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GlaswebVenray gaat voor open netwerk 
GlaswebVenray start 16 november met de klanten- en ledenwerving. De providers, 
pakketten en prijzen worden dan bekend gemaakt. Vanaf dat moment is het 
mogelijk u via de website of leden van het GlaswebVenrayteam aan te melden.  

GlaswebVenray kiest voor een open netwerk. Dit betekent dat zij openstaan voor alle providers die via hun 
netwerk willen leveren. Hierdoor krijg je een grote keuzevrijheid. De consument krijgt de luxe om uit meerder 
providers te kiezen met een diversiteit aan pakketten. GlaswebVenray heeft veel ervaring opgedaan door in 
gesprek te gaan met andere initiatieven die op dezelfde wijze glasvezel aan hebben gelegd. Één van deze 
initiatieven is Boekelnet. Zij begonnen met een gesloten netwerk. Zij hadden de pech dat de enige provider 
die op hun netwerk leverde in de beginfase failliet ging. Dat was een bittere pil voor Boekelnet. Door 
solidariteit redde het burgerinitiatief het en heeft inmiddels ook een bloeiend open netwerk. Een ander 
voorbeeld is HSL-net. Een mooi voorbeeld van het slagen van een dergelijk burgerinitiatief. 

Een veel gestelde vraag bij GlaswebVenray is de vraag of Ziggo en KPN gaan leveren via GlaswebVenray. 
GlaswebVenray staat open voor alle providers. Echter heeft Ziggo laten weten niet over het netwerk van 
GlaswebVenray te willen leveren. Met KPN lopen hierover gesprekken.  

De prijzen zullen marktconform zijn, dat is één ding dat zeker is. Welke pakketten en prijzen er aangeboden 
worden zal GlaswebVenray tijdens de Kick off op zondag 16 november bekend maken. Vanaf dat moment is 
het mogelijk u aan te melden als klant en lid bij GlaswebVenray.  

Oostrum@glaswebvenray.nu  zoekt enkele enthousiastelingen om voor Oostrum een goed netwerk voor de 
toekomst te helpen realiseren. voor meer info: oostrum@glaswebvenray.nu  of info@glaswebvenray.nu  
 

 

 Sinterklaasactie SVO afdeling korfbal. 
Vanaf 3 november tot 13 november kunnen de leden van de afdeling korfbal bij u 
aan de deur komen om Banketstaven of Speculaas van Bakker Bart te verkopen.  
U kunt dan bij hen bestellen, vervolgens worden de bestellingen in week 48 bij u  
thuis gebracht. 
 
Banketstaaf   € 3,75 
Speculaas middel 10 stuks   € 2,50 
 
Hebt u ze gemist ?  Bestel dan via de mail claudia.wolterink@ziggo.nl 
 



 

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 

15 nov. 09.00u. Inzamelen oud papier
	 18.00u.	Repetitie	orkest
17	nov.	 18.45u.	Repetitie	jeugdorkest

19.30u.	Groepsrepetitie	
20.15u.	Repetitie	orkest

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

19.30u.	Repetitie	orkest
20.00u.	Repetitie	slagwerkgroep

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

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

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Zondag 16 nov. 9.30 uur: Hoogmis (Gemengd	Koor

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

AFSCHEID VAN PASTOOR KELLER OP 30-11-2014  

Pastoor A. Keller gaat met emeritaat, neemt 
afscheid van de parochie Oostrum en verhuist naar 
Swalmen. Op zondag 30 november 2014 kunt U na 
de hoogmis          (± 10.30 uur!) in de kerk persoonlijk 
afscheid van pastoor A. Keller nemen.  Het kerkbestuur 
zegt hierbij pastoor A. Keller alvast hartelijk dank en 
wenst hem het allerbeste toe in Swalmen!  
                                                        Kerkbestuur Oostrum                                                                                                                                          
                                                               



 

INTOCHT                      
SINTERKLAAS 

 
Op zondag 23 november 2014 zal Sinterklaas met zijn pieten om 14.15 

uur aankomen bij het spoor, aan de kant van het 
oude rangeerterrein. 
 
Na ontvangst gaan we samen met de harmonie naar d’n Oesterham om 
het feest voort te zetten.  
Ouders, willen jullie ervoor zorgen dat de Sint  
de naam van uw kind goed kan lezen?  
 
