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Benadeelden van vernielingen begraafplaats gezocht 
 

De politie is op zoek naar mensen die te maken hebben gehad met vernielingen van 
attributen op graven bij de begraafplaats aan de Meijerlaan in Oostrum. Zondag 6 
september werd ontdekt dat bij diverse graven enkele spullen zijn vernield die erop 
stonden. Onder andere bloempotten, waxinelichthouders, bloemen etc. waren vernield.                  
Na telling bleek dat er bij 25 a 30 graven onderdelen van het graf vernield waren. 
 
De graven zijn niet kapot gemaakt. Omdat mogelijk nog niet iedereen hiervan melding heeft 
gemaakt bij de politie wordt opgeroepen aan benadeelden om zich te melden. Dit kan bij 
de politie in Venray via tel. 0900-8844 of bij het politiebureau. Het zaaknummer is 
2015167509, gelieve daar naartoe te verwijzen bij de melding, dan wordt deze doorgezet 
naar de politie in Venray. 

 

 Kan iedereen sporten! 
 

 Gezondere leefstijl! 
 

 Wat is een sportcoach 

Ben je nieuwsgierig geworden: 

kom dan naar de volgende thema avond van het Servicepunt Oostrum. 

Waar:  Watermolen 

Wanneer:  6 oktober 2015 

Tijd:   19.30 uur 

 

 



ZATERDAG  19 September 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

19 sept.  09.00u. Inzamelen oud papier
20 sept.    *Aktiviteit voor jeugdleden
21 sept.  18.45u. Repetitie jeugdorkest
                20.00u. Repetitie orkest
23 sept.  14.00u. Music for Life mixed groep

  16.00u. Leerlingen slagwerk
  16.30u. Music for Life blokfluitgroep

   19.30u. Repetitie Hit-it
  20.00u. Repetitie 

slagwerkgroep 

Agenda

3 okt.   Inzamelen oud papier
10 okt. Deelname jeugdslagwerkgroep aan jubileum 
koor Harmony
17 okt. Inzamelen oud papier
31 okt. Inzamelen oud papier



Zondag 20 sept.  11.00 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)           

jaardienst Door Schelbergen-Versleijen en overleden familie
   jaardienst Pièrre Wolters,  

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
.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PEUTEREN…
De plannen lagen er al om over dit onderwerp iets te gaan schrijven, maar door de recente ontwikkelingen krijgt 
mijn artikel deze week een onverwachte wending. Peuteren… we doen het op de een of andere manier allemaal. 
Soms uit gewoonte, soms een zenuwtrekje. Maar dat het niet goed is mag wel duidelijk zijn. Stelt u zich maar eens 
voor dat u tegen iemand aan moet kijken die steeds aan zijn gezicht zit te peuteren of uit zijn neus. Zo dook laatst in 
de media het bericht op dat in het oor peuteren met een wattenstaafje ook niet goed is. Je stop het meer dicht dan 
dat je het opent. Het horen wordt hierdoor een stuk minder. Maar of we nu wel of niet in onze oren peuteren, zijn 
wij niet ziende blind en horende doof?  Zo wordt de kerk geregeld ‘om de oren’ geslagen als een instituut met starre 
geboden, verboden en regels die meer verbieden dan ons lief is. Zo is op dit moment het sacramenteel gesloten 
huwelijk ter discussie. Moet de kerk hier niet een verandering in aanbrengen? De opvatting is dat men ‘uit elkaar’ 
moet kunnen gaan en dan ‘bij een ander kruipen’ of hertrouwen en dan doodleuk stelt dat dit gewoon is. Zouden 
deze mensen het ook gewoon vinden als een priester een ‘scheve schaats’ rijdt en ‘gewoon’ zijn werk blijft doen. 
Ik denk dat op zo’n moment eerder de hel losbarst. En nu we het toch over priesters hebben: de huidige generatie 
wordt verweten conservatief te zijn, star in de lijn van Rolduc te lopen. Goed, dat we conservatief opgeleid zijn 
mag duidelijk zijn. Gelukkig maar, want steeds maar aanpassen aan de heersende tijdsgeest zou funest zijn. Alleen 
is het een kunst om als priester te blijven staan voor de waarden en normen van de kerk en deze zo in praktijk 
weten te brengen in het doen en laten, dat het de mensen aanspreekt. De ene priester slaagt hier beter in dan een 
ander. Je mag best met de tijd meegaan, maar de normen en waarden van de kerk mag je nooit opzij zetten. Dit 
geldt trouwens ook voor gezinnen. Zo waren er op het kerkhof in Oostrum vernielingen aangericht door zeer jonge 
kinderen. En we moeten eerlijk bekennen, als kinderen meer dan 2 weken geen school hebben dat vaak verveling 
en daardoor vernielzucht de kop opsteekt. Over normen en waarden, over wat nog leuk is en wat verre de grens 
overschrijdt, dat krijgen kinderen tegenwoordig nog maar nauwelijks van thuis uit mee. Zie daar de gevolgen als je 
normen en waarden laat varen, ja de vrije opvoeding, dat moet het tegenwoordig zijn. En hoevele jonge ouders, die 
ik in de pastorale praktijk tegenkom, zijn niet in staat in onze verwarrende tijdsgeest  op te voeden. Ik denk dat we 
hier op een punt zijn gekomen dat we mogen peuteren en wel aan ons verstand.

