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                “Wist u Dat....”  
• Er een platform is opgezet om (hulp)vraag en aanbod in ons Oostrum 

op elkaar af te stemmen.  
• Dit een vernieuwde opzet gaat worden van het Servicepunt. 
• Dit bestaat uit: 

- inloop spreekuren in de Watermolen 
- een emailadres: vraagbaak@dorpsraadoostrum.nl 
- een telefoonnummer: 0478-206966 

• U hier vragen kunt inspreken en u wordt teruggebeld.  
• We graag een MOOIE nieuwe naam willen voor dit platform 
• We een hiervoor prijsvraag gaan uitschrijven. 
• Als u een mooie sprekende naam weet, u dit kenbaar kunt maken bij 

vraagbaak@dorpsraadoostrum.nl 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

     
     Verlichting fietspad Oostrum – Oirlo  

 
    Van de gemeente kregen wij bericht dat vanaf deze  
                                                    Week (week 44) het fietspad tussen Oostrum en Oirlo voorzien  
    is van energiezuinige verlichting.  
 
    De lichtmasten zullen ’s nachts niet meer om-en-om aan en uit zijn,                                 
maar allemaal branden.   Ze gaan ze ’s nachts wel dimmen. 
Dit omdat er veel meldingen binnen waren gekomen over de verlichting van het fietspad. 

 



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

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

 
 

 

 

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 

 

DATUM   TIJD         LOCATIE 
                                                                                                                                                     
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

4 nov. 09.00u. Inzamelen oud papier
6 nov.. 18.30u. Repetitie jeugdorkest                                   
 (de Baank Leunen)

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

20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 

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 5 nov. 9.30 uur: Hoogmis (pater R. Willemsen) (Gemengd Koor)

 Frank en Leo Martens en overleden familieleden, 
	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,	
	 Familie	Vennekens-Verschuren	en	wederzijdse	familie.							
 16.30 uur: Doop van Ruben Creemers

Dinsdag 7 nov. 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.



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



 

 

Secretariaat : A. Vollenberg 
  De Horik 4 
  5807 CJ Oostrum 
Telefoon : 06-16642659 
E-mail : bestuur@karklingels.nl 
Bankrekening : NL67RABO0140093524 
 
 
 
 

_____ 
                                                                    Oostrum, 12 oktober 2017 
 
 
 

Hierbij nodigen wij U uit voor de op vrijdag 10 november a.s. te houden jaarvergadering  
in Café-Zaal “Back in Time”. 
 
 
Aanvang: 20.11 uur. 
 
 
Agenda: 
 
01. Opening 
02. Ingekomen stukken en mededelingen 
03. Notulen jaarvergadering 10-11-2016  
04. Jaaroverzicht 2016-2017 
05. a Financieel overzicht 2016-2017 
    b. Verslag kascommissie 
    c. Benoeming nieuw lid kascommissie 
06. Vaststellen contributie 
07. Begroting 2017-2018 
08. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar: Thijs Arts, Vera Janssen en Marcel Holtackers 
Verkiezing nieuwe bestuursleden, door het bestuur worden voorgedragen: 
Roy de Kleijn (bestuurslid) 
Abbey Vollenberg (secretaris) 
Mogelijke kandidaten kunnen zich tot 1 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk 
aanmelden bij Sjoerd Vollenberg, voorzitter.  

09. Programma 2017-2018 
10. Rondvraag 
11.. Sluiting 
 
 
Namens het bestuur, 
 

  Sjoerd Vollenberg (voorzitter) 
 
 
p.s. Notulen jaarvergadering 10-11-2016 en jaaroverzicht 2016-2017 zijn vanaf 3-11-2017 te 

raadplegen via onze website: www.karklingels.nl. Het financieel overzicht is vanaf 3-11-
2017 op te vragen bij het secretariaat (e-mailadres: bestuur@karklingels.nl) 



u
itn

o
d

ig
in

g

u
it

n
o

d
ig

in
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



Hobbybeurs                                           KBO Oostrum                                                                             
 

 

Bij binnenkomst ontvangt elke bezoeker 

een gratis lot. 

 

Er zijn mooie prijzen te verdienen. 

 

De trekking vindt plaats om        15.30 uur. 

 

Wij noteren uw naam, telefoonnummer en 
lotnummer. 

Heeft u prijs, krijgt u van ons bericht. 





