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KEUKENTAFELGESPREK, 

Weet u wat dit inhoudt? 
 

Tekst en uitleg in het DORPSSERVICEPUNT  

Locatie de Watermolen  
 

Wanneer: 3 juni 2015 

Hoe laat: 19.30 uur. 
   

 

 

 

 



ZATERDAG  30 Mei 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

30 mei 09.00u. Inzamelen oud papier
31 mei 09.30u. Repetitie orkest
1 juni  18.45u. Repetitie jeugdorkest
       19.30u. Repetitie orkest
3 juni 15.00u. Music for Life
 16.00u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it

20.00u. Repetitie slagwerkgroep 

Agenda

13 juni Inzamelen oud papier
14 juni Defilé Avondvierdaagse Venray
19 juni Voorronde Maestro
21 juni Vaderdag concert 
27 juni  Inzamelen oud papier



     Zondag 31 mei  11.00 uur: Hoogmis (a-capellakoor) 

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

Zie ook de website van de parochie Oostrum: www.parochieoostrum.nl

Het telefoonnummer van pastoor J. Boon, Lovinckplein 8, 5813 CC Ysselsteyn, is 545055.
In verband met tijdige publicatie in het Oostrum’s Weekblad en Peel en Maas
dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 10.00 uur op te geven bij kerkbestuurslid 
Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  584031
.                                                                                                                                                                                                                               

ALLE ZEGEN….
…. komt van boven. Hierop werden wij letterlijk getrakteerd op de terugweg van onze fietsbedevaart naar 
Kevelaer.           We moesten een hevige regenbui doorstaan. Nu zit op dat moment niemand te wachten op 
deze ‘zegen.’ Waar we wel op hopen is dat de intenties die we meegenomen hadden en aan Maria, onze 
hemelse Moeder toevertrouwd hebben, verhoord worden. Maar weet u eigenlijk wat de beste verhoring 
is? Dat ons gebed niet verhoord wordt, dat onze wensen niet in vervulling gaan. Zou dit wel gebeuren dan 
zouden wij doodongelukkig worden. Maar het is wel de huidige levensgeest: alles moet gaan zoals wij het 
zelf willen. Een denken dat de doodssteek van onze maatschappij en ons eigen leven is. We wensen ons 
zoveel zonder te weten wat nu eigenlijk goed voor ons is. En over dit laatste denken we vaak helemaal niet 
na. Over belangrijke dingen zou het goed zijn om er eens een nachtje over te slapen en kijken of we de 
dag erna er nog hetzelfde over denken. Wat wij tegenwoordig doen is onszelf veel te veel centrum maken 
van ons leven en ons bidden. Waar het op aan komt is dat God er ook nog is. Zonder uitzondering heeft 
Hij ons allemaal even lief. We zouden de regie over onszelf en ons leven eens wat meer aan Hem moeten 
overlaten, onszelf uit handen moeten durven geven. En dat doen wij te weinig of helemaal niet, want alles 
moet ikzelf kunnen bepalen en in handen kunnen houden. En wat zijn wij teleurgesteld als het allemaal 
anders loopt dan wij denken, als door ons krampachtig vasthouden aan ons eigen doen en laten wij voelen 
tekort te komen. Tot in ons geloofsleven (als we al van geloven mogen spreken) dringt deze houding steeds 
meer op. Het leven en zeker het gebed is geen ‘toverkunstje’ waardoor alles naar onze wensen geregeld 
zal worden. Ons staat niets anders te doen dan ons over te geven aan hoe het leven zich aan ons aandient, 
ons over te geven aan de wil van God. Want het is nog altijd: ‘Uw wil geschiedde.’ Laten we daar maar 
eens over nadenken en ons daaraan overgeven, dan zullen we ook de zegen van boven ervaren en zijn wij 
niet teleurgesteld als ons gebed niet verhoord wordt, of als alles anders gaat dan dat ik wil. Want als we 
alleen maar zo leven dan vergaat het ons net als Treintje bij het Eurovisie Songfestival: het is snel gedaan 
als het alleen maar gaat om de buitenkant. Nee, dan liever een verfrissend buitje dat ons opmontert en 
ons anders tegen de dingen laat aankijken.        

