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Beste inwoners van Oostrum, 
 
De dorpsraad heeft samen met enkele enthousiaste vrijwilligers een aantal WhatsApp buurtpreventie groepen 
opgestart.  
 

Wat is buurtpreventie?  
Buurtpreventie is een vorm van toezicht door bewoners in de eigen woonomgeving. Dit werkt via een groep op 
WhatsApp op je mobiele telefoon.  Dit toezicht is dus voor en door de bewoners, want zij voelen zich 
medeverantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Elkaar kennen, elkaar weten te vinden en elkaar 
aanspreken, is hierbij erg belangrijk. Buurtpreventie vindt altijd plaats in samenwerking met gemeente, politie en 
eventuele andere partners. 
Door de inzet van buurtpreventieteams vergroot het veiligheidsgevoel, de saamhorigheid en de sociale betrokkenheid. 
Ook criminaliteit en overlast daalt. Uitgangspunt blijft een gezamenlijke aanpak van bewoners, politie, gemeente en 
andere partners.  
 

De verdeling van de groepen is als volgt: (Let op; de Mgr Hanssenstraat is in stukken verdeeld) 
 

Oostrum noord: Ooster Thienweg, Valkenkampstraat, Hatendonkstraat, Valkenkampstraat, Herenpasweg, 
Geeststraat, Witte Vrouwenstraat, Van Broekhuizenstraat, Zuiderbergweg, Geijsterseweg. 

Oostrum zuid: Watermolenstraat, Gildestraat, Dorpsplein, Buitenhof, Binnenhof, Randenrade, Goetzenhof, 
Vlasakker, Jofferspas, Asselberghsstraat, Kloosterstraat, Hoefslag, Meijerlaan, Mgr Hanssenstraat tussen Vlasakker 
en spoor. 
Oostrum oost: Ghunenbeek, De Horik, Eijkenhof, Het Gevlecht, Spralandweg, Buskensven, Wanssumseweg, Mgr 
Hanssenstraat tussen Vlasakker en Deurneseweg. 
Oostrum west: Rosmolenweg, Wester Thienweg, Stationsweg, Spurkterdijk, Henri Dunantstraat, Mgr 
Hanssenstraat tussen spoor en stationsweg. 
 

Afhankelijk van in welke straat je woont kun je je aanmelden per mail op een van de volgende emailadressen: 
 

Oostrum noord: wabpoostrumnoord@gmail.com 
Oostrum zuid:    wabpoostrumzuid@gmail.com 
Oostrum oost:   wabpoostrumoost@gmail.com 
Oostrum west:   wabpoostrumwest@gmail.com 
 

 Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.  
 Vermeld bij aanmelding je naam, adres en mobiele telefoonnummer. 
 Na aanmelding ontvang je van de beheerder een mail met de “spelregels”; lees deze goed door!  
 De beheerder zal je vervolgens toevoegen aan de WhatsApp buurtpreventie groep.  

 
Voor algemene vragen kun je mailen naar: buurtpreventieoostrum@gmail.com 
 

Alvast bedankt voor je aanmelding! 
 

                               



ZATERDAG  21 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

16 okt. * Geen repetitie jeugdorkest 

19.00u. Repetitie orkest 

18 okt. 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 

21 okt. Inzamelen oud papier

22 okt.  Activiteit jeugdleden

29 okt. Allerzielenviering

29 okt. Mini Maestro



Zondag 15 okt. 9.30 uur: Hoogmis (pater R. Willemsen) (Gemengd Koor)

 Tony Ewals en Thei Claessens, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.       

Dinsdag 17 okt. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)

N.B.: Als blijk van dank en waardering worden de vrijwilligers van onze parochie Oostrum
          uitgenodigd deel te nemen aan de welverdiende vrijwilligersavond op
          vrijdag 3 november 2017 om 19.30 uur in de Bowling te Oostrum!  

  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.              
 

ZITTINGS-AOVENDEN KARKLINGELS 
 
Vreejdag 24 nevember en zaoterdag 25 nevember zien wèr de jaorlekse zittings-aovenden van òs 
Carnavalsvereniging. Ok dit jaor denke we d’r ien geslaagd te zien een moj programma vur ollie ien mekaar te 
zette mit butedäörpse artiesten en van aege bòjjem.  
 
