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          BEDANKT! 
 

Via deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor hun komst naar de beautysalon van 
Tante Bella.      
Wij kijken terug op een geslaagd 
toneelweekend en willen dan ook 
iedereen bedanken die dit mogelijk heeft 
gemaakt! 
 

Hopelijk tot de volgende keer, 
      
Toneelgroep de Vlasbloem 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vrijdag 27 november 2015 
  

 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. 
 



ZATERDAG  28 November 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

28 nov. 09.00u. Inzamelen oud papier
30 nov. 18.45u. Repetitie jeugdorkest

20.00u. Repetitie orkest
2 dec.. 14.00u. Music for Life mixed groep
 15.00u. Music for Life blokfluitgroep
 16.00u. Leerlingen slagwerk
 19.30u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep 

Agenda

12 dec. Inzamelen oud papier
13 dec. Drumsensation in Oirlo (slagwerkgroep)
20 dec. Kerstconcert (jeugdorkest, Hit-it, 
jeugdblokfluitgroep)
24 dec. Kerstconcert en opluistering H.Mis (orkest)

 

 
 

Te Koop 
 

GHUNENBEEK 16 
OOSTRUM    

 
Vrijstaande splitlevel villa, 
6 kamers (3 slaapkamers). 
Inhoud:         900 m3.  
Oppervlakte: 484 m2. 

 

€  399.000  k.k. 

 

 

  
     
   bel: 088 200 2000 



Zondag 29 nov.        Advent: 11.00 uur: Hoogmis (Vocaal Ensemble a capella)     

 Jeu en Mie Staaks-Hermans en overleden familie, 
 Sjeng Potten en overleden familie,   
 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.
 

BANG VOOR TERRORISTEN EN VLUCHTELINGEN

In het weekend dat volgde op de aanslagen in Parijs las ik ‘de Strijdkreet�, een maandelijkse uitgave van 
het Leger des Heils. Het novembernummer was geheel gewijd aan het thema �vluchtelingen�. Eén van 
de artikelen ging over bang zijn. Ja, we zijn bang  (geworden) voor aanslagen waarbij onschuldige mensen 
het leven moeten bekopen.                                                                                                                                                            
Dezelfde angst hebben velen voor de vele vluchtelingen die hun verschrikkelijke thuisbasis ontvluchtten 
om hun heil ergens anders te zoeken. Waar komt die angst vandaan? Misschien wel omdat wij 
de daders van terroristische aanslagen en de (onschuldige) vluchtelingen met elkaar verwarren.                                                                                                         
Bij velen is het beeld ontstaan dat al die vluchtelingen allemaal criminelen, verkrachters en terroristen 
zijn. Ik wil niet ontkennen dat ze allemaal even braaf zijn, zoals ook wij niet allemaal even braaf zijn en 
dat sommigen misschien wel wat dankbaarder mogen zijn voor de opvang in plaats van ontevreden gaan 
‘demonstreren’. In de bijbel zien we ook heel wat vluchtelingen. Mensen die om allerlei redenen op de 
vlucht slaan. Zelfs Jezus vluchtte als kind met zijn ouders omdat mensen Hem naar het leven stonden.                
De bijbel leert ons hoe wij mensen om moeten gaan die vreemd zijn in ons land. Mensen in nood moeten 
we met liefde helpen. Jezus is daar duidelijk over: mensen die honger lijden te eten geven, mensen te 
drinken geven die dorst hebben, kleding geven aan mensen die zelf geen kleding hebben, vreemdelingen 
onderdak geven en zieken en gevangenen bezoeken. Al wat wij immers voor mensen in nood doen, doen 
we voor Jezus (Mt. 25.40).  Een heel ander geluid als bijvoorbeeld:  ‘Ga terug naar je eigen land’, ‘Mijn 
dochter krijgt huisarrest als ze komen’.  Nee, we moeten alle mensen liefhebben als onszelf  (Lev. 19,34).  
Waar we bang voor moeten zijn is dat we onze oordelen over de ander al klaar hebben voordat we hem 
of haar hebben leren kennen (dat trouwens altijd geldt).  De angst voor de ander stoelt vaak op gevoel, 
interpretatie en stemmingmakerij. Niet op kennis van en ervaring met de ander.  “waarom ben je bang voor 
een sterveling die vergaat als gras”, zegt God  (Jes. 51,12).  Misschien is het gebrek aan Godsvertrouwen wel 
de belangrijkste reden voor onze angst.
           pastoor J. Boon



Wij passen uw woning aan naar al uw wensen. 

