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Collecte       
Decembercomité 

 
 
 
In de week van 17 t/m 21 november 2014  wordt  weer de jaarlijkse collecte voor het 
Decembercomité Oostrum gehouden.  
 
De collecte is bedoeld voor de organisatie van de intocht van Sinterklaas op             
Zondag 23 november en de traktatie voor onze Oostrumse kinderen deze dag.  
Ook willen wij met de opbrengsten uit deze collecte onze dorpsgenoten, die de 
feestdagen niet thuis door kunnen brengen, een hart onder de riem steken.  
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank,  
 
“Het Decembercomité”  

 

ZITTINGS-AOVENDEN KARKLINGELS 
 
Vreejdag 21 nevember en zaoterdag 22 nevember zien wèr de jaorlekse zittings-aovenden 
van òs Carnavalsvereniging. Ok dit jaor denke we d’r ien geslaagd te zien een moj programma 
vur ollie ien mekaar te zette mit butedäörpse artiesten en artiesten van aege bòjjem.  
 
Dit wilde nie missen, ge kunt de kaarte hale: 
 
Vreeje verkoeëp: Allemanscafé Aostrum op zòndág 9 Nevember tusse 14:00 en 15:00  

Pries € 12,50 ,- 
 
Noa de vreeje verkoeëp zien d’r nog kaarte áf te hale beej: 
 
Bob van Mil, Wester Thienweg 3  06-20851829 
Arjan Kempen, Goetzenhof 27 06-22626238 
 
De Kemmissie Zitting 
 
 
 



 

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 15 November 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

10 nov. 18.45u. Repetitie jeugdorkest
19.30u. Groepsrepetitie 
20.15u. Repetitie orkest

12 nov.16.00u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it

19.30u. Repetitie orkest
20.00u. Repetitie slagwerkgroep

  
Agenda
15 nov. Inzamelen oud papier
23 nov. Intocht Sint
28 nov. Generale repetitie orkest concours
29 nov. Inzamelen oud papier
30 nov. Concours orkest in Veldhoven

 Zondag 9 nov. 9.30 uur: Hoogmis (Herenkoor)                             

 overleden ouders Broekmans-Bovee, 

 Annie Rutten-Weijs, 

 Frank en Leo Martens, 

 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 

   familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.                                



  Hallo beste kinderen 

 

Hier is al weer mijn allereerste berichtje vanuit Spanje speciaal 
voor jullie! Jawel een berichtje van Sinterklaas.  
Binnenkort zit ik op de pakjesboot en vaar met mijn pieten naar 
het mooie Nederland.  
 
Nog maar 9 nachtjes slapen en dan kom ik met pakjesboot 12 aan 
in Gouda! Mijn pieten en ik hebben hier heel veel zin in. 
 
Net als voorgaande jaren leek het me leuk om ook dit jaar weer 
de mooie grote brievenbussen, voor de kinderen van de 
Meulebeek en van de peuterspeelzaal, in de Meulebeek neer te 
zetten.  

 Het zou super leuk zijn als jullie weer een mooie tekening, een wens, vraag, knutselwerkje of 
iets anders moois, in de brievenbus gaan stoppen. 
De brievenbus staat bij groep 1 / 2 ,de peuterspeelzaal én er staat een brievenbus op de hoek bij 
groep 3 van juf Rosan. 
 
In het Oostrum’s Weekblad zal ik een antwoord geven op een aantal vragen, dus bedenk een 
mooie vraag en wie weet staat jouw vraag wel in het blad. 
Tijdens de intocht in Oostrum zal ik in de Oesterham een prijsje geven aan een van de kinderen 
van de peuterspeelzaal en een van de kinderen van de Meulebeek die iets moois heeft gemaakt. 
Goed idee, toch? 
 
Misschien zie ik jullie zaterdag 15 november helemaal in Gouda, en anders ga je maar lekker voor 
de televisie zitten kijken. 
 
Zeker wil ik jullie allemaal uitnodigen en begroeten op zondag 23 november in de Oesterham. 
 
