
45e 16
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Secretariaat: 
Valkenkampstraat 20, 5807 AN Oostrum 
Tel. 0478 – 584396 / 06 28151705 
Email: secr.kbo.oostrum@hotmail.com 
 

4-daagse reis naar Wemeldinge in Zeeland van                                                                             
zondag 3 september t/m woensdag 6 september 2017 met Castenray en Oirlo 

 
Het definitieve programma ziet er als volgt uit: 
 
 Zondag 3 september  

Vertrek: 8:00 uur Castenray-kerk, 8:15 uur Oirlo-Hofplein, 8:30 uur Oostrum-kerk. Korte tussenstop richting Zeeland. 
Bij aankomst in het hotel is er een lunch. 
’s Middags gaat de reis via de 5 km lange Zeelandbrug naar Schouwen-Duiveland. Van daar uit rondrit met gids met 
als thema “Watersnoodramp 1953 “.  
Vervolgens gaan we naar het Nationaal Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. 

 Maandag 4 september 
Via de Westerscheldetunnel rechtstreeks naar de Belgische stad Brugge, alwaar een stadswandeling o.l.v. van een 
gids, aansluitend lunch. Daarna korte boottocht over de Brugse Reien. Tot slot is er nog wat vrije tijd over om 
Brugge verder te verkennen. Indien de tijd het toelaat, is er nog een korte stop in het Zeeuwse vestingstadje Sluis. 

 Dinsdag 5 september 
Sightseeing-tocht over het eiland Walcheren, grotendeels over secundaire wegen met korte of langere stops in o.a. 
het historisch plaatsje Veere, de fraaie badplaats Domburg en het tankmonument in Westkapelle. 
Lunch in het museumcafé van het Zeeuws Museum te Middelburg aansluitend bezoek aan Miniatuur Walcheren. 
Daarna is er vrije tijd om de mooie, historische binnenstad van Middelburg te bezichtigen. 

 Woensdag 6 september 
Na het ontbijt gaat de bagage in de bus en wordt een groot mosselbedrijf in Yerseke bezocht. Er kan genoten 
worden van de bedrijvigheid rondom mosselen en oesters via een wandeling langs nostalgische oesterputten.  
Aansluitend is de lunch in het hotel te Wemeldinge. 
Op de terugreis bezoek St. Annaland (eiland Tholen) een nostalgische Zeeuwse productenveiling. Hier worden per 
opbod streekproducten verkocht zoals aardbeien, uien, appels, peren, bolussen, likeurtjes, vis en bloemen. 
De reis wordt afgesloten met een 3-gangen diner. 

 

De totale reissom bedraagt € 350,00, inclusief alle lunches en diners. 
De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt € 65,00. 
Eventueel mag u een introducé (niet-lid) meenemen. 
 

Opgeven kan tot 1 mei bij Els Hermsen, telefoon 511405, via de mail: elshermsen@gmail.com                                                               
of via de website van KBO-Oostrum: www.kbolimburg.nl  afdelingen  Oostrum 

 
 



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

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Data       Tijd  Plaats 
                                                                                                                                            
03 mei 11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
17  mei 11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
31 mei 11.00 tot 12.00 Oesterham                                                                                                                                        
14 jun 11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
28 jun 11.00 tot 12.00 Oesterham
  

22 april 09.00u. Inzamelen oud papier

24 april * Geen repetitie jeugdorkest

 19.30u. Groepsrepetitie

 20.15u. Repetitie orkest

26 april * Geen repetities 

Agenda

6 mei Inzamelen oud papier

14 mei  Communie

20 mei Inzamelen oud papier

21 mei  Mariaviering

21 mei  Concert jeugdorkesten in Leunen



Zondag 23 april 9.30 uur: Hoogmis (pater R. Willemsen) (Herenkoor)

 Piet en An van Dijk-Claessens, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  

Dinsdag 25 april 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.             
 

inschrijf formulier

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Omschrijving wat je gaat doen:

Wat is je artiestennaam/ jullie groepsnaam;

