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Persbericht  
 
Oostrum, 20 september 2017 
RegioBank zet leefbaarheid in Oostrum op de kaart 
Een bruisend verenigingsleven in Oostrum, vandaag en morgen  

Speciaal voor verenigingen, organisaties, betrokken buurtbewoners en ondernemers uit Oostrum organiseerde 
RegioBank, samen met de initiatiefnemers van de Oostrumse Kick-off, op 20 september de inspiratiebijeenkomst 
VoordeBuurt. Onderwerp van de bijeenkomst was: Een bruisend verenigingsleven in Oostrum, vandaag en morgen. 
Deelnemers aan de bijeenkomst gingen naar huis met inspiratie, verrassende uitkomsten en nieuwe 
samenwerkingen.  

In de bijeenkomst werd gesproken over de initiatieven die bewoners, vrijwilligers en ondernemers samen kunnen 
ondernemen om het dorp levendig te houden. Uit onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS blijkt dat steeds meer 
Nederlanders zich zorgen maken over het verdwijnen van voorzieningen uit kleine gemeenten. 

RegioBank is gevestigd in 530 dorpen en kleine steden door heel Nederland en ziet het belang van levendige 
samenleving, zoals een bloeiend verenigingsleven en goede voorzieningen. Dit draagt in grote mate bij aan de 
leefbaarheid. Juist om initiatiefnemers, verenigingen en belangenorganisaties te ondersteunen heeft RegioBank het 
platform VoordeBuurt.nl opgericht. De ‘VoordeBuurt’ bijeenkomsten zijn een onderdeel hiervan. RegioBank organiseert  
die op diverse plaatsen in het land; met name in krimp- en anticipeergebieden. Bart en Dianne van der Sterren, van Van 
de Mortel, zijn Zelfstandig Adviseur van RegioBank en dragen graag hun steentje bij: “We hebben de bijeenkomst 
georganiseerd, omdat we de leefbaarheid van Oostrum een warm hart toedragen.  

Bijeenkomst in Oostrum  
Bas Kunen, voorzitter van de dorpsraad Oostrum sprak op de bijeenkomst en gaf aan dat hij gezien heeft dat er 
behoefte is aan een bruisend verenigingsleven in Oostrum en dat deze avond ervoor bedoeld is dat de verenigingen 
elkaar kunnen versterken. Burgemeester Hans Gilissen belichte dat hij soms merkt dat we wat verleerd zijn om elkaar 
een beetje te helpen: “Door initiatieven als dit, worden we ons daar weer van bewust. Voor mij is het toverwoord: 
zingeving. Bezig zijn met iets dat niet direct in je eigen belang is. Daar zie je mensen van opfleuren.” De deelnemers zijn 
vervolgens in groepen uiteen gegaan om Het Oplossingenspel te spelen. In het spel legde iedere deelnemer het 
probleem van zijn vereniging, organisatie of initiatief op tafel. Door problemen vanuit diverse invalshoeken te bekijken 
ontstaat er creatieve oplossingen, tips en nieuwe samenwerkingen. Zo gaan de Harmonie en de voetbalclub de 
trainingstijden op elkaar afstemmen, zodat de jeugdleden naar de repetitie of training van allebei de clubs kunnen en 
dus ook lid kunnen blijven van allebei de clubs.  
 



ZATERDAG  7 Oktober 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

2 okt. 18.30u. Repetitie jeugdorkest                                  
 20.00u. Repetitie orkest 

4 okt. 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 

7 okt. Inzamelen oud papier

21 okt. Inzamelen oud papier

29 okt. Allerzielenviering

29 okt. Mini Maestro



Zondag 1 okt. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Gemengd Koor)  

 Theo en Koos Hellegers-Jeuken en José en Jur,
 de overleden leden van de voormalige Bakkersvereniging Venray,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.       

Dinsdag 3 okt. 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.            
 

Beste dames, 
 
Ook dit jaar heeft  ZijActief Oostrum  zich weer ingeschreven voor de Clubkas Campagne 2017 en hoopt op een extra 
bijdrage voor de clubkas voor de viering van ons 85-jarig bestaan. 
 
Elk meerderjarig lid van de Rabobank krijgt eind september per post  een stemkaart. Met een unieke code kunt u 
vervolgens  online stemmen in de stemperiode van 26 september  t/m 10 oktober  2017. 
U krijgt de mogelijkheid een vijftal stemmen te verdelen onder de clubs/verenigingen die u een warm hart toedraagt.                    
U kunt maximaal twee stemmen op dezelfde club/vereniging uitbrengen. 
Nadat alle stemmen uitgebracht zijn wordt het eindbedrag op 21 november 2017, tijdens de jaarlijkse ledenavond van 
de Rabobank bekendgemaakt. 
 
