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13 oktober 2016

ZITTINGS-AOVENDEN KARKLINGELS 
 
Vreejdag 18 nevember en zaoterdag 19 nevember zien wèr de jaorlekse 
zittings-aovenden van òs Carnavalsvereniging. Ok dit jaor denke we d’r ien 
geslaagd te zien een moj programma vur ollie ien mekaar te zette mit 
butedäörpse artiesten en van aege bòjjem.  
 
Dit wilde nie missen, ge kunt de kaarte hale op de volgende daag: 
 
LET OP, de verkoeëp is verplátst nor Zaoterdag 
 
Verkoeëp leeje: Allemanscafé Aostrum 

Zaoterdag 29 Oktober tusse 17:00 en 19:00  
  

(Ge mugt maximaal 4 kaarte p.p. mit neme) 
 
Vreeje verkoeëp: Allemanscafé Aostrum 

Zaoterdag 5 Nevember tusse 17:00 en 18:00  
Pries € 12,50 ,- 

 
Noa de vreeje verkoeëp zien d’r nog kaarte áf te hale beej: 
 
Bob van Mil, Wester Thienweg 3  
Arjan Kempen, Hoefslag 5 
 
De Kemmissie Zitting 
 
 



ZATERDAG  22 Oktober 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Data  Tijd  Plaats

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

17 okt. 18.45u. Repetitie jeugdorkest
 20.00u. Repetitie orkest
19 okt. 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

22 okt. Inzamelen oud papier



Zondag 16 okt. 9.30 uur: Hoogmis (pater R. Willemsen) (Gemengd Koor)          
 
 Wim Pouwels, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.        
 
Dinsdag 18 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.           
  

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

Onze samenleving bestaat tegenwoordig uit een zeer uiteenlopende groep mensen. Ieder met ver-
schillende normen, waarden en tradities. Mede hierdoor is de beleving van afscheid nemen of het 
herdenken van onze naasten enorm veranderd... Vanuit deze gedachte zal dit jaar de tweede editie 
van het initiatief ‘Òs gemis’ plaats vinden. Dit om iedereen binnen de gemeenschap van Oostrum 
een plek en de gelegenheid bieden om hun overledenen in een sfeervolle omgeving te gedenken. 
Een herdenkingsbijeenkomst voor jong en oud, vrij toegankelijk voor iedereen. Alleen of samen met 
anderen stilstaan bij onze dierbare overledenen, ongeacht waar deze begraven of gecremeerd zijn. 

Zet alvast in je agenda: Òs gemis; een avond waar voor iedereen ruimte zal zijn voor verbonden-
heid, herkenning, samenzijn en beleving. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 5 november 
2016, vanaf 18.30 uur op begraafplaats Trans Cedron in Oostrum. Verdere info volgt nog... 
Kijk ook eens op www.osgemis.nl voor meer info en een foto-impressie van Òs gemis 2015.





  Vier seizoenenwandeling:                                 
 Herfst in het Maasheggengebied  

 
Op zondag 16 oktober organiseert IVN Geijsteren-Venray in het 
afwisselende landschap rondom Groeningen de herfstwandeling 
in het kader van de 4-seizoenen-wandelingen. We starten om 
10:00 uur bij de kleine parkeerplaats (Schans 4) bij de St. 
Antonius- en Nicolaaskapel in Groeningen. Deelname is gratis. 
Lengte van de wandeling 5,7 km (2,5 uur).  
 
De herfst heeft zijn intrede gedaan: tijd voor de laatste 
seizoenenwandeling van 2016. De natuur trakteert ons op nog een 
laatste kleurenexplosie alvorens ze haar jaarcyclus afsluit. Bladeren 
van bomen kleuren geel, bruin en rood. Bessen voegen daar nog 
oranje, blauw en paars aan toe. Paddenstoelen in alle denkbare en 
ondenkbare kleuren en vormen. De kleurenpracht geeft extra 
cachet aan de verschillende landschapselementen in het gebied:   
de stroomrug, de oude Maasarmen, de uiterwaarden met de 
Maasheggen, de beboste rivierduinen en de zandverstruivingen. 
De Herfst is ook oogsttijd. In de Maasheggen bessen van meidoorn, 
vlierbes en, na de eerste vorst, sleedoorn. Op de Groeningse 
Bergjes vinden we noten van de beuk en de eik. We sluiten deze 
laatste seizoenenwandeling af met een bescheiden 
‘preuvenementje’ van producten uit het gebied. 