Voor iedereen een fijn Sinterklaasfeest  
“Het Decembercomité”  





 

Beste kinderen. 

 
Wat is de tijd toch snel gegaan, 

wij zijn alweer onderweg, komen er aan. 
 

Nog geen jaar geleden stonden wij op het station, 
waar toen de gezellige Sinterklaas tijd begon. 

 
De afsprakenpiet kon het toch niet laten, 

om op 23 nov. ruimte voor Oostrum vrij te maken. 
 

Dus reserveer deze dag, die we samen zullen beleven, 
dat alle pietermannen werkelijk alles zullen geven. 

 
1 Piet heeft de site van de Karklingels gelezen, 

voor hem moet ik het ergste vrezen. 
 

Hij heeft wensen die mij boven de mijter gaan, 
(malle) piet ziet zichzelf al als Prins Karnaval staan. 

 
Sint denkt dat hij fantasieën heeft, en veel doet dromen, 
heb er vertrouwen in, dat het met hem goed zal komen. 

 
Meer hierover zal ik later nog wel vertellen, 

ondertussen kunnen jullie alvast gaan bestellen. 
 

Of gaan tekenen, kleuren en werkstukjes maken, 
die je in de sint brievenbus op school achter kunt laten. 

 
Over 10 dagen dan zullen wij er staan, 

want dan komen wij om 14.15 uur op het station aan. 
 

Dus doe je best, en vooral blijven genieten, 
tot ziens en de hartelijke groeten van Sint en zijn Pieten 

 





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! 

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”  

  Lekkere banketstaven of speculaas met de 
Sinterklaas, koop ze van de leden van de 
afdeling korfbal SVO of bestel ze via 
claudia.wolterink@ziggo.nl 

 



NOVEMBER  
  
   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



GlaswebWeetjes 
Als u het wilt! 

Als u het wilt komt er in de gehele gemeente Venray en Holthees glasvezel. Goedkoop bellen, veel TV-zenders, snel 
internet. Keuzevrijheid van provider. Medio november bestaat de mogelijkheid om u aan te melden voor het 
glasvezelnetwerk. Bij een aansluitpercentage van 30% in de bebouwde kom en 50% buiten de bebouwde kom wordt 
nog voor de zomer 2015 begonnen met de aanleg van glasvezel.  Let wel: elk individueel dorp en wijk moet dit 
percentage wel halen, indien dit niet gerealiseerd wordt bestaat er reële kans dat GlaswebVenray aangesloten wordt 
zonder onze dorpen!  

GlaswebVenray is een burgerinitiatief. Bij voldoende aansluitingen wordt de coöperatie GlaswebVenray opgericht. Zo 
houden we grip en invloed op diensten die  we via glasvezel aan de burgers kunnen aanbieden. Als zelfstandige 
coöperatie GlaswebVenray verbinden we hiermee de Venrayse gemeenschap aan elkaar om op die wijze de 
leefbaarheid en economische ontwikkeling in de nabije toekomst  duurzaam te stimuleren. U kunt lid worden van de 
coöperatie: U neemt diensten af en ontvangt een ledencertificaat. Een ledencertificaat kost éénmalig € 50,--. Dan heeft 
u zeggenschap en deelt mee in de winst. Elk lid staat voor één stem. Per woning of bedrijf kunt u maximaal 1 
ledencertificaat kopen. Hierdoor blijven de stemrechten gelijk. 

Of: 

U kunt ook alleen klant worden van GlaswebVenray. Dan neemt u diensten af bij GlaswebVenray. U heeft geen 
ledencertificaat, geen zeggenschap en deelt niet mee in de winst. 

Wordt iedereen aangesloten? 

Wanneer het deelname percentage behaald wordt, wordt elk lid of klant van de coöperatie aangesloten. Wordt je geen 
lid of klant dan wordt de glasvezelkabel binnen de bebouwde komt tot aan de gevel van de woning gelegd. Wil je de 
glasvezelkabel niet op eigen grond dan wordt deze tot voor de woning aan de straat gelegd. 

Zorgeloos Overstappen 

Om zowel particulier als bedrijf te ondersteunen in het zorgeloos overstappen zijn er lokale bedrijven die in 
samenwerking met GlaswebVenray de ontzorgservice op zich nemen. Zij adviseren en helpen u graag met het 
wijzigingen van uw mailadres tot het trekken van kabels tot het aansluiten van uw apparatuur. Service op maat, zodat u 
optimaal kunt genieten van de snelheid en vrijheid van onze glasvezel. 

