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UITNODIGING 

BEZOEK EN RONDLEIDING  

WORK AND STAY MAASBREE 
 

Datum: zaterdag 4 oktober 2014 om 14.00 uur 

Ontvangst: Rekreatiepark BreeBronne, Lange Heide 9, Maasbree 

 

Beste inwoners van Oostrum, Oirlo en Wanssum, en andere belangstellenden, 

U weet inmiddels dat wij van plan zijn om arbeidsmigranten te huisvesten in voormalig klooster 
Paschalis in Oostrum. Wij kunnen ons voorstellen dat u behoefte heeft aan meer inzicht in het reilen 
en zeilen op een campus, zoals Work and Stay dat organiseert. Wij willen u daarom graag uitnodigen 

voor een bezoek aan onze locatie Tradeport Venlo in Maasbree en een rondleiding over ons park. 

Dit bezoek zal plaatsvinden op zaterdag 4 oktober a.s. om 14.00 uur. Wij ontvangen u graag op 
Rekreatiepark BreeBronne aan de Lange Heide 9 in Maasbree, van waaruit we naar het park van 

Work and Stay zullen wandelen. Het programma luidt als volgt: 

14.00 uur Ontvangst op BreeBronne met koffie en thee 
14.15 uur Korte presentatie en gelegenheid tot het stellen van vragen 
14.30 uur Rondleiding over het park 
15.30 uur Gepland einde van het bezoek 

We hopen van harte u tijdens deze bijeenkomst te mogen verwelkomen. 

 

 

 

Work and Stay  ●  www.workandstay.nl  ●  077-465 0774 



 

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 

ZATERDAG 4 Oktober 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

                      

Zondag 28 sept. 9.30 uur: Hoogmis (orgelspel)                  

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

27 sept. 09.00u. Repetitiedag orkest
28 sept. 15.45u. Beoordelingsconcert Heythuysen
   CC de Bombardon, Antoniusstraat 2
29 sept. 18.45u. Repetitie jeugdorkest
  19.30u. Groepsrepetitie 
  20.15u. Repetitie orkest
1 okt.   19.00u. Repetitie Hit-it
  20.00u. Repetitie slagwerkgroep
  
Agenda
4 okt. Inzamelen oud papier
12 okt. Concert orkest in Drunen
18 okt. Inzamelen oud papier
31 okt. Halloween jeugdleden



SEPTEMBER  
  
   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 
   14 Dagtocht Wittem (samen met Oirlo) KBO 
   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
   23 Intocht Sinterklaas Decembercomité
   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
   18 Kerstviering (D’n Oesterham) KBO
   18 Wandelen KBO



 
 
3-Korenconcert met Venray’s Mannenkoor 
4 oktober, Paterskerk 
 
Op 4 oktober geven het Venray’s Mannenkoor, het Koninklijk Roermonds Mannenkoor en 
het Weerter Mannenkoor een concert in de Paterskerk in Venray.                                                      
Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.  
 

 
 
Dit concert is de eerste kans om het Venrayse kampioenskoor in de buurt te horen en te zien. De jury loofde tijdens het 
Nederlands kampioenschap naast de zang en de repertoirekeuze ook de bijzondere manier van optreden van dit koor. 
Bovendien is het jaarlijkse eindejaarsconcert van het koor in de Schouwburg (20 december) al uitverkocht. 
 
Enkele maanden geleden tekenden de drie koren uit Venray, Roermond en Weert een convenant waarin ze afspraken 
met elkaar samen te gaan werken. Dit concert is de eerste in een reeks. In 2015 organiseert het Koninklijk Roermonds 
Mannenkoor een concert en in 2016 het Weerter Mannenkoor. 
 
De drie koren brengen op 4 oktober een afwisselend repertoire ten gehore in de Paterskerk. Het Weerter Mannenkoor 
laat hun brede mogelijkheden horen en kiest voor bijvoorbeeld “I’m gonna sing till the spirit moves in my heart” van 
Moses Hogan en voor “Bring him home” uit de musical Les Misérables.  
 
