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Oostrum,  3 oktober 2017 
 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de 
Dorpsraad Oostrum. 
 
Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 10 oktober 2017  in D’n Oesterham 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Namens de dorpsraad 
B.M.M. Künen, voorzitter 
 
 
 

Agenda: 
 

1. Opening door de voorzitter. 
2. Vaststelling van de agenda 
3. Ingekomen en uitgaande stukken 
4. Aanvragen leefbaarheidsfonds 
5. Evaluatie kermis Oostrum 
6. Stand van zaken en mededelingen vanuit DOP 2017 (via one-pagers): 

 Huiskamerproject 
 Herinrichting Mgr. Hanssenstraat 
 Inritconstructie Mgr. Hanssenstraat/Stationsweg 
 Via Venray 
 Woningbouw Oostrum oost 
 Glasweb Venray 
 Paschalis 
 Buurt whatsapp 

7. Rondvraag. 
Heb je ook een punt in te brengen of om op de agenda te zetten, mail ons gerust: 
info@dorpsraadooostrum.nl 

 
 

 



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

Agenda 

7 okt. Inzamelen oud papier

21 okt. Inzamelen oud papier

29 okt. Allerzielenviering

29 okt. Mini Maestro



Zondag 8 okt. 9.30 uur: Bedevaartsmis van de parochie Oirlo!  
                 (Pastoor H. te Plate en koor van Oirlo)

 jaardienst An van Dijk-Claessens, 
	 Martien	Reijnders	en	familie	Reijnders-Pijpers-Streutjes,	
 Jo Pouwels-Tijssen, 
 Piet en Jo Peeters-Verstegen en Hans van den Elzen,
	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,	
	 Familie	Vennekens-Verschuren	en	wederzijdse	familie.							

Dinsdag 10 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.              
 

Onze dierbaren herdenken en levend houden in onze herinnering...

De afgelopen twee jaar hebben we Òs gemis georganiseerd op het Trans Cedron in Oostrum. 

We zijn erg blij met de mooie, positieve reacties en daarnaast ook enigszins verrast door de 

hoge opkomst. Ons is duidelijk geworden dat er bij veel mensen zeker behoefte is om onze 

dierbaren te herdenken en levend te houden in onze herinneringen.

 

Om het unieke karakter en de sfeer van os gemis te behouden hebben wij besloten om 

Òs gemis eens in de twee jaar plaats te laten vinden. In 2018 zal daarom de volgende editie 

van os gemis plaatsvinden.



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.

Atag, Pelgrim, Etna of Siemens 
voor zeer concurrerende prijzen.

U koopt nergens goedkoper.

Nieuwe 
apparatuur 

in uw keuken?  

En…. 1. Bij ons krijgt u echte garantie  
     op het geleverde werk!
2. Montage door eigen 
     vakkundige monteurs! 

www.keuken-badwinkel.nl



 

 

 

 

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 

 





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 
 
 
                                                              

Hobbymiddag  
 
Datum: maandag 9 oktober 2017 
Aanvang: 13.30 uur 
 
Wij gaan weer starten met gezamenlijk knutselen.  
 
Wilt u liever kaarten maken, breien, haken of gewoon gezellig een kopje koffie drinken,                                                    
u bent van harte welkom.  
 
Kom vrijblijvend naar de Watermolen.  
 
Wij zien u graag vanaf maandag 9 oktober, elke 2 weken. 
 
  
 
 
 Vrijwilligers gevraagd: om er voor te zorgen dat we in 2018 verder kunnen gaan 

met de hobbymiddagen, zijn wij op zoek naar enkele vrijwilligers die bij 
toerbeurt een middag begeleiden. 

Interesse: Bel Tonny Duijn, tel. 584396 of Els Hermsen, tel.511405 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

Winterviolen 
Groot en kleinbloemige 

 

Groente planten 
Voor de winterteelt 

 

Vaste planten 
Diverse soorten voor de tuin 

 

Grote Buxus 
Diverse soorten en vormen 

Pot gekweekt 
 
 

Jan.voesten@hotmail.com 
Rouwkuilenweg 29 Ysselsteyn 

Mobiel 06-57677918 
 



 
    Rustige IVN-wandeling voor ouderen 
 

Op donderdagmiddag 12 oktober organiseert IVN Geijsteren-Venray in het Sint Annapark een rustige wandeling voor 
ouderen die slechter ter been zijn, die lopen met een rollator of die zich in een rolstoel of een scootmobiel 
voortbewegen. De wandeling start om 14:00 uur bij de hoofdingang van het St Annaterrein (Noordsingel in Venray). 
Deelname is gratis. 

