
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

REDACTIE ADRES:                                                                                  
G. Smedts, Valkenkampstraat 14,                                                                                

5807 AN Oostrum ☎ 0478 – 58 46 42                                                                                  

Emailadres: weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

SLUITING AAN TE LEVEREN KOPIJ:                                                                           
ZATERDAG 18.00 uur 

FINANCIELE ZAKEN & ABONNEMENT:                                                                             

R. Arts, Eijckenhof 6, 5807 CH Oostrum  ☎ 06 - 51 26 99 58                  

Emailadres:  financieel.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

BEZORGKLACHTEN:   PERIODIEK   ☎ 0478 – 58 28 77 
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Uitnodiging feestelijke (her-) opening D’n Oesterham 
 

Wanneer: 
Op Vrijdag 9 november a.s. 

 
Programma: 

  17.00 – 19.00 uur Open huis.  
  19.00 – 20.00 uur Officiële opening door wethouder Anne Thielen 
   
De deuren staan voor u open vanaf 17.00 uur om het vernieuwde gemeenschapshuis D’n Oesterham te 
komen bekijken. Er is in relatief korte tijd enorm veel werk verzet en dit is zeker een bezoek waard. 

 
We hopen u te mogen begroeten op 9 november. 

 
Beheerster en bestuur gemeenschapshuis D’n Oesterham Oostrum 

 
 
 
 
  

Magnifique 
 

Nog een paar weken en dan is het zo ver!  
 

Kaartverkoop 
Kaarten voor Magnifique kunnen besteld worden bij slagerij Biermann- v.d. Eijnden. Elke maandag is er 
kaartverkoop in de Oesterham tussen 19.00u en 20.00u. Verder kunnen er kaarten gekocht worden via 
Cultura, Schoutenstraatje 8, Venray. Kaarten kosten €17,50 per stuk. 

Online bestellen kan ook. Ga hiervoor naar de website van SMT http://www.smtoostrum.nl/. Via de site kun je 
ook kiezen voor een particulier (€59,00) of zakelijk (€79,00) all-inclusive VIP-arrangement met entree, speciale 
ontvangst, hapjes en gratis drankjes gedurende de hele avond. Je kunt bij de reservering aangeven of je een 
zitplaats wenst. Het aantal zitplaatsen in de Evenementenhal is beperkt. 

Tot ziens, tot Magnifique! 

Jubilerende muziekvereniging SMT 

 

 



ZATERDAG  20 Oktober  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 Huisartsenpost. 

0900 – 8818  
Bij een melding van vernieling                                         

of overlast dan kunt u  zich wenden tot de wijkagenten 
van de Politie Venray-Oost      

 

Esther Kessels, Harry van der Kruijs, 
Peter Wefels en Esther van Lee 

                                                                                                                                                                                 

 Bereikbaar via  

GEEN SPOED, WEL POLITIE ?                                        

0900 – 8844 
Meldingsformulier: www.politie.nl 

Email: wijkagenten-venray-oost.venray-gennep@politie.nl 
 

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 

 

    “GEZELLIG ZONDAGMIDDAG”

14 oktober
28 oktober

.

15 okt. 19.30u. Repetitie orkest

17 okt. 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 

20 okt.  Inzamelen oud papier

28 okt. Allerzielenviering

3 nov. Magnifique 



Zondag 14 okt. 9.00 uur: Bedevaartsmis van de parochie Oirlo! 
                 (Pastoor B. Clemens) (Koor van Oirlo)

 Hanny Steenkamer-Hoogenes, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  

Dinsdag 16 okt.  9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)   

Zondag 28 okt.  9.30 uur: Allerheiligen- en Allerzielendienst (Pastoor) (Harmonie SMT) 

  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	08.00	uur	op	te	geven	bij	vicevoorzitter
 Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  0478-584031.              
 

Onze dierbaren herdenken en levend houden in onze herinnering...

