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Financiele zaken & abonnementen:
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Bezorgklachten Periodiek: 0478-582877 

Met deze week:

- Door de lens van Joep

- Een nieuwe ‘Geef de pen door’

- De Import/Export van Carmen Moure

- Kernoet in ‘De spreakbuus’

En veel meer!



 
 

 

 

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, (esther.kessels@politie.nl)              

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 
 

  

     De Gezellige Zondagmiddag kan           

    vanwege het Corona-virus tot nader      

    bericht niet doorgaan.

   Zaterdag  19 sept 09.00 - 12.00
                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

14 sept. 19.30u. Repetitie orkest/ensembles 

16 sept. 16.40u. Leerlingen slagwerk

  19.00u. Repetitie Hit-it

  20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

19 sept. Inzamelen oud papier
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Zondag 13 sept. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)   
 
 ter ere van Onze Lieve Vrouw van Oostrum ”Behoudenis der Kranken”,  
 voor het geluk en welzijn van de parochie Oostrum,   
 Jo Sikes,  
 overleden ouders Loonen-van Rens, Deken Loonen,   
 Wim en Annette Loonen, Annie Loonen, Gerrie Loonen,   
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 
 
Dinsdag 15 sept. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)  
 
NB: Voor een gebed en het opsteken van een kaars bij Maria, O.L. Vrouw van Oostrum 
        Behoudenis der Kranken, is ook tijdens deze Coronacrisis de Mariakapel in Oostrum                    
        zoals gebruikelijk elke dag open van 09.00-17.00 uur!           
 

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 OW 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, josdebeer47@gmail.com   

    
 

Lezing bomen en klimaatverandering  
 
Met inachtneming van de Coronamaatregelen organiseert IVN Geijsteren-Venray op 
maandag 14 september een lezing over kansen en bedreigingen van 
klimaatverandering op bomen. De lezing start om 20:00 uur in zaal de Kemphaan, 

Kennedyplein 1 in Venray en wordt verzorgd door Henry Kuppen. De lezing is gratis voor leden van IVN-Geijsteren-Venray.                                     
Niet-leden betalen een bijdrage van € 3. In verband met Corona is het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 30, daarom moet 
u aanmelden via info@ivn-geysteren-venray.nl ovv lezing klimaatverandering.                                                                                                            
Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging. 
 
De lezing kansen en bedreigingen van klimaatverandering op bomen wordt verzorgd door de boomspecialist Henry Kuppen. 
Kuppen is senior adviseur boomonderzoek en directeur van adviesbureau Terra Nostra, dat gericht op vraagstukken rondom 
bomen in de openbare ruimte. Hij spreekt nationaal en wereldwijd op congressen en seminars met passie over bomen en laat 
beeldend de gevolgen op bomen zien die iedereen kan waarnemen in zijn eigen omgeving. Vanwege klimaatverandering 

ontstaan steeds meer zomerstormen, hevige buien én droogte. Het 
wordt een uitdaging om water in de stedelijke omgeving te houden om 
de momenten van droogte op te kunnen vangen. Daarnaast zijn de 
laatste jaren veel nieuwe boomziekten en -aantastingen geïntroduceerd, 
zodat er bijna geen geschikte boomsoort meer over lijkt te blijven. De 
manier waarop we hiermee omgaan lijkt fundamenteel onvoldoende. 
Door de oorzaken en effecten inzichtelijk te krijgen, en daarmee aan de 
basis van de oplossing van toenemende kwaliteit van bomen te werken, 
zal in de loop van de jaren een gezonder bomenbestand ontstaan. De 
uitdaging van de toekomst is op welke wijze we inhoud geven aan de 
noodzaak tot het toepassen van soortendiversiteit en het nemen van 
klimaatadaptatieve maatregelen.  
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De eerste kermis met jullie 
Sinds vierenhalf jaar ben ik jullie pastoor, maar nooit had ik de gelegenheid om kermis met jullie te vieren, omdat 

de tweede zondag van september de ziekenzondag is en de afdelingen van de Zonnebloem van Well en Wellerlooi 

dan in Well een de hoogmis invullen met lezingen, muziek, het Zonnebloemlied en prachtige bloemstukken.  

