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ZATERDAG  23 September 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

DATUM   TIJD         LOCATIE 
                                                                                                                  
20 sep   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
04 okt   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
18 okt   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
01 nov   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
15 nov   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
29 nov   11.00 tot 12.00   Oesterham                                                                                                                                        
13 dec   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
27 dec   11.00 tot 12.00   Watermolen

9 sept. 16.00u. Hit-it opening kermis
11 sept. 18.30u. Repetitie jeugdorkest in Leunen

*Geen repetitie orkest 
13 sept. 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

  LET OP !!!
i.v.m. de kermis wordt de 

papierinzameling 
van 9 september verplaatst 

naar 23 september



Zondag 10 sept. 9.30 uur: Hoogmis (pater R. Willemsen) (Gemengd Koor) 

 ter ere van Onze Lieve Vrouw van Oostrum,
 overleden ouders Loonen-van Rens, Deken Loonen,
 Wim en Annette Loonen, Annie Loonen,   
 Piet en An van Dijk-Claessens, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.       
 13.30 uur: Doop van Jesslynn van der Pluym, 

Dinsdag 12 sept. 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.            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

   Vanwege onze vakantie hebben wij een aangepast vakantie rooster 
 

Woensdag 13 September: gesloten 
Vrijdag 15 September: 12.00-21.30uur 

Zaterdag 16 September: 12.00-21.30uur 
Zondag 17 September: 12.00-21.30uur 

Maandag 18 September: van 16.00-20.00uur 
Dinsdag 19 September: van 16.00-20.00uur 

Woensdag 20 September: van 16.00-20.00uur 
Vrijdag 22 September: van 12.00-21.30uur 

Zaterdag 23 September: van 12.00-21.30uur 
Zondag 24 September: van 12.00-21.30uur 

Maandag 25 September: van 16.00-20.00uur 
Dinsdag 26 September: gesloten 

Woensdag 27 September: 16.00-20.00uur 
 

Vanaf vrijdag 29 September weer normale tijden en dagen geopend. 
 

 



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



Georganiseerd uit liefde voor de buurt door

Meld je aan op www.regiobank.nl/inspiratiebijeenkomst

Het programma
19:00 Inloop 
19:30 Welkomstwoord Kick-Off Oostrum & RegioBank
19:40 Visie en inspiratie door Burgemeester Hans Gilissen
19:55 Inspiratiespel begeleid door een professionele organisatie!
20:55 Samenvatting van ideeën en oplossingen 
21:10 Afsluiting
21:15 Borrel met iets lekkers

Inspiratiebijeenkomst

Voor verenigingen, organisaties, 
betrokken bewoners en ondernemers
Kom, luister en praat met elkaar. Maak wonen, 
werken en leven in Oostrum nog beter! Ga naar huis met 
inspiratie, verrassende uitkomsten en nieuwe samenwerkingen.

20 september, 19.00 uur 
kantine SVO Oostrum

Organisatoren: 
Kick-Off Oostrum 
Van de Mortel Zelfstandig Adviseur van RegioBank

Een bruisend verenigingsleven 
in Oostrum, vandaag en morgen!

Doe mee en meld je aan!





editie van de kermis Dorps-BBQ
Met Oostrumse kermis op dinsdag 12 september om 17.30 uur beginnen we met de eerste editie van de Dorps-
bbq, georganiseerd door het kermiscomité!  Voor iedereen in Oostrum een gezellig BBQ-en voor jong en oud!

Dit jaar willen we samen met iedereen de kermis afsluiten en hoe kan dit beter dan met een mooie dorps-
BBQ? Iedereen is welkom in de tent naast het Allemanscafé om daar te genieten van een heerlijke BBQ en een 
drankje. Een mooie gelegenheid om nog eens bij te praten met dorps-genoten en gewoon te genieten!

De BBQ zal geheel verzorgd worden door Slagerij Biermann en bestaat voor de volwassenen uit een goed ver-
zorgde BBQ en kost €12,50 p.p. inclusief 2 consumpties. Bij de Kinder-BBQ is er voor iedereen broodjes ham-
burger en worst en kost €2,50 p.p. inclusief onbeperkt ranja. 

