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Op zondag 29 oktober jl. vond in Oostrum de eerste editie plaats van Mini Maestro, georganiseerd door 
Muziekvereniging SMT. In navolging op de editie voor volwassenen in 2015 streden nu 5 enthousiaste Mini Maestro’s 
om te titel. Teun Joosten, Dean Spil, Pleun Schut, Dante Heldens en Rens Janssen mochten het harmonie orkest 
dirigeren.  

De voorbereiding verliep erg ontspannen en van zenuwen was geen sprake tijdens de repetities. Dirigent Henk Houben 
leerde de kandidaten de fijne kneepjes van het dirigentenvak.  
 

Op het moment suprême was het toch wel even anders. Met een gezonde spanning mochten ze één voor één 
plaatsnemen op de bok. De jury, bestaande uit Leonie Roth, Noud van de Mortel en Raymond Starmans, beoordeelden 
de jeugdige dirigenten. Allemaal hebben ze een puike prestatie neergezet en wisten ze het orkest vol enthousiasme te 
leiden. In de beoordeling telde alles mee: de opkomst, contact met het orkest, de inzet, aangeven van het tempo en 
natuurlijk het gelijk laten eindigen.  
 

De jury en de leden van het orkest hadden de moeilijke taak om 1 Mini Maestro als beste aan te wijzen. En dat bleek 
Rens Janssen te zijn die zijn muziekwerk als toegift nog een keer mocht dirigeren.  
Trots zijn we op deze 5 kanjers die deze uitdaging zijn aangegaan en we feliciteren Rens van harte met zijn titel!  

 

 



ZATERDAG  18 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

13 nov. 18.30u. Repetitie jeugdorkest (d’n Oesterham)

20.00u. Repetitie orkest 

15 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 12 nov. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Herenkoor)

 Annie Rutten-Weijs, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.       

Dinsdag 14 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.        
 

Hoi, 

Post van Sinterklaas. Jaaaaa….. ik kom weer naar OOSTRUM….. Nederland!  

Gaaf als jullie weer een mooie tekening, een vraag, knutselwerkje of iets anders moois, in de 
brievenbus gaan stoppen. 
Er staan TWEE BRIEVENBUSSEN OP SCHOOL VOOR HEEL VEEL POST! 
De brievenbus staat, na de St. Maartenstocht, in de buurt bij de ingang van de onderbouw en er 
staat een brievenbus op de hoek dichtbij groep 3. 
 
 In het Oostrum’s Weekblad zal ik een antwoord 
proberen te geven op een aantal van jullie vragen.  
 
Tijdens de intocht in Oostrum zal ik in de Oesterham 
een prijsje geven aan twee kinderen 
 die iets moois hebben gemaakt. 
Goed idee, toch? 
 
Misschien zie ik jullie zaterdag 12 november helemaal in Dokkum, en anders ga je maar lekker voor 
de televisie zitten kijken. 
 
KOM JIJ OOK?? GEZELLIG!! OP ZONDAG 19 NOVEMBER IN DE OESTERHAM. 
 
Ga maar snel aan de slag om iets moois te maken voor mij, en om een leuke vraag te bedenken!  

 

 GROETJES EN TOT SNEL!!!   

 Sinterklaas en de pieten                                                               
                                             

 

    



Verrijdbare buitenkeuken

Barbecuen  
met een échte 
buitenkeuken!

1388.-
Ook nog uit te breiden. 

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) 
Herkiesbaar: 
Sjoerd Vollenberg (voorzitter) 
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) 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 29 oktober jl. heeft Muziekvereniging SMT uit Oostrum maar liefst 8 jubilarissen mogen huldigen. Samen 
vertegenwoordigen zij 235 jaar lidmaatschap.  
Voorzitter Geert Janssen speldde de welverdiende insignes op. Een mooie beloning voor al die actieve jaren als 
muzikant. Tijdens de huldiging kregen de aanwezige leden leuke wetenswaardigheden over de jubilarissen te horen. 
Bijvoorbeeld over hun favoriete muziekstuk, mooiste concert en wie hen geïnspireerd heeft om muziek te gaan maken. 
Maar ook met wie van de vereniging zij graag een beschuitje zouden willen eten en welk instrument ze zouden kiezen 
als ze iets anders zouden gaan bespelen. Al met al een feestelijke aangelegenheid waar de vereniging trots op is.  
Linda Moorrees en Eric Tönnissen zijn beide 15 jaar lid. 
Sjaak Blenckers, Marja Kessels en Marian Vermeulen vieren hun 25-jarig lidmaatschap. 
Peter Gommans en Frank van de Venne zijn 40 jaar muzikant. 
Tot slot is Sraar Kessels al een halve eeuw actief lid van Muziekvereniging SMT. 