Maar dit jaar vier ik samen met jullie kermis en 

wel na de feestdag van de grote toewijding van 

onze kerk aan het geheim van de                           

geboorte van Maria, want 8 september      
is de verjaardag van Maria.  

Kermis is verbonden met de patroon, de 

beschermheilige van een kerk, daarom noemen 

we het feest ook het patronaatsfeest van de 

kerk (patrocinium).  

Denk bijvoorbeeld aan de kermis van Venray. 

Het feest van Petrus’ Banden, de 

wonderbaarlijke bevrijding van Sint Petrus uit de 

gevangenis wordt op 1 augustus gevierd, dus is 

er rond die dag ook kermis in Venray en zo 

vieren wij in Oostrum de verjaardag van Maria 

en roepen we op de zondag na haar verjaardag 

haar zegen over de gemeenschap en het 

kerkgebouw af, omdat onze kerk is toegewijd 

aan het grote mysterie van de geboorte van 

Maria.                         

                                                                                                         

De officiële titel van onze kerk is:                                        
Onze-Lieve-Vrouw Geboorte.  

 

 

Bij de geboorte van Maria kon nog niemand weten dat deze dochter van Joachim en Anna zo’n wereldwijde faam 

zou verwerven en vooral dat heel veel mensen voelen dat zij ons liefheeft als een moeder haar kinderen liefheeft. 

Met kermis zingen we daarom het mooie Marialied: “Zegen, o Maria, zegen mij Uw kind, dat ik hier de vrede, 

ginds de hemel vind. Zegen al mijn denken zegen al mijn werk, dat Uw moederzegen dag en nacht mij sterkt.” 

Die band met Maria hebben we aan Jezus te danken  want als wij door heilig doopsel broeders en zusters worden 

van Jezus, zijn we ook met allen verbonden die met Jezus een band hebben, omdat Hij een gemeenschap heeft 

gesticht.  

Het was op Goede Vrijdag dat Jezus, hangend aan het kruishout tot Johannes zei: “Zie daar Uw moeder.”                    

Een bijzonder moment in de geschiedenis van de mensheid, dat op het hoogaltaar van onze kerk is uitgebeeld:                    

rechts van Jezus gezien staat Maria en links Johannes, de leerling van Jezus.  
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Maria had geen makkelijke levensweg: als haar Zoon drieëndertig jaar oud is wordt hij het slachtoffer van haat en 

afgunst.   

Elke moeder draagt de moeilijkheden van haar kind mee in haar liefdevol hart. Daarom staat Maria echt tussen de 

mensen of beter gezegd, heel dicht bij de harten van de mensen, bij hun gevoelens van liefde en dankbaarheid, 

verdriet, angst, zorgen en noden.  

Zondag zullen we onze toewijding aan Maria hernieuwen en de zegen vragen voor onze kerkgebouw en ook alle 

mensen danken die op één of andere wijze verbonden zijn met de kerk, want met kermis denken wij aan de 

gemeenschap van alle gelovigen die een steentje bijdragen aan de kerk. 

Bedankt, jullie, de vrijwilligers, die op allerlei terreinen van het kerkelijk leven werken aan het onderhoud en het 

vitaliseren van de kerk. 

De poetsploeg, de kosters, de collectanten, de acolieten, de organisten en zangers, de leden van de commissie 

instandhouding, de kerkbestuursleden, de mensen die voor de groenvoorziening zorgen, de klusjesmannen, de 

lectoren en werkgroepen voor de gezinsviering, voor de bloemversiering, de paramentengroep, de mensen die 

zich voor het financiële reilen en zeilen inzetten, de ouders  van vormelingen en communicanten die elk jaar weer 

mooie vieringen samenstellen, de mensen die zorgen voor de publicatie van het Oostrums Weekblad, en 

verspreiding van het parochieblad in Oostrum. En vele anderen en ook zij die door hun gezindheid, houding, 

liefdadigheid, behulpzaamheid in het leven van alledag en hun gebed een steentje bijdragen aan de opbouw van 

onze geestelijke gemeenschap.   

