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► DINSDAG  18  OKTOBER  :   D A G R E I S  WITTEM   
 
Gezamenlijke activiteit van Castenray – Oirlo - Oostrum 
met H. Mis in het bedevaartsoord van de H. Gerardus Majella in  Wittem.   
 
Het  programma van deze dagreis ziet er als volgt uit: 
 
08:15 uur - Vertrek Castenray, Kerk, Horsterweg 55 
08:25 uur - Vertrek Oirlo, Kerk, Hoofdstraat 23 
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 krijgen 
11:00 uur - Aanvang van de Heilige Mis in Wittem. 
12:00 uur - Vervolg route naar Drielandenpunt Vaals  
12:30 uur - Koffietafel met kroket bij Wilhelminatoren Drielandenpunt                                                 
13:45 uur - Start rondrit unieke natuur Hoge Venen. Dit is het begin van de Ardennen. 
                     Chauffeur stippelt route uit en vertelt onderweg 
15.30 uur - We arriveren bij de Stuwdam van Eupen. De zgn. Wesertalsperre. 
                     Immens project. U kunt hier rond lopen en alles bekijken. 
                     Het is redelijk vlak op klein stukjes na. Op eigen kosten kun je bij Restaurant Wesertalsperre iets   
         gaan drinken. 
16.30 uur - Vervolg reis terug naar Nederland 
18.00 uur - Driegangen diner te Stevensweert bij In 't Brookx 
19.45 uur - Vervolg terugreis naar de opstapplaatsen. 
20.45 uur - Geplande aankomst in Oostrum. 
20:55 uur - Geplande aankomst in Oirlo. 
21.05 uur - Geplande aankomst in Castenray. 
21.15 uur - Geplande aankomst in Horst 
. 
Al met al een complete dagreis, welke we u kunnen aanbieden voor € 48,00 per persoon.      
OPGAVE   t/m  30 september door het verschuldigde bedrag over te maken op rekening van 
KBO Castenray,  NL 92 Rabo 01332 98 418   
 
Op 1 oktober moet beslist worden of het aantal aanmeldingen voldoende                      
is om deze dagreis te laten doorgaan !!! 
 
 
 



Data  Tijd  Plaats

07 sept 11.00 tot 12.00   Watermolen
21 sept  11.00 tot 12.00  Watermolen
05 okt 11.00 tot 12.00  Watermolen
19 okt 11.00 tot 12.00  Watermolen
02 nov 11.00 tot 12.00  Watermolen
16 nov 11.00 tot 12.00  Watermolen
30 nov 11.00 tot 12.00  Oesterham
14 dec 11.00 tot 12.00  Watermolen
28 dec 11.00 tot 12.00  Watermolen

12 sept. Geen repetities

14 sept. 13.30u. Music for Life blokfluitgroep

 14.30u. Music for Life mixed groep

 16.00u. Leerlingen slagwerk

 19.00u. Repetitie Hit-it

 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 

24 sept. Inzamelen oud papier 



Zondag 11 sept. 9.30 uur: Hoogmis (pater P. Pubben) (Gemengd Koor)          

 ter ere van Onze Lieve Vrouw van Oostrum, 
 jaardienst Huub en Annie van de Venne-Kersten, 
 overleden ouders Loonen-van Rens, Deken Loonen, 
 Wim en Annette Loonen, Annie Loonen, 
 Pierre Driessen, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.        
 
Dinsdag 13 sept.  9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (pastoor)  

  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.            
 

 

Music for Life – harmonie SMT 
 

Wat is leuk aan Music for Life? 
- Gezellig samen muziek maken 
- Samenspelen 
- Muziek maken wordt mogelijk gemaakt voor iedereen die dat wil 
- Geen voorwaarden 
- Is een echte ontspanning 

Zo maar wat uitspraken van de huidige deelnemers. 
Iedereen is welkom om een muziekinstrument te leren spelen, ongeacht ervaring of leeftijd. 
Ook iets voor jou? Twijfel dan niet langer en geef je op. 
 
