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Geachte bewoner(s), 
 
Begin juni is het Voorlopig Ontwerp voor fase 3 van de Mgr. Hanssenstraat gepubliceerd. Op dat ontwerp zijn nog een 
aantal opmerkingen gekomen waardoor we een aantal kleine wijzigingen hebben doorgevoerd. 
 
Start werkzaamheden fase 3 
Vanaf maandag 18 september zal de aannemer Infrascoop BV uit Cuijk starten met de werkzaamheden. De aannemer 
begint aan de spoorzijde en de werkzaamheden zullen circa 3 weken duren. 
Tijdens de werkzaamheden is de Mgr. Hanssenstraat afgesloten voor doorgaand verkeer en zal het verkeer worden 
omgeleid volgens de omleidingsroute via de Witte Vennenweg. 
 
Tijdens de werkzaamheden is het niet altijd mogelijk om met een voertuig bij de woning te komen en zult u elders in 
de omgeving moeten parkeren. 
 
Werkzaamheden aan het spoor 
Prorail heeft aangegeven de komende tijd drie weekenden aan het spoor te werken bij Oostrum (Witte Venneweg). 
Het betreft de volgende tijdstippen: 
Week 36 zat 9 sep 01:00 uur tot maa 11 sep 05:00 uur 
Week 37 zat 16 sep 01:00 uur tot maa 18 sep 05:00 uur 
Week 43 zat 28 okt 01:00 uur tot maa 30 okt 05:00 uur 
 
Het eerste weekend zijn de spoorwegovergangen gewoon bereikbaar. 
Het tweede weekend zal de overgang Mgr. Hanssenstraat zondag ‘s nachts afgesloten zijn en aansluitend zal de 
gemeente de werkzaamheden aan fase 3 uitvoeren. 
Het derde weekend wordt nog bekend gemaakt welke overgang afgesloten wordt. 
 
Vanuit Prorail wordt u hierover nog verder geïnformeerd, of kunt u contact opnemen met Prorail via 
www.prorail.nl/contact of telefonisch via 0800 – 776 72 45 
 
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over de werkzaamheden van fase 3, dan kunt u contact opnemen                        
met ondergetekende via martijn.schreven@venray.nl of via  telefoonnummer  
0478 - 523 333. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Martijn Schreven 
projectleider civiele techniek 
 



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

18 sept. 18.30u. Repetitie jeugdorkest 
             20.00u. Repetitie orkest 

20 sept. 13.30u. Music for Life      
    blokfluitgroep
 14.30u. Music for Life instrumentengroep
 15.45u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 

23 sept Inzamelen oud papier
1 okt. Verenigingsuitje
7 okt. Inzamelen oud papier
21 okt. Inzamelen oud papier
29 okt. Allerzielenviering
29 okt. Mini Maestro



Zondag 17 sept. 9.30 uur: Hoogmis (pater R. Willemsen) (Gemengd Koor) 

 jaardienst Pièrre Wolters,  
 Familie Smedts-Kersten, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.       

Dinsdag 19 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.        
  



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.

RICHMOND WOON- EN EETKAMER MEUBELEN

RICHMOND tafels, stoelen en kasten 
van de modellenlijn Oakdale, BIJ HENK BOVEE

NIEUW PRIMA PASSEND BIJ ONZE KEUKENS
www.keuken-badwinkel.nl



               “Wist u Dat....” 
 

• Het projectplan om de Oesterham te verbouwen is ingediend op 27 juli 
en we benieuwd zijn of we snel aan de slag kunnen met verbouwen 

• 11 september er een Glasweb bijeenkomst is en er snel nieuws volgt.  
aanmelden kan nog steeds: https://www.glaswebvenray.nu/ 

• Er in December een Thema avond gepland staat om uitleg te geven over 
de inrichting van de kruising Mgr. Hanssenstraat-Stationsweg 

• De BuurtPreventieApp in 3 van de 4 wijken binnenkort van start kan. 
• We nog zoeken naar een Appbeheerder in “ Oostrum West”. 
• Op 20 september een Inspiratiebijeenkomst gepland is over het 

