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21 september 2017

Glasvezel van & voor ons gaat van start! 
 

 

Maandag 11 december 2017 start Spitters in opdracht van GlaswebVenray 
met de aanleg van glasvezel in Ysselsteyn. Na Ysselsteyn zullen ook de overige 
kerkdorpen van Venray die het minimum aantal aanmeldingen hebben 
behaald worden voorzien van glasvezel. Voor de wijken in Venray is het in 
deze fase nog niet zover. Hiervoor zijn aanmeldingen nog hard nodig. Met de 
huidige klantaantallen is uitrol in de wijken economisch nog niet haalbaar. 
Aanmelden als klant is hiervoor belangrijk!  

In week 39 ontvangen alle bewoners van de dorpen een brief van GlaswebVenray. In week 40 ontvangen alle 
huidige klanten in de dorpen én de wijken een brief van de provider van hun keuze.  

Binnenkort informeren wij iedereen over de laatste stand van zaken, mogelijkheden tot aanmelden en het 
aanschaffen van ledencertificaat en obligaties tijdens diverse bijeenkomsten. Deze openbare bijeenkomsten 
worden volgens onderstaand schema op diverse locaties binnen de gemeente Venray gehouden. Iedereen kan 
vrijblijvend binnen lopen. Aan het einde van de presentatie bestaat er de mogelijkheid om vragen te stellen en 
aan te melden. 

Wij hopen u allen te begroeten tijdens één van deze bijeenkomsten. Heeft u eerder vragen of wilt u hulp bij 
het aanmelden? Neem dan gerust contact ons. 

Tot ziens! 

Glasweb-team naam dorp 
Naam Glasweb-teamleden (evt. aanvullen met tel.) 
 info@glaswebvenray.nu 
 

Dag Datum Locatie  Aanvang 
     
di 26-sep Smelehof Ysselsteyn Puttenweg 2,  5813 BC  Ysselsteyn 20.00 uur 
wo 27-sep Gemeenschapshuis de Linde, Oirlo Hoofdstraat 34, 5808 AV  Oirlo 20.00 uur 
ma 2-okt De Borggraaf, Venray Monseigneur Goumansplein, Venray 20.00 uur 
ma 9-okt Verenigingsgebouw Merselo Grootdorp 99,  5815 AN  Merselo   20.00 uur 
ma 16-okt Pelgrimshuis Smakt St. Jozeflaan 52, 5817AD  Smakt 20.00 uur 
di 24-okt Gelderkoel Heide Heidseweg 32, 5812AB  Heide 20.00 uur 
wo 25-okt De Zandhoek, Wanssum St. Leonardsweg 15,  5861BN  Wanssum 20.00 uur 
 

 



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

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

DATUM   TIJD         LOCATIE 
                                                                              
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

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 24 sept. 9.30 uur: Hoogmis (pater R. Willemsen) (Venray’s Gregoriaans Koor)  

	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,	
	 Familie	Vennekens-Verschuren	en	wederzijdse	familie.							

Dinsdag 26 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.             
 

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

 
►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 !!! 

 
 



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



   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  





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! 
 

 
 Drie dorpen herfstwandeling 
 

 
Op zondag 24 september organiseert IVN Geijsteren-Venray 
een Drie Dorpen Herfstwandeling: ommetje Holthees, 
Maashees, Vierlingsbeek. Deze publiekswandeling onder leiding 
van twee IVN-gidsen start om 10:00 uur bij de Mariakapel, 
Rodermansstraat te Holthees. Deelname is gratis.  
 
In Brabant aan de grens met Limburg liggen drie dorpen: 
Holthees, Maashees en Vierlingsbeek. Ze zijn sterk met elkaar 
verbonden want ze delen al eeuwen natuur en cultuur met 
elkaar. Een ingrijpende ruilverkaveling heeft het gebied 
veranderd, maar gelukkig is het gebied haar golvende, 
grotendeels door de Maas gevormde karakter niet kwijtgeraakt.  
Een herfstwandeling heeft zijn eigen sfeer: de lichtval, de geuren 
van het rijpe akkerland, de bloemen, de overblijvende en de 
overwinterende kwetterende vogels. De geuren prikkelen de 
zintuigen. Oude sentimenten en verhalen komen even boven… 
Wij gaan dit allemaal beleven in de twee uur durende wandeling. 
De route is gemakkelijk te lopen. 

 
 





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

Herfstwandeling Overloon 
 
Datum:                donderdagmiddag 12 oktober 2017 
Vertrek: 13.00 uur parkeerplaats Watermolen 
Opgave: vóór 11 oktober bij Jan Aarts, tel. nr. 586091 
 
Hallo wandelvrienden 
 
Het 1e gedeelte van de wandeling gaat door de bossen en heide naar de uitkijktoren en verder naar museumcafé                
(tel. 0478-642426) waar we onze pauze houden (± 3,6 km.). Koffie/thee en vlaai wordt aangeboden door de KBO. 
 