           pastoor J. Boon





Jubileumconcert koor Harmony op 10 oktober in schouwburg Venray  
 
Zin in een afwisselend avondje uit? Kom dan op 10 oktober naar het jubileumconcert van koor Harmony uit Oostrum. In 
oktober 2015 bestaat dit koor 40 jaar en 36 enthousiaste zangeressen zullen een sfeervol optreden “Circle of Music” 
verzorgen. Het koor staat onder leiding van dirigent John Wauben. Tijdens deze show wordt het koor begeleid door een 
combo, samengesteld uit leden van de bekende band Fezz. Pianiste Ludmila Seroo van koor Harmony zal het koor 
begeleiden op de vleugel. Ook zal een afvaardiging van het Venray’s Mannenkoor (VMK) een aantal nummers samen 
met koor Harmony ten gehore brengen. Verder zullen onder andere aan dit concert de jeugdige slagwerkgroep “Hit-it” 
uit Oostrum en slagwerkgroep  “Ons Genoegen” uit Oirlo optreden. Laat u verrassen en kom dit jubileum samen met 
koor Harmony vieren! Kaartjes zijn te koop via www.schouwburgvenray.nl 
 

 

 
 

 
 

 
Donderdag 26 juni vindt weer het K.B.O. Jeu de Boule toernooi plaats in het Bouledrome  in Venray 
Dit jaar voor de 10e keer. Deelname voor iedereen vanaf 50 jaar. U hoeft geen lid te zijn van de K.B.O. 
Er wordt gespeeld in doubletten. Kosten € 3,50 p.p. te voldoen bij opgave. 
U dient zich voor 10 uur te melden bij de wedstrijd tafel 
Opgeven voor 12 juni bij: Th.Linskens, Gildestraat 11 
 

 





 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 

Buurtzorg 
 
Datum: donderdag 4 juni 2015 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang: 20.00 uur. 
 

Buurtzorg  ook in de gemeente Venray!  
 
Op donderdag 4 juni zullen een paar dames van het Buurtzorg team 
Venray een avond verzorgen. Buurtzorg is een thuiszorg aanbieder die 
ruim 5 jaar werkzaam is binnen de gemeente Venray.  
Ze zullen uitleggen wat Buurtzorg is en hoe ze werken. 
Waarin verschilt Buurtzorg met de reguliere thuiszorg?  
Tevens zal een collega van het PG team vertellen wat hun 
deskundigheid is binnen Buurtzorg. 
 
We hopen op een verhelderende, boeiende en leerzame avond! 
 
Buurtzorg Team Venray 
 

 
Fietsdagtocht met picknick 
 
 
Datum:  dinsdag 16 juni 2015 
Plaats:  vertrek  9.00 uur vanaf het dorpsplein 
Kosten:            € 12,50   p.p. 
Opgave:             tot uiterlijk 8 juni 2015 door betaling van €  12,50 op rek.nr. NL89Rabo 01400 93 613                                                                    

t.n.v. ZijActief  o.v.v. je naam 
 

Op dinsdag 16 juni 2015 organiseren we weer onze jaarlijkse fietstocht 
met picknick. We vertrekken  ’s-morgens om 9.00 uur vanaf het 
dorpsplein en zijn omstreeks 18.00 uur terug in Oostrum. 
We fietsen naar Boxmeer waar we een constructiebedrijf gaan 
bezoeken.(40-50 km) 
Bij slecht weer wordt er voor vervangend vervoer gezorgd. 
Heb je zin om gezellig mee te fietsen, maak dan het bedrag van €  12,50 
voor 8 juni 2015 over op rek. nr. NL89Rabo 01400 93 613 t.n.v. ZijActief 
Oostrum. 
 
