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Wie wordt de MINI-MAESTRO van Oostrum? 
 
Op zondagmiddag 29 oktober vindt er in de Oesterham in Oostrum een uniek concert plaats,                                                     
waarbij het groot orkest van de harmonie uit Oostrum wordt gedirigeerd door                                                          
5 Mini Maestro’s, jeugd uit Oostrum. 
 
Deze 5 kanjers zijn:  
 
Dean Spil, Teun Joosten, Rens Janssen, Pleun Schut en Dante Heldens 
 
De Mini-Maestro’s hebben uitvoerig gerepeteerd met het orkest.                                                                                       
Tijdens de uitvoering op 29 oktober a.s. zal een vakjury bepalen wie van de 5 de beste is en zich de                   
MINI-MAESTRO van Oostrum mag noemen. 
 
Kom allemaal kijken hoe jouw kind, kleinkind, buurkind                                                            en of 
vriendje/vriendinnetje het er vanaf gaat brengen. 
 
We zien jullie graag op zondag 29 oktober 14.30 uur in de Oesterham. 
 

Dat wil je niet missen!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanwege een ander baantje ga ik stoppen met mijn Peel en Maas route. 
 

Dit is de hoek van Oostrum tussen Watermolenstraat, Hoefslag en Randerade                                                                
(ca. anderhalf uurtje werk). 

Is er iemand die eventueel interesse heeft om deze route over te nemen, 
dan kan ik dat bij Peel en Maas aangeven. 

 
Bij interesse graag even mailen naar l.bosch@home.nl 

 



ZATERDAG  4 November 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

DATUM   TIJD         LOCATIE 
                                                                              
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

 
 

 

 

Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend,                    
de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten.                        

Voor Spoedrecepten van uw Apotheek kunt u 
buiten openingstijden terecht bij een Huiartsenpost. 

0900 – 8818  
Bij een melding van vernieling                                         

of overlast dan kunt u  zich wenden tot de 
gebiedsmentor van de Politie Noord-Limburg,                                                

Dhr. Pim Hoevenaars.                                                                                                                                                                                  
  

 

 

Bereikbaar via  

GEEN SPOED, WEL POLITIE ?                                        

0900 – 8844 
Hinder of overlast in de openbare ruimte,                                  

of als u vragen of meldingen van praktische aard                       
zoals b.v. Losliggende stoeptegels, gevaarlijke                     

obstakels e.d. met de: 

GEMEENTE VENRAY       

   523333 

WEEKENDDIENSTEN                                                                     
HUISARTSEN & APOTHEEK 

MELDINGEN                                                                     
AMBULANCE-POLITIE                                                           
GEMEENTE VENRAY 

 

29 okt. 09.30u. Allerzielenviering
 14.30u. Mini-maestro
30 okt. 18.30u. Repetitie jeugdorkest                                                       
 (d’n Oesterham Oostrum)

20.00u. Repetitie orkest 
1 nov. 13.30u. M4L blokfluitgroep
 14.30u. M4L instrumentengroep
 15.45u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it

20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 

4 nov.  Inzamelen oud papier
12 nov.  Optreden Music for Life                                                  
   tijdens hobbybeurs Oostrum
18 nov.  Inzamelen oud papier
19 nov. Jeugdorkest en jeugdslagwerkgroep 
 optreden Loohorst
26 nov. Intocht Sinterklaas



Zondag 29 okt. 9.30 uur: Allerheiligen- en Allerzielenviering (Pastoor),
 opgeluisterd door Harmonie Sub Matris Tutela,
 eerst in onze kerk en daarna op het kerkhof Trans Cedron met 
 zegening van de graven en inzegening van de urnenbegraafplaats! 

 Thei en An Camps-Jeuken en overleden familie, 
 overleden ouders Ser Kessels en An Kessels-Verheijen, 
 overleden ouders Thielen-Steeghs en overleden familieleden, 
 overleden ouders Camps-Wolters en Jeanne en Ger van Helden-Camps,
 overleden ouders Lei en Marie Janssen-Gommans, 
 Piet en An van Dijk-Claessens,
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.       

Dinsdag 31 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.               
 

 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.  
  