Het 2e gedeelte  over fietspad door de bossen langs de achterkant van het Schaartven terug naar parkeerplaats                    
waar onze auto’s staan. ± 3,6 km. 
 
Einde wandeling. Totaal ± 7,2 km. 
 
Zij die mee willen rijden met andere auto’s betalen € 1,50 p.p. aan de bestuurder.  
 
Prettige wandelmiddag namens de KBO Oostrum 
 
  

 
 

 

 

 

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 kledingen en ballen voor onze jeugdspelers. 

Wij hopen ook dit jaar weer op uw steun te mogen rekenen. 

 

Leden en Bestuur SV Oostrum  
 
 





 
 
 
     Samen op Stap op Zondag 
 
 
 
ZijActief Limburg en KVG Limburg organiseren samen een gezellig bezoek aan Kasteel de Keverberg 
in Kessel op 15 oktober 2017. In het pas gerestaureerde kasteel beleef je de duizendjarige 
geschiedenis van het chateau tijdens een boeiende rondleiding. 
 
Samen op Stap op Zondag is bestemd voor leden van ZijActief en KVG die samen een zondag gezellig 
willen doorbrengen. Ontmoeting, uitdaging en het delen van ervaringen staan hierbij centraal. 
 
Rondleiding Kasteel de Keverberg 
Kasteel de Keverberg is het decor voor een prachtige middag vol gezelligheid en plezier. Het kasteel 
vormt de historische dorpskern van het dorp Kessel aan de Maas. Als een van de weinige nog 
overgebleven motte kastelen van Nederland, is het kasteel zeer zeker een bezoek waard. Je beleeft 
niet alleen de eeuwenoude geschiedenis van het slot en het land van Kessel, maar ook de eigentijdse 
architectuur die is toegevoegd aan de oude ruïne. 
 
Programma 
11.30 uur Inloop bij Brasserie De Ruïne 
12.00 uur Twaalf uurtje 
13.15 uur Wandeling naar het kasteel 
13.30 uur Rondleiding Kasteel de Keverberg 
14.45 uur Koffie/ thee bij de Brasserie 
15.15 uur Wandeling langs de Maas en door de dorpskern 
16.00 uur Borrel bij de Brasserie 
16.30 uur Afsluiting 
 
Locatie 
Brasserie De Ruïne, Merwijckstraat 1 E 5995 XK Kessel, telefoonnummer: 077 4621422 
De contactpersoon op 15 oktober voor Samen op Stap op Zondag is Finy Schrijnwerkers, 
telefoonnummer: 06 12173969. 
 
Aanmelden en kosten 
Graag aanmelden vóór zondag 1 oktober 2017 door een e-mail te sturen naar je eigen organisatie. 
De kosten voor deze dag bedragen € 25,- per persoon (inclusief alles). Zodra je betaling is ontvangen, 
is je aanmelding definitief. Het maximaal aantal deelnemers is 60. Meld je dus snel aan! 
 
ZijActief: opgeven bij het servicebureau: zijactief@zijactieflimburg.nl. Kosten voor deelname kunnen 
overgemaakt worden op rekeningnummer: NL62 RABO 0144 1034 00 t.n.v. ZijActief Limburg o.v.v. 
SOSOZ en de namen van de deelnemers. 
 
KVG: opgeven bij Marianne Nelissen: nelissenmarianne@gmail.com. Kosten voor deelname kunnen 
overgemaakt worden op rekeningnummer: NL41 RABO 0149 9804 26 t.n.v. KVG Limburg o.v.v. 
SOSOZ en de namen van de deelnemers. 
 

Wij verwelkomen je graag op 15 oktober! 





 
 

 
 
 
 
 
Anonimiteit 
 
Vol overtuiging zei ik 'ja' toen ik gevraagd werd of ik toe wilde treden tot het zogenaamde illustere 
genootschap van de Aostrumse Anonieme Columnisten. Maar toen mijn eerste deadline naderde, 
kreeg ik het toch een beetje warm onder de voeten. Ik mag dan redelijk vertrouwd zijn met pen en 
papier, net zo goed als dat ik redelijk vertrouwd ben met Oostrum, anoniem zijn en blijven, dat is de 
echte uitdaging.   
 
