
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Hallo lieve kinderen in Oostrum,  
 

Op zaterdag 17 november kom ik eindelijk weer aan in Nederland! Dit 
keer helemaal in Zaandijk. Jammer genoeg is dat nogal ver weg van 
Oostrum, maar ik hoop wel dat jullie lekker voor de televisie zullen zitten 
om alles te volgen.  
 

Het goede nieuws is dat ik een week later, op zondag 25 november 
aankom met de trein in Oostrum en dit jaar met maar liefst 10 pieten.  
 

Maar let op! Dit jaar niet op de gebruikelijke 
plaats bij de loswal, maar aan de overkant.                            
Op de achterste parkeerplaats, nog achter de 
fietsenstallingen, mogen jullie je dit jaar verzamelen.  
 
Natuurlijk komen er ook dit jaar weer, na de St. Maartenstocht, twee brievenbussen op 
school te staan. Gaaf als jullie weer een mooie tekening, een vraag, knutselwerkje of iets 
anders moois, in de brievenbus gaan stoppen. In het Oostrum’s Weekblad zal ik een 
antwoord proberen te geven op een aantal van jullie vragen.  
 
 

Dit jaar heb ik nog een speciaal verzoek! Ik zou het super 
tof vinden wanneer jullie aan de slag gaan om zelf een 

vlag te maken en deze mee te nemen naar de intocht. Niet te groot, ongeveer net zo 
groot als een A4 of een A3 papier (hoe groot dit is weten je papa of mama wel).  
 

Geef de vlag een mooi kleurtje en maak het vast aan een stok. En dan maar zwaaien 
als de trein er aankomt. Dan kan ik jullie van nog verder af al zien staan! 
 

Hopelijk zien we jullie allemaal op zondag 25 november in de prachtig 
verbouwde Oesterham! 
 

Ik zal daar ook een prijsje geven aan twee kinderen die iets moois hebben gemaakt. 
En dit keer ook aan de mooiste vlag! Goed idee, toch? 
 

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  17 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 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”

11 november
25 november
9 December

12 nov. 20.00u. Repetitie orkest

14 nov. 13.30u. Repetitie M4L

 15.30u. Leerlingen slagwerk

 19.00u. Repetitie Hit-it

20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 

16 nov. Hit-it bij St. Maartensviering

17 nov. Inzamelen oud papier

25 nov. Intocht Sinterklaas



Zondag 11 nov. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Venray’s Gregoriaans Koor)   

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

Dinsdag 13 nov.  9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)   

Zondag 18 nov. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Gemengd Koor)
                 Sint Caeciliaviering van het Gemengd Koor! 

  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.       
     

Beste bewoners van Oostrum, 
 
U komt in de komende periode weer een aantal berichten in dit blad tegen van 
het decembercomité. 
Wat is het decembercomité eigenlijk, wie zijn wij en wat doen wij? 
 
Wie? 
Inge Künen, Jan Kreutz, Elke Euwes, Susanne Jeucken, Floor Zwets, Leonie Roth, 
Anne Arts en Jules Kreutz. 
 
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! 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Wie wil ons helpen bij het telen van                            
aardbeien en asperges? 

 
Wij zijn op zoek naar versterking van ons team! 

Wij bieden afwisselende werkzaamheden                              
op zaterdagen en in de vakanties. 

 
Vanaf 14 jaar ben je van harte welkom! 

 
Heb je interesse of vragen? 

 
Mail naar mtsjeuken.deswart@telfort.nl 

Maatschap Jeuken- de Swart, altijd vers! 
Stationsweg 82 Oostrum 

Tel. 0478- 582678 
 



GEZINSVIERING 
 

 
   

  KERSTSPEL OPGAVE:  
 
 
Ook dit jaar spelen we weer het kerstspel op kerstavond. Het spelen van het kerstspel is een fijne traditie aan het 
worden zo voor de start van Kerstmis. Of u nu vaak in de kerk komt of helemaal niet, de kerstgedachte wordt uitgebeeld 
en de kinderen vinden het super leuk om mee te doen. De sfeer en ambiance van de kerk is prachtig. 
 
