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 HERRINRICHTING MGR. HANSSENSTRAAT 
 
 

 
Wellicht heeft u al ontdekt dat de afvalcontainers tijdelijk niet in gebruik 
zijn i.v.m. de werkzaamheden aan de Mgr. Hanssenstraat en de Hoefslag. 
We hopen dat deze eind oktober weer toegankelijk zullen zijn.  
Bij veel supermarkten kunt u uw afval kwijt en misschien kunt u voor uw 
buurman of buurvrouw, die daar niet zelf naar toe kan, ook een keer het 
plastic of glaswerk meenemen! 

 
 
Parkeren Dorpsplein:  
 
Voor aanwonenden is het mogelijk om de auto tijdelijk op het                                                               
dorpsplein neer te zetten. 
 
 
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met: 
 
Projectleider Martijn Schreven, 0478-523589 
martijn.schreven@venray.nl 
 
Toezichthouder Peter Duijkers, 0478-523463 
peter.duijkers@venray.nl 
 
 
          Dorpsraad Oostrum 
 
 
 
 
 



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

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Data  Tijd  Plaats

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

22 okt.  09.00u. Inzamelen oud papier
24 okt. 20.00u. Repetitie orkest
26 okt. 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

5 nov. Inzamelen oud papier
11 nov. St. Maarten
19 nov. Inzamelen oud papier
20 nov. Intocht Sint



Zondag 23 okt. 9.30 uur: Hoogmis (pastoor B. Clemens) (Gemengd Koor)          

 Piet en Mien Direks-Hellegers,
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.        
 
Dinsdag 25 okt.  9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (pastoor)  

Zondag 30 okt. 9.30 uur: Allerheiligen- en Allerzielenviering (pastoor B. Clemens),
 opgeluisterd door Harmonie Sub Matris Tutela,
 eerst in onze kerk en daarna op het kerkhof Trans Cedron. 

  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 verschillende normen, 
waarden en tradities. Mede hierdoor is de beleving van afscheid nemen of het herdenken van onze naasten enorm ve-
randerd... Vanuit deze gedachte zal dit jaar de tweede editie van het initiatief ‘Òs gemis’ plaats vinden. Dit om ieder-
een 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 verbondenheid, 
herkenning, samenzijn en beleving. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 5 november 2016, vanaf 
18.30 uur op begraafplaats Trans Cedron in Oostrum. Kijk ook eens op www.osgemis.nl voor meer 
info en een foto-impressie van Òs gemis 2015.

Mocht het die dag zeer slecht weer zijn dan zijn we helaas genoodzaakt de avond niet door te laten gaan en wellicht 
op een ander moment te organiseren. Jullie worden hierover uiteraard tijdig geïnformeerd via de website!





 
 

WELKOM VORST ……......????? 
 
 
Op zaoterdágmiddag 12 november organisiēre de Karklingels én middagmatinee waorien de 
bekendmaking van òzze neeje Vorst centraal zal staon. 
 
Op dit moment wört d’r hard gewerkt um de laeste puntjes op de spraekwoordeleke i te zette um 
d’r bieësteg moije middag van te make. Enne middag waorien ge kunt gón geniete van mesiek en 
enne hoeëp kwats, van aete en van drinke. Enne middag waorien òw kennis van òs verieëneging 
getest göt wörre en enne middag mit én optreeje van enne onvervalste vastelaovesmeens: 

  
Frans Pollux! 

 
Weej hebbe gekoze vur én middagprogramma umdat òzze neeje Vorst saoves al acte de presence 
mugt gaeve op ut (beslote) Vorsteraodsbal ien Wânssum. 
 
Ut programma ien d’n Oesterham zal um 15.00 uur beginne, waornao roond 17.00 uur de neeje 
Vorst bekend zal zien. Roond de klok van 19.00 uur löpt ut programma op zien aend. Már as geej 
genne zin het um dan al nor huus te gaon, hoeft dat netuurlek ok nie. 
 