 

 

 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 









Verrassingsconcert  
 
 
 
Woensdag 25 oktober hebben we met een klein gezelschap mogen genieten van het muziekoptreden van 
muziektherapeute Leen Gelders namens Stichting Erato Muzikaal Contact. 
 

 
Dit vond plaats in het knusse Theehuis” 
Komkommerin” waar we gastvrij werden 
ontvangen door Jolein en haar moeder.                  
 
Zij voorzagen ons van een heerlijk kopje thee/ 
koffie met die overheerlijke zelfgemaakte 
scones. 
 
We werden door Leen meegenomen op een 
muzikale reis.  
 

 
 
 
Van België naar Duitsland door 
naar Oostenrijk, zelfs even in 
Spanje geweest, daarna met een 
omweg weer via Duitsland terug 
naar Nederland. 
 
 
 
 

 
 
 
Waar we van Amsterdam naar Den Bosch reisden,  
en waarna we onze reis beëindigde in ons eigen Limburg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Soms luid mee zingend, en soms heel stil ontroerd zitten luisteren,  
je kon bijna een speld horen vallen. 
 

 
 
Iedereen heeft enorm genoten van deze gezellige en prachtig verzorgde middag!  
 
 
Bedankt iedereen.  
 
 





 
 Seniorenwandeling Paardekop 
 

Op donderdagmiddag 9 november organiseert IVN Geijsteren-Venray een excursie voor senioren bij de 
Ballonzuilbossen met als thema: het bos in al zijn facetten. De wandeling start om 14:00 uur bij het 
Ballonzuilmonument. Op de Beekweg (vanuit Venray) sla je bij het houten bord Ballonzuilbossen rechtsaf de weg 
Rozendaal in. Doorrijden tot aan het monument. Deelname is gratis. 
 

De Ballonzuilbossen danken hun naam aan het 
eerste luchtvaartmonument van Nederland, dat 
herinnert aan de landing van een ballon uit Parijs, 
op 18 januari 1871. Toen die ballon hier landde, 
was het hier nog een groot, nat heidegebied. 
Inmiddels is de heide grotendeels verdwenen en 
is er een flink bos voor in de plaats gekomen.  
 
Hier en daar kom je nog restanten ‘woeste grond’ 
en stukjes heide, een vennetje, en een 
stuifzandgebiedje tegen. Ook zijn in de 
Ballonzuilbossen nog verschillende elementen die 
aan het verleden herinneren, zoals het 
Schieeëperskruus, loopgraven, statige 
beukenlanen en het afleidingskanaal.  
 
 
 

 
Het thema van deze seniorenwandeling is het bos in al zijn facetten. Ingegaan wordt op het onderscheid natuurlijk 
bos/productiebos, waarom hier bossen werden aangelegd, waarom bossen er tegenwoordig zo ‘slordig’ uit zien, het 
beheer, welke bosbewoners je kunt tegenkomen, etc.  
 
Ieder die het fijn vindt op donderdagmiddag 9 november mee te wandelen, is welkom op deze wandeling.  
 
 
 Wil Oostrum glasvezel? 

 
Wanneer Oostrum voorjaar 2018 niet voldoende klantaanmeldingen heeft is het 
niet economisch haalbaar om Oostrum te voorzien van glasvezel.                                                
Om Oostrum te kunnen voorzien van glasvezel zullen wij binnen de bebouwde 
kom 30% en buiten de bebouwde kom 50% klantaanmeldingen moeten hebben. 

Behalen wij deze percentages niet dan blijkt dat de behoefte aan glasvezel in Oostrum niet hoog genoeg is; dan is het 
niet economisch haalbaar om te starten met de aanleg van glasvezel. 

Heeft u wel behoefte aan een digitale snelle toekomst via glasvezel of bent u solidair met het buitengebied? Meld u dan 
nu aan voor een abonnement op glasvezel. U gaat pas betalen zodra de verbinding actief is.  
 