Ander huis gekocht? 

1. renovatie of vernieuwing keuken. 
2. renovatie of vernieuwing badkamer en/of toilet 
3. Nieuwe tegelvloer met vloerverwarming. 
4. Inclusief alle werkzaamheden vanaf het slopen. 

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

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



       Oostrum 22 nov. 2015 

 

Beste Kinderen, 

 
Wat een geweldig feest, 
is het vandaag geweest. 

 

De treinreis, prachtig dit te beleven, 
met een machinist die alles heeft gegeven. 

 

De Pieten konden zich veel permitteren, 
hebben deze reis heel veel kunnen leren. 

 

In Oostrum aangekomen, dat was genieten, 
werk aan de winkel voor de Pieten. 

 

Een bomvolle losplaats, heel enthousiast, 
waar Sinterklaas echt door werd verrast. 

 

Die luchtballonwens, was te hoog gegrepen, 
had daar trouwens niet rustig in gezeten. 

 

Met zo’n onstuimig weer, geen beginnen aan, 
beter dat die ballon op de grond bleef staan. 

 

Het decembercomité, die zijn heel creatief, 
leende het paard van Silke, die was zo lief. 

 

Daar heeft Opa Arie, Sint naar den Oesterham gebracht. 
achter de harmonie aan, zoals verwacht. 

 

In den Oesterham, een feest zoals we gewent zijn, 
heel gezellig met een BZT show, super fijn. 

 

Maar alles wat leuk is, gaat te snel voorbij, 
daarvan worden ook jullie niet blij. 

 

Op vrijdag 4 dec, kom ik op school, niet vergeten, 
wordt door de pieten met strooigoed gesmeten. 

 

Bedankt, dat wij weer samen mochten genieten, 
Tot de volgende week, groetjes ook  van de Pieten. 

 





www.utgot.nl 
 

Ut GÖT  en Zwarte piet 
 

                  
 

Joekskapel Ut GÖT zal weer samen met zwarte pieten door 
Oostrum trekken en wel op dinsdagavond 1 december. 

 

                             
 

Dit jaar zal Joekskapel Ut GÖT op een aantal vaste plaatsen muziek maken waarbij de 
zwarte pieten lekkernij voor de kleintjes zullen hebben. 

Op iedere plaats zal ca. 15 minuten muziek gemaakt 
worden. 

 
Om 18.00 uur zullen we starten op De Horik nabij 

het speeltuintje.  
 

Omstreeks 18.30 uur zullen we op de 
Kloosterstraat sinterklaas liedjes ten gehoren 

brengen. 
 

Vanaf hier trekken we verder en zullen om 
ongeveer 19.00 uur onze muziekale noten laten 

horen op de Jofferspas. 
Het laatste optreden van Ut GÖT en de zwarte 

pieten zal plaatsvinden om omstreeks 19.45 uur 
nabij het speeltuintje op de van Broekhuizenstraat. 





      DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
Kerststuk maken. 
 
Datum: dinsdag 8 december 2015 
Plaats:  D’n Oesterham 
Aanvang:         19.30 uur. 
 
Dit jaar is er voor gekozen om allemaal hetzelfde te maken onder leiding van Martine Weijs en Antoinet Verheijen. 
 
Alle materialen worden aangeleverd, u hoeft dus zelf niets mee te brengen. 
 
Wat de kosten van deze workshop zijn wordt bij de lezing Wet WMO – dinsdag 24 november –  bekend gemaakt.                 
Hier kunt u dan ook het voorbeeld bekijken. 
Dit kerststuk blijft in d’n Oesterham tot 30 november 2015 staan.                                                                                                             
Tot die datum kunt u het bekijken en zich ook opgeven. 
 