We spelen het spel op:  
 

MAANDAG 24 december 2018 om 17.00 uur in de kerk van Oostrum. 
 
Iedereen is van harte welkom! 
 
Heel bijzonder dit jaar is dat we gebruik gaan maken van EIGEN GEMAAKTE KOSTUUMS. 
Hoe fantastisch is dat! Er is een werkgroep heel druk in de weer geweest met het maken van deze prachtige nieuwe 
kostuums, zodat we niet meer hoeven te lenen. Het is echt schitterend geworden. 
Wij willen dan ook deze werkgroep heel hartelijk bedanken voor de inzet! 
 
Kom allemaal kijken of meedoen. 
 
De rolverdeling is ook al bekend. Denk aan de verteller, Gabriel, Maria, Jozef, een Romeinse soldaat, de herbergier, 
herders, de koningen en engeltjes… het liefste een heleboel….! 
 
 

Heb je zin om mee te doen? 
Kinderen in alle leeftijden kunnen mee doen! 
 
Geef je dan op via een briefje, mailtje, appje bij: 
 
Liedy Janssen: liedypierrejanssen@ziggo.nl  06-36160116  
Helga Cornelissen: rhcornelissen@kpnmail.com  06-23719560 
Leonie Roth: jorisenleonie@home.nl   06-23130071 
 
Vermeld er even bij welke rol je graag wilt spelen. Als je dat niets uit maakt,                                                                                              
mag je dat ook zeggen. We hopen dat er veel mensen komen kijken en mee gaan doen! 
 
Hartelijke groeten, 
 
Werkgroepje kerstspel: Meneer pastoor, Helga Cornelissen, Liedy Janssen en Leonie Roth. 
 

 



Atag, Pelgrim, Etna of Siemens voor zeer concurrerende prijzen.
U koopt nergens goedkoper.

Nieuwe apparatuur 
in uw keuken?  

En…. 1. Bij ons krijgt u echte garantie op het geleverde werk!
2. Montage door eigen vakkundige monteurs! 

Henk Bovee Horst
Handelstraat 13  •  T 077- 397 90 00  •  www.bovee.nl

Al bijna 50 jaar hét vertrouwde adres voor keuken, badkamer en tegelwerken.

www.keuken-badwinkel.nl

077-320 9700

www.vanleendertbv.nl



                “Wist u Dat....”  

 De Dorpsraad de schakel is tussen u en de gemeente 
 Er wordt gewerkt aan de “Dichtligtijden” van de spoorwegovergang door Pro-rail 
 We de conceptplannen voor Paschalis hebben ontvangen 
 Men hier een 2- en 4sterren hotel met trouwlocatie wil vestigen 
 Er veel wegwerkzaamheden plaatsvinden op dit moment. 
 We bijna de uitslag krijgen van het handhavingsverzoek dat er ligt bij het RUD in 

zake de geur- en geluidsoverlast van Rixona. 
 U de bijgewerkte dorps-agenda kunt vinden op www.dorpsraadoostrum.nl. 
 Er zich nog véél mensen voor 31 oktober hebben aangemeld voor Glasweb. 
 Er een gesprek is gepland met gemeente, dorpsraad en initiatiefnemers inzake de 

stagnerende bouwplannen in Oostrum Oost. 
 Er in november opnames worden gemaakt in Oostrum door een 

documantairemaker. 
 Er gewerkt wordt aan een ontmoetingsplek buiten bij de Watermolen en hier een 

jonge Oostrumse ontwerper zijn eerste ideeën aan het uitwerken is. 
 De Groencommissie aan het kijken is naar een juiste plek voor het planten van een 

“Rabobank honingboom”. 

Spellenmiddag de Zonnebloem afdeling Oicastrum 

Op woensdagmiddag 24 oktober hadden we een spellenmiddag in het Gemeenschapshuis 
“De Linde” in Oirlo.          

