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Wij nodigen u allen uit voor het bijwonen van de THEMA Avond van de Dorpsraad. 

9 mei 20:00 in de Oesterham. 

Thema: Uitslag DOP enquête + opknappen Oesterham 

Wist u dat:  

 370 Oostrummers de enquête hebben ingevuld 
 96% van de mensen zich veilig voelt in Oostrum 
 Hoog grondwater nog al een thema is 
 Verkeersveiligheid ruimte biedt voor verbetering  
 90% zich verbonden voelt met Oostrum 

 



ZATERDAG  6 Februari 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
  

6 mei 09.00u. Inzamelen oud papier

8 mei    18.45u. Repetitie jeugdorkest

 20.00u. Repetitie orkest

10 mei 13.30u. Music for Life blokfluitgroep

 14.30u. Music for Life instrumentengroep

16.00u. Leerlingen slagwerk

             19.00u. Repetitie Hit-it

             20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

14 mei  Communie

20 mei Inzamelen oud papier

21 mei  Mariaviering

21 mei  Concert jeugdorkesten in Leunen



Zondag 7 mei 9.30 uur: Hoogmis (pater R. Willemsen) (Gemengd Koor) 

 overleden ouders Lei en Marie Janssen-Gommans, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  

Dinsdag 9 mei 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel 

Zondag 14 mei 10.30 uur: Eerste Heilige Communiemis 

  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.     

 

 

 

 

 

Het melden van kapotte straatverlichting kan op de volgende 3 manieren: 

1) Ga naar de website van de gemeente Venray https://www.venray.nl/, klik op “Meldingen, 
klachten en bezwaar” en vervolgens op “Melding”. 

            Als je dan door klikt kun je  een melding doen op de website van Nobralux.                                     
En als je daar je mailadres invult krijg je ook een melding als de storing opgelost is. 

2) Klik op de volgende link: https://www.nobra.nl/gem/storingmelden_VE 
3) Bel 0411 - 440 401 
 
Probeer altijd het mastnummer te vermelden. 

 



Verrijdbare buitenkeuken

Barbecuen  
met een échte 
buitenkeuken!

1388.-
Ook nog uit te breiden. 

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

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

www.keuken-badwinkel.nl



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! 
 
 

 
Waterwandeling Oostrumse Beek Geijsteren  
(introducé’s zijn welkom) 
 
Datum: donderdag 1 juni 2017 
Vertrek: 14.00 uur bij het plein tegenover Trefpunt in Geijsteren  
Opgave: vóór 24 mei bij Tonny Duijn, via mail: secr.kbo.oostrum@hotmail.com , tel. 584396 
  of via de website :  http://oostrum.dorpenvenray.nl/kbo-oostrum 
  of: www.kbolimburg.nl/   afdelingen  Oostrum 
 

Van de Natuur en Milieufederatie hebben we deze wandeling aangeboden gekregen. We gaan op eigen gelegenheid 
naar het plein tegenover Trefpunt in Geijsteren waar we om 14.00 uur starten met een wandeling, die maximaal 2 uur 
zal duren. Onze gids is: Joke Steeghs. 
 

U krijgt uitleg over het werk van het Waterschap Limburg.  
Een doel van de Natuur en Milieufederatie is het vergroten van het 
milieubewustzijn in Limburg. Zij doet dit onder meer door het 
geven van voorlichting. Onder begeleiding van een deskundige gids 
wandelt u dwars door natuurgebieden, langs de beek en door de 
bossen.  De gids kan u van alles vertellen over het belang van 
nauwkeurig waterpeilbeheer voor landbouw en natuur, en over de 
manieren waarop het waterschap verdroging bestrijdt. Maar ook 
waarom saaie kaarsrechte kanaaltjes worden omgetoverd tot 
meanderende beken met een hoge ecologische waarde.  
 

Introducés zijn van harte welkom. 
 

Tip: neem een flesje drinken mee voor onderweg. 
 

Graag tot 1 juni! 