D’n ientree van dizzen middag is gâns en gehieël vur niks. 
 
Zoeëas al geschreeve kunde dizzen middag ok geniete van lekker aete. Van én lekker waerm buffet 
um preciēs te zien. En wilde gaer bliēve aete, iets wat weej hieël schón zun viende, dan mòtte òw 
wel efkes opgaeve! De koste vur dit buffet zien 8,50 euro p.p. 
 
Opgaeve kan mit én smsje, appje of mailtje nor ieën van onderstònde nummers: 
 
Ozze neeje Vorst ???:  06-30356694 
Ozze âlde Vorst Rob:  06-25207046 
Of mit én mailtje nor:  vorstenbuffet@karklingels.nl 
 
Gaer huure weej vur móndág 7 november of geej gebruuk wilt make van ut buffet. 
 
Ut matinee roondum ut uutkomme van ozze neeje Vorst is toegankelek vanaf 15 jaor. 
 
Netuurlek hope weej òllie op 12 november allemól ien d’n Oesterham te meuge begroete um òzze 
neeje Vorst enne vliegende start te gaeve! 
 
En vergaet dus nie um òw efkes op te gaeve vur ut buffet. 
 
Gaer tot 12 november!  





            Beleef het donker op veel manieren:                           
 Nacht van de nacht in het Zwartwater 
 

Op zaterdag 29 oktober organiseert IVN Geijsteren-Venray een 
nachtavontuur in natuurgebied het Zwartwater in Venray voor volwassenen 
én kinderen. Deze nachttocht, georganiseerd in het kader van de Nacht van 
de Nacht, start tussen 19:30 en 20:30 uur. Het startpunt is de parkeerplaats 
bij Kuulenweg  (vanaf Beekweg de weg Zwartwater inslaan. Bij T-splitsing 
links). Liever geen zaklampen mee, we willen tenslotte genieten van het 
donker. Kosten: vrijwillige bijdrage. 
 
Op 29 oktober, de landelijke nacht van de nacht, is het nieuwe maan. Dat betekent 
dat er geen maan aan de hemel te zien is. Hoe toepasselijk om deze donkere nacht te 
vieren in het donkerste natuurgebied van Venray: het Zwartwater nabij Vredepeel. 
Tijdens deze avond kun je op veel manieren genieten van het donker: Wat is er 
spannender dan een nachtelijke tocht in donker natuurgebied? Het IVN heeft een 
route gemarkeerd in de bossen van het Zwartwater, zodanig dat niemand het risico 
loopt in het donker te verdwalen. Tijdens de tocht worden de deelnemers verrast 
met een aantal leuke activiteiten, zoals: een spannend verhaal van verhalenverteller 
Frans van de Pasch, het luisteren naar het piepen van vleermuizen met behulp van 
detectors, de sterrenhemel bekijken met een telescoop (mits het helder weer is) en we proberen zoveel mogelijk 

nachtvlinders te lokken op een wit doek. Voor de kinderen is er een 
speciale opdracht: Hoe goed ken jij de nachtdieren?                                              
Of misschien vinden ze het leuk om geluidenmemory te spelen. 
Op de start/finishplaats, waar een aantal vuurkorven staat, zal ook een 
stand zijn met koffie, thee en warme chocomel.  
 

Wat is de Nacht van de Nacht 
 

De Nacht van de Nacht is een jaarlijks terugkerend evenement in 
oktober, georganiseerd door de Milieufederaties en Stichting Natuur & 
Milieu. Tijdens de Nacht van de Nacht worden op honderden plaatsen 
in Nederland activiteiten georganiseerd die de schoonheid van echte 
duisternis benadrukken. 

 

 
Natuuractiviteit voor kinderen in herfstvakantie 

 
 
IVN Geysteren-Venray organiseert elk jaar in mei- en herfstvakantie leuke natuuractiviteiten voor de jeugd, 
zoals speurtochten, hutten bouwen of gewoon lekker struinen door de natuur.                                                                           
Dit jaar is er op dinsdagochtend 25 oktober een ontdekkingstocht voor jeugd van 6 tot 12 jaar                        
naar de verborgen schatten van landgoed Geysteren. Voor de jongsten van 4-5 jaar wordt een  
kabouterpad uitgezet. 
 
