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Coöperatiefonds Rabobank Horst Venray geeft ook in 2016                          
steun aan lokale initiatieven 

Als maatschappelijk betrokken bank helpt de Rabobank mensen en organisaties bij het verwezenlijken van 
ambities en dromen. Waar een beursgenoteerde bank haar winst of dividend uitkeert aan haar aandeelhouders, 
keren wij ons dividend uit aan de gemeenschap. Dat gebeurt via het Coöperatiefonds Rabobank Horst Venray.  

Het Coöperatiefonds heeft als doel een bijdrage te leveren aan de samenleving. Dit gebeurt door 
ondersteuning van projecten op het gebied van kunst & cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu, 
educatie & maatschappij. Denk aan initiatieven op het gebied van educatie, kennisoverdracht, 
verenigingsleven, vrijwilligerswerk, cultuur, welzijn en samenleving. Toekomstgerichtheid, innovatie, 
duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid van het project tellen bij de beoordeling zwaar mee. Daarnaast 
hebben projecten door en voor jongeren een streepje voor. 
 
Ook in 2016 steun voor goede initiatieven 
De regio Horst aan de Maas/Venray en de dorpen Well en Wellerlooi bruisen van de initiatieven om 
het maatschappelijke, sociale en culturele leven te verbeteren. Vaak hangt aan deze initiatieven een 
flink prijskaartje. In zulke gevallen kan het Coöperatiefonds van Rabobank Horst Venray uitkomst 
bieden. Onze bank staat immers dicht bij de mensen die in deze regio wonen, werken en leven. 
In 2015 werd in totaal  € 135.050 toegekend aan 16 gehonoreerde projecten.  
 
Heeft u een project dat in aanmerking komt voor dit fonds? 
Verenigingen en stichtingen worden uitgenodigd een projectaanvraag voor het Coöperatiefonds 
in te dienen. De beoordeling vindt plaats in de maand mei. In juni wordt bekend gemaakt welke projecten 
gehonoreerd zijn met een bijdrage. Inschrijven kan uitsluitend via onze website www.rabobank.nl/horstvenray  
 
Vragen of hulp nodig bij het indienen van uw aanvraag? 
Neem dan contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van Rabobank Horst Venray 
tel. 077 389 84 00 of mail naar: communicatie.horstvenray@rabobank.nl  

 

Rabobank Horst Venray 



ZATERDAG  9 April 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

4 apr. 18.45u. Repetitie jeugdorkest
 20.00u. Repetitie orkest
6 apr. 13.00u. Music for Life blokfluitgroep
  14.00u. Music for Life mixed groep
  16.00u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it

20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

9 apr. Inzamelen oud papier
23 apr. Inzamelen oud papier



Citaat DOP 2005: Het vrijgekomen fietspad vanaf komgrens/Wanssumseweg tot kruising Geysterseweg               
dient voetpad te worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eén voorbeeld uit het DOP 2005 wat in de laatste 10 jaar gerealiseerd is. 
 

Heeft u ideeën betreffende de leefbaarheid van Oostrum voor de komende 10 jaar? Kom dan op 19 april 2016 
om 20.00 uur naar D’n Oesterham en denk mee over de onderwerpen van het DOP 2016. 

 

Zondag 3 april 9.30 uur: Hoogmis (pastoor B.Clemens) (orgelspel)  

 jaardienst Thei van Kessel,  
 jaardienst overleden ouders Derickx-van Rooij,
 Willemijn Derickx en Tiny Derickx-Gielen, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.   

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

 Tel.nr. van pastoor B. Clemens, Hoenderstraat 16, 5855 AH Well, is 0478-501202.  

	 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.  0478-584031.             
 





 
 
     
  Secretariaat: 
  Valkenkampstraat 20, 5807 AN Oostrum 
  Tel. 0478 – 584396 / 06 28151705 
  Email: secr.kbo.oostrum@hotmail.com 
 
 
 
 
      DINSDAG   5 APRIL 2016   FIETSTOCHT   KBO-OOSTRUM 

 
 
Het is een fietstocht van ± 40 km.  
De pauzeplaats is het nieuwe ruitercentrum EQUESTRIAN CENTRE DE PEELBERGEN 
IN KRONENBERG! 
Wij worden daar om 15.00 uur verwacht voor koffie met gebak en een rondleiding.  
 