Lezing Homeopathie 
 
Datum: dinsdag 7 november 2017 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang: 20.00 uur. 
 

Homeopathie 
"Genees vanuit je kracht" 

 

Als homeopaat behandelt Mw. Linda von Bose  
mensen van jong tot oud. 

Met homeopathie kunnen mensen met alledaagse 
klachten, maar ook chronische klachten zoals reuma, 
Crohn, allergieën of psychische klachten zoals langdurig 
verdriet, burn-out of stemmingswisselingen behandeld 
worden. 

Zij komt ons hier van alles over vertellen en natuurlijk 
kunnen er ook vragen gesteld worden. 

  

  
 



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.

www.keuken-badwinkel.nl

Voor woonkamer, keuken of hal.
Met of zonder vloerverwarming.
Groot assortiment vloertegels.

Nieuwe Tegelvloer?  

En…. Gelegd door onze eigen tegelzetters!



 

Hoe doe jij dat? Is een samenwerkingsverband tussen welzijnsorganisaties, Gemeente Venray, 
vrijwilligersorganisaties en de ouderraad van het Raaylandcollege 

  

Vragen over internetgebruik bij jongeren 
Jongere kinderen zijn vaak nieuwsgierig naar de online wereld. Invloed van 
vrienden en erbij willen horen is een belangrijke reden om actief te zijn op 
sociale media. Maar het gebruik van sociale media brengt ook risico's met zich 
mee, die voor ouders moeilijk te herkennen zijn. Hoe ga jij als ouder om met 
deze risico's? Dat is nogal moeilijk. Het kan fijn zijn om hierover met andere 
ouders van gedachten te wisselen. Dat kan op één van onze 
informatieavonden.  
 
 
 

Hoe doe jij dat? 
Hoe doe jij dat? organiseert in Venray 
informatieavonden over diverse thema’s 
rondom opvoeden voor ouders. Iedere keer 
staat een ander thema centraal.  
 
Internetgebruik 
Thema van de tweede infoavonden is het 
internetgebruik door jongeren. Onderwerpen 
die aan bod komen zijn: 

 wat weet jij over het internetgebruik 
van je kind? 

 wanneer noem je het een verslaving? 
 heb jij invloed op het internetgebruik 

van je kind? 
 ga jij hierover in gesprek met je kind 

en hoe doe jij dat? 
 
Belangrijk: de avonden zijn alleen voor 
ouders en opvoeders. 
 
 

Wie, wat, waar ?  
Je kunt je opgeven voor één van de 
onderstaande avonden:  
 
 
Do 26-10-2017 
19.30 – 21.00 uur 
 

 
The B 
Sportlaan 2, Venray 

 
Wo 22-11-2017 
19.30 – 21.00 uur 
 

 
Gemeenschapshuis 
Smelehof 
Puttenweg 2, Ysselsteyn 
 

 
Ma 27-11-2017 
19.30 – 21.00 uur 
 

 
OJC Watjang 
Hoofdstraat 34-B, Oirlo 

 
Aanmelden 
Mail naar hoedoejijdat@gmail.com en 
vermeld daarbij welke avond je wilt 
komen en met hoeveel personen.    
 
 





DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
Datum: donderdag 9 november 2017 
Plaats: Congrescentrum Het Forum,  
  Elmpterweg 50, Roermond 
Aanvang: 10.00 uur tot 17.00 uur 
Kosten:       € 15,00 per persoon 
Thema:       Een dagje anders ‘bekeken’  
 
Kijk er eens anders naar! 
Als dagvoorzitter hebben we vandaag een duo uit eigen huis.  
Ietje Heemels, voorzitter Spaubeek en Yvonne de Groot, voorzitter Leeuwen. 
Ze nemen u vandaag mee door deze inspirerende dag die in het teken staat van anders 
kijken. 
We maken er samen een feestelijke ontmoeting van. 
 
Lezing door Iteke Weeda 
Socioloog en emeritus hoogleraar emancipatievraagstukken verzorgt vandaag het middagprogramma. 
Optreden voor groepen is haar lust en haar leven. De lezingen worden gekenmerkt door het tonen van 
samenhangen vanuit een brede visie, door interactie met de zaal en door relativering en humor.De 
onderwerpen die aan bod komen geven aanleiding tot levendige gesprekken en discussies. 
 