Wat is er mooier voor een avontuurlijk kind dan op ontdekkingstocht gaan naar de verborgen schatten van Landgoed 
Geysteren. Via allerlei opdrachten en belevenissen gaan we op zoek naar die schatten.  
De jongste kinderen van 4 -5 jaar krijgen opdrachten van de kaboutertjes. Deze activiteit zal wat korter duren en de 
kinderen leggen een wat kleinere afstand af. 
 
Kinderen die hier zin in hebben, kunnen zich via mail aanmelden bij jacobs_marleen@hotmail.com 
Vermeld naam, leeftijd, adres en telefoonnummer. Geef ook aan of je deel wilt nemen aan de Ontdekkingstocht of aan 
het Kabouterpad. Maar doe het snel, want vol = vol 
 





 
       Publiekswandeling paddenstoelen  
 
 

Op zondag 23 oktober organiseert IVN Geijsteren-Venray een 
paddenstoelenwandeling rond het Geysters ven. Deze wandeling start om 
10:00 uur bij de parkeerplaats van het (voormalige) voetbalveld Geysteren. 
Deelname is gratis. 
 
Paddenstoelen hebben iets magisch. We weten welke soorten we kunnen 
verwachten, maar of we die ook zullen zien? Dat weet je pas na afloop. Onder 
bepaalde omstandigheden (vocht, voedsel, temperatuurschommelingen) gaat het 
ondergronds deel een schimmel aan voortplanting doen en dan verschijnen de zo 
bekende paddenstoelen in alle vormen, kleuren en maten. Rode met witte stippen, 
bruine, stuivende, stinkende, giftige, trillende en ga zo maar door. Paddenstoelen kun 
je jaarrond tegenkomen, maar de herfst is tocht het paddenstoelenseizoen bij uitstek. 
Sommige mensen kunnen eetbare paddenstoelen niet voorbij lopen zonder dat een 
maaltje in de rugzak verdwijnt.  Een heel natuurlijke reflex aangezien de mens zich 
eeuwen lang heeft moeten voeden met wat die omgeving hem bood. De meeste van 

ons zijn die verzamelreflex kwijtgeraakt, enerzijds door het gemak van het aanbod in de supermarkt, anderzijds door 
gebrek aan kennis. Want het blijft een risico om paddenstoelen uit de natuur te eten. Bovendien wijzen die eigenwijze 
IVN-gidsen ook nog op de schoonheid van paddenstoelen en zeggen “wees sociaal, laat andere wandelaars ook 
genieten…”  
 
 

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 
 
 



  

 

  

  
 
 
 
 
 
 

In week 42 zijn de aanbiedingen: 
 
 

2 PEELREUZEN (grote rookworst) 
500 GR. VARKENSPOULET 

5 BLINDE VINKEN 
 

SAMEN VOOR € 9,90 
 

OF 
 

1 DOOS GEHAKT (12X500gr.) voor €21,- 
 

1 DOOS BRAADWORST (12x500gr.) € 24,-  



 
 
 
 
 

 
 
 

     Op woensdag 26 oktober staat er weer ’n heerlijke maaltijd op het menu. 
 
 

Bospaddestoelensoep 
 
* 

Tagliatella - spinazie - zalm of kip 
(voorkeur zalm of kip kunt u bij de opgave aangeven) 

 
 
* 

Toetje 
 
 

Mochten er mensen zijn die niet zo mobiel zijn ( rolstoel / niet goed ter been ) maar 
toch graag willen aansluiten aan de dis, vermeld het op het inschrijfformulier en wij 
zorgen dat dit geen probleem hoeft te zijn. 
De kosten voor dit etentje bedragen € 7.50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 22 oktober opgeven. 
 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
         
              Graag tot ziens.      De vrijwillige megjes uut de keuken. 
 