Geef je op vóór zondag 10 september 2017 
bij ’t Allemanscafé of bij Slagerij Biermann

Biermann - Van den Eijnden
Mgr. Hanssenstraat 31, 5807 BA OOSTRUM

0478-583429 / 06-51580016
KermisComité OOSTRUM

2017

En verder de eerste

kermisburgemeesters 2017
 Kermis vieren doen we samen!

Ook dit jaar zijn we opzoek naar twee kermisburgemeesters. De twee burgemeesters krijgen 
een paar belangrijke taken tijdens de kermis. Daarbij hoort ook het openen van de Kermis 
samen met de burgemeester van Venray!
 
Op maandag 4 september krijgen de kinderen van Basisschool de Meulenbeek een briefje mee 
naar huis met de info hoe je Kermisburgemeester kunt worden en wat er allemaal bij hoort. 
 
Hou het krantje, facebook goed in de gaten over alle leuke extra activiteiten die tijdens de 
kermis voor de jeugd worden georganiseerd!





oostrum
8 - 12 september 2017
oostrumoostrum

jeugd kermis

KermisComité OOSTRUM

2017

Lo c a t i e :  D o rp s p l e i n  e n  te n t  n a a s t  A l l eman s c a f é  -  Vo o r  mee r  i n fo :  g ewoo n  b i j  ‘ t  A l l eman s c a f éLo c a t i e :  D o rp s p l e i n  e n  te n t  n a a s t  A l l eman s c a f é  -  Vo o r  mee r  i n fo :  g ewoo n  b i j  ‘ t  A l l eman s c a f é

20172017

Vrijdag 8 september: Kermisburgemeesters 2017
Op basisschool de Meulenbeek worden de twee Kermisburgemeesters bekend gemaakt.

Wie lopen er dit jaar voorop tijdens de kermis? Misschien ben jij dat wel!

Zaterdag 9 september: OPENING KERMIS OOSTRUM
Om 16.00 uur wordt onder begeleiding van ut Gût en Hit it de kermis feestelijk geopend 

door de onze kermisburgemeesters samen met Burgemeester Hans Gilissen. Lever je kleurplaat of je 
kermis attractie ontwerp tussen 16.30-19.30 uur in bij ’t Allemanscafé en ontvang een leuk presentje. 

Zondag 10 september: Goochelen, schminken en nog veel meer!
Laat je schminken bij de Smink caravan en verbaas je over de magische krachten van de Goochelaar. 

Om 18.00 uur is de prijsuitreiking van de kleurplaten- en ontwerp wedstrijd in de feesttent van ’t Allemanscafé.

Maandag 11 september: Kermisspeurtocht en Stoomtrein op kolen
Kom samen met je vriendjes/neefjes/nichtjes en ga op zoek… De speurtocht kan gelopen worden 

tussen 16.00-18.00 uur. Over het kermisterrein zal een echte stoomlocomotief rijden. 

Dinsdag 12 september: Dorps-BBQ en afsluiting kermis door ballonnenwedstijd
Om 17.30 uur beginnen we met de eerste editie van onze dorpsbbq. Gezellig BBQ-en voor jong en oud!

Voor de volwassenen een goed verzorgde BBQ, kosten €12,50 inclusief 2 drankjes
Bij de Kinder-BBQ is er voor iedereen broodjes hamburger en worst en kost €2,50 inclusief onbeperkt ranja. 

Geef je op vóór zondag 10 september 2017 bij ’t Allemanscafé of bij Slagerij Biermann. 
Om 19.00 uur worden de ballonnen opgelaten. Welke ballon komt het verste?

Bekendmaking winnaars zal plaatsvinden met St. Maarten.





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

 

Leden en ook niet-leden van de KBO 
 

Dag van de ouderen 1 oktober 
 
Aanvang:   13.30 uur met H. Mis 
Kaartjesverkoop:  t/m vrijdag 22 september bij Tonny Duijn, Valkenkampstraat 20 
Prijs:   € 7,50 per kaartje (incl. koffie/thee met gebak en 2 consumpties na afloop) 
 
De dag begint met een plechtige Hoogmis in de Petrus Bandenkerk om 13.30 uur.  
Vervolgens is er in de schouwburg Venray koffie/thee met gebak. 
 