Onze samenleving bestaat tegenwoordig uit een zeer uiteenlopende groep mensen. Ieder met ver-
schillende normen, waarden en tradities. Mede hierdoor is de beleving van afscheid nemen of het 
herdenken van onze naasten enorm veranderd... Vanuit deze gedachte zal dit jaar de derde editie 
van het initiatief ‘Òs gemis’ plaats vinden. Dit om iedereen binnen de gemeenschap van Oostrum 
een plek en de gelegenheid te bieden om hun overledenen in een sfeervolle omgeving te gedenken. 
Een herdenkingsbijeenkomst voor jong en oud, vrij toegankelijk voor iedereen. Alleen of samen met 
anderen stilstaan bij onze dierbare overledenen, ongeacht waar deze begraven of gecremeerd zijn. 

Zet alvast in je agenda: Òs gemis; een avond waar voor iedereen ruimte zal zijn voor verbonden-
heid, herkenning, samenzijn en beleving. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 10 november 
2018, vanaf 18.30 uur op begraafplaats Trans Cedron in Oostrum. Verdere info volgt nog... 
Kijk ook eens op www.osgemis.nl voor meer info en een foto-impressie van eerdere edities.



uitnodiging

ui
tn

od
ig

in
gGraag nodigen wij u uit voor 

de sfeervolle presentatie van onze 
beeldhouw & groenworkshops 

voor het najaar 2018  & 
het voorjaar 2019 op

vrijdag 26 oktober en 
maandag 29 oktober 
van 19.00 – 21.00 uur

zaterdag 27 oktober en 
zondag 28 oktober 

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



 

Best leden van de KBO en alle ouderen van Oostrum, 
Op dinsdag 30 oktober vindt er een bijeenkomst plaats met als thema 
Brandveiligheid.                               
KBO en Brandweer Noord Limburg werken samen aan een brandveilige woonomgeving. 

Een van de belangrijkste onderwerpen, die aan bod komen is:  hoe kan ik een brand voorkomen.  Daarbij komt ook aan 
de orde het signaleren van brand en adequaat handelen indien er toch brand uitbreekt. 

De middag wordt gehouden van 14.00 uur – 16.00 uur, afhankelijk van het aantal deelnemers in d’n Oesterham                               
of de Watermolen. 

Het zal een leuke, interactieve, leerzame, maar ook gezellige middag worden. 

Wij rekenen op een grote opkomst tenslotte:  veiligheid gaat boven alles 

Wilt u deelnemen aan deze middag, dan kunt u zich opgeven bij de secretaresse:  Ellie Jeucken, telefoon 0478-586052 of 
mail hwjeucken@home.nl  

 

BRANDVEILIG LEVEN: VAN EN VOOR IEDEREEN. 

 
 
 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
Rondleiding vernieuwde schouwburg Venray  
 
Datum:  dinsdag 23 oktober 2018 
Plaats:  Schouwburg Venray  
Aanvang:  19.00 uur. 
 

Paul Franssen, 
directeur-bestuurder van de vernieuwde schouwburg Venray ontvangt 
ons 23 oktober om 19.00u en verzorgt vervolgens een inspirerende 
rondleiding.                                                                                                                                  
Hij geeft ons een kijkje voor en achter de schermen.                                                              
Hier kunnen max. 30 personen aan deelnemen.                                                             
Zijn er meer aanmeldingen dan wordt een 2e avond georganiseerd. 

Ben je geïnteresseerd dan kun je je aanmelden tot 17 oktober via de mail 
bij: secr.zijactiefoostrum@hotmail.com. 

                                            
 

 
 

 



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



 
 
DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
 
Datum: donderdag 8 november 2018 
Plaats: Congrescentrum Het Forum,  
  Elmpterweg 50, Roermond 
Aanvang: 10.00 uur tot 16.30 uur 
Kosten:       € 15,00 per persoon 
Thema:       Vrouwenpower  
 
 
 
Programma: 
 
10.00 – 10.30 u.  Ontvangst met koffie en thee 
 
10.30 – 12.30 u.  Ochtendprogramma 
 

 Welkom door dagvoorzitters Ietje Heemels en Yvonne de Groot 
 Meditatieve viering door kring Zuiderpoort en Mariëlle Beusmans 
 Jaarrede door voorzitter Marion Vreuls 
 Huishoudelijk gedeelte met behandeling van de formele stukken 
 Presentatie over de NVR door Marijke Jongbloed. Zij is bestuurslid van Nederlandse Vrouwen 

Raad. Zij vertelt wat de NVR voor jou kan betekenen. En hoe zij werken aan de 
vertegenwoordiging van vrouwen zowel in binnen en buitenland. 