Opgave:             door over maken van de kosten op rek.nr.: 
                             NL89Rabo 01400.93.613 t.n.v. ZijActief Oostrum                                                                                                   
  o.v.v. je naam, tot uiterlijk 30 november 2015 
 
Meebrengen:       mesje, tangetje.  
                                      (dit is niet het voorbeeld) 

 

Kerstviering op 10 december a.s. 
 
Donderdag 10 december nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op de kerstviering. 
De H.Mis begint om 14.30 uur, waarna we naar d’n Oesterham gaan. 
Daar wordt u ontvangen met koffie en koek. 
( Overige consumpties zijn voor eigen rekening,                                                                                                                               
waarvoor u bij binnenkomst muntjes kunt  kopen) 
 
Daarna zal er een toneel (kerst)stuk worden opgevoerd door de toneelgroep uit Sevenum. 
 
Het wordt ongetwijfeld weer een mooie afsluiting van ons verenigingsjaar waarbij u zeker niet met een hongergevoel 
naar huis zult gaan. 
 
In verband met de organisatie van het geheel is het noodzakelijk dat u zich uiterlijk 30 november aanmeldt bij 
Leny Tromp, Stationsweg 211a door invulling van onderstaand strookje of per mail  
(l.tromp-brand@home.nl) 
 

   
  
 

 
Kerstviering 2015 
 
Naam: …………………………………………………………. 
 
Aantal personen ……………….. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AFHALEN !   (NOVEMBER) 
 

(A)    MAANDMENU VOOR 2 PERSONEN 
 

 Babi Pangang 
 Foe Yong Hai 
 Saté 
 Mini Loempia 

 
 

(B) MAANDMENU VOOR 4 PERSONEN 
 

 Ti pan Kipfilét 
 Babi Pangang 
 Foe Yong Hai 
 Saté 
 Mini Loempia 

 
(Met Nasi – Bami of Rijst) 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Dit jaar serveren wij op 25, 26 & 27 December 2015                                                                                    
&                                                                                                                                                                                      

1, 2, 3 Januari 2016                                                                                                                                                 
 

het Chinees Specialiteiten “KERSTBUFFET”                                                                                        
onbeperkt eten, inclusief soep & nagerecht. 

 
€ 16,50 p.p.  kinderen 6 t/m 10 jaar   € 9,- 

Vanaf 17.00 uur 

WILT U VOORAF RESERVEREN A.U.B. 

 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.denschellaertwanssum.nl 



 

Voor iedereen: trainingen en groepen Synthese  

Synthese biedt in het voorjaar 2016 diverse trainingen aan.                                                                                    
Voor meer informatie over het aanbod, kunt u contact opnemen met de coördinator: 

Yvonne Imming via telefoonnummer 0478 517300.  
Het is mogelijk om u direct in te schrijven via de site. Daarvoor klikt u bovenaan op de homepage van Synthese op de 
blauwe link: cursussen en activiteiten. U kunt het aanmeldingsformulier invullen door verder te klikken op de link ‘Voor 
iedereen: trainingen en groepen’ en te kiezen voor de betreffende groep.  
 
Informatie: 
 

Oudercursus Opvoeden & zo 

Kinderen opvoeden is leuk, maar soms ook zo moeilijk dat de opvoeder zich onzeker voelt over zijn/haar aanpak. 
Iedereen heeft dan weleens behoefte aan steun en advies. Om die reden biedt Synthese de oudercursus Opvoeden & zo 
aan, voor opvoeders van kinderen in de basisschoolleeftijd. U krijgt vaardigheden aangereikt om uw kind te simuleren 
tot plezierig gedrag en om vervelend gedrag te corrigeren. Uiteraard worden ook ervaringen uitgewisseld en kan men 
elkaar tips geven. 
De groep start in januari 2016 week 4: de exacte data en tijden zijn nog niet bekend. 
Wij bieden deze  cursus gratis aan. 
 
