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Oostrum,  1 oktober 2016 
 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum. 
 
Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 11 oktober 2016  in de Watermolen 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Namens de dorpsraad 
 
B.M.M. Künen, voorzitter 
 
 
 

Agenda: 
 

1. Opening door de voorzitter. 
2. Vaststelling van de agenda 
3. Notulen vergadering  10 mei 2016 
4. Toekenningen leefbaarheidsfonds: 
5. Stand van zaken en mededelingen: 

 Herinrichting Mgr Hanssenstraat 
 Inritconstructie Mgr. Hanssenstraat/Stationsweg 
 Via Venray 
 Woningbouw Oostrum oost 
 DOP 
 Ontsluiting BAM terrein 

6. Verzekering aktiviteiten 
7. Rondvraag. 

 
 

 



ZATERDAG  8 Oktober 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Data  Tijd  Plaats

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

 

Poetshulp gezocht 
 
Uren in overleg 
 
Voor info : 
 
Ton Broeren 06 - 49 93 70 70 

 



Zondag 9 okt. 9.30 uur: Bedevaartsmis van de parochie Oirlo!           
                 (Pastoor H. te Plate en koor van Oirlo)

	 Martien	Reijnders	en	overleden	familie,
	 Tonie	Ewals	en	Thei	Claessens,
	 Jan	Zegers	en	Johanna	Camps,			
	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,	
	 Familie	Vennekens-Verschuren	en	wederzijdse	familie.								
 
Dinsdag 11 okt.  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.             
   

 

Steun de Oostrumse verenigingen 
Met de clubkas campagne gaat de Rabobank Horst-Venray een flink bedrag verdelen onder alle 
verenigingen die daarvoor een initiatief hebben aangemeld. Leden van de Rabobank kunnen 5 

stemmen verdelen over de initiatieven. De pot wordt 
evenredig verdeeld met het aantal stemmen dat een 
initiatief ontvangen heeft. U kunt uw stem uitbrengen 
in de periode van 4 t/m 17 oktober. 

Wij hebben ons als harmonie van Oostrum ook  
aangemeld (met als initiatief ons aanstaande 100-jarig 
jubileum, waarvoor we inmiddels gestart zijn met de 
voorbereidingen). En met ons hebben nog 9 andere 
Oostrumse verenigingen een actie aangemeld bij de 
clubactie van de Rabobank. Wij willen niet gaan 
vechten om stemmen tegen onze collega Oostrumse 
verenigingen. Wij willen liever samenwerken. 
Natuurlijk vinden wij het leuk als u uw stem uitbrengt 

op ons, maar wij gunnen het evenzeer aan: Alvertje Hengelsportvereniging, Bowlingvereniging 
Venray,  CV de Karklingels Aostrum, KBO Oostrum, koor Harmony, LR Nobel Oostrum, TC Oostrum en 
ZijActief Oostrum. 

Bent u lid van de Rabobank stem dan vooral en stem op een Oostrums initiatief. Bent u nog geen lid 
maar wilt u wel stemmen. Wordt dan snel lid.  

Harmonie SMT Oostrum 
 

 





 
 Mini-paddenstoelencursus 
 

 
Het is herfst: dus het is paddenstoelentijd! IVN Geysteren-Venray organiseert een minicursus paddenstoelen onder 
leiding van Gerard Kompiet. De twee theorieavonden zijn op de woensdagavond 19 en 26 oktober. De veldles is op 
zaterdagochtend 29 oktober. Kosten voor deze cursus bedragen € 30,- (IVN-leden € 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 o.v.v. paddenstoelencursus.  

 
Paddenstoelen, mensen staan vaak stil bij deze wondertjes 
der natuur en zouden er meer van willen weten.                                   
Dat kan nu. IVN Geysteren-Venray biedt met een                                             
mini-paddenstoelencursus de mogelijkheid om enigszins 
wegwijs te worden in de paddenstoelenwereld. 
Natuurfotograaf en natuurkenner Gerard Kompiet verzorgt 
de lessen.  
 
