
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Aan alle inwoners van Oostrum 
 
De Gezamenlijke Collecte van 2019 ligt weer achter ons. Dit jaar is het resultaat iets minder dan vorig jaar en is alles 
volgens het Collectanten Comité Oostrum naar wens verlopen. De opbrengst volgens de tellijsten was € 8447,03 
 
Op de lijst in dit Oostrum’s Weekblad staan de bedragen die voor de vijftien organisaties zijn opgehaald. De bedragen 
zullen, na aftrek van de onkosten voor het kopieerwerk, worden overgemaakt naar de betreffende organisaties. 
 
Het Collectanten Comité Oostrum dankt u hartelijk voor uw medewerking. Het was heel prettig dat velen van u de 
enveloppe al hadden klaar staan. Natuurlijk worden de collectanten die de enveloppen hebben rondgebracht en weer 
opgehaald extra hartelijk bedankt voor hun inzet. 
 
Vriendelijke groeten, namens het Collectanten Comité Oostrum, 
 
Koos Künen, Watermolenstraat 12, ☎ 0478-585186 
 
 
 

 
 
  
                                      
 

DAGREIS VELUWE DONDERDAG 20 JUNI KBO-SENIOREN CASTENRAY-OIRLO-OOSTRUM 

Opgeven door leden kan door tijdig maar voor 24 mei 65,00 € over te maken op NL72RABO0138791791                                          
t.n.v. KBO Oirlo met vermelding van dagreis en naam. De prijs is inclusief koffie/gebak en erna rondleiding                                  
en  deelname “oude” veiling in pluimveemuseum Barneveld. Verder inclusief lunch,                                                                                               
rondrit door Kroondomein Het Loo en omgeving en een afsluitend diner. 

Belangstellende niet-leden kunnen zich melden bij Hay Achten,                                                                 
☎ 0478-571726 en horen dan op 25 mei of men mee kan. 

 
 
 



 
 

 

 

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 

 

   Zaterdag    1 Juni 09.00 - 12.00 uur
            (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

        INZAMELEN OUD PAPIER

                     LOCATIE: PARKEERPLAATS

                     ‘t ALLEMANSCAÉ

    “GEZELLIG ZONDAGMIDDAG”
        (14.00 - 16.00 uur)

 
 19   Mei
 2     Juni

servicepunt
oostrum

18 mei 09.00u. Inzamelen oud papier

20 mei. 20.00u. Repetitie orkest

22 mei. 16.15u. Leerlingen slagwerk volgens planning

 19.00u. Repetitie Hit-it

20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

1 juni Inzamelen oud papier

15 juni Inzamelen oud papier

16 juni Defilé avondvierdaagse Venray

29 juni Inzamelen oud papier

1 juli Seizoensafsluiting



Zondag 19 mei 9.30 uur: MARIAVIERING met een korte Mariaprocessie rond de kerk.
        (Pastoor B. Clemens) (Gemengd Koor en het Zonnelied) 
 
 ter ere van Onze Lieve Vrouw van Oostrum “Behoudenis der Kranken”,
 voor het geluk en welzijn van onze parochie Oostrum,  
 voor onze zieken en gehandicapten, voor alle slachtoffers van geweld,
 voor de eindexamenkandidaten, hun ouders en docenten,  
 Hanny Steenkamer-Hoogenes,  
 Jo Hoex-Clephas, 
 Pastoors Koos de Ceuster en Piet Hoedemaeckers en Wim van Kempen,
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 

Dinsdag 21 mei 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor) 

Zondag 26 mei 9.00 uur (dus vervroegd!): Hoogmis(Pastoor)(samenzang)

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag: 9.30 uur: Hoogmis(Pastoor)(Venray’s Gregoriaans 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.        
 
 

 

 GEZELLIG ZONDAGMIDDAG 
     Aanstaande zondagmiddag is de Watermolen weer geopend tussen 14.00 en 16.00 uur.  

  

 Ben je met je kinderen of kleinkinderen op het fort, loop gerust binnen voor een kop koffie of iets fris.  
 Wil je méér dan een blokje om, de Watermolen is een mooi rustpunt. 
 Ook als je zin hebt in een spel of gewoon een praatje ben je van harte welkom. 
 Kijk in de activiteitenkalender voor de data. 
 