Muziek 
De muzikale omlijsting wordt dit jaar verzorgd door muziektrio Kalki Schrijvers, Linda Custers en 
Constant Notten. Zij leerden elkaar kennen op het conservatorium in Maastricht. Al vele jaren 
musiceren ze regelmatig samen. Kalki en Linda touren de hele wereld over, alweer meer dan 15 jaar 
samen met André Rieu. Geniet van de klanken van dit talentvolle trio. 
 
Programma: 
10.00 – 10.30 u.  Ontvangst met koffie en thee 
 
10.30 – 12.30 u.  Welkom door dagvoorzitters Ietje Heemels en Yvonne de Groot 
 
    Meditatieve viering 
 
    Jaarrede door voorzitter Marion Vreuls 
 
    Huishoudelijk gedeelte met behandeling van de formele stukken 
 
                                        Presentatie over Positieve Gezondheid in Limburg 
 
12.30 – 14.00 u.  Lunch  
 
14.00 – 16.00 u.  Middagprogramma:  
    Iteke Weeda 
                                        Muziektrio 
 
16.00 – 17.00 u.                Afsluitend drankje 
 
Net als vorig jaar vindt de ALV plaats in Congrescentrum Het Forum, aan de rand van Roermond. Het 
Forum is een goed te bereiken locatie (vlakbij de A73), waar volop gratis parkeergelegenheid is. 
Kijk op www.forumroermond.nl voor de aanrijroute en de bereikbaarheid met openbaar vervoer. Vanaf 
het station van Roermond zet ZijActief  gratis speciaal busvervoer in. 
Omdat deze locatie niet in het centrum ligt, bieden we voor iedereen het programma aan incl. lunch, 
koffie of thee vooraf en borrel na afloop. Hiervoor betaalt u € 15,00 per persoon. 
Aanmelden kan t/m 28 oktober 2017 bij het afdelingssecretariaat door overmaken van het bedrag op 
banknr. NL89Rabo 01400.93.613 o.v.v. je naam en of je gebruik wilt maken van het gratis busvervoer 
vanaf het station in Roermond. of bij het servicebureau via het aanmeldformulier of per 
mail.(zijactief@zijactieflimburg.nl) 
 
Tot ziens op donderdag 9 november 2017! 
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gGraag nodigen wij u uit voor 

de sfeervolle presentatie van onze 
beeldhouw & groenworkshops 

voor het najaar 2017  & 
het voorjaar 2018 op

vrijdag 3 november en 
maandag 6 november 
van 19.00 – 21.00 uur

zaterdag 4 november en 
zondag 5 november 

van 14.00 – 17.00 uur

U bent van harte welkom bij

De Wieneshof
Mgr. Hanssenstraat 51

5807 BB Oostrum
telefoon 0478-583747

e-mail: info@wieneshof.nl
internet:www.wieneshof.nl



 
Workshop: Doe meer met Herfstvruchten 
 
 

Op woensdagavond 8 november organiseert IVN Geijsteren-Venray 
een workshop Doe meer met Herfstvruchten. Deze workshop onder 
leiding van Madeleine van den Hoek start om 19:00 uur bij 
Zorgboerderij Boer Hans, Kiekweg 1 in Venray. De kosten bedragen 
€ 20 voor leden van IVN Geysteren-Venray en € 30 voor niet-leden. 
Aanmelden voor 5 november via info@ivn-geysteren-venray.nl. 
Plaatsing is definitief zodra het bedrag is overgemaakt op NL36 
RABO 0156.3203039 tnv IVN Geysteren-Venray ovv workshop 
Herfstvruchten 2017. 
 

 
De nazomer en de herfst zijn de tijd om te oogsten. Wortels, zaden, 
vruchten, noten, wat een rijkdom. Het is elk jaar weer genieten en 
herboriste en natuurgeneeskundige Madeleine van den Hoek staat 
dan ook met liefde in de keuken om alle schatten te verwerken tot 
heerlijke gerechten, zonnige beloften voor de winter en zaken voor de 
"medicijnkast". Een rijkdom die zowel culinair als geneeskrachtig in 
gezet kan worden. Van den Hoek deelt met enthousiasme haar kennis 
over kruiden, vruchten, zaden en van alles wat in de natuur te vinden 
is. Wil je meer weten over de culinaire en geneeskrachtige 
eigenschappen van wat de herfst te bieden heeft dan is dit zeker een 
aanrader.  