Oostrumse verenigingsleven voor nu en de toekomst. 
• De burgemeester hier komt spreken. 
• Vragen/ opmerkingen, mail ons gerust: info@dorpsraadoostrum.nl 

 
 
 

Grote Clubactie SV Oostrum 
 
 

Jeugdleden van SV Oostrum starten op zaterdag 16 september met de lotenverkoop van de Grote Clubactie.                      
Vanaf die dag gaan zij langs de deuren om loten te verkopen voor onze vereniging.                                                                              
 
SV Oostrum gaat net zoals bijna 6.000 andere verenigingen op pad. Met de Grote Clubactie realiseren verenigingen 
extra inkomsten. Een lot kost € 3,-, waarvan maar liefst 80% direct naar de club gaat.  
 
Met de aankoop van een lot maakt u kans op mooie prijzen, zoals de hoofdprijs van € 100.000,-. De trekking van de 
Grote Clubactie vindt plaats op 13 december 2017. Vanaf 14 december staat de trekkingsuitslag op clubactie.nl.                     
SV Oostrum doet al meerdere jaren mee. Vorig jaar werd er €710,40 opgehaald. Dit geldbedrag is gebruikt voor de 
aanschaf van kleding en en ballen voor onze jeugdspelers.  
 
Wij hopen ook dit jaar weer op uw steun te mogen rekenen.  
 

Leden en Bestuur SV Oostrum 

 





   Uitnodiging algemene ledenvergadering 
 

Sportvereniging Oostrum 
  

Datum: 28 september 2017 
Tijd:  21.00 
Plaats:  Kantine Sportpark de Spar 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
 

2. Notulen ledenvergadering d.d. 15 september 2016 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
- verklaring omtrent gedrag 
- afdeling korfbal 
- nieuwe hoofdsponsor 
- royeren lid 
 

4. Jaarverslagen seizoen 2016-2017 
 

5. Financiële verslagen seizoen 2016-2017, deze verslagen en de begroting zullen 1 uur voor de vergadering ter 
inzage in de kantine worden gelegd, maar kunnen ook vanaf  14 september 2017 bij de penningmeester via mail 
marcel.linskens@svoostrum.nl  worden opgevraagd. 

 
6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie 

 
7. Begroting 2017-2018 

 
8. Bestuursverkiezingen 

 Bestuur SVO 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Robert Emons 
o Tussentijds aftredend: Marivi Claessens (vacature secretariaat) 
o Vacature bestuurslid materialen 

 
 Bestuur afdeling voetbal 

o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Math Gommans 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Patrick Verrijth 
o Tussentijds aftredend: Lucienne Litjens 
o Wijziging: May van Rooy (bestuurslid afdeling korfbal) 
 

 Bestuur afdeling korfbal 
o Tussentijds aftredend: Abbey Vollenberg 

 
Door de leden kunnen tot uiterlijk drie dagen voor de vergadering kandidaten voor bestuursfuncties voorgedragen 
worden. Dit dient te gebeuren onder overlegging van een door het kandidaat-bestuurslid en drie leden ondertekende 
verklaring, dat hij of zij bij verkiezing, deze functie ook zal aanvaarden 
 

9. Rondvraag 
 

10. Sluiting vergadering. 
 
De notulen en jaarverslagen zijn via e-mail bij M. Linskens (marcel.linskens@svoostrum.nl)  op te vragen. 
Afmeldingen bij: M. Linskens marcel.linskens@svoostrum.nl  



Weet je wat lekker bijverdient? 
Taxichauffeur voor scholieren! 
Het enige dat je nodig hebt is een rijbewijs. Taxi Geerets De Leeuw zorgt verder 
voor alles. ‘s Morgens en ‘s middags een rit. In de regio Venray of regio Venlo, 
dat bepaal jezelf. Ideaal te combineren met je andere activiteiten. 
Of je gepensioneerd bent of je zoekt een bijbaan... 