Ga maar snel aan de slag om iets moois te maken voor mij, of om een leuke vraag te bedenken! 
Veel plezier! 

Tot snel!!!!! 

Groeten aan alle kinderen 
Van Sinterklaas en de pieten                                                               
                                             

 

 

 

                         





Sint Maarten 

 
 
 
 
 
 
 
 

        8 november 2014 
 
 
 
 
           KOM JE OOK? 
 
 
 
 
We  verzamelen om 18.30 uur op het dorpsplein. 
Breng je lampion mee, want we gaan in een 
(lampionnen) optocht  door Oostrum lopen. 
Na de tocht gaan we op het schoolplein bij de 
vuurkorf iets lekker drinken/eten. 
 
Tot dan! 





PROGRAMMA 2014-2015 
 
 
 

7 november 2014  Jaarvergadering 
21 november 2014  Zitting  
22 november 2014  Zitting  
 
 
 3 januari  2015  Liedjesavond  
10 januari  2015  Prinsebal  
17 januari  2015  Jeugdprinsebal   
31 januari  2015  Klingelbal  
 
8 februari 2015  Receptie prins ?? 
13 februari 2015  Schoolcarnaval 
14-17 februari 2015  Carnaval  
 
 

Notieër alvest ien òw agenda of vriēftillefoon! 

 

 
 
Behoeftepeiling deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers Horst aan de Maas & Venray 
 

2014 Is het jaar van de vele veranderingen. Vanuit de gemeenten wordt er steeds meer aan de bewoners zelf gevraagd.                           
Ze hebben het steeds over een participatiesamenleving.                                                                                                                                             
Een samenleving waarin bewoners meer verantwoordelijkheden hebben over hun eigen                                                                                
woon- en leefomstandigheden. Denk aan het zoeken van hulp dichterbij huis, het langer zelfstandig wonen                                                    
en iets betekenen voor een ander. Deze ‘kanteling’ vraagt wat van elkaar en heeft tijd nodig.                                                                            
Maar niet alleen in de persoonlijke setting, ook in het verenigingsleven en in andere vrijwilligersorganisaties                                          
wordt er veel gevraagd. 

 
Dit is een van de redenen dat Match, Steunpunt Vrijwilligerswerk Venray en Servicepunt Jong&Oud,                                                       
onderdeel van Welzijnsinstelling Synthese voor alle vrijwilligersorganisaties in deze gemeenten een                                                
cursusaanbod aanbieden. Diverse workshops als deskundigheidsbevordering op allerlei gebied.                                                                  
Hierbij kan o.a. worden gedacht aan Bedrijfshulpverlening, Instructie Verantwoord Alcoholgebruik ,                                                                
het versterken van een netwerk of vrijwilligerswerving. 

 
Ook in 2015 wil men dit blijven doen.  
Bent u een vrijwilliger uit een van deze gemeenten en wilt u, samen met andere vrijwilligers,                                                                              
een bepaalde cursus volgen om uw vrijwilligersorganisatie sterker te maken? Vul dan onderstaande link in. 
 
https://www.synthese.nl/nieuws/2014/10/21/behoeftepeiling-cursusaanbod-vrijwilligers/ 
 
Uw wensen en behoeften staan bij ons voorop bij het formeren van een nieuw cursusaanbod! 
 
 

 
 





Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 10 november 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: 

Als het thuis niet meer gaat. Verhuizen naar een kleinschalige woonvorm. 
Gastspreker:  

Miranda Fleuren, projectleider kleinschalig wonen De Zorggroep,  
regio Horst-Venray 

 
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 info kunt u bellen met de avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray, Joke Halmans, tel. (0478) 583806. 
 
 

Seniorenwandeling Schadijker bossen 
 

Op dinsdagmiddag 11 november organiseert IVN Geijsteren-Venray een seniorenwandeling in de Schadijker bossen. 
De wandeling start om 14:00 uur en deelname is gratis. Het startpunt is de parkeerplaats aan de Gussenweg in Horst.  
 