Vanaf woensdag 7 september gaan de bestaande blokfluitgroep en de instrumentengroep weer van start. 
Bij voldoende nieuwe aanmeldingen start er ook een beginnersgroep. Op welke dag en tijdstip zal in onderling 
overleg met de deelnemers afgesproken worden.  
 
Voor meer informatie en het inschrijfformulier kun je terecht op de website van de harmonie www.harmonieoostrum.nl 
onder Music for Life,  of bij Jack Schuurmans (tel: 586286) mail j_schuurmans@hotmail.com en Marianne Manders 
mpbmanders@home.nl  
 
 





  Uitnodiging algemene ledenvergadering 
 

Sportvereniging Oostrum 
  

Datum: 15 september 2016 
Tijd:   20.30 
Plaats:  Kantine Sportpark de Spar 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
 

2. Notulen ledenvergadering d.d. 7 september 2015 
 

3.  Mededelingen en ingekomen stukken 
- verklaring omtrent gedrag 
- afdeling korfbal 
- afronding privatisering sportpark 
 

4. Jaarverslagen seizoen 2015-2016 
 

5. Stelling (hoe ziet de situatie en toekomst van SVO in 2021 eruit) 
 

6. Financiële verslagen seizoen 2015-2016, deze verslagen en de begroting zullen 1 uur voor de vergadering ter inzage in 
de kantine worden gelegd, maar kunnen ook vanaf  31 augustus  2016 bij de penningmeester via mail 
marcel.linskens@svoostrum.nl  worden opgevraagd. 

 
7. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie 

 
8. Begroting 2016-2017 

 
9. Bestuursverkiezingen 

 Bestuur SVO 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Marcel Linskens 
o Tussentijds aftredend: Derk Ederveen 
o Nieuw bestuurslid: Job Euwes 

 
 Bestuur afdeling voetbal 

o Nieuw bestuurslid: Hans Custers 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Marcel Holtackers, Gerbert Loeffen, Lucienne Litjens en Roy 

Willems  
 

 Bestuur afdeling korfbal 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar:  May van Rooij 
o Aftredend en niet herkiesbaar: Claudia Wolterink  
o Tussentijds aftredend: Annet Jeucken 

 
Door de leden kunnen tot uiterlijk drie dagen voor de vergadering kandidaten voor bestuursfuncties voorgedragen worden. 
Dit dient te gebeuren onder overlegging van een door het kandidaat-bestuurslid en drie leden ondertekende verklaring, dat 
hij of zij bij verkiezing, deze functie ook zal aanvaarden 
 

10. Rondvraag 
 

11. Benoeming erelid Tilly Rutten 
 

12. Sluiting vergadering; aansluitend huldiging erelid. 
 
De notulen en jaarverslagen zijn via e-mail bij M. Claessens (mclaessens@planet.nl) op te vragen en liggen ook vanaf 31 
augustus 2016 ter inzage in de kantine) 
Afmeldingen bij: M. Claessens  mclaessens@planet.nl 





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

Kermis fietstocht voor KBO  leden 
 
Datum:  dinsdag 13 september 
Aanvang: 13.30 uur 
Vertrek bij: Het Bolwerk in Oostrum 
Opgave: tot 11 september bij: Harrie Holtackers, tel. nr. 583803, mail: miaenharrie@hetnet.nl 
  
De KBO verzorgt op Kermisdinsdag 13 september een fietstocht van 40 km. 
  
De fietstocht loopt langs de Maas en verder door mooie heidevelden en bossen. 
  
Wij vertrekken per fiets om 13.30 uur vanaf het Bolwerk. 
  
Halverwege de tocht hebben wij een rustpauze met koffie en vlaai. 
  
Graag tot 13 september. 

    
 

Bekendmaking neeje vorst ‘de Karklingels’ 
 

Zet alvast ien owwe agenda want dit wilde toch nie misse !!! 

En sort middagmatinee mit kwats, meziek, lekker aete, mar veural de bekendmaking van 
ozze neeje Vorst! Mieër info volgt binnekort, mar notieër vest d’n datum: 12-11-2016                                             
roond d’n klok van 15.00 uur. 

Hopelik zien we den dag mit veul, zoe dat ozze neeje vorst ien en lekker waerm bad stapt. 