Dit is je kans 
Bel 0495 632039 of kijk op 
www.taxigeeretsdeleeuw.nl

Taxi? Bel gratis    0800 555 22 33

G
STERK IN VERVOER
EERETS E LEEUWD

STERK IN VERVOER

Taxi? Bel gratis    0800 555 22 33

GEERETS E LEEUWD

 

Tip: Bewaar deze advertentie, u kunt ons morgen al nodig hebben 

 

 

 

 

 

 

 
Kent u dat? Een filmpje dat niet goed afspeelt, WiFi dat steeds uitvalt, binnen het bedrijf werken de laptops niet goed 

draadloos of de kinderen klagen steen en been over het slechte internet? 

WiFi Vakman heeft bewezen oplossingen van klein tot groot. Van een thuisnetwerk tot een compleet bedrijfsnetwerk of 
evenement, wij helpen iedereen graag en zijn werkzaam door heel Nederland. 

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden of maak een afspraak 
 

www.wifivakman.nl  | info@wifivakman.nl | 0478 700 529 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
Dorp in beweging 
 
 
 
De zomervakantie zit er weer op; de ervaringen zijn gedeeld, de foto’s staan in de cloud, 
koffers en/of kampeerspullen opgeborgen en we zijn weer overgegaan tot de orde van de 
dag. Voordat je het weet, zit je weer achter je pc om een column te schrijven.  
 
De vakantie is voorbij en dat betekent dat er weer het nodige op de planning staat, waar    
de titel van deze column naar verwijst. Het Oostrums Weekblad is weer de moeite waard  
om eens uitvoerig door te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Pak er gerust een kop 
koffie bij.    
Als ik dit schrijf staan de kermisdagen voor de deur en is men druk bezig met opbouwen.     
Er zijn weer plannen gesmeed om  twee jonge kermisburgemeesters aan te stellen, die 
samen met de burgemeester van Venray de kermis zullen openen en nog een aantal 
belangrijke taken krijgen.  Er is een heel programma voor de Jeugd opgesteld; “Jong geleerd 
is oud gedaan” en kermis vieren wordt hier met “de paplepel ingegeven”. Om tot in de late 
uurtjes door te kunnen gaan, hoeven de volwassenene zich niet te vervelen, gezien het 
programma.   Ook voor de inwendige mens is gezorgd: de dorpsbarbecue is een mooi nieuw 
initiatief en past bij het motto: “Kermis vieren doe je samen.” De kermis is volop in 
beweging.  
De KBO heeft het letterlijk genomen: zij hebben een fietstocht georganiseerd op kermis 
dinsdag! 
Het voetbalseizoen is weer begonnen; voor de voetballers een mooie uitlaatklep om de 
doordeweekse beslommeringen voor even te mogen  vergeten en de nodige energie op te 
doen. En als ik de vorige column goed heb gelezen en begrepen, dan is er nog volop plek 
voor vrijwilligers. Dus mensen, kom in beweging en schenk wat van je vrije tijd aan je club. 
   
Een andere beweging die op stapel staat is de inspiratiebijeenkomst op 20 september. Wat 
een mooi initiatief van diverse mensen om het verenigingsleven een boost te geven. Want, 
“leven in het dorp doe je samen”, is het motto en hier zit dus volop beweging in.  
De laatste renovatie plannen voor de Mgr. Hanssenstraat zijn definitief en het gaat vast een 
mooi straatbeeld opleveren. De renovaties hebben de nodige reacties/reuring opgeleverd 
afgelopen jaar. Er was instemming, ergernis, hobbels te nemen en goedbedoelde adviezen 
hoe het anders zou moeten en kunnen. Maar als we heel eerlijk zijn, dan mag het resultaat 
er zijn.    
 
Want zonder bewegen kom je nergens. 
 

 Buuf van het genootschap 

 





   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 
 

 

Leuke en mooie 4-daagse seniorenreis Zeeland 
 
 Vanuit Castenray, Oirlo en Oostrum vertrokken zondagmorgen 3 september 49 senioren (volle bus)                
richting Wemeldinge. 
Het werden 4 mooie dagen met goed weer en een aantrekkelijk programma met bezoeken aan het 
Watersnoodmuseum (incl. rondrit), stad Brugge (incl rondleiding en bootvaart), sightseeing Walcheren per 
bus, Miniatuur Walcheren, Middelburg, de toeristische productenveiling op Tholen en tenslotte de 
Oesterputten en Mosselproductie in Goes. 
 