Zeker in een dorp als Oostrum, waar ons toch wel ons kent. Een dorp waar ik geboren en getogen 
ben, waar ik mijn eerste stapjes zette en naar de Mariaschool ging. Waar ik eerst vriendinnetjes 
kreeg en later ook vriendjes. Het is me geloof ik nooit gelukt geheel onder de radar te blijven in 
Oostrum. Ik ben vast en zeker vaak genoeg over de tong gegaan bij dorpsgenoten op het schoolplein, 
op het voetbalveld en in de kroeg. En dat is oké, gepraat wordt er toch wel en ik ben zelf daarin zeker 
geen heilig boontje. 
 
Maar het is in de huidige tijd wel erg moeilijk om een beetje mysterieus te zijn, laat staan volledig 
anoniem. Er zijn weinig plekken meer waar je kunt komen zonder jezelf bekend te maken of eerst in 
te loggen. Je kunt geen boodschap meer doen zonder gepersonaliseerde klantenkaart en geen 
feestje meer bezoeken zonder op een Facebook-foto te belanden. Internet is overal tot onze 
beschikking. Super handig, maar dat kost je wel wat. We accepteren achteloos alle cookies om verder 
te kunnen en vergeven daarmee onze anonimiteit.  
 
Bijna alles wat we doen, onze voor- en afkeuren, maken we bekend zonder ze echt bekend te maken. 
Zo kan een onschuldige zoektocht naar badkleding op de laptop van je zoon, resulteren in pikante 
lingerieaanbiedingen op zijn laptop. Net wanneer hij die laptop heeft aangesloten op het diascherm 
voor een spreekbeurt in zijn klas. Stiekem spijbelen van school of van je werk op een zonnige dag, is 
moeilijk wanneer je vervolgens getagd wordt op een terras in het centrum van Venray. En die 
Instagram-foto van je nieuwste aankoop die je postte om 15.11 op een werkdag, is eigenlijk een 
kleine bekentenis van niet aan het werk zijn wanneer je zou moeten.  
 
Niet dat het allemaal heel erg is. De huidige technologie brengt ons meer dan dat het ons kost. We 
zouden niet meer zonder kunnen en dat hoeft ook niet. Maar af en toe een beetje anoniem zijn is 
best lekker. Misschien juist, omdat het zeldzaam is geworden. Want waar kan dat nu nog wel 
tegenwoordig? Nou, precies hier dus, waar het me eerder niet lukte. In het altijd kleine, fijne, ons 
kent ons, Oostrum.  
 
OOM van het genootschap 
 





 
 
 
 

      
Op woensdag 27 september staat er weer een heerlijke maaltijd op het menu. 

 

 
Kippensoep 

* 
friet met zuurvlees 

* 
toetje 

 
 
 
De kosten voor dit etentje bedragen € 7.50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 23 september opgeven. 
 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
       
   
              Graag tot ziens.      'De vrijwillige mègjes 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 27 september 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met 23 september bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



  
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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 



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

 

Inloop op de woensdagmorgen voor alle leden van de KBO 
 
 
Iedere woensdagochtend is er vanaf 9.30 uur tot 11.30 uur een Inloop in de Watermolen.  
 
De Inloop is altijd heel gezellig. De dames leggen een kaartje en spelen een potje rummikub,  
terwijl de heren het  “Oostrums nieuws “ doornemen en wereldse zaken aankaarten.   
Daar hoor je ook regelmatig verhalen over vroeger.  
 
Boven kan er een partijtje biljart gespeeld worden.  
 
Regelmatige gast is Anita, werkzaam bij Proteion, waar je ook terecht kunt met vragen op gebied van 
gezondheid. 
 
Er is meer mogelijk bij de Inloop:  rikken – hartenjagen – klaverjassen – toepen . Dat kan alleen als we 
genoeg deelnemers hebben.  Misschien hebt u zelf ook ideeën , tips! 
 
Regelmatig is er iemand van het bestuur aanwezig maar u kunt ook altijd terecht bij een van onze 
vrijwilligers met een vraag. 
 
 Kom eens kijken of we iets voor u kunnen doen…. 
de koffie/thee staan klaar.  
 Samen een “bakkie” doen is toch gezelliger dan alleen thuis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gevonden                                                                                                   

       Tas met inhoud 

       Contact opnemen met 0478 - 586933 

 



SVO   VOETBAL 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 16 september 2017    
 