pastoor J. Boon





 
 
Exodus 2.0 
 
Heel Europa is en rep en roer. Van alle kanten stromen de vluchtelingen toe en niemand weet 
precies hoe deze grote groep mensen te helpen of waar er mee heen te gaan. Ben je behoudend in 
het openstellen van de grenzen wordt je neergezet als rechts en Wilders-aanhanger. Vind je dat we 
alle vluchtelingen moeten opnemen, dan wordt je weggezet als linkse dromer en fantast. 
 
De beelden die dagelijks voorbij komen zetten ook de Spitsbroeders aan het denken. Hele gezinnen 
op de vlucht voor oorlog en geweld... Is het dan niet onze plicht als mens om deze groep te helpen 
waar mogelijk? Zeker wanneer de groep een naam en een gezicht krijgt, zoals met het Syrische 
jongetje Aylan, zie je dat de publieke opinie deze richting opschuift. Er hoeft dan zelfs verder geen 
verhaal of detail bekend te zijn. Maar zolang het een groot en anoniem probleem blijft, zorgt het 
even zo vaak voor schouderophalen. 
 
En hoe zit dat in ons eigen Oostrum. In een niet zo ver verleden door Eddy Zoëy en de zijnen 
bestempeld als een bijzonder gastvrij dorp. Is dat nog steeds het geval? Zijn wij als gemeenschap 
bereid ons steentje bij te dragen aan het opvangen van de eindeloze stroom vluchtelingen? 
Oost Europese gastarbeiders hoeven vooralsnog niet op al te veel enthousiasme te rekenen wanneer 
ze hun koffers richting Oostrum willen pakken. Ligt dat voor een groep asielzoekers hetzelfde? Of 
maakt het verschil wanneer je huis en haard verlaat omdat je je leven niet meer zeker bent? Omdat 
je stad en je huis in brand staan en bendes dood en verderf zaaien? 
 
Vooralsnog een onbeantwoorde vraag die ook de Spitsbroeders op een avond aan de keukentafel 
niet zomaar beantwoorden. Maar wat ze wel in gedachten hebben is dat het verdelen van lasten 
bepaalde zaken draaglijker en overzichtelijker maakt. 
De eerste voorstellen die nu op tafel liggen, met betrekking tot een verdeling van de vluchtelingen 
over Europa, klinken ons dus helemaal niet gek in de oren. Niet alleen de grenslanden van de E.U. 
worden dan geconfronteerd met het probleem, maar elk land binnen de Europese gemeenschap 
draagt zijn steentje bij. Op die manier moet het toch mogelijk zijn al die vluchtelingen een, al dan niet 
tijdelijk, thuis te bieden? 
 