Heb je muziek nodig:  ja / nee

Lever je inschrijf formulier voor 25 april in bij ’t Allemanscafé of mail deze naar: oranjecomite@allemanscafe.nl

Wil jij aan iedereen laten zien wat jij heel goed kunt…dansen, zingen, goocheltruc, gedichtje, muziek 
instrument bespelen… Dan moet je je zeker opgeven voor Aostrum’s got talent!
Spelregels: Iedereen mag meedoen;  Alleen;  met vriendinnen of vriendjes; Met broertjes of zusjes; met neefjes of 
nichtjes; Je stukje mag ongeveer 2 minuten duren; De voorstelling is van 16.00-16.30uur. Geef je snel op want vol is vol!



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

Al bijna 50 jaar hét vertrouwde adres voor keuken, badkamer en tegelwerken.

www.keuken-badwinkel.nl

Voor woonkamer, keuken of hal.
Met of zonder vloerverwarming.
Groot assortiment vloertegels.

Nieuwe Tegelvloer?  

En…. Gelegd door onze eigen tegelzetters!



 

 

 
 

Straotestrijders opgelet!! 

Op zondag 28 mei vindt op sportpark de Spar weer een nieuwe editie plaats van de Aostrumse straotestrijd. 

Straten gaan die dag een onderlinge strijd aan op verschillende spelen. Denk aan: jeu de boules, voetbal en 
voetbalspelen, waterspel, krachtspel, korfbalspel, denktank en een tennisspel. De twee beste teams spelen een tot het 
laatste moment onbekend finalespel. 

Naast deelnemers zijn we ook op zoek naar spelleiders/vrijwilligers. Heb je interesse om een handje te helpen of ken je 
iemand die dat wil? Laat het ons weten via een mailtje op straotestrijd@svoostrum.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

Zorg dat je d’r weer bij bent! 

  

Aanvullende info: 

 Elk team is een mix van jong en oud en bestaat uit 8-10 personen. 
 Er is een minimum leeftijd van 15 jaar (dus geboren voor 29-05-2002). 
 Aanmelden kan bij de teamcaptains/straotambassadeurs. Zij zullen de straatbewoners benaderen. 
 Aanmelden kan ook via (straotestrijd@svoostrum.nl) o.v.v. naam, leeftijd, adres. 
 Aanmelden kan tot uiterlijk 15 mei. 
 Er zijn diverse activiteiten voor de allerkleinsten. 
 straotestrijd@svoostrum.nl  is ook het adres waar je met je vragen terecht kunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  **** WIJZINGEN IN WEEK 17 **** 
 

Wij willen graag op Koningsdag voor jullie geopend zijn,                                                                                                    
 zodat jullie bij ons terecht kunnen voor een lekker frietje of een heerlijk ijsje.                                                                                                           

    We zijn daarom in week 17 op maandag 24 April gesloten.                                                                                                      
 In plaats daarvan zijn we op donderdag 27 April(Koningsdag) geopend van 12.00-21.30uur. 

 

Wij wensen jullie een hele fijne en gezellige Koningsdag toe.  
 

Team Cafeteria ’t Fort. 
  
 





 
 
 
 

      
Op woensdag 26 april staat er weer een heerlijke maaltijd op het menu. 

 
 

Groentesoep 
 
* 
 

Lentestamppot met 'n stoofpotje  
 
* 
 

Toetje 
 
 

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 april 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)    Wil(len) graag aansluiten aan de dis op woensdag 26 april  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met 22 april bij Dorpscentrum D’n Oesterham 





 

 

Blik op de weg  - ergernissen. 

 

Schrijven over je ergernissen is makkelijk maar niet altijd geschikt; kritisch een mening     
geven mag wel. De ergernis is dit keer groot genoeg om er een column aan te wijden. 

“Blik op de weg”: Het gaat niet om een bekend televisie programma. 