Om 15.10 uur zal Centrale-voorzitter Theo Verhoeven het openingswoord doen en aansluitend zal 
burgemeester Hans Gilissen in het kort uitleggen wat het VN-verdrag betreffende gelijke rechten voor 
gehandicapte personen, betekent voor het beleid van Venray en het dagelijks leven van de burgers. 
 

Het programma begint met dansen van Dizzy Dance en wordt vervolgd met De Trennesetters. 
In de pauze is de trekking van de loterij, waarvoor bezoekers voor aanvang van het programma,                                
loten kunnen kopen. 
Na de pauze is het toneel vrij voor het zangkoor Confetti. 
 

Even na 17.00 uur is het programma afgelopen en kunt u nog een uurtje nagenieten in de foyer. 
 

 
 
 
 

U kunt de kaartjes kopen á € 7,50  bij Tonny Duijn, Valkenkampstraat 20 te Oostrum, tel. 584396.                         
Graag met contant geld betalen. U kunt dan de kaartjes meteen meenemen.  
 

Of via de invulstrook welke u in de Schakel terugvindt. 
Tevens is er op 14 en 21 september tussen 10.00 en 12.00 uur kaartverkoop in de Kemphaan in Venray. 
 
 
 





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

 

Voor iedereen:  
Hobbybeurs in Oostrum op zondag 12 november 2017  
 

Oostrum kent veel mensen die enthousiast vele verschillende hobby's beoefenen.                                                          
Deze hobby's lopen uiteen van fotograferen, schilderen, bloemsierkunst, textiele werkvormen tot het maken 
van sieraden. Een groot aantal hobbyisten vindt het leuk om de resultaten van hun  hobby's aan een ruimer 
publiek te laten zien  

In 2012 was er een heel geslaagde hobbybeurs. Gevraagd werd of er weer zo’n beurs zou kunnen komen. 

Op zondag 12 november 2017 wordt er opnieuw een hobbybeurs gehouden in D’n Oesterham.                   
Iedereen in Oostrum kan deelnemen. 
 
Noteer de datum in uw agenda. 
Hebt u een leuke hobby en wilt u deelnemen aan deze beurs dan kunt 
u zich alvast inschrijven per mail of via onderstaand strookje bij: 

W. van Delft 
Randenrade 14, def@home.nl 
 

Tot kijk op de hobbybeurs 12 november. 

 

 

Naam………………………………………………………………………… 

 

Adres………………………………………………………………………… 

 

Woonplaats………………………………………………………………….. 

 

Hobby………………………………………………………………………… 

 

Telefoon………………………………………………………………………. 

 

E mail…………………………………………………………………………. 



info@versleijen.com  |  0478 571 941  |  www.versleijen.com

(leerling) loodgieters / cv monteurs / agro monteurs
¥ Zeer afwisselend en zelfstandig werk
¥ Ongedwongen werksfeer in een kerngezond bedrijf
¥ Evt. mogelijkheid voor verdere scholing
¥ Prima salaris en toeslagen
¥ Diverse extraÕs

Wij zoeken:



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

Kermis fietstocht voor KBO  leden 
 
Datum:  dinsdag 12 september 2017 
Vertrek bij: De kerk in Oostrum om 13.15 uur 
Opgave: per fiets als met de auto: tot 10 september bij Harrie Holtackers,                                                               
  tel. nr. 583803, mail: miaenharrie@hetnet.nl 
Website: www.kbolimburg.nl  →afdelingen → Oostrum 
  
De KBO verzorgt op Kermisdinsdag 12 september een fietstocht van 40 km. 
Wij vertrekken per fiets om 13.15 uur vanaf de kerk. 
 
Tijdens de fietstocht hebben we 2 onderbrekingen. 
 
1e onderbreking is bij de grote graansilo bij Vitelia in Wanssum. Hier kan iedereen met de lift naar boven             
voor een mooi uitzicht. De toren is 66 mtr. hoog.  
 
2e onderbreking is bij de theetuin de Roode Vennen in Broekhuizen. Hier wordt u door de KBO koffie/thee 
met  vlaai aangeboden.  
Van hier uit fietsen we met een mooie route huiswaarts. 
 
Degenen die niet per fiets maar met de auto gaan, worden om 14.15 uur verwacht bij Vitelia in Wanssum.  
 
Graag tot 12 september. 