We vertrekken met de fiets om 13.15 uur vanaf het Dorpsplein.  
 

Deelnemers, die niet met de fiets maar met de auto gaan en ook graag een kijkje  
willen nemen in het zeer moderne ruitercentrum, worden om 15.00 uur verwacht bij 
EQUESTRIAN CENTRE DE PEELBERGEN TE KRONENBERG: 
Travers 5 , 5976 PL Kronenberg , tel. 06-23 07 11 55.  
 

U kunt zich voor zowel per fiets als per auto tot 3 april 2016 opgeven bij Harrie Holtackers, 
tel. 0478-583803 of per e-mail miaenharrie@hetnet.nl            
                 
 
Lentewandeling Well, Knikkerdorp – Putjesberg 
 
Datum: donderdagmiddag 14 april 
Vertrek: 13.00 uur parkeerplaats Watermolen 
Opgave: vóór 13 april bij Jan Aarts, tel. nr. 586091 
 
 
Hallo wandelvrienden 
 
Het 1e gedeelte van de wandeling gaat door Knikkerdorp en de bossen naar de pauzeplaats                                              
(Brasserie De Huiskamer, tel. nr. 0478 503179). Dit is ± 4,5 km.                                                                                   
Koffie/thee en gebak wordt aangeboden door de KBO. 
 
Het 2e gedeelte door de bossen over Putjesberg, langs vennen en plassen terug naar De Huiskamer. ± 3 km. 
 
Einde wandeling. Totaal ± 7,5 km. 
 
Zij die mee willen met andere auto’s betalen € 2,- aan de bestuurder.  
 
Prettige wandelmiddag namens de KBO Oostrum 
 



Verrijdbare buitenkeuken

Barbecuen  
met een échte 
buitenkeuken!

1388.-
Ook nog uit te breiden. 

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

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

Citaat DOP 2005: De Oostrumse beek meandert vanaf de Leunse Pés tot de Oirloseweg                                             
door dit nieuwe natuurgebied. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eén voorbeeld uit het DOP 2005 wat in de laatste 10 jaar gerealiseerd is. 

 

Heeft u ideeën betreffende de leefbaarheid van Oostrum voor de komende 10 jaar? Kom dan op 19 april 2016 
om 20.00 uur naar D’n Oesterham en denk mee over de onderwerpen van het DOP 2016. 



Secretariaat: 
Valkenkampstraat 20, 5807 AN Oostrum 
Tel. 0478 – 584396 / 06 28151705 
Email: secr.kbo.oostrum@hotmail.com 
 

 
Dagreis 10 mei naar Brabant 
 
 
 
8.30 uur: vertrek vanuit Oostrum waarna we rechtstreeks naar Helmond rijden 
9.30 uur: verwacht aankomst bij het EDAH Museum. Hier worden we ontvangen met koffie en koek. 
Vervolgens gaat de groep o.l.v. 3 gidsen het museum binnen. 
 

Het ontstaan van het supermarktbedrijf EDAH 
 

Vier Friese kruideniers kwamen, onbekend en onafhankelijk van elkaar in het begin van de twintigste eeuw 
naar het zuiden van Nederland. 
 

Ebben vestigde zich in Helmond in 1900 
Dames in 1903 in Tilburg 
Aukes in 1909 in Eindhoven  
Hettema in 1904 in Oss. 
 
In 1910 vormden zij samen de Combinatie EDAH als Helmond als vestigingsplaats. 
Het museum gevestigd in het voormalige hoofdkantoor, laat u terugblikken op de lange geschiedenis van dit 
Nederlandse winkelbedrijf. 
 
11.45 uur op weg naar Den Bosch waar we om 12.30 uur de lunch gebruiken bij restaurant De Eterij.         
 
Om 13.30 uur stappen we recht tegenover De Eterij  
op de gereedliggende rondvaartboot voor een tocht van een uur. 
Daarna staat de bus weer gereed om ons naar het centrum van de stad te brengen. 
Hier heeft men tijd om een terrasje te pakken, even het centrum van de stad in te                                                               
lopen of gewoon wat winkels te bezoeken. 
Om 16.30 uur rijden we via een leuke route naar Schaijk waar een goed verzorgd 3-gangen afscheidsdiner 
staat te wachten bij restaurant Nieuw Schaijk. 
Om 20.15 uur verwachte aankomst in Oostrum. 
 