 
 

 Jongeren IVN: into the wild 
 

 
Jongeren-IVN Geijsteren-Venray organiseert voor jongeren van 12 tot 16 jaar op zaterdag 6 mei een spannende 
middag over surviven in de natuur. Deze actieve middag start om 14:00 uur aan de Postbaan in Wanssum en duurt tot 
16:30 uur. Aanmelden bij info@IVN-geysteren-venray.nl. Deelname is gratis. 

 
Survival in de wild 
Wat doe je als je terecht komt in de wilde natuur? Je 
hebt geen water en eten bij je en je hebt geen 
slaapplek. Jongerne van 12 tot 16 jaar kunnen op 6 
mei, samen met een gids, de eerste beginselen 
ontdekken hoe je kunt surviven in de natuur. 
We gaan in de praktijk antwoorden zoeken op de 
vraag hoe je in je eerste levensbehoeften kunt 
voorzien: 

 Hoe vind je water en hoe zuiver je het? 
 Welk voedsel vind je en waar moet je  

ernaar zoeken? 
 Welke planten, vruchten en insecten kun je 

eten? 
 Hoe maak je op een veilige manier vuur 

(zonder lucifers en aanstekers)? 
 Hoe maak je een schuilplaats/slaapplek 
 Maar ook hoe kun je oriënteren waar je 

bent (kaart, kompas, gps in de praktijk)? 
 Het belooft een spannende middag te 
 worden. 

 Jongeren-IVN 
Deze survivalmiddag staat ook open voor jongeren die (nog) geen lid zijn van Jongeren-IVN Geysteren-Venray en is 
eenmalig gratis. Het jongeren-IVN is echt iets voor jongens en meiden van 12 tot 16 jaar die graag met of in de natuur 
bezig zijn. Regelmatig komen we samen en struinen we door een bijzonder natuurgebied of we doen leuke dingen. 
Jongens en meiden die lid willen worden van het jongeren-IVN (slechts € 10,-.per jaar), kunnen zich aanmelden via 
info@ivn-geysteren-venray.nl.  
 

Vier seizoenenwandeling:   Lente in het Loobeekdal  
 
Op zondag 7 mei organiseert IVN Geijsteren-Venray in het jonge natuurgebied Loobeek in Merselo een wandeling in 
het kader van de 4-seizoenen-wandelingen. Deze lentewandeling start om 09:30 uur bij de picknickplaats en het 
informatiebord over de Loobeek aan de weg Weverslo (tussen de wegen Weversven en Haag).                                     
Deelname is gratis. Stevige schoenen of laarzen zijn beslist nodig.  

We bekijken de natuur in het Loodalgebied in alle vier de 
jaargetijden. Mensen die aan alle wandelingen deelnemen, 
beleven het gebied telkens anders en zien de natuur in de 
loop van het jaar veranderen.                                                                    
Na een kwakkelwinter is de lente in alle hevigheid 
uitgebarsten. Bomen en planten hebben een groeispurt 
ingezet en staan vaak al volop in blad. Vogels zingen dat het 
een lieve lust is en vlinders fladderen vrolijk rond als het 
zonnetje schijnt. Het is dus hoog tijd om te bekijken hoe de 
natuur in het Loobeekdal weer tot leven is gekomen.  
 
 

In hetzelfde gebied vinden op woensdagavond 19 juli en zondag 15 oktober de andere 4-seizoenen-wandeling plaats.  





 

 

 
 

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! 

 Beste Straotestrijders, 

Het duurt nog maar kort en dan is het zondag 28 mei, de dag van de Aostrumse Straotestrijd.  

Sommige mensen hebben zich al opgegeven en ook de straotambassadeurs zijn aan het werven in de straten.                   
Omdat niet voor iedereen duidelijk is welke straotambassadeur bij welke straat hoort, staat hieronder een overzicht. 
Mocht jouw straat er niet bij staan of heeft jouw straat geen ambassadeur dan kun je je opgeven via: 
straotestrijd@svoostrum.nl. 

