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16 november 2017

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 18 november helemaal in Dokkum, en anders ga je maar lekker voor 
de televisie zitten kijken. 
 
KOM JIJ OOK?? GEZELLIG!! OP ZONDAG 26 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                                                               
                                             

 

    



ZATERDAG  2 December 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 
                                                                                                                                                      
29 nov   11.00 tot 12.00   Oesterham                                                                                                                                        
13 dec   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
27 dec   11.00 tot 12.00   Watermolen

18 nov. 09.00u. Inzamelen oud papier

19 nov. 10.30u. Optreden jeugdorkest en jeugdslag 
  werkgroepen Leunen/Oostrum                            
  bij Loohorst

20 nov. 18.30u. Repetitie jeugdorkest                                       
  (de Baank Leunen)                                           
20.00u. Repetitie orkest 

21 nov. 19.30u. Repetitie orkest (de Baank Leunen)

22 nov. 13.30u. M4L blokfluitgroep

 14.30u. M4L instrumentengroep

 15.45u. Leerlingen slagwerk

 19.00u. Repetitie Hit-it

20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 

26 nov. Intocht Sinterklaas

2 dec. Inzamelen oud papier

16 dec. Inzamelen oud papier

16 dec. Kerstconcert

24 dec. Opluistering Kerstvieringen

30 dec. Inzamelen oud papier



Zondag 19 nov. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Gemengd Koor)
                 Sint Caeciliaviering van het Gemengd Koor!

 voor de leden en overleden leden van het Gemengd Koor,  
 overleden ouders Sikes-Rutten en overleden familie, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.       

Dinsdag 21 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.        
         

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! 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 17 november 2017 
 G R A N D I O Z E    K I E N A V O N D 
 In Café Zaal ‘t Veule 
 Veulenseweg 49, 5814 AB  Veulen 
 Tel. 0478-581928 
 Aanvang 19.30 uur 
 Zaal open 18.30 uur 
 Prachtige en waardevolle prijzen te winnen. 
 Opbrengst is voor de Invaliden Sport- en BelangenVereniging Venray e.o. 
 



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.

RICHMOND WOON- EN EETKAMER MEUBELEN

RICHMOND tafels, stoelen en kasten 
van de modellenlijn Oakdale, BIJ HENK BOVEE

NIEUW PRIMA PASSEND BIJ ONZE KEUKENS
www.keuken-badwinkel.nl



                                                                                                                 Onderweg   16 november 2017 

Beste Oostrumse kinderen, 
 

Wat is er in Oostrum toch aan de hand, 
het vorige persbericht was echt een misverstand. 

Maar maak je vooral geen zorgen, 
wij komen naar Oostrum, niet morgen maar 10x overmorgen. 

 
Zondag de 26ste november, zoals verwacht, 

wordt er door Sint, een serieus bezoek gebracht. 
Om kwart over twee zal in Oostrum de Arrivatrein stoppen, 

zij zullen mij en de pieten op de losplaats droppen. 
 

Probeer vooral nog een aantal nachten lekker te dromen, 
voordat wij , echt in Dokkum aan land komen. 

Maar eenmaal daar voet aan wal te hebben gezet, 
gaat het feest beginnen, das weer dolle pret. 

 
Piet heeft inmiddels brievenbussen in de school gedropt, 
die door jullie eigen werkjes lekker vol worden gepropt. 

Daar gaan wij weer lekker ontspannen van genieten, 
zodra daar tijd voor is, samen met de pieten. 

 
Eerst moeten wij nog dagen dobberen op de boot, 
turend over het water, wat is de zee toch groot. 

Wij kijken er naar uit, en komen er aan, 
kunnen niet wachten om van boord te gaan. 

 
Ondertussen tijd om jullie verlanglijstje in te vullen, 

want onze magazijnen puilen uit van de spullen. 
Helaas moeten wij het geduld nog op de proef stellen, 

maar geef niet op, ook wij zijn aan het aftellen. 
 

Tot de volgende week. 
 

Groetjes van Sint en zijn Pieten 
 
 

  





DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 

Verstand op nul 
 
Datum:  dinsdag 21 november 2017 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang:  20.00 uur. 
 

 
  
 

Ruud Lenssen, professionele documentairemaker,               
presenteert ons de documentaire “Verstand op Nul”. 