Om die vraag definitief met een ‘ja’ te beantwoorden, hebben we eens op een rijtje gezet wat dit 
praktisch gezien voor Oostrum zou betekenen. Tot nog toe wordt ervan uitgegaan dat Nederland om 
en nabij de 10.000 extra vluchtelingen opneemt in de komende twee jaar. Mensen waar in vorige 
plannen geen rekening mee is gehouden en waarvoor nog geen plek is aangewezen. Als we deze 
groep nu eens evenredig het aantal inwoners verdelen over de Nederlandse gemeenten, betekent dit 
dat Venray 25 tot 30 vluchtelingen opneemt. Uiteraard worden deze weer verdeeld over de 
verschillende dorpen, wat inhoudt dat Oostrum 1,3 nieuwe inwoner mag verwelkomen. Zeg maar 
een vrouw die drie maanden zwanger is. Dat lijkt ons toch mogelijk. Daarvoor is toch wel een plekje 
in de pastorie vrij te maken! 
 
De vraag of wij als gemeenschap ons steentje moeten en kunnen bijdragen, beantwoorden wij dus 
met ‘ja’. Zowel op basis van onze hoogstaande wiskundige berekening, als op basis van ons menselijk 
gevoel. We wachten in spanning af wanneer het licht in de pastorie weer brandt. 
 
Hojje wor! 
 
Spitsbroeders 
 





                           

Hobbymiddag, gymnastiek op stoel   
 
Datum: maandag 21 september 
Aanvang: 13.30 uur 
Meenemen:   lege eierdoosjes 
 
Wij gaan deze middag roosjes maken van lege eierdoosjes of houten bordjes bewerken met servetten e.d. 
 

Wilt u liever kaarten maken, breien, haken of gewoon gezellig een kopje koffie drinken, u bent 
van harte welkom. 

 
 
Wilt u tijdens deze creatieve middag uw spieren en gewrichten trainen zodat uw                                                                                     
lichaam wat soepeler beweegt, dan kunt u een half uur tot 3 kwartier bewegen op een stoel                                                         
onder begeleiding van Netty Jeuken. U hoeft zich hier niet voor op te geven.  
 
Kom vrijblijvend naar de Watermolen.  
 
Wij zien u graag op maandag 21 september 
 
 
 

Kienen 
 
Datum:   dinsdag 22 september 2015 
Aanvang:   14.00 uur 
Locatie:  Back In Time 
 
De vakantie is voorbij!  
 

We gaan weer beginnen met gezellig kienen voor mooie prijzen. 
 

Graag tot dinsdag!! 
 
 
Wandelen op de donderdagmorgen (1 x per 2 weken) vervalt 

 
Het bestuur heeft besloten dat het wandelen op de donderdagmorgen vervalt, wegens te weinig 
belangstelling. In de jaarvergadering zullen we dit punt opnieuw bespreken. 
 
Dag van de ouderen op 1 oktober 
 
 Er zijn nog enkele kaartjes verkrijgbaar bij Harrie Holtackers. Het Gevlecht 1. 
 





Dagreis Wittem (gezamenlijke activiteit met Oirlo en Castenray)  
met H. Mis in het bedevaartsoord van de H. Gerardus Majella in  Wittem.   
 
Datum: dinsdag 13 oktober   
Opgave:  vóór 29 september a.s. d.m.v. overmaken van 48,- euro op bankrekening nr. van KBO 

Castenray,  NL92 Rabo 0133298418  (betaling = opgave)  
ovv: Dagreis Wittem+naam  

 
Het  programma van deze dagreis ziet er als volgt uit: 
 
08:35 uur - Vertrek Oostrum, Kerk, Mgr. Hanssenstraat 22 
Directe reis naar Wittem 
10:15 uur - Aankomst in Wittem waar we koffie/thee met vlaai nuttigen 
11:00 uur - Aanvang van de Heilige Mis in Wittem. 
12:30 uur –Kloosterlunch in het restaurant in Refter 
13:00 uur - Rondleiding Klooster Wittem in de oude Kloosterkerk door ervaren rondleider. 
                     We bezoeken de kapellen, de sacristie, de eetzaal, de grafkelder en de tuin.  