Opkomen voor jezelf: training voor volwassenen 

Voelt u zich niet altijd op uw gemak in het gezelschap van anderen? En vindt u het lastig om voor zichzelf op te komen 
binnen een groep? Synthese biedt een training van zes bijeenkomsten aan waarin u leert hoe u zich gemakkelijker 
staande houdt binnen een groep. Een opluchting om te zien dat u niet de enige bent! De training start op 27 januari 
2016: van 19.00 tot 21.00 uur.  
Wij bieden deze  cursus gratis aan. 
 

 
   Vollemaanwandeling 
 

 
Op woensdagavond 25 november organiseert IVN Geijsteren-Venray een vollemaanwandeling 
rondom de Sint Goarkapel in Wanssum. Deze wandeling in het donker start om 19:00 uur bij 
de parkeerplaats van de voeltbalvelden in Wanssum.                                                                     
Deelname is gratis.    Goede wandelschoenen gewenst. 
 
Een wandeling in het licht van de volle maan is voor sommigen het 
toppunt van romantiek, anderen associëren het met griezelverhalen 
en spannende gebeurtenissen. Feit is dat de maan in haar volle 

glorie iets geheimzinnigs heeft. Het licht van de maan geeft bomen een schaduw, water een 
speelse schittering en het landschap een magisch tintje. Donker is niet donker meer.              
Door de stilte hoor je ineens de geluiden va het bos. Laat je in het donker verrassen door 
een schreeuwende uil of een fladderende vleermuis. De duisternis maakt je vertrouwd met 
andere zintuigen dan het zicht. Kom en beleef samen met de gidsen de mystieke sfeer 
rondom de Sint Goar kapel. 
 
 
 

 Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor 
op vrijdag 11 december 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 8 januari 2016. 

 

 



 

Ope loeëds 
 

Nó mónd keihard waerke is òs neeje bowloeëds 
klaor 

Dorrum wille weej de Aostrumse gemaenscháp 
uutnuuëdege um ’t gehieël te komme bekieke 

  
Vur de kiender is d’r gelegenheid um te schildere en knutsele   

( daenk án âlde klieër ) 
 

Datum:          19 december 2015 
Aanvang:      13.30 uur tot 17.00 uur 
Locatie:         Wanssumseweg 17A 



Carnavalsgekte 

Als columnist kun je er eigenlijk niet omheen. De bizarre situatie die is ontstaan na de 
aanslagen in Parijs. Maar waarom zou je er over schrijven in een column die bedoeld is voor 
de inwoners van Oostrum. Eigenlijk staan die twee zaken mijlenver uiteen. Maar ook weer 
niet. Het leeft namelijk, ook in de hoofden van de Oostrummers. Zo zag ik gisteravond ook 
op de eerste zittingsavond in ons eigen dorp. Prins Clemens I refereerde ook kort aan de 
aanslagen. Maar ook aan diegene die ons ontvallen zijn. En er volgde een oorverdovende 
minuut stilte. 

Een indrukwekkende opmaat naar een prachtige avond. Met veel talent uit eigen dorp, een 
heerlijke avond die onze gedachten even kon verzetten van al die ellende die ons nu al 
anderhalve week vanaf de tv toe schreeuwt. Een avond die een hopelijk geweldige 
Vastelaovend voor ons allemaal in luidt. Met een lach en een traan. Want wat hebben we 
gelachen tot de tranen ons over de wangen rolden. Heerlijk die maffe hersenspinsels van Luc 
en Lennart als de Gebroeders Grumm. En Dien en Miep die een nieuwe buurtwinkel zijn 
begonnen in Oostrum. “Veul vur de vrouw, en een del vur de kel”. Vader en zoon Gielens die 
fluitend een rondje maakten door Oostrum. Het komt allemaal van eigen bodem!  

Ik heb ook wel eens voor veel geld in het pluche van de Venrayse schouwburg gezeten voor 
Circus Mok, maar ik durf te beweren dat ik in Oostrum meer genoten heb van de ijzersterke 
acts. De zitting zoals hij bedoeld is. Een terugblik op het afgelopen jaar, met hier en daar een 
steekje of zeg soms maar gerust steek onder water. Alles met maar 1 doel, de mensen van 
Oostrum even uit hun dagelijkse beslommeringen halen en laten genieten van een avond vol 
humor en gekkigheid. 

