennen.

O  -  WEE.



 
Uitslagen: 
 
Oostrum D1 – Oranje Wit (L)D1   0 - 18 
Oostrum C1 – De Merels C2   0 - 9  
Oostrum B1 – Spes (M)B2   5 - 1 
Oostrum A1 – Oranje Wit (L)A2   7 - 5 
Swift (V)4 – Oostrum 1    7 - 3 
 
Programma: 
 
Zaterdag 6 september 
 
VIOS (O) D1 – Oostrum D1    10.30  Tovios Ottersum 
De Merels B1 – Oostrum B1    14.15 De Merel Melderslo 
 
Zondag 7 september 
 
Oostrum 1 – SVOC ’01 3    10.00 Sportpark De Spar Oostrum 
 
 
 
 

Joke Janssen

Tel: 06-34168503

info@zwemschooljoke.nl

www.zwemschooljoke.nl 

Maatwerk    -    Persoonlijke aandacht    -    Plezier

Zwemschool Joke

Locatie: Stevensbeek
Tijden: Dinsdag vanaf 16.00 uur / Zaterdag vanaf 15.00 uur