Het natuurgebied Schadijker bossen is sinds 2006, toen 
Staatsbosbeheer begonnen is het gebied weer in de oude toestand 
terug te krijgen, verandert in een afwisselend natuurgebied met 
bos, heide en kleine zandverstuivingen. In het gebied kwamen 
vroeger veel zandverstuivingen voor door overmatig steken van 
heideplaggen en overbegrazing door schapen. De boeren legden 
destijds dijken om hun akkers om de schade te beperken. Daar is 
ook de naam Schadijker bossen uit voort gekomen (Scha (schade) 
en dijk).  
Toen de schapenteelt eind 19e eeuw vrij abrupt stopte, werden 
bossen aangeplant om de stuifzanden vast te leggen. Nu weer 
grote delen van het bos zijn gekapt, worden open stukken 
begraasd door schapen en Hollandse landgeiten.                                     

 
Door dit beheer zijn verschillende zeldzame planten en dieren weer in het gebied teruggekeerd. Zeker de moeite waard 
om het eens te bekijken. 
 
 

7, 8 en 9 November aanstaande organiseert K.S.V. Venray e.o. haar jaarlijkse 
kleindieren show. Voor de derde keer alweer zijn we te gast bij van de Ligt Allicht 
dierenspeciaalzaken aan de Leunseweg 47 in Venray. Bij deze nodigen wij iedereen 
uit eens een kijkje te komen nemen. De show is niet alleen interessant voor 
wedstrijdfokkers. Ook, en misschien wel vooral, liefhebbers van kleine huisdieren 
vinden hier veel van hun gading.  Mensen die “gewoon” een konijntje voor de 
kinderen hebben of een paar kippetjes voor een vers eitje elke dag kunnen hier 
terecht voor vragen over de verzorging van hun huisdier. Leden van KSV Venray 

e.o. staan voor u klaar om uw mogelijke vragen te beantwoorden. Natuurlijk ontbreekt onze befaamde knuffelhoek niet. 
Op zondag kunt u uw huisdier zelfs laten “keuren” op punten van verzorging. Open op vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur, 
zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en op zondag van 10.00 tot 16.00 uur.  De entree is gratis. 

 



 
 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
Heel ZijActief bakt! 
 
Datum:  dinsdag 11 november 2014 
Plaats:  d’n Oesterham Oostrum 
Aanvang:            20.00 uur. 
  

Op dinsdag 11 november 2014 staat de ledenavond in het teken van bakken.  
Een tiental leden hebben zich hiervoor opgegeven en hebben heerlijke zoete en hartige taarten 
gebakken.  
Hier kan dan iedereen die avond van proeven en genieten.  
Ook hebben we de recepten gebundeld in een boekje dat die avond voor € 2,50 gekocht kan 
worden. 

 
Het belooft een smulavond te worden. 
 
U komt toch ook!!!! 
 

 
 
 
 
 

  
NOVEMBER  
  
   6 Babbeltrucs KBO & Zijaktief
   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
   29 Oliebollenactie LR & PC Nobel
  
DECEMBER  
  
   4 Wandelen KBO
   9 Kienen (BIT) KBO
   9 Kerststukjes maken (Met Martine Weijs) ZIJACTIEF
   10 Kerstmiddag De Zonnebloem
   12 Kerststukjes maken (De Watermolen) KBO
   16 Kerstavond ZIJACTIEF
   18 Kerstviering (D’n Oesterham) KBO
   18 Wandelen KBO



In mei en juni organiseerde Rabobank Horst Venray 6 Coöperatief Cafés in de gemeente Venray en in Well. 
We hoorden van de aanwezigen dat de avonden als nuttig zijn ervaren. We hopen in de toekomst dan ook 
meer aanwezigen te mogen verwelkomen. De deelnemers kregen al een verslag van ‘hun’ avond. Graag 
informeren we ook alle andere leden van Rabobank Horst Venray over de belangrijkste thema’s die door de 
leden aan de orde zijn gesteld. De komende weken geven we in de diverse dorpskrantjes telkens per thema 
een terugkoppeling. Deze keer gaat het over ‘kosten van de dienstverlening’.  
 