 
 
 
 

 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.  
  
Matroesjka   Lezing en workshop 
 
Datum:  dinsdag 8 november 2016 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang:  20.00 uur. 
 
 

Tijdens deze avond wordt door Mw. Olga Verstappen een lezing en 
een workshop verzorgd. Er wordt een Power Point Presentatie over 
Matroesjka gegeven.  
 
Daarna kun je een eigen matroesjka-set gaan schilderen. Het 
schilderen van matroesjka is een bijzondere manier om de band 
tussen vrouwen te symboliseren. Deze pop, de moederfiguur, staat 
symbool voor groei en bescherming. 
De kosten voor de workshop zijn € 10,00 per persoon, dit is inclusief 
alle materialen ( verf, matroesjka-set van 3 popjes van ±  12 cm., 
kwasten) 

 
Opgeven voor deze workshop kan tot 18-10-2016 bij Annelies Joosten. (tel. 580848 of mail: hay.joosten@home.nl) 
 
Je kunt ook alleen de lezing bijwonen, dan hoef je je niet aan te melden. 
 
 
 



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

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

RICHMOND WOON- EN EETKAMER MEUBELEN

RICHMOND tafels, stoelen en kasten 
van de modellenlijn Oakdale, BIJ HENK BOVEE

NIEUW PRIMA PASSEND BIJ ONZE KEUKENS

  

  
 
 
 
 
 
 
 

In week 41 zijn de aanbiedingen: 
 
 

5 BOOMSTAMMETJES 
500 GR. SPEKLAPPEN 

500 GR. SCHNITZEL 
 

SAMEN VOOR € 9,90 
 
 

PROEF & BELEEF …  EDELBRONS 



DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.  
  
 
Heksen met ’n glimlach! 
 
 
Datum:  donderdag 20 oktober 2016 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang:  20.00 uur. 
 
 

HEKSEN BESTAAN !!!!   
 

Heks  Petroesjka Splint uit Arcen had al in de kinderschoenen (onbewust) een 
verbondenheid met heksen en hekserij.                                                                                      
 

Hekserij is haar levensvisie en levenswijze. Het mysterieuze en geheimzinnige 
rondom hekserij zal zij op nuchtere wijze ontrafelen.   
 
Hekserij is een leven vol passie… en…… een leven waarin veel gefeest wordt….  
Op gezellige, informatieve en informele wijze zal Petroesjka die avond samen met 
ons door haar leven als heks  EN door haar heksenleven “vliegen……”  
  

  

 
 

Limburgs top talent Eva Wijnen in de Mariakapel te Holthees. 
 
Op zondagmiddag 16 oktober staat Eva Wijnen op het muziekpodium van de Mariakapel te Holthees.                  
In de pers wordt zij “het top talent van Limburg” genoemd, en volkomen terecht. Al vanaf het eerste 
nummer bezorgt Eva’s stem en timing  je kippenvel.  Zodra deze jonge zangeres haar mond open doet, 
verbaast zij haar publiek met haar doorleefde-, volwassen stemgeluid en heel specifieke sound. 

Al op 14-jarige leeftijd deed zij mee met “The voice of 

Holland kids”.  Zowel Marco Borsato, Nick en Simon 

als Angela Groothuizen waren direct verrast en bereid 

haar verder te begeleiden in haar zangcarrière. Eva 

koos voor Angela Groothuizen die van dit jonge talent 

een top talent maakte.   Haar volwassen stemgeluid 

en haar bijzondere timing blijven het publiek 

verrassen. 