SV Venray JO19-2 S.V. Oostrum JO19-1 9 - 0  
SV Venray JO17-3 S.V. Oostrum JO17-1 4 - 0  
S.V. Oostrum JO17-2G ST SV United/BVV'27 JO17-2 3 - 5  
S.V. Oostrum JO15-1 SVOC'01 JO15-1 2 - 2  
S.V. Oostrum JO15-2G ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO15-2 6 - 2  
S.V. Oostrum JO13-1G ST Sporting S.T./SVEB JO13-1G 0 - 4  
ST SV United/BVV'27 JO13-2G S.V. Oostrum JO13-2 6 - 1  
Leunen JO11-1G S.V. Oostrum JO11-1 10 - 0 Speler van de week Siem Thielen 
Volharding JO11-2 S.V. Oostrum JO11-2 15 - 1  
ST SV United/BVV'27 JO11-5 S.V. Oostrum JO11-3G 4 - 3  
S.V. Oostrum JO9-1 EWC'46 JO9-1 8 - 2 Speler van de week Tum Camps 
Leunen JO9-1G S.V. Oostrum JO9-2 18 - 0  
V.V. Achates JO9-4 S.V. Oostrum JO9-3 1 - 11  
S.V. Oostrum JO8-1 Leunen JO8-1G 6 - 2 Speler van de week Ridvan Terzioglu 
S.V. Oostrum JO8-2 Leunen JO8-2 10 - 3 Speler van de week Jesse Pelzer 
S.V. Oostrum JO8-3 Volharding JO8-2 0 - 12 Speler van de week Ties van Dijck 
EWC'46 JO7-1    -     S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 1 - 12 Speler van de week Tibo 
S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4   Sporting S.T. JO7-1G/Sporting S.T. JO7-2 1 - 3 Speler van de week Jenna van Abswoude 
    
Programma    
 
zaterdag 23 september 2017    
 
S.V. Oostrum JO19-1 Venlosche Boys JO19-3 15:00  
ST Volharding/Sambeek JO17-2 S.V. Oostrum JO17-1 15:00  
S.V. Oostrum JO17-2G FCV-Venlo JO17-4 15:00  
ST SV United/BVV'27 JO15-1 S.V. Oostrum JO15-1 13:00  
S.V. Oostrum JO15-2G SV Venray JO15-6 13:00  
S.V. Oostrum JO13-1G SV Venray JO13-4 10:00  
SVEB JO11-1 S.V. Oostrum JO11-2 09:30  
S.V. Oostrum JO11-3G SV Venray JO11-8G 09:00  
Sporting S.T. JO9-1 S.V. Oostrum JO9-1 10:00  
Wittenhorst JO9-3 S.V. Oostrum JO9-2 09:00  
S.V. Oostrum JO9-3 SV Venray JO9-5G 11:00  
ST America/Meterik JO8-1 S.V. Oostrum JO8-1 09:30  
Ysselsteyn JO8-2 S.V. Oostrum JO8-2 10:00  
S.V. Oostrum JO8-3 SVEB JO8-1G 11:00  
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2   -  Vitesse'08 JO7-3/Vitesse'08 JO7-4 11:30  
 
maandag 25 september 2017    
 
FCV Venlo JO15-2 S.V. Oostrum JO15-1 18.30  
 

 
 
 
 



Senioren    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 16 september 2017    
S.V. Oostrum Vet SVOC'01 Vet. 3 - 2  
zondag 17 september 2017    
SPV 1 S.V. Oostrum 1 2 - 3  
S.V. Oostrum 2 Leunen 3 afgelast  
S.V. Oostrum VR1 BVV'27 VR1  afgelast  
    
Programma    
 
donderdag 21 september 2017    
S.V. Oostrum VR1 BVV'27 VR1  20:00  
zaterdag 23 september 2017    
Merselo Vet. S.V. Oostrum Vet 17:00  
zondag 24 september 2017    
S.V. Oostrum 1 GFC' 33 1 14:30  
S.V. Oostrum 2 EWC'46 2 11:30  
S.V. Oostrum 3 SV Venray 6 10:00  
Ysselsteyn 5 S.V. Oostrum 4 10:30  
SV Venray 9 S.V. Oostrum 5  10:00  
Hegelsom VR1 S.V. Oostrum VR1 11:30  
 

                     Activiteitenkalender   2017 
  

SEPTEMBER  
  
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  



Een aandeel in elkaar

De stemperiode gaat beginnen! 
Als lid van Rabobank Horst Venray mag u tijdens de Clubkas Campagne  
stemmen op de clubs die u een warm hart toedraagt. Breng uw stem uit van  
26 september t/m 10 oktober en kijk wat de clubs met uw steun gaan realiseren.  
Beslis mee en kom in actie via rabo.nl/horstvenray/rcc

Rabobank
Clubkas 

Campagne
Stem op  
uw club

#raboclubkasHV

 facebook.com/   
 raboclubkasHV

Alle	meerderjarige	leden	van	Rabobank	Horst	Venray	ontvangen	een	stemkaart	per	post.	
In verband met het grote aantal kaarten worden deze verspreid in de week 

van 26 t/m 29 september - bezorgd. 