Dit wilde nie missen, ge kunt de kaarte hale op de volgende daag: 
 
Verkoeëp leeje: Allemanscafé Aostrum 

Zondag 5 Nevember tusse 15:00 en 17:00  
  

(Ge mugt maximaal 4 kaarte p.p. mit neme) 
 
Vreeje verkoeëp: Allemanscafé Aostrum 

Zondag 12 Nevember tusse 15:00 en 17:00 
Pries € 12,50 ,- 

 
Noa de vreeje verkoeëp zien d’r nog kaarte áf te hale beej: 
 
Arjan Kempen, Hoefslag 5 
 
De Kemmissie Zitting 
 
 



Henk Bovee Horst
Handelstraat 13  •  T 077- 397 90 00  •  www.bovee.nl

Al ruim 45 jaar hét vertrouwde adres voor keuken en badkamer!

Bij Henk Bovee in Horst heeft u al 
’n complete keuken voor 2995 euro.
Inclusief blad, spoelbak, kraan, vaatwasser, 
koelkast, schouwkap, gaskookplaat en 
’n oven of magnetron.
De keuken is verkrijgbaar in 61 fronten. 
U kunt kiezen uit ’n rechte keuken of 
’n hoekkeuken.
Voor de prijs hoeft u het niet te laten want 
die is voor beide uitvoeringen even laag:

2995.-Hoekkeuken

Rechte keuken

Complete keuken (recht of hoek) voor 2995.-

HBASIC

www.keuken-badwinkel.nl



Wie wordt de
         Mini - Maestro
van Oostrum?

Muziekvereniging SMT
29 oktober 2017, 14.30 uur
D’n Oesterham, Oostrum

Dante Heldens
Rens Janssen
Teun Joosten
Pleun Schut
Dean Spil





JA, IK WIL! 
Trouwen in 2017 of na 1 januari 2018?! 

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht treedt in werking. 
 

Mathijsen & Weijs Notariaat te Venray organiseert op 

donderdag 9 november a.s. om 20.00 uur een themabijeenkomst over: 

“het nieuwe Huwelijksvermogensrecht" 

 

 Belangrijke hoofdregels die aan de orde komen: 

 - Uitleg bestaande stelsel; 

 - Het nieuwe stelsel: 

 -  Wat je voor je huwelijk 100% alleen bezit hou je 100% privé, maar is dat wel zo? 

 -  Wat je tijdens het huwelijk verkrijgt, is van beiden gezamenlijk; 

 -  Wat gebeurt er met erfenissen en schenkingen die je ontvangt vóór en ná       1 januari 2018? 

 - Is een uitsluitingsclausule bij een schenking of erfenis nog wel nodig? 

 - Vermogensverschuivingen en vergoedingsrechten tussen echtgenoten! 

 -  Wat geldt er voor ondernemers of directeuren-grootaandeelhouders? 

 

 Al deze aspecten worden op deze avond uitgebreid behandeld.  

 Indien u geïnteresseerd bent, kunt u zich aanmelden via mail@notarisvenray.nl met vermelding van het 

 aantal personen. 

 Tevens kunt u ons vinden via Facebook of onze website. U mag ons ook bellen op 0478-586100 

 (contactpersoon mw. (Ellie) E.M. Baur). 

 De bijeenkomst zal gehouden worden op een nog nader op te geven locatie. 

  

 U ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging. 

 

 Tot 9 november a.s. 

 Team Mathijsen & Weijs Notariaat 

 

 





 
 Vier seizoenenwandeling:                                          
    

       Herfst in het Loobeekdal  
 
 
Op zondag 15 oktober organiseert IVN Geijsteren-Venray in het jonge natuurgebied Loobeek in Merselo een 
wandeling in het kader van de 4-seizoenen-wandelingen. Deze herfstwandeling start om 9:30 uur bij de 
picknickplaats en het informatiebord over de Loobeek aan de weg Weverslo (tussen de wegen Weversven en Haag). 
Deelname is gratis. Stevige schoeisel is nodig.  
 

We bekijken de natuur in het Loodalgebied in alle 
vier de jaargetijden. Mensen die aan alle 
wandelingen deelnemen, beleven het gebied 
telkens anders en zien de natuur in de loop van het 
jaar veranderen.  
De herfst heeft zijn intrede gedaan: tijd voor de 
laatste seizoenswandeling van 2017 in het 
Loobeekdal bij Weversloo.   De natuur trakteert 
ons op nog een laatste kleurenexplosie alvorens ze 
haar jaarcyclus afsluit. Bladeren van bomen 
kleuren geel, bruin en rood. Grassen voegen daar 
nog hun sierlijke vormen aan toe. Paddenstoelen in 
alle denkbare en ondenkbare kleuren en vormen. 
De wespenspin laat zijn mooie geel/zwarte kleur 
zien en ook zal haar cocon al te vinden zijn. De 
kleurenpracht geeft extra cachet aan de 
verschillende landschapselementen in het gebied: 
de beek, het broekbos, de weide en de poelen. 