Mogen wij ook dit jaar op uw stem rekenen! 
 
Alvast  bedankt. 
 
Het bestuur van ZijActief Oostrum 
 
 



Wij passen uw woning aan naar al uw wensen. 

Ander huis gekocht? 

1. Renovatie of vernieuwing keuken. 
2. Renovatie of vernieuwing badkamer en/of toilet 
3. Nieuwe tegelvloer met vloerverwarming. 
4. Inclusief alle werkzaamheden vanaf het slopen. 

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  









 
 
DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
Hoofd- en nekbehandelingen 
 
 
Datum: dinsdag 3 oktober 2017 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang: 20.00 uur. 
 
 
Namens Vita Oostrum zal Olaf Schaeffers een presentatie houden over fysiotherapie en in het bijzonder de 
nek- en hoofregio. Hierbij zullen de meest voorkomende nekklachten zoals artrose, hernia en whiplash en 
hoofdpijnklachten zoals migraine of spierspanningshoofdpijn besproken worden.                                                                       

Hij zal antwoord geven op enkele vragen.       

Wat houdt de aandoening in?       Wat is er aan te doen?     Wat kan ik er zelf aan doen?  

Ook zal er ruimte zijn om vragen op dit gebied beantwoord te krijgen. 

Wij rekenen op uw komst. 

 

 

 

 

 

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 
 
 





 

 

 

 

Ook dit jaar kunnen alle leden van de Rabobank weer stemmen voor de Rabobank Clubkas Campagne. 

Stemt u ook weer op de Oostrumse verenigingen? Uiteraard zijn wij er ook dit jaar weer bij.                                                                         
De bijdrage zullen we dit keer gebruiken voor het Klassenorkest! Het project, samen met de Meulebeek,                              
waarin de kinderen van groep 4 muziekles krijgen in de klas en eindigen als een waar orkest! 

Alvast bedankt voor uw steun. 

Harmonie Sub Matris Tutela 

 

 

 

Het klassenorkest groep 4 DE MEULEBEEK 

 



jeugd kermis
Iedereen bedankt!

Bij het verschijnen van dit bericht is de kermis alweer bijna 
twee weken voorbij... maar wat hebben we een mooie 
kermis gehad! Een kort verslag...

Zaterdag om 16.00 uur werd onder begeleiding van joeks-

kapel Ut göt de kermis geopend door de burgemeester Hans 

Gilissen samen met onze trotse kermisburgemeesters Anne 

Wijnen en Isa Künen. Ook Hit It was van de partij met een 

prachtig staaltje drumwerk.Dit alles met prachtig weer en 

onder grote belangstelling, wat een start van de kermis!

Na het ontbreken van de rups op zaterdag werd er hard 

gewerkt aan een alternatief en dat mocht er wezen; de bank! 

De kids konden zich zaterdag wel vermaken met een in de 

haast opgetrommelde goochelaar en schmink-caravan. Deze 

waren zondag ook weer van de partij. Om 18.00 was de prijs-

uitreiking van de kleurwedstrijd. Winnaars van de kleurwedstrijd 

waren: Ellen Versteegen, Anne Rouwette en Ward Clephas. 

Het mooiste ontwerp van een kermisattractie  was van Sep 

Vollenberg. Iedereen is beloond voor alle mooie tekeningen 

met ranja en een gratis ritje in een attractie.

Op maandag reed de stoomtrein over de kermis en stond de 

speurtocht op het programma, wat de jeugd toch wel effe heeft 

bezig gehouden! Voor de winnaars waren er weer hele mooie 

kermisprijzen.

Op dinsdag stond de eerste editie van de kermis barbecue 

op het programma, dit met een grote opkomst die alle ver-

wachtingen overtrof! Daarna hebben we deze mooie en zeer 

geslaagde kermis afgesloten met een ballonnenwedstrijd waar-

van de winnaars met Sint Maarten worden bekend gemaakt.

Kermisburgemeesters bedankt voor alle inzet! Isa en Anne jullie 

waren top! Uiteraard vergeten we burgemeester Hans Gilissen 

niet, heel bijzonder dat u erbij was. Tevens ook dank aan de 

Dorpsraad, voor het mogelijk maken van de activiteiten. Ut 

Got en Hit It voor de feestelijke opening, ’t Allemanscafe voor 

alle hulp en ter beschikking stellen van ruimte en materialen, 

basisschool de Meulebeek voor het meedenken, iedereen 

van de kermis voor het beschikbaar stellen van de prijzen, 

Manders Tentverhuur en slagerij Biermann - Van den Eijnden 

voor de heerlijke BBQ!

Wij als kermiscomité zijn trots op de opkomst 

en al het enthousiasme, bedankt en tot volgend jaar! 



