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Aan alle inwoners van Oostrum 
 
De gebundelde collecte van 2017 ligt weer achter ons. Dit  jaar is het resultaat zelfs 
weer wat beter dan vorig jaar en is alles volgens het Collectanten Comité Oostrum  
naar wens verlopen. 

 
Op de lijst in dit Oostrum’s Weekblad staan de bedragen die voor de veertien organisaties zijn opgehaald.                                             
De bedragen zullen, na aftrek van de onkosten voor het kopieerwerk, worden overgemaakt naar de betreffende 
organisaties. 
 
Het Collectanten Comité Oostrum dankt u hartelijk voor uw medewerking. Het was heel prettig dat velen van u de 
enveloppe al hadden klaar staan. Natuurlijk worden de collectanten die de enveloppen hebben rondgebracht en weer 
opgehaald extra hartelijk bedankt voor hun inzet. 
 

Vriendelijke groeten, namens het Collectanten Comité Oostrum, 
 

Koos Künen, Watermolenstraat 12, tel: 585186 
 
 

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

 
Leden KBO, 
 
Door gebrek aan belangstelling  kan de KBO dagreis naar Rosmalen van 25 mei helaas niet doorgaan. 
Reeds betaald geld zal worden teruggegeven. 
 
Voor de 4-daagse reis 3-6 september zijn nog 6 plaatsen vrij. U kunt zich hiervoor nog opgeven bij Els Hermsen,                     
tel. 511405, email:  elshermsen@gmail.com 
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ZATERDAG  20 Mei 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Data       Tijd  Plaats 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                 
 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
  

20 mei 09.00u. Inzamelen oud papier

21 mei 10.00u. Mariaviering

 11.00u. Concert jeugdorkesten in Leunen

22 mei  18.45u. Repetitie jeugdorkest

20.00u. Repetitie orkest

24 mei 13.30u. Music for Life blokfluitgroep

 14.30u. Music for Life instrumentengroep

16.00u. Leerlingen slagwerk

Agenda

3 juni Inzamelen oud papier

10 juni Concert Broekhuizen en Oostrum

11 juni Defilé Avondvierdaagse Venray

15 juni Optreden Klasse Orkest

22 juni Generale repetitie orkest voor Peeltoernooi

25 juni  Peeltoernooi orkest



Zondag 21 mei 10.00 uur: Mariaviering van de parochie Oostrum
                   en van KBO Oostrum, Oirlo en Castenray
                   met een korte Mariaprocessie rond de kerk.
                   (Gemengd Koor en Ensemble van Harmonie SMT) 
 voor de parochie Oostrum,
 voor de leden en overleden leden van KBO Oostrum, Oirlo en Castenray,
 Jo Hoex-Clephas, 
	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,	
	 Familie	Vennekens-Verschuren	en	wederzijdse	familie.		
Dinsdag 23 mei 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel  
Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag: 9.30 uur: Hoogmis (Venray’s	Gregoriaans	Koor)			
Zondag 28 mei 9.30 uur: Hoogmis (pater R. Willemsen) (samenzang) 
 zeswekendienst Jan Pouwels,  
 Piet Jansen,
	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,		
	 Familie	Vennekens-Verschuren	en	wederzijdse	familie.			
Dinsdag 30 mei 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel    
  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.             
  