Het Koninklijk Roermonds Mannenkoor kiest dit concert voor diverse operanummers waaronder het Soldatenkoor en 
Zigeneurkoor uit Il Trovatore, het Slavenkoor uit Nabucco en het Monnikenkoor uit La Forza del Destino.  
 
Het Venray’s Mannenkoor laat muziek uit verschillende tijdperken en in diverse genres horen en kiest dit keer onder 
andere voor Bogorodice d’evo van Rachmaninov, en twee barbershopnummers  When I lift up my head en The Music 
man, beide van D. Wright.  
 



   

   

Verrijk je leven met muziek 
 
De harmonie van Oostrum gaat samen met de KBO van start met een project om ouderen de kans te geven om 
een muziekinstrument te leren bespelen en om daar vervolgens veel plezier aan te beleven. 
Bij velen zal de eerste reactie zijn: 

1. Daar ben ik veel te oud voor; daar begin ik niet meer aan. 
2. Ik kan niet eens noten lezen. 
3. Ik ben niet muzikaal. 

Als u een excuus zoekt om er niet aan te beginnen, gebruik dan gerust 1 van bovenstaande redenen of verzin een 
ander. Het is echter allemaal onwaar. 
Het gezegde “je bent nooit te oud om te leren” gaat ook hier zeker op. Mogelijk heeft u altijd al een wens gehad 
om een bepaald instrument te leren of heeft u vroeger een instrument bespeeld. Of misschien lijkt het u gewoon 
leuk om te beginnen. Dan is dit uw kans.  
Muziek maken is een heerlijke hobby en het leidt automatisch tot leuk sociaal contact. Daar hoeft u verder niets 
voor te doen. Natuurlijk zal het niet haalbaar zijn om eerste violist te worden in een groot symfonie orkest. Maar 
dat hoeft ook niet. Iedereen kan na een paar lessen al een leuk deuntje spelen en samen een leuk deuntje spelen 
vergroot dat muziekplezier. 
Hoe willen we het gaan doen? 
Op de eerste plaats hangt dat af van de behoefte die er blijkt te zijn. Hoeveel mensen er willen starten en met 
welke instrumenten. Het is mogelijk dat uw voorkeur uitgaat naar een instrument dat niet in het bestand van de 
Harmonie voorkomt. Denk aan bv. gitaar of  accordeon. We willen dan kijken of dit bij voldoende belangstelling 
ook mogelijk is. 
 
Om in kaart te brengen wat de behoeften zijn en waar de interesses liggen nodigen wij u van harte uit om onze 
informatie avond op 25 september om 20.00 uur in d’n Oesterham te bezoeken. Deze avond is uitsluitend 
informatief en verplicht u tot niets. Wij willen na deze avond starten met initiatieven die aansluiten op de 
behoeftes die op deze avond vernomen hebben. 
 
Heeft u nu meteen al vragen of behoefte aan meer informatie, kijk dan alvast op 
www.harmonieoostrum.nl/volwassen_starters  of neem contact op met één van onderstaande personen. 
Praat met je vrienden en kennissen en besluit samen om uw leven te gaan verrijken met muziek. Graag tot ziens 
op 25 september. 
 
Geert Janssen: geertthuis@home.nl 
Jack Schuurmans: j_schuurmans@hotmail.com 
Marianne Manders: mpbmanders@home.nl 
Harrie Holtackers: miaenharrie@hetnet.nl 
Joop Bus: joopbus@home.nl 
 





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

Dagreis Wittem 
(gezamenlijke activiteit met Castenray en Oirlo) 
met H. Mis in het bedevaartsoord van de H. Gerardus Majella in  Wittem. 
 
Datum: dinsdag 14 oktober 2014 
Opgave: tot 29 september 2014 via overmaking van € 55,- per persoon naar de     
  Rabobankrekening van de KBO Castenray: NL 92 RABO  0133298418  
  ovv: Dagreis Wittem. 
 