Alaaf, tot d’n 12e van d'n 11e 

CV de Karklingels 

 

 Jongdierendag 
 

Op zondag 11 september van 11.00 uur tot 16.00 uur organiseert KSV 
Venray weer haar jaarlijkse jongdierendag in “Boerderij ‘t Platteland”-
Lorbaan 1-Veulen.   Boeiend voor jong en oud! 

 





 
 Mini-paddenstoelencursus 
 
 

De zomer loopt alweer ten einde en de eerste tekenen van de Herfst dienen zich aan: paddenstoelen. IVN Geysteren-
Venray organiseert dit jaar een minicursus paddenstoelen. De twee theorieavonden zijn op de woensdagavond 19 en 
26 oktober. De veldles is op zaterdagochtend 29 oktober. Kosten voor deze cursus bedragen € 30,-                                              
(leden betalen € 25,-). Opgave voor 12 oktober via info@ivn-geysteren-venray.nl. Plaatsing is pas definitief zodra het 
bedrag is overgemaakt op rekening NL36 RABO 0156 3203 39 van IVN Geysteren-Venray.  
 

Langzaam maar zeker nadert de herfst. Dat betekent dat we op onze 
wandelingen steeds meer paddenstoelen gaan tegenkomen.                          
Veel mensen staan bij deze wondertjes der natuur stil en verzuchten 
dat ze er wel meer over zouden willen weten.                                        
Misschien bent u één van hen? IVN Geysteren-Venray biedt de 
mogelijkheid om in de paddenstoelenwereld iets meer wegwijs te 
worden door het organiseren van een mini-paddenstoelencursus. 
 
Tijdens de eerste theorieavond zal via woord en beeld uitleg gegeven 
worden over zaken als: wat zijn paddenstoelen; hoe komen 
paddenstoelen aan hun voedsel; wat is de plaats van paddenstoelen 
in de kringloop van de natuur; wat zijn mycorrhiza, saprofyen en 
parasieten.  

 
Tijdens de tweede theorieavond wordt dieper ingegaan op de voortplanting bij paddenstoelen, sporenvorming en 
verspreiding, het ontstaan van heksenkringen, de vormenrijkdom en de bedreigingen waaraan paddenstoelen 
onderhevig zijn. In beide lessen komt een groot aantal soorten uitgebreid aan de orde. 
Deelnemers krijgen beschikking over het voor deze cursus ontwikkelde materiaal, zodat ze later alles nog eens op hun 
gemak kunnen bekijken. Tijdens de veldwandeling gaan de deelnemers op onderzoek in de natuur om te proberen de 
op de theorieavonden behandelde paddenstoelen terug te vinden in het veld. Bovendien zullen zich ongetwijfeld 
paddenstoelen aandienen die tijdens de lessen buiten beschouwing zijn gebleven. Kortom als u tijdens uw wandelingen 
voortaan meer van paddenstoelen wilt genieten, dan biedt deze minicursus u daartoe alle kans. 
 
 

Synthese biedt diverse trainingen aan in Venray. Hieraan zijn geen kosten 
verbonden. Informatie/aanmelding: telefoonnummer 0478 517300 of via de 
site: www.synthese.nl (bovenaan de homepage: cursussen en activiteiten/voor 
iedereen: trainingen en groepen). 
 

Opkomen voor jezelf (g)een kunst: voor kinderen van 9 & 10 jaar / voor kinderen van 11 & 12 jaar 
 

Zes bijeenkomsten en een ouderavond. 

Het is voor kinderen niet eenvoudig om zelfbewust om te gaan met anderen, zonder zichzelf weg te cijferen, 
ondergesneeuwd te raken, gepest te worden, last te hebben van verlegenheid of vaak ruzie te krijgen. De training helpt 
kinderen om steviger in hun schoenen te staan in contacten met anderen.  
Training  kinderen van 9 en 10 jaar: Data: 5, 12 en 19 oktober, 2, 9 en 16 november van 15.45 tot 17.00 uur.  
Training  kinderen van 11 en 12 jaar: Data: 3, 10, 17 en 24 november, 1 en 8 december van 15.30 tot 16.45 uur. 
 