Wilt u graag meer informatie of aanmelden voor glasvezel? 
Dan kunt u op de volgende plaatsen terecht: 
• www.glaswebvenray.nu 
• Electro Gommans, Hoofdstraat 37, Oirlo 
• Welcom bij Kivits, De Bleek 58-60, Venray 
• Glasweb-teamleden Leo Lenssen, Bas Kühnen 

Verder zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons Glasweb-team willen versterken. 
Heeft u interesse? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 
 

Met vriendelijke groet, 
Glasweb-team Oostrum 

Leo Lenssen  06-20151241 
Bas Kühnen 
info@glaswebvenray.nu 
www.glaswebvenray.nu 

 





  
 
 
 
         

GROENPLOEG 

 
De groenploeg van de KBO heeft weer van het voorjaar tot de herfst de perken van Oostrum schoon en onkruidvrij 
gehouden. Vijf en twintig vrijwilligers zijn er in drie groepen de nodige maandagochtenden  met veel plezier mee bezig 
geweest. Na het opruimen van de vele bladeren krijgen we de komende maanden wat rust. Het komende voorjaar gaan 
we er dan weer tegenaan.  
 

Veel vrijwilligers behoren tot de oudere ouderen. Mogelijk vallen er misschien enige personen weg. De groenploeg wil 
echter graag aan de gang blijven. Wij zouden het daarom fijn vinden  als we in het voorjaar versterking kunnen krijgen 
van enkele jongere oudere dames of heren (oudere ouderen mag natuurlijk ook). Iedereen kan het. 
 

We bieden u: 
 Een aantal maandagochtenden  achter de geraniums vandaan.  
 Lekker werken in de buitenlucht. 
 Lekker sociaal bezig zijn. 
 Koffie om 10 uur. 
 Een kleine vrijwilligersvergoeding 
 Een feestavond 

 
Heeeft U interesse meld u dan aan bij een van de volgende drie personen: 
 
Wim van Delft     Noud Cornelissen   Wim Volleberg 
Randenrade 14     Van Broekhuizenstraat 4  Asselberghstraat 6 

 Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan 
daarvoor op vrijdag 10 november terecht bij stichting De Kemphaan aan het 

Kennedyplein 1 te Venray. Vooraf moet wel even een afspraak worden 
gemaakt via 0478-586706. De kosten bedragen € 30.                                                          
 De volgende keuring zal zijn op vrijdag 8 december. 

 

 



Een aandeel in elkaar

Bent u lid van de Rabobank en bereid uw mening

en adviezen te delen met de directie? Voor de

ledenraad van Rabobank Horst Venray zoeken we

enthousiaste leden die in de raad plaats willen

nemen.

Interesse?

Heeft u interesse in het lidmaatschap van onze

ledenraad of wilt u meer weten kijk dan op

www.rabobank.nl/horstvenray of neem telefonisch

contact op via 077-3988430

Meteen overtuigd? stuur dan uw CV naar

directie.horstvenray@rabobank.nl

Onze ledenraad zoekt
versterking!

Praat mee met onze bank!



 
 

 
 
 
 
 
De (tweede) jeugd van tegenwoordig 
 
Na een bijzonder lange werkdag, en met bijzonder weinig geduld, kom ik aan bij de kassa van de 
supermarkt. Ik sluit aan in de bijzonder lange rij bij de zelf-scan-kassa. Van rechts komt een vrouw 
met een kar vol boodschappen en een kind van, ik gok, twee jaar. Een oma en haar kleindochter. Het 
meisje lacht naar me en ik lach terug. Dan bemerk ik dat oma haar boodschappenkar heel langzaam 
en bijna onopvallend naar links beweegt. Met haar rug naar me toe, manoeuvreert ze zichzelf 
richting de plek precies tussen mij en mijn voorganger. Voor ik er erg in heb, staat ze voor me.  
 
Het is zeker niet de eerste keer dat dit me gebeurt. Wanneer een ‘oudere’ dame of heer aankomt op 
het zelfde moment als ik, zal ik altijd voorrang geven. Zelfs na een lange dag en met weinig geduld. 
Maar vóórkruipen vind ik toch net weer even anders. Ik kan er natuurlijk ook niets van zeggen, want 
dan ben ik de onfatsoenlijke. De ‘jeugd van tegenwoordig’. Of in ieder geval de jongste van de twee 
op dat moment.  
 
Het is een duidelijk voorbeeld van hoe de huidige generatie opa’s en oma’s behoorlijk met hun tijd is 
meegegaan. De meeste van mijn opa’s en oma’s ben ik helaas al verloren, en ik heb dus voornamelijk 
herinneringen van hoe ik vroeger tegen ze aan- en opkeek. Oud met grijze haren, rimpels en een 
grote bril. Engelengeduld, alle tijd van de wereld en snapten niets van de videorecorder. Degelijk 
gekleed, bretels, steunkousen in orthopedische nette schoenen en witte sokken in sandalen. En de 
mijne waren extra lief, warm en altijd bereid me te verwennen.  
 