Het gaat om gedrag van mensen wat wij in de volksmond a –sociaal gedrag noemen.               
Wat er op en langs de straat te vinden is, wat door mensen achteloos is weggegooid.                
Volle vuilniszakken, matrassen, autobanden, hondenpoep, etensresten, glas, blikjes…… 

Mensen die, ondanks een groot bord waarop staat dat er geen doorgang is, er toch                   
voor kiezen om met hun auto door te rijden en vervolgens met gierende banden  hun weg              
terug moeten zien te vinden. 

De keurige oproep van de uitbaters van de Bowlingbaan om vooral rekening te houden             
met hun klanten nu de Mgr. Hanssenstraat tijdelijk afgesloten is. Het verzoek om niet               
met je brommer, scooter, motor of fiets over het trottoir te fietsen.                                                      
Toch gebeurt dit nog dagelijks helaas.  

De mensen die aan de weg werken worden voortdurend gehinderd door fietsers / 
voetgangers die toch maar steeds de kortste weg denken te moeten nemen, omdat 300 
meter omfietsen te veel gevraagd is. 

Het landbouwverkeer wat nog steeds met hun grote machines over de weg raast en 
waarvoor alle verkeer moet wijken; ik houd mijn hart iedere keer vast voor het fietsverkeer. 

De spoorwegovergang die minutenlang dicht blijft; en dat zo ongeveer 10 keer op een dag. 

Ik zou een oproep willen doen aan iedereen om vooral het milieu te sparen en niet 
klakkeloos je afval langs de kant van de weg te gooien. Of afval op te ruimen als je het                 
ziet liggen. Blikjes en glas kunnen in de afvalbak, zodat het verder geen kwaad meer kan 
voor mens en natuur. Een oproep aan alle fietsers om een ommetje te fietsen, zodat de 
mensen die aan de weg werken door kunnen werken. Met als voordeel dat de 
werkzaamheden opschieten en we op korte termijn weer vrije doorgang hebben.  

We staan voor het Paasweekend als ik deze column schrijf. Hopelijk heeft de Paashaas             
veel eieren kunnen verstoppen en is hij niet gehinderd door al het afval langs de weg. 

 

Buuf van het genootschap 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 

  
 

    SLAGERIJ                                                                                                        

   Ysselsteynseweg 48, Ysselsteyn, www.edelbrons.nl    Tel. 06 - 20542128 
        

Wij zijn geopend op: 
 

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

 

In Week 16 is in de aanbieding: 
 

500 GR. GEMARINEERD SATÈVLEES 
 

1 KG. BRAADWORST 
 

5 PEELVINKEN 
 

& 
 

4 GRILLWORSTJES 
 

SAMEN VOOR € 9,90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteitsplanten tegen de laagste prijzen. 

Ze zijn er weer !!! Alle soorten hang-kuip en perkplanten. 

Perkplanten vanaf € 0,20, Gazania´s € 0,50 Dahlia´s € 0,50 

OPENINGSTIJDEN 

Ma t/m vr 9:00 t/m 19:00 uur zaterdag 9:00 t/m 18:00 uur 

KONINGSDAG 10.00 / 17.00 uur 



Een droom wordt werkelijkheid! 
 

Na jaren van inspanning door een betrokken en enthousiast team vrijwilligers is er op 4 
april 2017 een definitieve GO gekomen voor GlaswebVenray (GWV). 
 

De aanleg kan beginnnen...  
Maar voordat het zover is zal een aantal stappen moeten worden gezet:  • 
De offertes voor de financiering zijn binnen en worden nu omgezet naar 
  definitieve overeenkomsten. 
• Door de aannemer wordt een detailengineering uitgevoerd. Hierbij worden alle      
  mogelijk aan te leggen adressen in beeld gebracht. 
  Bij klanten wordt de glasvezelkabel tot  in het pand aangelegd, bij niet- 
  klanten tot aan de erfgrens/hoofdgeul. 
• De inrichting van de GWV organisatie wordt door het Coöperatie bestuur    
  zorgvuldig opgezet. Hierbij te denken aan de ledenraad, de vorming van de BV  
  GWV Wit en BV GWV grijs-zwart alsmede de werkorganisatie. 
 