 
Tijdens de workshop gaat van den Hoek, samen met de deelnemers, lekker praktisch aan de slag met najaarsbessen, 
noten, zaden, kweeperen, kastanjes en allerlei wortels. Denk bijvoorbeeld aan de mierikswortel, de paardenbloem of de 
pastinaak. Natuurlijk worden de maaksels geproefd en gaat er ook iets mee naar huis.  
 
 

Jaarlijkse kleindierenshow                                   
 K.S.V. Venray e.o. 
Van konijn tot duif en van hoender tot watervogel, voor elke 
dierenliefhebber is er wel wat wils.  

Voor het eerst is er dit jaar een  heuse uilenshow.                                     
U kunt zeker 15 verschillende uilen van dichtbij bewonderen.  
Natuurlijk is er ook de befaamde knuffelhoek met niet alleen 
knuffelbare konijnen maar ook  kippen laten zich gewillig 
aaien.  

Er is een kunstschilder aan het werk die onder andere dieren 
schildert op houten panelen. En er wordt gebreid; mutsen, truien, wanten, sjaals en allemaal te koop, zodat het maar 
winter kan worden. 

Voor groot en klein is er ook weer de tombola met altijd een prijsje voor de kleintjes. 

Ook de inwendige mens wordt in deze twee dagen niet vergeten. En bent u op zoek naar een triootje kippen, een lief 
konijntje of een koppeltje duiven, dit weekend kunt u daarvoor terecht op de kleindierenshow van K.S.V. 

Gewoon een dagje uit en dat alles in een fraai met veel groen en bloemen aangeklede tentoonstellingsruimte met ook 
nog eens een mooie aangelegde vijver in de showroom van Wilms bestratingen. Alleen deze showroom is al een 
bezoekje waard. 

De show is geopend op zaterdag van  10.00 uur tot 22.00 uur en op zondag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

De show wordt gehouden bij Wilms bestratingen aan de Stationsweg 175a in Oostrum 

De toegang is gratis. 

 

 





 

 

Je weet ooit nooit niet. 

 

Er zijn van die onderwerpen die bij de koffie, bij de buurtsuper of op verjaardagen              
aan bod blijven komen. Meningen worden gegeven en gedeeld. En waar gediscussieerd 
wordt zijn voors en tegens. Ik doe daar graag aan mee.    

Waar gaat het dan zoal over? Of de stoom van Aviko onschuldig is of een gevaar voor onze 
gezondheid. De zin of onzin van de aangekondigde buurtpreventie app.  Moet in Wanssum 
de ringweg prioriteit hebben of moeten eerst de maatregelen tegen hoogwater op orde zijn.  
Wat vervoert die enkele goederentrein ‘s nachts eigenlijk en stel dat dit een keer misgaat.  
Moeten fietsers beter uitkijken bij de Stationswegdrempel of is het wachten op een ongeluk.                                                                                                                                                        
Mooi om in zo’n gesprek  ins blaue hinein wat bomen met elkaar op te zetten. Onschuldig  
en je doet er niemand kwaad mee. Alles zal zo’n vaart niet lopen en we vertrouwen er op dat 
mensen die er verstand  van hebben, ongetwijfeld het beste met ons voor hebben. Toch?                                                                                                              

En dan gebeurt er iets. Een meisje wordt slachtoffer van een verschrikkelijk misdrijf.                 
Niet hier, maar het voelt als dichtbij. Wie is, behalve de dader,  verantwoordelijk en wie is 
schuldig? Hadden betrokkenen hier ook niet het beste voor? Het systeem blijkt te hebben  
gefaald. Oei...                                                                                                                                           
Dan zijn eerdere voors en tegens opeens niet meer zo vanzelfsprekend en ik moet me weer 
herpakken. Ins blaue hinein over dit item bakkeleien kan niet meer. Het is bijzonder hoe een 
actuele gebeurtenis een beeld en meningen kan beïnvloeden en ook veranderen.                                                  