De opa’s en oma’s van nu lijken aan hun twee jeugd begonnen, misschien moesten ze ook wel om 
met de tijd mee te kunnen. De jonge grootouders zijn nog steeds zestig, maar hebben wel een vaste 
oppasdag per week, vaak náást hun werk. Ze hebben playdates met vriendinnen en hun 
kleinkinderen. Grijs zijn ze alleen nog wanneer ze daar bewust voor kiezen, omdat dat ín is. Ze kleden 
zich hip en de meeste begrijpen gelukkig inmiddels dat witte sokken in sandalen gewoon echt niet 
kunnen. En zelfs de alleroudste opa’s en oma’s communiceren met het kleinkinderen via mail en 
appjes. Een videorecorder vinden ze ouderwets. Ze hebben drukke agenda’s en zijn soms de laatste 
die gaan op een feestje. Maar ze hebben, net als vroeger, altijd tijd voor hun kleinkinderen. Hen 
verwennen met knuffels, snoepjes en aandacht.  
 
En dan moeten ze tussendoor dus ook nog naar de supermarkt bedenk ik me nu. Kan me voorstellen 
dat het engelengeduld van oma’s tegenwoordig aardig op de proef gesteld wordt. Misschien een 
reden om de volgende keer als oma voorkruipt, me daar niet zo over op te winden. Ze heeft dat 
plekje vóór mij eigenlijk best wel verdiend.  
 
 
OOM van het genootschap 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist u dat u ook voor een kinderfeestje bij ons terecht kunt?                          

Dat is handig…geen afwas thuis, geen frituurlucht in uw huis,                           

gezellig en u weet waar u aan toe bent 

Menu: 

 Normaal bakje friet met mayo of curry 

 1 snack (frikandel,kroket,kaassouflee of kipkorn) 

 Glaasje ranja 

 Een kinderijsje met dip na 

Voor 5,00 euro p.p 

 

Elke dag beschikbaar, behalve de donderdagen tot 17.00uur 

Heeft u interesse? Laat het ons dan tijdig weten.                                            

U kunt contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 0478 - 201702              

of via de mail info@cafetariatfort.nl 



SVO   VOETBAL 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
zaterdag 28 oktober 2017    
S.V. Oostrum JO19-1 S.V. Lottum JO19-1 1 - 2  
RESIA JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1 0 - 2  
Ysselsteyn JO15-1 S.V. Oostrum JO15-1 3 - 2  
S.V. Oostrum JO15-2G ST SV United/BVV'27 JO15-2 2 - 9  
Sportclub Irene JO13-2 S.V. Oostrum JO13-1G 2 - 2  
S.V. Oostrum JO13-2 Hegelsom JO13-2G 5 - 3  
Wittenhorst JO11-3 S.V. Oostrum JO11-1 4 - 2 Speler van de week Joris Nellen 
S.V. Oostrum JO11-2 S.V. Oostrum JO11-3G 8 - 2 Speler van de week Nils Verrijdt 
SVOC'01 JO9-1 S.V. Oostrum JO9-1   
SV Venray JO9-3 S.V. Oostrum JO9-2 6 - 5  
S.V. Oostrum JO9-3 ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO9-3G 24 - 0 Speler van de week Dante Heldens 
Hapse Boys JO8-1 S.V. Oostrum JO8-2 0 - 16 Speler van de week Fabian Jeuken 
S.V. Oostrum JO8-3 FCV-Venlo JO8-2 8 - 6 Speler van de week Ruben Janssen 
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2   -   SV United JO7-1/SV United JO7-2 16 - 10 Speler van de week Teun de Koster 
Vitesse'08 JO7-3/Vitesse'08 JO7-4  -  S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 4 - 0 Speler van de week Joes Thielen 
    