           Hopelijk tot ziens. 
 

 

 

 





Indien u zich opgeeft voor deze activiteit, geeft u toestemming voor het maken van foto’s die uitsluitend gebruikt worden voor 
plaatsing op de website van KBO-Oostrum. Heeft u hiertegen bezwaar dan gelieve dit gelijktijdig bij opgave te vermelden. 
 

 
                                   
VIERDAAGSE REIS KBO CASTENRAY-OIRLO-OOSTRUM            
NOORD NEDERLAND   VAN 1 t/m 4 SEPTEMBER                                    
      
 
Bij voldoende belangstelling gaat de reis naar het Brinkhotel in Zuidlaren. 
 
Dag 1 is de lunch op de muzikale woonboot van Nelis en Leentje en daarna is een uitgebreid bezoek met rondleiding                  
in herinneringskamp Westerbork. 
 
Dag 2 loopt de route door het gaswingebied, waterrampgebied (kerstvloed 1717), om de Lauwerszee met 
bezoek/rondleiding Zeehondencrèche Pieterburen en een kijkje bij een bijzonder kerkje en we lunchen                                           
deze dag in Eenrum. 
 
Dag 3 staat geheel in het teken van het waddeneiland Ameland met aldaar een rondrit en lunch.  
 
Dag 4 bezoeken we  in Duitsland “Emsflower”, Europa's grootste perk- en potplantenkwekerij met ook een 
schitterende cactussentropentuin, vlindertuin en nog veel meer bijzonders, o.a.  fraaie show- en teeltkassen. Naast de 
rondleiding is er nog voldoende vrije tijd en ook vind er de lunch plaats.  
De reis wordt besloten met een diner in Zeeland. 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De totale reissom is € 380,00 en de toeslag voor de eenpersoonskamer is €.30,00                                                                                         
In de reissom is dus begrepen: Ontbijtbuffet, elke dag diner, elke dag lunch en alle entrees. 
 
Aanmelden kunt u tot 14 juni bij Ellie Jeucken, telefoon 0478-586052 of via de mail: hwjeucken@home.nl  
 
Indien u zich aanmeldt, graag uw naam en adres doorgeven. Indien u alleenstaand bent en u wilt 
een 2-persoonskamer delen, de naam van de betreffende persoon ook doorgeven. één introducee per lid mag.                                              
Eventuele dieetwensen en gebruik van rollator kunt u t.z.t. op aanmeldformulier Ghielen vermelden. 
 
Ook niet-leden kunnen zich aanmelden, zij horen dan op 16 juni of men mee kan. 
Het volledige, gedetailleerde reisschema kan op verzoek worden opgestuurd. 
 
 





Indien u zich opgeeft voor deze activiteit, geeft u toestemming voor het maken van foto’s die uitsluitend gebruikt worden voor 
plaatsing op de website van KBO-Oostrum. Heeft u hiertegen bezwaar dan gelieve dit gelijktijdig bij opgave te vermeld                                                              

 

FIETSTOCHT MET PICNICK 
Datum :  Dinsdag 28 mei 2019                                               
Vertrek :        11.00u vanaf het Dorsplein 
Opgave:         vóór 20 mei bij Ellie Jeucken, tel. 586052                              
               Email: hwjeucken@home.nl  
 
Dinsdag 28 mei is onze jaarlijkse fietstocht met picknick.  

De lente fietstocht is door de weersomstandigheden niet doorgegaan ( per fiets). 

Nu een herkansing. 

We vertrekken om 11.00u vanaf het Dorpsplein richting Meterik 
De route is ± 40 kilometer. 

De picknickplaats is dit jaar weer bij de Molen Eendracht Maakt Macht, in de Meterik.                                                                                   
Hier komen we rond 12.30u aan en wordt door de KBO de picknick aangeboden. 
 
 

Van hieruit fietsen wij weer terug  naar                                          
ons eindpunt in Oostrum. 
 