Of het nu met de nauwsluitende begeleiding van Joris 

Janssen is, met haar strakke band Otherwise, of als ze 

met een groot orkest op de planken staat: Eva 'pakt' het publiek. Vooral liefhebbers van Stone en Fleetwood, Bill 

Withers, Stevie Ann,  Alicia Keys, en  Joss Mac komen aan hun trekken. Vanwege het intieme karakter van onze kapel zal 

Eva Wijnen deze middag niet begeleid worden door haar band “Otherwise”,  maar door  Joris Janssen op piano en op 

gitaar. Door de keuze voor deze begeleiding zal het concert van Eva een prachtig-, intiem concert worden.                                 

Het concert begint om 15.30 uur en de entree bedraagt € 12,50. Kaarten zijn te reserveren via 0478 634869 0f via 

www.mariakapel.nl  

 



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



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

Kennis opfrissen met Verkeerstreffen Veilig Verkeer Nederland. 
Een dame/heer in het verkeer, houdt zijn/haar verkeerskennis up-to-date! 
 
Datum: donderdag 3 november 
Locatie: De Watermolen 
Aanvang: 14.00 uur 
Opgave: vóór 26 oktober bij Els Hermsen, tel. nr. 511405, mobiel 06 38417711,  
  email: elshermsen@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

Er wordt veel gesproken en geschreven over de senioren in het verkeer. Senioren zijn in het verkeer een kwetsbare 
groep. Duidelijk is gelukkig ook dat senioren over het algemeen zeer beheerst deelnemen aan het verkeer. De meesten 
gedragen zich als de spreekwoordelijke dame of heer in het verkeer!  
 
Om die dame of heer in het verkeer te blijven, is het belangrijk de kennis van de verkeersregels regelmatig op te frissen. 
De regels veranderen immers elk jaar opnieuw. Daarom biedt Veilig Verkeer Nederland een ‘Verkeerstreffen’ aan om 
uw kennis van de verkeersregels en -gedragingen snel, goed en ook nog gezellig bij te spijkeren.  
VVN biedt een programma dat bestaat uit een interactieve quiz met vragen en verkeerssituaties. Met veel aandacht 
voor het gebruik van de E-Bike en fietsgedrag in het algemeen. Ook afleiding in het verkeer komt aan bod, denk aan 
telefoons, reclame en gesprekken. Iedereen kent daar wel voorbeeld van.  
 
Alle deelnemers worden daarnaast uitgenodigd verkeersknelpunten in hun omgeving te bespreken,               
liefst met foto’s van de situatie waar het om gaat.  
 
Kortom een interessante, nuttige en gezellige manier om samen de veranderingen in het verkeer te bespreken en te 
leren hoe daar mee om te gaan.  
 
Zo kunnen we er samen voor zorgen dat senioren de dames en de heren in het verkeer blijven! 
 
 

 
 
 
 

 

DINSDAG  18  OKTOBER  :   D A G R E I S  WITTEM   
 
De dagreis naar Wittem gaat door! 
 
Voor diegenen die zich hebben opgegeven: 
 
08:35 uur - Vertrek Oostrum, Kerk, Mgr. Hanssenstraat 22 





DE WATERMOLEN OPEN OP DE 
VRIJDAGMIDDAGEN. 
Vanaf vrijdagmiddag 21 oktober zal de Watermolen ook op de 

       vrijdagmiddagen open gaan van 14.00 tot 16.00 uur. 

Tijdens de opening van de herinrichting Watermolen d.d. 24 juni j.l. hebben we dit voornemen al aangegeven.  
Voorlopig worden er nog geen vaste activiteiten georganiseerd. Maar er kan gekaart worden. Het zou leuk zijn als we 
een of meerdere groepen m.b.t. “rikken “kunnen formeren. Ook kan ieder in de boekenkast een boek meenemen/ruilen  
onder het motto: “geef een boek en neem een boek” . We hopen dat we binnenkort ook kunnen melden dat er op de 
vrijdagmiddagmiddag dan ook boven biljart gespeeld kan worden. We zullen dat op tijd laten weten.  