 
 
 

Lezing: Vleermuizen in boomgaarden in Vlaams-Limburg 
 
IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 16 oktober een lezing over vleermuizen. De lezing start om 20:00 uur 
in zaal de Kemphaan, Kennedyplein in Venray en wordt verzorgd door Rene Janssen. De lezing is gratis voor leden van 
IVN-Geijsteren-Venray. Niet-leden betalen een bijdrage van € 2. 
 

 
Tijdens deze avond wordt u door René Janssen, zelfstandig 
vleermuisonderzoeker, meegenomen in het leven van 
verschillende vleermuissoorten. Als eerste wordt een 
inleiding gegeven over vleermuizen in Nederland. De 
bijzondere Bechsteins vleermuis is de soort die de meeste 
aandacht krijgt. U wordt meegenomen in het leven van de 
Bechsteins vleermuis, haar sociale gedrag en voorkomen. 
Vanaf 2009 vindt er aan beide zijdes van de grens onderzoek 
plaats naar deze prachtige, zeldzame soort en de uitkomsten 
van dit onderzoek worden belicht. 
Na de pauze volgt er een lezing over Vleermuizen in 
boomgaarden waarbij ook kort iets wordt verteld over 
vleermuizen en stallen en het gebruik van pesticiden en het 
effect daarop op vleermuizen 
 

 





Dorp tussen vier muren 

Een tijd geleden was hij onverwacht weer in het nieuws. Kahlid Lakhlifi. De man die René 
Steegmans dood sloeg bij een supermarkt in Venlo. Hij was na zijn verlof niet meer terug 
gekomen. Bij Vincent van Gogh in Venray. Na een tbs-behandeling woonde hij op het terrein  
van de Venrayse instelling.  

Het prikkeldraad steekt schril af tegen de strakblauwe lucht boven de Rooyse Wissel. Daar 
binnen zitten velen Lakhlifi’s. The Mad, the Bad or the Sad. Dat is het onderscheid dat wordt 
gemaakt tussen de verschillende patiënten in de kliniek. Met andere woorden, er zitten 
patiënten met grote psychische problemen, mensen die in de volksmond wel psychopaten 
worden genoemd en de laatst groep bestaat uit patiënten met een verstandelijke beperking 
of een heel laag IQ. Ze zijn niet allemaal in een vast omkaderd hokje te stoppen. Sommigen 
bewegen zich tussen twee van de varianten in. Overeenkomst is dat ze allemaal iets op hun 
kerfstok hebben. 

We komen ze tegen. Lopend op het fietspad tussen de Rooyse Wissel en Oostrum. Terwijl ze 
met hun begeleider in Venray op een terras zitten. Of als ze verder in de behandeling zijn op 
de fiets op weg naar de werkplaats. Waar ze geld kunnen verdienen om zichzelf een 
extraatje te gunnen binnen de kliniek of daar buiten. 

In dat dorp tussen vier muren leven de drie types naast elkaar. Van de buitenkant kijk je 
tegen hoge muren aan. Meterslange prikkeldraad. Van de binnenkant ziet het er anders uit. 
Vriendelijk bijna. Vanuit de verschillende afdelingen kijk je uit op de groene tuinen. Tuinen 
met een zitje. Het verschil met onze eigen tuin is het hek aan het einde van het tuinpad.  

In de centrale zaal lopen patiënten en medewerkers door elkaar. Op de buitenplaats roken 
patiënten argeloos hun sigaretje. 1 begeleider omringd door zes patiënten. In het nieuws 
horen we over een patiënt die een medewerker naar de strot is gevlogen. Over telefoons die 
ze niet in de cel mogen hebben. Over heimelijke relaties dwars door de gezagsverhoudingen 
heen.  

De wereld buiten en binnen de kliniek is niet zo heel veel anders. Je buren kies je niet. De 
patiënten kiezen hun buren niet. Een Ajax-fan en een Feyenoord fan hebben een kamer 
naast elkaar, een cel mogen we het niet noemen, want het is geen gevangenis. Er gaan wel 
eens dingen mis. De Ajaxfan sluit zich op in zijn cel als op zondag zijn club het veld betreedt. 
Hij kent zichzelf, en durft het risico niet aan in de gezamenlijke ruimte met de Rotterdamse 
achterban voor de buis te gaan zitten. Dan zou het mis gaan. En ja, het gaat wel eens mis. 
Afgezet tegen het aantal verlofbewegingen gaan er ook heel veel dingen goed.  