Straot Ambassadeur Straot Ambassadeur 
 
Asselberghsstraat  Willem van Leendert Kloosterstraat  Roy de Kleijn 
Binnenhof - Mgr. Hanssenstraat  Inge van Dijk 
Boshuizen - Ooster Thienweg  Marcel Holtackers 
Buitenhof  Job Euwes     
De Horik  Helga Cornelissen Randenrade Lars Kessels 
Geysterseweg  Lucienne Litjens   Chris Wilschut 
Ghunenbeek  Helga Cornelissen Stationsweg Peter Fleurkens 
Gildestraat - Valkenkampstraat  - 
Goetzenhof Tom Kamphuis Van Broekhuizenstraat Esther de Jong 
Hatendonkstraat - Vlasakker Willem van Leendert 
Herenpasweg  Joep Reijnders Wanssumseweg  - 
Het gevlecht Helga Cornelissen Witte Vrouwenstraat Eugene Jacobs 

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. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 

  
 

    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 18 is in de aanbieding: 
 

2 GEMARINEERDE LAPJES 
 

2 GRILLWORSTJES 
 

2 HAMBURGERS 
 

2 SPEKLAPJES 
 

2KIPFILET 
 

Samen voor € 9,90 



   Weerbaarheidscursus                                      
 voor jongeren van 13 t/m 21 jaar 
 
 

Elke donderdagavond in de maand juni organiseert het jongerenwerk vanuit Synthese een 
weerbaarheid/zelfverdedigingscursus voor jongens en meiden tussen de 13 en 21 jaar. 
 

Tijdens deze training worden zeer uiteenlopende realistische situaties nagebootst. Dit met als doel de deelnemers op 
alle fronten meer weerbaar te maken. Op deze manier leren de deelnemers hoe zij kunnen reageren op verschillende 
soorten situaties en hoe zij zichzelf in veiligheid kunnen brengen.  
 

Door intensief met elkaar te werken leren de deelnemers zich beter en makkelijker aan elkaar en aan de groep aan te 
passen en zullen sociale situaties minder spannend worden. De deelnemer leert om kalm te blijven in sociale maar ook 
in bedreigende situaties. Ook is er  aandacht voor je (onbewuste) houding. Wat straal je uit? Hoe kom je een groep 
binnen en hoe kan je hier mee ‘’spelen’’?  
 

Tijdens de cursus wordt er niet alleen aandacht besteed aan de sociale weerbaarheid maar ga je ook en vooral fysiek 
met elkaar aan de slag. Dit om de deelnemers te laten ervaren dat zij meer kunnen dan zij denken, ook dit sterkt het 
zelfvertrouwen / zelfbeeld, een vaardigheid die je in sociale situaties soms hard nodig hebt. 
  

De cursus vindt plaats in de kleine gymzaal van Vincent van Gogh aan de Oostsingel 7 in Venray en begint om 20.00 uur. 
Om 22.00 uur is de les afgelopen.   
 

De cursus vindt plaats op: 
 

01-06 
08-06 
15-06 
22-06 
29-06 
 

Het volgen van deze cursus is kosteloos, echter bij aanvang van de cursus wordt er € 20,- borg voor deelname aan de 
lessen gevraagd. Aanmelden kan via Synthese 0478 517364, info@synthese.nl of via jongerenwerker Patrick Kleisterlee 
Tel. 06 17157551, p.kleisterlee@synthese.nl . 
 
 
 
 
           

Iedereen bedankt!
Bij deze willen wij alle bezoekers en iedereen die meegeholpen heeft bedanken voor 
het laten slagen van Koningsdag 2017! Het was weer een geweldige dag!

Met speciale dank aan:

De winnaars van de Kidsrun:
t/m 6 jaar: meisjes: 1 Sjors van Hugte , 2 Jente Janssen - Jongens: 1 Finn Versleyen , 2 Giel Jeucken
7t/m 9 jaar: meisjes: 1 Lieke van Rengs, 2 Vienna Versleyen - jongens: 1 Tren Walter, 2 Guus Cornelissen
10-12 jaar: meisjes: 1 Lotte Janssen, 2 Lieke Verrijdt - jongens: 1 Woud Holtackers - 2 Okke Roth
13 jaar: 1 Daan Willems, 2 Jaap Rutten.             Aanmoedigingsprijs: Yfke Walter

De prijswinnaars van de kleurwedstrijd:
Jans Jeucken, Jan Kessels, Lieke van Rengs           Gefeliciteerd en veel plezier met jullie prijs!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

                                                               

Kwekerij “DE LIFRA” … Beter kan niet …  

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

12 stuks Lobelia’s € 1,50, Million Bells (hang) € 0,50,                                                                                                

Dahlia´s € 0,50, Gazania’s € 0,50, Solanum (Op stam) € 5,00 

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

5 mei ook open: 10.00 / 17.00 uur 



Match en Synthese organiseren een 
netwerkbijeenkomst ‘actuele thema’s 
voor vrijwilligerswerk anno 2017’. 
 

