
 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Bericht van de redactie:  
Wegens ziekte van de hoofdredacteur kan het zijn dat aangeleverde kopij ontbreekt in deze uitgave. Mocht 
uw kopij niet geplaatst zijn dan bieden wij bij deze onze excuses aan. Heeft u hierover vragen, aarzel dan niet 
om contact op te nemen. 
De komende tijd is het inleveradres voor de kopij:  

 bovengenoemd   e-mailadres of 

 Buitenhof 13,  5807 BW  Oostrum, tel. 550566 
 

Week 50 en 52 verschijnt er géén weekblad, 
denk hieraan met het plannen van uw kopij. 
 

 
 

Historische Kring Oostrum en Spraland 
 
Kent u het geheim van Oostrum?  
 
Nieuwsgierig? 

Onthulling:  zaterdag 1 december vanaf 19.00 uur op Peel en Maas TV  

(Ziggo kanaal 43, herhaling elk heel uur tot zondag 2 december 12.00 uur) 
 
 

 
Beste inwoners van Oostrum, 
Afgelopen zaterdag kwamen wij bij u aan de deur voor onze jaarlijkse 
oliebollenactie. Er werden veel oliebollen verkocht en ook ontvingen 
we regelmatig een extra bijdrage als steun voor onze vereniging.  

 
We hopen dat u heeft genoten van de lekkere oliebollen  

en willen u graag hartelijk danken voor uw steun!  
 
Bestuur en leden van LR en PC Nobel Oostrum. 

REDACTIEADRES: 
 

G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 
 

5807 AN  Oostrum. Tel. 58 46 42. 
 

E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl 
 
Rabobank: 12.81.44.912 
 

Bezorging: “Periodiek”, tel. 582877. 

40e jaargang WK 48                 Sluitingsavond in te leveren kopij 

29 november 2012             Zaterdagavond 18.00 

uur 

mailto:oostrumsweekblad@planet.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

                                                                                            

 

 
Zondag 2 dec.   Advent: 9.30 uur: Hoogmis: (koor Ex-samen)          

 
     jaardienst Handrie en Nel van den Berg-Linskens,    
     jaardienst Anny Kessels-Duijkers,   
     Leonard Maas en Maria Martens,   
     Antoon en Wilhelmina Verheijen,    
     Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,   

familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.         
 

                  Misdienaars: Floor en Jack                                                                                                                     
 
         Het telefoonnummer van Pastoor A. Keller, Mgr. Hanssenstraat 20, is 851146.   
         In verband met tijdige publicatie in het Oostrum’s Weekblad en Peel en Maas  
         dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 18.00 uur op te geven bij kerkbestuurslid 
         Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  584031.                                                                                               
 
 

 

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. 

TEL. 0900 ‐ 8818 

Bij een melding van vernieling of overlast dan kunt u zich wenden tot de gebiedsmentor van de 
Politie Noord‐Limburg, dhr. R. Coppus of via e‐mail roel.coppus@limburg‐noord.politie.nl 

GEEN SPOED, WEL POLITIE?   0900 – 8844 

Hinder of overlast in de openbare ruimte, of als u vragen of meldingen heeft van praktische 
aard zoals bv. Losliggende stoeptegels, gevaarlijke obstakels e.d. met de: 

GEMEENTE VENRAY      523333 
 MELDINGEN-AMBULANCE-POLITIE-GEMEENTE VENRAY

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN & APOTHEEK

 

R.K. Parochie O.L. Vrouw Geboorte, Oostrum 



Korentreffen Oostrum geslaagd. 
 