Hierbij waren 26 gasten en 19 vrijwilligers aanwezig.                            
Een gezellige club ! Eerst begonnen we natuurlijk met een lekker 
kopje koffie en een heerlijk stuk Limburgse vlaai. Daarna ontstonden er vanzelf                         
8 groepjes die meteen aan het spellen gingen. Het was heel gezellig, je kon zien dat de 
mensen plezier hadden. Er werd veel gelachen en met spanning gespeeld.                          
Naast de spellen als sjoelen, Jenga waren er ook voor sommige onbekende spellen. 

Een echte hersenkraker was dan ook zeker Triominos.                                                                                  
En het spel Super Six werd ook vele malen gespeeld. Bleek maar weer eens:                                    
Je bent nooit te oud om iets te leren!!!  Een ontspannen soms spannende middag                        
(aan de rode koontjes te zien)!                                                                                                                  
Met dank aan alle vrijwilligers en in het bijzonder de spelcommissie:  

 Anny,Fien, Nel en Joseph 

 

 





 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.  
   
Carnavalshoeden 
 
Datum:  dinsdag 13 november 2018 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang:  20.00 uur. 
 

De avond over carnavalshoeden en schmink wordt gepresenteerd 
door Josje Wolters uit Venlo.                                                                                                 

Zij heeft carnavalshoeden bij zich in allerlei modellen,                       
opgepimpt in diverse kleuren en van verschillend materiaal.  

Deze kunnen gepast en bekeken worden.                                                                                                                               

 

Op deze avond zal zij ook iemand uit de zaal schminken en ons laten zien dat 
we op een eenvoudige manier onszelf kunnen schminken. 

 

Avond over de jacht 
 
 
Datum:  donderdag 29 november 2018 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang:  20.00 uur. 
Opgave:                vóór 12 november 2018 
 
 
Ton en Annemie van Elst komen ons die avond verrassen met 
jachtverhalen, jachthoornblazers en wildhapjes. 
 
Er worden beelden op het scherm gepresenteerd en verhalen verteld.  
 
Een kok verzorgt de wildhapjes en 9 jachthoornblazers verzorgen het 
muzikale gedeelte. 
 
Wil je deze avond bijwonen, dan kun je je vóór 12 november 2018 
opgeven via de mail bij:  secr.zijactiefoostrum@hotmail.com 

 
 

 





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!





ZITTINGS-AOVENDEN KARKLINGELS 
 
Vreejdag 23 nevember en zaoterdag 24 nevember zien wèr de jaorlekse                            
zittings-aovenden van òs Carnavalsvereniging. Ok dit jaor denke we d’r ien 
geslaagd te zien een moj programma vur ollie ien mekaar te zette mit 
butedäörpse artiesten en van aege bòjjem.  
 
Dit wilde nie missen, ge kunt de kaarte hale op de volgende daag: 
 
LET OP, de verkoeëp leeje is verplátst nor Zaoterdag 
 
Verkoeëp leeje: Allemanscafé Aostrum 

Zaoterdag 10 Nevember tusse 17:00 en 19:00 
  

(Ge mugt maximaal 4 kaarte p.p. mit neme) 
 

Vreeje verkoeëp: Allemanscafé Aostrum 
Zondag 18 Nevember tusse 15:00 en 16:00 
Pries € 12,50 ,- 

 

Noa de vreeje verkoeëp zien d’r nog kaarte áf te hale beej: 
 

Arjan Kempen, Hoefslag 5 
 

De Kemmissie Zitting 
 
 

 

  Collecte       Decembercomité 
 
In de week van 19 t/m 24 november 2018  wordt 

weer de jaarlijkse collecte voor het Decembercomité Oostrum gehouden.  
 

De collecte is bedoeld voor de organisatie van de intocht van Sinterklaas op 
Zondag 25 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”  



“ 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



 
 
 
 
 
Lekker... herfst! 
 