Allemaal van harte gefeliciteerd en op naar het volgende jubileum.  

 

 

Beste bewoners van Oostrum, 
 
U komt in de komende periode weer een aantal berichten in dit blad tegen van het december comité.  Wat is het 
decembercomité eigenlijk en wie zijn wij en wat doen wij? 

Wie? 
Marieke Holtackers, Inge Kunen, Jan Kreutz, Jules Kreutz, Elke Euwes, Susanne Ingenpass, Floor Zwets en Leonie Roth. 

Wat? 
Wij verzorgen dat de intocht van de Sint op een leuke manier verloopt en mogen meehelpen om het een mooi feest te 
laten worden. Tevens verzorgen wij de collecte en verzorgen de berichten in het Oostrums weekblad. Daarnaast 
proberen we er voor te zorgen dat de mensen die door ziekte de kerst niet thuis kunnen vieren, een attentie ontvangen. 
 
Wel zo fijn om te weten wie wat doet… 
Heeft u vragen of opmerkingen, spreek een van ons aan! Daar zijn we heel blij mee! 
 
 
 





                             

 

 

Info vanuit de gemeente ontvangen                      
op info@dorpsraadoostrum.nl: 

 
 
 
 

 
Beste Mensen van Oostrum, 
 
De gemeente ontving een verzoek tot het verwijderen van een of twee bomen in de Vlasakker in het gedeelte tussen de 
Randenrade en de Asselberghstraat. 
 
In dit gedeelte zijn in het verleden al eens bomen opgeruimd omdat deze ziek waren. In deze straat staan Carpinussen 
(haagbeuken) en deze boomsoort heeft vaak last van de Verwelkingsziekte. Er staat nu ook weer een boom op de rooilijst 
om komende winter opgeruimd te worden. Dit omdat deze ook met deze ziekte besmet is. De symptomen zijn dat ze 
verminderd in blad staan en vervolgens uiteindelijk doodgaan. 
 
Het verzoek tot het verwijderen van een of twee bomen kwam uit het gedeelte wat het dichtst tegen de Asselberghstraat 
aan ligt, hier zijn nog nooit bomen uitgevallen. Bij het verzoek tot verwijderen gemeenteboom verzoeken wij de aanvrager 
altijd om de mening te peilen van de omwonenden om zodat wij kunnen zien of er bezwaren zijn vanuit hen. 
We hebben een keurig overzicht gekregen van alle bewoners uit de straat en daarin werd bijna unaniem aangegeven dat 
men het liefst nieuwe bomen terug wilde met nieuwe beplanting. 
 
Omdat er in deze straat al problemen zijn met deze boomsoort en in de toekomst verder zullen ontstaan, zoals hierboven 
beschreven, hebben wij besloten om nu door te pakken en acht bomen te verwijderen en vijf bomen terug planten. 
We kunnen alleen aan de oneven kant bomen terugplaatsen omdat de bomen aan de kant met de even nummers boven op 
het riool staan. Met de huidige inzichten en volgens de laatste normen van het planten van bomen planten we in principe 
geen bomen meer op kabels en leidingen. 
 
We willen dus aan het breed gedragen verzoek van de straat gehoor gaan geven. We hebben de volgende verdeling 
gemaakt van de vijf nieuwe bomen.  In het vak waar nu boom 7 staat gaan we twee bomen terug planten, waar nu de zieke 
boom 6 staat een boom terug planten, in het vak bij nummer 1a een boom terug planten en in het vak waar nu de bomen   
2 en 4 staan komt er dan ook een terug. Qua beplanting zal dit in de lijn liggen van de vorig jaar opgeknapte Hoefslag, en 
voor de bomen gaan we een soort uitzoeken van de tweede grote, dat wil zeggen dat deze bomen maximaal tussen de               
10 en 15 meter groot kunnen worden. 
 