Namens de fietscommissie ZijActief: 

 
Rieny Mommen en Nellie Claassen 

  
 
 



MET VROEGBOEKKORTING

www.schouwburgvenray.nl



                                                              
 
 

Midgetgolf met de 3 dorpen (Oirlo en Castenray) 
 
Datum: woensdag 10 juni 2015 
Aanvang: 13.30 uur 
Plaats:  De Witte Vennen Oostrum 
Kosten: € 4,75 (incl. 2 kopjes koffie en een stukje vlaai) 
Opgave: vóór donderdag 4 juni bij Tonny Duijn, tel. 584396,  
  of email  Tonny_Duijn@hotmail.com 
 

Leden KBO 
 
Op woensdag 10 juni 2015 gaan we midgetgolfen bij Parc de Witte Vennen. Dit is een prachtige lokatie voor deze 
sportieve bezigheid. Bij slecht weer beslissen we om 12.00 uur of het midgetgolf doorgaat of wordt opgeschoven naar 
17 juni. Dan gaat het altijd door, eventueel met een binnen-activiteit. 
 
Graag tot ziens op 10 juni. 
 
 
 

Week van de vereniging en stichting 
 

Per 1 juli 2015 gaat het huidige verenigingsvoordeel over naar de nieuwe kortingsregeling voor verenigingen en 
stichtingen. De nieuwe kortingsregeling is transparanter, van toepassing op alle transacties en voor alle 
verenigingen en stichtingen gelijk. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden voor een efficiënte 
inrichting van uw betalingsverkeer om te profiteren van de voordelen.  
 
Daarom hebben wij van 15 t/m 19 juni de 'Week van de vereniging en stichting'. In deze week organiseren wij 
verschillende bijeenkomsten waarvoor u zich kunt aanmelden én waarin u vragen kunt stellen. Wij nodigen u van 
harte uit om één van deze bijeenkomsten bij te wonen.  
Aanmelden kan via www.rabobank.nl/horstvenray  
 
Heeft u vooraf al vragen over deze week?  Bel naar (077) 3898500 of stuur een e -mail naar 
bedrijven@horstvenray.rabobank.nl. Onze collega's van de afdeling Bedrijven staan u graag te woord. 
 
Meld u aan via www.rabobank.nl/horstvenray 
 

Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor 
op vrijdag 12 juni terecht bij stichting De Kemphaan aan het Kennedyplein 1 te Venray. 
Vooraf moet wel even een afspraak worden gemaakt via 0478-586706.                                         

De kosten bedragen € 30. De volgende keuring zal zijn op vrijdag 10 juli. 

 

 



KWEKERIJ DE LIFRA KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN
DE BESTE PLANTEN TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEN.
ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE: 12 PETUNIA S: € 1,50

12 LOBELIA S € 1,00 12 VL.LIESJES € 1,50
KNOLBEGONIA S NU 0,50 GERANIUMS 0,75

SURFINIA S €0,50 DAHLIA 0,75, GAZANIA 0,50.
ENZ ENZ MEER DAN 200 SOORTEN AAN PERK-KUIP EN HANGPLANTEN.

KWEKERIJ DE LIFRA LORBAAN 12A,VEULEN.
ALLEEN WIJ……………………ZETTEN DE PRIJS ERBIJ!!!

Open.ma t/m zaterdag van 9:00 t/m 18:00 
Kwekerij de lifra.   0614217697





Music for Life 
Wat betekent M4L 
voor: 
 
Henk Janssen 
Instrument: 
Accordeon 
Speelt sinds: 
Maart 2015 
 
 
 

Waarom ben je met Music for Life begonnen? 
Om accordeon te leren spelen en vanwege de gezelligheid. 
 
Waarom heb je voor dit instrument gekozen? 
Omdat ik er al jaren een thuis heb staan. En omdat ik al blokfuit, 
klarinet en trompet kan spelen. 
 
Oefen je veel? 
Nee, veel te weinig, maar ik vind het wel leuk. 
 
Zou je een keer op willen treden? Zo ja, waar? 
Nee, voorlopig niet. 
 
Voor wie denk je dat Music for Life een leuke en goede hobby zou 
zijn? 
Voor alle ouderen die nog een hobby zoeken. 
 
Wat voor soort muziek vind je het mooiste? 
Nog steeds die van onze harmonie en klassieke muziek. 
 
Wat is je favoriete muziek nummer? 
In the Summer of 69 van Brian Adams, en het Agnus Dei van 
Mozart’s Kronungsmesse. 
 
Zit muzikaliteit bij jullie in de familie? Vertel. 
Niet echt. 
 