Wanneer:          donderdagavond 11 mei a.s. van 19.30 – 22.00 uur 
Locatie:              kantoor Synthese – Leunseweg 51 te Venray 
 
Vele organisaties maken bij de uitvoering van uw activiteiten gebruik van de inzet van vrijwilligers. 
 

Daarbij lopen zij steeds vaker tegen zaken aan als: 
 

 Een tekort aan vrijwilligersinzet waarbij het op dit moment best lastig is om voldoende nieuwe enthousiaste 
vrijwilligers te vinden. Hoe stel je anno 2017 een wervende vacaturetekst op en hoe breng je deze onder de 
aandacht bij je doelgroep?  

 Het zogenaamde ‘binden en boeien’ van vrijwilligers is lastiger dan voorheen! 
 Voor de organisatie is het best lastig c.q. onmogelijk om vrijwilligerswerk te laten uitvoeren door mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt of nieuwkomers; er zijn veel te veel vervelende regels.  
 Bovenstaande, maar ook vele andere aspecten van het werken met vrijwilligersinzet, vragen ook om 

netwerkvorming. In een actief netwerk kunnen organisaties ervaringen en kennis met elkaar uitwisselen en 
elkaar verder vooruit helpen. 

 

Deze aandachtspunten komen aan bod in een bijeenkomst die Synthese en Match voor vrijwilligers                                 
organiseren op 11 mei a.s.  
Tijdens de bijeenkomst zullen bovenstaande aandachtspunten aan bod komen in een 4-tal thema-workshops waarin we 
relevante informatie uitwisselen en verder met elkaar in gesprek gaan. 
 

 Workshop 1:  Netwerkvorming 
 Workshop 2:  Vinden en binden van vrijwilligers  
 Workshop 3:  Creative branding vrijwilligersvacatures 
 Workshop 4:  Werken met de inzet van vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt incl.  

job-carving 
 

Op basis van de gesignaleerde behoeften tijdens deze workshops zullen later dit jaar verdiepingsbijeenkomsten worden 
georganiseerd. 
 

Mocht u nog geen persoonlijke kennisgeving hebben ontvangen en hebt u wél interesse, meld uw organisatie dan aan 
via G.vandersteen@synthese.nl onder vermelding van: 
 

 Namens welke organisatie u deelneemt 
 Namen van de individuele deelnemer(s) 
 Contactgegevens 
 Uw keuze voor de 2 workshops per persoon 
  

Wij ontmoeten u graag op 11 mei a.s. 
  
 
 
 
 
 
 
            

 
 

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 8 mei 2017 is het Alzheimer Café Venray weer open. 
Het café is een maandelijkse informele bijeenkomst waar mensen met dementie, familieleden, 
hulpverleners en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen 
ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en te leren over dementie en aanverwante thema’s. 
 

Het thema van de avond is: 
Wat heb ik nodig om dingen te kunnen blijven doen? 
Gastspreker:  
mw. M. Josten, ergotherapeut 
Het Alzheimer Café Venray vindt plaats in De Kemphaan, Kennedyplein 1 te Venray. 
Inloop is vanaf 19.00 uur en aanvang van het programma is om 19.30 uur.  
De avond wordt uiterlijk 21.30 uur afgesloten. De toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u bellen met de 
avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray, Joke Halmans, telefoon (0478) 583806. 
 
 





 

 

COLUMN. 

 

Tot slot. 

Weet U wat O2 betekent? Iets wat we elk moment nodig hebben, n.l. ZUURSTOF…. 

Welnu die zuurstof begint op te raken. 

Na twee en een half jaar en ca. 125 columns, vind ik, dat ik het stokje maar eens moet doorgeven aan 
jonger schrijvers talent. Nu is het echt definitief. 