“Verstand op nul” is een hartverwarmende documentaire                     
over 4 mensen met een licht verstandelijke beperking en zij                  
laten daarin zien dat ook zij  ‘gewoon mensen’ zijn.                                 
Gefilmd in de regio Venray. 

De film duurt 55 minuten. Ruud Lenssen neemt een van de 
hoofpersonen mee en samen geven zij een inleiding en uitleg en 
staan jullie na de vertoning ook graag te woord. 

 

 

Workshop Heelal en Sterren voor jongeren 
 
 

Jongeren IVN Geijsteren-Venray organiseert op 
zaterdagavond 18 november 2017 een workshop Heelal en 
Sterren voor jongeren (van 11 tot 16 jaar). Deze workshop 
onder leiding van Clasien van Kampen start om 19:00 uur bij 
het voormalige voetbalterrein van Geysteren, 
Oostrumseweg 34 in Geysteren.                                                
Deelname is gratis, echter wel graag uiterlijk 17 november 
aanmelden via info@ivn-geysteren-venray.nl met 
vermelding van naam en leeftijd.                                        
Kledingadvies: warme kleding. 
 

Kijken naar de sterrenhemel spreekt altijd tot de verbeelding. Hoever weg staan de sterren?                                                     
Komt er een einde aan die enorme zwarte ruimte? Is er misschien 
ergens ver weg iemand die naar de aarde kijkt met dezelfde vragen? 
Niet alleen astronomen stellen zich deze vragen, ook bij veel jongeren 
spoken deze vragen door het hoofd als ze de nachthemel bekijken. 
Jongeren IVN Geysteren Venray biedt aan jongeren van 11 tot 16 jaar 
de workshop Heelal en Sterren aan. Tijdens deze avond is het nieuwe 
maan, de maan is dan niet te zien. Lekker donker dus en dat is ideaal 
als je naar de sterren wilt kijken. We gaan we op zoek naar de Poolster, 
Grote Beer, Cassiopeia en Zwaan. Als we naar deze hemelfenomenen 
speuren, zullen we vanzelf nog een paar andere opvallende zaken 
tegenkomen: vliegtuigen, satellieten, planeten en mogelijk zelfs 
vallende sterren of kometen. De deelnemers krijgen uitleg over een 
sterrendraaikaart en over navigeren met hulp van de sterren. Genoeg 
te zien, te vertellen en te beleven dus. Kleed je warm aan want bij helder weer gaan we natuurlijk naar buiten. 
Voor de deelnemers is het leuk om vooraf de app ‘Night Sky’ te installeren en hiermee al eens te experimenteren. 
Mocht het regenen of bewolkt zijn, dan zorgen we voor een alternatief programma binnen.  





  Lezing Klimaatverandering 
 
 

Op maandag 20 november organiseert IVN Geijsteren-
Venray een lezing met als thema klimaatverandering. 
De lezing start om 20:00 uur in zaal de Kemphaan, 
Kennedyplein 1 in Venray en wordt verzorgd door 
geoloog Hans de Jong.  
De lezing is gratis voor leden van IVN-Geijsteren-Venray.                                                                      
Niet-leden betalen een bijdrage van € 2. 
 
Door de opwarming van de aarde neemt de hoeveelheid 
zeeijs in de Arctische Oceaan gestaag af. Het jaarlijkse 
oppervlakteminimum is nog maar tweederde van wat het 
rond 1980 was, aldus de website van het KNMI.                     
 

Maar kijken we naar de afgelopen augustusmaand in Nederland, dan blijkt er geen enkele dag met een temperatuur 
boven de 30 graden te zijn en slechts drie dagen met meer dan 25 graden. Een koude augustus dus. Bestaat de 
opwarming van de aarde eigenlijk wel echt? 
 
Om dit te weten te komen, moet je naar heel veel 
verschillende aanwijzingen zoeken, dan pas kun je er voor 
jezelf een goed oordeel over vormen.                                                                
 
En dan blijkt dat er veel meer nuances zijn dan verwacht.  
 
Geoloog Hans de Jong neemt toehoorders tijdens deze 
lezing mee naar het verre verleden en weer terug in de 
veranderende wereld van het klimaat. 
 