 

U allen wens ik een fijne kermis, en nodig U uit om samen met mij onze toewijding aan Maria te 
hernieuwen, de toewijding aan “het begin van een mensenleven” dat zo veel goeds heeft gebracht en 
nog altijd brengt en Gods Zegen op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Oostrum, Behoudenis der 
Kranken voor de zieken en noodlijdenden,  

 

Jullie pastoor  
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VLINDERS 
In 2009 bestond mijn vlinderkennis uit  koolwitje, citroenvlinder en dagpauwoog.  Door elf jaar  ZOOM –fotoclub 
heb ik ontdekt dat er heel wat meer soorten vlinders rondfladderen.  Hier volgt een beperkte selectie van 
vlinders die ik in Oostrum en directe omgeving tegenkwam.  

landkaartje (3)

 
Blauwtjes (4)

 icarusblauwtjes

 sint jansvlinder (5) 

sint jakobvlinder (6)

grote beer vlinder (8)

phegeavlinder (9)
 
Rood weeskind (10) 

kleine koolwitje (11)

Oranjetipje (12)

citroenvlinder (1)

buxusmot (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

e foto’s ook in kleur bewonderen? U kunt naast het 

ysieke blad OW! ook digitaal lezen. Meldt u aan via: 

http://eepurl.com/73Tmr  

 moet hiervoor geabonneerd zijn op OW! 
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VLINDERS 
In 2009 bestond mijn vlinderkennis uit  koolwitje, citroenvlinder en dagpauwoog.  Door elf jaar  ZOOM –fotoclub 
heb ik ontdekt dat er heel wat meer soorten vlinders rondfladderen.  Hier volgt een beperkte selectie van 
vlinders die ik in Oostrum en directe omgeving tegenkwam.  
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het landkaartje (3) heeft zijn naam te danken aan de tekening op de onderkant van de vleugels (op de foto 

linksboven). In het voorjaar fladdert hij rond met bruin als hoofdkleur. De zomerlichting ziet er geheel anders uit 

zoals is te zien rechtsboven op de foto.                                                                                                              

 
Blauwtjes (4) zijn kleine dagvlinders. Met open vleugels is te zien waar ze hun naam aan hebben te danken. Op de 

foto ook twee parende icarusblauwtjes.                                                      

 

De sint jansvlinder (5) wordt ook wel bloeddrupje genoemd. Duidelijk te zien waaraan hij deze naam heeft te 

danken.      

                                                                                                                                                                                                                     

De sint jakobvlinder (6) heeft als waardplant het Jakobskruiskruid. Rupsen (7) van deze vlinder kunnen hele velden 

van deze plant kaal vreten. De planten zijn giftig. Vee  kan hierdoor ernstig ziek worden en zelfs sterven. Om deze 

plant te bestrijden  werd de vlinder in Nieuw-Zeeland, Australië en Noord-Amerika geïmporteerd.                                       

 

De grote beer vlinder (8) heeft zijn naam te danken aan zijn rupsenbestaan. De rups is sterk behaard en heeft een 

vacht als een beer.                                                                                                               

 

De phegeavlinder (9) wordt ook wel melkdrupje genoemd. Het is een beetje plompe dag actieve nachtvlinder.                

 
Rood weeskind (10) is een grote nachtvlinder. Het plots opduiken en weer verdwijnen van de roodkleurige 

ondervleugels kan  een vijand in verwarring brengen. De vlinder heeft een spanwijdte van 65 tot 80 millimeter.      

Het zwart/rood van de vleugels van de vlinder deed denken aan de kleren van Amsterdamse weesmeisjes in de 

negentiende eeuw, vandaar de naam.                                                                                                           

 

Het kleine koolwitje (11) is wel de bekendste vlinder en mag hier dus niet ontbreken.                                                             

 

Afsluitend twee maal het Oranjetipje (12). 
 