 
    Spellen middag  
 
 
 
Het was super fijn om bijna alle gasten en vele vrijwilligers van   
Zonnebloem Oicastrum  te mogen ontvangen in Gemeenschapshuis  
“de Linde” voor een gezellige spellen middag. 
We werden door het comité ontvangen met lekkere koffie en vlaai.  
Het zag er gezellig uit.  
Vele leuke, onbekende spellen werden er gespeeld, maar natuurlijk kon er ook gezellig een kaartje worden gelegd .  
Bij de sjoelbak werd er gespeeld om de meeste punten. 
En zelfs de oude knikker bak bracht veel plezier. 
 
Wederom een leuke gezellige geslaagde middag! 
Iedereen bedankt. 
 
Met “Zonnebloem Oicastrum” kan zoveel meer dan je denkt! 
 
 
 



  
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

AFHALEN !   (SEPTEMBER) 
 

 

  A) Maand menu voor 2 personen         
     

 Babi Pangang  
 Kipfilet met ketjap saus 
 Saté  
 Mini mini loempia's (6 stuks ) 

 
 B) Maand menu voor 4 personen.        
     
 Babi Pangang 
 Kipfilet met ketjap saus 
 Saté 
 Mini mini loempia's (12 stuks ) 
 Ti pan kipfilet  

 
     (Met Nasi – Bami of Rijst) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.denschellaertwanssum.nl 



 
 Jaarlijkse IVN dagfietstocht  
 
IVN Geysteren-Venray organiseert op zondag 10 september 
de traditionele jaarlijkse dagfietstocht. Vertrek om 10:00 uur 
op het plein bij de kerk van Oostrum.                                                          
Na een tocht van ± 42 km lang, arriveren we tussen                  
16:00 en 17:00 uur weer in Oostrum. Deelname is gratis 
 
We gaan via, Oirlo, Horst, Lottum en Melderslo, Tienray terug 
naar Oostrum. De lengte van de fietstocht is plus/minus 42 km. 
Onderweg fietsen we in Horst door de Kasteelse bossen, we 
passeren het Zoemhuuske, Kasteel ter Horst, de Rowwen Hook, 
natuureducatieterrein het Risselt Kapelke, we volgen het 
stroomgebied van de Groote Molenbeek en komen dan uit bij 
natuurgebied ’t Ham. We doen Lottum aan en gaan richting 
Melderslo, we passeren museum de Locht en het Lochsmeer. 
We zullen bij genoemde punten  afstappen om wat uitleg te 
geven of voor een korte pauze. 
 
Op ongeveer de helft van de tocht zullen we (bij gunstig weer) 
op een terrasje een wat langere pauze houden. Hier kunnen de 
deelnemers een kleinigheid bestellen voor de inwendige mens. 
Neem regenkleding mee en stop tevens iets te eten en te 
drinken in je fietstas. En nu maar hopen op goed weer. Bij 
extreem slecht weer gaat de fietstocht niet door. Kijk t.z.t. op de 
website www.ivn-geysteren-venray.nl voor de laatste informatie. 
 
 

 
 

  Maasheggenloop 2017 
 

 
Op 24 september 2017 organiseert A.V. Sporting Boxmeer de 
16e editie van de Contiweb Maasheggenloop. Met verschillende 
afstanden is dit een prachtig hardloopevenement voor jong en 
oud. Voor de jongste hardlopers (tot en met 5 jaar) is er een 
Bambinoloop (250 meter). Bij deze loop is het geen probleem 
dat ouders meelopen met hun kind. Voor de junioren (tot en 
met 15 jaar) wordt er een 1000 meter Jeugdloop uitgezet door 
de Steenstraat in Boxmeer. 
 
Voor de senioren worden drie parcoursen uitgezet dwars door 
het prachtige Maasheggengebied van Boxmeer en Sambeek. De 
afstanden waarop dit jaar gelopen kan worden zijn 5, 10 en 15 
kilometer. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er dit jaar 
géén halve marathon.  