Stel dat ……. ? Ik heb er zelfs over gedroomd. Geen mooie droom als het mis zou gaan.                                                               
De Maas maakt er een zootje van en  we moeten nog dieper graven en hoger bouwen.                
Huis aan huis worden, voor het geval dat, tabletjes door Aviko verspreid. De NS stelt voor 
om in het ontstane gat richting Boschhuizen een tunnel te realiseren.  Veilig Verkeer 
Nederland start in samenwerking met de gemeente een proef met  drempelbrigadiers.   

Gelukkig was het een droom. Ik blijf er op vertrouwen dat instanties, bedrijven  en 
dorpsgenoten  het beste met ons en de wereld voor hebben. Mocht het toch ergens fout 
gaan dan deugt het systeem waarschijnlijk niet. Raar toch? Dat heb ik er wel aan 
overgehouden. 

 

Buuf van Het genootschap 

 

 





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

WORKSHOP VOLKSDANSEN VOOR ALLE SENIOREN IN OOSTRUM 
 
Datum: donderdag 2 november 2017  
Aanvang: 13.30 uur – 15.30 uur 
Locatie: D’n Oesterham 
 
 
Onder leiding van dansleidster Gerry Penris kunnen alle senioren uit Oostrum op 2 november 
gezellig komen dansen om kennis te maken met de werelddansen uit allerlei landen.                                  
De leidster zorgt voor een mooi aantal niet te moeilijke country-, volks- en gezelschapsdansen                 
op leuke, toegankelijke muziek.  
 
Vindt u het fijner om alleen te kijken naar het volksdansen onder het genot van een kopje 
koffie/thee, ook van harte welkom! 
 
De dansmiddag  vindt plaats in gemeenschapshuis D’n Oesterham  
 
Ervaar hoe vrolijk u wordt van dansen en neem gerust  
uw partner, buurman/vrouw, vriend-(in), kennis mee. 
 
Graag tot donderdag 2 november in D’n Oesterham. 
 
 

           Hobbymiddag:  
Vazen/potten bewerken met muurvuller 
 
Datum:  maandag 23 oktober en 
  maandag 6 november 
Aanvang: 13.30 uur 
Opgave:  uiterlijk vrijdag 20 oktober bij Tonny Duijn, email:  
 secr.kbo.oostrum@hotmail.com, tel. 584396 
Meenemen: 2 kleine vazen of 1 grote (20 – 25 cm.),                  
  verfkwast of afwasborstel 
 
Onder leiding van Maria v/d Boogaard gaan we op 2 maandagen vazen oppimpen tot prachtige vazen in 
betonlook. Maximum aantal deelnemers: 15. We vragen een onkostenvergoeding voor het materiaal. 
 
Wilt u liever kaarten maken, breien, haken of gezellig een kopje koffie drinken, u bent van harte welkom.  
 
Kom vrijblijvend naar de Watermolen.  
 
Wij zien u graag  maandag 23 oktober.  



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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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



CV DE karklingels

met veel verschillende acts, 

dans, buuts en muziek van eigen bodem 

+ 

winnaar liedjesmiddag 2017

Verkoop leden: Zondag 5 november tussen 15:00 en 17:00 - ’t Allemanscafé

 (maximaal 4 kaarten p.p. voor leden mee te nemen)

Vrije verkoop: Zondag 12 november tussen 15:00 en 17:00 - ‘t Allemanscafé

ZITTING  2017

KARKL INGELS

Vrijdag 24 november
Zaterdag 25 november

Zaal open: 19:15 uur
Aanvang: 19:45 uur



 

 

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

 

Vrijdagmiddag 17 november  

 

 

 

 

 

 

 
 

voor alle leden van de KBO Oostrum 

Tijd: 14.00 uur – 16.30 uur 
Locatie: de Watermolen 

• Samen zijn onder het genot van koffie / thee met iets lekkers. 

• Spel: 1 tegen 100 met vragen, die iedereen kan beantwoorden. 

• Gezellige afsluiting. 
 