 
 

De citroenvlinder (1) kan als voorjaars-

bode al in februari  rondfladderend het 

einde van de winter aankondigen.                   

 

De buxusmot (2) werd in 2006 voor het 

eerst gesignaleerd in Europa en wel in 

Zwitserland. In veertien jaar tijd is het de 

rupsen van die vlinder gelukt om in het 

grootste deel van Europa vrijwel alle 

buxus kaal te vreten.    
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Hallo ik ben Rens en ik ben 11 jaar oud. Ik zit op voetbal bij SV 
Oostrum. Daar speel ik in de jo-13 1  op het middenveld. Voor de 
rest zit ik op basisschool de Meulebeek in groep 8. Mijn favoriete 
vak op school is gym, daarbij vind ik vooral trefbal en matten 
voetbal leuk. Ik kijk dit jaar nog heel erg uit naar het 
schoolvoetbaltoernooi met de jongens van groep 8. Ik kijk ook 
nog uit naar de musical met heel groep 8. We zijn nu aan het 
kijken welke musical het gaat worden we hebben al een 
voorkeur. Ik hoop nog dat we de laatste maanden het gezellig 
hebben in groep 8. volgend schooljaar ga ik naar het Denderon 
college.  

Nu geef ik de pen door aan: Ilse    

 

Hallo ik ben Dean Spil, 

Ik zit op de Meulebeek Oostrum in groep 8. Het is vandaag 31-8-2020. 
Ik heb een hele leuke vakantie gehad. Ik heb bijvoorbeeld gegolfd, ik 
ben naar de zee geweest en ik heb gelogeerd met vrienden. Vooral 
heb ik in de vakantie films gekeken (dat is een van mijn hobby´s). Ik 
heb de meeste films met mijn vader gekeken. We hebben 
bijvoorbeeld Interstellar gekeken, Olympus Has Fallen en Ready Player 
One. Ik zit nu weer een week op school. Ik heb een super aardige en 
goede leraar. We zitten in groepjes van vier of vijf. Ook hebben we 
een eigen agenda waar we onze eigen taken in mogen schrijven. Na 
rekenen, taal of spelling mag je iets oefenen wat je nog moeilijk vind 
van dat vak. Of als je van dat vak nog iets nieuws wil leren mag dat 
ook. Ik geef de pen door aan Tren. Groetjes Dean Spil. 

De filmvertoningen van 15.00u. en 19.00u. in Oostrum zijn volgeboekt. 
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Word jij onze nieuwe 
overblijfkracht?

Voor het overblijven op basisschool De Meulebeek zijn wij op zoek 
naar enthousiaste overblijfkrachten (jong/oud) die affiniteit hebben 

met kinderen!

Lijkt het je leuk om kinderen te begeleiden tijdens de lunch en een 
oogje in het zeil te houden tijdens het binnen of buiten spelen??

Ben je op maandag, dinsdag en/of donderdag tussen 
11.45 en 13.05 beschikbaar??

Dan zijn wij op zoek 
naar jou!!!

- Je helpt en begeleidt kinderen bij het eten en spelen. Van te voren 
zorg je dat alles klaarstaat en naderhand help je mee met het 
opruimen van de leefkuil. 

- Je krijgt hiervoor een vergoeding van € 10,00.
- Wanneer je schoolgaande kinderen hebt, dan mogen jouw 

kinderen op de dag dat je meehelpt gratis overblijven.

 
DDuuss aallss jjee ttiijjdd eenn zziinn hheebbtt ooff jjee kkeenntt iieemmaanndd ddiiee ggrraaaagg wwiill 

mmeeeehheellppeenn???? BBeell ddaann PPeettrrii vvaann LLiinn 00447788--551144331199.. 
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Theatervoorstelling ‘De Mantelzorgmonologen’ 
Stichting Naoberzorg NL en Synthese organiseren op donderdag 8 oktober 2020 van 

19.00 tot 21. 30 uur de theatervoorstelling ‘De Mantelzorgmonologen’.                            