Ontbijt, lunches en diners waren prima evenals de gezellige  onderlinge contacten. 
 

Samenvattend, wederom een zeer geslaagde reis. 
 
 

►DINSDAG  17  OKTOBER  :   D A G R E I S  WITTEM   
 
Gezamenlijke activiteit van Castenray – Oirlo - Oostrum 
met H. Mis in het bedevaartsoord van de H. Gerardus Majella in  Wittem.   
 
Het  programma van deze dagreis ziet er als volgt uit: 
08:15 uur - Vertrek Castenray, Kerk, Horsterweg 55 
08:25 uur - Vertrek Oirlo, Kerk, Hoofdstraat 23 
08:35 uur - Vertrek Oostrum, Kerk, Mgr. Hanssenstraat 22 
                   Directe reis naar Wittem 
10:15 uur - Aankomst in Wittem waar we koffie/thee met vlaai krijgen 
11:00 uur - Aanvang van de Heilige Mis in Wittem. 
12:00 uur - Vervolg route naar Drielandenpunt Vaals  
12:30 uur - Koffietafel met kroket bij Wilhelminatoren Drielandenpunt                                                 
13:30 uur - Vertrek naar Luik  
15.00 uur – Stadsrondrit met gids 
17.00 uur - Vervolg reis terug naar Nederland 
18.00 uur - Driegangen diner te Stevensweert bij In 't Brookx 
19.45 uur - Vervolg terugreis naar de opstapplaatsen. 
20.45 uur - Geplande aankomst in Oostrum. 
20:55 uur - Geplande aankomst in Oirlo. 
21.05 uur - Geplande aankomst in Castenray. 
21.15 uur - Geplande aankomst in Horst 
Al met al een complete dagreis, welke we u kunnen aanbieden voor € 50,00 per persoon.      
OPGAVE   t/m  29 september door het verschuldigde bedrag over te maken op rekening van KBO 
Castenray,  NL 92 Rabo 01332 98 418   
 

Op 30 september moet beslist worden of het aantal aanmeldingen                    
voldoende is om deze dagreis te laten doorgaan !!! 





Draagt u de KBO een warm hart toe, stem dan op ons!  
 

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

Clubkas-campagne van Rabobank Horst-Venray 
 

Ieder lid van de Rabobank krijgt per post een unieke code.  

Van dinsdag 26 september tot en met dinsdag 10 oktober 2017 kunt u via een stemsite uw stem uitbrengen. 
Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden 
uitgebracht. 

KBO Oostrum is er daar één van. 
 

Mocht het u niet lukken via de computer, dan kunt u uw familielid uw unieke code geven om de stemmen uit 
te brengen. 
 

Hoe meer stemmen wij als vereniging krijgen, des te meer geld voor de kas. 
 
 
 
     
 
Geef dit ook door aan uw familie, kennissen en vrienden.  
 

Alle stemmen tellen! 
 
Hartelijk dank voor uw stemmen! 
 

 
 

            Aanvragen Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 
 
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds kunt u vanaf  
1 oktober aanstaande terecht op onderstaande locaties in Venray. 
 

Dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur: 
MFC Brukske, Kiosk 5, Brukske 
’t Stekske, Kruidenlaan 161, Landweert 
 

Woensdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur: 
’t Schöpke, Veltumse Kleffen 70B, Veltum  
 

Een afspraak maken bij Synthese is niet meer nodig, u kunt gewoon op een van bovenvermelde dagen en tijden 
binnenlopen. In de schoolvakanties is er geen spreekuur. 
 

Vergeet niet om een loonstrook of uitkeringsspecificatie en de contributie van de sportvereniging mee te nemen. 
 

Tot ziens bij de nieuwe spreekuren in de wijk. 
 
 
 
 
 
           



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!



 
 
 
 
 
 
DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.  
  

 
 
Datum:  donderdag 21 september 2017 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang:  20.00 uur. 
 
 
De vakanties zijn voorbij. De herfst staat voor de deur! 