 
 
Publiekswandeling: bomen in herfst en winter 
 

 
Op zondag 19 november organiseert IVN Geijsteren-Venray een 
publiekswandeling met als thema bomen in herfst en winter.            
Deze excursie over het terrein van St. Servaas start om 10:00 uur bij 
de parkeerplaats van de Aldi (D’n Herk 96) in Venray, het 
gemakkelijkst te bereiken via de Henri Dunantstraat.                          
Deelname is gratis.  
 
Rond 19 november hebben de meeste bomen hun blad verloren, 
hoewel een aantal ook nog wat herfstkleuren laat zien. We hebben 
niet perse blad nodig om bomen te herkennen. Op grond van vorm, 
schorsstructuur, knopvorm en kleur kunnen we een heel eind komen. 
Daarnaast komt door het ontbreken van het blad het silhouet van de 
bomen beter naar voren en wordt de aandacht als vanzelf naar andere 
kenmerken getrokken.  
Tijdens deze wandeling lopen we over het terrein van St Servaas.                
De aanplant van bomen op dit terrein heeft grofweg in twee perioden 
plaatsgevonden en laat duidelijk een verschillende aanpak zien.                      
De oudste aanplanten dateren uit de periode rond 1900 en de tweede 
periode vond plaats rond 1960. De gidsen zullen de deelnemers 
verschillende mooie bomen laten zien en vertellen over de specifieke 
soort, naamgeving en typische kenmerken, maar vooral ligt de nadruk 
op het genieten van de schoonheid van de bomen in het najaar.   

 





 

 

 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 



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



 
     Equestrian Centre “De Peelbergen” te Kronenberg. 
 

Met vele zijn we woensdag 8 november op 
excursie bij het nieuwe paardencentrum:  
Het onthaal was hartelijk. Nadat iedereen aanwezig was                      
werden we in 2 groepen gesplitst. 
Het is een geweldige mooie locatie, en de uitleg van het reilen en 
zeilen van het binnen en buiten gebeuren waren erg duidelijk en 
verrassend. Enkele ruiters konden ons hun talenten tonen.  
Door vele ruiters en paarden wordt er de dresseur of spring kunst 
beoefend. Wekelijks worden er veel wedstrijden gehouden, waar ook 
grote prijzen voor de ruiters zijn te winnen. 
 
 

Na een leerzame rondleiding konden we binnen lekker warm worden,                   
onder het genot van een stukje appeltaart met slagroom.                                                                                                                   
En nog gezellig na kletsen met een  drankje.  
Voor we het wisten was het alweer tijd om naar huis te gaan. 
 
We kunnen terug kijken op een mooie leerzame middag, en wil je nog eens terug bij mooi weer om van de mooie 
terrassen  en omgeving te genieten? iedereen is van harte welkom en het is zeker de moeite waard. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                              
 
 
 

 
 

Creatieve middag, krans van wc rolletjes 
 
Datum:  maandag 20 november 
Aanvang: 13.30 uur 
Opgave:  uiterlijk vrijdag 17 november bij Tonny Duijn,                                                                                                                         
  email: secr.kbo.oostrum@hotmail.com, tel. 584396 
Meenemen: wc rolletjes, pen, liniaal, schaar, evt. lijmpistool en dingetjes om midden                                                            
op de bloemen te plakken (8 stuks) 
 
Nadat we de afgelopen weken deze vazen hebben bewerkt met  
muurvuller (met een prachtig resultaat), gaan we nu  
een krans van wc rolletjes maken. 
 
Wilt u liever kaarten maken, breien, haken of gewoon gezellig een kopje koffie 
 drinken, u bent van harte welkom.  
 
Kom vrijblijvend naar de Watermolen.  
 
Wij zien u graag  maandag 20 november 
  
 
 



 

 
Onder het genot van een 
hapje en een drankje 
heten wij u welkom op: 

 
Donderdag  10:00 - 20:00 
Vrijdag  10:00 - 17:00 
Zaterdag  10:00 - 17:00 
Zondag            11:00 – 16.00 

 

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

                                                                                    
 
 
 

        

Kom genieten van onze gezellige kerstsfeer 

  
  

  
  

 



 

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 26 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”  

 

                     Activiteitenkalender   2017 
  

NOVEMBER  
  
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



‘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  

 