Uw GlaswebVenray-team       Wij gaan ervoor, U toch ook? 

 

 

 

 

 
Let op… 

De Sinterklaasactie van SVO komt er aan. 
Bestel de lekkerste banketstaven of speculaas bij de leden van de afdeling korfbal 
in de week van 3 november tot 13 november. 
 
Of bestel via claudia.wolterink@ziggo.nl 
 
 



My-LifeSlim Veenwouden en Dokkum 
Tel 0511-702063  |  annievisser@mylifeslim.com

www.mylifeslim.com

Tjitske uit Veenwouden

Mijn zus heeft mij opgegeven voor 

My-LifeSlim.

Ik dacht direct ik ga ervoor! Het is 

beter voor mijn gezondheid om zo 

ziektes zoals suikerziekte, hart en 

vaatziekten te voorkomen

De kilo's vliegen eraf. Ik voel me 

super�t en heb veel meer 

uithoudingsvermogen bij het 

�etsen en wandelen.

Ik raadt het iedereen aan die ook 

wil afvallen, ga naar My-LifeSlim, 

het is goed vol te houden en ook 

nog heel gezond! Ik ga nog even 

door! Groetjes Tjitske
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“Denk aan Gister, Droom over  Morgen, Maar begin Vandaag!” Annie

Geniet van het afvallen met begeleiding

Ik leer u om driemaal per dag een gezonde

maaltijd te eten, aangevuld met verantwoorde

tussendoortjes, zonder dat u zich slap, futloos,

hongerig en humeurig voelt. 

Vindt u afvallen niet makkelijk? U bent niet de enige! De oplossing?

Afvallen met begeleiding, dat werkt in de praktijk veel beter

dan in uw eentje aan de slag. 

Gea uit Buitenpost

Geweldig voel ik me nu ik zoveel 

ben afgevallen.

Ondanks dat ik regelmatig feestjes 

had,waar ik van genoot, lukte het 

me toch om iedere week gewicht 

kwijt te raken!

Door de 3 gezonde maaltijden & 

de tussendoortjes die je 

gewoon in de supermarkt kunt 

kopen vond ik het makkelijk vol 

te houden.

Ik heb geen trek gehad en ik 

voel me super�t! De wekelijkse 

controle vond ik erg prettig.Om u tegen deze nadelen te beschermen, 

ondersteunt My-LifeSlim u met medische 

verantwoorde voedingssuplementen,

 Deze ondersteunen uw spiermassa;

  Stimuleren uw lichaamsvetverbranding;

  Onderdrukken uw lekkere trek en 

 hongergevoel; 

Verantwoord 1 tot 2 kilo a vper week f allen!

Laat mij uw personal 

coach zijn

Tijdens een uitgebreide

intake maak ik voor u

een Persoonlijk Dag 

Schema met eten uit de

supermarkt. Iedere week  

zien we elkaar om het resultaat te bespreken

en coach ik u op weg naar een betere en

gezondere levensstijl.

“Denk aan Gister, Droom over  Morgen, Maar begin Vandaag!”

Door de 3 gezonde maaltijden & 

gewoon in de supermarkt kunt 

kopen vond ik het makkelijk vol 

voel me super�t! De wekelijkse 

super�t en heb veel meer 

uithoudingsvermogen bij het 

�etsen en wandelen.

Ik raadt het iedereen aan die ook 

wil afvallen, ga naar My-LifeSlim, 
-22 kilo

De kilo's vliegen eraf. Ik voel me 

Ik raadt het iedereen aan die ook 

wil afvallen, ga naar My-LifeSlim, 

het is goed vol te houden en ook 

nog heel gezond! Ik ga nog even 

 Morgen, Maar begin Vandaag!” Annie

-24 kilo

-20 kilo

Griet uit Veenwouden
Griet uit Veenwouden

-19 kilo

Anneke uit Hardegarijp
Anneke uit Hardegarijp

-13 kilo

Jolanda uit Zwagerbosch 
Jolanda uit Zwagerbosch 

-17 kilo

Marieke uit Veenwouden
Marieke uit Veenwouden

Veenwouden
Zelfstandig gewichtsconsulent

Annie Visser

De Vlieren 3,

Tel. 0511-702063

E-mail: annievisser@mylifeslim.com
Tolhuis bad, Tolhuispark 2,  Dokkum

Nu My-LifeSlim ook in het Tolhuisbad in Dokkum !