 
Ook senioren die minder mobiel zijn willen graag genieten 
van het buiten in de natuur zijn. Als u loopt op eigen kracht, 
maar met een laag tempo, of als u loopt met behulp van een 
rollator, u beweegt zich voort met scootmobiel of met 
rolstoel en begeleider, dan bent van harte welkom. Een gids 
van IVN-Geysteren-Venray zal van alles vertellen over de 
natuur in het Sint Annapark. We beginnen op een 
toegankelijke locatie, namelijk vooraan in het St. Annapark 
en eindigen met een gezellig kopje koffie of thee. Want het 
moet vooral ook erg gezellig zijn voor de deelnemers. 
 
Het St. Anna-terren ligt ten noorden van Venray. Het 
landschap is er voor een gedeelte enigszins glooiend, aan de 
bovenkant van het gebied bevindt zich het dal van de 
Loobeek. Het terrein van St.Anna, 45 ha groot, ligt op het 
hogere gedeelte aan de zuidzijde. De zijkanten van het 
terrein bestaan voor een belangrijk deel uit gemengd bos op 
voormalige stuifduinen. Verder vindt men hier nog 

kruidenrijke graslandjes, een dorado voor vlinders, tot zelfs de restanten van een oude akker(kamp). Het 
middengedeelte is gecultiveerd tot een parkachtig geheel en wordt gedomineerd door monumentale bomen en lanen. 
Er zijn prachtige solitaire bomen te zien, waaronder een heel mooie treurbeuk, en een heuse berceau (loofgang met aan 
beide zijden heggen, die een tunnel vormen). 
 
 

Workshop landschapsfotografie 
 
Op zaterdag 21 oktober organiseert IVN Geijsteren-Venray een workshop landschapsfotografie. Deze workshop 
onder leiding van Paul van Hoof start om 9:30 uur bij de parkeerplaats van de voormalige voetbalvelden van 
Geijsteren (Oostrumseweg 34). De kosten bedragen € 20 voor leden van IVN Geysteren-Venray en € 30 voor niet-
leden. Aanmelden voor 18 oktober via info@ivn-geysteren-venray.nl. Plaatsing is definitief zodra het bedrag is 
overgemaakt op NL36 RABO 0156.3203039 tnv IVN Geysteren-Venray ovv landschapsfotografie 2017. 

 
 
 
Landschapsfotografie is een van de meest 
toegankelijke en meest beoefende vormen van 
(natuur)fotografie. Toch is het maken van een goede 
landschapsfoto niet zo eenvoudig. Natuurfotograaf 
Paul van Hoof nemt de deelnemers mee in de wereld 
van de landschapsfotografie en geeft tips en trucs om 
betere landschapsfoto's te maken. Je zult zien dat je in 
de basis niet veel spullen nodig hebt; met eenvoudige 
middelen kun je veel bereiken. Echter, andere lenzen 
en hulpmiddelen kunnen je net weer een stap verder 
helpen. Hoe je als fotograaf met de situatie omgaat is 
veel belangrijker dan de apparatuur. 
 
Tijdens de workshop gaan deelnemers zelf aan de 
slag om foto's te maken in een mooie omgeving. Aan 

het eind van de workshop zijn ze in staat betere landschapsfoto's te maken en (hopelijk) gemotiveerd om zelf vaker op 
stap te gaan. Aan bod komen onder meer:· compositie, licht en belichting, gebruik verschillende brandpuntsafstanden en 
filters. De deelnemers dienen zelf mee te nemen:een camera (compact of spiegelreflex), statief en (voor zover in bezit) 
lenzen (zoomlens, groothoek, telelens) en accessoires (filters e.d.). 





 

Weerbaarheidscursus voor jongeren van 13 t/m 21 jaar 
 
Op donderdagavond in de maand oktober organiseert het jongerenwerk 
vanuit Synthese een zelfverdedigingscursus voor jongens en meiden 
tussen de 13 en 21 jaar. 