        Tenslotte bezoeken we de schitterende monumentale kloosterbibliotheek 
15:00 uur - De chauffeur verzorgt een mooie rondrit door het Zuidlimburgse landschap 
17:15 uur - Vertrek richting huiswaarts.  
 

Onderweg maken we een stop voor een driegangen diner. 
 

19.00 uur - Vervolg terugreis naar de opstapplaatsen. 
20.00 uur - Geplande aankomst in Oostrum. 
 

Al met al een complete dagreis, welke we u kunnen aanbieden voor € 48,00 per persoon.   
 

Op 30 september moet beslist worden of het aantal aanmeldingen voldoende is om deze dagreis te laten doorgaan !!! 
 
 
 

 
Bezoek aan " museum De Locht ''te Melderslo. 
 
Zonnebloem vrijwilligers gingen met onze gasten een bezoek brengen aan het  mooi historische  
museum” De Locht '' in Melderslo. 
We werden ontvangen in een gezellige zaal met koffie en heerlijke vlaai.  
Na enige uitleg door een van de ruim 200 vrijwilligers over het ontstaan en het hele reilen en zeilen 

van dit mooi museum werden we in groepen verdeeld voor de rondleiding. 
Het weer was heerlijk en iedereen genoot van het zonnetje tijdens de rondleiding, door het museum, boerderij, kerkje, 
en tuinen . Wat hebben we genoten, en vele herinneringen werden opgehaald hoe het vroeger bij hen thuis was, en hoe 
het allemaal ging. De huiskamers, de keuken, het kerkje,  maar zeker de vele mooie kleding van de rijke tot de armste 
mensen, bracht ons geheel terug in de tijd. Met veel plezier werd er aan die tijd terug gedacht. Iedereen was onder de 
indruk. En zullen als ze er de gelegenheid voor hebben zeker het museum ''de Locht graag nog eens een bezoek 
brengen. 
 
Iedereen vond het een geweldige middag  
Zonnebloem OICASTRUM.  



 

Hallo Aostrum! 

Hoewel d’n carnavalstied nog wied veuruut is, wille weej toch gaer efkes beej ow ankloppe 
middels dees brief….Waorum? Umdat weej ollie hulp nueedig hebbe! 

Zoeweas gillie ongetwiefeld wieëte werd d’r an de van Broekhuuzestraot èn neej woonwiek 
gesticht. Aostrum is nog steeds an ut groeje en dat is moj. En schon gemaenschap mit veul 
meense die links of rechts ien ut verieënigingslaeve ur stieëntje beejdrage. En dat zien we 
netuurlik gaer. 

Ien denzelfde van Broekhuuzestraot stond tot en mit dizze carneval ok os wagebouw- en 
opslagloeëds.  Dees loeëds is vanf september tot en mit Aswoensdag ut domein van enne 
enthousiaste club vrijwilligers die daor werke an de  maest prachtige wages die de optochte 
ien Aostrum en Venroy kleur gaeve. Dees manne drage gehieël vreejwillig de 
carnevalsverieëniging en mit name de wagebouw,  op haand. En daor zien weej netuurlik 
trots op, want rondtrekke mit de mojste praalwages uut de gemaent makt os gröts. Toen en 
paar jaor geleeje bleek dat bouwe ien de alde  loeëds nie mer meugelik kos zien vanwege 
de uutbreidingsplanne, was os d’r dan ok alles an gelaege um de loeëds te kunne verplàtse 
naor en neej locatie.  

Mar ja ,ge vuult um al, verplàtste kost geld, hieël veul geld. Enne lange zuuktocht naor 
meense die os financieel en of materieel kosse helpe begos. En we meuge zegge dat d’r 
stappe zien gemakt, groeëte stappe. Mar op dit moment kunne we d’n finish nog nie 
antikke, we motte nog en paar stappe zette. 

Daorum wille weej as carnavalsverieëniging ‘n klemmend beroep doen op os leeje. Bin 
geröst, we komme nie roond mit pandbrieve, acceptgiro’s of blanco cheques want dat is 
nie wat we wille en gillie al zeker nie! Nieje, weej wille gaer doen waor we as Karklingels 
goed ien zien en dat is: Fieëst viere!  