Zodra de “fundering” goed staat wordt er gestart met de aanleg. 
 

Uitgangspunt blijft: alle panden in de dorpen én wijken van de  
gemeente Venray en het dorp Holthees de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van glasvezel. 
 

Aanleg in een  dorp of wijk wordt gepland zodra dit financieel verantwoord is te doen.  
 

De aansluiting van ons glasvezelnetwerk op het landelijk netwerk gebeurt door ‘de stekker van GWV in te pluggen in een vrij 
stopcontact’. Achteraan de Timmermansweg in Ysselsteyn is er bij de spoorlijn een ‘stopcontact’ vrij.                                                   
Dit is de reden dat er in Ysselsteyn wordt gestart met de aanleg en niet in Vredepeel. 
De aanlegroute wordt bepaald aan de hand van de detailengineering. Naar verwachting is deze in het najaar van 2017 
bekend. In het vierde kwartaal 2017 wordt gestart met de aanleg. 
 

De aanleg geschiedt per POP (netwerkverdeelstation). Zodra een POP-gebied volledig is aangelegd, worden die aansluitingen 
actief gezet en kunnen die klanten gebruik gaan maken van de voordelen van glasvezel. 
 

Bent of wordt u klant voordat de aanleg in Oostrum start? 
Dan betaalt u géén aanlegkosten! 
 

Hoe zit dat nu? Klant, lid, obligatie? 
 

Klant 
Woont u of is uw bedrijf gevestigd binnen de gemeente Venray of het dorp Holthees, dan kunt u zich aanmelden als klant van 
GlaswebVenray. Meldt u zich aan vóór start aanleg dan is de aanleg gratis. 
 

Lid 
Iedereen die klant is kan een ledencertificaat van de Coöperatie GWV kopen ter waarde van € 50,-.                                    
Hiermee profiteert u optimaal van de voordelen en krijgt u zeggenschap middels de ledenraad.                                                          
Elke klant kan per adres 1 ledencertificaat kopen.  
 

Obligatie 
Om het Eigen Vermogen van GWV te vergroten, geeft de Coöperatie GWV (achtergestelde) obligaties uit.                                           
De investering is € 100,- per obligatie. Er zit geen limiet aan het aantal te kopen obligaties. De obligaties staan 10 jaar vast, 
met een jaarlijks uit te keren rentepercentage van 5%. Zowel klanten als niet-klanten kunnen obligaties kopen.                          
De obligatiehouder hoeft niet woonachtig te zijn in de gemeente Venray. 
Bij interesse of voor meer informatie mail gerust naar: obligatie@glaswebvenray.nu 
 

Met vriendelijke groet, 
Oostrum@glaswebvenray.nu Bas Künen en Leo Lenssen 

              Samen aan de slag  voor een glasvezelrijk Venray! 





 
 Vroege Blauwborstwandeling                               
            in de Mariapeel 

 
Zondag 23 april organiseert IVN Geijsteren-Venray de jaarlijkse Blauwborstwandeling in de Mariapeel.                               
Deze wandeling start om 7:00 uur op de Zwarte Plakweg (Midden-Peelweg vanuit Venray ter hoogte van het 
tankstation bij America rechtsaf slaan). Deelname is gratis. Stevige wandelschoenen zijn een must.  

 
Een van de eerste zangvogels die terugkomt uit Afrika is de mooi 
gekleurde blauwborst. Deze insecteneter is vanaf maart/begin april 
weer te bewonderen in moerassige gebieden, zoals de peel.                                                                                                   
Het is een prachtige vogel om te zien én om te horen.  
Zo geheimzinnig als de vogel in de broedtijd is, zo opvallend is zijn 
baltsritueel in het vroege voorjaar. In maart en april zingt de 
blauwborst het liefst van een verhoging in het rietland en ruigte;                         
zijn blauwe borst met witte vlek opvallend vooruit. De vogel is een 
meester in het imiteren van andere vogels die naast hem in het 
territorium leven.                                                                                                             
Om zijn lied kracht bij te zetten, stijgt de vogel al zingend de lucht in 
om vervolgens met zijn uitgewaaierde bruinrode staart als een 
parachuutje naar beneden te komen. 
Maar niet alleen de blauwborst is de moeite waard om vroeg uit de 
veren te komen.   Ook de stilte van  het prachtige peelgebied met zijn 
mooie vennen, rietkragen en berken is zeker de moeite waard.                 
En we  komen zeker nog vele andere vogelsoorten tegen 