Leden die niet mee willen/kunnen fietsen maar                     
toch gebruik  willen maken van de picknick worden om 
12.30u verwacht bij de molen.                                          
Schadijkerweg 36  5964NB Meterik 
 
Dit ook opgeven !                                                                                                    
 
 

 
         
 
        

DAGREIS VELUWE DONDERDAG 20 JUNI KBO-SENIOREN CASTENRAY-OIRLO-OOSTRUM 

Opgeven door leden kan door tijdig maar voor 24 mei 65,00 € over te maken op NL72RABO0138791791                                          
t.n.v. KBO Oirlo met vermelding van dagreis en naam. De prijs is inclusief koffie/gebak en erna rondleiding en                      
deelname “oude” veiling in pluimveemuseum Barneveld. Verder inclusief lunch, rondrit door Kroondomein                                     
Het Loo en omgeving en een afsluitend diner. 

Belangstellende niet-leden kunnen zich melden bij Hay Achten, ☎ 0478-571726                                        
en horen dan op 25 mei of men mee kan.  
 





 
Beste dames van de KBO 
 
Er zijn nog 2 knutselmiddagen en wel op maandag 13 mei en maandag 27 mei. Onder leiding van Linda Bolten gaan we 
een steen versieren met 3 soorten stiften: zwart, zilver en goud.  Probeer ZELF  een mooie steen mee te brengen. Lukt 
dit niet, dan zorgen wij, dat er wat extra stenen zijn. De steen moet glad, schoon en droog zijn. Ook graag zelf een 
ZWARTE DUNNE STIFT meebrengen. Linda zorgt voor goud- en zilverstiften.  
 
We starten om 14.15 uur.  
Van 13.30  – 14.00 is er bewegen op muziek. 
Om deze activiteit niet te verstoren,  
graag na 14.00 uur binnenlopen. 
 
U hoeft zich niet op te geven.   
                                                                                                                                                                                                                
Belangrijk is wel om een steen, indien mogelijk en een zwarte viltstift mee te brengen.                                                          
De steen hoeft niet groot te zijn. 
 
Heeft u vragen, bel gerust naar: 
 
Els Hermsen, telefoon 0478-511405 of 06 38417711 of mail naar: elshermsen@gmail.com 
      
Indien u zich opgeeft voor deze activiteit, geeft u toestemming voor het maken van foto’s die uitsluitend gebruikt worden voor 
plaatsing op de website van KBO-Oostrum. Heeft u hiertegen bezwaar dan gelieve dit gelijktijdig bij opgave te vermelden.                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

WIJ GAAN DOOR WAAR ANDERE STOPPEN!!!! 

Meer dan 200 soorten Zomerbloeiers 

 

Dahlia’s 0,50 & Gazania’s € 0,50 
Hang Surfina’s in grote pot € 1,00                                                                                      

Million Bells actie € 0,50 
 

 

KWEKERIJ DE LIFRA. Lorbaan 12A VEULEN. 06 14217697. 

Geopend ma t/m vrijdag 9.00 – 19.00 uur  ’s zaterdags van 9.00 – 17.00 uur 

 

      



 



 

Rustige seniorenwandeling Landgoed Geijsteren 
 
 

Op vrijdagmiddag 17 mei organiseert IVN Geijsteren-Venray een rustige en gezellige wandeling voor ouderen die 
graag in een aangepast tempo wandelen. De wandeling start om 14:30 uur bij het Onze Lieve Vrouwekapelletje aan 
de Willibrordusweg in Geijsteren. Deelname is gratis. 
 

Deze wandeling van 2,5 km is bedoeld voor senioren, 
waarvoor de reguliere wandelingen, georganiseerd door 
het IVN Geysteren-Venray, te lang zijn of het tempo te 
hoog ligt. U wilt toch genieten van het buiten zijn en de 
natuur om u heen. Ook als u loopt met behulp van een 
rollator of u voortbeweegt met scootmobiel of rolstoel 
(met begeleider),  bent u van harte welkom.  
 