Mochten u nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht mail dan gerust: info@dorpsraadoostrum.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 



Lieve Kinderen,

Het is al weer even geleden dat we met de kermis bijna 
100 ballonnen hebben opgelaten.

Wat was dat een fantastisch gezicht op de kermis.

Op vrijdag 10 november met St. Maarten zou dan eindelijk de prijsuitreiking zijn.
Welke ballon is het verste gekomen en is natuurlijk ook gevonden!! 

De afgelopen 2 maanden rende ik elke morgen naar de brievenbus om te kijken 
of er een kaartje van de ballonenwedstrijd tussen de post zat.

Maar elke dag zaten er alleen rekeningen en reclame blaadjes bij ons in de brievenbus.
Waar zijn al die kaartjes dan gebleven?

Ik denk dat de ballonen zover weg zijn gevlogen, 
dat de mensen die de kaartjes hebben gevonden 

 de tekst op de kaartjes niet konden lezen.

Ondanks dit verdrietige nieuws hopen wij dat iedereen toch 
gezellig morgenavond naar het St. Maarten feest komt en 

er een gezellige avond van maakt.

Volgend jaar proberen we het gewoon weer opnieuw. 

’t Kermiscomité Oostrum 



 

Koor Harmony in kerk Oostrum op zondag 10 december   

 

In 1975 is dit koor door pastoor de Ceuster in Oostrum opgericht. Toen was Harmony nog een jongerenkoor en 
tweemaal per maand werd er in de kerk gezongen! Vanaf 2007 is John Wauben uit Beesel onze dirigent en is het koor 
een  andere weg ingeslagen.  

Koor Harmony treedt op tijdens de H. Mis op zondag 10 december en zij zullen kerstliedjes en andere stemmige 
nummers ten gehore brengen. Dus laat u verrassen, en kom op zondag 10 december om 9.30 uur naar de kerk in 
Oostrum. 

 

 

   

Collecte 
Decembercomité 

 
 

In de week van 20  t/m 25 november 2017  wordt  weer de jaarlijkse collecte voor 
het Decembercomité Oostrum gehouden.  
 

De collecte is bedoeld voor de organisatie van de intocht van Sinterklaas op 
Zondag 19 november en de traktatie voor onze Oostrumse kinderen deze dag.  
Ook willen wij met de opbrengsten uit deze collecte onze dorpsgenoten, die de 
feestdagen niet thuis door kunnen brengen, een hart onder de riem steken.  
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank,  
 
“Het Decembercomité”  



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!



 
Vur Mekaar! 
 
 
Wederom een mooi initiatief dat loopt via de Dorpsraad! Het Servicepunt gaat een vernieuwde opzet 
krijgen en er zal een heuse campagne aan gekoppeld gaan worden om dit bij ons onder de aandacht 
te brengen. Dit kunnen de Spitsbroeders alleen maar toe juichen. 
 
Waar het voorheen vanzelf sprekend was dat mensen in een dorp met elkaar in contact kwamen is 
dat al een tijd niet meer het geval, tenzij het gebeurd via een van de “Buurt WhatsApp groepen” die 
aan zijn gemaakt, op zich ook een mooi initiatief…  
 
Er zijn extra initiatieven nodig om de samenhang in het dorp te behouden en te versterken. Een van 
die initiatieven is dat een platvorm, “het huiskamerproject”, is opgezet om hulpvragen van 
dorpsgenoten, in de breedste zin van het woord, boven tafel te krijgen. 
 
Als je een hulpvraag hebt dan bel je, mail je, of je loopt eens naar binnen bij de tweewekelijkse 
inloop in de Watermolen. Daar maak je je probleem bespreekbaar en de inmiddels opgezette 
vrijwilligerspool zal het probleem zo nodig proberen te verduidelijken en kijken wat nodig is om 
samen tot een oplossing te komen.  
 
Zoals gezegd, een mooi initiatief!  
 