 

Tijdens deze training worden zeer uiteenlopende realistische situaties nagebootst. Het doel is om de 
deelnemers op alle fronten meer weerbaar te maken. Zo leren zij hoe ze kunnen reageren op verschillende 
soorten situaties en hoe zij zichzelf in veiligheid kunnen brengen als dat nodig is. Door intensief met elkaar te 
werken leren de deelnemers zich beter en gemakkelijker aan elkaar en aan de groep aan te passen en zullen 
(sociale) situaties minder spannend worden. De deelnemer leert om kalm te blijven in sociale maar ook in 
bedreigende situaties. Ook is er aandacht voor je (onbewuste) houding. Wat straal je uit? Hoe kom je een 
groep binnen en hoe kun je hier mee ‘spelen’?  
 

Tijdens de cursus wordt er niet alleen aandacht besteed aan de sociale weerbaarheid maar gaat men ook en 
vooral fysiek met elkaar aan de slag. Dit om de deelnemers te laten ervaren dat zij meer kunnen dan zij 
denken: ook dit sterkt het zelfvertrouwen/ zelfbeeld. Een vaardigheid die je in sociale situaties soms hard 
nodig hebt. 
  

De cursus vindt plaats in de kleine gymzaal van het Vincent van Gogh Instituut, Oostsingel 7 in Venray. We 
starten om 20.00 uur en om 22.00 uur is de les afgelopen. De eigen bijdrage voor deze cursus is 10 euro. 
 

De cursus vindt plaats op: 5, 12, 19 en 26 oktober.  
Voor meer informatie of vragen kunt u bellen of mailen naar jongerenwerker Patrick Kleisterlee:                                 
Tel. 06 17157551 / p.kleisterlee@synthese.nl 

 
 

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 

Op maandag 9 oktober 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: 

Ondersteuning in de thuissituatie, wat is er mogelijk?                                                                                 
Mogelijkheden van ondersteuning op het gebied van daginvulling. 

Gastspreker: 

Pedro Jacobs, trajectbegeleider Hulp bij Dementie                                                                                                      
Infomarkt, organisaties dagbesteding en individuele begeleiding 

 

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.  



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



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! 
 





Stap over
en krijg € 50 cadeau*

Van de Mortel
Pastoor Wijnhovenpark 5-7
5801 BZ Venray
T 0478 584 888
E info@vande-mortel.nl
I www.vande-mortel.nl
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SVO   VOETBAL 
 
Jeugd    
Uitslagen    
zaterdag 30 september 2017    
ST Meterik/America JO19-2 S.V. Oostrum JO19-1 0 - 3  
S.V. Oostrum JO15-1 SV Venray JO15-4 5 - 2  
ST SVEB/Sporting S.T. JO15-2G S.V. Oostrum JO15-2G afgelast  
SVOC'01 JO13-1G S.V. Oostrum JO13-1G afgelast  
S.V. Oostrum JO13-2 SV Venray JO13-8G 8 - 6  
S.V. Oostrum JO11-1 Sporting S.T. JO11-1 3 - 6 Speler van de week Bram Verstappen 
SVEB JO11-3M S.V. Oostrum JO11-2 0 - 7  
SV Venray JO11-9-G S.V. Oostrum JO11-3G 3 - 3 Speler van de week Douwe Roth 
S.V. Oostrum JO9-1 Wittenhorst JO9-3 17 - 1 Speler van de week Dante Heldens 
S.V. Oostrum JO9-2 Hegelsom JO9-1 2 - 7  
Wittenhorst JO9-5 S.V. Oostrum JO9-3 3 - 15  
S.V. Oostrum JO8-1 Montagnards JO8-1 2 - 9 Speler van de week Adam Boghrissi 
S.V. Oostrum JO8-2 SV Venray JO8-3 9 - 2 Speler van de week Tim Rambags 
MVC'19 JO8-2 S.V. Oostrum JO8-3 6 - 6 Speelster van de week Pien Holtackers 
Ysselsteyn JO7-1/Ysselsteyn JO7-2 S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 13 - 16 Speelster van de week Yasmin 
S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4  -   SV United JO7-1/SV United JO7-2 4 - 0 Speler van de week Thijn Linders 
    