SVO VOETBAL 
 
Jeugd    
 
Uitslagen    
zaterdag 11 november 2017    
S.V. Oostrum JO17-1 GFC'33 JO17-1 2 - 2  
Montagnards JO15-2G S.V. Oostrum JO15-1 1 - 7  
S.V. Oostrum JO15-2G ST SVEB/Sporting S.T. JO15-3G 4 - 4  
ST Sporting S.T./SVEB JO13-1G S.V. Oostrum JO13-1G 9 - 1  
S.V. Oostrum JO13-2 ST Sporting S.T./SVEB JO13-2G afgelast  
EWC'46 JO11-1 S.V. Oostrum JO11-1 9 - 4 Speler van de week Guus Cornelissen 
S.V. Oostrum JO11-2 SVOC'01 JO11-2 1 - 6 Speler van de week Jairo 
Leunen JO11-3G S.V. Oostrum JO11-3G 7 - 2  
EWC'46 JO9-1 S.V. Oostrum JO9-1 4 - 4 Speelster van de week Levi Palmen 
S.V. Oostrum JO9-3 SVOC'01 JO9-2 15 - 0 Speler van de week Nick 
FCV-Venlo JO8-1 S.V. Oostrum JO8-1 3 - 6 Speler van de week Ridvan Terzioglu 
SV Venray JO8-3 S.V. Oostrum JO8-2 3 - 8  
S.V. Oostrum JO8-3 H.B.S.V. JO8-2 0 - 8  
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2   -  SSS'18 JO7-1/SSS'18 JO7-2 17 - 4 Speler van de week Jesper Voesenik 
Ysselsteyn JO7-1/Ysselsteyn JO7-2  -  S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 4 - 0 Speler van de week Milan Coumans 
    
Programma    
zaterdag 18 november 2017    
SV Venray JO19-4 S.V. Oostrum JO19-1 15:00  
S.V. Oostrum JO15-1 SV Venray JO15-3 13:30  
Montagnards JO15-3G S.V. Oostrum JO15-2G 13:30  
S.V. Oostrum JO13-1G FCV-Venlo JO13-2 10:00  
Melderslo JO13-2 S.V. Oostrum JO13-2 10:30  
SV Venray JO11-9-G S.V. Oostrum JO11-2 10:00  
S.V. Oostrum JO11-3G Wittenhorst JO11-6 09:00  
Kwiek Venlo JO9-3 S.V. Oostrum JO9-3 10:00  
S.V. Oostrum JO8-1 Blerick JO8-3 09:00  
S.V. Oostrum JO8-2 Merselo JO8-1 09:30  
SSS'18 JO8-2 S.V. Oostrum JO8-3 10:30  
S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4  -  S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 09:30  
maandag 20 november 2017    
S.V. Oostrum JO11-1 Meterik/America JO11-2 19:00  
    
Senioren    
 
Uitslagen    
zaterdag 11 november 2017    
S.V. United Vet. S.V. Oostrum Vet. afgelast  
zondag 12 november 2017    
Excellent 2 S.V. Oostrum 2 1 - 7  
S.V. Oostrum 3 Blerick 4 1 - 5  
Meterik 4 S.V. Oostrum 4 5 - 2  
EWC'46 3 S.V. Oostrum 5 8 - 2  
S.V. Oostrum VR1 GFC'33 VR1 0 - 10  
    

Programma    
zaterdag 18 november 2017    
S.V. Oostrum Vet. SV Leunen Vet. 17:00  
zondag 19 november 2017    
Belfeldia 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
S.V. Oostrum 2 SSS'18 3 12:00  
SV United/BVV'27 2 S.V. Oostrum 3 09:30  
S.V. Oostrum 4 America 3 10:00  
S.V. Oostrum 5 Melderslo 3 10:30  
ST SVEB/Sporting ST VR2 S.V. Oostrum VR1 11:00  
 



                                               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
  



ZITTINGS-AOVENDEN KARKLINGELS 
 
Vreejdag 24 nevember en zaoterdag 25 nevember zien wèr de jaorlekse 
zittings-aovenden van òs Carnavalsvereniging.  
 
Zaal open: 19:15 uur 
Ánvang:  19:45 uur 
 
Weej verzuuke iederieén op tied anwezig te zien, omdat we iederieén de 
kans wille gaeve um ’n goeie plats te bemachtige. We hope hier mit te 
vurkome dat hieéle tòffels bezet werre gehalde. 
 