Men maakt op indringende wijze kennis met een jonge, een werkende en een oudere mantelzorger die zorgen voor 

iemand in de laatste levensfase. De monologen zijn gebaseerd op werkelijke verhalen van mantelzorgers in de 

palliatieve fase. De voorstelling biedt een intensieve beleving waarbij u in de huid kruipt van een mantelzorger en 

ervaart wat het betekent om mantelzorger te zijn. Aansluitend gaan we met elkaar in gesprek.  

De voorstelling vindt plaats op het Citaverde-college.                                                  

De bijeenkomst is bedoeld voor 

mantelzorgers in de regio.                      

Ook betrokken vrijwilligers en 

professionals zijn welkom.               

Corona-richtlijnen worden in acht 

genomen.  

 

Aanmelden kan vóór 1 oktober via 

www.synthese.nl via het kopje 

‘aanbod & inschrijving’.  

 

Er is plaats voor maximaal 60 

personen.                                                                   

Er zijn geen kosten aan verbonden.  

 

De voorstelling ‘De 

Mantelzorgmonologen’ wordt aangeboden door MantelzorgNl in het kader van de campagne palliatieve zorg VWS en is 

mede mogelijk gemaakt door Agora, leven tot het einde. Mantelzorgmonologen wordt verzorgd vanuit  Ceder 

Trainingen. 

Meer informatie over deze waarderingsactiviteit is te verkrijgen bij Anja Damhuis, mantelzorgondersteuner van 

Synthese (a.damhuis@synthese.nl of ☎ 06 36164919)  

Hierbij een link mee naar het (nieuws)bericht op onze website: 

https://synthese.nl/nieuws/theatervoorstelling-de-mantelzorgmonologen/ 

En een rechtstreekse link naar de pagina op onze website waar mensen zich kunnen aanmelden: 

https://synthese.nl/activiteiten/gemeente-horst-aan-de-maas-de-mantelzorgmonologen-theater-over-mantelzorg/ 
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‘k HEB M’N HART VERPAND …. AAN GRIEKENLAND! 

Deze zomer trok ik met mijn gezin naar Griekenland. De reis was vorig jaar al geboekt en natuurlijk 

maakte Corona het vertrek onzeker. Maar uiteindelijk konden we gaan en zijn we ook gegaan. Het 

was gelukkig prima te doen! Het mondkapje in het vliegtuig en ter plekke wanneer je een winkeltje of 

supermarkt in ging, was voor ons een kleine moeite. En wat fijn dat we gegaan zijn, want wat is 

Griekenland toch een heerlijk vakantieland. U bent er nog nooit geweest? Het is wat Europa betreft 

mijn favoriete vakantieland bij uitstek.  

Mijn liefde voor het land begon toen ik 18 was en op de Cycladen ging islandhoppen. De jaren daarna 

heb ik dikwijls en maandenlang in Griekenland vertoefd. Van begin tot einde zomerseizoen was ik op 

diverse eilanden te vinden: Rhodos, Skiathos, Thassos, Lesbos en nog veel meer. Wat een tijd! Er 

werd gewerkt maar er werd ook gefeest. Menigmaal heb ik na een avondje stappen de zon op zien 

komen. En natuurlijk ook mijn hart verloren aan een Griekse Adonis. Uiteindelijk zag ik mezelf toch 

niet oud worden in Griekenland, heb ik me in Nederland gesetteld en ben ik andere landen gaan 

verkennen. Met name buiten Europa, ook dat was bepaald niet verkeerd. Tussendoor toch weer een 

keer 2 weken Griekenland, nu met mijn Oostrumse Adonis, die er zelf nog nooit geweest was. Chios 

was toen de bestemming. En wat bleek, ook hij was direct aan het land verkocht. De mooie baaitjes 

met helder zeewater, de sfeervolle dorpjes, de pittoreske haventjes, de authentieke taverna’s, het 

heerlijke eten, de prachtige zonsondergangen, de vriendelijke bevolking, ga zo maar door. Ja, het 

klinkt allemaal clichématig maar zo is het er toch echt.  