Tijdens de theorieavonden komen allerlei onderwerpen in 
woord en beeld aan bod: wat zijn paddenstoelen; hoe 
komen ze aan voedsel; wat is hun plaats in de 
natuurkringloop; saprofyen en parasieten; voortplanting; 
sporenvorming; heksenkringen en ga zo maar door.                           
In beide lessen komt een groot aantal soorten uitgebreid aan 
de orde. Tijdens de veldwandeling gaan de deelnemers op 
onderzoek in de natuur om deze paddenstoelen terug te 
vinden in het veld. Waarschijnlijk vinden we niet alle 
behandelde soorten, maar we vinden ongetwijfeld ook 
paddenstoelen die tijdens de lessen buiten beschouwing zijn 
gebleven. 
Deelnemers krijgen beschikking over het voor deze cursus 
ontwikkelde materiaal, zodat ze later alles nog eens op hun 
gemak kunnen bekijken. Kortom als u voortaan tijdens uw 
wandelingen met meer kennis van paddenstoelen wilt 
genieten, dan biedt deze minicursus u daartoe alle kans. 

 
 

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

 

Clubkas-campagne van Rabobank Horst-Venray 
 
KBO Oostrum doet mee aan de Clubkas-campagne. Voorheen hebben we middels de Rabofietsdagtocht geld kunnen 
“verdienen”om de kas te spekken. 
 
Ieder lid van de Rabobank krijgt begin oktober post en tussen 4 en 17 oktober 2016 kunt u met een unieke code                                                
5 stemmen toedelen aan door de Rabobank aanvaarde clubs in de regio. KBO Oostrum is er daar één van. 
 
Per club zijn maximaal 2 stemmen toegestaan via een stemsite (dus online) uit te brengen. Mocht het u niet lukken               
via de computer, dan kunt u uw familielid uw unieke code geven om de stemmen uit te brengen. 
 
Er is € 100.000,- te verdelen, hoe meer stemmen wij als vereniging krijgen, des te meer geld voor de kas. 
 
Draagt u de KBO een warm hart toe, stem dan op ons. Geef dit ook door aan uw familie, kennissen en vrienden.  
 
Alle stemmen tellen!     Hartelijk dank voor uw stemmen! 
 
 



 

 

Heidseweg 33, 5812 AA Heide  www.twoonatelier.nl tel. 06-16476389            Like us on   

Sfeervolle winkel met alles 
op het gebied van: 

woondecoratie, meubels, 
brocante, verf, spreukborden 

baby en lifestyle. 
 

Openingstijden: 
dinsdag t/m zaterdag 

10:00 - 17:00 uur 
 
 

                                                                                 
 
 
 

                   
  

Nieuwe najaarscollectie 
 



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

 
Herfstwandeling Swolgen, Swolgerheide 
 
Datum: donderdagmiddag 13 oktober 
Vertrek: 13.00 uur parkeerplaats Watermolen 
Opgave: vóór 12 oktober bij Jan Aarts, tel. nr. 586091 
 
Hallo wandelvrienden 
 
Het 1e gedeelte van de wandeling start in Tienray, Meerlosebaan door de bossen en langs diverse vakantiehuisjes                
door Swolgerheide naar pauzeplaats Zaal Wilhelmina, tel. nr. 0478 – 691318. Dit is ± 4 km.                                                 
Koffie/thee en vlaai wordt aangeboden door de KBO. 
Het 2e gedeelte door buitengebied Meerlo, Tienray terug naar parkeerplaats auto’s. ± 3 km. 
Einde wandeling. Totaal ± 7 km. 
Zij die mee willen met andere auto’s betalen € 2,- aan de bestuurder.  
 
         Prettige wandelmiddag namens de KBO Oostrum 
 
 
 

Bridgecursus 
 
Enige tijd geleden is er door de KBO een (mini)enquêteformulier onder de leden verspreid. 
 
Een van de vragen was de interesse om te leren bridgen. Een aantal leden (voldoende om een cursus te starten) hebben 
hier positief op gereageerd. Wij hebben een bridgeleraar gevonden die bereid is om deze cursus te geven. De kosten 
hiervoor bedragen € 100,-- voor 12 lessen van 2 ½ uur, inclusief lesmateriaal.  
 
Om er zeker van te zijn dat de leden die destijds interesse hadden in een bridgecursus ook daadwerkelijk willen leren 
bridgen, vragen wij om je middels onderstaande invulstrook nogmaals op te geven en deze bij Tonny Duijn aan de 
Valkenkampstraat 20 in de brievenbus te deponeren. Per mail is ook mogelijk: secr.kbo.oostrum@hotmail.com 
Uiteraard zijn ook leden welkom die de enquête niet hebben ingevuld, maar wel interesse hebben in een bridgecursus. 
 