.  

Lezing: Plantengallen 
 
IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 24 april een lezing over plantengallen. De lezing start om 20:00 uur in 
zaal de Kemphaan, Kennedyplein in Venray en wordt verzorgd door Matthijs Corubois. De lezing is gratis voor leden 
van IVN-Geijsteren-Venray. Niet-leden betalen een bijdrage van € 2. 

 
Wat is een plantengal? Een plantengal is de vorming van 
extra weefsel door de plant, in reactie op een binnendringer. 
Elke gal heeft zijn eigen vorm en komt voor op een vaste 
plant. De meeste galsoorten komen voor op bomen en 
struiken en de zomereik is de absolute gallenkampioen.               
De binnendringende galvormer (denk aan een wesp, mug, 
mijt, vlieg, trips, bladluis, schimmel of bacterie) gebruikt de 
gal om te eten en om zich te verschuilen.  
 
 
 

 
Tijdens deze lezing zal Matthijs Courbois u inwijden in de 
bijzondere wereld van de gallen. Hij zal u erop wijzen dat 
plantengallen overal om ons heen te vinden zijn: in de tuin, in het 
park, in het bos, in de weide, overal. Courbois onderwees voor 
studenten van de Wageningen Universiteit drie vakken op het 
gebied van geologie, biodiversiteit en vegetatie en heeft in de loop 
van de jaren enorme kennis en veldervaring opgedaan.                               
Hij zal u dan ook in geuren en kleuren vertellen over de meest 
bijzondere plantengallen. Er gaat een wereld voor u open. 
 
 
 



Wegens groot succes organiseert het Oranje Comité 
Oostrum ook dit jaar weer een Kids Koningsloop!

Op donderdag 27 april gaan we er weer met z’n allen een sportieve maar vooral 
leuke middag van maken. Jullie zijn van harte welkom vanaf 13.30 uur bij het 
Allemanscafé. De warming-up start om 13.50 uur. Je rent samen met je leeftijds-
genoten, de winnaars worden onderverdeeld in jongens en meisjes.

• Jeugd tot 6 jaar 400 meter Starttijd: 14.00 uur
• 7 t/m 9 jaar 800 meter Starttijd: 14.20 uur
• 10 t/m 12 jaar 1200 meter Starttijd: 14.40 uur
• 13 t/m 16 jaar 1200 meter Starttijd: 15.00 uur
• Prijsuitreiking is om 17.00 uur samen met de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd.

Doe jij ook mee?!

Opgeven kan via: 

koningsloopoostrum@gmail.com 

of op de dag zelf tussen 13.30 en 13.45 uur 

bij de infostand van het Allemanscafé, 

het inschrijfgeld is € 2,- p.p.



 Natuuractiviteit voor kinderen                     
   in meivakantie  
 

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 april 
10:00 uur een speurtocht vol geheimen voor jeugd van 6 tot 12 jaar rondom het gebied van de Broekberg, de st. 
Goarkapel en het stroomgebied van de Molenbeek te Wanssum (startplaats bij de tennisbanen, Gagel 2, Wanssum).  

 
Heb je ooit de wolven gezien of naar het geheim geluisterd 
van Sint Goar? Heb je ooit gespeurd naar allerlei 
wriemelbeestjes in het water of onder oude boomstammen 
en boomschors naar kevers gezocht?                                                
Dit en meer gaan we doen. Er is van alles te ontdekken met 
leuke opdrachten, belevenissen en spellen. 
Kinderen die hier zin in hebben, kunnen zich aanmelden bij 
Wim Mommen via mail: mommen@home.nl .                     
 