Jaarlijkse Mariaviering op zondag 21 mei.    Aanvang: 10.00 uur 
 
Leden KBO en alle overige parochianen   

 
Voor zondag 21 mei a.s. bent U van ganser harte uitgenodigd voor de 
jaarlijkse Mariaviering in de bedevaartkerk van Onze-Lieve-Vrouw, 
Behoudenis der Kranken, te Oostrum. De heilige Mis begint om 10.00 uur 
m.m.v. het Gemengd Koor, de KBO,   de harmonie en de communicanten.  
Om 10.45 uur begint een kleine processie rond de kerk. 
Tegen 11.00 uur zal de processie afgerond worden in de kerk. Voor ouderen 
die niet meer zo goed ter been zijn en onder de processie in de kerk blijven 
zitten zal de harmonie in de kerk blijven spelen.   
Het genadebeeld van Maria zal op de mooi versierde troon van onzer aller 
dankbaarheid gedragen worden.  Uit dankbaarheid dragen we onze hemelse 
moeder ´op handen´, verbonden met de wensen om geluk voor ons, voor 
kinderen, kleinkinderen, al onze dierbaren en vragen om kracht voor de 
zieken. Het kerkkoor luistert de processie op  en het Allerheiligste zal onder 
de hemel gedragen worden.  Tegen 11.05 uur zal na het ontvangen van de 
laatste eucharistische Zegen het genadebeeld weer plechtig teruggebracht 
worden naar de genadekapel. 
 
Onze-Lieve-Vrouw van Oostrum, Behoudenis de Kranken, bid voor ons. 

 
           Pastoor Clemens 
 
 
 



Wij passen uw keuken aan naar al uw wensen. 

Keuken renoveren? 
Met een mooi stenen blad op uw bestaande 
keuken lijkt uw keuken als nieuw! Ook voor nieuwe 
apparaten bent u bij ons op het juiste adres. 
Kom kijken, internet is echt niet goedkoper! 

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 
 

Fietsdagtocht met picknick 
 
Datum:  dinsdag 30 mei 2016 
Vertrek: 10.30 uur vanaf het dorpsplein 
Opgave: vóór 28 mei, bij Harrie Holtackers, tel. 583803  
  Email: miaenharrie@hetnet.nl  
  Of via de website: :  http://oostrum.dorpenvenray.nl/kbo-oostrum 
 
Dinsdag  30 mei is onze jaarlijkse fietstocht met picknick 
We vertrekken om 10.30 uur met de fiets vanaf het dorpsplein en beginnen dan aan een fietstocht van ongeveer 45 km. 
Wij fietsen langs de Maas door de mooie maasheggen.       
                                                                                                                                          
Halverwege de tocht  komen wij om ongeveer 12.30 uur aan bij De Schutkooi, Vortum-Mullem. 
Hier zal door de KBO de picknick aangeboden worden. 
  
Daarna fietsen wij via een mooie route verder en hebben nog een tussenstop. 
 
Van daaruit fietsen we verder huiswaarts. 
 
P.S. Mensen die niet mee willen/kunnen fietsen maar toch gebruik willen maken  
van de picknick , worden verwacht om: 
 
12.30 uur bij De Schutskooi, Veerweg 3, Vortum-Mullem. 
 
Wel even aanmelden i.v.m. picknick. 
 
 

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. 





 
 
 
 
 
 

      
Op woensdag 31 mei staat er weer een heerlijke maaltijd op het menu. 

Het is nu volop asperge-tijd, dus bereiden we voor u 'n heerlijk  
 
 

*ASPERGE-MENU*   
 
 
 

 
 
 
 
 
De kosten voor dit etentje bedragen € 7.50 per persoon.                              
Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 27 mei 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 31 mei  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met 27 mei bij Dorpscentrum D’n Oesterham 





 

 

 

Bent u actief als vrijwilliger en mist u wel eens cursussen of workshops die een toegevoegde waarde hebben in uw 
vrijwilligerswerk? Synthese Horst en Match voor vrijwilligers Venray faciliteren ook dit jaar weer voor vrijwilligers in 
de gemeenten Horst aan de Maas en Venray een cursusaanbod. 

In 2017 is er weer volop aandacht voor scholingsactiviteiten die het welzijn en de kwaliteit in het vrijwilligerswerk 
bevorderen. Denk hierbij o.a. aan Bedrijfshulpverlening (BHV) herhaling, Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) 
en/of een cursus op maat die wordt georganiseerd in samenwerking met de vrager. 

Voor de BHV geldt dat vrijwilligersorganisaties die helemaal draaien op vrijwilligers niet verplicht zijn om een BHV-
organisatie te hebben. Dit moet wel als er minstens één werknemer in dienst is. Wat we in de praktijk zien is dat 
vrijwilligersorganisaties hun vrijwilligers blijven scholen in BHV om de veiligheid van bezoekers en vrijwilligers te 
waarborgen. Vrijwilligersorganisaties blijven op basis van hun zorgplicht verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilige 
en gezonde werkomstandigheden voor hun vrijwilligers. 