Programma    
zaterdag 7 oktober 2017    
S.V. Oostrum JO19-1 Hegelsom JO19-1 15:00  
Melderslo JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1 14:30  
EWC'46 JO15-1G S.V. Oostrum JO15-1 13:30  
S.V. Oostrum JO15-2G Wittenhorst JO15-4 13:00  
ST DEV-Arcen/RKDSO JO13-1 S.V. Oostrum JO13-1G 11:30  
S.V. Oostrum JO13-2 Sparta'18 JO13-6G 10:00  
ST SV United/BVV'27 JO11-3 S.V. Oostrum JO11-1 08:45  
S.V. Oostrum JO11-2 ST SV United/BVV'27 JO11-5 09:00  
Hegelsom JO9-1 S.V. Oostrum JO9-1 09:30  
Ysselsteyn JO9-1 S.V. Oostrum JO9-2 10:00  
S.V. Oostrum JO9-3 S.V. Lottum JO9-2 11:00  
Leunen JO8-1G S.V. Oostrum JO8-1 11:15  
Merselo JO8-1 S.V. Oostrum JO8-2 11:30  
S.V. Oostrum JO8-3 Sporting S.T. JO8-1 11:00  
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2   -  SV United JO7-3 11:30  
EWC'46 JO7-1 -  S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 09:30  

    Senioren    
Uitslagen    
zaterdag 30 september 2017    
S.V. Oostrum Vet SVS Vet. 4 - 2  
zondag 1 oktober 2017    
Resia 1 S.V. Oostrum 1 1 - 4  
Ysselsteyn 2 S.V. Oostrum 2 2 - 1  
S.V. Oostrum 3  vrij  
S.V. Oostrum 4 SVOC'01 2 1 - 8  
S.V. Oostrum 5  SV United 3 1 - 5  
S.V. Oostrum VR1 ZSV VR3 3 - 2  
    
Programma    
zaterdag 7 oktober 2017    
EWC'46 Vet. S.V. Oostrum Vet 17:00  
zondag 8 oktober 2017    
S.V. Oostrum 1 Kwiek Venlo 1 14:30  
S.V. Oostrum 2 ZSV 4 12:00  
S.V. Oostrum 3 Leunen 5 10:00  
Wittenhorst 8 S.V. Oostrum 4 09:30  
SVEB 3 S.V. Oostrum 5  10:30  
BVV'27 VR1 S.V. Oostrum VR1 10:00  
 





 

 Oostrum 2   -  EWC’46 
 Ut twéd weet het doel niet te vinden 

 

24 september 2017. Het seizoen 2017-2018 gaat weer beginnen voor Oostrum 2. Een jong elftal treed aan op sportpark 
de Spar, een aantal uitzonderingen daargelaten. Het tweede elftal van EWC’46 is de tegenstander. Oostrum begint goed 
aan de wedstrijd wat uiteindelijk resulteert in redelijk wat kansen maar de bal over de lijn krijgen is nog niet zo 
makkelijk als dat de kansen deden vermoeden. Na ongeveer 20 minuten krijgt Oostrum een vrije trap op een gunstige 
positie, en achter de bal neemt plaats Stan Litjens. Helaas had hij de opdracht niet begrepen – de bal keihard de muur in 
rammen – met als gevolg dat ze de bal nu nog in Wanssum aan het zoeken zijn. Vijf minuutjes later op bijna dezelfde 
plek weer een vrije trap. Ditmaal geen Stan Litjens meer, maar Cas Wilmsen die achter de bal gaat staan.                                         
Cas had gezien hoe het niet moest, en krulde de bal dus fraai over de muur in de kruising. 1-0. Oostrum kreeg daarna 
nog minimaal 2 ontzettend grote kansen maar de score bleef hangen op 1-0, tevens ook de ruststand. Na rust begint 
Oostrum weer ijzersterk en trok het de lijn door van de eerste helft wat resulteerde in twee opgelegde kansen, maar 
nogmaals, een doelpunt scoren blijft lastig zo blijkt. EWC’46 kon eigenlijk niks anders dan telkens de lange bal spelen 
maar doordat de ruimtes groter werden, werd dit in de tweede helft wel gevaarlijker. Na de zoveelste lange bal nam de 
spits van EWC’46 de bal goed aan, kapte centrale verdediger Lars Hanen uit en schoot de bal beheerst in het hoekje, 
waardoor de bezoekers op gelijke hoogte kwamen. Oostrum probeerde daarna nog een slotoffensief eruit te persen 
maar uiteindelijk bleef de stand hangen op de onverdiende 1-1. Als de ploeg namelijk net zo vaak had gescoord als dat 
trainer Bram Broeren uit frustratie tegen de dug-out had gemept, was het een eenvoudige middag geweest.                       
Reden genoeg dus om aankomende week keihard te gaan trainen op afwerken waardoor we er volgende week weer 
tegenaan kunnen. Kansen creëren kunnen we, nu alleen nog leren afmaken. 