Wat vind je het leukste aan M4L? 
Het samenspelen, dat doet Marloes goed. 

Music for life is een initiatief van harmonie SMT. 
Het is een muziekproject waar iedereen, 
ongeacht ervaring en leeftijd, welkom is om een 
muziekinstrument te leren bespelen. 

 

In september start er weer een nieuw blok van 
20 lessen (half jaar). Daarvoor kun je je vanaf nu 
inschrijven.  

Wanneer je met mensen praat over het leren 
bespelen van een muziekinstrument bespeur je 
vaak wel interesse, maar ook aarzeling en 
onzekerheid. Daarom willen we jullie graag 
kennis laten maken met een aantal mensen die 
al deelnemen aan Music for Life en daar heel 
enthousiast over zijn. Deelnemers van Music for 
Life in de spotlight dus. 

Gun jezelf een leuke hobby en de gezelligheid 
van muziek maken met een groep.  

Meer informatie en het inschrijfformulier vindt 
u op http://www.harmonieoostrum.nl/music-
for-life.html 

Als u het enthousiasme graag van dichtbij mee 

wilt maken, kom dan naar de open M4L-les 
op 24 juni in de Oude Watermolen. 

 



 
 

                                                      
 4-daagse reis naar Zuidlaren met Oirlo en Castenray 
 
Datum                  6 t/m 9 september 
 
Vertrek………….bij de kerk (juiste tijd wordt nog medegedeeld) 
 
Programma: 
 
Zondag 6 september 

 Vertrek  richting Gevangenismuseum Veenhuizen.Een tussenstop bij een AC restaurant waar we voor eigen 
rekening iets kunnen gebruiken 

 Aangekomen in Veenhuizen gebruiken we de lunch, waarna we een rondleiding krijgen onder leiding van een 
gids. Dan gaan we naar ons hotel te Zuidlaren, de plaats van Berend Botje………….waar na het inchecken het 
diner klaar staat. 

 
Maandag 7 september 

 Na het ontbijt vertrekken we voor een sightseeingroute door een groot deel van de Hondsrugroute en mooie 
Drentse dorpen. Eventueel met een korte stop (eigen rekening). 

 Ca 12.00 uur nuttigen we een Drentse koffietafel bij de nostalgische “woonboot van Nelis en Leentje”.                      
De eigenaar verzorgt hierbij live accordeonmuziek. 

 Vervolgens gaan we naar Emmer-Compascuum waar we om 14.15 uur de vesting Bourtange bezoeken met een 
30 min.durende film en rondleiding. 

 Daarna wat vrije tijd in de vesting zelf waar nog van alles is te zien. 
 Hierna weer terug aar het hotel 

 
Dinsdag 8 september 

 Vertrek naar het Friese Surhuisterveen waar om 10.00 uur museumboerderij Ot en Sien wordt bezocht; hier 
gebruiken we ook de lunch 

 Dan rijden we naar de stad Groningen en maken daar van 14.30 uur – 16.30 uur o.l.v. een gids een rondrit door 
de stad en directe omgeving. (met tussendoor of erna een korte stop) 

 Terugkeer naar het hotel 
 
Woensdag 9 september 

 Op deze laatste dag rijden we eerst naar Hattem waar we het Nationaal Bakkerijmuseum bezoeken en daar ook 
de Warme-Land-Lunch gebruiken 

 We gaan via een toeristische route door en over de Sallandse Heuvelrug , eventueel via de Lemelerberg waar we 
om ca. 14.30 uur het Natuurdiorama bezoeken. Een stop om iets te drinken b.v. op de Holterberg                         
(voor eigen rekening) 

 Dan over de snelweg richting Zeeland, waar ca. 17.45 uur het afscheidsdiner wacht in het Witte Huis 
 
Dit alles voor de prijs van € 312.00 p.p. Toeslag voor een 1-persoonskamer is € 45  
 
U kunt zich door het invullen van het strookje vermeld op de andere pagina                                             
Vóór 19 juni opgeven bij Leny Tromp  



10 jaar10 jaar

OPEN DAG
Zorgboerderij De Haam bestaat dit jaar 10 jaar.

Een mooie reden voor een feestje! 
U bent allen van harte welkom op onze open dag!