      Kom op 17 november naar de Watermolen! 

Opgave: vóór 12 november bij Joop Bus,                                
tel. 584496 of per mail: joopbus@home.nl 



Verloren 
 
 

Ik ben mijn gouden ketting                        
met hanger verloren! 

 
En hoop dat er een eerlijke vinder             

mij weer blij kan maken. 
 

06 – 27 61 53 40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



          
 

         SVO VOETBAL 
 
 
 
 

 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
zaterdag 21 oktober 2017    
ST Volharding/Sambeek JO15-2 S.V. Oostrum JO15-1 1 - 2  
S.V. Oostrum JO9-1 Liessel JO9-1 7 - 3 Speler van de week Pleun Schut 
SV United JO8-2 S.V. Oostrum JO8-3 0 - 9 Speler van de week Milan 
    
Programma    
zaterdag 28 oktober 2017    
S.V. Oostrum JO19-1 S.V. Lottum JO19-1 15:00  
RESIA JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1 14:30  
Ysselsteyn JO15-1 S.V. Oostrum JO15-1 13:00  
S.V. Oostrum JO15-2G ST SV United/BVV'27 JO15-2 13:00  
Sportclub Irene JO13-2 S.V. Oostrum JO13-1G 12:00  
S.V. Oostrum JO13-2 Hegelsom JO13-2G 10:00  
Wittenhorst JO11-3 S.V. Oostrum JO11-1 09:00  
S.V. Oostrum JO11-2 S.V. Oostrum JO11-3G 09:00  
SVOC'01 JO9-1 S.V. Oostrum JO9-1 09:30  
SV Venray JO9-3 S.V. Oostrum JO9-2 11:30  
S.V. Oostrum JO9-3 ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO9-3G 11:00  
Hapse Boys JO8-1 S.V. Oostrum JO8-2 10:00  
S.V. Oostrum JO8-3 FCV-Venlo JO8-2 11:00  
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 SV United JO7-1/SV United JO7-2 11:30  
Vitesse'08 JO7-3/Vitesse'08 JO7-4 S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 10:00  
    

Senioren    
 
Uitslagen    
zaterdag 21 oktober 2017    
S.V. Oostrum Vet SVV Vet. 6 - 2   
zondag 22 oktober 2017    
S.V. Oostrum 1 Melderslo 1 2 - 2  
    
Programma    
zaterdag 28 oktober 2017    
Montagnards Vet. S.V. Oostrum Vet 16:30  
zondag 29 oktober 2017    
DEV Arcen 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
S.V. Oostrum 2 SVEB 2 12:00  
S.V. Oostrum 3 Merselo 2 10:00  
Sparta'18 6 S.V. Oostrum 4 10:00  
S.V. Oostrum 5  S.V. Lottum 3 10:30  
Helden/Panningen VR3   -   S.V. Oostrum VR1 12:00  

 



            
                       Activiteitenkalender   2017 
  

OKTOBER

126 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
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 Beleef het donker op veel manieren:  

 Nacht van de nacht in de Paardekop 
 

Op zaterdag 28 oktober organiseert IVN Geijsteren-Venray een 
nachtavontuur in natuurgebied de Paardekop in Ysselsteyn voor 
volwassenen én kinderen. Deze nachttocht, georganiseerd in het kader 
van de Nacht van de Nacht, start tussen 19:30 en 20:30 uur.                         
Het startpunt is bij Natuurgebied de Paardekop, Moosdijk te Ysselsteyn 
(vanuit Middenpeelweg naar Paardekopweg.  Ter hoogte van de 
Moosdijk rechtsaf Konijnenweg (zandpad).                                                         
Doorrijden richting uitkijktoren tot slagboom en daar parkeren.)  
Liever geen zaklampen mee, we willen tenslotte genieten van het donker. Kosten: vrijwillige bijdrage. 
 

 
 
Op 28 oktober, de landelijke nacht van de nacht, is bij helder weer nog 
een klein sikkeltje van de maan zichtbaar, maar zo weinig dat we er 
nauwelijks licht van hebben. Dat betekent dat het behoorlijk donker 
wordt in natuurgebied de Paardekop. Tijdens deze avond kun je op 
veel manieren genieten van het donker: Wat is er spannender dan een 
nachtelijke tocht in donker natuurgebied? Het IVN heeft een route 
gemarkeerd in de bossen van de Paardekop, zodanig dat niemand het 
risico loopt in het donker te verdwalen.  
 