 Presentatie door Willemien Koning over de VN. Zij is voorzitter LTO Vrouw en Bedrijf én 
vrouwenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, zij vertelt over haar ambassadeurschap 
bij de VN. Zij constateert in Europa een steeds grotere kloof tussen vrouwen op het 
platteland en in de stad. 

 
12.30 – 14.00 u.  Lunch  
 
14.00 – 16.00 u.  Middagprogramma 
 

 Ledenwijzer quiz! Wie wordt de ZijActief kenner van 2018? 
 Zangeres Suzan Seegers verrast met prachtige klassiekers uit de pop- en theatermuziek en 

zelfgeschreven liedjes. Samen met haar vaste pianist Marc-Peter van Dijk laat Suus je 
voelen alsof je thuis bij haar op de bank zit. 

                                     
16.00 – 16.30 u.                Afsluitend drankje 
 
 
De Algemene Ledenvergadering vindt plaats in Congrescentrum Het Forum, Elmpterweg 50 in  
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 26 oktober 2018 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 8 november 2018! 





Glasvezel in Oostrum, ook voor u! 
 

Di.   09 okt.  Aanvang 20.00 uur Informatieavond Pelgrimshuis, Smakt 
Wo. 10 okt.  18.30 – 20.00 uur Inloopbijeenkomst Watermolen, Oostrum 
Wo. 24 okt.  18.30 – 20.00 uur Inloopbijeenkomst Trefpunt, Holthees 
Do.  25 okt.  18.30 – 20.00 uur Inloopbijeenkomst Watermolen, Oostrum 
Wo. 31 okt.  18.30 – 20.00 uur Inloopbijeenkomst Watermolen, Oostrum 

Na 31 oktober start aannemer Spitters met de detailengineering. Dan is het niet meer mogelijk om de aansluiting nog 
gratis binnen te krijgen. U kunt dan nog wel aanmelden maar betaalt dan een eenmalige eigen bijdrage. 

U kunt het inschrijfformulier ingevuld inleveren tijdens de inloopbijeenkomsten of bij één van de Glasweb-teamleden.  
 

Met vriendelijke groet, 
Glasweb-team Oostrum,  

Leo Lenssen, Oostrum 
Bas Kühnen, voozitter dorpsraad Oostrum 
Coert Voesten,  Ghünenbeek 19,  5807 CE  Oostrum 
Ton Alders,  Vera Oostrum 
John Creemers, zeilmakerij Creemers Oostrum 
Maurice Janssen,  Finidi Oostrum   
 

Verder kunt u met al uw vragen en hulp bij het aanmelden terecht bij: 
• Electro Gommans, Hoofdstraat 37, Oirlo 
• Welcom bij Kivits, de Bleek 58-60, Venray 
 
W: www.glaswebvenray.nu M: info@glaswebvenray.nu:  T: 0478-206960 
 

 

Lezing: bossen en bomen van de ijstijd tot nu 
 
Op maandagavond 15 oktober organiseert IVN Geijsteren-Venray een lezing over 

bossen en bomen van de ijstijd tot nu. De lezing start om 20:00 uur in zaal de Kemphaan, Kennedyplein 1 in Venray 
en wordt verzorgd door Gert Reijnen. De toegang voor leden is gratis en voor niet-leden € 2. 

 
In de negentiende eeuw werd ons laatste oerbos, het 
Beekbergerwoud, gekapt. Welke oerwouden of 
natuurbossen werden daarvoor gekapt en wanneer 
gebeurde dat? Wat is er gebeurd met de bossen in ons 
land en hoe zijn we er mee omgegaan? 

Gert Reijnen ging op zoek naar antwoorden op deze 
vragen en leerde veel over de geschiedenis van de 
Nederlandse bossen, vanaf de laatste ijstijd tot nu. 
Deze geschiedenis van de bossen werd bepaald door 
de bevolkingsgroei, de economie en de technische 
ontwikkelingen. Het houtgebruik leidde uiteindelijk tot 
een bijna volledige vernietiging van onze bossen. 
Gelukkig is ons bosoppervlak weer toegenomen van 2 
tot ruim 10%. Kom kijken en luisteren en vul het 
verhaal aan met uw eigen kennis. 