Oostrum stond op zijn achterste benen toen de kliniek kwam. Maar wat gaat er nu werkelijk 
mis. Wat is er in al die jaren nu werkelijk dramatisch mis gegaan. Of kunnen we stellen dat 
het eigenlijk heel erg goed gaat…                                                    Ikke van het genootschap 





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

Voor iedereen:  
Hobbybeurs in Oostrum op zondag 12 november 2017  
 

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

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

Op zondag 12 november 2017 wordt er opnieuw een hobbybeurs gehouden in D’n Oesterham.                   
Iedereen in Oostrum kan deelnemen. 
 

Noteer de datum in uw agenda. 
Hebt u een leuke hobby en wilt u deelnemen aan deze beurs dan kunt 
u zich alvast inschrijven per mail of via onderstaand strookje bij: 

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

Tot kijk op de hobbybeurs 12 november. 
 

Naam………………………………………………………………………… 

Adres………………………………………………………………………… 

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

Hobby………………………………………………………………………… 

Telefoon………………………………………………………………………. 

E mail…………………………………………………………………………. 

 

OPPAS NODIG? 

 
Hoi ik ben Ellen Kanters, 13 jaar. 

Ik bied mij aan als oppas. 
Geïnteresseerd? 

Neem met mij contact op voor een                                  
nadere kennismaking. 

                                                                                                        

ELLEN KANTERS,  TEL. 0478 - 630553 

KWIJTGERAAKT                          

op de Wanssumse kermis                                 
een Zwarte regenjas (All Waether)                   

met blauwe biezen afgewerkt                      
van het merk Human Nature (HN)   

 

Guus Nijssen, Tel. 06 – 11 94 88 40                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

AFHALEN !   (SEPTEMBER) 
 

 

  A) Maand menu voor 2 personen         
     

 Babi Pangang  
 Tjap tjoy 
 Saté  
 Mini mini loempia's (6 stuks ) 

 

 B) Maand menu voor 4 personen.        
     
 Babi Pangang 
 Tjap tjoy 
 Saté 
 Mini mini loempia's (12 stuks ) 
 Ti pan varkensvlees  

 
     (Met Nasi – Bami of Rijst) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.denschellaertwanssum.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

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 
 



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

Computeren/cursus   2017 – 2018 
 
Locatie: De Watermolen 
Tijdstip: 14.00 – 16.30 uur op de maandagmiddagen 
Cursusdata: 16 en 30 oktober, 13 en 27 november, 8 en 22 januari en 5 en 19 februari 
Opgave: uiterlijk t/m 15 oktober bij Joop Bus via mail : joopbus@home.nl 
 
De zomer zit er op en wij gaan op 16 oktober a.s. beginnen met het gebruik van de laptop.  
 
In 8 bijeenkomsten komt aan bod: 

 Excel voor beginners  
 Word voor beginners 

Bij elke bijeenkomst krijgt u een daarbij behorende werkinstructie met uitleg.                                                            
Cursus wordt verzorgd door Rob Kamphorst en Joop Bus met ondersteuning  van beamer en tv. 
 

Wij hebben zelf 5 laptops ter beschikking,  
maar het is handig om uw eigen laptop mee te nemen.   
 

Tijdens iedere bijeenkomst is het 1e uur voor de cursus.  
Het 2e uur is het “verwerken” en “vragenuurtje”.  
 

Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden.  
U betaalt alleen koffie/thee.     
 

Wel vragen wij uw enthousiasme. U bent natuurlijk  KBO-lid. 
 

Bij opgave graag aangeven: gebruik eigen laptop JA / NEE. 
Er kunnen max. 15 personen deelnemen.  
 

Wees er snel bij want vol is vol! 
 
 

 
 

Tennis iets voor U 
Heeft u nog nooit getennist, of is het al heel lang geleden dat u heeft 
getennist en u wilt het toch nog eens proberen, dan kan dat bij             
T.C. Oostrum. Wij bieden u de mogelijkheid om voor een periode van 
maximaal 3 maanden proef te draaien. U betaalt een gereduceerd 
tarief van € 10,00 per maand. Besluit u hierna lid te worden, dan 
worden deze kosten verrekend met het lidmaatschap van € 85,00               
per kalenderjaar. 