Scheidingsverwerking 
 

Drie bijeenkomsten. 

Een scheiding verwerken is zwaar. Het is vaak prettig om ervaringen te delen met mensen die hetzelfde meemaken. 
Tijdens de bijeenkomsten gaat u met elkaar in gesprek over het verdriet, leert u praktische problemen uit de weg te 
ruimen en gaat u op zoek naar een nieuw toekomstperspectief.  
Data: 6, 13 en 20 oktober van 18.30 tot 20.30 uur. 
 
 



 

Zwemmen is een feest!  
Vooral als ouders weten dat het kind zwem veilig is. Bij zwemvereniging 
SPIO staat zelfredzaamheid en een speelse manier van leren voorop 

Vind je zwemmen leuk of wil je graag beter leren zwemmen, dan kun je 
bij ons terecht. Wij bieden zwemlessen aan voor alle kinderen en voor 
alle niveaus. Bij ons kun je je A, B of C diploma halen, maar je kunt ook 
doorgaan voor zwemvaardigheid en voor survival, snorkelen, planksprin-
gen en wereldzwemslagen. Ook hiervoor krijg je een officieel diploma bij 
een goede afronding.  

Meld je aan via www.spio.nl  
of op zaterdag tussen 09.45-11.55uur en tussen 12.45-14.55uur op Kempweg 
70 in Venray (zwembad de Sprank) bij de baliemedewerkster van SPIO. 
Voor informatie bel: 06 -  28 84 03 53 tussen de bovenstaande tijdstippen. 



Aostrumse Zangkompeneej 
 

De bloemenactie van de Aostrumse Zangkompeneej staat weer voor de deur.                                       
Op kermiszaterdag zullen de leden van dit koor op hun jaarlijkse traditionele rondgang                    

door het dorp zo tussen 11:00 en 13:00 uur aan de inwoners van Oostrum                                             
een bloemetje te koop aanbieden. 

 
Met de kermis een bloemetje in huis:….. wel zo gezellig!!!! 

 

 
 
 

Op zaterdag 10 september zult u in de straten van Oostrum weer de leden van de 
Zangkompeneej aantreffen met een bloemetje op de arm. Wij doen ons uiterste best                        
om ieder jaar het Korentreffen tot een succes voor Oostrum en omgeving te maken.                          

Dat kan ondermeer  met hulp van iedereen, die graag een bloemetje in huis wil hebben                   
en onze vereniging op die manier wil steunen. Mogen wij op u rekenen? 

 
De Aostrumse Zangkompeneej valt niet weg te denken                                              

binnen de Oostrumse gemeenschap. 
 

En de jaarlijkse bloemenactie ook niet !!! 
 

  

Wij danken u hartelijk voor 
uw steun en wensen u een 

fijne kermis toe. 





Specialist in hoofdpijn 

Eenzijdig 
Stekend, scherp 
 

Mogelijk in combinatie met een zwaar hoofd, 
hoofd graag willen ondersteunen. Vaak in 
combinatie met andere typen hoofdpijnen 

Eenzijdig 
Kloppend, bonzend 
Overgevoelig voor licht en/of geluid 
Verergert bij inspanning 
 

Mogelijk in combinatie met braken, 
veranderd zien (lichtflitsen, gekleurde 
vlakken) 

Beiderzijds 
Drukkend, klemmend 
“strakke band gevoel” 

 

Mogelijk in combinatie met vermoeidheid, 
prikkelbaarheid, duizeligheid en slecht slapen 

Eenzijdig of beiderzijds 
Continu, zeurend 

 

Mogelijk in combinatie met oorpijn, druk op 
de oren, oorsuizen, tanden knarsen, klemmen 

van de kaken en snel vermoeid met kauwen 

Eenzijdig of beiderzijds 
Trekkend, zeurend 
Begint vaak in de nek/achterhoofd 
Wordt minder bij bewegen 
 

Mogelijk in combinatie met duizeligheid, wazig 
zien, zwarte vlekjes zien, oorsuizen. Hoeft niet 
in het gehele gebied aanwezig te zijn 

Hoefslag 5 Oostrum – www.vitaalid.nl – 06 57774957 

Een combinatie van meerdere hoofdpijn wordt vaak gezien 



 

De zòmmer is alwér dur de midde, vakàntie bijna ten aend. 
Tied um vuruut te kiēke! Vuruut kiēke nor de vastelaovend van 2017! 