Maanden aan een stuk mooi weer. Zon, zee, terras, zwemmen, buiten leven, wandelen, op de fiets, 
kortom zomer. Het ging maar door, zelfs na 21 september was er geen verandering te bemerken. 
Maar afgelopen week was hij dan eindelijk daar: de herfst. 
Voor sommige mensen een tijd van somber en duister. Van lusteloos en weinig energie. Van vallende 
blaadjes, beginnende kou en duister weer. Voor een enkeling wellicht zelfs de start van een 
winterdepressie. Maar niet voor de Spitsbroeders! 
Voor ons is dit juist de periode van lekker samen op de bank. Van met een mok koffie en een stuk 
chocolade voor de haard. Van zondagmiddag toepen in een bruin café met een glas speciaal bier. Een 
donkere dubbel uiteraard. En van uitgebreid tafelen, stoofpotje met een goed glas rode wijn, aan een 
vol bezette tafel met familie en vrienden. Heerlijk! Daarbij worden alle activiteiten natuurlijk begeleid 
door een melancholisch gedragen muziekje op de achtergrond. Radiohead? Bear’s Den? Of misschien 
een classic van Johnny Cash? 
De herfst, volgens de astronomie startend op 23 september, maar dit jaar praktisch gezien pas net 
begonnen. Lang op gewacht en uiteindelijk toch gekomen. Gelukkig! Zoals gezegd zaten de 
Spitsbroeders er onderhand ook wel een beetje naar uit te kijken. Naar de lange donkere avonden. 
Niet dat we van die duistere figuren zijn, maar gewoon omdat we houden van de wisseling van de 
seizoenen. Na maanden van zon werd het tijd voor wat bezinning rond het vuur. Even terugtrekken 
in huis en goede gesprekken in plaats van frivool rond dartelen in de zon. 
De herfst, natuurlijk ook de tijd van een zondagmiddag wandeling in de Geijsterse bossen. Want zeg 
nou zelf, deze periode is stiekem toch de mooiste tijd om door het bos te struinen? Over dat 
gekleurde tapijt van bladeren stappen, beukenootjes en eikels onder de voeten, zakken vol mee naar 
huis om mee te knutselen, de zon die laag door het dunner wordende bladerdek valt. Alleen wel 
even oppassen dat je op de terugweg naar huis niet wordt verblind door diezelfde laag staande zon 
en iemand uit de schoenen fietst... 
En dan thuis aangekomen, het begint toch koud te worden, lekker de haard aan en met een grote 
mok chocomel en dikke sokken op de bank kruipen. Liefst onder een dekentje. Tijd voor bezinning en 
voor terugkijken.Tijd voor herdenken en herinnering. Tijd ook voor Òs Gemis. Weliswaar niet op de 
bank voor de haard, maar lekker in de buitenlucht op Trans Cedron. 
Òs Gemis, een prachtig initiatief dat aanstaande zaterdag 10 november voor de tweede keer wordt 
georganiseerd. Hét moment om je dierbaren samen met anderen of alleen te gedenken. En natuurlijk 
is de herfst daarvoor de uitgelezen periode. Donker, dicht bij elkaar, eerst samen stilstaan en daarna 
samen bouwen aan nieuwe herinneringen. 
Want dat is toch wel waar de Spitsbroeders mee willen afsluiten. Wij vinden de herfst een heerlijke 
tijd. Een tijd om te spellen, te proosten en te vieren. Maar dat alles wordt vooral heerlijk als je het 
samen doet. Dus ook al dalen de temperaturen, komt de regen met bakken uit de lucht gevallen en 
lijken de avonden korter te worden: zoek elkaar op en kom samen. Want dan pas is de herfst echt de 
periode waar wij naar hebben uitgekeken. 
 
Hojje wor! 
 