 
De starttijden en afstanden die gelopen kunnen worden zijn als volgt: Bambinoloop 250 meter (09:45 uur), Jeugloop 1 
kilometer (10:05 uur), 5 kilometer (10:20 uur), 10- en 15 kilometer (10:00 uur). Voorinschrijving is online mogelijk tot 23 
september 2017 en is voor iedere afstand goedkoper dan na-inschrijving. Na-inschrijven is mogelijk tot een half uur vóór de 
start van de wedstrijd. Voor de eerste 100 inschrijvers van de 5-, 10- en 15 kilometer is er een hardloop-shirt beschikbaar. 
Voor alle jeugd deelnemers is er een leuke herinnering en voor de podiumplaatsen een mooie beker. 
 
De Maasheggenloop start bij Café-zaal ‘t Centrum aan de Steenstraat 56 in Boxmeer. Hier is ook het inschrijfbureau 
gevestigd. 
 
Voor meer informatie bezoek: www.avsportingboxmeer.nl of www.facebook.com/avsportingboxmeer. Of neem contact op 
met Guido Verdijck, telefoon: 06 – 203 66 806, e-mail: wedstrijdsecretariaat@avsportingboxmeer.nl. 
 
 
 





 
Naar aanleiding van de inspiratiebijeenkomst op 20 september:  
Een bruisend verenigingsleven in Oostrum, vandaag en morgen! 
een gastcolumn deze week van Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal. 
 
‘Moet je vrijwilligers nou betalen voor hun werkzaamheden of is dat niet te rijmen met de 
aard van een vereniging?’ Deze vraag lag op ieders lippen bij de KNVB-bijeenkomst over de 
toekomst van de vrijwilliger. Een lastig dilemma, al zeg ik het zelf. Puur op gevoel zou ik 
zeggen nee. Het klopt niet. Waarom zou je een vergoeding moeten ontvangen voor iets wat 
uit je hart hoort te komen? Voor de sport, je cluppie, de kinderen en de mensen om je heen. 
Een financiële beloning voor vrijwilligers voelt daarom een beetje als valsspelen. Omdat er in 
het leven meer is dan eigen belang. 
 
Diezelfde reactie herkende ik bij andere mensen op de bijeenkomst. Dat komt, denk ik, 
omdat we in Nederland sinds het einde van de negentiende eeuw zijn opgevoed met het 
idee dat de sportvereniging een soort tweede thuis is, waarin ieder lid van de familie 
meehelpt om een steentje bij te dragen aan de voorspoed van alle leden. Sterker nog; je ging 
tot het midden van de jaren ’70 bij een vereniging omdat deze paste bij je levensovertuiging, 
afkomst en achtergrond. Bewust of onbewust voetbalde je zo mee aan een hoger doel. 
 
Maar dat is lang geleden. Ondertussen weet iedereen binnen het amateurvoetbal hoeveel 
moeite het kost om vrijwilligers te vinden (en de huidige mensen in de club betrokken te 
houden). Tegenwoordig vinden leden een bardienst draaien of een rijbeurt gedoe. In het 
weekend wordt dat pijnlijk zichtbaar, wanneer diverse ouders hun kinderen bij de club 
droppen alsof ze zojuist een plofkraak hebben gepleegd. Deur open, kind eruit en met 
piepende banden, zo snel mogelijk wegwezen naar de start van hun ‘Me time’. 
 
Ergerniswekkend? Zeker, maar tegelijkertijd ook de nuchtere realiteit. Daarom zie je 
verenigingen naar andere wegen zoeken om hun club fit te houden. Dat beweegt zich van 
bestuurlijke oplossingen, zoals deeltijd- en duovoorzitterschap, tot jonge vrijwilligers die 
alleen voor speciale projecten worden gevraagd. Maar met dat gegeven alleen, red je het 
niet. Dit blijkt uit het groeiend aantal clubs dat in Nederland ook naar financiële stimuli grijpt 
om de boel niet in de soep te laten lopen. Op een paar plekken in Nederland wordt zelfs 
gewerkt met een professionele verenigingsmanager, die tegen een vast salaris, de 
operationele zaken bij de club regelt (inclusief de organisatie van de vrijwilligers). Zo’n 
manager wordt betaald uit de verhoogde contributie voor de clubleden, die geen zin hebben 
om thuis te geven wanneer hun hulp wordt gevraagd. 
 