Hierbeej laote weej òllie wieëte dat de ienschrieving van de 
29e Liedjesmiddeg van CV de Karlingels is GEOPEND! 

 
Wilde mit doen dan huure weej dat gear van òllie! 

Lót òs vur 15 september wieëte of ge mit wilt doēn, ok al hedde nog gén liedje of melodie! 
 

Hedde wel al zellef tekst en meziek dan kunde dat nao ánmelding, uuterlek op 30 september 
2016 beej òs ienlevere. Ut maximaal ántal dieëlnemers is 11, 

dus bin dur snel beej. De ienschrieving is officieel as weej zówel 
de meziek as de tekst binne hebbe. 

 
De tekst / meziek en as ge hed, bladmeziek ienlevere op Stationsweg 195c of mail nor 

liedjes@karklingels.nl 
 

Alvest bedaankt vur òllie beejdrage en veul succes!! 
Kemissie Liedjesmiddeg 



 

Zomaar zomer… 

 

Slippers, zonnebrand, boek. Drie woorden die passen bij de heerlijke periode die is 
aangebroken. De vakantie. Een moment ook om weer even al je werkbeslommeringen 
achter je te laten en na te denken over waar je staat. Een jaar nadat je met allerlei goede 
voornemens weer aan een jaartje buffelen bent begonnen. Tijd voor vrienden die je veel te 
lang niet meer goed hebt gesproken. Maar die dat ook niet erg vinden, juist omdat ze zulke 
goede vrienden zijn.  
 

Ik hoor vrienden hun relaties heroverwegen. Ik zie ze de eeuwige strijd met hun net-niet-affe 
zolderkamer aangaan. Of intens gelukkig op Instagram hun vakantiekiekjes posten. Oostrum 
ligt de afgelopen weken badend in de gele gloed van de zon. Bruinverbrande gezichten op 
het terras. Koude pilsjes met een nootje erbij. 
 

De wekker hoeft even niet te worden gezet. De werkmails worden niet gelezen. Pas na 
enkele dagen daalt het besef goed in dat de weken vakantie echt zijn begonnen. Ik pak een 
boek op en lees of mijn leven ervan af hangt. De rust die over je neer daalt is zalig. Je krijgt 
de tijd om al die dingen te doen waar je in je normale werkritme niet aan toe komt. 
 

Het jaar is voorbij gevlogen. Soms zou je de tijd even iets beter vast willen pakken. Om ook 
als je aan het werk bent die rust te kunnen hebben. De telefoon aan de kant te kunnen 
leggen. Met vrienden een kaartje te leggen. Een flesje wijn open te trekken. En de barbecue 
aan te steken.  
 

De vrolijkheid op de gezichten, de schaterende kinderen en de prachtige zomerse kleuren. Ik 
ga ze weer missen. Over een paar maanden komen daar de knapperende haardvuurtjes, de 
vrolijke sneeuwmutsen en olijke sneeuwmannen voor in de plaats. En ook dat heeft weer 
zijn charme. 
 

Maar laten we daar nog heel even mee wachten, want ik geniet nog teveel van het stralende 
warme zonnetje. Ik hoop jullie ook. 

 

Ikke van het genootschap 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFHALEN (September) 

 

(A)    MAANDMENU VOOR  2 PERSONEN 
 

 

 Babi pangang  

 Foe yong hai  

 Saté  

 Mini loempia 

 

 

(B)    MAANDMENU VOOR  4 PERSONEN 
 

 Ti pan visfilet 

 Babi pangang 

 Foe yong hai  

 Saté  

 Mini loempia  
 

 

( met nasi ,bami of rijst ) 

www.denschellaertwanssum.nl 

 
 
 
 
 
 
 

In de KOOKKELDER worden de 
volgende kookcursussen gegeven,            

voor ’t seizoen:                                     
september 2016 t/m april 2017 