En ik hoop dat we het gevoel van gisteravond door kunnen trekken naar de carnaval. Want 
eerlijk is eerlijk, zoals ik er nu tegen aan kijk, maak ik me toch enigszins zorgen over de 
massale gekte die dan vier dagen ontstaat op straten en pleinen. Mensen die verkleed even 
de boel de boel laten. Vastelaovend zoals die van oudsher is bedoeld. Even de draak steken 
met de serieuze zaken die door het jaar heen aan je voorbij trekken. Even verstand op nul en 
genieten van alle flauwe wazel. 

De carnavalsgekte kan niet gek genoeg zijn. Maar voor mij hoort daar ook bij, onbezorgd 
samen met honderden mensen vier dagen genieten. Met een pilske in de hand, en een traan 
op de wangen omdat het weer afgelopen is. Zonder gekkigheid van buitenaf. 

Want Limburg is Limburg niet meer, en Oostrum is Oostrum niet meer, als de mensen met 
zieke gedachten dit feest dat bol hoort te staan van onbezorgdheid, al is het maar een 
beetje, kunnen verpesten. Maar vooruit, het duurt nog 2,5 maand. Hopelijk is de gekte dan 
weer geluwd, en hebben we het alleen nog maar over carnavalsgekte. 

Ikke van het genootschap 





 
 Proteion schoolt medewerkers voor palliatieve zorg  
 

Kwalitatieve en professionele zorg in de laatste levensfase 
 
Horn, 19 november 2015 – Als een zieke cliënt niet meer beter zal worden, vraagt dat iets anders van de zorg. Deze 
vorm van zorg wordt palliatieve zorg genoemd. In 2015 was palliatieve zorg een belangrijk item binnen Proteion. Zo’n 
80 medewerkers rondden in oktober en november een scholing af. Proteion staat daarmee garant voor kwalitatieve 
en professionele zorg in de laatste levensfase.  
 
Steeds vaker hebben zieke mensen de wens om thuis te sterven. Het is prettig als het vaste gezicht van de thuiszorg ook 
de zorg kan begeleiden wanneer er geen uitzicht op genezing meer is.  
 
Scholing 
 
Samen met Integraal Kankercentrum Nederland en Hogeschool Arnhem en Nijmegen heeft Proteion een programma 
ontwikkeld voor palliatieve zorg binnen wijkteams. Binnen de kleinschalige wijkteams zijn meerdere professionals 
geschoold in deze vorm van zorg. De wijkteams worden verder ondersteund door een consulent palliatieve zorg bij 
vraagstukken of dilemma’s. Voorbeelden zijn passende pijnbestrijding, sociale en spirituele aspecten bij een laatste 
levensfase en het begeleiden bij aanvaarding en rouwprocessen.  
 
Wijkteams 
 
Door palliatieve zorg te integreren in het takenpakket van de wijkteams, wordt het onderdeel van de dagelijkse zorg. De 
medewerker van het eigen wijkteam kan de zorg blijven verlenen, ook wanneer iemand niet meer beter wordt en een 
andere vorm van zorg nodig heeft. Dat is prettig voor de cliënt en zijn omgeving. Tevens biedt het betere ondersteuning 
voor andere hulpverleners zoals de huisarts, fysiotherapeut en diëtiste. Proteion beschikt over vier zorgconsulenten 
palliatieve zorg en 75 aandachtsfunctionarissen in de wijkteams.  
 
 
 
 

 Ervaar je als ouder de opvoeding van jouw kind vaak als stressvol?                                                    
 Heeft je kind gedragsproblemen of dreigt hij/zij deze te ontwikkelen?                                                   
 Dan is de cursus Positief Opvoeden iets voor jou! 
 