In de Coöperatief Cafés werden veel vragen gesteld over de kosten van de dienstverlening van de Rabobank en 
dan met name de recent ingevoerde kosten voor het advies. In dit artikel leggen we graag uit hoe dat precies in 
elkaar zit.  
 
Kosten voor advies 
We vinden het belangrijk dat u weet wat de kosten zijn voor het afsluiten van een complex financieel product 
*. Daarom maken we deze kosten inzichtelijk. Een oriënterend gesprek is kosteloos zodat u weloverwogen kunt 
kiezen voor de Rabobank. 
 
*Een complex financieel product is vaak een combinatie van soorten producten. Soorten producten zijn bijvoorbeeld: beleggen, sparen, 
verzekeren en lenen. Als de waarde van één van deze producten afhangt van de ontwikkelingen in de markt is het complex. Denk 
bijvoorbeeld aan een beleggingsverzekering. Daarnaast heeft de overheid bepaalde financiële producten aangewezen die vallen onder 
complexe financiële producten, dit zijn geen combinaties van producten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de meeste levensverzekeringen, 
bankspaarproducten, beleggingsfondsen. (Bron AFM) 
 
Wat valt er onder kosteloos oriënteren? 
Voorafgaand aan het uiteindelijke advies zal de adviseur tijdens een oriënterend gesprek een inschatting 
maken van de haalbaarheid van uw wensen. Als tijdens die oriëntatie blijkt dat uw wensen niet haalbaar zijn, 
zal de adviseur aangeven dat een adviesgesprek waarschijnlijk niet zinvol is. Bijvoorbeeld omdat de gevraagde 
lening te hoog is voor uw inkomen, of omdat het bedrag dat u maandelijks kunt besteden aan een 
inkomensvoorziening te laag is. 
 
Welke kosten brengt de Rabobank in rekening? 
Behalve bijvoorbeeld de rente die u betaalt voor een hypotheek of de premie voor een verzekering, kent de 
Rabobank vier soorten kosten bij complexe producten: 

 kosten voor advies 
 kosten voor het afsluiten van een product 
 onderhoudskosten (periodieke kosten voor onze dienstverlening nadat u het product heeft afgesloten) 
 wijzigingskosten (administratieve kosten bij wijzigingen)*  

*Wijzigingskosten worden alleen bij een aantal grote wijzigingen aan producten in rekening gebracht.  
 
Moet ik voor advies betalen als ik geen product afneem? 
Ja. De Rabobank is een adviesbank. Tijdens het adviesgesprek bekijken we samen met u de mogelijkheden. De 
uitkomst leggen we vast in een adviesrapport. Op basis van het rapport kunt u zelf besluiten om wel of geen 
product af te sluiten. Een adviesgesprek staat dus op zichzelf en kost tijd. Deze kosten worden daarom apart in 
rekening gebracht. 
Meer informatie over advieskosten vindt u ook op onze website www.rabobank.nl 
 
Daarnaast werd tijdens het Coöperatief Café de vraag gesteld waarom de kosten voor de 
betaalpakketten steeds stijgen, terwijl de klanten steeds meer zelf moeten doen.  
 



 
Waarom stijgen de kosten van betaalpakketten? 
Wij blijven investeren in de veiligheid van bankieren via internet en mobiele telefoon. Voor veel klanten zijn dit de 
belangrijkste manieren om te bankieren. Het online bankieren moet net zo veilig en betrouwbaar kunnen als bankieren 
via de vestiging bij de bank om de hoek. 
 