“We benne op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar om mekaar te hellepe niewaar” 
 
Wat de Spitbroeders op het puntje van de stoel laat doen zitten in het bericht vanuit de Dorpsraad is 
dat er een prijsvraag aan verbonden is! De Spitsbroeders winnen nooit iets en nu wordt er een 
prijsvraag uitgeschreven voor een mooie naam voor dit vernieuwde platform. Wij staan op scherp! 
Want buiten het feit dat wij in onze column graag vermelden dat je je aan kunt melden als vrijwilliger 
via vraagbaak@dorpsraadoostrum.nl schrijven we deze column eigenlijk alleen voor het droppen van 
de winnende naam. 
 
En na een avondje brainstormen denken de Spitsbroeders de winnende naam al gevonden te hebben 
voordat de prijsvraag goed en wel uitgeschreven is. “de VriendenDienst” zou er een kunnen zijn, 
maar ook “de Goeje Buur”, “Klaene Moeite” of “Gaer gedaon”.  
 
Toch gaan de Spitsbroeders voor “Vur Mekaar”.  
Want werken we in een dorp als Oostrum samen dan krijgen we veel Vur Mekaar, Vur Mekaar... 
 

“We benne op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar om mekaar te hellepe niewaar” 
 
 
Hojje wor! 
 
Spitsbroeders 
 
 
 



Buurtbusvrijwilligers gezocht  

voor de nieuwe buurtbuslijnen 
798-799 Omgeving Venray 
Heb je interesse? 
Bezoek dan onderstaande informatiebijeenkomst.  
Maandag 13 november om 19.00uur in de raadzaal gemeentehuis te Venray. 
Meer info? Mail dan naar buurtbus.limburg@arriva.nl of bel met Amanda Smits, tel. 
0615225691 

 

 

 

 

 



 

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 13 november 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: 
 

De mantelzorger centraal: Waar sta ik, de mantelzorger? 
We gaan in gesprek met mantelzorgers. 
 
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. 
 
 
 

a

Deze munten zijn nog 
geldig t/m

31 december 2017.

We zien je bij  
‘t Allemanscafé

‘t Allemanscafé|Mgr. Hanssenstraat 45|Oostrum



‘theater en poëzie’ 

een interactieve theaterbeleving in het huis van emotie en energie  

Hay Freriks dichtbundels Achter de Schermen (2008) en Met een Knipoog (2016); 
bundels na afloop in te zien en te koop.  

THÉÂTRE FLORAL Loevestraat 37 Horst             

7 december 2017 19.30u – 22.00u  
entree: € 14,50 (inclusief consumpties, bij ontvangst en na afloop) 

(pinnen is helaas niet mogelijk)  

50 plaatsen beschikbaar 

Aanmelden: uitsluitend via mailadres info@hayadvieseninterim.nl  

U ontvangt een bevestiging. Bij over inschrijving is een reservedatum beschikbaar.   

  Theater en Poëzie  

 ik schrijf ’n gedicht  jij schrijft ‘n gedicht 

 uniek, bijzonder  uniek en bijzonder 

 prachtig, allemachtig  prachtig en allemachtig                

ik schrijf een gedicht  jij schrijft een gedicht  

 ik draag het voor  jij draagt het voor                        

 ik perform   jij performt 

  ik schrijf ’n gedicht en jij schrijft ’n gedicht en  

ik draag het voor   jij draagt het voor  

De ambitie en mogelijkheid om het podium te nemen is geheel aan jou; alles is oké. 

de dichter 

op het podium 

jij, op het podium  

 



 
 
 

 

Op zondag, 29 oktober 2017 om 13:00 
uur werd de finalepartij van de mix-
dubbel gespeeld op het tennispark in 
Oostrum. De finale partij werd 
gespeeld tussen het team Astrid 
Vollenberg - Leon van Soest en Marian 
Gommans - Abe Hogeboom.            
De strijd werd uiteindelijk, na 3 sets 
gewonnen door Marian en Abe                   
( zie foto). 

Die dag zou tevens de finale-partij van 
de herendubbel worden gespeeld 
tussen Marc van Dijck - Paul van 
Haeren en Abe Hogeboom - Theo 
Clephas. Helaas kon deze finale partij 
door een blessure niet doorgaan en 
werd het eerst genoemde team als 
winnaars uitgeroepen. Na de 
prijsuitreiking aan de winnaars en 
andere finalisten werd er nog gezellig 
nagepraat. 