Bereikt u het door u gewenste gewicht,

dan bouwt u de supplementen af en

brengt u uw maaltijden zo in balans

dat u op gewicht blijft.

SLANKE 
DEN-WEKEN
Nog 6 weken dan is het kerst, waarom 
het afvallen uitstellen tot 1 januari???
Pak het nu nog aan... en val voor de feestdagen 

nog verantwoord 1-2 kilo per week af! 

Wish it...   Dream it...   Do it...

Tel 0511-702063  |  annievisser@mylifeslim.com

www.mylifeslim.com

Nog 6 weken dan is het kerst, waarom 
het afvallen uitstellen tot 1 januari???

Voor de eerste 25 
snelle beslissers 

een korting van €30,- 
op een 8 weeks abonnement!

My-LifeSlim Maasdorpen 
Legert 3 | 5866 CG Swolgen | Telefoon: 06-22020908 

 loesbaltissen@mylifeslim.com

Voor de eerste 10 
snelle beslissers 

een “Slanke den” verrassing!
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COLUMN.

Betrouwbaarheid.

Weet U nog, vorige week vroeg ik me af in hoeverre we in Nederland nog vertrouwen kunnen                                                        
hebben in de advocatuur. Dit naar aanleiding van het gedoe rond advocaat Hiddema.

Deze week moet ik me hardop afvragen, hoeveel vertrouwen we nog kunnen hebben in onze                                          
politicie in de gemeenteraad van Venray.

Nauwelijks een jaar geleden neemt de gemeenteraad, onder aanvoering van de drie coalitie partijen een absurd 
besluit, om een sporthal te bouwen, ergens in het verre buitengebied van Oirlo en Castenray. Geen mens die dit 
serieus vond.

De oppositie was destijds fel tegen. Geen enkele onderbouwing wat de gebruikmaking betrof.

Alleen de coalitie partijen hadden vertrouwen in de bezoekers aantallen.

Het bleef rommelen, ondanks het feit, dat de stichting al bezig was met de uitwerking van de plannen.

Het gevolg was, dat een van de coalitie partners nog eens goed ging nadenken en alsnog op het raadsvoorstel van 29 
oktober 2013 terugkwam. Geen vierde sporthal op die plek.

Trammelant binnen de coalitie en problemen in Oirlo en Castenray.

Wie betaald de reeds gemaakte voorbereidingskosten. Ik denk de belasting betalers, wij dus.

De betrouwbaarheid van de Venrayse gemeenteraad staat hierdoor wel heel erg ter discussie.

Gaat de bomenkap wel door? Het zal wel moeten, want door ze te merken zijn ze dermate beschadigd, dat ze vroeg of 
laat toch doodgaan.

Ik zou niet graag in de schoenen staan van de verantwoordelijke wethouder. Hij krijgt akelig wat op zijn bord.

Wordt hem een politieke loer gedraaid?

Ik hoop, dat de gemeenteraad een les heeft geleerd van dit geklungel. Gebruik in de toekomst maar eens beter  je 
ogen en oren, voordat je zo’n domme beslissing neemt.

Ik ben benieuwd.

O  -  WEE.

ZITTINGS-AOVENDEN KARKLINGELS 
 
Vreejdag 21 nevember en zaoterdag 22 nevember zien wèr de jaorlekse zittings-
aovenden van òs Carnavalsvereniging.  
 
Zaal open: 19:22 uur 
Ánvang:  20:00 uur 
 
De kaarte (Pries € 12,50 ,-)  zien nog te koeëp beej: 
 
Bob van Mil, Wester Thienweg 3  06-20851829 
Arjan Kempen, Goetzenhof 27 06-22626238 
 
De Kemmissie Zitting 
 
 
 



 

TE KOOP 
 

4 winterbanden maat  195/50/r15 
 

1 seizoen gebruikt 
 

Tel. 06-23537014 
 

LR en PC Nobel Oostrum

Op	zondag	9	november	vond	in	Hegelsom	de	2e	indoor	dressuur	selectiewedstrijd	voor	paarden	plaats.
In	de	klasse	B	behaalde	Stefanie	Coenen	met	haar	paard	Excellent	een	4e	prijs	met	191	punten.	
In	de	klasse	L1	was	er	een	3e	prijs	voor	Jeanine	Huijbers	met	Espresso	(198	punten)	en	een	1e	prijs	voor	Aukje	Poels	
met	Elan	(207	punten).	