   
        Opgave uiterlijk 10 oktober a.s. 
 
 
De cursus wordt 12 weken gegeven in De Watermolen op donderdagmiddag van 13:30 – 16:00 uur. 
Start: donderdag 10 november 2016. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam: ………………………………………………….…….. Adres ………………………………………………………………………………….. 
 
neemt deel aan de bridgecursus en zal de kosten tijdens de eerste les aan de bridgeleraar voldoen. 
 
 





Ontwikkeling van de praktijk 
In januari 2016 opende Vita Oostrum zijn deuren. De praktijk voor fysiotherapie veranderde de voormalige 
pastorie aan de Mgr. Hanssenstraat 20 in Oostrum in een ruimte van deze tijd, om daarmee mensen met een 
hulpvraag op het gebied van het bewegingsapparaat van dienst te kunnen zijn. Olaf Schaeffers, ondernemer 
van Vita Oostrum, als ook van Vita Velden, startte als fysiotherapeut op deze nieuwe locatie. Inmiddels is de 
vraag in Oostrum en omgeving naar goede fysiotherapeutische zorg zo toegenomen, dat Kelly Swinkels en 
Riwa Delissen ook aan het team zijn toegevoegd.  
  
Het team van Vita Oostrum 
Olaf Schaeffers heeft zich gespecialiseerd als master in de manuele therapie. Hiermee kan hij een gedegen 
diagnose stellen, waarna een efficiënte behandeling, soms met “knakje”,  gegeven wordt. Daarnaast is hij de 
enige geregistreerde McKenzie therapeut in de regio. Wanneer een cliënt last heeft van rug- of nekklachten, 
kan hij in aanmerking komen voor deze behandelmethode. Hierbij krijgt de cliënt tools aangereikt om zijn 
eigen klachten direct positief te veranderen. Tevens heeft Olaf zich verdiept in de behandeling van 
hoofdpijnklachten. Na het volgen van de opleidingen die gegeven worden door hoofdpijngoeroe  
Dean Watson uit Australië, is Olaf één van de zes Watson Headache® Certified Practitioners in Europa. Tevens 
is Olaf ook gespecialiseerd in de handentherapie en heeft hij diverse cursussen gevolgd die gericht zijn op de 
behandeling van neurologische aandoeningen. Tenslotte is hij ook aangesloten bij het schoudernetwerk, 
nadat hij zich verder heeft bekwaamd in de behandeling van schouderklachten. 
  
Ook Kelly Swinkels is als master manueel therapie werkzaam bij Vita Oostrum. Daarnaast is zij master in de 
sportfysiotherapie. Hierdoor is zij de bewegingsspecialist die u kan begeleiden bij het voorkomen en/of 
behandelen van klachten ontstaan door het sporten. Tevens is ze als enige in de regio Certified Mulligan 
Practitioner, waardoor ze nog verder gespecialiseerd is in het herstel van gewrichtsbewegingen. Verder is 
Kelly ook lid van het schoudernetwerk en van het voorste kruisbandnetwerk, nadat zij zich verder verdiept 
heeft in de behandeling van deze klachten.  
  
Als laatste is Riwa Delissen het team komen versterken. Zij heeft zich gespecialiseerd in de lymfe-drainage. 
Wanneer u geconfronteerd wordt met vochtophopingen (oedeem), dan is Riwa met haar expertise diegene 
die u daarbij kan helpen. Ook als u te maken krijgt met de ziekte kanker, bent u bij haar aan het goede adres, 
omdat zij afgestudeerd master is in de oncologische fysiotherapie. Tevens heeft Riwa de aantekening voor de 
behandeling van etalagebenen, claudicatio intermittens genoemd. 
  
Verder zijn alle drie de fysiotherapeuten geoefend in kinesiotaping en staan ze natuurlijk ook voor u klaar 
voor de algemene fysiotherapeutische handelingen. 
  
Juiste adres 
Zoals u ziet is Vita Oostrum de praktijk voor fysiotherapie waar 
op een hoog niveau wordt gewerkt aan het verbeteren van  
uw gezondheid. Bovendien hebben we contracten met alle 
ziektekostenverzekeraars, waardoor het mogelijk is de  
behandelingen te declareren, afhankelijk van het door  
u afgesloten verzekeringspakket.  
 
U begrijpt het al:  
bij Vita Oostrum bent u aan het juiste adres! 
 