Maar u bent ook welkom voor een praatje, een vraag of een kopje koffie/thee . Aan het spelen met de 
kinderen/kleinkinderen  buiten de Watermolen ?  Aan het Jeu de boulen ? Wij zijn open ! Kom gerust samen binnen.          
De Watermolen is er voor jong en oud ! 

Op geregelde tijden zullen we wel een activiteit organiseren:                                                                                                                   
       een film uit de oude doos – een quiz – een wandelactiviteit  etc.  

U begrijpt dat we ook vrijwilligers nodig hebben om dit van de grond te krijgen want er zal steeds een basisbezetting van 
twee personen nodig zijn. Doet u mee…..laat het ons dan weten. 

U kunt zich opgeven als vrijwilligers bij één van de bestuursleden.          Bestuur KBO 

 

 
 
 
     www.bouledromevenray.nl  

Jeu de Boules 
 
Start Jeu de Boules  “Harry Maessen Wintercompetitie”  2016 – 2017 . 
 
De stichting “Een Bouledrome voor Venray om omstreken”, is weer  gestart met een nieuwe wintercompetitie Jeu de 
Boules in haar prachtige Bouledrome op het Speulpark aan de Hoopweg. Dit wordt de vijfde in successie. De competitie 
is ook nu weer genoemd naar de hoofdsponsor van deze competitie   "Harry Maessen". 
Uit Venray en haar kerkdorpen spelen 16 teams mee, elk  bestaande uit 6 spelers . Deze 6 spelers zijn verdeeld in 3 
doubletten. Iedere competitiedag speelt een team 3 wedstrijden tegen een team van een andere vereniging .De 16 
teams zijn verdeeld in een A en een B poule. De wedstrijden worden gespeeld in de periode van 8 oktober 2016 tot en 
met 25 maart 2017. Op zaterdag 22 april vindt de finale plaats. 
Het kan niet anders dan dat we ook deze competitie, met weer veel deelnemers, een spannende en sportieve strijd 
zullen gaan beleven. Veel teams zij aan elkaar gewaagd, wie wordt er nu winnaar is  gewoon niet te zeggen. 
 

Uitslag 1e wedstrijd Poule A 8-10-2016 
 

1 BCM Merselo             3  -  7  -   40 
2 Hedse Boulers 2        3  -  7  -   37 
3 Piëlboulers 2              3  -  7  -   29 
4 Oostrum 1                  2  -  5  -     9 
5 JBC Venray 80 1        1  -  4  -    -9 
6 Piëlboulers 1              0  -  2  -  -29 
7 Lönse Boulers 1         0  -  2  -  -37 
8 WellVenBerg              0  -  2  -  -40 
 
De volgende competitiedag is 22-10-2016 Poule B. Aanvang 10.30 uur.  Aanwezig zijn 10.00 uur. 
 



FESTIVAL

ZATERDAG 22 OKTOBER 

WIJ HEBBEN WAT TE VIEREN!

U KOMT TOCH OOK ? 

infodag van 10:00 uur tot 17:00 ! 

OIRLOSEWEG 4 5807 EG OOSTRUM 0478-581997 info@ttlcusters.nl

Kom eens kijken in de keuken van ons 
tandtechnisch laboratorium

IN HUIS 

IMPLANTOLOGIE!
NIEUW !!

MEER DAN 45 JAAR BESTAAN VAN ONS BEDRIJF!
MODERNISERING VAN ONS PAND

EIGEN IMPLANTOLOGIE PRAKTIJK IN HUIS
MODERNE APPARATUUR

DIVERSE IMPLANTAATTECHNIEKEN
 PROTHESE

KROON EN BRUGWERK 
DESKUNDIG PERSONEEL 
TEVREDEN PATIENTEN 

Voor muzikale ondersteuning, een hapje en een drankje wordt gezorgd!
En voor de kinderen hebben we een springkussen klaarstaan!

Dankzij u hebben we deze mijlpaal gehaald!