Dit alles voor de prijs van € 60.00 per persoon. 
 
U kunt zich aanmelden door overmaking van € 60.00 op rekening                                                                                                  
nr. NL76RABO0140001115 met vermelding dagreis of door invulling van                                                                              
onderstaand strookje en dit in te leveren met het verschuldigde bedrag                                                                                              
bij Leny Tromp, Stationsweg 211a. 
Vóór 19 april. 
 
Dagreis 
 
Naam................................. 
 
Aantal personen................. 
 



Daarom

• Komt bij u thuis.
• Deskundig en eerlijk advies.
• Lokaliseren en oplossen van problemen.
• Alles wordt voor u aangesloten en ingesteld.
• Ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar.
•• Alles voor bedrijf, thuis, auto of boot.

                 info@in2sound.nl | Tel: 06-14653208



Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland.                                                                                                                                                                                                                       

Secretariaat: Valkenkampstraat 6, 5807 AN Oostrum, Telefoonnr.: 0478-583805, E-mailadres: historischekringoostrum@ziggo.nl 

 
 

STICHTING HISTORISCHE KRING OOSTRUM EN SPRALAND 
 

Vorige maand heeft de regionale televisiezender L1 een bezoek gebracht aan het Trans Cedron in Oostrum.                                         
Er zijn opnames gemaakt van het kruiswegpark waarbij leden van onze stichting toelichting hebben gegeven op de 
betekenis en het ontstaan van het kruiswegpark.  

De beelden worden uitgezonden op zondag 3 april om 18.00 uur en elk uur herhaald tot 24.00 uur. 

Mooie gelegenheid om het park een keer door andere ogen te zien. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Recent heeft het Historisch Platform Venray (HPV), waarbij wij als kring zijn aangesloten, deel 7 uitgebracht in de reeks 
van: Venrays Verleden. 

In deze reeks zijn artikelen opgenomen over o.a. bijzondere personen, gebouwen en gebeurtenissen. Ook wij als 
“Historische kring Oostrum en Spraland” hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deel 7. 

Wij willen dit boekwerk bijzonder onder uw aandacht brengen omdat hierin een 4-tal artikelen zijn opgenomen die 
betrekking hebben op Oostrum en het lezen zeer de moeite waard is.  

 

Het betreft onder andere:  

 Zr. Lemmens ”de Engel van Karachi” (Jan Janssen), 
 Villa Josephine en de historie van de lederfabriek in Oostrum (Jan Janssen), 
 De Oostrumse kelk uit 1616 (Koos Swinkels), 
 Oprichting van een Augustijns klooster in Oostrum (Rien van den Brand), 
 Industrieel erfgoed in Venray (Muvero) (Brigitte Aben). 

Het boekwerk is te koop in de Venrayse boekhandel, u kunt het boekwerk ook bestellen via de Historische kring 
Oostrum en Spraland door € 15, 00 te storten op bankrekeningnr.:  NL 38 RBRB 0928 9381 82 onder vermelding van: 
Venrays Verleden deel 7 en uw naam en adres. 

Verder attenderen wij u er op dat wij nog enkele Dvd’s hebben met historische beelden over Oostrum, die wij tijdens de 
tentoonstelling in oktober 2014 hebben getoond. Deze DVD kunt u eveneens bestellen door € 5,00 over te maken op 
bankrekeningnr.: NL 38 RBRB 0928 9381 82 met vermelding van: dvd Oostrum en uw naam en adres. 

Ook zijn nog de laatste exemplaren te koop van het rijk geïllustreerde boek over St. Paschalis in Oostrum, de prijs 
hiervan bedraagt € 19,95. Te bestellen door overmaking van het bedrag op bovengenoemd rekeningnummer onder 
vermelding van: boek St.Paschalis en uw naam en adres. 

Zodra wij het bedrag op onze rekening hebben wordt het bestelde bij u thuis bezorgd.  