We blijven onze dienstverlening op internet en mobiele telefoon vernieuwen. Steeds meer 
servicemogelijkheden kunnen 24 uur per dag online geregeld worden. Dit sluit aan bij de klantwens 
om onafhankelijk van plaats en tijdstip te kunnen bankieren. 
De dienstverlening rondom betalen is het afgelopen jaar duurder geworden. Deze stijging is 
meegenomen in de prijsstijging rondom de pakketten.  
 
 
Heeft u verder nog vragen dan horen we dat altijd graag van u! Neem contact met ons op via 077-38 98 400 
(particulieren) of 077-389 85 00 (bedrijven). U kunt ons ook mailen: particulieren@horstvenray.rabobank.nl of 
bedrijven@horstvenray.rabobank.nl 
 
 

 

Onder het genot van een 
hapje en een drankje 
heten wij u welkom op: 
 
Woensdag      13.00 – 17.00  
Donderdag     13.00 – 17.00  
Vrijdag            13.00 – 20.00  
Zaterdag         10.00 – 17.00 
Extra koopzondag 
        11.00 – 17.00 

Heidseweg 33, 5812 AA Heide  www.twoonatelier.nl Ria 06-16476389 Sandra 06-23508096 

                                                                                      
 
 
 

                   

Onze winkel zal gedompeld zijn in 
een gezellige wintersfeer. 



 
 
 
 
 
 

Programma: 
 
Zaterdag 8 november 
 
Swift (V) D3 – Oostrum D1  09.00  De Visgraaf Velden 
De Peelkorf C3 – Oostrum C1  12.00  De Weert Venray 
Oostrum B1 – Vios (O) B1  09.00  De Weert Venray 
Eendracht (M) A1 – Oostrum A1 11.30  Passelegt  Overasselt 
 
Zondag 9 november 
 
Oostrum 1 – Swift (V) 4   12.30  De Wetteling zaal 2 Venray 
 
Woensdag 12 november 
 
Ooostrum MW1 – Vios (O) MW2 20.15  De Weert Venray 
 
 

Harry Maessen Wintercompetitie 

Uitslag Poule B  1 november 2014 

1e kolom van elk datumvak = aantal wedstrijdpunten bij kolom tussenstand 
2e kolom = aantal gewonnen wedstrijden 
3e kolom =  het aantal + en - punten 
Bij 4 gewonnen wedstrijden ; 1 punt 
Bij 5 gewonnen wedstrijden ; 2 punten 
Bij 6 of meer gewonnen wedstrijden 3 punten 
 
    wedstrijdpunten  gewonnen wedstr. +/_ 
1  Piëlboulers 1 2 5 0 
2 Piëlboulers 2 1 4 0 
3 Oostrum 3 1 4 -2 
4 JBC Venray 80   3 9 49 
5 Lönse Boulers 2 5 2 
6  Hedse Boulers 0 0 -49 
 

Volgende wedstrijddag Poule A; zaterdag 15 november,  
Poule B; 13 december. 
 
 



COLUMN.

 Cartoon.

Ik heb deze week het toneelspelletje tussen advocaat Hiddema en cartoonist Ruben Oppenheimer gevolgd.                     
Wat een onzin…

Eigen schuld dikke bult toch. De manier van doen van deze advocaat vraagt toch om reakties.

Ik vond de cartoon geweldig, alleen het woordgebruik erbij, daarover  kun je van mening verschillen.

En daarover gaat het uiteindelijk in het proces.

De vrijheid van meningsuiting krijgt hiermee wel een stevige deuk.

Ik durf het gewraakte woord “l…….”niet te gebruiken. Verbeeld je, dat deze advocaat toevallig het                                     
Oostrums Weekblad leest, dan sta ik over enige tijd voor de rechter. Ik heb wel wat anders te doen.

Vast staat, dat ik minder met mijn eigen imago bezig ben, dan deze walgelijke advocaat.

Met walgelijk bedoel ik dan, hoe hij zich in de media profileerd,

Moet en kan de  maatschappij nog vertrouwen hebben in de advocatuur in Nederland?

Een prikkelende mening valt dus niet altijd in goede aarde. Daar weet ik enigszins over mee te praten.