Vanuit het kapelletje aan de Wilibrordusweg gaat de 
tocht naar de Holtmeulen, een voormalige watermolen 
op de Oostrumse Beek aan de Sint Wilbertsweg. Daarna 
wandelen we richting boerderij de Jonkhof en van de 
boerderij naar de Sint Willibrorduskapel. Naast de kapel 

bevindt zich een eeuwenoude waterput die van oudsher bekend staat als een heilige bron. Vanuit de kapel gaan we via 
de schaapsdreef terug naar het beginpunt. We sluiten de middag af met koffie en thee. 
 

 

Lezing en dagwandeling Filosofendal  
 
IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 20 mei een lezing het Filosofendal, 

onderdeel van de stuwwal in Nijmegen De lezing start om 20:00 uur in zaal de Kemphaan, Kennedyplein 1 in Venray 
en wordt verzorgd door Jan Nillisen. De lezing is gratis voor leden van IVN-Geijsteren-Venray. Niet-leden betalen een 
bijdrage van € 3. Hierop aansluitend wordt op zondag 2 juni een dagwandeling gehouden naar het Filosofendal en 
naar het natuurgebied de Bruuk in Groesbeek. Lezing en dagwandeling kunnen los van elkaar worden bijgewoond. 

 
Lezing 
Het diepe ravijn van het Filosofendal, de beboste heuvels, kleine weiden en 
akkertjes doen on-Nederlands aan. De stuwwal is ontstaan in de derde ijstijd, 
toen machtige gletsjers de afzettingen van Rijn en Maas opstuwden. 
Jan Nelissen beschrijft tijdens deze lezing het ontstaan van de landschappen, 
de ijstijden, de rol van Rijn en Maas en de vestiging van de eerste mensen. We 
volgen hun weg door de tijd. De wijze waarop zij hun omgeving inrichtten en 
een bestaan wisten op te bouwen. Soms voegde de mens iets toe aan het 
gebied, maar ze deed er ook soms afbreuk aan. De lezing sluit af met een 
toekomstvisie op het gebied. 
Nelissen is een gepensioneerd onderwijzer en een begenadigd verteller over de 
natuur en aardkunde. Hij was actief in diverse organisaties op het gebied van 
natuur, planten, landschap en geologie. 
 
Dagwandeling 
Op zondag 2 juni neemt Nelissen belangstellende mee naar het Filosofendal en 
naar Natuurgebied de Bruuk in Groesbeek tijdens een dagwandeling. De 
dagwandeling start om 10:00 uur bij Tivoli, Oude Kleefsebaan 116 in Berg en 
Dal. Om 12:30 uur lunch (op eigen kosten) bij pannenkoekenhuis de 
Heksendans, Oude Kleefsebaan 425 in Berg en Dal.  
Aansluitend in de middag een 2 uur durende excursie in natuurgebied de Bruuk 
in Groesbeek, een parel onder de Nederlandse natuurgebieden gekenmerkt 
door afwisseling van hooimoerassen, struwelen, houtwallen en natte bossen. 

 



       2019 

 

Doelstelling 
 

 
Bedrag 

 
 

 

De Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten 
gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. 

www.brandwonden.nl 

€ 412,04 
 

 

De Zonnebloem brengt mensen bij elkaar. We zorgen voor 
betekenisvolle ontmoetingen tussen vrijwilligers en mensen met een 

fysieke beperking door ziekte of handicap. www.zonnebloem.nl 

€ 449,23 
 

 

Geeft kinderen met een moeilijke thuissituatie gewoon een beetje 
geluk. 

www.kinderhulp.nl 

€ 477,38 

 

Bevordert epilepsiebestrijding en epilepsiezorg door middel van 
voorlichting en wetenschappelijk onderzoek. 

www.epilepsie.nl 

€ 361,70 

 

Deze organisatie doet wetenschappelijk onderzoek, geeft voorlichting 
en behartigt de belangen voor iedereen die met dementie te maken 

heeft. www.alzheimer-nederland.nl 

€ 717,59 

 

Voor het tweede jaar hulp aan oorlogsweduwen in Sri Lanka met het 
kippenproject en  aardbevingshulp aan Ysselsteynse pater Frans v.d. Hof 

in Zuid-Mexico. www.vastenaktie.nl 

€ 564,48 
 
 