 
Kijkt u ook eens op onze mooie website. www.oesterham.nl 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:___________________________________________________ 
 
Komt met  _________    perso(o)n (en)    voorkeur:  zalm  --------         kip -------- 
Wil(len) graag aansluiten aan de dis op woensdag 26 oktober a.s. 
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.  O (aankruisen indien van toepassing) 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  22 oktober bij Dorpscentrum D’n Oesterham 





 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! 
 
 



OKTOBER  

  
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
  



 
 
Dienstregeling NS 2017. 
   

Het is weer herfst en het einde van het jaar nadert. De eerste voornemens worden gemaakt en 
gedeeld met het publiek. Hierin is de NS een voorbeeld voor velen anderen. Ruim op tijd geven 
zij aan dat de nieuwe dienstregeling van kracht gaat en niet alleen ruim op tijd maar ook gaat de 
dienstregeling 2017 al op 11 december 2016 in. Dat zijn nog eens voornemens.  

Aangezien wij in ons mooie dorpje ook een fraai en functioneel station hebben is het wel 
interessant om te kijken wat die nieuwe dienstregeling voor ons zal betekenen. Ik wil toch 
weten wanneer ik kan verwachten dat ik moet wachten tot dat het rode licht gedoofd is omdat 
er nog een trein kan aankomen! 

Op het moment dat je dit gaat bekijken kom je erachter dat hier eigenlijk niet veranderd. Sterker 
nog op het schematisch overzicht is niet eens iets terug te vinden met betrekking tot Station 
Venray! Zijn ze ons vergeten en komen en geen trainen meer dan? Nee dat is het niet; wij zijn 
nog steeds een buitenbeentje op het Nederlandse Spoorwegennetwerk. Geen elektrische 
bovenleiding (voor het uitzicht wel heel fijn) maar een dieseltrein van Veolia (voor het milieu 
weer wat minder). Dus heeft de dienstregeling eigenlijk niets met Venray/Oostrum te maken dat 
moet Veolia regelen. Dus er zal niet veel veranderen!? 

Nou het wordt herfst en winter dus: 

 Er kunnen blaadjes op het spoor liggen. 
 Er kan sneeuw op de rails liggen. 
 Wissels kunnen bevriezen.  
 Spoorwegbomen kunnen weigeren door harde wind en storm. 
 Blikseminslagen op het spoor in een najaar‐ of voorjaarsstorm. 
 Door de regen kunnen lichtsignaleringen een storing hebben.  
 Sint kan met de trein in Oostrum aankomen waardoor er vertraging optreedt. 
 Carnavalszaterdag extreme drukte in verband met de Boetegewoene Boetezitting!  
 Machinist kan vergeten hebben diesel te tanken.  

Al met al toch nog een lijst waardoor er wijzigingen op kunnen treden. 

En als we het toch over verbindingen hebben is het ook al jaren een ding dat er toch eens 
gekeken wordt naar een verbinding met Eindhoven. Want met alle respect met het 
openbaarvervoer naar Eindhoven duurt net zo lang als naar de andere kant van Nederland 
reizen! Ofwel met betrekking tot de dienstregeling van Venray/Oostrum naar Eindhoven 
verandert er niets!  Er ligt namelijk geen rails die kant op!   

 
ALB reporter.  
 