Ieën van de maest gevleugelde uutsprake van Vastelaovend is: Vastelaovend vierde nie 
allieën den vierde same! Mit den uutspraak ien de kop is en kemissie an ut werk gegaon um 
en fieëst te organisieëre waor we mit zien alle en stieëntje beej kunne drage an ut verplatse 
van os loeëds. 

Hoe dan, wat dan en waor dan? 

Op dit moment werd d’r aachter de scherme hard gewerkt an LOODSPOP! Pop…., 
genne Vastelaovend dus. Mar wel mit hulp van en antal van os zusterverieëniginge uut                                       
de rodse kerkdaorpe. Op zaoterdag 10 oktoeëber 2015 organisieëre weej ien de hal van              
Manders Verhuur ‘nn evenement, wat liekt op en mix van Aege Bojjem,                                           
de Soundmixshow, So you think you can dance en the X-factor. 

                           ZIE VOLGENDE PAGINA 

 

 

 

Aostrum, september 2015 

 



 

Wat weej kunne verklappe is, dat en antal verieëniginge uut de gemaent den aovend ien 
de huud kruupt van enne bekende pop/rockartiest/band. De verieëniginge gaon prebieëre 
zo goed meugelik vur d’n dag te komme en daormit zaoveul meugelik punte te score. De 
optreejes zulle beoeërdieëld gaon werre dur en jury en degene den ut d’r ut baest vanaf 
brengt göt mit en fantastische pries naor huus. Live zang, live dans-acts, competitie en 
prestige mar baovenal en hoeëg entertainment-gehalte.  

Um dees artieste nie letterlik en figuurlik ien ur hemd te laote staon werre ze ondersteund dur 
en fantastische coverband: Jeopardy . Vur allieën de band al, is ut de moeite um te 
komme kieke. D’n aovend zal iengedaeld werre ien twieë dieële. Ut urste dieël umvat de 
zang-, dans- en entertainmentwedstrijd en ut twedde dieël van d’n aovend zal Jeopardy 
d’r en fantastisch optreeje an toevoege.  

Mar um d’n aovend écht te laote slage hebbe weej ollie anwezigheid nueëdig! Niks mieër 
en niks minder, went zonder Aostrumse meense is dit fieëst nie geslaagd.  

Dus zet asteblief mit en groeët uutroeptaeken ien owwe agenda op 10 oktober ’15; 

 Weej gaon naor Loodspop! 
As we same op dizze aovend de schouwers d’r flink oonder zette is de toekomst van de 
Aostrumse wagebouwers en alles wat daoran vasthengt wer vur hieël wat jaore veilig 
gesteld! 

Geej hoeft netuurlik ok nie allieën te komme, breng mar zoveul meugelik volk mit. Vuul ow 
ok veural nie teveul op den aovend umdat d’r andere vastelaovesverieëniginge zien.  

Ut göt os op de urste plats um ollie anwezigheid, os eage Aostrumse Karklingels. 

Dat weej mit zien alle en fieëst kunne make dat hoeve weej niemand te vertelle, daor wilde 
beej zien gewist! 

Dus gaer, hieël gaer tot zoaterdag 10 oktober beej Manders verhuur ien de hal!                 
Hald efkes ut kraentje en de site ien de gate vur de juuste info. 

Op vurhand zegge weej as kemissie alvest: Dankewel woh, fijn dat gillie d’r beej zied! 

 

Kemissie Loodspop, Bestuur en Road van 11  

CV de Karklingels 

 

 



TEAMWEARWINKEL LEVERANCIER VAN SV OOSTRUM 

 

Met ingang van dit seizoen is Teamwearwinkel ( www.teamwearwinkel.nl) de vaste leverancier van SV Oostrum voor 
kleding en materialen. De nieuwe overeenkomst biedt voordelen voor zowel de leden als de club. Leden van SVO krijgen 
10% korting op elke aanschaf. Bovendien steunen zij daarmee hun club, want SVO ontvangt ook 10% van 
Teamwearwinkel. De online SVO-shop is 24 uur per dag open en bevat de belangrijkste artikelen: 
www.teamwearwinkel.nl/shop-in-shop/sv-oostrum.html     

Natuurlijk is er ook een winkel.  Op dit moment verhuist Teamwearwinkel van Oirlo naar de Stationsweg 119a in Venray. 
De nieuwe winkel wordt binnenkort geopend, en is op afspraak te bezoeken. 
 

