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HERRINRICHTING MGR. HANSSENSTRAAT 
 
 
 
 

Naar verwachting: 
 

 Is de route Ghünenbeek - Hoefslag vanaf 2 of 3 november weer voor alle verkeer toegankelijk en 
wordt de calamiteiten route dan weer afgesloten 

 
 Zijn de afvalcontainers vanaf 4 of 5 november weer te gebruiken 

 
 
 
 

 
 Is de verbinding Ghünenbeek/Hoefslag naar de rotonde                                             

uiterlijk 14 november weer toegankelijk 
 
 
 

 
 Is fase 1 zoals gepland met Kerst klaar, mits het weer meezit! 

 
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  5 November 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Data  Tijd  Plaats

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

5 nov. 09.00u. Inzamelen oud papier
7 nov. 18.45u. Repetitie jeugdorkest

20.00u. Repetitie orkest
9 nov. 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

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



Zondag 6 nov. 9.30 uur: Hoogmis (pater R. Willemsen) (Gemengd Koor)            

 uit dankbaarheid ter gelegenheid van het 60-jarig huwelijk
 van Theo en Annie Swemers-Thiesen, 
 Frank en Leo Martens en overleden familieleden, 
 Annie Rutten-Weijs,
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.        
 
Dinsdag 8 nov.  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.                
  

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. 

 





Hallo beste kinderen, 

Ja, je leest het goed, een bericht van Sinterklaas. Binnenkort zit ik op de pakjesboot en vaar met 
mijn pieten naar het mooie Nederland. Nog maar 9 nachtjes slapen en dan kom ik aan in 
Maassluis!  

Net als voorgaande jaren leek het me leuk om dit jaar weer de mooie grote brievenbussen, voor 
de kinderen, in de Meulebeek neer te zetten.  
Het zou super leuk zijn als jullie weer een mooie tekening, een vraag, knutselwerkje of iets anders 
moois, in de brievenbus gaan stoppen. 
De brievenbus staat, na de St. Maartenstocht, bij groep 1/2 en de peuterspeelzaal, de 
kinderopvang én er staat een brievenbus op de hoek bij groep 1/2 van juf Nicole en juf Diny, 
dichtbij groep 3 van juf Rosan. 
 
 
In het Oostrum’s Weekblad zal ik een antwoord 
proberen te geven op een aantal van jullie vragen.  
Misschien zitten er weer net zo’n mooie tekeningen 
en knutselwerkjes in, zoals afgelopen jaren….  
Ik hoop het! Genieten! 
 
 
 
Tijdens de intocht in Oostrum zal ik in de Oesterham 
een prijsje geven aan twee kinderen 
 die iets moois hebben gemaakt. 
Goed idee, toch? 
 
Misschien zie ik jullie zaterdag 12 november helemaal in Maassluis, en anders ga je maar lekker 
voor de televisie zitten kijken. 
 
Zeker wil ik jullie allemaal uitnodigen en begroeten op zondag 20 november in de Oesterham. 
 
Ga maar snel aan de slag om iets moois te maken voor mij, en om een leuke vraag te bedenken!  

 

Groeten aan alle kinderen!   

   

Van Sinterklaas en de pieten                                                               
                                             

 

    

 

 





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: 
 
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  06-20851829 
Arjan Kempen, Hoefslag 5  06-22626238 
 
De Kemmissie Zitting 
 
 
  

Collecte       
Decembercomité 

 
 

In de week van 14 t/m 19 november 2016  wordt  weer de jaarlijkse collecte voor                               
het Decembercomité Oostrum gehouden.  
 
De collecte is bedoeld voor de organisatie van de intocht van Sinterklaas op                                     
Zondag 20 november en de traktatie voor onze Oostrumse kinderen deze dag.  
Ook willen wij met de opbrengsten uit deze collecte onze dorpsgenoten, die de feestdagen             
niet thuis door kunnen brengen, een hart onder de riem steken.  
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank,    “Het Decembercomité”  
 

SVO korfbal

Programma

Zaterdag 5 november

SVOC ’01 E1 – Oostrum E1  10.00  Raaijhal Overloon  





 
 

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!  





Seniorenwandeling Sint Annaterrein 
 
 

 
Op donderdagmiddag 10 november organiseert IVN Geijsteren-Venray  
 een seniorenwandeling die start om 14:00 uur op de parkeerplaats van 
het Sint Annaterrein in Venray. Deelname is gratis. 
 