 
Mgr. Hanssenstraat 20 | 5807 BD  Oostrum | M 06 23 04 29 23 | W www.vitaoostrum.nl 



=== VIER NIEUWE SPONSOROVEREENKOMSTEN SV OOSTRUM === 
 
Dankzij vier sponsorovereenkomsten speelt heel SV Oostrum vanaf nu in dezelfde shirts.                                                                 
Alle jeugdteams en twee seniorenteams zijn van nieuwe shirts voorzien.  
 
Unieke sponsorsamenwerking jeugdshirts SV Oostrum 
 
Tot nu toe was het bij SV Oostrum alleen mogelijk om de A-jeugd te sponsoren. Voor de rest van de voetbaljeugd 
schafte SV Oostrum zelf de wedstrijdshirts aan, omdat het aantal spelers en teams per leeftijdscategorie elk seizoen 
anders is, en omdat de sponsorlogo's het dan lastig maken om de shirts te herverdelen. Bovendien was een groot deel 
van de jeugdshirts aan vervanging toe, maar was het vaste merk shirt niet meer leverbaar, waardoor eigenlijk alle shirts 
in één keer moesten worden vervangen. Een flinke kostenpost voor de club! 
 

Cr8las en Biermann 
 
Twee Oostrumse ondernemers hebben daarop de handen ineengeslagen voor een unieke samenwerking. Coen Litjens 
van las- en montagebedrijf Cr8las Groep, en Jan Biermann van slagerij Biermann-van den Eijnden besloten om samen 
met SV Oostrum elk een derde van de kosten van de nieuwe jeugdshirts (O17 t/m MF) voor hun rekening te nemen. 
Over de vraag welk logo op de rug zou staan en welk op de borst was men het gelukkig snel eens. Met deze 217 shirts 
kunnen alle 15 jeugdteams de komende vier jaar hun wedstrijden spelen. 

 
 
 

 

Bart Camps verlengt sponsorovereenkomst 3e elftal 
 
De sponsoring stopte niet bij de jeugd. SV Oostrum is erg blij dat Bart Camps Varkenshandel heeft besloten om de 
sponsorovereenkomst met het derde elftal met nog eens vier jaar te verlengen. Zo is ook dit elftal de komende vier jaar 
voorzien van een prima tenue! 
 

Alle jeugdspelers van SV Oostrum in nieuwe shirts, dankzij Coen Litjens en Jan Biermann (rechts op de foto) 
 



Krinkels nieuwe sponsor O19 

 
Ook de tenues van de A-jeugd waren dringend aan vervanging toe, maar Sport-inn uit Venray, de sponsor, had de zaak 
in de tussentijd gesloten. Gelukkig bracht Krinkels redding. Dit bedrijf houdt zich bezig met groen, infrastructuur, water 
en sport. Zij staken de A-jeugd, of zoals de KNVB het tegenwoordig noemt: de O19, compleet in het nieuw, inclusief 
trainingspakken en tassen. 
  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Allemanscafé sponsort veteranen 

 
Het Allemanscafé in Oostrum was al sponsor van het vierde en vijfde elftal, maar toen Björn Leijssen hoorde dat de 
veteranen behoefte hadden aan nieuwe shirts, bedacht hij zich geen moment! Voor de shirts werd hetzelfde merk en 
type gekozen als voor de andere seniorenelftallen en de rest van de jeugd, zodat heel SV Oostrum nu in dezelfde shirts 
speelt. 

 

 
 
 

 

Team O19 van SV Oostrum in de nieuwe outfit van Krinkels 

Het veteranenteam van SV Oostrum. met rechts 
sponsor Björn Leijssen van het Allemanscafé in Oostrum 

 

Björn Leijssen (Allemanscafé) overhandigt                 
het nieuwe shirt aan leider Piet Fleurkens 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFHALEN (OKTOBER) 

 

(A)    MAANDMENU VOOR  2 PERSONEN 
 

 

 Kipfilet met ketjap saus 

 Koe loe yok 

 Saté  

 Mini loempia 

 

 

(B)    MAANDMENU VOOR  4 PERSONEN 
 

 Babi pangang 

 Kipfilet met ketjap saus 

 Koe loe yok 

 Saté  

 Mini loempia  
 

 

( met nasi ,bami of rijst ) 

www.denschellaertwanssum.nl 



 

COLUMN. 

Algemene Beschouwingen. 