 



 
  

 

 

Gratis inloopspreekuur 
Fysio- en manueeltherapie te Oostrum 

by Loes Heldens 

4, 11, 18 en 25 april tussen 19.30 en 20.30 uur 
15 minuten 1 op 1 consult 

Hoefslag 5 te Oostrum (rechter deur onder carport) 
www.vitaalid.nl    06 57 77 49 57    info@vitaalid.nl 

 



Citaat DOP 2005: Er dienen seniorenwoningen, zorgwoningen en appartementen te worden gerealiseerd                 
in het centrum van Oostrum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eén voorbeeld uit het DOP 2005 wat in de laatste 10 jaar gerealiseerd is. 
 

Heeft u ideeën betreffende de leefbaarheid van Oostrum voor de komende 10 jaar? Kom dan op 19 april 2016 
om 20.00 uur naar D’n Oesterham en denk mee over de onderwerpen van het DOP 2016.  

 

 
Synthese biedt binnenkort diverse gratis trainingen aan in Venray.  
Twee trainingen zijn hieronder uitgelicht. 
 

Tim en Flapoor: opkomen voor jezelf voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar 
Acht bijeenkomsten en een ouderavond.  

Tim en  Flapoor is een training voor het aanleren en oefenen van nieuwe sociale vaardigheden aan kinderen in de 
leeftijd van 6 tot en met 8 jaar. Veel kinderen vinden het bijvoorbeeld moeilijk om te vragen of ze met anderen mogen 
spelen of worden snel boos in de omgang met andere kinderen.  
Data: 20 april, 11, 18, 25 mei en 1, 8,15, 22 juni van 13.30 tot 14.30 uur 
 

Opkomen voor jezelf: training voor volwassenen 
Zes bijeenkomsten. 

Voelt u zich niet altijd op uw gemak in het gezelschap van anderen? En vindt u het lastig om voor uzelf op te komen 
binnen een groep? In deze training leert u hoe u zich gemakkelijker staande houdt binnen een groep.                                                 
Een opluchting om te zien dat u niet de enige bent!  Data: 25 april, 2, 9, 23 en 30 mei van 19.00 tot 21.00 uur. 
Terugkombijeenkomst: 20 juni. 
  
Informatie/aanmelding: telefoonnummer 0478 517300 of: www.synthese.nl. 
 
 





... 
 
Parijs, Kopenhagen, Tunis, Jalalabad, Garland, Al-Qadeeh, Koeweit-stad, Sousse, Sanaa, Ankara, 
Saihat, Dhaka, Arish, Beiroet, Parijs, Bogra, Bagdad, Zliten, Philadelphia, Marseille, Istanbul, Jakarta, 
Caïro, Salamiya, Bagdad, Hilla, Brussel.... R.I.P. 
 
Zo wilden de Spitsbroeders na vorige week dinsdag deze column beginnen en meteen ook eindigen. 
Meer woorden waren volgens ons niet nodig. Want wat viel er in Godsnaam, Allahsnaam of wiens 
naam dan ook nog te zeggen? Als er tussen 1 januari 2015 en 22 maart 2016 zoveel momenten zijn 
dat de mens zich van zijn zwartste kant laat zien, zoveel momenten zijn dat uit naam van een 
Godsdienst mensenlevens worden genomen, dan sta je toch perplex? Ben je lamgeslagen en zit je 
elke keer weer vol ongeloof voor de televisie? 
 
Maar dan volgt Witte Donderdag. Volgens de Christenen de dag dat in het jaar des Heren 33 Jezus 
Christus het laatste avondmaal met zijn discipelen genoot. Een dag dus waarop er samen gegeten en 
gedronken werd. Een dag van saamhorigheid en van samenzijn. Nu, exact 1983 jaar later, sterft J.C. , 
Johan Cruijff, Nummer 14, El Salvador op deze dag. De grootste en meest invloedrijke 
sportpersoonlijkheid die ons land ooit heeft gekend, en de ‘by far’ bekendste Nederlander ter 
wereld, is niet meer. Een man, onnavolgbaar zowel op als langs het veld, heeft zijn strijd verloren en 
de wereld lijkt weer voor even stil te staan. 
 