Voor aanmeldingen voor een van de cursussen van Synthese en Match voor vrijwilligers kunt u terecht op 
http://www.vrijwilligerswerkvenray.nl/index.php/trainingen-en-workshops/cursussen-workshops-voor-vrijwilligers-
venray-match. 

Wilt u zelf een talent, kennis of vaardigheid van uw organisatie delen met andere vrijwilligersorganisaties of mist u een 
cursus, geef het dan door. Voor gemeente Horst aan de Maas kunt u het aangeven via 
https://nl.surveymonkey.com/r/BFWSMH7 en voor gemeente Venray kunt u dit melden bij het Vrijwilligerscollege van 
Match voor vrijwilligers. 

 

 

      

 

 
Publiekswandeling Monumentale Bomen 
 

Zondag 21 mei organiseert IVN Geijsteren-Venray een publiekswandeling met als rode draad de monumentale bomen 
in Venray. Deze wandeling start om 10:00 uur bij de Willem-Alexanderlinde, achter de kerk, nabij de parkeerplaats 
Raadhuisstraat. Deelname is gratis.  

 
Op deze excursie door het centrum van Venray lopen we 
langs een aantal unieke bomen, die zowel op particulier als 
op (semi-)openbaar terrein staan. IVN gidsen vertellen over 
de specifieke soort, naamgeving en typische kenmerken. 
Maar vooral zullen ze de deelnemers laten genieten van de 
schoonheid van de bomen in het voorjaar. 
Volgroeide, oude bomen zijn in ons land een kostbaar bezit. 
Alleen door goede en duurzame bescherming kunnen ze oud 
worden en ons met hun verschijning verwonderen. Bomen 
doen er mensengeneraties over voordat ze volgroeid zijn en 
enorme afmetingen hebben bereikt. Dit soort bomen is een 
levensgemeenschap op zich en herbergt tal van andere 
samenlevingen. Bovendien zorgen ze voor verkoeling.                        
Er is uitgerekend dat door de aanwezigheid van grote bomen 
in een stedelijke omgeving de temperatuur op warme dagen 
wel 2-3 graden lager blijft. Ze zijn dus het beschermen meer 
dan waard. 

 
 



Schoolstraat 19A , Swolgen  info@demiddelpas.nl
Tel. 0478-692432   www.demiddelpas.nl

          Bezoek onze nieuwe Showtuin!

 Tuinontwerp       Tuinaanleg       Bestrating       Beplanting

Jarenlange ervaring
Creatieve Ontwerpen

Deskundige Hoveniers
Betaalbaar voor iedereen

Openingstijden
Ma-vr 13:30 -17:00

Za 9:00-14:00

   Activiteitenkalender   2017
  

MEI  
  
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_18 Clubkampioenschappen TCO
13 Fietsdagtocht & Picknick Zijactief
13 Kienen KBO
14 Midgetgolf (3-Dorpen) KBO
14 Luchtmachtbasis De Peel De Zonnebloem
17 Beachvoetbaltoernooi 
18 Beachvolleybaltoernooi 
18 Zomerjazz door Babs en Vincent om 



 

 

...iets voor… 
 

 

? 
Wij als dorpsraad zijn aan het inventariseren of er interesse is 
voor het opzetten van een WhatsApp buurtpreventie 
groep/groepen. Het doel is om met z’n allen Oostrum veilig te 
houden!  

Vind je dit een goed idee en/of heb je interesse om hier iets in 
te betekenen stuur dan een mailtje met je opmerking(en), 
naam en adres naar: buurtpreventieoostrum@gmail.com 

Dan gaan wij als dorpsraad bekijken hoe we hierbij kunnen 
assisteren! 