Het  programma van deze dagreis ziet er als volgt uit: 
 
08:50 uur - Vertrek Oostrum, Kerk, Mgr. Hanssenstraat 22 
                     Directe reis naar Wittem 
10:30 uur - Aankomst in Wittem waar we koffie/thee met vlaai nuttigen 
11:15 uur - Aanvang van de Heilige Mis in Wittem. 
12:15 uur - Vertrek Wittem, naar Ulestraten. 
13:00 uur - Stop bij Restaurant Bergrust in Ulestraten voor een Limburgse broodtafel.. 
14:45 uur - Na de lunch vertrekken we naar Maastricht Aachen airport wat op kleine afstand  
                   van het restaurant ligt. In een 1,5 uur durend programma krijgen we een indruk  
                   van de dagelijkse activiteiten op en rondom een regionale luchthaven. Na de    
                   aanmelding bij de havendienst security en Koninklijke Marechaussee gaan we met  
                   de bus een rondrit maken over het luchthaventerrein. 
         Tijdens deze bustocht wordt er verteld over de bedrijven die zich hebben  
                   gevestigd op en rondom de luchthaven. Heeft u al eens een vliegtuighangaar van   
                   dichtbij gezien of een vliegtuigspuithangaar?  
                  Wat is de taak van F.I.O.,luchtverkeersbeveiliging of KNMI? Ooit op een platform   
                   geweest? Wat weten we van de scholing, training en omscholing van     
                   beroepsvliegers? 
16:30 uur - Vertrek Maastricht, richting huiswaarts 
17:00 uur - Onderweg maken we een stop voor een driegangen diner. 
18:45 uur - Vervolg terugreis naar de opstapplaatsen. 
19:45 uur - Geplande aankomst in Oostrum. 
 
Al met al een complete dagreis, welke we u kunnen aanbieden voor € 55,00 per persoon.   
 
Op 30 september moet beslist worden of het aantal aanmeldingen voldoende is om deze dagreis te laten doorgaan !!! 

 
Er zijn nog enkele kaartjes voor de dag van de ouderen op woensdag 1 oktober 
Kosten 7.50 pp inbegrepen koffie met koek 2 voorstellingen en 2 consumpties 

Kaartjes te bestellen Harrie Holtackers 
Tel. 0478 - 583803 

 





Uitnodiging 

Ledenbijeenkomst op donderdag 2 oktober 2014 
 
Op donderdagavond 2 oktober as. vindt de ledenbijeenkomst plaats waarin de jaarcijfers 2013 van 
Rabobank Horst Venray worden gepresenteerd. Tevens kunt u naar keuze een informatieve sessie 
bijwonen. In de najaarseditie van Dichterbij Horst Venray maakten we van deze bijeenkomst melding 
op bladzijde 7.  
 
Voor deze bijeenkomst nodigen we de leden van Rabobank Horst Venray graag uit.  
De bijeenkomst vindt plaats in Hotel Asteria, Maasheseweg 80a in Venray.  
 
Het programma van deze avond is als volgt: 

19:30     Ontvangst 
20:00     Presentatie jaarcijfers 2013*  Rabobank Horst Venray 
21:00     Pauze 
21:15     U kunt deelnemen aan een van de twee informatieve sessies: ‘Advieskosten’ of ‘Triple P’.** 
22:00     Afsluiting (gelegenheid om na te praten) 

 

* Op onze website vindt u het document ‘Feiten en Cijfers’. Hierin leest u de kernpunten van het 
jaarverslag evenals de financiële positie van de bank per 31 december 2013, waarbij we de 
belangrijkste elementen hebben vermeld.  De volledige jaarrekening ligt ter inzage in onze kantoren 
in Horst (Spoorweg 2) en Venray (Schouwburgplein 13).  