  
  
 





 

Herfstvakantie-activiteit bij de Paardekop 
 
Op dinsdag 16 oktober organiseert IVN Geijsteren-Venray van 10.00 tot 12.00 uur  

een hele leuke herfstvakantieactiviteit voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De startplaats is het startpunt van het 
natuurleerpad aan de Peelken 2 in Ysselsteyn.  
Deelname is gratis. Aanmelden via mail bij jacobs_marleen@hotmail.com 

 
In het natuurgebied De Paardekop, iets 
voorbij Ysselsteyn, ligt een mooi 
natuurleerpad met leuke mogelijkheden.  
Vanaf de uitkijktoren zie je nog een 
stukje Peel zoals het er vroeger uitzag en 
als we geluk hebben loopt hier misschien 
wel een schaapskudde. Verder zie je bij 
helder weer verschillende kerktorens van 
de omliggende dorpen. Heb je geen 
hoogtevrees, dan moet je zeker de trap 
met 100 treden beklimmen. Verder 
kunnen we in dit gebied gronddiertjes 
zoeken en diersporen herkennen. Op de 
route zijn ook enkele mooie 
speeltoestellen om op te ravotten. 
We zijn in de natuur, dus trek laarzen of 
goede schoenen aan en natuurlijk kleren 
die nat en vies mogen worden. 
 

 
 

Werken in de natuur: Leef je uit in de natuur! 
 
Op zaterdag 13 oktober organiseert IVN Geysteren-Venray van 9:30 tot 12:30 uur een natuurwerkdag voor jong en 
oud bij de Bakelse Dijk. Kom in actie voor de natuur in Venray en meld je aan door een mail te sturen naar 
mts.weijers@comveeweb.nl onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en leeftijd.  

 
Deze activiteit is geschikt voor iedereen die graag 
buiten is: volwassenen, kinderen met ouders en 
grootouders. Dus geschikt voor jong en oud, ook al heb 
je geen ervaring met landschapsonderhoud. Vooraf is 
er instructie hoe om te gaan met zaag en snoeischaar. 
Wat gaan we doen? Een mooi stuk hei groeit dicht met 
berkenbomen. Dat is niet altijd goed voor de dieren en 
planten die van de zon en de open plekken houden, 
zoals hagedissen, vlinders, en vogels die er op insecten 
jagen. Wij gaan met zijn allen de berkenbomen 
omzagen, zodat deze plek openblijft en de dieren 
kunnen zonnen. Wanneer er gezaagd is, mogen van de 
gezaagde stammetjes hutten worden gebouwd door de 
kinderen. IVN heeft veiligheid hoog in het vaandel 
staan. Er zijn voldoende mensen aanwezig om de 
activiteit te begeleiden.  
 

 
Tip: draag stevig, waterdicht schoeisel en warme kleren die vies mogen worden.  
Route: bij rotonde Deurnseweg/Middenpeelweg afslaan richting Vredepeel (Zeeland). De Bakelsedijk ligt halverwege, 
ter hoogte van een stroomhuisje. 
 
 





 

Rustige seniorenwandeling St. Servaasterrein  
 
Op donderdag 18 oktober organiseert IVN Geijsteren-Venray om 14:30, op het terrein 
van de St. Servaas, een wandeling voor senioren met als thema ‘bomen en hun 

geheimen’. De wandeling start op de parkeerplaats van de Aldi, D’n Herk 96, het makkelijkst te bereiken via de ingang 
Henri Dunantstraat. Deelname is gratis. 

 
De wandeling is bedoeld voor senioren, voor wie de 
reguliere wandelingen van IVN Geysteren-Venray te 
lang zijn of het tempo te hoog ligt. U wilt toch ook 
genieten van het buiten zijn en de natuur om u heen? 
U bent van harte welkom, of u nu op eigen kracht 
loopt of met behulp van een rollator,  scootmobiel of 
met een rolstoel (met begeleider). Het sociale aspect 
is heel belangrijk.  
 