 Spitsbroeders 
 



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

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” 
11 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen 
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 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen 
25 Intocht St Nicolaas 
26 Computeren KBO
28 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
29 Avond over de jacht Zijactief

  

DECEMBER  
  
3 Creatieve middag met bewegen KBO
4 Tussen Kunst & Kitsch Zijactief
5 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
9 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen 
10 Computeren KBO
11 Kienen KBO
12 Optreden bij de KBO Ysselsteyn-Vredepeel Aostrumse Zangkompeneej
12 Kerstmiddag KBO
12 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
18 Kerstavond Zijaktief
19 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
19 Kerstviering De Zonnebloem
26 Inloopmorgen in de Watermolen KBO



SVO   VOETBAL 
 

 
Jeugd    
    
 
Uitslag    
 
zaterdag 3 november 2018    
 
ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 4-0  
ST SVS/Excellent/Westerbeekse Boys JO19-2G - S.V. Oostrum JO19-2 1-3  
MVC'19 JO17-2 S.V. Oostrum JO17-1 2-15  
S.V. Oostrum JO15-1   -  ST America/Meterik JO15-1G 1-1  
Leunen JO13-1 S.V. Oostrum JO13-1G 0-4  
ST Sporting S.T./SVEB JO13-2G S.V. Oostrum JO13-2 7-2  
S.V. Oostrum JO11-1 ST SV United/BVV'27 JO11-2 10-2  
ST SVEB/Sporting S.T. JO11-1 S.V. Oostrum JO11-2 11-1  
S.V. Oostrum JO10-1 Hegelsom JO10-1 9-2  
S.V. Oostrum JO10-2 SVEB JO10-1 2-17  
S.V. Oostrum JO10-3G SVEB JO10-2M 8-2  
Merselo JO9-1 S.V. Oostrum JO9-1 2-18 Speler van de week Noah Stroher 
S.V. Oostrum JO9-2 Wittenhorst JO9-3 2-8 Speler van de week Guus Camps 
S.V. Oostrum JO9-3 Sparta'18 JO9-2G 2-5  
S.V. Oostrum JO8-1 Leunen JO8-2 17-0 Speler van de week Mats Peerlings 
S.V. Oostrum JO7-1/JO7-2 S.V. Oostrum JO7-3/JO7-4 20-18 Speler van de week Giel Jeucken 
    
Programma    
 
zaterdag 10 november 2018    
 
Ysselsteyn JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 15:00  
S.V. Oostrum JO19-2 Boekel Sport JO19-3 15:00  
Sportclub Irene JO17-2 S.V. Oostrum JO17-1 15:00  
Hegelsom JO15-1G S.V. Oostrum JO15-1 13:30  
Ysselsteyn JO13-1 S.V. Oostrum JO13-1G 12:30  
S.V. Oostrum JO13-2 MVC'19 JO13-3G 10:00  
Melderslo JO11-1G S.V. Oostrum JO11-1 09:15  
S.V. Oostrum JO11-2 ST SV United/BVV'27 JO11-2 09:00  
Venlosche Boys JO10-2 S.V. Oostrum JO10-1 09:00  
S.V. Oostrum JO10-2 Blerick JO10-4 09:00  
S.V. Oostrum JO10-3G ST Sporting S.T./SVEB JO10-1 09:00  
S.V. Oostrum JO9-1 EWC'46 JO9-1 11:15  
ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO9-2G S.V. Oostrum JO9-2 10:00  
Vitesse'08 JO9-2 S.V. Oostrum JO9-3 10:00  
S.V. Oostrum JO8-1 S.V. Lottum JO8-1 11:15  
S.V. Oostrum JO7-3/JO7-4 Sporting S.T./SVEB JO7-1/JO7-2 11:30  
    
 
 
 
 
 
 
 



SVO VOETBAL 
 
Senioren 
    
   
Uitslagen    
zaterdag 3 november 2018    
SVOC'01 Vet. S.V. Oostrum Vet. 2-2  
zondag 4 november 2018    
S.V. Oostrum 1 Stormvogels'28 1 2-2  
S.V. Oostrum 2 Melderslo 2 3-1  
S.V. Oostrum 3 Wittenhorst 6 7-4  
Melderslo 4 S.V. Oostrum 4 1-2  
SVOC'01 3 S.V. Oostrum 5 4-3  
S.V. Oostrum VR1 ZSV VR2 0-5  
    