 

1 op de 4 mensen krijgt te maken met een hersenaandoening. Uw 
bijdrage wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en 

voorlichting. www.hersenstichting.nl 

€ 799,55 

 

Geeft voorlichting over mensenrechten, o.a. op scholen. Spreekt landen 
en regimes aan op door hen gepleegde schendingen van 

mensenrechten.  
Kijk voor resultaten op www.amnesty.nl 

€ 376,48 
 

 

1 op de 3 Nederlanders overlijdt aan een hart- of vaatziekte. 
Daar moeten we wat aan doen! Help mee! 

www.hartstichting.nl 

€ 739,21 
 

 

Nieren zuiveren uw bloed. De Nierstichting werkt aan een toekomst met 
zo min mogelijk nierziekten en een betere toekomst voor nierpatiënten.  

www.nierstichting.nl 

€ 539,39 

 

KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving. 

www.kwfkankerbestrijding.nl 

€1098,04 

 

Het Longfonds strijdt voor mensen met een longziekte en wil gezonde 
longen houden. Want gezonde longen zijn van levensbelang.  

www.longfonds.nl 

€ 561,95 

 

Het Reumafonds is er voor de ruim 2 miljoen mensen met een 
vorm van reuma en helpt hun kwaliteit van leven te verbeteren. 

www.reumanederland.nl 

€ 488,40 
 

 
Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan mensen in nood. 

Zonder mensen uit te sluiten. 
www.rodekruis.nl 

€ 556,49 
 

 

Iedereen eerlijke kansen! HandicapNL droomt van een Nederland 
waarin de ruim 2 miljoen mensen met een verstandelijke, lichamelijke 

of meervoudige beperking volwaardig mee kunnen doen in de 
samenleving. 

€ 305,10 

Hartelijke dank 
voor uw bijdrage 

Totaal € 8447,03 



 

 

  Opleiding tot Natuurgids                         
 Maasdal 2019-2020 
 

 
Heeft u belangstelling voor de natuur, maar zou u er eigenlijk meer van willen weten?                                                        
Wilt u de mooiste natuurgebieden van de regio echt leren kennen? Zou u het leuk vinden om mensen 
als gids te begeleiden in de natuur? De IVN afdelingen van Regio Maasdal organiseren in 2019-2020 
opnieuw de NatuurGidsenOpleiding. 
 
Het doel van de NatuurGidsenOpleiding is mensen op te leiden tot competente natuurgidsen die zelfstandig 
een excursie kunnen ontwerpen, uitzetten en begeleiden. 
Aan bod komen onderwerpen als planten, dieren, landschap, bodem, ecologie en duurzaamheid. 
Gedurende de opleiding schenken de docenten tevens uitgebreid aandacht aan technieken om een groep 
door de natuur te gidsen en om kennis en inzicht over te dragen.  
 
 
Kennismakingsbijeenkomst 

Op dinsdag 21 mei om 20: 00 uur is een 
kennismakingsbijeenkomst voor de deelnemers 
en andere belangstellenden met de docenten en 
IVN-mentoren. Dan is de definitieve planning ook 
gereed en kunnen we met elkaar de 
verwachtingen en andere belangrijke zaken 
toelichten en bespreken. 
Deze bijeenkomst vindt plaats in het honk van 
IVN Maas & Niers: ’t Leger, Kampweg 10 te 
Gennep.   
 
Belangstellenden voor de opleiding kunnen zich 
opgeven bij Esther 
Swinkels: estherswinkels@s.com.                                       
Bij de opgave graag vermelden: naam, 
telefoonnummer en e-mail adres. 