TCO zet zich schrap 
 
Uit de interne verslagen van TCO van de najaarscompetiewedstrijden Zuid van de KNLTB “                                             
Het was weer een spannende dag voor de aan de zijlijn zittende captain. Maar de teamleden hebben                    
het weer uitstekend gedaan. Niet duidelijk is of de jeugdige invloed van Jacqueline Wies geinspireerd                  

heeft tot nog meer daadkracht”. (De winst werd hier binnengehaald).  
 
 
“ De KNLTB najaarscompetitie voor het team gemengd dubbel 35+ is 
inmiddels in volle gang. In de nieuwe tenues, gesponsord door InteracZie uit 
Oostrum, wordt nog volop gestreden voor het kampioenschap in deze 
klasse” . “ Mooi verzorgd tennis en weinig fouten zorgde voor een 
aantrekkelijke wedstrijd om naar te kijken”. 
En dan een dag buiten het competiteverband:  
“ Zaterdag 1 oktober was de jaarlijkse uitwisseling met tennisvereniging ’t 
Löbke in Swolgen. De deelnemers van TCO werden zeer gastvrij verwelkomt 
in hun fraaie paviljoen, waar ’n royaal ontbijt klaarstond”.  
Kortom het tennis in Oostrum staat hoog in het vaandel. Er wordt gestreden 
voor wat de dames en heren waard zijn.  
 

Met zo’n outfit klaar voor het kampioenschap !? 
 
Niet alleen in competitieverband, maar soms ook recreatief.                                                                                                                              
Niet alleen de heren, maar ook de dames verstaan hun mannetje!                                                                                                               
De tussenstanden na vier competieweken KNLTB zijn: 
Gemend dubbel 35+ - de tweede plaats. 
Gemengd Dubbel 55 + - een gedeelde derde plaats met Deurne. 
Heren dubbel 50+ - Zij nemen sinds afgelopen vrijdag de laatste plaats              
in en  Heren dubbel 35+ de 7-de plaats.  
 
 
Het was spannend bij deze, uiteindelijk gewonnen,                                                                                                                                   

match bij TC de Meijvink in Asten.                                                                                                                                                                         
(In totaal ging TCO HD 50+ hier echter met 3-1 ten onder)  

 
 

Er Er zijn nog drie weken te gaan. Nog alle kans om die posities te                    
verbeteren    en voor het Gemengd Dubbel mogelijk nog om het 

kampioenschap te behalen!                                                                                       
Heel Oostrum duimt er voor.  

 
 
 

Gastvrij onthaal bij TV ‘t Löbke te Swolgen 
 
Sinds vrijdag hebben we ook bankzitters. Met vereende krachten werden                                                                        
een zestal banken in elkaar geschroefd.                                                                                           
Zo wordt het steeds leuker om te vertoeven bij TCO. Voor de bezoekende clubs, 
maar (en vooral ook) voor de leden  die hier veel tennisplezier ondervinden en ook 
voor de toeschouwers die het tennispark van TCO steeds meer  beginnen te vinden! 
Kortom: TCO een bloeiende club. Kijk ook maar eens op www.tcoostrum.nl 
 
          
 Er worden veel toeschouwers verwacht bij TCO….. 

 
 



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
11 Sint Maartenviering De Meulebeek
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
  



Vorst op komst 

Er is vorst op komst. Of liever gezegd unne vorst. En die is er waarschijnlijk al voordat de 
echte vorst zijn intrede doet. Op 12 november wordt het best bewaarde geheim van 
Oostrum onthuld. Wie trekt er vanaf dat moment de kar? De kar die door Rob Jeucken de 
afgelopen jaren goed in beweging is gezet. Wie durft het stuurwiel van de oude vorst over te 
nemen, zonder in de greppel te belanden? Met of zonder een hele colonne varkens achter je 
aan. Rob hield de wagen goed op koers. De lat is hoog gelegd. Hij kon er maar net met zijn 
vrachtwagen onderdoor.  