 

Jubileum dressuurfestijn Nobel Oostrum 2014 

 

Dit jaar bestaat LR en PC Nobel Oostrum 80 jaar.  

We willen dit jubileum vieren met een dressuur festijn van 14 t/m 16 november 
2014 in Manege Hermkushof, Weverslo 4 in Merselo.  

Op vrijdag avond om 19.00 uur beginnen de paarden klasse M1. Op zaterdag worden de klassen B, L1, L2 en de M2 
verreden. Combinaties kunnen 1 of  2 proeven rijden. De zondag staat geheel in het teken van de hoogste 
dressuurklasse Z;  de Z1, Z2 en ZZ-Licht alsmede de pony’s klasse Z1 en Z2.  

Een primeur is dat het weekend wordt afgesloten met een wedstrijd kür op muziek voor de klasse Z2 en ZZ-Licht. Nog 
niet eerder werd  in de gemeente Venray een wedstrijd  kür op muziek georganiseerd. Ook komt op zondag het BOB 
sportcampagneteam een bezoek brengen en voorlichting geven. Er is nu al veel belangstelling voor het dressuur festijn 
en de inschrijvingen komen niet alleen uit Limburg maar ook uit Noord-Brabant en Gelderland.  

Deze wedstrijd is opgenomen als selectie voor de regionale indoorkampioenschappen.  
Er zijn voor de deelnemers niet alleen geldprijzen te winnen maar ook mooie gebruiksartikelen die door de vele 
sponsoren beschikbaar zijn gesteld. Het geheel is entree vrij en voor een natje en droogje wordt door onze eigen 
catering gezorgd. 
 
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen! 
 
 
 

KERSTBOOM OP HET DORPSPLEIN 
De dorpsraad wil ook dit jaar weer een grote kerstboom op het dorpsplein plaatsen. 

Misschien hebt u een grote kerstboom die u toch van plan was te rooien,                                                                               
of een kerstboom wilt afstaan om op het plein te plaatsen. 

U kunt hiervoor contact opnemen met Leo Lenssen,                                                                                             

Hatendonkstraat 9, Oostrum , Tel.    0478-580558   

Bij voorbaat dank,    Dorpsraad Oostrum 

 

 

   Vrijdag 21	november	2014   G R A N D I O Z E    K I E N A V O N D 

In Café Zaal ’t	Veule,	Veulenseweg	49,	5814	AB		Veulen,	Tel. 0478-581928 
Aanvang	19.30	uur,	Zaal open 18.30 uur 

Prachtige	en	waardevolle	prijzen	te	winnen. 
Opbrengst	is	voor	de	Invaliden	Sport- en	BelangenVereniging	Venray	e.o. 

 



Vrijwilligers in een December zonnetje 

Tijdens de Dag van de  Vrijwilliger, 24 0ktober, werd in 
de Venrayse schouwburg de publieksprijs uitgereikt 

aan de Wereldwinkel Venray. De Wereldwinkel draait geheel op vrijwilligers, inkoop, verkoop, etaleren, besturen, alleen 
maar vrijwillige medewerkers/sters. Van de artikelen die in de Wereldwinkel verkocht worden komt de opbrengst direct 
ten goede aan de producenten. Het assortiment is breed, Fairtrade levensmiddelen en cadeau ’s uit verschillende 
werelddelen. Deze producenten ontvangen een leefbaar loon, d.w.z. een faire prijs met daarboven een bonus, 
waardoor er meer zorg is voor gezondheid, scholing en het milieu .  

Een samenleving zonder vrijwilligers is momenteel ondenkbaar. Sportverenigingen, muziekgezelschappen, 
zorginstellingen, zonder de vele vrijwilligers kunnen ze nauwelijks bestaan. Daarom doen wij de besturen van de 
organisaties die gebruik maken van vrijwilligers graag het volgende idee aan de hand. Verwen deze mensen met de 
Kerst eens met een kerstpakket van de Wereldwinkel. 