D’r zien nog kaarte vur de vreejdag en de zaoterdag verkriegbaar (Pries € 12,50,-).  
Dees zien te koeëp beej: 
 
Arjan Kempen, Hoefslag 5  06-22626238 
 
De Kemmissie Zitting 
 
 
 

 

Oostrum 2 boekt ruime overwinning op Excellent 2 

 

Nadat er vorige week een degelijke winstpartij uit het vuur werd 
gesleept, volgde vandaag de wedstrijd tegen hekkensluiter Excellent 2, uit Oploo. Er werd wederom gespeeld op een 
ijsbaan, dit keer op sportpark Het Domein. Na een matige warming-up bleek na het startsignaal dat dit de stilte voor de 
storm was, want Oostrum was los! Kans na kans werd gecreëerd en er werd achterin vrijwel niks weggegeven.                       
Het was daarom ook vreemd dat de 1-0 viel door een redelijk knullig moment tussen de Oplose keeper zijn 
verdedingsmaat. De keeper schoot de bal snoeihard tegen de rug van zijn medespeler waardoor de bal in het net 
verdween. Vanaf dat moment begon Oostrum nog beter te voetballen en werden er steeds meer pogingen op doel 
ondernomen. De 2-0 werd gemaakt door een perfect uitgevoerde vrije trap van Willem van Leendert, waardoor Dave 
Gerritsen bij de tweede paal prima afrondde. Kort daarvoor had “topmiddenvelder” Jac Cuijpers nog een wereldkans om 
zeep geholpen, waarbij zelfs zijn vader riep om een wissel. Even later maakte Jac zijn fout goed en schoot hij van randje 
zestien de 3-0 binnen. Giel Oudenhoven probeerde vlak voor rust nog een trucje, maar op FIFA heb je daarvoor 4 
sterren nodig en Giel had dit duidelijk niet waardoor de bal over de zijlijn verdween. Vlak voor rust zette Stan Litjens de 
4-0 ruststand op het scorebord, nadat een perfecte Oostrumse aanval werd afgerond met een hard schot van Stan.               
Na de thee werd er bij Oostrum iets rustiger aangedaan waardoor Excellent meer aan de bal was. Oostrum bleef 
daarentegen de gevaarlijkste ploeg en creëerde de meeste kansen. Wederom door een knullig moment achterin bij 
Excellent werd de bal in eigen doel gewerkt, door een goeie smash, zoals bij volleybal wordt gehanteerd. De 
scheidsrechter keurde de goal desondanks goed. Na een wederom perfect uitgevoerde aanval van Oostrum werd Joep 
Cornelissen diep gestuurd waarna een prima voorzet volgde op Jac, die nu wel rustig bleef en de 6-0 binnenschoot.               
De 7-0 werd op het scorebord gezet nadat een diepe bal op Joep Cornelissen langs de keeper werd getikt door Joep en 
daarna simpel binnen kon worden getikt. Oostrum was de tweede helft wel minder maar was nog steeds de betere 
partij. Nadat er een positiewisseling plaatsvond – centrale verdediger Lars Hanen werd gewisseld met spits Stan Litjens 
omdat Lars nog nóóit in een officiële wedstrijd gescoord heeft – werd het achterin onrustiger en werden er meer 
kansen weggeven dan nodig was, tegen een Excellent wat eigenlijk niet bij machten was om iets te creëren.                  
Hierdoor viel na een omschakeling de 1-7, maar werd er wel een ruime overwinning geboekt.                                                              
Volgende week wacht weer een wedstrijd tegen eveneens middenmoter SSS’18, waardoor er volgende week uit een 
ander vaatje getapt moet worden.   Volgende week wordt er wel de nul gehouden! 

 

 



 

 

 

 

Bent u de 50 gepasseerd en nog geen lid van de KBO?  

 

Lees dan verder: 

Er zijn veel goede redenen om lid te worden van de KBO : 

Wij pleiten o.a. voor: 

 Een goede en betaalbare gezondheidszorg 
 Uw inkomen, behoud van de AOW, de hoogte daarvan en uw pensioen 
 Voldoende, betaalbare, veilige en voor ouderen geschikte woningen 
 Een goed geregeld, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer 

 

Service o.a.: 

 Informatie en verwijzing 
 Ouderenadvisering 
 Rijbewijskeuring vanaf 75 jaar voor € 30.00 
 Belastingservice 

 

Activiteiten: 

 Er zijn allerlei activiteiten voor leden. Men kan deelnemen aan cursussen, informatiebijeenkomsten 
of aan één van de vele activiteiten op sociaal of recreatief gebied. 