Alle nieuwsrubrieken, in binnen- en buitenland, worden gedomineerd door het overlijden van Johan. 
Journaals van Nederland tot Spanje, van Duitsland tot Amerika, van Argentinië tot Rusland openen 
met dit nieuws. In Nederland wordt geapplaudisseerd in de Kuip, op de Herdgang en op de 
Toekomst. Want of je nu supporter van Ajax, PSV, Barcelona of Real Madrid bent, van voetbal of van 
hockey houdt, Katholiek, Moslim of Atheïst bent, Johan Cruijff is overleden en daar sta je even bij stil. 
 
Willen de Spitsbroeders J.C. hiermee op één lijn plaatsen met J.C.? Nee, dat is zeker niet wat wij 
willen doen. Noch met Mohammed of David trouwens. Maar wat we wel willen laten zien is dat er 
mensen zijn die ons verbinden. Dat er zaken zijn die we allemaal belangrijk vinden, onafhankelijk van 
het geloof dat je aanhangt. Liefde, gezondheid, een dak boven ons hoofd en dat van onze kinderen. 
Uiteindelijk zijn er meer overeenkomsten tussen mensen die een verschillend geloof aanhangen dan 
dat er verschillen zijn. Waarom kunnen we niet van deze overeenkomsten uitgaan en de verschillen 
laten voor wat ze zijn? Ze samen bespreken, inzicht proberen te krijgen in de ander zijn denkbeelden 
en gedachtes, er misschien zelfs samen over te lachen. Maar vooral niet proberen de ander jouw 
idee of geloof op te dringen, hem of haar te bekeren... 
 
Nou hebben de Spitsbroeders niet direct de illusie dat we met deze column een verschil gaan maken. 
Dat we een jihadist bereiken die zich bedenkt, zijn duistere daden laat varen en zich openstelt voor 
de samenleving. Wat we misschien wel bereiken is dat er één iemand is die stilstaat bij wat er is 
gebeurd, zich realiseert dat er verschillen tussen mensen bestaan, maar zich bovenal blijft 
openstellen voor een ander. Uiteraard hiermee niet goedpratend wat er in bovengenoemde steden 
is gebeurd, maar wel bewustmakend van het feit dat niet elke Moslim een terrorist is. Net zo min als 
dat elke voetballiefhebber een Ajax-fan is. 
 
Maar da’s logisch....  
 
Hojje wor! 
  
 
Spitsbroeders 
 



Citaat DOP 2005: De Henri Dunantstraat dient verbonden te worden met de rotonde Deurneseweg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eén voorbeeld uit het DOP 2005 wat in de laatste 10 jaar gerealiseerd is. 
 

Heeft u ideeën betreffende de leefbaarheid van Oostrum voor de komende 10 jaar? Kom dan op 19 april 2016 
om 20.00 uur naar D’n Oesterham en denk mee over de onderwerpen van het DOP 2016.  



 

 

 

 

 

 

 

Oud ijzer actie 

Zaterdag 9 april 2016 vanaf 9.00 uur zal het oud ijzer weer worden 
opgehaald door leden van sv Oostrum. We hopen dat u het oud ijzer 

weer met grote hoeveelheden aan de straat zet deze ochtend!!!! 

Voor grote stukken graag even een bericht aan Stef Fleurkens,                         
06-53690561. 

Alvast bedankt namens het bestuur van sv Oostrum 

 

 
 
 
 
 
 

Programma: 
 
Zaterdag 2 april 
 

Lottum B1 – Oostrum B1  13.30  Oud Aast Lottum 
 

Zondag 3 april 
 

Oostrum 1 – SVOC’01 3   10.00  De Spar oostrum 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
      
 
 



Het DOP gaat op de schop! 
 
Het huidige DorpsOmgevingsProgramma (DOP) heeft het 10 jarig jubileum gevierd. Een mooie gelegenheid om naar de 
toekomst te kijken en een nieuw DOP op te stellen. 
De dorpsraad is bezig met de opzet van een nieuw DOP. In het DOP kijken we naar wat belangrijk is voor de 
leefbaarheid in het dorp voor de komende 10 jaar. Enkele in het oog springende voorbeelden uit het DOP van 2005 
kwam u tegen op eerdere pagina’s in dit Oostrum’s Weekblad. 
Het DOP is gebaseerd op wat de mensen in het dorp belangrijk vinden voor de leefbaarheid. Op 19 april 2016 
organiseren we een thema-avond in D’n Oesterham. Wij denken dat de mening van u van belang is, als we de 
onderwerpen voor een nieuwe DOP bepalen. 
 