Op toepmaandag was daar ineens een what’s app groep. De nieuwe ‘vorst’ besloot de 
spanning alvast op te voeren. Zijn eerste bericht luidde: “Zoeë… Vannemiddag ’s efkes lekker 
toepe ien AMC. Bin wel wat latter… tot drék!” Het bijgevoegde nummer is 06-30356694. Hij 
heeft dus ook nog de moeite genomen een extra simkaart aan te schaffen, zodat hij met een 
geheim nummer te werk kan gaan. Ik kon bijna de reflex niet onderdrukken om gewoon dit 
nummer te bellen. Want ja, hoe simpel kan het zijn? “tuut… tuut… Met Bart!” “Ah, ik heb je 
te pakken, zie je wel, we wisten allemaal dat jij het zou worden. Proficiat alvast!” 

Maar nee, ik heb niet gebeld. Ik weet dus niet of Bart aan een geheime missie is begonnen, 
want voor hetzelfde geld krijg je Roy aan de lijn. Of aan de lijn is het tegenwoordig ook niet 
meer, want alles gaat draadloos. Mmmmm.. draadloos. Wel GPS, ah, is dat dan een idee. De 
GPS tracker aan en hup, je ziet dat de telefoon ergens op de Eijkenhof ligt, bij Ruud op tafel. 
Of op de Randenrade, want daar woont zijn broer, en die weet zijn mondje ook wel te 
roeren. 

“Pling” ah, een nieuwe hint in de groep met 256 deelnemers - maar waar er inmiddels nog 
maar 107 van over zijn die het geduld kunnen opbrengen om uiteindelijk via die groep ook 
helemaal niks wijzer te worden – even kijken dan. Manchetknopen, of zie ik een foto van een 
inimini-klingel? De tekst eronder word ik ook al niet wijzer van ‘ondanks de warme 
combinatie van Celcius en Molenaar voel ik de vorst dichterbij komen’… Ja, dat voel ik ook, 
maar wel een vorst die in raadselen spreekt! 

Nog een vraag die me bezig houdt. Sjoerd die als eerste de net aangemaakte groep verliet, 
maar door de nieuwe vorst inmiddels weer zijn intrede bij de groep heeft gedaan. Waar is 
dat goed voor geweest? Ach, tegen de tijd dat dit krantje op de mat ligt, hebben we nog een 
maand te gaan. En maand voordat het geheim is onthuld. In de what’s app groep zal het 
antwoord niet zitten, dus ik blijf vooral goed om me heen kijken. Want een prins verraadt 
zichzelf ook soms door ineens op heel veel plekken op te duiken. En Bart duikt al op heel 
veel plekken op, dus dat is geen reden om hem te verdenken. Maar ik doe het toch… 

 

Ikke van het genootschap 



Aktiviteitenkalender   2017
  

JANUARI  
  
7 of 8 Liedjesmiddag/avond De Karklingels
14 Prinsebal De Karklingels
22 Jeugdprinsebal (‘s Middags) De Karklingels
  