Berden Mode en v.d. Ven schoenen willen jullie graag laten zien wat er dit najaar           
en winter aan kleding en schoenen aangeboden wordt. 

Dit alles wordt geshowd door 7 dames van ZijActief Oostrum. 

Het haar wordt verzorgd door Yvonne Vossen van Kapsalon Total Hair Express. 

Een vriendin of een zus is natuurlijk ook welkom tegen betaling van € 3,00 per 
persoon. 

Wij hopen er een gezellige avond van te maken. 

Tot dan! 

 



Woonevent Venray
23 en 24 september 2017

12.00 - 16.00 uur | Schouwburg Venray

venraybloeit.nl

*informeer naar de voorwaarden

Laat uw
woonbeleving

zien op de
facebookpagina van

Venray Bloeit
en win een

wooncheque
van € 500,-

*



 
 Lezing: De Roer, van bron tot monding 
 
 

IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 18 september een lezing over de Roer, van bron tot 
monding. De lezing start om 20:00 uur in zaal de Kemphaan, Kennedyplein in Venray en wordt verzorgd 
door Olaf op den Kamp.  De lezing is gratis voor leden van IVN-Geijsteren-Venray.                                                       
Niet-leden betalen een bijdrage van € 2. 
 
Olaf op den Kamp is natuurjournalist, ervaren wandelgids en schrijver van wandelgidsen zoals De Roer van bron tot 
monding. Tijdens deze avond neemt hij de toehoorders in woord en beeld mee langs het mooie drie-landen-riviertje. 
De Roer is een van de belangrijkste riviertjes van de Duitse Eifel. Hij ontspringt in de Hoge Venen nabij de Botrange.             
Via de omgeving van Sourbrodt stroomt de nog jonge rivier naar Küchelscheid waar ze Duitsland binnenstroomt.               
In het gebied tussen Gut Reichenstein en Monschau gedraagt ze zich als een echte bergbeek met stroomversnellingen 
en veel rotsen in de bedding. Daarna stroomt ze door het vakwerkdorpje Monschau. Hier werd het water in het 
verleden gebruikt voor de productie van lakenstof. Het geld dat hiermee verdiend werd, werd gebruikt voor de bouw 
van prachtige patriciërhuizen. 

 
Verder stroomt de Roer langs Hammer, waar met waterkracht een Hammerwerk (een ijzerfabriekje) werd aangedreven. 
Niet veel later verenigt de Roer zich bij Einruhr met de Erkensruhr. Nu komt ze in het gebied van de stuwmeren, 
waarvan de Rursee, een belangrijk watersportgebied, het belangrijkste is. Hier bevindt zich ook Nationaal Park Eifel                 
met uitgestrekte beukenbossen waarin wilde katten, zwarte ooievaars en veel spechten leven. De Roer stroomt 
vervolgens door het lieflijke Roerdal tussen Kempen en Roermond waar akkers, weilanden en populierenaanplanten het 
landschapsbeeld bepalen, om uiteindelijk in Roermond uit te monden in de Maas.  
 
 





SVO   VOETBAL 
 
Jeugd    
Uitslagen    
zaterdag 9 september 2017    
Leunen JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 6 - 1  
S.V. Oostrum JO17-1 SVOC'01 JO17-1 6 - 1  
FCV-Venlo JO15-2 S.V. Oostrum JO15-1 afgelast  
ST Sambeek/Volharding JO15-4 S.V. Oostrum JO15-2G 5 - 4  
Heijen JO13-1 S.V. Oostrum JO13-2 6 - 3  
S.V. Oostrum JO11-1 ST SV United/BVV'27 JO11-2 1 - 10 Speler van de week Rens Kessels 
S.V. Oostrum JO11-2 Montagnards JO11-3 0 - 5 Speler van de week Roel Jacobs 
Sporting S.T. JO11-3G S.V. Oostrum JO11-3G 4 - 4 Speler van de week Loek Ruhe 
S.V. Oostrum JO9-1 Sporting S.T. JO9-1 7 - 2 Speler van de week Teun Joosten 
SV Venray JO9-3 S.V. Oostrum JO9-2 6 - 5  
EWC'46 JO9-2 S.V. Oostrum JO9-3 6 - 3  
S.V. Oostrum JO8-1 SV Venray JO8-2 4 - 2 Speler van de week Kevin de Klein 
Ysselsteyn JO8-2 S.V. Oostrum JO8-2 5 - 4 Speler van de week Guus Camps 
S.V. Oostrum JO8-3 SV United JO8-2 8 - 0  
Sporting S.T. JO7-1G/Sporting S.T. JO7-2   -  S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 16 - 20 Speler van de week Lars Oomen 
S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4   -  SVEB JO7-1G/SVEB JO7-2G 15 - 9 Speler van de week Gijs Vollenberg 
    