Op zaterdag 6 juni kunt u van 10.30 tot 16.00 uur rond-
geleid worden door de zorgboerderij en het agrarisch bedrijf 

onder het genot van een hapje, een drankje en muziek.

Er zijn kraampjes te bezoeken met als thema zorg zoals 
hulp bij dementie. Het agrarische gedeelte bestaat uit 

o.a. uitleg over ‘Het vriendelijkste eitje van Nederland’,
 Isidorus, Milieudefensie en Pluimhuis. 

Ook is er een demonstratie schapen scheren.

Zorgboerderij De Haam bestaat dit jaar 10 jaar.

Familie Janssen  •  Lorbaan 10  •  5814 AE Veulen  •  www.dehaam.nl  •  tel. 0478-515292



Fietsdagtocht met picknick 
 

Datum :  Dinsdag 2 Juni 2015 
Vertrek: 10.00 uur vanaf het dorpsplein 
Opgave: Voor 31 Mei  bij  
  Tonny Duijn , tel.584396 , email : 
Tonny_Duijn@hotmail.com 
  Of Nellie van Soest tel. 583395 
 
Dinsdag 2 Juni is onze jaarlijkse fietstocht met picknick 
We vertrekken om 10.00 uur met de fiets vanaf het dorpsplein en beginnen dan aan een fietstocht van ongeveer 45 KM. 
Na 25 KM komen wij om ongeveer 12.30 uur aan bij monumentale kasteeltje Kaldenbroek 1e  5973 RJ Lottum 
Hier zal door de KBO de picknick aangeboden worden 
Indien mogelijk krijgen we een rondleiding door het Kasteeltje. 
Daarna fietsen wij via een mooie route verder en hebben nog een tussenstop. Van daaruit fietsen we verder huiswaarts. 
 
P.S. Mensen die niet mee willen /kunnen fietsen maar toch gebruik willen maken van de picknick , worden om 12.30 uur 
verwacht bij: Het monumentale Kasteeltje Kaldenbroek 1 5973 RJ Lottum 
 
Wel even aanmelden i.v.m. Picknick 
 
Rabo Fietsdag zaterdag 5 september 2015 
 
Ook dit jaar zal de KBO weer meefietsen met de Rabo Fietsdag.                                                                                                
Verdere informatie volgt t.z.t. Noteert u alvast de datum in uw agenda.                                                                                  
U kunt zich ook al opgeven                                                                                                                                                      
(a.u.b. met vermelding van uw leeftijd zoals deze is in september, en uw emailadres). 
Opgave bij Tonny Duijn: tel. nr. 584396, emailadres: Tonny_Duijn@hotmail.com 
 
 
Inschrijfgegevens:  4-daagse reis Zuid-Laren 
 
Naam…………………………………………………………… 
 
Adres……………………………………………………………. 
 
Aantal personen………………………………………………… 
 
Reisverzekering            ja/nee   (doorhalen wat niet van toepassing is) 
Annuleringsverzekering   ja/nee 
 
Datum………………………. 
 
P.S. geeft u zich snel op, want vol = vol !!!!!!! 
 
Via de Fa.Ghielen krijgt u de boekingsformulieren toegestuurd. 
 





MEI  
  
30 Receptie Kampioenen SVO
31 Straotestrijd SVO
  
JUNI  
  
2 Fietstocht (Picknick) KBO
3 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
4 Buurtzorg (Buurtzorg team Venray) Zijactief
4 Wandelen KBO
6 Veteranentoernooi SVO
10 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
11 Midgetgolf (met Oirlo & Castenray) KBO
16 Fietsdagtocht & Picknick Zijactief
16 Kienen KBO
18 Wandelen KBO
19 Maestro Harmonie SMT
20 Beachvoetvolleybaltoernooi 
21 Beachvolleybaltoernooi 
21 Vaderdagconcert  Jeugdorkest SMT        Harmonie SMT  
24 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham 
25 Wandelen KBO
  
JULI  
  
2 Wandelen KBO
8 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
15 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
16 Wandelen KBO
25 Jeu de Boules (met Oirlo & Castenray) KBO
29 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
  