 
Info over de NGO 
 
De NGO duurt ongeveer anderhalf jaar en is opgebouwd uit vijf blokken. Gemiddeld is er één les per 
2 weken. De theorielessen zijn op dinsdagavonden van 19.30 tot 22.00 uur op de cursuslocatie: 't Leger, IVN 
Maas en Niers, Kampweg 10 te Gennep. De opleiding gaat in september 2019 van start.  
De opleiding kost € 250 per deelnemer (betaling in termijnen is mogelijk). Hiervoor krijgt u:  

 een cursusboek; 
 zeer deskundige docenten; 
 circa 25 lesavonden;  
 circa 12 excursies op de zondagochtend, afwisselend in een van de natuurgebieden van de 

deelnemende IVN-afdelingen;  
 een trainingsdag rond didactiek en twee velddagen met praktische trainingen; 
 veldwerk met enkele cursisten (onder begeleiding van IVN-mentoren) in een natuurgebied binnen het 

werkingsgebied van uw eigen IVN-afdeling en het maken van een eindrapport. 
 
 
Voor wie? 
 
De opleiding is bedoeld voor de enthousiaste natuurliefhebber met enige natuurkennis, die graag nog meer 
van de natuur wil weten en die deze kennis als actief IVN-gids aan anderen wil overdragen.  
U moet ermee rekening houden dat deze opleiding gedurende anderhalf jaar veel tijd en inzet vergt.  



SVO   VOETBAL 
 
 

Jeugd    
 
 

Uitslagen    
 
zaterdag 11 mei 2019    
Hegelsom JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 3-1  
Boekel Sport JO19-3 S.V. Oostrum JO19-2 afgelast  
S.V. Oostrum JO17-1 ST Constantia/Menos JO17-1 3-3  
S.V. Oostrum JO15-1 Milheezer Boys JO15-1 1-2  
ST SV United/BVV'27 JO13-1 S.V. Oostrum JO13-1G 1-6  
ST SVEB/Sporting S.T. JO11-2   -   S.V. Oostrum JO11-1 5-5  
S.V. Oostrum JO11-2 Montagnards JO11-2G 2-1  
SHH JO10-1 S.V. Oostrum JO10-1 5-5  
GFC'33 JO10-2 S.V. Oostrum JO10-2 5-3  
S.V. Oostrum JO10-3G IVO JO10-2 4-18  
MVC'19 JO9-1 S.V. Oostrum JO9-1 2-1  
S.V. Oostrum JO9-2 SV Venray JO9-3 4-3  
S.V. Oostrum JO9-3 EWC'46 JO9-2 7-2  
SV Venray JO8-4 S.V. Oostrum JO8-1 3-6  
S.V. Oostrum JO8-2 ST Meterik/America JO8-2 2-10 Speler van de week Giel Jeucken 
S.V. Oostrum JO7-1/JO7-2 SV Venray JO7-3/JO7-4 6-4 Speler van de week Huub van den Berg 
SVEB JO7-1G/JO7-2 S.V. Oostrum JO7-3/JO7-4 7-26 Speler van de week Jelle Arens 
 
    

Programma    
 
zaterdag 18 mei 2019    
S.V. Oostrum JO19-1 GFC'33 JO19-1 15:00  
S.V. Oostrum JO19-2 SJO Vianen Vooruit HBV JO19-2 13:30  
Leunen JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1 15:00  
SV Venray JO15-5 S.V. Oostrum JO15-1 14:00  
S.V. Oostrum JO13-1G H.B.S.V. JO13-1 10:00  
Baarlo JO13-3 S.V. Oostrum JO13-2 12:00  
S.V. Oostrum JO11-1 Volharding JO11-2 09:00  
Leunen JO11-2 S.V. Oostrum JO11-2 11:15  
S.V. Oostrum JO10-1 SJO Helmondia-Mulo JO10-6 09:00  
S.V. Oostrum JO10-2 IVO JO10-2 09:00  
Sportclub Irene JO10-4G S.V. Oostrum JO10-3G 08:45  
S.V. Oostrum JO9-1 IVO JO9-1 11:00  
ST RKDSO/DEV-Arcen JO9-1 S.V. Oostrum JO9-2 10:00  
ST SV United/BVV'27 JO9-4 S.V. Oostrum JO9-3 08:45  
S.V. Oostrum JO8-1 Blerick JO8-3 11:00  
Merselo JO8-1 S.V. Oostrum JO8-2 10:15  
SV United JO7-1/JO7-2 S.V. Oostrum JO7-1/JO7-2 08:45  
S.V. Oostrum JO7-3/JO7-4 - Sporting S.T./SVEB JO7-1/JO7-2 11:30  
    