 

Ysselsteyn 2 – Oostrum 2 
 

   Zwak SVO 2 verliest de derby tegen Ysselsteyn 2 

Zondag 1 oktober stond de wedstrijd Ysselsteyn 2 – SVO 2 gepland, op sportpark De Vlies in Ysselsteyn. Na de domper 
van vorige week hadden we nog wat goed te maken, dus scherpte was geboden. Tijdens de warming-up bleek echter 
dat de scherpte er niet helemaal was. Of dit door de Wanssumse kermis kwam weet ik niet, maar hij ontbrak in ieder 
geval. Dat werd bevestigd door de eerste helft, waarin Oostrum nauwelijks tot kansen kwam en Ysselsteyn maar gevaar 
bleef stichten. De eerste de beste lange bal van Ysselsteyn zorgde meteen voor gevaar nadat een lange bal werd 
verlengd door de spits en een van de buitenspelers de kans kreeg om een schot af te vuren. Doelman Bas Hoogland 
hield zijn doel ditmaal echter schoon. Kans twee was daarentegen wel raak. Guus Janssen dacht rustig een balletje terug 
te geven maar raakte de bal helemaal verkeerd waardoor een voorzet gegeven kon worden en de spits van Ysselsteyn 
de bal rustig binnen kon schuiven, 1-0. De 2-0 viel niet lang daarna, waarbij wel gezegd moet worden dat de speler in 
kwestie zelf ook geen idee had dat deze “voorzet” tot doelpunt gepromoveerd kon worden. Hij vloog lekker in de 
winkelhaak. Oostrum heeft daar in de eerste helft bar weinig tegenover kunnen zetten. Na 45 minuten was de 
scheidsrechter toe aan een kopje thee en daarmee was de eerste helft gespeeld. Na rust begon Oostrum wat beter te 
voetballen maar nog steeds was er vaak dom balverlies waardoor Ysselsteyn in de counter een aantal keer 
levensgevaarlijk werd. Een tegen een waren ze alleen niet goed in want de cornervlag werd vaker gehaald dan dat er 
een bal tussen de palen kwam. Oostrum kreeg wel meer kansen de tweede helft wat resulteerde in een goal, maar werd 
(onterecht) afgekeurd wegens buitenspel. De bomen langs het veld hebben meer meters gemaakt dan de grensrechter 
van Ysselsteyn, maar dat terzijde. Uiteindelijk viel tien minuten voor tijd uiteindelijk alsnog de 2-1 nadat Jannes van 
Berne door een splijtende pass alleen voor de keeper kwam te staan. Hij lepelde de bal listig over de doelman heen.            
Dit was helaas het laatste wapenfeit van Oostrum waardoor de wedstrijd met 2-1 verloren is gegaan.                                                 
Volgende week zal het beter moeten mannen! 



 

 

Heidseweg 33, 5812 AA Heide  www.twoonatelier.nl tel. 06-16476389            Like us on   

Sfeervolle winkel met  
alles op het gebied van: 

woondecoratie, meubels, 
brocante, servies, verf, 

baby en lifestyle. 
 

Openingstijden: 
woensdag t/m zaterdag 

10:00 - 17:00 uur 

                                                                                  
 
 
 

     
   

Samen met het totaal concept van Totally Chiq 
graag opgeven in winkel of via een berichtje 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

    SLAGERIJ                                                                                                        

   Ysselsteynseweg 48, Ysselsteyn, www.edelbrons.nl    Tel. 06 - 20542128 
        

Wij zijn geopend op: 
 

   Donderdag en Vrijdag van 10.00 - 17.00 uur Zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

In week 40 is in de aanbieding: 
 

500 gr. Shoarma vlees 
 

4 kaasburgers 
 

4 hamburgers 

 
SAMEN VOOR € 9,90 

 



                    Activiteitenkalender   2017 
  

OKTOBER  
  
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 Parochievrijwilligersavond in de Bowling              Parochie
3 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
4 Herfsttoernooi TCO
6 Knutselen KBO
7 Lezing: Homeopathie Zijactief
8 Equestrian  Centre De Peelbergen  De Zonnebloem
9 Algemen Ledenvergadering Roermond Zijactief Roermond
10 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
10 Jaarvergadering “Back in Time De Karklingel
12 Hobbybeurs KBO
13 Computeren KBO
14 Kienen KBO
17 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
17 1 tegen 100 KBO
20 Knutselen KBO
21 “Verstand op nul” Documentaire (Ruud Lenssen) Zijactief
24 Zitting De Karklingel
25 Zitting De Karklingel
26 Intocht Sinterklaas 
27 Computeren KBO
  