Vlak bij Venray ligt een prachtig stukje natuur: het Sint Annaterrein. Het 
middengedeelte van het terrein is gecultiveerd tot een parkachtig geheel 
en wordt gedomineerd door imposante gebouwen, monumentale 
bomen en prachtige lanen. Om de parkachtige kern liggen verschillende 
landschapjes. We kunnen er gemengd bos vinden op stuifduinen, loofbos 
met veel dood hout dat bijdraagt aan de ecologische kwaliteit, maar ook 
kruidenrijke graslandjes die een waar el dorado vormen voor vlinders of 
zelfs restanten van een eeuwenoude akker (kamp). Vele milieus op een 
klein oppervlak met als gevolg dat ook vele planten en diersoorten hier 
een plekje hebben gevonden. Dicht bij huis, maar zeker de moeite waard. 
 
 

Wij willen u graag uitnodigen voor de Week van de Dialoog van 4 t/m 11 november. 

Dit jaar is het centrale thema ‘verbinding’. Venray is een mooi, divers dorp. Onze inwoners van verschillende culturen, 

godsdiensten en levensstijlen leven over het algemeen prima samen. Dit kunnen we zo houden door ons te blijven 

verbinden met Venray en met elkaar. Hoe ervaar jij de verbinding met bijvoorbeeld je buurtgenoten, oude en nieuwe 

Venraynaren, ouderen, jongeren, vluchtelingen, ondernemers en cliënten? 

Doe je ook mee aan een van onze interessante dialoogtafels? Kijk op ons programma 

http://www.venrayindialoog.nl/Programma-Week-van-de-Dialoog-2016 en schrijf je in. 

Ken je nog meer mensen die dit interessant zouden kunnen vinden? Nodig ze dan ook uit of stuur deze uitnodiging door. 

We zien je graag aan tafel! 

Venray in dialoog info@venrayindialoog.nl T 06 52 373 956 
Website: www.venrayindialoog.nl Facebook: Facebook.com/venrayindialoog Twitter: @venrayindialoog 
 

 

 

Zaterdag 29 oktober werden de Heldense Ruiterdagen gehouden, 
waar ook Iris Verhoeven aan de start verscheen met Elsludine S. 
In het springen klasse L behaalde Iris met haar paard een 4e prijs.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLAGERIJ 

 Ysselsteynseweg 48 Ysselsteyn 
 

 Wij zijn geopend op: 
 

Donderdag en Vrijdag van 10.00 - 17.00 uur 
Zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur 

  
In week 44 zijn de aanbiedingen: 

 
 

1 KG. VARKENSLAPPEN 
 

5 PEELVINKEN 
 

1 KG. GEHAKT 
 

SAMEN VOOR € 9,90 
 
 

OOK BIJ ONS VERKRIJGBAAR 
 
 

100 GR. HEERLIJKE 
HERTENBIEFSTUK € 2,95 

 
100 GR. HERTENPOULET  € 1,65 

 
 
 

Proef & Beleef 
 

EDELBRONS 



 

 

 

COLUMN. 

Beoordeling. 

Kort geleden hoorde ik op een bijeenkomst, dat de website van de gemeente Venray was aangepast. 

Diegene die er regelmatig naar keken, misten nogal wat aktuele zaken, die er voorheen wel op 
stonden. 

Is dat misschien bewust gedaan om de burger in het ongewisse te laten, of is het onwetendheid? 

Kortom belangrijke zaken ontbreken en daar is iedereen natuurlijk nieuwsgierig naar. 

Zaken als b.V.bouw- en milieuvergunningen en vele anderen, daarvoor interesseert de burger zich. 

Ook zaken die op korte of langere termijn op de rol staan. 

Ik hoop dat de burgers van Venray de gemeente erop wijst om e.e.a terug te draaien. 

Al neuzend op de site wat er wel op staat, kwam ik uit bij beoordelings  cijfers van de gemeente in 
zijn totaliteit,  als wel van de dorpen, w.o. Oostrum, IJsselsteijn e.a. 

Wie hebben ze eigenlijk laten beoordelen, vraag ik me af. 

De gemeente scoort een 8,1. Er werd zelfs een 10 gegeven voor  wonen, werken en recreëren. In 
mijn ogen is het pas een 10 waard, als b.v. het St. Annaterrein is ingericht. 

Dat er een 9,5 gegeven werd voor veiligheid, gemeentelijk onderhoud, winkelmogelijkheden, 
uitgaansmogelijkheden, vindt ik zwaar overdreven. Een erg hoog rapportcijfer vind ik. 