Na de vorige aankondiging om te stoppen, heeft de dorpsraad me toch nog over gehaald, om verder 
te gaan. Er zou n.l. een  z.g. schrijvers genootschap gevormd gaan worden,  zodat ik niet iedere week 
voor een column moest zorgen. 

Dat is gelukt, er zijn enkele talenten gevonden en is best succesvol gebleken. Ook jongeren sluiten 
zich aan. Ik wens ze veel succes toe en als ze het net zolang volhouden, zit het wel snor. 

Mijn wens is, dat de huidige schrijvers, de perikelen en ontwikkelingen in Oostrum, aan de kaak 
blijven stellen. Scherpte in de column bevordert de animo om ze te lezen, en zet anderen aan tot 
denken. We moeten ons niet laten verleiden, om alles maar voor lief te nemen. 

Columns mogen best scherp en prikkelend zijn, als er maar niet op de man gespeeld wordt. 

Ik hield ervan soms wat cryptisch te schrijven. Er zouden echter wat meer reacties uit het publiek 
moeten komen. Dat is voor de schrijvers wel eens prettig, ook al kunnen reacties negatief zijn. 

Dat heb ik zelf ondervonden t.a.v. mijn opstelling inzake de herinrichting van de Mgr. Hanssenstraat.  

Geldverspilling vond en vind ik het nog steeds. Maar ik geef ook ruiterlijk toe, dat het project een 
verfraaiing teweeg heeft gebracht. Het heeft de kern een meerwaarde gegeven. 

Of het verkeerstechnisch ook een succes is, zal nog moeten blijken. Je hoort hier en daar toch ook 
wel wat klachten. Het maandenlange ongemak nemen we maar op de koop toe. 

De dorpsraad heeft mij gevraagd nog een laatste column te schrijven, alvorens uit de anonimiteit te 
treden, voor zover dat nodig mocht zijn. 

Alvorens ik dat doe, wil ik de dorpsraad bedanken voor haar ondersteuning. Als er mijnerzijds twijfels 
waren over de inhoud van de column, dan was ver altijd een goede terugkoppeling naar de 
voorzitter. Daarvoor mijn dank. 

Dit was dus de laatste column van  O -2, oftewel  Toon. 





SVO   VOETBAL 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 29 april 2017    
 
Vitesse'08 JO17-3G S.V. Oostrum JO17-2G 4 - 1  
S.V. Oostrum JO11-1 ST SV United/BVV'27 JO11-1 3 - 1 Speler van de week Noah Monoz 
    
Programma    
 
zaterdag 6 mei 2017    
 
S.V. Oostrum JO19-1 ST America/Meterik JO19-1 15:00  
Sportclub Irene JO17-3 S.V. Oostrum JO17-1 15:00  
S.V. Oostrum JO17-2G Montagnards JO17-2 15:00  
S.V. Oostrum JO15-1 GFC'33 JO15-1 13:00  
SV Venray JO15-6 S.V. Oostrum JO15-2G 15:00  
SVEB JO11-1G S.V. Oostrum JO11-1 09:30  
Merselo JO11-1G S.V. Oostrum JO11-2 09:00  
S.V. Oostrum JO11-3G Melderslo JO11-2 09:00  
S.V. Oostrum JO11-4 ST Stormvogels'28/HRC'27 JO11-2G 09:00  
S.V. Oostrum JO9-1 Wittenhorst JO9-1 11:00  
S.V. Oostrum JO9-2 Vitesse'08 JO9-4 11:00  
Merselo JO9-1G S.V. Oostrum JO9-3 11:15  
S.V. Oostrum JO9-4 ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO9-4G 11:00  
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2   -  EWC'46 JO7-1/EWC'46 JO7-2 11:30  
SSS'18 JO7-1/SSS'18 JO7-2 S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 11:15  
Sporting S.T. JO7-1G/Sporting S.T. JO7-2G  -  S.V. Oostrum JO7-5/S.V. Oostrum JO7-6 10:00  
 
maandag 8 mei 2017    
 
SV Venray JO11-9G S.V. Oostrum JO11-3G 19:00  
 
dinsdag 9 mei 2017    
 
RESIA JO13-1 S.V. Oostrum JO13-1G 19:00  
 
woensdag 10 mei 2017    
 
SV Venray JO11-2G S.V. Oostrum JO11-1 19:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
     GRATIS AFHALEN 