Volgroeide, oude bomen zijn in ons land een kostbaar 
bezit. Alleen door goede en duurzame bescherming 
kunnen ze oud worden en ons met hun verschijning 
verwonderen. Bomen doen er mensengeneraties over 
voordat ze volgroeid zijn en kunnen enorme 
afmetingen krijgen. Dit soort bomen zijn een 
levensgemeenschap op zich en herbergen tal van 
andere samenlevingen. Bovendien zorgen ze voor 
verkoeling. Er is uitgerekend dat door de 
aanwezigheid van grote bomen in een stedelijke 
omgeving de temperatuur op warme dagen wel 2-3°C 
lager blijft.  
 

We gaan diverse bomen bewonderen. De aanplant 
van bomen op het terrein van de St. Servaas heeft 
grofweg in twee perioden plaatsgevonden en laat 
duidelijk een verschillende aanpak zien. De oudste 
aanplantingen dateren uit de periode van 1900-1910, 
met de bouw van de eerste instelling vanaf 1905 (toen 
nog aangeduid als St. Servatius gesticht).  

De tweede periode van aanplanting vond plaats tussen 1950 en begin jaren zestig, na het herstel van de oorlogsschade 
en de bouw van een aantal nieuwe gebouwen voor administratie en ondersteuning (die ook weer gesloopt gaan 
worden). De gidsen zullen bij de rondwandeling vertellen over specifieke soorten, naamgeving en typische kenmerken, 
maar u kunt vooral genieten van de schoonheid van bomen. 
 
 
 
 



 

 

de Koninklijke Notariële Beroeps organisatie (KNB) bestaat 175 jaar! 

Mathijsen&Weijs Notariaat viert dat graag samen met u                                                                                                 
op zaterdag 3 november a.s. van 10.00 - 13.00 uur 

 

Op deze dag kunt u bij ons terecht voor een gratis testamentenscan of informatie over het levenstestament.                          
Door vele wetswijzigingen zijn testamenten vaak niet meer up-to-date. 

 

Uw testament: 

Op 1 januari 2003 is het erfrecht en op 1 januari 2010 is de Successiewet (de wet die de belasting over het erven en 
schenken regelt), drastisch  veranderd en per 1 januari 2013 is de eigen bijdrage regeling in het kader van de zorg/WLZ 
eveneens ingrijpend veranderd. Het is dus belangrijk om te laten controleren of uw testament nog up-to-date is. 

 

Uw levenstestament: 

Een levenstestament is een document, opgesteld en vastgelegd bij de notaris, waarin u uw wensen en instructies 
doorgeeft aan de mensen en instanties om u heen, voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf uw 
belangen niet meer kunt behartigen. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de situatie dat u door een ongeluk of door 
ziekte zelf niet meer in staat bent om belangrijke zaken - privé of zakelijk - te regelen. Maar u kunt ook een 
levenstestament maken als u bepaalde zaken niet zelf meer wilt regelen en het prettiger vindt dat een ander dat voor u 
doet. 

 

Geïnteresseerd: 

 

U kunt zich aanmelden via mail@notarisvenray.nl met vermelding van uw naam en telefoonnummer.                                                   
We zullen u dan een bericht sturen op welk tijdstip u wordt verwacht bij ons.  

We zullen voor u 10 minuten reserveren voor een kort gesprek met de notaris of de kandidaat-notaris.                                     
Mocht hieruit blijken dat een vervolggesprek wenselijk is, dan kunnen we dat voor u ter plekke inplannen.                                  
Voor dit 10 minuten-gesprek moet u zich wel vooraf even aanmelden. 

Uiteraard staat er een kopje koffie of thee voor u klaar met wat lekkers erbij. 

 

Graag tot ziens in de Dr. Poelsstraat 10 te Venray 

Team Mathijsen&Weijs Notariaat 

Tel: 0478-586100 

Like ons op FB, dan blijft u op de hoogte van de laatste nieuwtjes. 