 

** Informatie over de sessies 
 
- Advieskosten 
Hoe zit dat nu met de advieskosten? Hoeveel bedragen de kosten van een advies? En wat krijg ik 
voor dit geld? 
Tijdens deze sessie krijgt u informatie over wat u van de Rabobank kunt verwachten, hoe wij 
adviseren en wat de kosten zijn. U hoort ook wat wij aan u vragen om u een advies te geven dat zo 
goed mogelijk bij u past. 

- Triple P 
People, Planet, Profit. Hoe verhouden deze drie pijlers zich ten opzichte van elkaar in de gemeentes 
Horst aan de Maas, Venray en de dorpen Well en Wellerlooi? Nu en in de toekomst? Welke aspecten 
dienen te worden gekoesterd? En voor welke aspecten dient meer aandacht te komen? Rabobank 
Horst Venray heeft een duurzaamheidsonderzoek laten verrichten. Samen met de ledenraad zijn 
hieruit aandachtspunten om te koesteren en om te verbeteren bepaald. Wilt u een bijdrage leveren 
aan een duurzamere samenleving? Dan spreken wij u graag tijdens deze bijeenkomst. 
 

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden via onze website: www.rabobank.nl/horstvenray 
Bij de registratie kunt u aangeven welke sessie uw voorkeur heeft.  
Is aanmelden via internet niet mogelijk?   
Dan kunt u zich aanmelden via telefoonnummer  077 389 84 00.  

 



 
TE KOOP 

VEENSE SNIJBONEN 

 

 

THIELEN, ROSMOLENWEG 4 



Ingevulde vacatures in Ledenraad Rabobank Horst Venray 

De Ledenraad vormt het verbindingspunt tussen de leden in de regio Horst aan de Maas / Venray en 
het bestuur van de bank.  In 2014 zijn er negen vacatures in de ledenraad: vijf in de kieskring 
Particulieren, twee in de kieskring Food & Agri en twee in de kieskring HID.  

De directie draagt na overleg met de ledenraad de volgende kandidaten voor: 

1) Kieskring Particulieren: de heer J.A.L. (John) van den Berg uit Wellerlooi, de heer E.H.J.M. (Erik) 
Essing uit Leunen, Mevrouw A.L. (Tonja) van Lieshout-Amse uit Hegelsom, de heer R.W.H. (Ron) van 
de Molengraft uit Leunen, de heer L.J.W. (Leo) Philipsen uit Ysselsteyn. Herbenoembaar is mevrouw 
H.P.M. (Diana) Hendrix uit Leunen. 

2) Kieskring Food & Agri: de heer P.W.G. (Peter) van Dijck vleesvarkenshouder uit Ysselsteyn, de heer 
J.A.G. (Johan) Tielen groenteteler uit America. Herbenoembaar is mevrouw M.H.J. (Marieëtte) 
Nelissen-Loonen. 

3) Kieskring HID: De selectieprocedure is nog niet afgerond. Herbenoembaar zijn: mevrouw R.M.E.A. 
(Ine) van Dijck-Poels en de heer R.C.W. (René) Francken.  
 
Conform de statuten hebben de leden zelf ook het recht kandidaten voor te dragen. Wij maken u 
erop attent dat een dergelijke voordracht schriftelijk dient te geschieden, ondertekend door 10 of 
meer leden vóór 1 oktober 2014. 

Indien na deze datum de directie vaststelt dat het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal 
vacatures, dan zijn de kandidaten automatisch verkozen en vindt er geen verkiezing plaats. De 
kandidaten treden in functie tijdens de eerstvolgende ledenraadsvergadering welke gepland staat  
op woensdag 10 december 2014. 

Indien de directie vaststelt dat er meer kandidaten zijn dan vacatures, volgt er een 
stemming. Wij informeren de leden dan nader over de stemmingsprocedure.  

Vragen of opmerkingen? 
Mail naar cooperatie@horstvenray.rabobank.nl  

 
 
 
 
 
 
 

 
Ingevulde vacatures in Ledenraad Rabobank Horst Venray 

De Ledenraad vormt het verbindingspunt tussen de leden in de regio Horst aan de Maas / Venray en het 
bestuur van de bank.  In 2014 zijn er negen vacatures in de ledenraad: vijf in de kieskring Particulieren, twee 
in de kieskring Food & Agri en twee in de kieskring HID.  