AUGUSTUS  
  
5 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
6 Wandelen KBO
11 Kevelaer (met Oirlo & Castenray) KBO
12 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
20 Wandelen KBO
26 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
31 Excursie: (Ijssalon Clevers, Grubbenvorst) Zijactief

SEPTEMBER  
  
2 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
2 De Locht De Zonnebloem
3 Wandelen KBO
5 Rabo Fietsdagtocht Rabobank
6-7-8-9 Meerdaagse reis KBO
12 Bloemenactie AZKompeneej
16 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
17 Wandelen KBO
19 Dauwtrappen & Ontbijt (Geysteren) Zijactief
21 Knutselmiddag KBO
26 Wandelen KBO
28 Breifabriek KBO
30 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum



Gert (-14,9 kg) 
Voor de zomervakantie de kilo’s 
eraf, het is me gelukt!

Wendy (-15 kg) 
Van een dip en gebrek aan zelfver-
trouwen naar lekker in mijn vel, 
dat voelt heerlijk!

Samen sterk voor een gezondere levensstijl!

Vindt u afvallen ook niet 
makkelijk? Dan bent u niet de 
enige! De oplossing is: afvallen 
met begeleiding! Dat werkt in 
de praktijk veel beter dan in 
uw eentje aan de slag gaan.

•	 Geen honger of lekkere 
trek.

•	 Fit gevoel en geen humeur-
daling!

•	 Goed toepasbaar binnen 
ieder gezin.

Stel niet uit, bel nu voor een 
intake gesprek!

Kosten
•	 Weekbehandeling € 23,50 

(incl. supplementen)

“Droom jij ervan? Het kan...
Samen op weg naar jouw 
doel!”

Loes Baltissen

M
y-

Li
fe

 S
lim Verantwoord 1 tot 2 kilo 

per week afvallen!

www.mylifeslim.com

Zelfstandig Gewichtsconsulent Loes Baltissen
Eikenlaan 2A.  5802 CV Venray

Legert 3. 5866 CG Swolgen
loesbaltissen@mylifeslim.com

T. 06-22020908 • Uitsluitend op afspraak

 
 

 
 



Wij nodigen u van harte uit om onder het genot van een hapje  
en drankje de collectie in onze winkel te komen bewonderen.

Mis het niet; noteer dit event alvast in uw agenda! 

Wij kijken er naar uit!

M e t  t ro t s  p re s e n te re n  w i j  DE  GEHELE 
N I EUWE  COLLECT I E  ZONNEBR I L LEN 

e n  MONTUREN  va n  CHANEL .

29*, 30 & 31 MEI 2015
WEEKEND

* GEHELE COLLECTIE VRIJDAG VANAF 15.00 UUR AANWEZIG.



Deadline 
30 mei 

Beste dorpsgenoten 
Het buitengebied is al “GROEN” en daarmee hebben méér 

dan 50% van de huishoudens zich aangemeld voor Glasvezel!! 
Binnen de bebouwde kom zijn we er nog niet. 

Hiervoor is minimaal 30% nodig. 
Wij zijn afgelopen week langs de deur gegaan voor het 

ophalen van de inschrijfformulieren. 
Het kan zijn dat wij u gemist hebben. 

U kunt zich nog tot en met zaterdag inschrijven. 
Kijk voor meer informatie op 

www.glaswebvenray.nu 
 

Nog 2 dagen…… 

Glasweb Team Oostrum 
Leo & Bas 

S.V. Oostrum
Nodigt u uit voor de receptie van onze

Kampioenen

Wij zijn trots op onze kampioenen en
bieden hen een receptie aan op

U bent van harte welkom in de kantine op ons sportpark
”de Spar”, Sparrendreef 7 Oostrum

Zaterdag 30 mei 
E1, F1 en F2 van 18:00 – 18:30

B2 en D1 van 18.30 – 19.00
Senioren 5 van 19:00 – 19:30

.
F1

B2

F2

Senioren 5, B2, D1, E1, F1, F2

Tevens vieren we het 80 jarig 
bestaan van onze club met een 
geweldige feestavond voor allen 
die SV Oostrum een warm hart               
toedragen  !!                  

5e

E1D1