 
Heeft u interesse, of wilt u meer weten?  
 
Neem dan contact op met Jacqueline van Kessel, secretaris T.C. Oostrum, 
telefoon 0478-511041 of via mail secr.tcoostrum@hotmail.com. 
 
 

 

 



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 7 oktober 2017    
S.V. Oostrum JO19-1 Hegelsom JO19-1 6 - 2  
Melderslo JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1 3 - 1  
EWC'46 JO15-1G S.V. Oostrum JO15-1 3 - 3  
S.V. Oostrum JO15-2G Wittenhorst JO15-4 12 - 0  
ST DEV-Arcen/RKDSO JO13-1 S.V. Oostrum JO13-1G 2 - 2  
S.V. Oostrum JO13-2 Sparta'18 JO13-6G 11 - 1  
ST SV United/BVV'27 JO11-3 S.V. Oostrum JO11-1 4 - 2 Speler van de week Sven Steeghs 
S.V. Oostrum JO11-2 ST SV United/BVV'27 JO11-5 9 - 2 Speler van de week Giaro 
Hegelsom JO9-1 S.V. Oostrum JO9-1 5 - 8 Speler van de week Tren Walter 
Ysselsteyn JO9-1 S.V. Oostrum JO9-2   
S.V. Oostrum JO9-3 S.V. Lottum JO9-2 7 - 3 Speelster van de week Pleun Schut 
Leunen JO8-1G S.V. Oostrum JO8-1 1 - 8 Speler van de week Sep Vollenberg 
Merselo JO8-1 S.V. Oostrum JO8-2 4 - 3 Speler van de week Thijmen Derkx 
S.V. Oostrum JO8-3 Sporting S.T. JO8-1 4 - 3 Speelster van de week Jans Jeucken 
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2    SV United JO7-3 6 - 1 Speler van de week Tijn Kessels 
EWC'46 JO7-1   S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 0 - 2 Speler van de week Chris van Helden 
    
Programma    
zaterdag 14 oktober 2017    
GFC'33 JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 14:30  
S.V. Oostrum JO17-1 ST Sporting S.T./SVEB JO17-1G 14:30  
S.V. Oostrum JO15-1 ST RKDSO/DEV-Arcen JO15-1 13:30  
ST Sparta'18/Kronenberg JO15-4 S.V. Oostrum JO15-2G 13:15  
S.V. Oostrum JO13-1G Hegelsom JO13-1 10:00  
GFC'33 JO13-2G S.V. Oostrum JO13-2 12:00  
S.V. Oostrum JO11-1 SV Venray JO11-5G 09:00  
SV Venray JO11-8G S.V. Oostrum JO11-2 10:00  
S.V. Oostrum JO11-3G SVOC'01 JO11-2 09:00  
S.V. Oostrum JO9-1 Ysselsteyn JO9-1 11:00  
S.V. Oostrum JO9-2 SVOC'01 JO9-1 11:00  
Blerick JO9-6G S.V. Oostrum JO9-3 09:30  
S.V. Oostrum JO8-1 GFC'33 JO8-1 11:00  
S.V. Oostrum JO8-2 ST HRC'27/Stormvogels'28 JO8-1 11:00  
    

Senioren    
Uitslagen    
zaterdag 7 oktober 2017    
EWC'46 Vet. S.V. Oostrum Vet 0 - 1  
zondag 8 oktober 2017    
S.V. Oostrum 1 Kwiek Venlo 1 2 - 4  
S.V. Oostrum 2 ZSV 4 2 - 2  
S.V. Oostrum 3 Leunen 5 9 - 1  
Wittenhorst 8 S.V. Oostrum 4 1 - 1  
SVEB 3 S.V. Oostrum 5  3 - 7  
BVV'27 VR1 S.V. Oostrum VR1 3 - 1  
    
Programma    
zaterdag 14 oktober 2017    
S.V. Oostrum Vet V.V. Holthees 17:00  
zondag 15 oktober 2017    
SVEB 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
Melderslo 2 S.V. Oostrum 2 11:00  
Wittenhorst 7 S.V. Oostrum 3 09:30  
S.V. Oostrum 4 Hegelsom 3 10:00  
S.V. Oostrum 5  Volharding 5 10:30  
S.V. Oostrum VR1 America VR1 12:00  
 



                           Activiteitenkalender   2017 
  

OKTOBER  
  
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
  



 
 

Hallo, 
 
Ook in de herfst/winter wordt er een vervolg gegeven aan de tennislessen. 
Deze worden aangeboden in samenwerking met Tennisschool Maascourt. 