Heeft U afgelopen week genoten van het circus wat troonrede heet?/ 

Zittend in een tweede  hands koets, de gouden is immers in de revisie, mochten Willem en Maxima 
naar het publiek langs de kant zwaaien. 

Het was billen knijpen dit jaar, i.v.m. een verhoogd risico op aanslagen. Gelukkig is er niets gebeurd. 

Wat ook ieder jaar voor verrassingen zorgt, is de hoeden parade van de genodigde dames. 

Ook dit jaar weer 1-2en 3 persoons tenten op hun knar. 

Dan de algemene beschouwingen, die twee dagen in beslag namen en waar weer flink gesteggeld 
werd door fractie voorzitters en premier Rutte. Regelmatig werd mekaar flink de maat genomen.  
Het woordgebruik was niet veel anders als voorgaande jaren. Alleen de premier had er nog eens een 
extra lading aangegeven met zijn  “ pleurop, ga naar je land terug “. Het leek een beetje koren op de 
molen van onze albino Geert. Ook al werd er vanuit de Kamer op excuses aangedrongen, die kwamen 
er niet. Het zat hem te hoog, maar zijn hart en ziel hebben gesproken. Toch kan onze premier met 
zijn ministers en staatssecretarissen terug zien op een redelijk goede termijn van 4 jaar. 

We zitten weer in de lift. Toch zal en kan niet iedereen tevreden zijn, omdat bepaalde doelgroepen 
niet of nauwelijks profiteren van de zich herstellende economie. 

De deelbegrotingen, die de komende dagen worden besproken met de Kamer, kunnen daar 
misschien  nog wat  positieve veranderingen in aanbrengen. 

Bovendien, in maart 2017 zijn er nieuwe verkiezingen en daar gaat natuurlijk vooraf weer veel 
beloofd worden. Daar wordt nu al,een half jaar van te voren naar toe gewerkt. Voor die tijd zal er 
weinig ingrijpens te verwachten zijn, m.a.w. het kabinet zal  free-wheelent de 4- jaar uitzitten. 

Het zullen spannende verkiezingen worden met diverse partijen die straks weer een nieuwe regering 
moeten vormen en waarschijnlijk niet met twee partijen zoals nu. 

Een ding is nu al zeker, dat een bepaalde partij, hoe groot of klein ze ook zal worden niet zal kunnen 
regeren omdat ze daarvoor onvoldoende steun zal krijgen. Persoonlijk denk ik, goed voor Nederland 
en voor Europa. Als je geen verkiezingprogramma hebt, is dat ook niet verantwoord. Een A-4tje met 
wat kreten, is in mijn ogen geen verkiezingsprogramma. Ik betrap mij er zelf op dat ik ook al met de 
verkiezingen bezig ben.  Sorry, vergeef het mij. 

O  -  2. 

 





SVO VOETBAL 
 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 1 oktober 2016    
S.V. Oostrum JO19-1 ST Meterik/America JO19-1 afgelast  
SV Venray JO17-3 S.V. Oostrum JO17-1 5 - 0  
S.V. Oostrum JO17-2G Baarlo JO17-1 afgelast  
ST SV United/BVV'27 JO17-2 S.V. Oostrum JO17-3 8 - 1  
S.V. Oostrum JO15-1 Wittenhorst JO15-2G 2 - 3   
SV Venray JO15-7 S.V. Oostrum JO15-2G 2 - 4  
ST SV United/BVV'27 JO13-1 S.V. Oostrum JO13-1G 4 - 0  
Montagnards JO11-1 S.V. Oostrum JO11-1 2 - 8 Speler v/d week Tijn Kerstjens 
S.V. Oostrum JO11-2 Melderslo JO11-1G 2 - 0  
ST Stormvogels'28/HRC'27 JO11-2G S.V. Oostrum JO11-3G 11 - 0 Speler v/d week Romy van Oorsouw 
S.V. Oostrum JO11-4 ST SV United/BVV'27 JO11-5 4 - 3  
S.V. Oostrum JO9-1 Blerick JO9-1 0 - 6 Speler v/d week Rens Kessels 
EWC'46 JO9-1 S.V. Oostrum JO9-2 0 - 1 Speler v/d week Hasan Al-Abbasi 
SVEB JO9-2G S.V. Oostrum JO9-3 0 - 1  
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 - Volharding JO7-3G/Volharding JO7-4G 5 - 8 Speler v/d week Mats Peerlings 
Stormvogels'28 JO7-1/Stormvogels'28 JO7-2 - S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 3 – 16 Speler v/d week Tyler v.d. Bosch 
    