De directie draagt na overleg met de ledenraad de volgende kandidaten voor: 

1) Kieskring Particulieren: de heer J.A.L. (John) van den Berg uit Wellerlooi, de heer E.H.J.M. (Erik) Essing uit 
Leunen, Mevrouw A.L. (Tonja) van Lieshout-Amse uit Hegelsom, de heer R.W.H. (Ron) van de Molengraft uit 
Leunen, de heer L.J.W. (Leo) Philipsen uit Ysselsteyn. Herbenoembaar is mevrouw H.P.M. (Diana) Hendrix uit 
Leunen. 

2) Kieskring Food & Agri: de heer P.W.G. (Peter) van Dijck vleesvarkenshouder uit Ysselsteyn, de heer J.A.G. 
(Johan) Tielen groenteteler uit America. Herbenoembaar is mevrouw M.H.J. (Marieëtte) Nelissen-Loonen. 

3) Kieskring HID: De selectieprocedure is nog niet afgerond. Herbenoembaar zijn: mevrouw R.M.E.A. (Ine) 
van Dijck-Poels en de heer R.C.W. (René) Francken.  
 
Conform de statuten hebben de leden zelf ook het recht kandidaten voor te dragen. Wij maken u erop 
attent dat een dergelijke voordracht schriftelijk dient te geschieden, ondertekend door 10 of meer leden 
vóór 1 oktober 2014. 

Indien na deze datum de directie vaststelt dat het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal vacatures, dan 
zijn de kandidaten automatisch verkozen en vindt er geen verkiezing plaats. De kandidaten treden in functie 
tijdens de eerstvolgende ledenraadsvergadering welke gepland staat op woensdag 10 december 2014. 

Indien de directie vaststelt dat er meer kandidaten zijn dan vacatures, volgt er een stemming.                             
Wij informeren de leden dan nader over de stemmingsprocedure.  

Vragen of opmerkingen? 
Mail naar cooperatie@horstvenray.rabobank.nl 
of neem telefonisch contact met ons op: 077 389 84 24 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AANSTAANDE ZONDAG                          

GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR 
 



Zelfverdediging voor meiden 
 
Op vrijdagavond 10 oktober organiseert het jongerenwerk vanuit Synthese in 

samenwerking met het leefbaarheidsfonds van Wonen Limburg een zelfverdedigingscursus voor meiden tussen de 14 
en 18 jaar. Tijdens deze training worden zeer uiteenlopende realistische situaties nagebootst, bijvoorbeeld een overval 
bij een pinautomaat of ruzie in een snackbar. Op deze manier leren de meiden hoe zij kunnen reageren op dit soort 
situaties en hoe zij zichzelf in veiligheid kunnen brengen.  
 
Tijdens deze cursus wordt er veel aandacht besteed aan praktische technieken, namelijk technieken die voornamelijk 
aansluiten op de natuurlijke reflexen van iemand die zich verdedigt tegen een aanval.  Er moet in relatief korte tijd 
effectief verdedigd kunnen worden, waardoor een no-nonsense benadering voor de hand ligt. 
 
De cursus vind plaats in gymzaal de Coninxhof aan de Goudsmidstraat 11 in Venray.  Aanvang cursus 19.45 begin 20.00 
uur en om 22.00 uur is de les afgelopen.   
 
De cursus vindt plaats op: 
- 10 oktober 
- 17 oktober 
- 24 oktober 
- 31 oktober 
- 7 november 
- 14 november 
- 21 november 
- 28 november. 
 
Het volgen van deze cursus bedraagt € 15,-- te betalen bij aanvang van de cursus. 