Maar moeten dan cartonisten en columnisten gemuilkorft worden?

Deze zaak zal zeker nog een staartje krijgen, want er wordt verder geprocedeerd.

Jammer, dat de advocaat een snabbeltje van 15.000 euro niet toegewezen heeft gekregen.

Nu moet hij nog even ( een week) doorwerken.

Ik denk dat je je beter met karnaval bezig kunt houden, want dat zit er weer aan te komen, als bovenomschreven 
lariekoek.

Groetjes.

O  -  WEE.



Jeugd    
 
Uitslagen    
zaterdag 1 november 2014    
SVOC'01 A1 S.V. Oostrum A1 0 - 9  
S.V. Oostrum B1 Montagnards B1 1 - 3  
SV Venray B7 S.V. Oostrum B2G afgelast  
ST Sparta'18/Kronenberg C3 - S.V. Oostrum C1 1 - 2  
S.V. Oostrum C2 Belfeldia C2G 0 - 3  
S.V. Oostrum D1G ST SV United/BVV'27 D1 0 - 4  
ST SSS '18/Holthees D2 S.V. Oostrum D2G 6 - 3  
SVOC'01 E2 S.V. Oostrum E1 0 - 7 Speler van de week Ties Broeren 
ST RKDSO/DEV-Arcen E3 S.V. Oostrum E2 4 - 9  
ST SV United/BVV'27 E4 S.V. Oostrum E3 4 - 5  
S.V. Oostrum F1 EWC'46 F1 5 - 4  
S.V. Oostrum F2 S.V. Oostrum F3 8 - 1 Speler van de week Lars Langenhuizen en Marijn Baselmans 
S.V. Oostrum MP1/2 Merselo MP1/2 9 - 5 Speler van de week Eef Vermeulen 
Ysselsteyn MP1/2 S.V. Oostrum MP3 3 - 5 Speler van de week Tum Camps 

    Programma 
   zaterdag 8 november 2014    

S.V. Oostrum A1 Meterik A1 15:00  
ST HRC'27/Stormvogels'28 B1 S.V. Oostrum B1 15:00  
S.V. Oostrum B2G Melderslo B2 13:00  
S.V. Oostrum C1 Hegelsom C1 13:30  
Volharding C3G S.V. Oostrum C2 14:30  
S.V. Oostrum D2G Ysselsteyn D2 11:00  
S.V. Oostrum E1 Volharding E4G 9:00  
S.V. Oostrum E2 SV Venray E10G 10:00  
Ysselsteyn E2 S.V. Oostrum E3 10:00  
Volharding F2 S.V. Oostrum F1 10:00  
SV Venray F4 S.V. Oostrum F2 12:00  
S.V. Oostrum F3 Montagnards F3 10:30  
S.V. Oostrum MP1/2 Stormvogels'28MP1/2 11:30  
S.V. Oostrum MP3 ST SV United/BVV'27 MP1/2 10:30  

    
Senioren   

 Uitslagen    zaterdag 1 november 2014    
SVV Vet. SV Oostrum Vet 3 - 0  
zondag 2 november 2014    
SV Oostrum 1 EWC'46 1 1 - 1  
IVO 3 S.V. Oostrum 2 3 - 3   
S.V. Oostrum 3 Meterik 2 0 - 0  
SVOC'01 3 S.V. Oostrum 4 4 - 2  
HRC'27 3 S.V. Oostrum 5 baaldag  

    Programma    zaterdag 8 november 2014    
SV Oostrum Vet EWC'46 Vet. 17:00 Herman 
zondag 9 november 2014    
SV Oostrum 1 RKOSV Achates 14:30 Wedstrijdsponsor: Autoschade Venray 
SV Venray 4 S.V. Oostrum 2 12:00  
SVEB 2 S.V. Oostrum 3 11:00  
S.V. Oostrum 4 SSS'18 6 11:30 Joop 
S.V. Oostrum 5 Leunen 7 10:00 Marcel 

 