Waarom gaan de bezoekers aantallen dan zo drastisch omlaag? 

Wat dichter bij huis, n.l. Oostrum scoort op nagenoeg dezelfde items een 9,9. Ijsselsteijn zelfs een 10. 

Daarom vraag ik me hardop af, hoe komen deze cijfers tot stand. Winkelmogelijkheden in Oostrum 
krijgt zelfs een 10. Evenals de veiligheid. !!!!!! 

Wat schieten we er mee op. Profiteren we daarvan en in welk opzicht? 

Zeker is wel, dat de beoordeellaars positief zijn over Oostrum. En waarom ook niet, het is hier 
immers goed vertoeven. 

De een vindt hier meer als de ander, dat zal altijd zo blijven. 

 

 O – 2. 



MEER INFO VOOR ECHTE MANNEN: WWW.VENRAYSMANNENKOOR.NL

Als je meedoet, sta je op 17 december in de Evenementenhal, voor zo’n 1000 bezoekers van het Eindejaarsconcert 
“Classic Meets Pop” van het Venray’s Mannenkoor te zingen. Een concert met o.a. Kim Lian van der Meij.
Speciaal voor het gelegenheidskoor heeft de dirigent van het Venray’s Mannenkoor hits van The Beatles eenvoudig 
gearrangeerd zodat ze geschikt zijn om samen met het mannenkoor meerstemmig te zingen.  

Checklist om mee te doen:
 Je vindt het leuk om te zingen, je zingt weleens terwijl je aan ’t werk 
 bent, in de auto zit, een klusje doet of onder de douche staat
 Je kent The Beatles
 Je kunt op zaterdag 17 december 2016
 Je hebt in een aantal weken voorafgaand aan 17 december tijd 
 om op donderdagavond te repeteren in De Witte Hoeve

Kun je alle vakjes aanvinken? Dan zien we je graag bij de 1e repetitie voor het gelegenheidskoor.
Aanmelden kan via www.venraysmannenkoor.nl of je vriend, buurman, collega die al lid is van het Venray’s 
Mannenkoor. Na aanmelding ontvang je de informatie die je nodig hebt om mee te doen in dit gelegenheidskoor. 

Meedoen = gratis bovendien! Gratis toegang voor jezelf en je partner tijdens het Eindejaarsconcert. 

DOE MEE MET HET GELEGENHEIDSKOOR!



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
  



Een hypotheekadvies nodig?

Heb jij Patrick
al gebeld? 

Een aandeel in elkaar

Telefoonnummer
06 13 43 21 23

Oriënteren 
kost niets.

Jaarlijkse kleindierenshow van K.S.V. Venray.e.o. 
 
Van konijn tot duif  en van hoender tot watervogel,voor elke 
dierenliefhebber is er wel wat wils. Voor het eerst is er dit jaar ook een 
roofvogelshow en zijn er doorlopend workshops bloemschikken. 
Natuurlijk is er onze befaamde knuffelhoek met niet alleen knuffelbare 
konijnen maar ook onze kippen laten zich gewillig aaien. Voor groot en klein 
is er ook weer de tombola met altijd een prijsje voor de kleintjes. 

Ook de inwendige mens wordt in deze twee dagen natuurlijk niet vergeten 
En bent u op zoek naar een triootje kippen,een lief konijntje of een koppeltje duiven,dit week-end kunt u daarvoor 
terecht op de  kleindierenshow van K.S.V. Gewoon een dagje uit,en dat alles in een fraai met veel groen en bloemen 
aangeklede hal aangevuld met volieres en een prachtige vijver. 
 

Zaterdag 12 november van 10.00 uur tot 22.00 uur  Zondag    13 november van 10.00 uur tot 16.00 uur 
 

Locatie Wilms bestratingen,  Stationsweg 175A, Oostrum.   Voldoende parkeergelegenheid  De entree is gratis. 
 