Programma    
 
zaterdag 8 oktober 2016    
SV Venray JO19-2 S.V. Oostrum JO19-1 13:30  
S.V. Oostrum JO17-1 Ysselsteyn JO17-1 14:30  
Melderslo JO17-1 S.V. Oostrum JO17-2G 15:00  
S.V. Oostrum JO17-3 Wittenhorst JO17-4 13:00  
ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO15-1 S.V. Oostrum JO15-1 13:30  
S.V. Oostrum JO15-2G Merselo JO15-1G 12:00  
S.V. Oostrum JO13-1G ST Sparta'18/Kronenberg JO13-2 10:00  
S.V. Oostrum JO11-1 ST SV United/BVV'27 JO11-1 9:00  
ST Stormvogels'28/HRC'27 JO11-1 S.V. Oostrum JO11-2 10:00  
S.V. Oostrum JO11-3G Montagnards JO11-2 9:00  
SVOC'01 JO9-1 S.V. Oostrum JO9-1 9:30  
S.V. Oostrum JO9-2 ST America/Meterik JO9-1 11:00  
S.V. Oostrum JO9-3 Merselo JO9-3 11:00   
SV United JO7-3 S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 8:45  
S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 Montagnards JO7-1/Montagnards JO7-2 11:30  
    

 
Senioren    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 1 oktober 2016    
SV United Vet. S.V. Oostrum Vet. afgelast  
zondag 2 oktober 2016    
S.V. Oostrum 1 Melderslo 1 1 - 1  
S.V. Oostrum 2 Stormvogels'28 2 3 - 1  
S.V. Oostrum 3 Leunen 4 2 - 1  
Ysselsteyn 4 S.V. Oostrum 4 6 - 1  
America 5 S.V. Oostrum 5 1 - 2  
S.V. Oostrum VR1 V.V. Holthees-Smakt VR 1 0 - 12  
    



Programma    
 
zaterdag 8 oktober 2016    
S.V. Oostrum Vet. Leunen Vet. 17:00  
zondag 9 oktober 2016    
S.V. Oostrum 1  Vrij  
Montagnards 2 S.V. Oostrum 2 11:00  
America 2 S.V. Oostrum 3 11:30  
S.V. Oostrum 4 Wittenhorst 8 10:00  
S.V. Oostrum 5 Hegelsom 3 10:30  
Excellent VR2 S.V. Oostrum VR1 11:00  

 

 

SVO korfbal 
 
Uitslagen      Speelster van de week 
 

Oostrum E 1  - SV Melderslo E 1  0 – 6 Eveline Moure 
 

Programma 
 

8 Oktober 
    
Oostrum E 1 – De Peelkorf E 4   10.00  Sportpark De Spar Oostrum 
Oostrum E2 – Oranje Wit E2   11.30 Sportpark De Spar Oostrum 
 
     
 
     
 
 
 
      
 
 

 Boottocht van de Zonnebloem  
 
Op vrijdag 30 september ging de Zonnebloem om 10 uur s ’morgens met circa 180 
deelnemers vanuit Wanssum varen richting Nijmegen. 

Wij werden ontvangen met een heerlijk kopje koffie met een lekker stuk cake erbij.  
 
Tot onze grote verrassing kwam er een accordeonist 
muziek maken. De sfeer was erg gezellig.   
Hier en daar werd een kaartje gelegd. 
Op het benedendek vond  een loterij plaats met 
veel prachtige prijsjes. Voor wie geen prijs had, was 
er een puzzelboek als cadeau. 
Rond het middaguur werden we geschut bij 
Sambeek, een interessante belevenis. 
 

 
Daarna doorvaren richting Cuijk. Daar werd het tijd om te keren. 
Inmiddels hadden we een heerlijk verzorgd diner achter de kiezen, en konden we er weer 
tegen voor de terugtocht. 
Na een prachtige tocht en goede verzorging de gehele dag, kwamen we rond 16 uur 
tevreden en veilig weer in Wanssum aan. 
 
Het was geweldig! 
Een aanrader om volgende keer weer mee te gaan. 
 