Binnenkort start Vincent van Gogh, in samenwerking met Rubicon Jeugdzorg, de cursus Positief 
Opvoeden voor ouders voor wie de opvoeding lastig is en waarbij het kind gedragsproblemen heeft 
of dreigt te ontwikkelen. In deze cursus leren de ouders positieve opvoedingsvaardigheden waardoor 
de opvoeding gemakkelijker zal verlopen. 

  

De cursus bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten en 3 telefonische sessies waarin de begeleiders van de 
cursus individueel met de ouder bespreekt hoe het thuis gaat.                                                                                      
De cursus gaat eind november van start in Venray. 

  
   Informatie en aanmelding 

   Informatiepunt Vincent van Gogh: (0478) 527066 of informatiepunt@vvgi.nl  

 
 
 





Jeugd    
 

Uitslagen    
 

zaterdag 21 november 2015    
 

S.V. Oostrum A1 Meterik A1 3 - 2  
S.V. Oostrum B2G ST HRC'27/Stormvogels'28 B2G 2 - 1  
Ysselsteyn C1 S.V. Oostrum C1 1 - 3  
Wittenhorst C5G S.V. Oostrum C2G 2 - 6  
RKOSV Achates D1G S.V. Oostrum D1G 3 - 0  
SV Venray D9G S.V. Oostrum D2G 3 - 2  
H.B.S.V. E1 S.V. Oostrum E1 afgelast  
Montagnards E1G S.V. Oostrum E2 7 - 1 Speler van de week Tijs Poels 
S.V. Oostrum E3G ST Stormvogels'28/HRC'27 E2 1 - 6 Speler van de week Romy van Oorsouw 
S.V. Oostrum F2 Sporting S.T. F2G 1 - 0  
Montagnards F3G S.V. Oostrum F3 0 - 1 Speler van de week Douwe Roth 
Montagnards MP1/2 S.V. Oostrum MP1/2 12 - 6 Speler van de week Koen Wijnen 
S.V. Oostrum MP3/4  SV United MP1/2 10 - 2 Speler van de week Ties Linders 
    
Programma    
 

zaterdag 28 november 2015    
 

SV Venray B4 S.V. Oostrum B1 11:30  
Merselo B1G S.V. Oostrum B2G 13:15  
S.V. Oostrum C1 ST Stormvogels'28/HRC'27 C1G 13:30  
S.V. Oostrum C2G Volharding C3G 12:00  
S.V. Oostrum D1G ST Sparta'18/Kronenberg D2 9:00  
Venlosche Boys D6 S.V. Oostrum D2G 12:00  
S.V. Oostrum E1 SSS'18 E1G 9:00  
S.V. Oostrum E2 Sparta'18 E3 9:00  
Montagnards E2 S.V. Oostrum E3G 9:00  
S.V. Oostrum F1 Hegelsom F1 11:00  
Melderslo F2 S.V. Oostrum F2 9:30  
S.V. Oostrum F3 Volharding F6G 11:00  
S.V. Oostrum MP1/2 Volharding MP1/2 11:30  
Sporting S.T. MP1/2 S.V. Oostrum MP3/4 10:00  
    

Senioren    
 

Uitslagen    
 

zaterdag 21 november 2015    
 

S.V. Oostrum Vet. S.V. Leunen Vet. 1 - 6  
 

zondag 22 november 2015    
 

SJVV 1 S.V. Oostrum 1 2 - 1  
    
Programma    
 

zaterdag 28 november 2015    
 

S.V. Oostrum Vet. Merselo Vet. 17:00 Herman 
 

zondag 29 november 2015    
 

S.V. Oostrum 1 HBV 1 14:30  
S.V. Oostrum 2 Ysselsteyn 3 12:00 Martijn 
SVOC'01 2 S.V. Oostrum 3 11:30  
Sportclub Irene 5 S.V. Oostrum 4 12:00  
S.V. Oostrum 5 Volharding 5 11:30 Bart  



 



  
 
 
 

 
 

Harry Maessen Wintercompetitie 2015 - 2016 
  
    