DECEMBER  
  
4 Knutselen KBO
11 Computeren KBO
12 Presentatie “Voedselbank” Zijactief
12 Kienen KBO
14 Kerstviering KBO
16 Kerstconcert (Leuen & Oostrum) Harmonie
20 Kerstmiddag De Zonnebloem
21 Kerstavond Zijactief



  

                     Activiteitenkalender   2018 
  

JANUARI  
  
7 Liedjesmiddag (D’n Oesterham) De Karklingel
13 Prinsebal (D’n Oesterham) De Karklingel
13 Start Jubileumjaar (100 Jaar) Harmonie
18 Jaarvergaderig & Kienen Zijactief
21 Jeugdprinsebal De Karklingel
27 Klingelbal (D’n Oesterham) De Karklingel
27 Snerttoernooi TCO
  

FEBRUARI  
  
1 Carnavalsavond KBO
3 Krantverkoop De Karklingel
4 Receptie Prins De Karklingel
10_13 Carnaval De Karklingel
  

MAART  
  
4 Rommelmarkt Harmonie
14 Quiz (Smakt) Zijactief
17 Lentetoernooi TCO
  

NOVEMBER  
  
3 Evenement (100 jaar) Harmonie

  

 

 

Wegens	vakantie	zijn	wij	op	9	t/m	11	oktober	gesloten	!! 



PERSBERICHT 
Voor nadere  informatie: Annette Pijls (voorzitter Match voor Vrijwilligers) tel.nr. 06 28135906 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Eerste Venrayse Vrijwilligersmarkt succesvol; ook in 
2018 een bruisende markt in het centrum van Venray 
 
Zaterdagmiddag 16 september vond de eerste Venrayse Vrijwilligersmarkt plaats in en rond het Venrays 
Museum. Doelstelling van de markt is het samenbrengen van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. De 
markt was zo succesvol dat is besloten ook in 2018 de Vrijwilligersmarkt te organiseren. 
 
De organisatie van deze markt was in handen van Match voor Vrijwilligers, Synthese Welzijn, Gemeente 
Venray en Vitaal Kapitaal Limburg. Bij de opening van de markt sprak gastheer Sjang Vollenberg met de 
Venrayse ondernemer Frank Nelissen over het belang van vrijwilligerswerk voor de Venrayse samenleving. 
Daarna ging hij in gesprek met Lambert Rooskens, bestuurslid van Stichting Vitaal Kapitaal Limburg, over de 
doelstellingen en werkwijze van deze stichting.    
 
Rond kwart over twee startte de vrijwilligersmarkt. Ruim 30 organisaties presenteerden zich in diverse 
marktkramen en gingen enthousiast in gesprek met de talrijke bezoekers over vrijwilligerswerk. De 
marktkramen werden bemand door vertegenwoordigers uit de zorg- en welzijnssector, jeugdorganisaties, 
belangenorganisaties en vrijetijds-, natuur- en cultuurorganisaties. Via een korte evaluatie hebben de 
deelnemende vrijwilligersorganisaties aangegeven dat zij bijzonder enthousiast zijn over de markt en dat ze  
nuttige contacten hebben gelegd met zowel nieuwe en potentiële vrijwilligers, als ook met 
vertegenwoordigers van de organisaties die in het zelfde ‘werkveld’ actief zijn. 
 
De organisatie bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd om de eerste Venrayse Vrijwilligersmarkt 
tot een succes te maken!  
 

    

 



café
‘t Allejeugd

vrijdag 20 okt. 2017
vrijdag 17 nov. 2017
vrijdag 15 dec. 2017

                                          Tijd voor jou bij ‘t Allejeugdcafé                                         

Zet vast in
je agenda:                                         

’t Allejeugdcafé  is er voor jullie.
’t Allejeugdcafé|mgr. Hanssenstraat 45|Oostrum

Dat wil je tóch niet missen!!!!
Voor wie: vanaf groep 8  

Je bent vanaf 20.00-23.00 van harte welkom

Gezellig met je vrienden
muziek draaien, spijker slaan, darten, 

lekker samen chillen en we organiseren 
ook activiteiten.