 
 
 
 
 



                     Activiteitenkalender   2019 
                     Kijk voor de Digitale kalender op: www.dorpsraadoostrum.nl/kalender
  

MEI  
  
19 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
22 Inloopmorgen KBO
24 Voorjaarscompetitie TCO
26 Samen op stap  (ZijAktief Roermond) ZijActief
27 Creamiddag & Bewegen KBO
28 Fietstocht & Picknick KBO
29 Inloopmorgen KBO
30 Voorjaarscompetitie (Inhaaldata) TCO
31 Voorjaarscompetitie TCO
  

SVO   VOETBAL 
 

Senioren    
    

Uitslagen    
 

woensdag 8 mei 2019    
S.V. Oostrum 5 Hegelsom 4 3-5  
zaterdag 11 mei 2019    
SV United Vet. S.V. Oostrum Vet. 2-3  
zondag 12 mei 2019    
EWC'46 1 S.V. Oostrum 1 0-4  
Melderslo 2 S.V. Oostrum 2 3-0  
Wittenhorst 6 S.V. Oostrum 3 2-3  
S.V. Oostrum 4 Melderslo 4 2-4  
S.V. Oostrum 5 SVOC'01 3 2-2  
ZSV VR2 S.V. Oostrum VR1 2-0  
    

Programma    
 

donderdag 16 mei 2019    
BVV'27 VR1 S.V. Oostrum VR1 19:30  
zaterdag 18 mei 2019    
S.V. Oostrum Vet. Montagnards Vet. 17:00  
zondag 19 mei 2019    
S.V. Oostrum 1 Hegelsom 1 14:30 Pupil van de week Cas Jenneskens 
S.V. Oostrum 2 Wittenhorst 4 12:00  
S.V. Oostrum 3 Sportclub Irene 5 10:00  
Leunen 4 S.V. Oostrum 4 11:00  
Sporting S.T. 3 S.V. Oostrum 5 10:00  
S.V. Oostrum VR1 Hegelsom VR1 12:00  
woensdag 22 mei 2019    
ST Melderslo/ Sparta '18 VR1 S.V. Oostrum VR1 19:30  
 



JUNI  
  
1 Veteranentoernooi SVO
2 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
5 Inloopmorgen KBO
7	 Voorjaarscompetitie	(Inhaaldagen)	 TCO
11 Kienen KBO
12 Inloopmorgen KBO
12 Midgetgolf (3-dorpen) KBO
18	 Fietsdagtocht	&	Picknick	 ZijActief
19 Inloopmorgen KBO
20 Zomerdagreis (3-dorpen) KBO
26 Inloopmorgen KBO
  

JULI  
  
1	 Seizoensafsluiting	 SMT
2	 Buitenoptreden	bij	de	BIT	 Aostrumse	Zangkompeneej
10	 Picknick	 De	Zonnebloem
27 Jeu de Boules (3-dorpen) KBO
  

AUGUSTUS  
  
6 Kevelaer (3-dorpen) KBO
  

SEPTEMBER  
  
1 t/m 4 Meerdaagse reis (3-dorpen) KBO
9 Creamiddag & Bewegen KBO
10 Kermisfietstocht KBO
11 Inloopmorgen KBO
13 Najaarscompetitie TCO
14 Fiets & Feestavond TCO
17 Kienen KBO
18 Inloopmorgen KBO
19 Proeverij & Lezing ZijActief
21 Uitwisseling met ‘t Löbke (in Oostrum) TCO
23 Creamiddag & Bewegen KBO
25 Inloopmorgen KBO
20 Najaarscompetitie TCO
27 Najaarscompetitie TCO
30 Marciënne (Breifabriek) (3-dorpen) KBO
  

OKTOBER  
  
1 Dag van de Ouderen KBO
3 Digitale Opsporing ZijActief
3 Inloopmorgen KBO
4 Najaarscompetitie TCO
7 Creamiddag & Bewegen KBO
8 Kienen KBO 