POULE  A    
 
Uitslag 3e wedstrijd 21-11-2015   
     
 Team Competitie- Wedstrijd- Saldo 
  punten punten  
 
1 Hedse Boulers 1 3 8 43 
2 JBC Venray 80 1 3 6 24 
3 Oostrum 1 3 6 14 
4 Oostrum 2 2 5 8 
5 Piëlboulers 1 1 4 -8 
6 Piëlboulers 2 0 3 -14 
7 Lönse Boulers 1 0 3 -24 
8 BCM Merselo 0 1 -43 
  
    
Competitiestand na 3 wedstrijden  
     
 Team Competitie- Wedstrijd- Saldo 
  punten punten  
 
1 Hedse Boulers 1 9 21 137 
2 Piëlboulers 1 6 16 36 
3 JBC Venray 80 1 6 15 61 
4 Lönse Boulers 1 6 15 0 
5 Oostrum 1 4 12 -55 
6 Oostrum 2 2 11 -33 
7 BCM Merselo 1 2 9 -79 
8 Piëlboulers 2 1 9 -67 
     
De volgende competitiedag is 05-12-2015 Poule B    Aanvang 10.30 uur. Aanwezig zijn 10.00 uur. 
 





  

NOVEMBER  
  
23 Computeren 14.00 - 16.30 (De Watermolen) KBO
24 Wet WMO (Lezing door Mw. J. Hendrix) Zijactief
25 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham        ervicepunt Oostrum
30 Knutselmiddag KBO
  
DECEMBER  
  
2 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen       Servicepunt Oostrum
7 Computeren 14.00 - 16.30 (De Watermolen) KBO
8 Kerststukjes (Martine Weys) Zijactief
9 Kerstmiddag                                                                                                  De Zonnebloem
10 Kerstviering (D’n Oesterham) KBO
14 Knutselmiddag KBO
15 Kienen KBO
16 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen         Servicepunt Oostrum
17 Kerstavond Zijactief
21 Computeren 14.00 - 16.30 (De Watermolen) KBO
30 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen         Servicepunt Oostrum

 
 
 
 
 
 

Uitslagen: 
 
De Peelkorf D2 - Oostrum D1   5 - 5  
Oranje Wit (L) B1 – Oostrum B1   8 - 5  
Ona A1 – Oostrum A1    19 - 5 
Oostrum 1 – VIOS (O) 2    9 – 6   
          
Programma: 
 
Zaterdag 28 november  
 
De Peelkorf E3 – Oostrum E1   14.00  Overloon 
Oostrum D1 – ZSV D1    09.00  De Weert Venray 
Oostrum B1 – ODIO B1    10.00  De Weert Venray 
Oostrum A1 – SVO A1    11.00  De Weert Venray  
         
Zondag 29 november 
 
SVOC ’01 3 – Oostrum 1   13.45  De Wetteling Venray 
 
 
 





 

 

Heidseweg 33, 5812 AA Heide  www.twoonatelier.nl tel. 06-16476389 kleding 06-23508096 

Sfeervolle winkel met alles  
op het gebied van brocante, 
meubels, woondecoratie en 
lifestyle. 
 

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 

                                                                                  
 
 
 

                   
  

Extra koopzondag 29 november  
van 12.00 tot 16.00 uur 

 

 

INGEZONDEN 

De rubriek ‘ingezonden brieven’ staat open voor reacties op artikelen in deze krant. 
De redactie behoud zich het recht voor ingezonden brieven te redigeren,                           

in te korten of niet te plaatsen.                                                                                                      
Plaatsing van een brief betekent niet dat de redactie de mening of opvatting                     

van de schrijver deelt.                                                                                                                           
Anonieme brieven worden niet geplaatst.                                                                                             

De brieven worden in de krant uitsluitend ondertekend met naam en woonplaats. 
Bijdragen van maximaal 250 woorden kunnen gestuurd worden naar: de redactie  

 



 
 
NAAM:                                 LEEFTIJD:       STRAAT: 
 
Lever deze tekening in tijdens het rond trekken van Joekskapel Ut GÖT met 
zwarte pieten op 1 december en maak kans op een leuke prijs. 