Tien jaar later gingen we voor het eerst met onze kinderen voor een kort verblijf naar Corfu. We zijn 

geen gezin dat de hele dag aan het zwembad ligt, zouden we ons daar wel vermaken? En of, ook met 

kinderen bleek Griekenland heerlijk! En wat een leuke verrassing voor de lokale bevolking én mezelf 

dat ik het Grieks dat ik destijds geleerd had, nog niet was verleerd. Zo’n babbeltje in het Grieks opent 

toch deuren.   
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Hoe is het met Carmen Moure -Arts… nu Carmen Birle 

 

Carmen werd geboren op 3 december 1977 op de Hatendonkstraat  en heeft haar hele jeugd 

doorgebracht in Oostrum. Ze had ging naar de Mariaschool, deed aan korfbal en had een hele 

vriendinnengroep in Oostrum. Na de basisschool ging ze naar de mavo en daarna naar de havo op 

het Raayland College. 

 

Carmen vertrok uit Oostrum om te gaan studeren in Breda. Ze deed een HBO opleiding in het 

toerisme. Voor een stage ging ze 3 maanden naar Zweden en hier leerde ze Christoph kennen. 

Een Duitser uit de buurt van München. Na haar studie werkte ze nog een tijdje in Frankrijk en in 

2001 vertrok ze voor de liefde naar Duitsland. In 2006 trouwde ze met Christoph. Tijdens dit grote 

feest konden de Duitse en Nederlandse vrienden en familieleden uitgebreid met elkaar 

kennismaken en werd er zelfs een heuse voetbalwedstrijd gespeeld tussen “Duitsland” en 

“Nederland”. (eindstand 1-4) 

 

Nu wonen Carmen en Christoph  met hun 2 kinderen Amelie (12) en Vincent (9) in Landsberg am 

Lech, 50 kilometer van München vandaan. Carmen heeft inmiddels haar eigen Yogaschool in 

Landsberg. Ze geeft elke dag in de ochtend en in de avond lessen, geeft les in bedrijven en gaat 

ook in de weekenden met mensen op yoga reizen.  

 

Op de vraag waar ze aan moest wennen in Duitsland gaf Carmen als antwoord: “ In Duitsland 

sprak iedereen in het begin alleen maar over het werk en over studies, in Nederland werd ook 

over “leuke” dingen gepraat. Ook de oktoberfesten in Duitsland waren eerst raar. Al die mensen 

die liters bier drinken, ook dat is nu heel normaal.” 

Carmen denkt nog graag terug aan Oostrum en dan vooral aan het weggaan met vriendinnen, 

carnaval vieren, de Mariaschool en ook de gezelligheid bij het korfballen.  

Carmen heeft geprobeerd wat gebruiken mee te nemen uit Nederland naar Duitsland.  

“Ik heb jaren Sinterklaas gevierd met de familie en de kinderen, ook heb ik geprobeerd carnaval 

te vieren maar dat lukt niet. In dit deel van Bayern wordt niet echt carnaval gevierd. Ik doe nog 

regelmatig stroop met kaas op mijn boterham.” 

Carmen is helemaal gewend in Duitsland en mist soms nog de Nederlandse kaas en het niet 

zomaar langs kunnen gaan bij vrienden en familie. 
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Senioren    
    
Uitslagen    
 

zondag 6 september 2020    

S.V. Oostrum Hegelsom 1 1-3  

Handel 2 S.V.Oostum 2 1-1  

Ysselsteyn 3 S.V. Oostrum 3 13-0  

DWSH'18 6 S.V. Oostrum 4 5-1  

V.V. Holthees-Smakt S.V. Oostrum VR1 4-0  

    