   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 !!! 

 
 



Tradities 
 
Zoals elke redactievergadering in de afgelopen 12 maanden, hadden de Spitsbroeders ook deze keer 
weer de aanpassing en versperring van de Mgr. Hanssenstraat als mogelijk onderwerp voor de 
column. Maar aangezien dit zo’n terugkerend punt is, wel haast een traditie begint te worden, en wij 
eigenlijk al lang aan de omleiding over de Boshuize zijn gewend, hebben we besloten dit item te laten 
voor wat het is: een tijdelijke hinder waardoor ons toch al mooie Oostrum alleen nog maar mooier 
wordt. Een aanpassing waar we uiteindelijk allemaal profijt van hebben. Toch? 
 
Vervolgens kwam een terugblik en evaluatie van de kermis aan de orde als column-onderwerp. Een 
traditie die volgens ons nog draagvlak heeft binnen de Oostrumse gemeenschap. Maar denken de 
kermisexploitanten hier net zo over? Of verdienen zij in Oostrum nog niet het zout in de pap, zijn ze 
deze traditie liever kwijt dan rijk en zien ze ons liever twee keer per jaar op het fietsje naar Venrayse 
kermis gaan? En is dit welicht al af te lezen uit het feit dat de rups dit jaar ‘kapot’ was en er pas op 
zondag een alternatief voor handen was? Speculaties waar de redacteuren van The Story en Privé 
hun vingers bij zouden aflikken. 
Maar zoals gezegd een traditie waar de Spitsbroeders volledig achter staan en die met enkele 
vernieuwingen, zoals bijvoorbeeld de dorpsbarbecue, volgens ons nog jaren in stand kan worden 
gehouden. Voor ons op dit moment geen column materiaal. 
 
Vervolgens kwam een derde traditie ter sprake die als onderwerp zou kunnen dienen voor deze 
column: Prinsjesdag. De derde dinsdag van september, de Gouden Koets, een onhandig en lomp 
houten koffer, de hoedjes parade. Genoeg thema’s om een boek mee te vullen, laat staan een pagina 
in het Oostrums Weekblad. 
Maar eigenlijk staan de Spitsbroeders vrij neutraal ten opzichte van Prinsjesdag. Of Prins Pils nu wel 
of niet zijn verhaal doet. Of dat wel of niet onder verantwoordelijkheid van de ministers gebeurt. Of 
dat het hoedje van Maxima inderdaad mooier was dan dat van Pia Dijkstra.... We hebben er eigenlijk 
geen uitgesproken mening over. Streep dus door dit onderwerp. 
 
En aangezien we met het wegstrepen van Prinsjesdag zo ongeveer door onze tradities heen waren, 
kwamen we als onderwerp voor de column van deze week uit bij een ergernis. Eentje die al lange 
tijd, ver voor de eerste hindernissen op de Mgr. Hanssenstraat, in onze Ergernis Top 3 staat. Daarom 
bij deze ons verzoek aan u als lezer: stop met bellen en appen achter het stuur! 
Omdat de Spitsbroeders fervent fietsers zijn, en wij een goed oog voor de omgeving en mede-
weggebruikers hebben, zijn wij verbaasd te zien hoeveel chauffeurs er nog altijd met de hoorn in de 
hand aan het sturen zijn. Dat een gedeelte hiervan ook nog de radio bedient, koffie aan het drinken is 
en de make-up bijwerkt is tot daar aan toe. Maar dat een aanzienlijk deel van deze rijdende 
telefooncellen ook nog eens beroeps-chauffeur is, doet ons helemaal de broek afzakken. Afnemen 
dat rijbewijs is ons devies! 
Wij kunnen ons niet voorstellen dat je als weldenkend mens dagelijks op de weg zit in je rijdende 
kantoor en dan bewust een groot risico neemt door achter het stuur met je telefoon in de hand te 
gaan zitten. Daarmee breng je andere weggebruikers, en dus ook de Spitsbroeders, in gevaar. 
Daarom willen we de notoire auto-beller een gratis advies geven: koop een handsfree set. Of beter: 
bel en app niet in de auto, koop een bakelieten telefoon, hang die thuis aan de muur en ga met een 
kop thee in de hand rustig je vader, moeder, vrouw of man bellen. Zijn we met die telefoon toch 
weer terug bij het onderwerp tradities.... 
  
Hojje wor! 
 
Spitsbroeders 
 
 



Tijdens een dressuurwedstrijd op zondag 24 september in Asten-Heusden behaalde 
Aukje Poels met haar paard Elan een 2e prijs. 
De combinatie kwam uit in de klasse M2 en behaalde 187 punten.  
 