Vermeld naam, leeftijd, adres en telefoonnummer. 
Deelname is gratis, maar meld je snel aan want vol = vol 
 

 
 
 

SVO korfbal 
 
Uitslagen      Speelster van de week 
 
SV Oostrum E1 – DES E1  5 - 6  Lieke van Rengs  
 
 
 
      
 
 
 

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

 
 
 

Bridge informatieavond dinsdag 9 mei 2017 
 
Afgelopen winter hebben 17 KBO-leden met heel veel enthousiasme een beginnerscursus bridge gevolgd.                       
Mogelijk volgt eind dit jaar een vervolgcursus. 

 
Bridge is een sport die je op heel hoge leeftijd nog kunt beoefenen en is 
een goede investering in je oude dag!                                                                                       
 

Om er achter te komen of bridge ook iets voor jou is, is er op dinsdag 9 mei 
a.s vanaf 19:30 uur een informatieavond in het MFA, De Schans in Arcen.                                                         
 

Via een korte presentatie van ongeveer 15 minuten wordt eerst het 
bridgespel toegelicht en daarna kunnen de deelnemers zelf de kaarten in 
de hand nemen en onder begeleiding gaan spelen.                                                         
 

Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden. Vervoer in overleg. 
 

 

Mocht je interesse hebben om aan deze info-avond deel te nemen, dan kun je je aanmelden bij Gerry Daniels,                       
tel. 0478-585287 of via de website: www.kbolimburg.nl  afdelingen  Oostrum. 
 

Graag tot ziens op 9 mei 2017! 
 
 

 
 



                     Activiteitenkalender   2017 
  

APRIL  
  
20 Excursie naar EDAH museum KBO
21 Voorjaarscompetitie TCO
24 Knutselen KBO
28 Voorjaarscompetitie (inhaaldatum) TCO
  

MEI  
  
5 Voorjaarscompetitie TCO
8 Knutselen KBO
9 Wandeling met Schaapsherder Zijactief
12 Voorjaarscompetitie TCO
13 Preventie event  Politie Venray
14 Eerste Communieviering (10.30 uur) Parochie
15 Computeren KBO
16 Kienen KBO
18 “Luisteren doet deugd” lezing door Mw. Olaerts Zijactief
19 Voorjaarscompetitie TCO
21 Mariaviering KBO
22 Knutselen KBO
25 Dagtocht KBO
25 Voorjaarscompetitie (inhaaldatum) TCO 



SVO   VOETBAL 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
zaterdag 15 april 2017    
S.V. Oostrum JO15-1 ST Sparta'18/Kronenberg JO15-2G 2 - 3  
Sambeek JO11-1 S.V. Oostrum JO11-1 0 - 8 Speler van de week Gijs Camps 
S.V. Oostrum JO11-2 VCH JO11-1 1 - 1  
S.V. Oostrum JO11-3G JVC Cuijk JO11-4 2 - 6 Speler van de week Eva 
    
    
Programma    
zaterdag 22 april 2017    
Reuver JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 15:00  
S.V. Oostrum JO17-1 Ysselsteyn JO17-1 14:30  
ST HRC'27/Stormvogels'28 JO17-2G   -  S.V. Oostrum JO17-2G 14:30  
Wittenhorst JO15-2G S.V. Oostrum JO15-1 13:30  
S.V. Oostrum JO15-2G ST SV United/BVV'27 JO15-3G 12:00  
S.V. Oostrum JO13-1G Sportclub Irene JO13-2 10:00  
S.V. Oostrum JO11-1 Estria JO11-1 11:00  
S.V. Oostrum JO11-2 SV Venray JO11-4 09:00  
Volharding JO11-4G S.V. Oostrum JO11-3G 08:45  
EWC'46 JO11-2 S.V. Oostrum JO11-4 11:00  
Blerick JO9-1 S.V. Oostrum JO9-1 09:00  
EWC'46 JO9-1 S.V. Oostrum JO9-2 09:00  
S.V. Oostrum JO9-3 Melderslo JO9-2 11:00  
Leunen JO9-4 S.V. Oostrum JO9-4 09:15  
Volharding JO7-1/Volharding JO7-2  -  S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2    09:00  
S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4  -  Montagnards JO7-1/Montagnards JO7-2 11:30  
    