Kom dinsdag 19 april 2016 om 20.00 uur naar D’n Oesterham, we rekenen op u deelname. 
 

Met vriendelijke groet, 
Dorpsraad Oostrum 
 

Komt er glasvezel in Venray? 
 
Samen met de gemeente en mogelijke financiers verkent  GlaswebVenray 
momenteel de  financieringsmogelijkheden. Naar verwachting is er voor de zomer 
duidelijkheid over de financiering. Met als uitslag een GO of NO GO. 
 
Zoals de opdracht en de plannen er liggen zal gestart worden met de aanleg van glasvezel in de dorpen, gevolgd door 
aanleg in de wijken. Verdeeld over de gehele gemeente Venray worden 12 POP-locaties (netwerkverdeelstations) 
geplaatst. De aanleg zal gefaseerd per POP-locatie plaatsvinden.  
 
Dit betekent dat niet overal tegelijk wordt begonnen met de aanleg en dat de ingebruikname van het netwerk ook per 
fase plaats zal vinden. Bij die fasering wordt voorrang gegeven aan die gebieden waar voldoende aanmeldingen zijn.              
De bewoners van onze gemeente bepalen dus mee of er wel of geen glasvezel in uw dorp / wijk komt.  
 
De opdracht die GlaswebVenray van de dorpsraden en wijkraden mee heeft gekregen ‘het aanleggen van een volledig 
dekkend glasvezelnetwerk binnen de gemeente Venray en Holthees’ blijft onverminderd van kracht. 
 
GlaswebVenray gaat voor een volledig dekkend glasvezelnetwerk maar alleen als U het wilt!  
 
Aanmelden blijft mogelijk via de website van GlaswebVenray, bij de Glasweb-vrijwilligers en bij de informatiepunten 
Welcom bij Kivits  en Electro Gommans. 

 



Jeugd    
 

Uitslagen    
 

zaterdag 26 maart 2016    
S.V. Oostrum A1 Meterik A1 afgelast  
S.V. Oostrum B1 Sportclub Irene B3 4 - 1  
SV Venray D2 S.V. Oostrum D1G 1 - 1  
S.V. Oostrum D2G SV Venray D9 3 - 1  
S.V. Oostrum E2 SV Lottum E1 8 - 1 Speler van de week Wout Sanders 
SV Venray E8 S.V. Oostrum E3G 11 - 1 Speler van de week Jaimey Tip 
S.V. Oostrum F1 Venlosche Boys F7 1 - 0 Speler van de week Rens Janssen 
S.V. Oostrum MP3 HRC'27 MP1/2 6 - 4 Speler van de week Ties Linders 
    
Programma    
 

zaterdag 2 april 2016    
S.V. Oostrum B1 SV Venray B4 14:30  
S.V. Oostrum B2G SVOC'01 B1G 14:30  
S.V. Oostrum C1 EWC'46 C1G 13:30  
Sportclub Irene C3 S.V. Oostrum C2G 15:00  
S.V. Oostrum D1G VVV'03 D1 10:00  
ST America/Meterik D2 S.V. Oostrum D2G 10:30  
H.B.S.V. E1 S.V. Oostrum E1 9:30  
S.V. Oostrum E2 Sparta'18 E4G 9:00  
S.V. Oostrum F1 Volharding F3 11:00  
S.V. Oostrum F2 Sportclub Irene F9 11:00  
Montagnards F3G S.V. Oostrum F3 10:00  
S.V. Oostrum MP1/2 Sporting ST MP1/2 11:30  
Volharding MP1/2 S.V. Oostrum MP3 9:00  
woensdag 6 april 2016    
S.V. Oostrum C1 MVC C1G 19:00  
    

Senioren    
 

Uitslagen    
 

zaterdag 26 maart 2016    
Sporting ST Vet. S.V. Oostrum Vet. 4 - 0  
zaterdag 26 maart 2016    
Constantia 1 S.V. Oostrum 1 0 - 1  
Blerick 6 S.V. Oostrum 4 1 - 2  
S.V. Oostrum 5 SV United 3 0 - 2  
maandag 28 maart 2016    
S.V. Oostrum 1 DSV 1 2 - 2  
S.V. Oostrum 4 TSC'04 4 0 - 6  
    