Programma    
zaterdag 16 september 2017 

   SV Venray JO19-2 S.V. Oostrum JO19-1 13:30 
 SV Venray JO17-3 S.V. Oostrum JO17-1 15:00 
 S.V. Oostrum JO17-2G ST SV United/BVV'27 JO17-2 15:00 
 S.V. Oostrum JO15-1 SVOC'01 JO15-1 13:30 
 

S.V. Oostrum JO15-2G 
ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt 
JO15-2 13:00 

 S.V. Oostrum JO13-1G ST Sporting S.T./SVEB JO13-1G 10:00 
 ST SV United/BVV'27 JO13-2G S.V. Oostrum JO13-2 11:00 
 Leunen JO11-1G S.V. Oostrum JO11-1 09:00 
 Volharding JO11-2 S.V. Oostrum JO11-2 10:00 
 ST SV United/BVV'27 JO11-5 S.V. Oostrum JO11-3G 09:00 
 S.V. Oostrum JO9-1 EWC'46 JO9-1 11:00 
 Leunen JO9-1G S.V. Oostrum JO9-2 11:15 
 V.V. Achates JO9-4 S.V. Oostrum JO9-3 09:00 
 S.V. Oostrum JO8-1 Leunen JO8-1G 11:00 
 S.V. Oostrum JO8-2 Leunen JO8-2 11:00 
 S.V. Oostrum JO8-3 Volharding JO8-2 11:00 
 

EWC 46 JO7-1 
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum 
JO7-2 09:30 

 S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum 
JO7-4 

Sporting S.T. JO7-1G/Sporting S.T. 
JO7-2 11:30 

  

Senioren    
Uitslagen    
zaterdag 9 september 2017    
S.V. Oostrum Vet SVV Vet. afgelast  
SJVV 1 S.V. Oostrum 1 3 - 2  
zondag 10 september 2017    
Stormvogels'28 2 S.V. Oostrum 2 1 - 5  
S.V. Oostrum VR1 ST Someren/NWC VR3 1 - 3  
    
Programma    
zaterdag 16 september 2017    
S.V. Oostrum Vet SVOC'01 Vet. 17:00  
zondag 17 september 2017    
SPV 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
S.V. Oostrum 4 Leunen 7 10:00 oefen 
Sint Hubert 3 S.V. Oostrum 5  10:00 oefen 
S.V. Oostrum VR1 BVV'27 VR1  12:00  
 

De veteranen vieren op zaterdag 16-9, na afloop van de wedstrijd tegen SVOC’01, hun 50-jarig jubileum. 
 



Herinnering:  
 

Aan alle Oud/Veteranen van SVOostrum:                    
 

Naar aanleiding van ons 50 jarig jubileum willen wij alle betrokkenen van nu en toen met aanhang,                             
van harte uitnodigen om dit gezamenlijk te vieren. 

Wanneer: zaterdag 16-09-2017 

Waar: Sportpark de Spar 
We spelen om 17.00 uur met de huidige ploeg een wedstrijd waarvoor iedereen is uitgenodigd                                                   
om ons aan te moedigen. 

DJ Axel verzorgt deze avond de muziek voor jong en oud.  

Drank is voor eigen rekening. 

We hopen op een goede opkomst om oude herinneringen en sterke verhalen op te halen.  

 
                        
                       Activiteitenkalender   2017 
  

SEPTEMBER  
  
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 