Mees zal deze lessen gaan verzorgen, dit zullen er 10 zijn op de donderdagavond.  
Na de herfstvakantie willen we starten, de data zijn; 26-10, 2-11,9-11, 16-11, 23-11, 30-11, 7-12, 14-12. 21-12                             
en in 2018 11-1. 
  
Waarschijnlijk komen er 2 les-groepen, rekening houdend met speelsterkte en grootte. 
Het tijdstip en de groepen worden t.z.t. bepaald, dit is afhankelijk van het aantal opgaven en speelsterkte. 
 
De facturering zal weer door Maascourt gedaan worden, €42 per les, gedeeld door het aantal deelnemers in de groep. 
Bij blessures of andere reden van afwezigheid (bijv. vakantie) vindt geen restitutie plaats. 
Uiteraard als de trainer ziek is, of bij slecht weer, zal de les wel ingehaald worden. Heb je interesse, geef je dan op 
vóór 19 oktober via info@tcoostrum.nl (geef s.v.p. op of je beginnend of gevorderd bent). 
Het is handig, voor diegene die nu al les hebben en willen door gaan , zich nu opnieuw aanmelden. 
 
groetjes, namens TC Oostrum 
Astrid Vollenberg,  
 

 

 

 

      OOSTRUM 2 – ZSV4 
 

          Matig SV Oostrum 2 deelt de punten met ZSV 4 

Afgelopen zondag werd de wedstrijd tussen SV Oostrum 3 – ZSV 4 afgewerkt. Op papier een leuke wedstrijd om het een 
en ander recht te zetten van de afgelopen twee weken. Om stipt 12 uur werd er afgetrapt op sportpark de Spar in 
Oostrum, nadat de nodige portret -en selectiefoto’s waren genomen. In de warming-up was onze man van glas, Roy 
Broeren, al uitgevallen waardoor de 4 wissels werden teruggebracht tot 3. Het eerste gevaar was voor ZSV nadat de 
defensie van Oostrum nog niet helemaal wakker bleek. Na 5 minuten viel een schot dus ook binnenkant paal erin met 
als gevolg de achterstand voor SVO. Niet veel later was er gevaar van Oostrumse kant. Een vrije trap op ongeveer 25 
meter werd door Kenny Lommen genomen, maar huizehoog overgeschoten, net zoals Stan Litjens deed twee weken 
geleden. Overigens was het niet echt Stan zijn wedstrijd als je gezien hebt dat hij persoonlijk 3 corners in de bomen 
heeft verwerkt. Vandaar de nieuwe bijnaam “de duivenschieter”. Niet veel later was het alsnog raak nadat de keeper 
van ZSV een goeie voorzet gaf op Kenny Lommen die daarvan optimaal kon profiteren. Overigens kon Oostrum niet lang 
van de gelijkmaker genieten want een paar minuten later stond rechtsback Jep Linders niet op te letten waardoor de 
linksbuiten van ZSV vogelvrij stond en de hele organisatie verdween bij SVO. De 2-1 was dan ook het resultaat.                        
De wedstrijd ging op en neer en dat was ook te zien aan het scoreverloop want 10 minuten voor rust mocht Cas 
Wilmsen het veld weer betreden na een twijfelachtige gele kaart, maar de verdediging van ZSV stond ditmaal niet op te 
letten waardoor Cas en Kenny met z’n tweeën door konden lopen en het simpel uitspeelden. 2-2. Na rust werden er wat 
wijzingen doorgevoerd en probeerde beide ploegen nog een resultaat uit het vuur te slepen maar het bleef bij kansen, 
de grootste voor ZSV maar schoenmaat 48 van de Oostrumse goalie voorkwam dit. Er werd de tweede helft niet meer 
gescoord waardoor de punten gedeeld werden. Overigens was er nog wel een leuk moment in de tweede helft nadat 
een speler van ZSV de bal probeerde te halen. Het hek bleek echter niet bestand tegen de vele liters bier die nog 
aanwezig waren in lichaam waardoor het hek brak en de speler op grond viel. De rekening volgt nog ZSV.                                
Volgende week wacht de uitwedstrijd tegen Melderslo 2 en dan zullen we er weer moeten staan. Dinsdag en donderdag 
gaan we weer vol aan de bak. 

 



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.