 



SVO   VOETBAL 
 
 

Jeugd    
 
    
Uitslag    
 
zaterdag 6 oktober 2018    
Juliana Mill JO19-2 S.V. Oostrum JO19-2 1-5  
S.V. Oostrum JO17-1 ST SV United/BVV'27 JO17-1 3-5  
Ysselsteyn JO15-1G S.V. Oostrum JO15-1 6-3  
S.V. Oostrum JO13-1G   -   ST SVS/ExcellentWesterbeekse Boys JO13-1 8-0  
S.V. Oostrum JO13-2 RESIA JO13-1 1-2  
ST Meterik/America JO11-1 S.V. Oostrum JO11-1 3-2  
S.V. Oostrum JO11-2 Ysselsteyn JO11-1 4-2 Speler van de week Stijn Dirks 
Leunen JO10-1G S.V. Oostrum JO10-1 6-3  
SV Venray JO10-2 S.V. Oostrum JO10-2 22-0  
Ysselsteyn JO10-2 S.V. Oostrum JO10-3G 8-13  
S.V. Oostrum JO9-1 Wittenhorst JO9-3 10-1 Speler van de week Thijn Linders 
Leunen JO9-2G S.V. Oostrum JO9-2 6-5 Speler van de week Luuk Laurensse 
ST America/Meterik JO9-2G S.V. Oostrum JO9-3 14-2  
SV Venray JO8-4 S.V. Oostrum JO8-1 3-8 Speler van de week Floor Janssen 
SV United JO7-1/JO7-2 S.V. Oostrum JO7-1/JO7-2 18-6 Speler van de week Juul Kessels 
 
    
Programma    
 
zaterdag 13 oktober 2018    
ST Astrantia/SV Milsbeek JO19-1   -   S.V. Oostrum JO19-1 14:30  
S.V. Oostrum JO19-2 VCA JO19-2 15:00  
RESIA JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1 14:30  
ST Sparta'18/Kronenberg JO15-2G   -   S.V. Oostrum JO15-1 13:15  
ST Astrantia/SV Milsbeek JO13-1G   -   S.V. Oostrum JO13-1G 11:30  
ST SV United/BVV'27 JO13-3G S.V. Oostrum JO13-2 11:00  
S.V. Oostrum JO11-1 SVOC'01 JO11-1 09:00  
S.V. Oostrum JO10-1 Blerick JO10-2 09:00  
S.V. Oostrum JO10-3G SV Venray JO10-3 09:00  
S.V. Oostrum JO9-1 Ysselsteyn JO9-1 11:00  
S.V. Oostrum JO9-3 ST DEV-Arcen/RKDSO JO9-1 11:00  
S.V. Oostrum JO8-1 ST America/Meterik JO8-1G 11:00  
S.V. Oostrum JO7-1/2 S.V. Oostrum JO7-3/4 11:30  
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 



Senioren    
    
Uitslagen    
 
zaterdag 6 oktober 2018    
S.V. Oostrum Vet. SV Ysselsteijn Vet. 8-1  
zondag 7 oktober 2018    
Hegelsom 1 S.V. Oostrum 1 2-0  
Wittenhorst 4 S.V. Oostrum 2 4-0  
Sportclub Irene 5 S.V. Oostrum 3 0-4  
S.V. Oostrum 4 Leunen 4 4-3  
S.V. Oostrum 5 Sporting S.T. 3 4-3  
Hegelsom VR1 S.V. Oostrum VR1 Verplaatst  
    
Programma    
 
donderdag 11 oktober 2018    
Vitesse'08 2 S.V. Oostrum 2 20:00  
zaterdag 13 oktober 2018    
Merselo Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
zondag 14 oktober 2018    
S.V. Oostrum 1 GFC'33 1 14:30 Pupil van de week Bas Meijerink 
S.V. Oostrum 2 EWC'46 2 12:00  
S.V. Oostrum 3 Sparta'18 3 10:00  
Wittenhorst 8 S.V. Oostrum 4 09:30  
S.V. Lottum 4 S.V. Oostrum 5 10:00  
 
 

077-320 9700

www.vanleendertbv.nl



                       Activiteitenkalender   2018 
                         Kijk voor de Digitale kalender op: www.dorpsraadoostrum.nl/kalender
  

OKTOBER  

  
11 Workshops “Muzikaal Sprookje”i.k.v. 100 jr SMT Harmonie
11 Herfstwandeling KBO
11 Hart & Vaatziekten (bij Vrouwen) Zijactief
15 Computeren KBO
16 Wittem (3-Dorpen) KBO
17 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
22 Creatieve middag met bewegen KBO
24 Spellenmiddag De Zonnebloem
24 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
29 Computeren KBO
29 Rondleiding vernieuwde Schouwburg Zijactief
30 Themamiddag Brandveiligheid KBO
31 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
  