FEBRUARI  
  
4 Snert toernooi TCO
8 Muziekmiddag De Zonnebloem
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
  

APRIL  
  
12 Kienen De Zonnebloem
  

JUNI  
  
14 Luchtmachtbasis De Peel De Zonnebloem
  

AUGUSTUS  
  
30 Spellenmiddag De Zonnebloem
  

OKTOBER  
  
18 Doemiddag De Zonnebloem
  

DECEMBER  
  
20 Kerstmiddag De Zonnebloem



SVO   VOETBAL 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 8 oktober 2016    
SV Venray JO19-2 S.V. Oostrum JO19-1 3 - 3  
S.V. Oostrum JO17-1 Ysselsteyn JO17-1 1 - 0  
Melderslo JO17-1 S.V. Oostrum JO17-2G   
S.V. Oostrum JO17-3 Wittenhorst JO17-4 1 - 2  
ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO15-1 - S.V. Oostrum JO15-1 4 - 5  
S.V. Oostrum JO15-2G Merselo JO15-1G 0 - 5  
S.V. Oostrum JO13-1G ST Sparta'18/Kronenberg JO13-2 3 - 4  
S.V. Oostrum JO11-1 ST SV United/BVV'27 JO11-1 2 - 5  
ST Stormvogels'28/HRC'27 JO11-1 S.V. Oostrum JO11-2 2 - 1  
S.V. Oostrum JO11-3G Montagnards JO11-2 0 - 11 Speler van de week Loek Ruhe 
SVOC'01 JO9-1 S.V. Oostrum JO9-1 8 - 0 Speler van de week Koen Wijnen 
S.V. Oostrum JO9-2 ST America/Meterik JO9-1 0 - 1 Speler van de week Joppe Litjens 
S.V. Oostrum JO9-3 Merselo JO9-3 1 - 0  
SV United JO7-3 - S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 3 - 5 Speler van de week Fabian Jeuken 
S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 - Montagnards JO7-1/Montagnards JO7-2 22 – 4  Speler v/d wk Jesse Pelzer 
    
Programma    
 
zaterdag 15 oktober 2016    
S.V. Oostrum JO19-1 Ysselsteyn JO19-1 15:00  
S.V. Oostrum JO17-1 Montagnards JO17-1 14:30  
Hegelsom JO17-1 S.V. Oostrum JO17-2G 15:00  
S.V. Oostrum JO17-3 Melderslo JO17-2 13:00  
S.V. Oostrum JO15-1 Volharding JO15-2G 13:00  
EWC'46 JO15-2G S.V. Oostrum JO15-2G 12:30  
GFC'33 JO13-1G S.V. Oostrum JO13-1G 11:30  
SV Venray JO11-2G S.V. Oostrum JO11-1 10:00  
S.V. Oostrum JO11-2 Sporting S.T. JO11-1G 9:00  
Volharding JO11-3G S.V. Oostrum JO11-3G 8:45  
S.V. Oostrum JO11-4 Sporting S.T. JO11-2 9:00  
S.V. Oostrum JO9-1 Sportclub Irene JO9-3 11:00  
ST SV United/BVV'27 JO9-3 S.V. Oostrum JO9-2 10:45   
EWC'46 JO9-2 S.V. Oostrum JO9-3 9:00  
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 - SV United JO7-1/SV United JO7-2 11:30  
Ysselsteyn JO7-3/Ysselsteyn JO7-4 - S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 10:30  
    

Senioren    
 

Uitslagen    
 
zaterdag 8 oktober 2016    
S.V. Oostrum Vet. Leunen Vet. 0 - 0  
zondag 9 oktober 2016    
S.V. Oostrum 1  vrij  
Montagnards 2 S.V. Oostrum 2 0 - 1  
America 2 S.V. Oostrum 3 1 - 1  
S.V. Oostrum 4 Wittenhorst 8 6 - 0  
S.V. Oostrum 5 Hegelsom 3 3 - 1  
Excellent VR2 S.V. Oostrum VR1 7 - 0  



Programma    
 
zaterdag 15 oktober 2016    
SVV Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
zondag 16 oktober 2016    
S.V. Oostrum 1 RESIA 1 14:30 Wedstrijdsponsor: CR8LAS 
S.V. Oostrum 2 Excellent 2 12:00  
S.V. Oostrum 3 Meterik 2 10:00  
SVOC'01 3 S.V. Oostrum 4 11:30  
Sporting S.T. 3 S.V. Oostrum 5 10:00  
S.V. Oostrum VR1 SC St Hubert VR2 11:30  

 

 SVO korfbal 
 
Uitslagen      Speelster van de week 
 
Oostrum E 1 – De Peelkorf E 4  9 – 0  Lieke van Rengs
   
Oostrum E2 – Oranje Wit E2  4 - 6  Phileine Heldens 
     
Programma 
 
15 Oktober 
 
SVOC’01 E1 -  Oostrum E1  14.15  Oirlo 
Lottum E1 – Oostrum E2  10.30  Lottum 
    
 
     
 
 
 
      
 
 

 
 
 
 
 
 
Tijdens de eerste indoor selectiewedstrijd dressuur kwam  
Aukje Poels met haar paard Elan uit in de klasse M1. 
De combinatie behaalde een 3e prijs met 198,5 punten. 
 

 