 
* KOKEN voor 60+: BEGINNERS:            
 12 lessen 

Start: maandag 26 sept. van 13.00-15.00 uur.  
* BEGINNERS:  12 lessen                               
Start: di. 20 en wo.28 sept. 18.00 uur. 
* BUITENLANDS 2:  6 lessen                               
Start: di. 27 sept.  18.00 uur.  
* CHINEES/INDISCH:  6 lessen                     
Start: di.  17 jan. 18.00 uur.  
* TAPAS: 3 lessen                                             
Start: di. 10 jan. of wo. 25 jan. 20.15 uur.  
* BORRELHAPJES:  2 lessen                         
Start: do.6 en  di.11 okt. 20.15 uur. 
* SOEP+TOETJE:  3 lessen                           
Start: di. 17 jan .  20.15 uur. 
* GROENTE:   3 lessen                                               
Start: di. 31 jan.  20.15 uur. 
* GEVORDERDEN: 12 lessen                         
Start: wo. 5 okt. 18.00 uur 
* BAKKEN:   6 lessen                                       
Start: wo. 5 okt.  20.15 uur  
* GEVORDERDEN +:  6 lessen                       
Start: do. 29 sept. 18.00 uur.                                              
* PASTA:    3 lessen                                                    
Start: do: 10 nov. 18.00 uur  
* VIS:    3 lessen                                                     
Start: do:  10 nov.  20.15 uur  
* KERSTCURSUS:  2 lessen                                 
Start: ma. 12 + di. 13 dec. 20.15 uur.                                             
* KINDERFEESTJES 
 woensdag/vrijdag/zaterdag                                                         

* PARTYKOKEN:  8-24 personen                                                              
Feestjes voor  personeel / vrijgezellen 
/familie/vrienden, gezellig samen 
kokkerellen èn eten. 

 



 
 
 Verrassingsconcert stichting Erato. 
 
 

 
Woensdag 24 augustus mochten wij met een klein gezelschap genieten  
van een huiskamerconcert van stichting Erato.  
We mochten dit concert uit laten voeren in het prachtige Theehuis “Komkommerin”, waar 
Jolein samen met haar moeder, en vrijwilligster van de Zonnebloem, Jeannette Lakeman, ons 
van een natje en een droogje voorzagen. 
Vanuit de stichting kwam Mirjam Aarts ons muzikaal entertainen. 
Het werd een superleuke middag met veel inbreng van de gasten.  

Er werd volop meegezongen en er werd vooral gelachen, maar ook een 
traantje weggepinkt. Mirjam zong zelfs op verzoek van mevr. Smits een 
Italiaans liedje, wat dan ook volop door haar werd meegezongen. 
Ondanks de warmte heeft iedereen enorm genoten en we zijn Mirjam             
(stichting Erato), Jolein en Jeanette, Bedankt voor deze mooie middag. 

 
 



Naam : 

Adres : 

Tel : 

Geb. datum  : 

Email : 
 
 

 
Meer info of inleveren opgaves: 
P. Verhoeven, jofferspas 16, Oostrum 
E: phmverhoeven@hotmail.com  T: 0478-586961 

Vind jij het leuk om met stokken muziek te maken? 
Kom dan onze slagwerkers versterken! 

Je kunt eerst enkele proeflessen volgen.  
Dus lijkt het je leuk, geef je dan zsm op. 



 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
geen uitslagen    
    
Programma    
 
zaterdag 10 september 2016    
Excellent JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 14:30  
S.V. Oostrum JO17-1 SVOC'01 JO17-1 14:30  
ZSV JO17-2 S.V. Oostrum JO17-2G 15:00  
ST SV United/BVV'27 JO17-2 S.V. Oostrum JO17-3 15:00  
FCV-Venlo JO15-2 S.V. Oostrum JO15-1 13:30  
S.V. Oostrum JO15-2G SV Venray JO15-7 12:00  
S.V. Oostrum JO11-1 Wittenhorst JO11-2 9:00  
ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO11-4G S.V. Oostrum JO11-2 9:30  
Leunen JO11-2 S.V. Oostrum JO11-3G 9:00  
S.V. Oostrum JO11-4 ZSV JO11-4 9:00  
S.V. Oostrum JO9-1 ST SV United/BVV'27 JO9-2 11:00  
IVO JO9-1 S.V. Oostrum JO9-2 9:30  
S.V. Oostrum JO9-3 Volharding JO9-4G 11:00  
    