 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
Fietsdagtocht met picknick 
 
Datum:  dinsdag 13 juni 2017 
Plaats:  vertrek  9.00 uur vanaf het dorpsplein 
Kosten:            € 12,50   p.p. 
Opgave:             tot uiterlijk 2 juni 2017 door betaling van €  12,50   op rek.nr. NL89Rabo 01400 93 613  
                            t.n.v. ZijActief  Oostrum o.v.v. je naam 
 
Op dinsdag 13 juni 2017  gaan we weer met z’n alle fietsen. 
 
We vertrekken  ’s-morgens om 9.00 uur vanaf het dorpsplein en zijn tussen 17.00 en 18.00 uur terug in Oostrum. 
 
De fietscommissie heeft weer een mooie tocht voor ons in petto die ongeveer 
40 km. lang is. Waarheen??? Dat blijft ’n verrassing! 
 
Bij slecht weer wordt er voor vervangend vervoer gezorgd. 
 
Heb je zin om gezellig mee te fietsen, maak dan het bedrag van €  12,50 voor 2 juni 2017 over                                                               
op rek. nr. NL89Rabo 01400 93 613 t.n.v. ZijActief Oostrum. 
 
Namens de fietscommissie ZijActief: 
 
Rieny Mommen en Nellie Claassen 
  
 
 
 
 

Themabijeenkomst over financiële regelingen 
voor mantelzorgers 
 
Tijdens de themabijeenkomst 
wordt er vanuit diverse 

gebieden als wonen, zorg, werk en uitkeringen aandacht besteed aan 
de financiële regelingen waar u als mantelzorger mee te maken kunt 
krijgen of gebruik van kunt maken.  Op deze manier leert u als 
mantelzorger met welke financiële regelingen u rekening moet 
houden en van welke regelingen u juist profijt kunt hebben.                                     
Tijdens de bijeenkomst is er volop de mogelijkheid om vragen te 
stellen  waardoor de bijeenkomst goed aansluit op de alledaagse praktijk van u als mantelzorger. 
De bijeenkomst vindt plaats op maandag 29 mei van 19.00 – 21.00 uur in De Kemphaan te Venray.  
U kunt zich tot en met maandag 22 mei aanmelden via info@synthese.nl of telefonisch via (077) 3978500.                                  
Er is plaats voor maximaal 30 personen.   
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Mooi weer vandaag. 
 

En daar zit ik dan in het zonnetje in de tuin. Ik probeer alles in me op te nemen.                                            
Maar vooral geniet ik van het feit dat ik, na lange tijd, in mijn luie stoel buiten zit.                                                              
Na zo’n ongeveer 10 minuten van helemaal niks, beginnen de geluiden langzaam tot me door te 
dringen. Ik hoor vogels fluiten en probeer te ontdekken welke vogelgeluiden ik kan waarnemen.            
Nu ben ik niet zo ’n echte vogelkenner, maar het geluid van een duif is erg herkenbaar. Dat zijn         
ook die vogels die je hele stoep ondersch……Maar vandaag mag dat wat mij betreft, want het is             
zo’n heerlijke dag en dan wil ik alleen maar genieten. Een koolmeesje herken ik ook nog wel aan              
de korte, hoge tonen. De merel is weer sterk vertegenwoordigd en doet verschrikkelijk zijn                    
best om boven alles uit te stijgen. De merel doet me het meest denken aan vroegere tijden.   

Er zijn nog meer geluiden die vertrouwd zijn en aangenaam in mijn oren klinken.                                           
De trein die vertrekt vanuit station Oostrum naar Nijmegen. Aha… hij is op tijd. Niet dat ik alle 
treintijden uit mijn hoofd ken, maar het rare is dat als de trein niet rijdt, dan mis ik iets.                                    
’s Morgens vroeg is dat het eerste geluid wat ik meestal hoor. 

Het is rustig aan de doorgaande weg van Oostrum. Geen geluiden van auto ’s die ‘oerend hard’              
over de spoorlijn denderen. Gaat vaak harder dan 30 hoor. Schiet ineens de gedachte door mijn 
hoofd. Waarvoor zijn die bordjes 30 eigenlijk aan verschillende lantaarnpalen. Heeft dit ook iets met 
verkeersveiligheid te maken of zijn de bordjes opgehangen omdat er iemand 30 jaar wordt.  