Programma    
zaterdag 4 november 2017    
Wittenhorst JO19-3 S.V. Oostrum JO19-1 15:15  
S.V. Oostrum JO17-1 Mifano JO17-1 14:30  
S.V. Oostrum JO15-1 Wittenhorst JO15-2 13:30  
ST Sparta'18/Kronenberg JO13-5G S.V. Oostrum JO13-2 11:30  
S.V. Oostrum JO11-1 Leunen JO11-2 09:00  
Sporting S.T. JO11-2G S.V. Oostrum JO11-2 10:00  
S.V. Oostrum JO9-1 SV Venray JO9-3 09:00  
S.V. Oostrum JO9-2 EWC'46 JO9-1 11:00  
ST America/Meterik JO9-1 S.V. Oostrum JO9-3 10:30  
S.V. Oostrum JO8-1 SV Venray JO8-2 11:00  
S.V. Oostrum JO8-2 Ysselsteyn JO8-2 11:00  
ST America/Meterik JO8-2G S.V. Oostrum JO8-3 09:30  
SVEB JO7-1G/SVEB JO7-2G   -   S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 11:00  
S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4   -   SSS'18 JO7-1/SSS'18 JO7-2 11:30  
    

Senioren    
 
Uitslagen    
zaterdag 28 oktober 2017    
Montagnards Vet. S.V. Oostrum Vet 2 - 2  
zondag 29 oktober 2017    
DEV Arcen 1 S.V. Oostrum 1 2 - 1  
S.V. Oostrum 2 SVEB 2 5 - 1  
S.V. Oostrum 3 Merselo 2 6 - 0  
Sparta'18 6 S.V. Oostrum 4 4 - 1  
S.V. Oostrum 5  S.V. Lottum 3 1 - 7  
Helden/Panningen VR3 S.V. Oostrum VR1 6 - 2  
    
Programma    
zaterdag 4 november 2017    
S.V. Oostrum Vet SSS'18 Vet. 17:00  
zondag 5 november 2017    
S.V. Oostrum 1 VVV'03 1 14:30  
Leunen 3 S.V. Oostrum 2 11:30  
SSS'18 4 S.V. Oostrum 3 10:00  
S.V. Oostrum 4 Kronenberg 2 10:00  
SVOC'01 3 S.V. Oostrum 5  10:30  
S.V. Oostrum VR1 SV United/Resia/EWC'46 VR1 12:00  





                        Activiteitenkalender   2017 
  

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
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



SV Oostrum 2 revancheert zich                                                                                                             
prima na zeperd tegen Melderslo 2 
 
 

Nadat twee weken geleden de vernietigende uitslag van 9-1 werd genoteerd in de uitwedstrijd tegen Melderslo 2, was 
vandaag de ideale mogelijkheid om ons te herpakken tegen koploper SVEB 2, uit Broekhuizenvorst. Vooraf waren we 
natuurlijk al op scherp gezet, zeker gezien het doelsaldo wat SVEB de afgelopen wedstrijden flink had opgeschroefd. Maar 
zoals een bekend man ooit zei: “Nieuwe ronde, nieuwe kansen”. Zo begon deze wedstrijd op 29 oktober op een typische 
herfstmiddag om twaalf uur op sportpark de Spar, te Oostrum. Door de vele regenval was het veld zwaar, en waren 
glijpartijen onderdeel van het spel. Oostrum had de speelstijl enigszins aangepast aan de tegenstander, want in plaats van 
volle bak druk zetten, werd er gekozen voor het iets behoudender countervoetbal, met voorin de blanke rimboesprinter Max 
van Goch als ultieme wapen. Na twintig minuten zorgde hij ook voor de openingstreffer, nadat de linksback van SVEB zijn 
lenzen was vergeten in te doen. Hij speelde de bal zo bij Max in de voeten, die niet nadacht en de bal vanaf 35 meter zo over 
de keeper, die bij de smurfen niet zou misstaan, heen lepelde. SVEB, dat aantrad met een aantal oude rotten in de gelederen, 
had het betere van het spel, maar Oostrum kwam er in de omschakeling keer op keer gevaarlijk uit, wat eindelijk ook leidde 
tot de 2-0. Na een mooie aanval van Oostrum werd uiteindelijk Stan Litjens gevonden die uit kon halen. Door toedoen van 
een speler van SVEB was de keeper kansloos, waardoor de bal in het netje plofte. Niet veel later viel echter de 2-1 nadat een 
perfecte steekbal van een van de ervaren middenvelders van SVEB aankwam en er simpel afgedrukt kon worden in de 1-op-1. 
Dit leek ook de ruststand te worden, maar na een geniaal moment van wederom Max, bleek de ruststand toch 3-1. Een lange 
bal vanaf de zijkant werd achter de verdediging van SVEB gelegd, waardoor Max vol overtuiging de bal op de wreef nam en 
hem tegen de touwen joeg. Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld en probeerde SVEB er voetballend doorheen te 
komen, maar was Oostrum het gevaarlijkst. Na een counter over meerdere schijven werd de bal vanaf rechts voorgegeven, 
waarbij een speler van SVEB de bal net onder de gordel ontving en de bal achter zijn eigen keeper werkte. De term “lullige” 
goal kan hier heel letterlijk genomen worden. Het leidde er wel toe dat de wedstrijd nu definitief gespeeld was, voor zover dat 
nog niet het geval was, waardoor Oostrum de wedstrijd rustig uit kon voetballen. Tien minuten voor tijd werd Remco Driessen 
nog een keer diep gespeeld, die overigens een prima aanvalsduo vormde met Max, en met een simpele voetbeweging zette 
hij de keeper op het verkeerde been, waarna hij de bal rustig in de andere hoek schoof. Hierdoor eindigde de wedstrijd in een 
klinkende 5-1 zege van Oostrum, waardoor we ons prima hebben hersteld van de laatste wedstrijd. Daarbij moet ook 
genoemd worden dat de boswachter nog is gebeld, nadat Koos Janssen op de eigen achterlijn met een fenomenale actie de 
linksbuiten van SVEB het bos in stuurde!    Prima pot mannen! Zet deze lijn voort!  