TCO een leuke, gezellige en sportieve club. Daar wil je bij horen! 
 
 
 
                        Activiteitenkalender   2017 

  

NOVEMBER  
  
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 





SVO   VOETBAL 
 

Jeugd    
 

Uitslagen    
zaterdag 4 november 2017    
Wittenhorst JO19-3 S.V. Oostrum JO19-1 1 - 1  
S.V. Oostrum JO17-1 Mifano JO17-1 2 - 6  
S.V. Oostrum JO15-1 Wittenhorst JO15-2 2 - 1  
ST Sparta'18/Kronenberg JO13-5G S.V. Oostrum JO13-2 0 - 4  
S.V. Oostrum JO11-1 Leunen JO11-2 9 - 2 Speler van de week Lars Clephas 
Sporting S.T. JO11-2G S.V. Oostrum JO11-2 2 - 12 Speler van de week Gijs Wijnhoven 
S.V. Oostrum JO9-1 SV Venray JO9-3 12 - 0  Speler van de week Siem Kessels 
S.V. Oostrum JO9-2 EWC'46 JO9-1 3 - 8  
ST America/Meterik JO9-1 S.V. Oostrum JO9-3 3 - 5 Speelster van de week Ellis 
S.V. Oostrum JO8-1 SV Venray JO8-2 15 - 3 Speler van de week Ward Clephas 
S.V. Oostrum JO8-2 Ysselsteyn JO8-2 4 - 4  
ST America/Meterik JO8-2G S.V. Oostrum JO8-3 2 - 6 Speler van de week Lars Kimman 
SVEB JO7-1G/SVEB JO7-2G  -   S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 12 - 15 Speler van de week Juul Kessels 
S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4   -   SSS'18 JO7-1/SSS'18 JO7-2 4 - 1 Speler van de week Job van Abswoude 
    
Programma    
zaterdag 11 november 2017    
S.V. Oostrum JO17-1 GFC'33 JO17-1 14:30  
Montagnards JO15-2G S.V. Oostrum JO15-1 11:30  
S.V. Oostrum JO15-2G ST SVEB/Sporting S.T. JO15-3G 13:00  
ST Sporting S.T./SVEB JO13-1G S.V. Oostrum JO13-1G 10:00  
S.V. Oostrum JO13-2 ST Sporting S.T./SVEB JO13-2G 10:00  
EWC'46 JO11-1 S.V. Oostrum JO11-1 11:00  
S.V. Oostrum JO11-2 SVOC'01 JO11-2 09:00  
Leunen JO11-3G S.V. Oostrum JO11-3G 11:15  
EWC'46 JO9-1 S.V. Oostrum JO9-1 10:00  
S.V. Oostrum JO9-3 SVOC'01 JO9-2 11:00  
FCV-Venlo JO8-1 S.V. Oostrum JO8-1 09:00  
SV Venray JO8-3 S.V. Oostrum JO8-2 11:00  
S.V. Oostrum JO8-3 H.B.S.V. JO8-2 11:00  
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2   -   SSS'18 JO7-1/SSS'18 JO7-2 11:30  
Ysselsteyn JO7-1/Ysselsteyn JO7-2  -  S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 10:30  
    
Senioren    
 
Uitslagen    
zaterdag 4 november 2017    
S.V. Oostrum Vet SSS'18 Vet. 2 - 0  
zondag 5 november 2017    
S.V. Oostrum 1 VVV'03 1 7 - 4  
Leunen 3 S.V. Oostrum 2 1 - 3  
SSS'18 4 S.V. Oostrum 3 2 - 0  
S.V. Oostrum 4 Kronenberg 2 afgelast  
SVOC'01 3 S.V. Oostrum 5  1 - 7  
S.V. Oostrum VR1 SV United/Resia/EWC'46 VR1 0 - 4  
    
Programma    
zaterdag 11 november 2017    
S.V. United Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
zondag 12 november 2017    
Excellent 2 S.V. Oostrum 2 11:00  
S.V. Oostrum 3 Blerick 4 10:00  
Meterik 4 S.V. Oostrum 4 10:30  
EWC'46 3 S.V. Oostrum 5 11:00  
S.V. Oostrum VR1 GFC'33 VR1 12:00  

 



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



 

Oostrum 2 boekt zakelijke                                                    
overwinning op Leunen 3 

 

 

Nadat er vorige week een klinkende 5-1 overwinning werd geboekt op de (gedeeld) koploper SVEB 2, wachtte ons 
vandaag een hele andere pot voetbal. Om definitief weg te komen uit de onderste regionen, moest er vandaag een 
overwinning worden geboekt op middenmoter Leunen.  