Senioren    
 
Uitslagen    
zaterdag 15 april 2017    
S.V. Oostrum Vet. SVV Vet. 1 - 2  
zaterdag 15 april 2017    
Ysselsteyn 1 S.V. Oostrum 1 4 - 0  
maandag 17 april 2017    
S.V. Oostrum 3 Hegelsom 2 2 - 4  
Wittenhorst 8 S.V. Oostrum 4 4 - 1  
    
Programma    
zaterdag 22 april 2017    
S.V. Oostrum Vet.  vrij  
zondag 23 april 2017    
Meterik 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
SV Venray 4 S.V. Oostrum 2 10:30  
S.V. Oostrum 3 Sparta'18 3 10:00  
America 3 S.V. Oostrum 4 09:30  
GFC'33 4 S.V. Oostrum 5 11:00  
Elsendorp VR1 S.V. Oostrum VR1 10:00  
 



café
‘t Allejeugd

vrijdag 21 april 2017

                                          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



Naam:

Leeftijd:

Adres:

Kleur,plak of versier zo mooi mogelijk deze kleurplaat en lever deze in 
bij ’t Allemanscafé  op 27 april voor 15.00 uur. Op donderdag 27 april om 
17.00 uur worden de winnaars bekend gemaakt. Zorg dat je erbij bent!

Kleurwedstrijd Koningsdag 2017



Op  donderdag 27 april 2017 op de parkeerplaats naast 
‘t Allemanscafe presenteert het Oranje Comité Oostrum:

★ Een oranjemiddag vanaf 13.30 uur voor alle Kinderen en Ouders

	 Wat	kunnen	jullie	allemaal	doen:

	 -	 We	beginnen	met	de	tweede	editie	van	de	Kidsrun,	

	 	 inschrijven	voor	deze	Kidsrun	kan	vanaf	13.30	uur

	 -	 Er	is	een	groot	springkussen	voor	groot	en	klein!

	 -	 Er	kan	geknutseld	worden	en	stoep-krijten,

	 -	 Voetballen	en	Korfballen,

	 -	 Kleurwedstrijd	(zie	de	kleurplaat	in	het	Oostrums	Weekblad),	

	 	 kleurplaat	kun	je	inleveren	op	Koningsdag	bij	‘t	Allemanscafé.

	 -	 Van 16.00 tot 16.30 uur; Aostrum ‘s got talent!	Wil	jij	aan	iedereen	laten	zien	wat	jij	heel		

	 	 goed	kunt…dansen,	zingen,	goocheltruc,	gedichtje,	muziek	instrument	bespelen…	

	 	 Dan	moet	je	je	zeker	opgeven!!!		(Kijk	voor	het	inschrijf	formulier	in	dit	Oostrums	Weekblad)

	 -	 Rond	17.00	uur	prijsuitreiking	kidsrun	en	kleurplaat

	 -	 Aan	het	einde	van	de	middag,	rond	17.00	uur:	Familie-BBQ

★ Voor de kinderen is er drinken en iets lekkers

★ Voor alle ouders is het terras open

Koningsdag	is	een	feest	voor	iedereen	en	hoewel	het	een	afgeschermd	terrein	is	willen	we	toch	graag	
alle	ouders	verzoeken	om	op	hun	kinderen	te	letten,	zodat	het	ook	een	feestje	blijft	voor	iedereen.

Het Oranje Comité Oostrum:
Marian	Halferkamps
Lucy	Broers
Eveline	Aapkens
Hilde	Willems