 

Extra voordeeltjes: 

 Het ledenmagazine Nestor en het regioblad De Schakel (10 keer per jaar) 
 Interessante kortingen (via de ledenpas) op o.a. (zorg)verzekeringen, rijbewijskeuring, diverse 

evenementen en beurzen 
 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat 

De contributie bedraagt € 20.00 per jaar.  

Wilt u ook lid worden en gebruik maken van alle voordelen die hieraan verbonden zijn?                         

Vul dan het formulier in en bezorg dit bij het secretariaat. (zie briefhoofd) 

zie ook onze website: www.kbo.limburg.nl - afdelingen - Oostrum, of http://oostrum.dorpenvenray.nl/kbo-oostrum 

 



www.utgot.nl 
 

Ut GÖT  en Zwarte piet 
 

                  
 

Joekskapel Ut GÖT zal weer samen met zwarte pieten door Oostrum 
trekken en wel op Woensdagavond 29 november. 

 

                             
 

Dit jaar zal Joekskapel Ut GÖT op een aantal vaste plaatsen muziek maken waarbij de 
zwarte pieten lekkernij voor de kleintjes zullen hebben. 

Op iedere plaats zal ca. 15 minuten muziek gemaakt worden. 
 
Om 18.00 uur zullen we starten op De Horik 

nabij het speeltuintje.  
 

Omstreeks 18.25 uur zullen we op de 
Kloosterstraat sinterklaas liedjes ten 

gehoren brengen. 
 

Vanaf hier trekken we verder en zullen om 
ongeveer 18.50 uur onze muziekale noten 

laten horen op de Jofferspas. 
 

Samen met de zwarte pieten trekken we dan 
door naar de Oostertienweg, waar we rond 

19.20 uur zullen spelen. 
 

Het laatste optreden van Ut GÖT en de 
zwarte pieten zal plaatsvinden om omstreeks 

19.45 uur nabij het speeltuintje op de van 
Broekhuizenstraat. 



 
 
 
 
 
 
 

AANMELDINGSFORMULIER 
Lidmaatschap KBO t.b.v. Ledenadministratie 
 
Persoons/adres/overige gegevens 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
 

HOOFDBEWONER MEDEBEWONER 

NAAM 
 

  

VOORLETTER(S) 
 

  

TUSSENVOEGSEL 
 

  

STRAAT 
 

  

HUISNUMMER 
 

  

POSTCODE 
 

  

WOONPLAATS 
 

  

TELEFOONNUMMER 
 

  

E-MAIL ADRES 
 

  

GESLACHT M/V 
 

  

GEBOORTEDATUM 
 

  

NAAM VERZORGINGSHUIS 
 

  

KAMERNUMMER 
 

  

NAAM AFDELING 
 

OOSTRUM IDEM 

 
 
 
MET INGANG VAN: …………………………………. 
 
 
HANDTEKENING” …………………………………. 
 



www.utgot.nl 
 

 

 
 
NAAM:    LEEFTIJD:    STRAAT: 
 
 

JONGEN/MEISJE 
 
Lever deze tekening in tijdens het rond trekken van Joekskapel Ut GÖT met zwarte 
pieten op 29 november en maak kans op een leuke prijs. 
 



 INTOCHT                      
 SINTERKLAAS 

 

Wanneer? Zondag 26 november 2017 
 
Tijd?  14.15 uur 
 
Waar? Bij het spoor aan de kant 
 van het oude rangeerterrein 
 
Wat? Ontvangst Sinterklaas met de 
 harmonie. 
 
Daarna?  Samen met de harmonie naar 
 d’n Oesterham… feestje!! 
 
Tip  Zet iets op je hoofd zodat je 
 naam goed te zien is voor de 
 Sint en zijn pieten. 
 
 
Voor iedereen een fijn Sinterklaasfeest  
 

“Het Decembercomité”  

 

Vet veel zin in!!! 