 
 
 

Project netwerkcoach zoekt nieuwe vrijwilligers 
 

Sociale contacten zijn voor iedereen belangrijk. Sociale contacten zorgen er voor dat je je goed voelt, dat je gezonder 
blijft enz. Voor mensen die kwetsbaar zijn is het aangaan of uitbreiden van sociale contacten vaak moeilijk. Een 
helpende hand kan daarbij uitkomst bieden. Het project Netwerkcoach richt zich op het opbouwen of herstellen van 
sociale netwerken rondom mensen met eenzaamheidsgevoelens.  
 
Als vrijwilliger Netwerkcoach krijg je een training aangeboden en ga je aan de hand met de methodiek "Natuurlijk, een 
netwerkcoach" mensen ondersteunen die weinig contacten hebben of veel contacten zijn kwijtgeraakt. Zo worden de 
kansen op het ontmoeten van nieuwe mensen of het benutten van huidige contacten vergroot. 
 
Voor wie is de netwerkcoach? 
Mensen - van alle leeftijden - die weinig mensen om zich heen hebben en weinig mensen hebben op wie ze een beroep 
kunnen doen, kunnen samen met de netwerkcoach nieuwe contacten aan leren gaan. De netwerkcoach kan ook 
ondersteuning bieden aan mantelzorgers bij wie, door de intensieve zorg voor een naaste, het netwerk weggevallen of 
verkleind is. 
 Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers binnen de gemeente Venray. Heeft u interesse, affiniteit met de doelgroep en 
zin in afwisselend en uitdagend vrijwilligerswerk? Vindt u het leuk om vanuit de mogelijkheden en wensen van mensen 
te werken? Neem dan contact op met Annie Korstjaans, Synthese a.korstjaans@synthese.nl 0478-517300.  



ZONDAG 28 SEPTEMBER 13.30-16.00 UUR

Voor meer informatie:

fnrsvoorruiters.nl

Maak kennis met onze paarden en pony’s
gratis ponyritjes voor de kinderen

Manege Kerkers
Rieterweg 28 - Maashees



Column.

Kermis.

De jaarlijkse kermis is weer voorbij.

Voor de een is de kermis een mooi traditioneel gebeuren elk jaar. Voor de ander hoeft het niet meer.

Harde muziek, verkeersomleidingen e.d. wordt door enkelen als overlast ervaren.

Maar niet zeuren, een keer per jaar een paar dagen, dat moet toch kunnen.

Wat moeten die 150 toepers op maandagmiddag anders gaan doen. Ook dat is traditie.

Het enige negatieve aan toepen is, dat er ontzettend gelogen wordt en voorspellingen worden gedaan wat de 
tegenstander in de hand heeft, maar dat hoort bij het spel.

Het kindervermaak  is aan de minimale kant en is nog maar de vraag, of dat in de toekomst zal blijven.

De gemeente, bij monde van wethouder Busser, is niet erg scheutig met het contracteren van de kermis exploitanten. 
Voor het komende jaar is nog  geen enkel contract afgesloten, heb ik vernomen. Is de redenatie van de wethouder 
misschien, och die kerkdorpen, het stelt niets voor.

Ze komen maar naar de jaarlijkse grote kermis in Venray centrum.

Mooi weer spelen over de rug van anderen, noemt men dat.

Ik wil mijn jaarlijkse gebakken kermisvis niet missen.

Wat mij betreft, die kermis moet blijven, in alle dorpen van de gemeente Venray.

Alhoewel,we hebben de laatste tijd kermis genoeg in Oostrum, als U begrijpt wat ik bedoel.

Op die kermis zit echter niemand te wachten. We worden er moe van, sterker nog, die kermis mag meteen afgeschaft 
worden.

Laten we het leuk houden in Oostrum, waar het altijd nog prettig wonen is.

O  -  WEE.