 
 

Jeugd   
 
  
Uitslagen    
zaterdag 23 september 2017    
S.V. Oostrum JO19-1 Venlosche Boys JO19-3 0 - 0  
ST Volharding/Sambeek JO17-2 S.V. Oostrum JO17-1 2 - 0  
ST SV United/BVV'27 JO15-1 S.V. Oostrum JO15-1 1 - 3  
S.V. Oostrum JO15-2G SV Venray JO15-6 4 - 8  
SVEB JO11-1 S.V. Oostrum JO11-1 1 - 1 Speler van de week Daan Kimman 
S.V. Oostrum JO11-3G SV Venray JO11-8G 1 - 7 Speler van de week Marijn Baselmans 
Sporting S.T. JO9-1 S.V. Oostrum JO9-1 4 -10 Speler van de week Dean Spil 
Wittenhorst JO9-3 S.V. Oostrum JO9-2 0 - 1  
S.V. Oostrum JO9-3 SV Venray JO9-5G 8 - 2 Speler van de week Aron Arts 
ST America/Meterik JO8-1 S.V. Oostrum JO8-1 7 - 5 Speler van de week Sven van Rengs 
Ysselsteyn JO8-2 S.V. Oostrum JO8-2 10 - 5 Speler van de week Martijn Jeuken 
S.V. Oostrum JO8-3 SVEB JO8-1G 9 - 4 Speler van de week Noah Schroder 
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 Vitesse'08 JO7-3/Vitesse'08 JO7-4 19 - 11 Speler van de week Mats Peerlings 
S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 EWC'46 JO7-1 1 - 1 Speler van de week Finn Versleijen 
    
Programma    
zaterdag 30 september 2017    
ST Meterik/America JO19-2 S.V. Oostrum JO19-1 14:00  
S.V. Oostrum JO15-1 SV Venray JO15-4 13:30  
ST SVEB/Sporting S.T. JO15-2G S.V. Oostrum JO15-2G 13:00  
SVOC'01 JO13-1G S.V. Oostrum JO13-1G 13:00  
S.V. Oostrum JO13-2 SV Venray JO13-8G 10:00  
S.V. Oostrum JO11-1 Sporting S.T. JO11-1 09:00  
SVEB JO11-3M S.V. Oostrum JO11-2 09:30  
SV Venray JO11-9-G S.V. Oostrum JO11-3G 10:00  
S.V. Oostrum JO9-1 Wittenhorst JO9-3 11:00  
S.V. Oostrum JO9-2 Hegelsom JO9-1 11:00  
Wittenhorst JO9-5 S.V. Oostrum JO9-3 11:30  
S.V. Oostrum JO8-1 Montagnards JO8-1 11:00  
S.V. Oostrum JO8-2 SV Venray JO8-3 11:00  
MVC'19 JO8-2 S.V. Oostrum JO8-3 11:00  
Ysselsteyn JO7-1/Ysselsteyn JO7-2 S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 10:30  
S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 SV United JO7-1/SV United JO7-2 11:30  
    
Senioren    
 
Uitslagen    
zaterdag 23 september 2017    
Merselo Vet. S.V. Oostrum Vet 6 - 2  
zondag 24 september 2017    
S.V. Oostrum 1 GFC' 33 1 3 - 1  
S.V. Oostrum 2 EWC'46 2 1 - 1  
S.V. Oostrum 3 SV Venray 6 5 - 1  
Ysselsteyn 5 S.V. Oostrum 4 0 - 5  
SV Venray 9 S.V. Oostrum 5  7 - 1  
Hegelsom VR1 S.V. Oostrum VR1 11 - 1  
    
Programma  

  zaterdag 30 september 2017    S.V. Oostrum Vet SVS Vet. 17:00  zondag 1 oktober 2017    Resia 1 S.V. Oostrum 1 14:30  Ysselsteyn 2 S.V. Oostrum 2 12:30  S.V. Oostrum 3  vrij  S.V. Oostrum 4 SVOC'01 2 10:00  S.V. Oostrum 5  SV United 3 10:30  S.V. Oostrum VR1 ZSV VR3 12:00   

   

 



Bezoek ons op de
HILTHO - standnr. 01.24

Kasteelpark Ter Horst - Horst aan de Maas

6 t/m 11 oktober

Comfortabel mobiel 
blijven met 

AM rijbewijs

We zijn al jaren de specialist voor brommobielen 
in uw regio.

Kom nu bij ons het nieuwe gamma van  
Ligier en Microcar ontdekken en proefrijden. 

WEJEBE Blitterswijck bv
Oude Heerweg 23

5863 AC Blitterswijck
Tel: 0478 532 444

www.wejebe.nl

                       Activiteitenkalender   2017 
  

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 