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
16 Carnavalsavond KBO
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 15 oktober 2016    
S.V. Oostrum JO19-1 Ysselsteyn JO19-1 2 - 0  
S.V. Oostrum JO17-1 Montagnards JO17-1 0 - 4  
    
S.V. Oostrum JO17-3 Melderslo JO17-2 0 - 2  
S.V. Oostrum JO15-1 Volharding JO15-2G 2- 2  
EWC'46 JO15-2G S.V. Oostrum JO15-2G 1 - 4  
GFC'33 JO13-1G S.V. Oostrum JO13-1G 4 - 2  
SV Venray JO11-2G S.V. Oostrum JO11-1 6 - 6 Speler van de week Wout Verhoeven 
S.V. Oostrum JO11-2 Sporting S.T. JO11-1G 3 - 2  
S.V. Oostrum JO11-3G Blerick JO11-7G 8 - 3 Speler van de week Eef Thielen 
S.V. Oostrum JO11-4 Sporting S.T. JO11-2 5 - 0 Speler van de week Koen Wijnen 
S.V. Oostrum JO9-1 Sportclub Irene JO9-3 1 - 1 Speler van de week Guus Cornelissen 
ST SV United/BVV'27 JO9-3 S.V. Oostrum JO9-2 0 - 1 Speler van de week Douwe Roth 
EWC'46 JO9-2 S.V. Oostrum JO9-3 0 - 1  
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 - SV United JO7-1/SV United JO7-2   2 - 3 Speler van de week Tijn Kessels 
Ysselsteyn JO7-3/Ysselsteyn JO7-4 S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4  13 - 10 Speler v/d week Jesper Voesenek 
    
Programma    
 
zaterdag 22 oktober 2016 

   S.V. Oostrum JO19-1 ST Meterik/America JO19-1 15:00 
     Senioren    

 
Uitslagen    
 
zaterdag 15 oktober 2016    
SVV Vet. S.V. Oostrum Vet. 2 - 6  
zondag 16 oktober 2016    
S.V. Oostrum 1 RESIA 1 3 - 1  
S.V. Oostrum 2 Excellent 2 2 - 2  
S.V. Oostrum 3 Meterik 2 3 - 2  
SVOC'01 3 S.V. Oostrum 4 4 - 1  
Sporting S.T. 3 S.V. Oostrum 5 1 - 1  
S.V. Oostrum VR1 SC St Hubert VR2 1 - 0  
    
Programma    
 
zaterdag 22 oktober 2016    
S.V. Oostrum Vet.  vrij  
zondag 23 oktober 2016    
S.V. Oostrum VR1 De Zwaluw VR1 10:30  

 



café
‘t Allejeugd

vrijdag 21 oktober 2016

                                          Tijd voor jou bij ‘t Allejeugdcafé                                         

’t Allejeugdcafé  is er voor jullie.
’t Allejeugdcafé|mgr. Hanssenstraat 45|Oostrum

Dat wil je tóch niet missen!!!!

Je bent vanaf 20.00 van harte welkom

Gezellig met je vrienden
muziek draaien, spijker slaan, 
darten, lekker samen chillen



SVO korfbal 
 
Uitslagen      Speelster van de 
week 
 
SVOC’01 E1 -  Oostrum E1  4 – 4  Jonne Schut    
Lottum E1 – Oostrum E2  2 – 4  Maud Halferkamps   
    
Programma 
 
22  Oktober 
 
Oostrum E 2 – SVOC ’01 E2   11.00  De Spar Oostrum 
 
 

Op vrijdag 14 oktober nam Iris Verhoeven deel aan een springwedstrijd  bij de 
Peelbergen. Met haar paard Elsludine S behaalde ze een 4e prijs in de klasse L. 
 

 

Kerstviering 2016: gezinsmis 
 
We willen dit jaar graag het kerstverhaal samen met de kinderen uitbeelden, met muziek en spel. 
Wanneer:  zaterdag 24 december om 15.00 uur in de kerk van Oostrum. 
Iedereen is van harte welkom! 
 
In de aanloop naar Kerstmis komen er nog oproepjes om 
mee te doen aan het kerstspel. 
Kinderen kunnen zich opgeven voor de verschillende rollen, 
te denken valt aan: Jozef, Maria, engeltjes, soldaten, 
vertellers, herders etc…. 
 
We hopen dat er veel mensen komen kijken en mee gaan doen! 
 
Werkgroepje kerstspel: Meneer pastoor, Helga Cornelissen, Liedy Janssen en Leonie Roth. 

 