 Er zijn standaardpakketten, maar er is ook de gelegenheid zelf een pakket samen te stellen met advies van de 
medewerkers van de Wereldwinkel. Oh, kom er eens kijken. De Wereldwinkel is tegenwoordig gevestigd op De Bleek 82 
in Venray. Of kijk in ieder geval even op http://www.venray.wereldwinkels.nl 

 

 

 
Uitslagen: 
 
Swift (V) D3 – Oostrum D1  8 - 4  
De Peelkorf C3 – Oostrum C1  8 -2 
Oostrum B1 – Vios (O) B1  5 - 4 
Eendracht (M) A1 – Oostrum A1 9 - 6 
Oostrum 1 – Swift (V) 4   5 - 7 
 
Programma: 
 
Zaterdag 15 november 
 
Oostrum D1 – Oranje Wit (L) D1 09.00  De Wetteling zaal 1 Venray 
Oostrum C1 – Lottum C1  10.00  De Wetteling zaal 1 Venray 
Astrantia B1 – Oostrum B1  11.00  Heuvelland Groesbeek 
Oostrum A1 – Oranje Wit (L) A2  11.00  De Wetteling zaal 1 Venray 
 
Zondag 16 november 
 
Lottum 2 – Oostrum 1   14.30  ’t Haeren Grubbenvorst 
 
 
 



Jeugd 
 
Uitslagen 
zaterdag 8 november 2014    
S.V. Oostrum A1 Meterik A1 0 - 7  
ST HRC'27/Stormvogels'28 B1 S.V. Oostrum B1 3 - 5  
S.V. Oostrum B2G Melderslo B2 3 - 7  
S.V. Oostrum C1 Hegelsom C1 1 - 2  
Volharding C3G S.V. Oostrum C2 1 - 2  
S.V. Oostrum D2G Ysselsteyn D2 3 - 1  
S.V. Oostrum E1 Volharding E4G 12 - 0 Speler van de week Sten van den Heuij 
S.V. Oostrum E2 SV Venray E10G 11 - 1  
Ysselsteyn E2 S.V. Oostrum E3 4 - 2  
Volharding F2 S.V. Oostrum F1 0 - 15 Speler van de week Wout Sanders 
SV Venray F4 S.V. Oostrum F2 7 - 0 Speler van de week Ruben Wentink 
S.V. Oostrum F3 Montagnards F3 2 - 1 Speler van de week Gijs Wijnen 
S.V. Oostrum MP1/2 Stormvogels'28MP1/2 1 - 4 Speler van de week Tren Walter 
S.V. Oostrum MP3 ST SV United/BVV'27 MP1/2 1 - 7 Speler van de week Dante Heldens 

    Programma 
  

 
zaterdag 15 november 2014    
S.V. Oostrum A1 Merselo A1 15:00  
VIOS'38 B1 S.V. Oostrum B1 13:00  
Hegelsom B1G S.V. Oostrum B2G 14:30  
S.V. Oostrum C1 Venlosche Boys C4 13:30  
Leunen C2 S.V. Oostrum C2 13:30  
ST SSS '18/Holthees D1 S.V. Oostrum D1G 11:45  
S.V. Oostrum D2G ST SV United/BVV'27 D2G 9:00  
S.V. Oostrum E1 Wittenhorst E5G 9:00  
S.V. Oostrum E3 SV Venray E14 11:00  
GFC'33 F1 S.V. Oostrum F1 9:00  
S.V. Oostrum F3 RKMSV F3 10:30  
S.V. Oostrum MP3 Sporting ST MP1/2 10:30  

    
Senioren   

  
Uitslagen   

 zaterdag 8 november 2014    
SV Oostrum Vet EWC'46 Vet.   
zondag 9 november 2014    
SV Oostrum 1 RKOSV Achates 3 - 2  
SV Venray 4 S.V. Oostrum 2 4 - 0  
SVEB 2 S.V. Oostrum 3 3 - 2  
S.V. Oostrum 4 SSS'18 6 0 - 4  
S.V. Oostrum 5 Leunen 7 8 - 0  
    
Programma    
zaterdag 15 november 2014    
SV Leunen SV Oostrum Vet 17:00  
zondag 16 november 2014    
HRC'27 3 S.V. Oostrum 5 11:00  
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