Opeens hoor ik geluiden van een ambulance, maar het kan ook een politieauto zijn. Ik probeer het 
geluid te traceren. Is hij op de autoweg, op de weg naar Wanssum of rijdt hij hier het dorp in. Dan 
sterft het geluid weg ……   

Nee, effe verder genieten en me concentreren op de geluiden van buiten. Even verderop hoor ik 
kindergeluiden. Blijkbaar zijn ze aan het fietsen en kan de ene nog harder dan de andere. Dit soort 
geluiden hoor ik graag, want kinderen kunnen niet vaak genoeg buiten zijn en samen spelen.                       
Fijn dat ouders dit hun kinderen laten doen en zich niet zo akelig beschermend gedragen.  

Ik hoor de buurman zijn gras maaien en ondanks dat het een elektrische grasmaaier is, klinkt het                
me heel vertrouwd en aangenaam in de oren. Zo ’n heerlijke bezigheid in het weekend. Zodat de tuin 
straks weer op en top spic en span is.   

Er blaft een hond; ook gezellig. Het beest wordt tot de orde geroepen en luistert naar zijn baasje.            
Ik ga verder genieten van het zonnetje en strek me uit in mijn luie stoel. Heerlijk dat mooie weer. 

 

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 20 IS IN DE AANBIEDING 
 

2 KIPFILET 2 SPEKLAPJES      2 HAMBURGERS 
 

2 GRILLWORSTJES          2 GEMARINEERDE LAPJES 
 

Samen voor € 9,90 
 

1 DOOS GEHAKT IS 12 X 500 GR.  € 21,- 
 

1 DOOS BRAADWORST IS 12 X 500 GR. € 24,- 
 



SVO   VOETBAL 
 

Jeugd    
 

Uitslagen    
zaterdag 13 mei 2017    
S.V. Oostrum JO19-1 Haelen JO19-1 1 - 2  
S.V. Oostrum JO17-1 Venlosche Boys JO17-2 0 - 3  
ST Excellent/Westerbeekse Boys JO17-2   -  S.V. Oostrum JO17-2G 1 - 2  
VVV'03 JO15-1 S.V. Oostrum JO15-1 4 - 1  
S.V. Oostrum JO15-2G ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO15-2 1 - 6  
S.V. Oostrum JO13-1G ST Sparta'18/Kronenberg JO13-2 0 - 3  
S.V. Oostrum JO11-1 ST Stormvogels'28/HRC'27 JO11-1 1 - 2 Speler van de week Stan Gielen 
S.V. Oostrum JO11-2 Sportclub Irene JO11-4 3 - 4  
Sambeek JO11-4 S.V. Oostrum JO11-3G 3 - 2 Speler van de week Eef Thielen 
Wittenhorst JO11-4G S.V. Oostrum JO11-4 0 - 3  
S.V. Oostrum JO9-1 Volharding JO9-2G 7 - 1 Speler van de week SV Oostrum JO9-1 
Leunen JO9-2G S.V. Oostrum JO9-2 1 - 0  
GFC'33 JO9-2G S.V. Oostrum JO9-3 1 - 0 Speler van de week Gijs Wijnhoven 
SVEB JO9-2G S.V. Oostrum JO9-4 0 - 1 Speler van de week Sepp Vollenberg 
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2   -   Ysselsteyn JO7-1/Ysselsteyn JO7-2 6 - 7 Speler van de week Guus Camps 
S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4   -   SV United JO7-1/SV United JO7-2 5 - 16 Speler van de week SV Oostrum  
Ysselsteyn JO7-3/Ysselsteyn JO7-4 S.V. Oostrum JO7-5/S.V. Oostrum JO7-6 19 - 7 Speler van de week Joes Thielen 
Programma    
zaterdag 20 mei 2017    
S.V. Oostrum JO17-1 RKOSV Achates JO17-1G 14:30  
RKOSV Achates JO17-2 S.V. Oostrum JO17-2G 15:00  
S.V. Oostrum JO15-2G EWC'46 JO15-2G 12:00  
S.V. Oostrum JO11-2 Kwiek Venlo JO11-2 09:00  
S.V. Oostrum JO11-4 ST SV United/BVV'27 JO11-3 09:00  
Melderslo JO9-1G S.V. Oostrum JO9-2 09:15  
S.V. Oostrum JO7-5/S.V. Oostrum JO7-6 SV United JO7-3 11:30  
zondag 21 mei 2017    
S.V. Oostrum JO11-1 Toernooi Meterik aanvang 9.30   
S.V. Oostrum JO11-1 Toernooi Meterik aanvang 14.00   
maandag 22 mei 2017    
S.V. Oostrum JO17-2G Montagnards JO17-2 19.30  
woensdag 24 mei 2017    
ST DEV-Arcen/RKDSO JO11-1 S.V. Oostrum JO11-1 19:00  
H.B.S.V. JO11-3 S.V. Oostrum JO11-2 18:45  
donderdag 25 mei 2017    
S.V. Oostrum JO17-1 Toernooi Swalmen    