Om half 12 werd er afgetrapt op ijsbaan ’t Klaverblad in Leunen. Of ja, het was wel een grasveld, maar zonder spikes van 
een halve meter lang kon je niet op je benen blijven staan. Hoe dan ook, er moest gevoetbald worden.                                          
Na een moeizaam begin van beide kanten waren de eerste kansjes voor Leunen. Een aantal keer werd via de zijkanten 
de bal voorgegeven waardoor er rond het zestienmetergebied een aantal keer schoten gelost konden worden.                         

De spelers van Leunen hadden het vizier deze wedstrijd niet op scherp staan want de meeste ballen werden recht op de 
keeper geschoten. Oostrum probeerde in de counter een aantal keer gevaarlijk te worden maar tot heel veel dreiging 
leidde dit in de openingsfase niet. Totdat na ongeveer 25 minuten veteraan Dave Gerritsen de bal prima onderschepte 
op het middenveld en zo door kon stomen naar het vijandige doel. Zijn schot werd nog gekeerd door de Leunse 
doelman maar Remco Driessen stond, zoals een spits betaamd, op de juiste plek en kon de bal rustig in het lege doel 
schuiven.  

Redelijk tegen de verhoudingen in stond wel de 0-1 op het bord. Tot heel veel grote kansen kwam Leunen niet in de 
eerste helft waardoor met een 0-1 voorsprong de kleedkamers werden opgezocht. Na rust was de wedstrijd meer in 
evenwicht en begon het conditionele aspect zijn tol te eisen voor de gastheren uit Leunen. In vergelijking met Oostrum 
had Leunen een redelijke oude ploeg, en dan beginnen de beentjes iets meer tegen te werken na een uur voetballen.  

Hierdoor kon Oostrum er in de counter wederom gevaarlijk uit komen, waardoor Stan Litjens vanaf links naar binnen 
kon trekken en met een geplaatst schot de verre hoek zocht, en deze ook vond, met de 0-2 voorsprong tot gevolg. 
Helaas voor ons als team werd deze bal niet aangeraakt en is deze goal volledig toe te schrijven aan Stan zelf.                           

Niet veel later was het aan de andere kant kassa. Na een duidelijke overtreding, werd er door scheids niet afgefloten, 
waardoor de nummer 8 van Leunen de bal beheerst in de verre kruising schoot. De scheids deed het af met een knuffel 
voor slachtoffer Dave, zoals hij bij meerdere spelers op het veld deed. Het beloofde dus nog spannende momenten te 
worden. Ware het niet dat Remco Driessen wederom met scherp schoot en na een tegenaanval over meerdere schijven 
de bal beheerst met zijn chocoladebeen over de keeper heen lepelde, en via een polletje én de binnenkant van de paal 
binnen viel.  

Na dit moment was de wedstrijd gespeeld en probeerde Leunen nog wel wat te creëren maar tot hele grote kansen 
leidde dit niet meer. Koos Janssen deed zijn moment van vorige week nog eens dunnetjes over, waardoor de 
boswachter wederom gebeld moest worden. Uiteindelijk werd de wedstrijd prima uitgespeeld en konden de drie 
punten bijgeschreven worden, met een redelijke sprong in de rangschikking tot gevolg. Tevens gaan er geruchten dat            
er succes-berichten worden gestuurd door een van de moeders/supporters naar een van de leiders. Sinds deze gestuurd 
worden, hebben we nog niet verloren.  

Blijf hier dus vooral mee doorgaan!  

Volgende week verwacht ik dus weer een berichtje, zodat er gewonnen kan worden van Excellent. 



café
‘t Allejeugd

vrijdag 17 november 2017

                                          Tijd voor ‘t Allejeugdcafé                                         

’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