Meer informatie is te vinden op de website ( www.teamwearwinkel.nl), of via een e-mail naar info@teamwearwinkel.nl. 



Jeugd    
 

Uitslagen    
 

zaterdag 12 september 2015    
VVV'03 A1 S.V. Oostrum A1 2 - 0  
S.V. Oostrum B1 Baarlo B1 8 - 2  
S.V. Oostrum C1 Wittenhorst C2 1 - 0  
S.V. Oostrum D1G GFC'33 D1 1 - 5  
SV Venray D9 S.V. Oostrum D2G 4 - 6  
ST SV United/BVV'27 E1 S.V. Oostrum E1 7 - 0  
S.V. Oostrum E2 Volharding E4G 4 - 7  
Venlosche Boys E4 S.V. Oostrum E3G 13 - 0  
S.V. Oostrum F1 Sparta'18 F3G 1 - 0  
Sporting S.T. F2G S.V. Oostrum F2 0 - 1  
S.V. Oostrum F3 SV Milsbeek F2 1 - 0 Speler van de week: Niels Berkel 
    
Programma    
 

donderdag 17 september 2015    
S.V. Oostrum B1 SV Venray B2 18.30  
    
zaterdag 19 september 2015    
Estria A1 S.V. Oostrum A1 14:30  
S.V. Oostrum B1 Melderslo B1 13:00  
ST HRC'27/Stormvogels'28 B2 S.V. Oostrum B2G 14:30  
S.V. Oostrum C1 Sportclub Irene C2 13:30  
ST Sparta'18/Kronenberg C5 S.V. Oostrum C2G 13:15  
S.V. Oostrum D1G SVOC'01 D1G 9:00  
S.V. Oostrum D2G Leunen D2G 11:00  
IVO E1 S.V. Oostrum E1 9:30  
S.V. Oostrum E2 SV Venray E3 9:00  
SVOC'01 E2 S.V. Oostrum E3G 11:00  
S.V. Oostrum F1 SV Lottum F1 11:00  
SVOC'01 F2 S.V. Oostrum F2 11:30  
S.V. Oostrum F3 Vitesse'08 F4 11:00  
EWC'46 MP1/2 S.V. Oostrum MP3/4 9:30  
    
maandag 21 september 2015    
S.V. Oostrum A1 SV Venray A2 19.30  
    
Senioren    
 

Uitslagen    
 

zaterdag 12 september 2015    
S.V. Oostrum Vet. SJVV Vet. 3 - 3  
    
zondag 13 september 2015    
EWC'46 1 S.V. Oostrum 1 1 - 2  
S.V. Oostrum 2 Leunen 4 1 - 2  
SVEB 3 S.V. Oostrum 3 5 - 4  
vv VOS 4 S.V. Oostrum 4 2 - 1  
S.V. Oostrum 5 SV Venray 8 1 - 4  
    
Programma    
 

zaterdag 19 september 2015    
EWC'46 vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
    
zondag 20 september 2015    
S.V. Oostrum 1 Constantia 1 14:30 Wedstrijdsponsor: Hansen Dranken 
S.V. Oostrum 2 Volharding 4 12:00  
Wittenhorst 7 S.V. Oostrum 3 9:30  
VVV'03 4 S.V. Oostrum 4 12:00  
S.V. Oostrum 5 BVV'27 2 11:30  



Effectief voor veel hedendaagse klachten

MAAGDARMKLACHTEN, HOOFDPIJN, MIGRAINE, 
GEWRICHTSKLACHTEN, TENNISELLEBOOG, 

SLAAPSTOORNISSEN, OVERGANGSKLACHTEN,

ACUPUNCTUUR 
BLAASPROBLEMATIEK, VERMOEIDHEID, STRESS, 

SUIKERINTOLERANTIE, STOPPEN MET ROKEN, AFVALLEN.