Senioren    
Uitslagen    
zaterdag 13 mei 2017    
SV Lottum Vet. S.V. Oostrum Vet. 1 - 0  
zondag 14 mei 2017    
S.V. Oostrum 1 SVEB 1 3 - 3  
RKOSV Achates 2 S.V. Oostrum 2 5 - 3  
Sporting S.T. 2 S.V. Oostrum 3 2 - 3  
S.V. Oostrum 4 S.V. Venray 10 7 - 1  
S.V. Oostrum 5 Kronenberg 3 3 - 2  
De Zwaluw VR1 S.V. Oostrum VR1 8 - 1  
Programma    
zaterdag 20 mei 2017    
S.V. Oostrum Vet. SV Holthees Vet. 17:00  
zondag 21 mei 2017    
BVV'27 2 S.V. Oostrum 4 11:00  
 



SVO korfbal 
 
Uitslagen      Speelster van de week 
 
Sporting ST E1 – SV Oostrum E1  12 -  5  Eveline Moure Arts 

  
Programma: 
 
Zaterdag  20 mei 
 
SV oostrum E1 – SVOC E1  10.00  Oostrum 
 
 
      
 
 
 

Perkplanten 
Geraniums, Bidens, Calibrachoa’s, Dahlia’s Knolbegonia’s, Hangbegonia’s, Surfina’s Hanggeraniums,  

Australische Madaliefjes, Struikmargrieten, Tapijtbloemen, Verbena’s “uit stek“          
 
        Afrikanen, Begonia’s, Lobelia’s, Petunia’s Salvia’s, Vlijtige Liesjes, Zonnebloemen, Portulaka,  

 Goudsbloemen, Zomerasters, Lavatera’s, kattesnor,  “uit zaad” 

Groente planten 
In perskluit en pot vele soorten, nu ook zomerprei 

Aubergina’s, Courgettes, Komkommers, Meloenen, Pompoenen, Tomaten, Paprika’s 
diverse soorten voor kas en buitencultuur 

Vaste planten en Grote Buxus 
                                        diverse soorten voor de tuin     en        soorten en vormen, potgekweekt 
                    
        Jan.voesten@hotmail.com     Rouwkuilenweg 29 Ysselsteyn           Mobiel 06-57677918   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

                                                               

Kwekerij “DE LIFRA” … Beter & goedkoper kan niet …  

Meer dan 200 soorten hang-kuip en perkplanten.                     
 

Lobelia’s 12 stuks € 1,50, 12 stuks Petunia’s Geraniums vanaf € 0,50,                                                                                                

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

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

Alleen wij zetten de prijs erbij … 



 

 

2017 
 

 
Bedrag 

 

  
€1108,53 

 

  
€627,59 

 
  

€514,70 

 

  
€401,80 

 

 
 

  
€418, 69 

 

 
 
€409,80 

 

  
€465,00 

 

  
€377,45 

 

  
€614,20 

 

  
€545,70 

 

  
€759,50 

 

  
€376,21 

   
€772,80 

 

  
€602,10 

 
Hartelijke dank voor uw bijdrage 
 

 
Totaal 

 
€7994,07 