Rationeel heb ik mij bij deze ontwikkeling neergelegd. Het is aan de clubs om samen met hun 
leden te bepalen hoe ze aan een gezonde toekomst bouwen voor de vereniging. Toch blijft 
het ongemakkelijk voelen. Het idee dat het voetbal meer van het hoofd wordt dan van het 
hart. 
Of mag ik het zo niet zien?                                                                                                                                     
 





Naam:

Adres:

Leeftijd:

jeugd kermisjeugd kermis
kermisattractie ontwerpwedstrijd

Ontwerp hierboven jouw attractie van de toekomst! 
Maak een tekening en omschrijf je ontwerp, hoe 
volgens jou een kermis attratie er uit zou moeten 
gaan zien. Lever dit ontwerp in op zaterdagmiddag 
9 september, tussen 16.30-19.30 uur bij ’t Allemans-
café en ontvang een leuk presentje! 
De winnaars worden op zondag 10 september om 
18.00 uur bekend gemaakt in de feesttent van 
‘t Allemanscafé. Zorg dat je d’r bij bent!





 
 

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 11 september 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: 
Maandag 11 september 
20 JAAR ALZHEIMER CAFÉ 
Het Alzheimer Café bestaat 20 jaar. 
Sinds 2005 is er een Alzheimer Café in Venray. 
Gastsprekers:  
Mark Schapendonk, voorzitter afdeling Noord-Limburg 
Elly Jacobs, ambassadeur Venray Dementievriendelijk 
 
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 info kunt u bellen met de avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray, Joke Halmans, tel.06-53730515. 
 
 

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

 
 Op vrijdagmiddag 17 november a.s. spelen we weer 
de gezellige quiz: eén tegen 100 in de Watermolen.                                   
Reserveer deze datum alvast in uw agenda.                                         
Nadere info volgt t.z.t. 



OPEN DAG 

100 jaar Gommans 
 

Vier generaties ondernemerschap hebben geleid tot een 100 jarig jubileum. 

Ter gelegenheid van deze mijlpaal organiseren wij een open dag op zaterdag 9 september 2017.  

U bent van harte welkom om eens een kijkje te nemen in het bedrijf en met ons te toasten op dit eeuwfeest. 

De perfecte gelegenheid om , onder genot van een hapje en een drankje, ons huidige pand eens van binnen te 
bekijken en kennis te maken met alle aspecten binnen het bedrijf, terwijl de kids zich ook buiten kunnen amuseren. 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  
Jan, Joke en medewerkers van Electro Gommans 
 

 

Datum:  zaterdag 9 september 2017 

Tijdstip:  12.00 tot 17.00uur 

Adres:   Hoofdstraat 37 Oirlo 
          (parkeren aan de achterzijde.  

Inrijden vanaf Dep. Petersstraat) 
 

 
 
 

ELECTRO GOMMANS | HOOFDSTRAAT 37 | 5808 AS OIRLO | TEL. 0478-578200 | WWW.ELECTROGOMMANS.NL | INFO@ELECTROGOMMANS.NL 



SVO   VOETBAL 
 

 
Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 2 september 2017    
S.V. Oostrum JO19-1 SVOC'01 JO19-1G 1 - 1  
ST America/Meterik JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1 4 - 0  
RESIA JO17-2G S.V. Oostrum JO17-2G afgelast  
S.V. Oostrum JO15-1 Merselo JO15-1G 7 - 1  
S.V. Oostrum JO15-2G SV Venray JO15-7 afgelast  
SV Venray JO13-4 S.V. Oostrum JO13-1G 0 - 7  
S.V. Oostrum JO13-2 ST HRC'27/Stormvogels'28 JO13-2G 2 - 10  
SV Venray JO11-3 S.V. Oostrum JO11-1 4 - 3 Speler van de week Eed Noijen 
Hegelsom JO11-2G S.V. Oostrum JO11-2 1 - 0  
S.V. Oostrum JO11-3G SVEB JO11-2 1 - 4 Speler van de week Stijn Dirkx 
Montagnards JO9-2G S.V. Oostrum JO9-1 0 - 15  
S.V. Oostrum JO9-2 Ysselsteyn JO9-1 4 - 4  
S.V. Oostrum JO9-3 SV Milsbeek JO9-2 1 - 4 Speler van de week Nick de Wijse 
Merselo JO8-1 S.V. Oostrum JO8-1 7 - 5  
S.V. Oostrum JO8-2 SV Venray JO8-3 11 - 1  
Montagnards JO8-1 S.V. Oostrum JO8-3 2 - 8  
    