 
 



  

OKTOBER  
  
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
31 Computeren	 KBO
  

NOVEMBER  
  
2 Servicepunt	Oostrum	open	van	11.00	-	12.00	in	De	Watermolen	 Servicepunt Oostrum
3 Themamiddag	(Verkeerstreffen)	 KBO
5 “OS GEMIS” (Op het Trans Cedron)
7 Knutselen	 KBO
8 Matroesjka	Lezing	&	Workshop	 ZijActief
10 Jaarvergadering	(20.11)	 De Karklingels
10 Algemene	Ledenvergadering	Roermond	 ZijActief
12 Uitkomen	Nieuwe	Vorst	(Aostrum)	 De Karklingels
14 Computeren	 KBO
15 Kienen	 KBO
16 Servicepunt	Oostrum	open	van	11.00	-	12.00	in	De	Watermolen	 Servicepunt Oostrum
18 Zitting	 De Karklingels
19 Zitting	 De Karklingels
20 Sinterklaasintocht	Oostrum	 Decembercomité
21 Knutselen	 KBO
24 Brandblussen	Thuis	Voorlichtingsavond	 ZijActief
30 Servicepunt	Oostrum	open	van	11.00	-	12.00	in	De	Oesterham	 Servicepunt Oostrum
28 Computeren	 KBO
Nov-Jan Najaarscompetitie	 TCO
  

DECEMBER  
  
8 Kerstengeltjes	maken	 ZijActief
12 Knutselen	 KBO
13 Kienen	 KBO
14 Kerstviering	 KBO
14 Servicepunt	Oostrum	open	van	11.00	-	12.00	in	De	Watermolen	 Servicepunt Oostrum
19 Computeren	 KBO
20 Kerstavond	 ZijActief
21 Kerstmiddag	 De Zonnebloem
28 Servicepunt	Oostrum	open	van	11.00	-	12.00	in	De	Watermolen	 Servicepunt Oostrum

  



2017  
  
JANUARI  
  
7	of	8	 Liedjesmiddag/avond	 De Karklingels
14 Prinsebal	 De Karklingels
22 Jeugdprinsebal	(‘s	Middags)	 De Karklingels
  
FEBRUARI  
  
4 Snert	toernooi	 TCO
11 Klingelbal	 De Karklingels
18 Verkoop	caravalskrant	 De Karklingels
19 Wagenoverdracht	en	receptie	Prins	 De Karklingels
22 Ziekenbezoek	 De Karklingels
24 Schoolcarnaval	 De Karklingels
25-28 Carnaval	 De Karklingels
  
MAART  
  
18 Lentetoernooi	 TCO





Koor Harmony en Orkest Flavour presenteren “Together in Music” 
Kaarten te koop bij café Back in Time of via info@koorharmony.nl 

 
 
Op zondag 9 oktober om 
14.30 uur presenteren Koor 
Harmony o.l.v. dirigent John 
Wauben en Orkest Flavour 
o.l.v. dirigent Wim Hamans          
de show “Together in Music”. 
Deze show vindt plaats in zaal 
Zeven van Hotel Asteria in 
Venray.                                        
Het koor en orkest nemen u 
mee in een gevarieerd 
programma met verrassende, 
ontroerende, vernieuwende 
en uitbundige momenten.                                        
Door de dirigenten, 
muzikanten, koorleden, 
solisten en diverse commissies 
is er hard, maar vooral ook 
met veel plezier 
samengewerkt om een mooi 
totaalplaatje te kunnen 
presenteren. 
 
 
Gastoptredens 
Tijdens deze middag zijn er 
ook nog diverse 
gastoptredens. Kinderkoor de 
Singeltjes en jongerenkoor 
Sing uit Venray treden op. Ook 
Drumband Jong Nederland uit 
Horst verzorgt een spetterend 
optreden. Muzikant Harrie 
Janssen uit Venray laat de 
verrassende mogelijkheden 
horen van de 
mondharmonica. Na afloop 
van het optreden is er een 
tombola met prachtige 
prijzen. De presentatie is in 
handen van Sjang Vollenberg.  
 
 

 
Kaartverkoop  
De kaartverkoop is in volle gang. Er zijn nog kaarten te koop (€ 12,50 per kaartje) bij café Back in Time en via de mail: 
info@koorharmony.nl. Op zondag 9 oktober zijn er een uur voor de show (vanaf 13.30 uur) bij zaal Zeven van Asteria 
ook kaarten te koop. 
 
Kom op zondag 9 oktober naar zaal Zeven en geniet van een bijzonder leuke middag! 
 
 
 