Praktijk voor Fysiotherapie, Acupunctuur en Fysiosport Buitenlust
Buitenlust 15, 5803 AZ Venray 
Tel: 0478 - 550156 
E-mail: info@fysiotherapievenray.nl

www.fysiotherapievenray.nl

  

 



 
 
Uitslagen: 
 
Oostrum F1 – SVOC ’01 F1a    6 - 12 
Oostrum D1 – SVOC ’01 D2    8 - 2 
Oostrum B1 – ODIO B1     9 - 3 
Oostrum A1 – De Merels A1    6 - 14 
    
Programma: 
 
Zaterdag  19 september 
 
SV Merselo F1 – Oostrum F1  13.00   De Vloet Merselo 
 
Zondag 20 september 
 
SVOC ’01 3 – Oostrum 1  10.00   De Heesakker Oirlo 
 
 

 





Onze dierbaren herdenken en levend houden in onze herinnering...

Onze samenleving bestaat tegenwoordig uit een zeer uiteenlopende groep mensen. Ieder met 
verschillende normen, waarden en tradities. Mede hierdoor is de beleving van afscheid nemen of 
het herdenken van onze naasten enorm veranderd... Vanuit deze gedachte willen Toon van Goch, 
Jules Kreutz, Clemens Weijs en Joris Roth met het jaarlijks terugkerende initiatief ‘Òs gemis’ 
iedereen binnen de gemeenschap van Oostrum een plek en de gelegenheid bieden om hun 
overledenen in een sfeervolle omgeving te gedenken. Een herdenkingsbijeenkomst voor jong 
en oud, vrij toegankelijk voor iedereen. Alleen of samen met anderen stilstaan bij onze dierbare 
overledenen, ongeacht waar deze begraven of gecremeerd zijn. 

Zet alvast in je agenda: Òs gemis; een avond waar voor iedereen ruimte zal zijn voor verbon-
denheid, herkenning, samenzijn en beleving. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober 
2015, vanaf 18.30 uur op begraafplaats Trans Cedron in Oostrum. Verdere info volgt nog.

SEPTEMBER  
  
19 Dauwtrappen & Ontbijt (Geysteren) Zijactief
22 Kienen KBO
21 Knutselmiddag KBO
28 Breifabriek KBO
30 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
  

OKTOBER  
  
1 Dag voor de Ouderen (voor alle Ouderen) KBO
5 Knutselmiddag KBO
6 Molukse avond Zijactief
7 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
10 Loodsrock CV De Karklingels
10 Jubileumconcert in Schouwburg Venray (20.00 uur) Harmony
13 Dagreis Wittem (met Oirlo & Castenray) KBO
14 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
15 Herfstwandeling KBO
19 Knutselmiddag KBO
20 Kienen KBO
21 Kienen De Zonnebloem
22 Fit door de overgang (Lezing door Mw. Dr. B. Havenith) Zijactief
28 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
  





 

Sfeervolle winkel met alles  
op het gebied van brocante, 
meubels, woondecoratie en 
lifestyle. 
 
Nieuwe openingstijden:  
Dinsdag                10:00 – 17:00 
Woensdag  10:00 - 17:00  
Donderdag  10:00 - 17:00  
Vrijdag   10:00 - 20:00  
Zaterdag  10:00 - 17:00 

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

                                                                                    
 
 
 

                  

  Extra koopzondag 20 september!  
van 11.00 tot 16.00 uur 

 

Keukens 
Badkamers • Tegels 
Nieuw ToileT Nodig?
luxe strak wandcloset+zitting, 
fontein+kraan. 
Alles 1e keus voor slechts 875.-

Henk Bovee Horst
Handelstraat 13  •  T 077- 397 90 00  •  www.bovee.nl

Al ruim 45 jaar hét vertrouwde adres voor keuken en badkamer!



 

 

 

Wij zijn trots dat Cr8las is genomineerd voor de titel 
‘waanzinnig ondernemer van het jaar 2016’ 

 

Namens alle medewerkers bedanken wij OOZO die 
Cr8las Groep heeft voorgedragen als genomineerde  

 

 
 