NOVEMBER  

  
2 Jaarvergadering bij Back in Time De Karklingel
2-9-2016 Inhaaldagen Najaarscompetitie TCO
3 Uitwisseling met de Gagel (Oostrum) TCO
3	 Magnifique	in	de	Evenementenhal	 Harmonie
5 Creatieve middag met bewegen KBO
7 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
8 Algemene Ledenvergadering (in Roermond)  Zijactief

9 HEROPENING   “D’N OESTERHAM” 
12 Computeren KBO
13 Kienen KBO
13 Carnavalshoeden Zijactief
14 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
16 Sint Maarten 
17 Herfsttoernooi TCO
19 Creatieve middag met bewegen KBO
21 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
23 Zittingsavond De Karklingel
24 Zittingsavond De Karklingel
25 Intocht St Nicolaas 
26 Computeren KBO
28 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
29 Avond over de jacht Zijactief



SINT MAARTEN 
VIERING OOSTRUM

Lampionnen-optocht

Toneelstukje Sint Maarten

Prijs voor mooiste zelf-geknutselde lampion

Vuurkorf

Marshmallows om te roosteren

Muziek en gezelligheid……

VRIJDAG 16 NOVEMBER
Dorpsplein, 18.30 uur

TOT DAN! 

Het Sint Maarten Comité
(Chantal Schut, Inge Künen, Jacqueline Janssen en Karin Hoedemaekers)

Deelname is geheel op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor schade, ongeacht de wijze waarop deze verkregen is. Ouders zijn 
verantwoordelijk voor hun eigen kinderen. 

De viering begint om 18.30 op 
het dorpsplein met een 

optreden van drumgroep Hit-it! 
Daarna aansluitend het vertrek 

van de lampionnenoptocht 
(route Dorpsplein-

Geijsterseweg-
Witte Vrouwenstraat -

Watermolenstraat-Randenrade-
Vlasakker-Dorpsplein).

Na de tocht is er bij de vuurkorf 
iets lekkers te eten en drinken, 

met muziek van Ut Göt.

• Voor kinderen gratis drinken 
en iets lekkers.

• Tegen kleine vergoeding:
Koffie/thee + lekkers (€ 1,-)

Marshmallow-sticks (50 ct per 2) 

• Een bus voor een vrijwillige 
bijdrage is aanwezig. Zo 

kunnen we ervoor zorgen dat 
ook komende jaren deze 

viering georganiseerd kan 
worden.

We bedanken alle vrijwilligers 
die deze avond helpen mogelijk 

te maken!



“ Zo zorgen we in ons dorp voor elkaar “

SERVICEPUNT Oostrum
Wat doet het servicepunt?
Het helpen om mensen met elkaar in verbinding te brengen.

Hoe werkt het Servicepunt?
• Tweewekelijks inloop spreekuur in de Watermolen 

waar de HULPVRAAG besproken kan worden
• U kunt met uw HULPVRAAG of HULPAANBOD 

terecht op:
• Telefoonnummer: 0478-206966 (bericht inspreken)

• Ons emailadres: Servicepunt@dorpsraadoostrum.nl  
We nemen dan contact met u op.

P.s. Aan een website/ App wordt gewerkt

Het Servicepunt is onderdeel van 

Voor en Door Oostrum
Vraag      + Aanbod      = HULP = SAMENWERKEN



kaarten en info: www.smtoostrum.nl

LEX UITING 
FRANS POLLUX 

ORKEST O.L.V. HENK HOUBEN 
SLAGWERKGROEP  O.L.V. 

RAYMOND STARMANS 
HELEN NILLESEN 

ROY VERBEEK 
GÉ TITULAER 

BEN RUHL 
PROJECTKOOR 

DANSHUIS VENRAY 
PIPER 

JAMBO AFRIKA DANS 

3 NOVEMBER 
20:00 UUR 

EVENEMENTENHAL VENRAY

MagnifiqueMagnifique
100 Jarig Jubileum 

Muziekvereniging SMT 
Oostrum