Programma    
zaterdag 10 november 2018    
S.V. Oostrum Vet. SV United Vet. 16:00  
zondag 11 november 2018    
S.V. Oostrum 2 V.V. Achates 2 12:00  
FCV-Venlo 4 S.V. Oostrum 3 10:00  
S.V. Oostrum 4 Meterik 4 10:00  
SVEB 3 S.V. Oostrum 5 10:30  
SV United VR1 S.V. Oostrum VR1 11:00  
 
 

  

 

 

 

 

AANBIEDING IN WEEK 45 + 46 
 

1 KG GEHAKT 

1 KG. SPEKLAPPEN 

4 HERTENWORSTJES 

SAMEN VOOR € 9,90 

 

    “Het lekkere vlees uit De Peel” 

 

SLAGERIJ                                                                                                                                           
 Ysselsteynseweg 48, 5813 BM Ysselsteyn  

 www.edelbrons.nl                                                                    
Wij zijn geopend op:                                                                                                 

Donderdag en Vrijdag van 10.00 – 17.00 uur                                                    
Zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur 



 
 

 
 

 
Informatie Avond – Nederlandse Filmacademie Documentaire 
 
Wij zijn Sam, Pien en Dobber, 3 studenten van de Nederlandse Filmacademie in Amsterdam. 
Grote kans dat we u al hebben gesproken of dat u ons al heeft zien fietsen door het dorp. 
Wij zijn bezig met het maken van een korte documentaire over jullie, de omwonenden van een TBS Kliniek. 
 
Wij denken dat het belangrijk is om een zorgvuldige documentaire te maken over dit onderwerp verteld vanuit de 
omwonenden. Dit is er namelijk nog niet en het zou kunnen bijdragen aan het maatschappelijke debat over TBS-
klinieken. Middels gesprekken met omwonenden van de kliniek en bewoners uit het dorp hopen we een diepgaander 
beeld te kunnen creëren dan de ‘’snelle media’’ doet over de dorpsbewoners, het dorp en zijn dagelijkse 
beslommeringen. 
 
Wij willen jullie uitnodigen om op dinsdag 13 november naar onze informatieavond te komen in Café Back in Time. Hier 
zullen we al jullie vragen kunnen beantwoorden en kunnen wij onze plannen aan u laten zien.  
 
Waar: Café Back In Time 
Wanneer: 13 november van 18:00-20:00 uur. 
 
Wij zullen van 24 november t/m 29 november filmen in Oostrum. 
 
 
 
 
 

 

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 12 november 2018 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 invloed van dementie op je relatie- 
 
Gastspreker  is Patty Broekman; basispsycholoog Poli Ouderen Vincent van Gogh 
Tijdens het verloop van de dementie moet je steeds meer taken overnemen  
en verdwijnt de gelijkwaardigheid. Wat doet dat met je relatie?  
We praten hierover 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 en u hoeft zich hiervoor niet aan te melden. 
Voor meer info kunt u bellen met de avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray, Joke Halmans, ☎ 06-53730515. 
 



Aankomende zaterdag is het zover; de derde editie van Òs Gemis. Een 
avond waar de gelegenheid wordt geboden om 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.

De avond is een open inloop, waarbij het programma doorloopt van 18.30 
uur tot ongeveer 20.30 uur. Om 19.30 uur staat er een centraal moment 
gepland, waarbij Hay Freriks als spreker een woordje tot ons zal richten. 
We heten iedereen van harte welkom met een kopje koffi e of thee en voor 
de kids is er ranja.

Wil je meer informatie over het programma of het nog een keer terug 
willen lezen. Kijk dan gerust op www.osgemis.nl

Mocht het zaterdag zeer slecht weer zijn dan zijn we helaas genoodzaakt de avond 

niet door te laten gaan en wellicht op een ander moment te organiseren. Jullie worden 

hierover uiteraard tijdig geïnformeerd via de website!

Tot zaterdag! 

Òs gemis - zaterdag 10 november 2018 - begraafplaats Trans Cedron Oostrum

Zaterdag 10 november 2018