     13 Witte plastic tuinstoeltjes                                                                                                                                                                                  
      (enigszins verkleurd)                                                              

     Tel. 06 – 42 96 11 21 

 



Senioren    
 

Uitslagen    
 
zaterdag 29 april 2017    
 
S.V. Venray Vet. S.V. Oostrum Vet. afgelast 
 
zondag 30 april 2017    
 
S.V. Oostrum 1 Montagnards 1 4 - 2  
S.V. Oostrum 2 SSS'18 3 6 - 2  
S.V. Oostrum 3 Ysselsteyn 3 3 - 2  
S.V. United 3 S.V. Oostrum 4 4 - 3  
Ysselsteyn 6 S.V. Oostrum 5 0 - 4   
S.V. Oostrum VR1 HRC'27 VR1 0 - 6  
    

Programma    
 
zaterdag 6 mei 2017    
 
S.V. Oostrum Vet.  vrij  
 
zondag 7 mei 2017    
 
DSV 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
Leunen 2 S.V. Oostrum 2 12:00  
Wittenhorst 7 S.V. Oostrum 3 09:30  
S.V. Oostrum 4 BVV'27 2 10:00  
S.V. Oostrum 5 Sparta'18 5 10:30  
SSS'18 VR4 S.V. Oostrum VR1 09:45  
 
donderdag 11 mei 2017    
 
America 3 S.V. Oostrum 4 19:30  
 
 
 



                       Activiteitenkalender   2017 
  

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
26 Voorjaarscompetitie TCO
30 Fietstocht & Picknick KBO
  

JUNI  
  
1 Waterwandeling in Geysteren KBO
2 Voorjaarscompetitie (inhaaldatum) TCO
10 Beachvoetvolleytoernooi 
10_18 Clubkampioenschappen TCO
11 Beachvolleybaltoernooi 
13 Fietsdagtocht & Picknick Zijactief
13 Kienen KBO
14 Midgetgolf (3-Dorpen) KBO
14 Luchtmachtbasis De Peel De Zonnebloem
18 Zomerjazz door Babs en Vincent om 
 (16.00 uur) in de Watermolen 
  

JULI  
  
20 Thuisblijverstoernooi TCO
29 Jeu de Boules (3-Dorpen) KBO
  

AUGUSTUS  
  
8 Kevelaer KBO
27 Luikse markt Harmonie
30 Spellenmiddag De Zonnebloem



SEPTEMBER  
  
2 Fietstocht & Feestavond TCO
3_6 4 Daagse reis (3-Dorpen) KBO
12	 Kermisfietstocht	 KBO
15 Najaarscompetitie TCO
19 Kienen KBO
21 Modeshow Zijactief
22 Najaarscompetitie TCO
25 Marcienne Collection (3-Dorpen) KBO
29 Najaarscompetitie TCO
30 Uitwisseling met “’t Lobke” TCO
?_? Uitwisseling met “De GageL” TCO
  

OKTOBER  
  
1 Dag v/d Ouderen KBO
3 Hoofd/nek behandelingen (Vita Oostrum) Zijactief
6 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
10 Kienen KBO
12 Herfstwandeling KBO
13 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
17 Wittem (3-Dorpen) KBO
18 Doemiddag De Zonnebloem
20 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
26 Edelbrons Zijactief
27 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
  

NOVEMBER  
  
2 Themamiddag KBO
3 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
4 Herfsttoernooi TCO
7 Lezing: Homeopathie Zijactief
9 Algemen Ledenvergadering Roermond Zijactief Roermond
10 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
14 Kienen KBO
17 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
21 “Verstand op nul” Documentaire (Ruud Lenssen) Zijactief
  

DECEMBER  
  
12 Presentatie “Voedselbank” Zijactief
12 Kienen KBO
14 Kerstviering KBO
20 Kerstmiddag De Zonnebloem
21 Kerstavond Zijactief