Programma    

 

zondag 13 september 2020    

S.V. Lottum 1 S.V. Oostrum 1 14:30 Beker 

S.V. Oostrum 2 Boekel Sport 4 12:30 Beker 

S.V. Oostrum 3 V.V. Holthees-Smakt 3 11:00 Oefenwedstrijd 

SVS 2 S.V. Oostrum 4 10:00 Oefenwedstrijd 

Volharding VR1 S.V. Oostrum VR1 09:45 Beker 

 

 

 

 



SVO   VOETBAL 
 
 

Jeugd    
    

Uitslagen    
 

zaterdag 5 september 2020    

S.V. Oostrum JO19-1    -    ST SVS/Excellent/Westerbeekse Boys JO19-1 4-2  

Olympia'18 JO17-3 S.V. Oostrum JO17-1G afgelast  

S.V. Oostrum JO15-1 SV Venray JO15-3G 10-1  

Festilent JO15-3G S.V. Oostrum JO15-2G 4-2  

S.V. Oostrum JO13-1G SV de Braak JO13-2 3-2  

S.V. Oostrum JO12-1G EMS JO12-1 2-6  

VV Kessel JO12-1G S.V. Oostrum JO12-2G 1-10  

Ysselsteyn JO12-1 S.V. Oostrum JO12-3G 3-13  

S.V. Oostrum JO11-1 ST Astrantia/SV Milsbeek JO11-1 2-2  

Sparta '18 JO11-2G S.V. Oostrum JO11-2G 5-5  

S.V. Oostrum JO11-3G ST SV United/BVV'27 JO11-3 7-4  

S.V. Oostrum JO10-1 Melderslo JO10-1 5-4  

ST Sporting S.T./SVEB JO10-2 S.V. Oostrum JO10-2G 5-5  

ST Sporting S.T./SVEB JO9-1 S.V. Oostrum JO9-1 10-7  

S.V. Oostrum JO9-2G Sparta'18 JO9-1 0-19  

Sportclub Irene JO8-1 S.V. Oostrum JO8-1 21-0  

SV Venray JO8-2 S.V. Oostrum JO8-2G 1-6      Speelster van de week Meike Peerlings 

Baarlo JO8-1 S.V. Oostrum JO8-3G 12-7 Speler van de week Stijn 

    

Programma    

 

zaterdag 12 september 2020    

Wittenhorst JO19-3 S.V. Oostrum JO19-1 15:00  

ST Sporting S.T./SVEB JO17-2 S.V. Oostrum JO17-1G 14:00  

S.V. Oostrum JO15-1 Hegelsom JO15-1G 14:00  

Someren JO15-5G S.V. Oostrum JO15-2G 13:00  

S.V. Oostrum JO13-1G V.V. Achates JO13-1 10:00  

Blerick JO12-1 S.V. Oostrum JO12-1G 11:00  

S.V. Oostrum JO12-2G Bieslo MO12-1 09:00  

S.V. Oostrum JO12-3G SPV JO12-1G 11:30  

ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO11-1G   -    S.V. Oostrum JO11-1 10:30  

S.V. Oostrum JO11-2G    Ysselsteyn JO11-2 09:00  

ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO11-3G   -   S.V. Oostrum JO11-3G 09:00  

Hegelsom JO10-1G S.V. Oostrum JO10-1 10:30  

S.V. Oostrum JO10-2G Volharding JO10-2G 09:00  

S.V. Oostrum JO9-1 SV Venray JO9-3 11:30  

Sportclub Irene JO9-2 S.V. Oostrum JO9-2G 10:30  

S.V. Oostrum JO8-1 FCV-Venlo JO8-1 09:00  

S.V. Oostrum JO8-2G ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO8-1G 09:00  

S.V. Oostrum JO8-3G Blerick JO8-1 11:30  

 

 

 

 

 

 

 

 







Redactie adres 

G. Smedts, 

Valkenkampstraat 14 

5807 AN  Oostrum

T 0478 58 46 42

E weekblad@dorpsraadoostrum.nl

Sluiting aan te leveren kopij

Zaterdag 18.00 uur

Bezorgklachten

Periodiek 

T 0478 58 28 77

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