 



 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 20 september 2014    
Leunen A1 S.V. Oostrum A1 2 - 2  
S.V. Oostrum B1 Volharding B2 6 - 2  
S.V. Oostrum B2G SV Venray B7 afgelast  
Montagnards C1G S.V. Oostrum C1 2 - 2  
S.V. Oostrum C2 ST SSS '18/Holthees C2 2 - 5  
S.V. Oostrum D1G Leunen D1 0 - 3  
Leunen D2 S.V. Oostrum D2G 2 - 3  
SSS'18 E3G S.V. Oostrum E1 0 - 21 Speler van de week Joeri Pelzer 
S.V. Oostrum E2 FCV-Venlo E6 12 - 2  
S.V. Oostrum E3 SV Venray E13 1 - 13  
S.V. Oostrum F1 SV Venray F5 9 - 0 Speler van de week Noud Arts 
Leunen F2 S.V. Oostrum F2 2 - 2 Speler van de week Yasin Abdoel 
Venlosche Boys F10 S.V. Oostrum F3 4 - 8 Speler van de week Tim Visser 
S.V. Oostrum  MP1/2 Montagnards MP3 6 - 1 Speler van de week Roel Jacobs 

  
   

Programma    
 
zaterdag 27 september 2014    
S.V. Oostrum A1 Montagnards A1 15:00  
SV Lottum B1 S.V. Oostrum B1 14:00  
Melderslo B2 S.V. Oostrum B2G 13:30  
S.V. Oostrum C1 Wittenhorst C2G 13:30  
Ysselsteyn C2 S.V. Oostrum C2 13:00  
SV Venray D3G S.V. Oostrum D1G 9:00  
S.V. Oostrum D2G Merselo D1G 11:00  
S.V. Oostrum E1 Merselo E1G 9:00  
Stormvogels'28 E3G S.V. Oostrum E2 9:30  
SVOC'01 E3 S.V. Oostrum E3 9:30  
MVC'19 F2 S.V. Oostrum F1 9:30  
S.V. Oostrum F2 Montagnards F2 11:00  
S.V. Oostrum F3 IVO F5 10:30  
Stormvogels'28 MP1/2 S.V. Oostrum  MP1/2 9:00  

     
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 

Uitslagen: 
 
SVOC ’01 D2 – Oostrum D1   14 - 1 
Oostrum C1 – Sporting ST C1   1 - 2 
Oostrum B1 – Oxalis B1    7 - 10 
Oostrum A1 – Eendracht (M) A1   9 - 12 
Oostrum 1 – Oxalis 2    2 - 14  
De Peelkorf MW1 – Oostrum MW1  21 - 2    
 
Programma: 
 
Zaterdag  27 september 
 
Oranje Wit (L) D1 – Oostrum D1  11.00  ’t Klaverblad Leunen 
Oranje Wit (L) C1 – Oostrum C1   12.00  ’t Klaverblad Leunen 
Astrantia B1 – Oostrum B1   10.15   De Heikant Middelaar 
Spes (M) A1 – Oostrum A1   14.00    Sportpark Milsbeek 
 
Zondag  28 september 
 
Lottum 2 – Oostrum 1    11.00     Oud Aast Lottum 
 
 
 

Senioren    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 20 september 2014    
SV Oostrum Vet SVEB Vet. 0 - 1  
zondag 21 september 2014    
Vitesse'08 1 S.V. Oostrum 1 7 - 0  
S.V. Oostrum 2 Leunen 3 2 - 4  
S.V. Oostrum 3 Ysselsteyn 3 1 - 5  
Hegelsom 3 S.V. Oostrum 4 2 - 2  
Ysselsteyn 5 S.V. Oostrum 5 0 - 2  

    Programma 
    
zaterdag 27 september 2014    
Koningslust Vet. SV Oostrum Vet 17:00  
zondag 28 september 2014    
S.V. Oostrum 1 SVEB 1 14:30 Wedstrijdsponsor: Summa Adviesgroep 
Melderslo 2 S.V. Oostrum 2 11:00  
VCH 4 S.V. Oostrum 3 12:15  
S.V. Oostrum 4 Wittenhorst 9 11:30  
S.V. Oostrum 5 Heijen 4 10:00  

 

 