Senioren    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 3 september 2016    
S.V. Oostrum Vet. SVEB Vet. 7 - 3  
zondag 4 september 2016    
Leunen 1 S.V. Oostrum 1 0 - 4  
S.V. Oostrum 2 SV Venray 5 4 - 4  
VVV'03 VR1 S.V. Oostrum VR1 17 - 0   
    
Programma    
 
zaterdag 10 september 2016    
SVOC'01 Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
zondag 11 september 2016    
S.V. Oostrum 1 Olympia'18 1 14:30 Wedstrijdsponsor Verstappen Verpakkingen 
S.V. Oostrum 2 Toxandria 2 12:00  

 

 



 
 

Er zijn 17 prijzen te verdelen 
 
De ballon van diegene die het verst is gekomen mag als eerste één prijs uitkiezen, daarna mag diegene die als 
2e is geëindigd één prijs uitkiezen enz enz.  
De volgorde maak ik tijdens de uitreiking pas bekent. Dus nog even bibberen. 
 
Let op: De prijzen bestaan uit bonnen, dus iedere bon is 1 prijs die je in kunt leveren bij de desbetreffende 
sponsor/aanbieder. 
 

De 17 Prijzen zijn: 
 

 Tent van 5m x 5m voor één weekend; aangeboden door Manders verhuur 
 BBQ voor 5 personen inclusief salades; aangeboden door keurslager Biermann-Van den Eijnden 
 Twee keer één verspakket; aangeboden door Verswinkel MTS Jeuken-de Swart 
 Twee keer 4 personen tafelfriet met hamburger en één drankje p.p.; aangeboden door  
      ‘t Allemanscafé 
 Vier keer 1 uur bowlen; aangeboden door Restaurant-Bowling Venray  
 Twee keer één carnavalspakje voor kinderen ter waarde van €50,- per pak; aangeboden door 

Thetru Feestspecialisten  
 Twee keer 5 kaartjes van Attractiepark Toverland; aangeboden door de OOZO 

(Oostrumse Organisatie van Zelfstandige Ondernemers) 
 Heerlijke zondagsbrunch voor 2 personen; aangeboden door Hotel Asteria  
 Twee keer één kaartje van Attractiepark Toverland; aangeboden door Thetru Feestspecialisten 



SEPTEMBER  

10 Bloemenactie Aostrumse Zangkompeneej
13 Fietstocht KBO
15 Leolux Venlo (Rondleiding) ZijActief
19 Computeren KBO
20 Kienen KBO
21 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
26 Breifabriek (3 Dorpen) KBO
??? Uitwisseling met de Gagel TCO
??? Najaarscompetitie TCO
30 Boottocht (Regio) De Zonnebloem
30 Dag van de Ouderen (in de Watermolen) KBO
  

OKTOBER  
  
1 Uitwisseling met Swolgen TCO
3 Computeren KBO
4 Vincent van Gogh Museum (Servaas) ZijActief
5 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
10 Knutselen KBO
11 Kienen KBO
13 Herfstwandeling KBO
17 Computeren KBO
18 Wittem (3 Dorpen) KBO
19 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
19 Doemiddag De Zonnebloem
20 Heksen met een Glimbach ZijActief
22 Najaarsconcert (Lomm) Aostrumse Zangkompeej
24 Knutselen KBO
25 Jong voor Oud (Regio) De Zonnebloem 







Naam:

Adres:

Leeftijd:

Lever deze kleurplaat in op zondagmiddag 11 
september, tussen 15.00-18.00uur bij ’t Allemans-
café en ontvang een verrassing! De winnaars 
worden op dinsdag 13 september om 18.30 uur 
bekend gemaakt op de Kermis, je moet wel zelf 
aanwezig zijn om je prijs in ontvangst te nemen.

Kleurwedstrijd Aostrumse Kermis