 



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



Voor mensen met hersenletsel is ‘weer verder komen’ heel belangrijk 
Meer over hoe dat kan tijdens de open dag in SGL activiteitencentrum Venray  
 
Een kijkje achter de schermen 
Onze activiteiten in activiteitencentrum (AC) Venray zijn belangrijk voor mensen met 

hersenletsel en/of een lichamelijke beperking. Nieuwsgierig? Op zaterdag 4 november organiseert het AC een bruisende open dag. 
Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen. Komt u ook? 
 
Uiteenlopende activiteiten 
Tijdens de open dag zijn er allerlei demonstraties van de uiteenlopende activiteiten in het AC. Van sport tot creatief, van koken tot 
bewegen op muziek (volgens de Ronnie Gardiner Methode), van geheugentraining tot fitness en alles daartussenin! Tijdens een 
aantal presentaties kunt u zelf actief aan de slag gaan. 
 
Informatiemarkt 
Tevens biedt de open dag een informatiemarkt en komen onze mogelijkheden voor mensen met afasie of beginnende dementie aan 
bod. Daarnaast krijgt u informatie over Hersenz, een innovatieve behandeling voor mensen met hersenletsel, die door SGL wordt 
aangeboden in Limburg. Verder kunnen bezoekers van de open dag door middel van een korte film zien hoe deelnemers het 
maximale uit hun mogelijkheden halen.   
 
Vogelhuisjes, mozaïek en meer 
Wist u daarnaast dat het AC allerlei mooie artikelen zelf maakt? Denk daarbij aan keramieken beelden, vogelhuisjes, mozaïeken en 
nog veel meer. Stuk voor stuk bijzondere producten op maat, die leuk zijn als decoratie of cadeautje! Tijdens de open dag kunt u de 
producten bekijken en eventueel bestellen.  
 
Kortom, er is van alles te doen tijdens de open dag. Wilt u even uitrusten, dan staan er koffie, thee en een zelfgebakken 
versnapering klaar. 
 
Praktische informatie 
Locatie: SGL activiteitencentrum Venray (Dr. Poelsstraat 6, 5802 AX Venray) 
Datum: 4 november 2017 
Tijd:  11.00 uur - 15.00 uur 
Toegang: gratis 
 
Wij hopen u te mogen begroeten op 4 november! 
 
Over SGL 
SGL helpt mensen met een lichamelijke beperking en/of hersenletsel (bijvoorbeeld na een ongeluk of een hersenbloeding) om toch 
een zo normaal en zelfstandig mogelijk leven te leiden en deel te nemen aan de maatschappij. SGL biedt door heel Limburg 
uiteenlopende behandelingen, trainingen en begeleidingsmogelijkheden. 530 medewerkers en vele enthousiaste vrijwilligers 
ondersteunen ongeveer 1.400 cliënten.  
 
 
 
 
‘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Onze deelnemers en medewerkers vinden het erg leuk om u te ontmoeten!]  
 



 

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. 

 

 