 
 

Senioren Programma   
zaterdag 5 november 2016   
S.V. Oostrum Vet. Montagnards Vet. 16:30 
zondag 6 november 2016   
S.V. Oostrum 1 RKOSV Achates 1      14:30 Wedstrijdsponsor: Biermann vd Eijnden
S.V. Oostrum 2 Ysselsteyn 2 12:00 
S.V. Oostrum 3 SV Venray 6 10:00 
Volhgarding 4 S.V. Oostrum 4 12:00 
Leunen 5 S.V. Oostrum 5 11:00 
S.V. Oostrum VR1 ST BVV’27 /SVOC’01 VR1 12:00 



SVO VOETBAL 
 

Jeugd    
 

Uitslagen    
 
zaterdag 29 oktober 2016    
S.V. Oostrum JO19-1 Toxandria JO19-1 5 - 2  
ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO17-2 - S.V. Oostrum JO17-2G   
S.V. Oostrum JO17-3 IVO JO17-2   
Rood Wit'62 JO15-2 S.V. Oostrum JO15-1 1 - 4  
ST SV United/BVV'27 JO15-3G S.V. Oostrum JO15-2G 4 - 3  
S.V. Oostrum JO13-1G Mierlo Hout JO13-2   
SV Venray JO11-3 S.V. Oostrum JO11-1 3 - 7 Speler van de week Tygo Pelzer 
S.V. Oostrum JO11-2 ST SV United/BVV'27 JO11-3 8 - 3  
Wittenhorst JO11-5G S.V. Oostrum JO11-3G 5 - 3 Speler van de week Sanne 
SV Venray JO11-11G S.V. Oostrum JO11-4 4 - 2  
S.V. Oostrum JO9-1 - ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO9-2G 8 - 2 Speler van de week Giel Joosten 
S.V. Oostrum JO9-3 ST HRC'27/Stormvogels'28 JO9-3G 1 - 1  
    
Programma    
 
zaterdag 5 november 2016    
S.V. Oostrum JO19-1 Leunen JO19-1 15:00  
S.V. Oostrum JO17-1 VVV'03 JO17-1 14:30  
Gemert JO17-3 S.V. Oostrum JO17-2G 15:00  
S.V. Oostrum JO17-3 Merselo JO17-1G 13:00  
ST Stormvogels'28/HRC'27 JO15-1G S.V. Oostrum JO15-1 12:30  
S.V. Oostrum JO15-2G ST SVEB/Sporting S.T. JO15-2G 12:00  
SV Venray JO13-2G S.V. Oostrum JO13-1G 8:45  
S.V. Oostrum JO11-1 Leunen JO11-1 9:00  
S.V. Oostrum JO11-2 SVOC'01 JO11-1 9:00  
S.V. Oostrum JO11-3G ST RKDSO/DEV-Arcen JO11-3 9:00  
SVEB JO11-2G S.V. Oostrum JO11-4 9:30  
Wittenhorst JO9-2G S.V. Oostrum JO9-1 10:30  
Ysselsteyn JO9-1 S.V. Oostrum JO9-2 10:00  
S.V. Oostrum JO9-3 Sporting S.T. JO9-3 11:00  
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 - Volharding JO7-1/Volharding JO7-2 11:30  
SV Milsbeek JO7-1G/SV Milsbeek JO7-2G - S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 9:30  
maandag 7 november 2016    
S.V. Oostrum JO17-2G Meterik JO17-2 19.30  
    

Senioren    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 29 oktober 2016    
S.V. Oostrum Vet. SV Venray Vet. 1 - 3  
zondag 30 oktober 2016    
DEV-Arcen 1 S.V. Oostrum 1 2 - 4  
SVEB 2 S.V. Oostrum 2 1 - 3  
SV United 2 S.V. Oostrum 3 1 - 2  
S.V. Oostrum 4 SSS'18 7 5 - 1  
S.V. Oostrum 5 SV United 4 1 - 1  
Volharding VR3 S.V. Oostrum VR1 0 - 2  
 
    







Aankomende zaterdag is het zover; de tweede editie van Òs Gemis. Een avond 

waar de gelegenheid wordt geboden om 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.

De avond is een open inloop, waarbij het programma doorloopt van 18.30 uur tot 

ongeveer 20.30 uur. Dus kom wanneer je wilt en mocht je een gedicht, foto, tekening 

of een ander aandenken hebben ter herinnering aan een dierbare, vergeet deze dan 

niet om zaterdag mee te nemen. We heten iedereen van harte welkom met een kopje 

koffi e of thee en voor de kids is er ranja.

Wil je meer informatie over het programma of het nog een keer terug willen lezen. Kijk 

dan gerust op www.osgemis.nl

Mocht het zaterdag 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!

Houdt u er rekening mee dat, i.v.m. de wegwerkzaamheden, de toegang tot het 

Trans Cedron via het paadje aan de Randerade/Hoefslag is.

Tot zaterdag! 

Òs gemis - zaterdag 5 november 2016 - begraafplaats Trans Cedron Oostrum