Tijdens de tocht kunt u de nieuw gebouwde uitkijktoren beklimmen. 
Bovenop de toren heeft u zicht op de omgeving van Ysselsteyn; hoe 
donker is onze omgeving nog? Verder worden de deelnemers verrast 
met een aantal leuke activiteiten, zoals: een spannend verhaal van Jan 
Michels in zijn zelfgebouwde plaggenhut, het luisteren naar het 
piepen van vleermuizen met behulp van detectors, de sterrenhemel 
bekijken met een telescoop (mits het helder weer is) en we proberen 
zoveel mogelijk nachtvlinders te lokken op een wit doek. Voor de 
kinderen is er een speciale opdracht: Hoe goed ken jij de nachtdieren?  
 
Op de start/finishplaats, waar een aantal vuurkorven staat, zal ook 
een stand zijn met koffie, thee en warme chocomel 
 
 

 
 
 
 
 
Wat is de Nacht van de Nacht 
 
De Nacht van de Nacht is een jaarlijks terugkerend 
evenement in oktober, georganiseerd door de 
Milieufederaties en Stichting Natuur & Milieu.  
 
Tijdens de Nacht van de Nacht worden op 
honderden plaatsen in Nederland activiteiten 
georganiseerd die de schoonheid van echte 
duisternis benadrukken.  
 
 



                    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
2 Receptie Jeugdprins De Karklingel
3 Krantverkoop De Karklingel
4 Receptie Prins De Karklingel
10_13 Carnaval De Karklingel
21 Muziekmiddag De Zonnebloem
  

MAART  
  
4 Rommelmarkt Harmonie
14 Quiz (Smakt) Zijactief
17 Lentetoernooi TCO
20 Jaarvergadering KBO
21 Anturiumkwekerij Peelen De Zonnebloem
28 Anturiumkwekerij Peelen De Zonnebloem
  

JUNI  
  
27 Kasteeltuinen Arcen De Zonnebloem
  

AUGUSTUS  
  
22 ????????????????????? De Zonnebloem
  

OKTOBER  
  
24 Edah museum Helmond De Zonnebloem
  

NOVEMBER  
  
3 Evenement (100 jaar) Harmonie
  

DECEMBER  
  
19 Kerstviering De Zonnebloem





 

SINT MAARTEN 
VIERING 
OOSTRUM 

De opzet is dit jaar gewijzigd, omdat het vanaf nu niet 
meer georganiseerd en gefinancierd wordt door de 
ouderraad van BS De Meulebeek maar door een (nieuw) 
comité. 

Door een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds van 
dorpsraad Oostrum kunnen we de viering voortzetten.  

Voor de koffie/thee vragen we 1 euro. Ook staat er op 
deze avond een bus voor een vrijwillige bijdrage. Zo 
kunnen we ervoor zorgen dat we volgend jaar weer een 
viering kunnen organiseren 

VRIJDAG 10 
NOVEMBER  
 

TOT DAN!  
 
Het Sint Maarten Comité 
(Chantal Schut, Karin Hoedemaekers, Inge Künen, Claudia Verhoeven) 
 

 

 

Deelname is geheel op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, op welke wijze 
deze ook verkregen is. 

  

     

 

  
We verzamelen om 

18.20 uur op het 
dorpsplein, waar we 

om 18.30 uur 
vertrekken. 

 

Breng je lampion mee, 
want we gaan in een 
(lampionnen) optocht 
door Oostrum lopen. 
Na de tocht gaan we 

op het DORPSPLEIN bij 
de vuurkorf iets 

lekkers eten/drinken. 

 

Gratis (warme) 
chocomelk/ranja en 
iets lekkers voor de 
kinderen. 
 
Koffie/thee 1 euro. 

 

 
 

 

We bedanken iedereen die hoe 
dan ook een bijdrage heeft 
geleverd aan deze avond. 

 

 