Programma    
 

zaterdag 2 april 2016    
S.V. Oostrum Vet. Montagnards Vet. 17:00  
zondag 3 april 2016    
SIOL 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
SV United 2 S.V. Oostrum 2 11:30  
S.V. Oostrum 3 Kronenberg 2 10:30 Barry 
S.V. Oostrum 4 FCV Venlo 5 10:00 Bart 
EWC'46 3 S.V. Oostrum 5 11:00  

 



APRIL  

4 Knutselen KBO
5 Fietstocht KBO
6 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
7 Dag voor Alleengaanden (Hegelsom) ZijActief	(Roermond)
8 Voorjaarscompetitie TCO
9 Oud-IJzer actie SVO
11 Computeren KBO
12 En Ikke dan (door Léon Pouls) ZijActief
14 Lentewandeling KBO
15 Voorjaarscompetitie TCO
18 Knutselen KBO
19 Kienen KBO
20 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
21 Salades maken ZijActief
22 Voorjaarscompetitie TCO
25 Computeren KBO
29 Voorjaarscompetitie TCO
  

MEI  
  
??? Dagtocht KBO
4 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
12 Fotospeurtocht ZijActief
17 Kienen KBO
18 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
20 Voorjaarscompetitie TCO
22 Mariaviering KBO
25 Picknick  De Zonnebloem
27 Voorjaarscompetitie TCO
29 Concert Jeugdorkesten Harmonie SMT
31 Fietstocht met Picknick KBO
  

JUNI  
  
1 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
2 Aspergebedrijf Martens (Rondleiding) ZijActief
3 Voorjaarscompetitie TCO
5 Voorjaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
8 Midgetgolf (3 Dorpen) KBO
11 t/m 19 Clubkampioenschappen TCO
13 Voorjaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
14 Kienen KBO
14 Fietsdagtocht met Picknick ZijActief
15 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
29 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum

  



JULI  
  
10 Muzikale Seizoensafsluiting Harmonie SMT
10 Voorjaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
20 Blauwbessenland (America) De Zonnebloem
23 & 24 Thuisblijvers Toernooi TCO
28 Optreden bij Fietsvierdaagse Venray Aostrumse	Zangkompeneej
30 Jeu de Boules (3 Dorpen) KBO
  

AUGUSTUS  
  
9 Kevelaer (3 Dorpen) KBO
  

SEPTEMBER  
  
3 Fietsdag (Rabo) TCO
4_7 4-daagse Reis (3 Dorpen) KBO
10 Bloemenactie Aostrumse	Zangkompeneej
12 Knutselen KBO
15 Leolux Venlo (Rondleiding) ZijActief
19 Computeren KBO
20 Kienen KBO
26 Breifabriek (3 Dorpen) KBO
??? Uitwisseling met de Gagel TCO
??? Najaarscompetitie TCO
  

OKTOBER  
  
1 Dag v/d Ouderen KBO
3 Computeren KBO
4 Vincent van Gogh Museum (Servaas) ZijActief
10 Knutselen KBO
11 Kienen KBO
13 Herfstwandeling KBO
17 Computeren KBO
18 Wittem (3 Dorpen) KBO
19 Doemiddag De Zonnebloem
20 Heksen met een Glimbach ZijActief
24 Knutselen KBO
31 Computeren KBO
  

NOVEMBER  
  
 
??? Themamiddag KBO
7 Knutselen KBO
8 Matroesjka Lezing & Workshop ZijActief
10 Algemene Ledenvergadering Roermond ZijActief
14 Computeren KBO
15 Kienen KBO
21 Knutselen KBO
24 Brandblussen Thuis Voorlichtingsavond ZijActief
28 Computeren KBO
Nov-Jan Najaarscompetitie TCO



  

DECEMBER  
  
8 Kerstengeltjes maken ZijActief
12 Knutselen KBO
13 Kienen KBO
15 Kerstviering KBO
19 Computeren KBO
20 Kerstavond ZijActief
21 Kerstmiddag De Zonnebloem
  