Programma    
 
zaterdag 9 september 2017    
Leunen JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 15:00  
S.V. Oostrum JO17-1 SVOC'01 JO17-1 14:30  
FCV-Venlo JO15-2 S.V. Oostrum JO15-1 12:00  
ST Sambeek/Volharding JO15-4 S.V. Oostrum JO15-2G 13:00  
Heijen JO13-1 S.V. Oostrum JO13-2 11:30  
S.V. Oostrum JO11-1 ST SV United/BVV'27 JO11-2 09:00  
S.V. Oostrum JO11-2 Montagnards JO11-3 09:00  
Sporting S.T. JO11-3G S.V. Oostrum JO11-3G 11:00  
S.V. Oostrum JO9-1 Sporting S.T. JO9-1 11:00  
SV Venray JO9-3 S.V. Oostrum JO9-2 11:00  
EWC'46 JO9-2 S.V. Oostrum JO9-3 09:00  
S.V. Oostrum JO8-1 SV Venray JO8-2 11:00  
Ysselsteyn JO8-2 S.V. Oostrum JO8-2 10:00  
S.V. Oostrum JO8-3 SV United JO8-2 11:00  
Sporting S.T. JO7-1G/Sporting S.T. JO7-2   -  S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 10:00  
S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4   -   SVEB JO7-1G/SVEB JO7-2G 11:30  
    

 
 
 
 



SVO   VOETBAL 
 
Senioren    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 2 september 2017    
S.V. Venray Vet S.V. Oostrum Vet 4 - 4  
S.V. Oostrum 1 SVOC'01 1 3 - 2  
zondag 3 september 2017    
S.V. Oostrum 2 Wittenhorst 4 2 - 0  
Stiphout Vooruit VR1 S.V. Oostrum VR1 afgelast  
    
Programma    
 
zaterdag 2 september 2017    
S.V. Oostrum Vet SVV Vet. 17:00  
SJVV 1 S.V. Oostrum 1 18:00  
zondag 10 september 2017    
Stormvogels'28 2 S.V. Oostrum 2 12:00  
S.V. Oostrum VR1 ST Someren/NWC VR3 12:00  
Lagere elftallen onderlinge oefenwedstrijden 11:00  
 
 
 
 
 
 



                     Activiteitenkalender   2017 
  

SEPTEMBER  
  
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
9	 Knutselen	 KBO
10 Kienen KBO
12	 Herfstwandeling	 KBO
13	 Najaarscompetitie	(Inhaaldatum)	 TCO
16	 Computeren	 KBO
17	 Wittem	(3-Dorpen)	 KBO
20	 Najaarscompetitie	(Inhaaldatum)	 TCO
23	 Knutselen	 KBO
26	 Excotisch	fruit	 Zijactief
27	 Najaarscompetitie	(Inhaaldatum)	 TCO
29	 Mini	Maestro	 Harmonie
30	 Computeren	 KBO
  

NOVEMBER	  
  
2	 Themamiddag	 KBO
3	 Najaarscompetitie	(Inhaaldatum)	 TCO
4	 Herfsttoernooi	 TCO
6	 Knutselen	 KBO
7	 Lezing:	Homeopathie	 Zijactief
18	 Doemiddag	 De	Zonnebloem
9	 Algemen	Ledenvergadering	Roermond	 Zijactief	Roermond
10	 Najaarscompetitie	(Inhaaldatum)	 TCO
12	 Hobbybeurs	 KBO
13	 Computeren	 KBO
14 Kienen KBO
17	 Najaarscompetitie	(Inhaaldatum)	 TCO
20	 Knutselen	 KBO
21	 “Verstand	op	nul”	Documentaire	(Ruud	Lenssen)	 Zijactief
26	 Intocht	Sinterklaas
27	 Computeren	 KBO



Naam:

Adres:

Leeftijd:

Lever deze kleurplaat in op zaterdagmiddag 9 sep-
tember, tussen 16.30-19.30 uur bij ’t Allemanscafé 
en ontvang een leuk presentje! 
De winnaars worden op zondag 10 september om 
18.00 uur bekend gemaakt in de feesttent van  
‘t Allemanscafé. Zorg dat je d’r bij bent!

JeugdKermis Oostrum
  Kleurwedstrijd