Afgelopen zondag vond er in de zaal van café Back In Time in Oostrum een korentreffen plaats. 
Daarbij werd de spits afgebeten door de Aostrumse Zangkompeneej, die deze middag ook 
georganiseerd heeft. Met liedjes als onder andere New York New York, Bridge over troubled water en 
Can,t help falling in love wist het koor onder leiding van Kenny Jansen het publiek te boeien.  
De afsluiter Mach was schönes was een sprankelend slot van dit optreden. Vervolgens was de beurt 
aan Aodemnoët uit Kessel. Dit is ook een mannenkoor, dat onder leiding van Ron Hanssen onder 
andere bekende liederen als You’re the inspiration, en Holy Highway ten gehore bracht. Het lied 
Homeless is en blijft een enorm succes voor dit koor. Na de pauze trad het gemengd koor The Voices 
uit Venlo / Blerick op. What a wonderful World, Ticket to ride en Too much heaven waren onder 
andere van dit koor te horen. Dirigent Jean Pierre Steijvers maakte er samen met het koor een zeer 
mooi en luisterrijk geheel van. Het slot werd verzorgd door De Shanty Groep De Maashave uit 
Grubbenvorst onder leiding van Hans Hoppzak. Met zeemansliedjes zoals onder andere Seemann, 
Neeltje Jacoba en Sloop John B. wist dat koor de stemming in de zaal op een hoogtepunt te brengen. 
Ook de gevoelige snaar werd geraakt door bijvoorbeeld The Fields of Athenry.  
Het geheel kan als zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar worden beschouwd. Het publiek heeft 
genoten. De Aostrumse Zangkompeneej nodigt mannen, die houden van het zingen in een koor in 
een gezellige omgeving uit, een repetitie op woensdagavond in Back In Time in Oostrum te komen 
beluisteren en natuurlijk eventueel mee te zingen. U bent van harte welkom. 
 
 



 

 

 



  
 
         

          
  

 
 
 
 
 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM 
 

Kerstavond.  
Datum:  Dinsdag 18 december 2012 
Plaats:  D’n Oesterham. 
Aanvang:  Avond 19.00 uur. 
Opgave:  Bij M. Nielen, telefonisch 582569 of via Email marjonielen@gmail.com 
 
 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de kerstviering, tevens 80 jarig jubileum van ZijActief te 
Oostrum. 
Het is een avondvullend programma met een Walking Dinner en een verrassend “Warm Wit”. 
Vanwege het 80 jarig jubileum worden tussen door 
meerdere gerechtjes geserveerd, daarvandaan het 
noodzakelijk is u vooraf aan te melden, dit kan tot  
uiterlijk 7 december 2012. Bij verhindering worden  
kosten in rekening gebracht. 
Deze kerstviering is beslist de moeite waard en een goed 
begin als aanloop naar het Kerstfeest en Nieuwjaar.  
                   
    
Namens het bestuur en de kerstcommissie 
Wensen wij jullie een hele fijne kerstviering 
 
 

 
 

 
 
 

 
Ma. 3 dec.  18.45u. Repetitie jeugdorkest 
    20.00u. Repetitie orkest 
Wo 5 dec.  *Geen lessen en repetities 
          
Agenda:   
9 dec. Tamboerkorps naar Drumsensation in Merselo 
15 dec. Inzamelen oud papier 
24 dec. Kerstconcert 
29 dec. Inzamelen oud papier 

 



   

 

 
 

Schoonheidsbehandelingen 
Microdermabrasie & Instant Face-Lift 

 

Lichaamsbehandelingen 
Massages/Pakkingen 

 

Definitief ontharen  
 

Manicure & Pedicure  
 

In de maand December 
Hydra Plus 

gezichtsbehandeling 
€ 50,00  

(bestaat uit: reiniging, scrubben, 
onzuiverheden verwijderen, epileren, massage, 

masker en crème)  

 
(Wanneer u graag  voor de kerst een behandeling  wilt,  

verzoeken wij u vriendelijk om tijdig een afspraak te maken) 
 

Mgr  Hanssenstraat 25  5807 BA Oostrum 

 

Vermist  
sinds donderdag 22 november 

onze hond Beau. 
 

Fam. Luijkx 
Wie heeft haar gezien? 
Bel naar 0478-511957 of 06-40271865 
 



 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.       
 
       

Kerstkrans maken. 
 
Datum:  Dinsdag 11 december 2012 
Plaats:  D’n Oesterham. 
Aanvang:  Avond 20.00 uur. 
Kosten:  € 6,50 hierbij is inbegrepen: krans ø25 cm. groen, draad, krammen en een kop koffie. 
Opgave:  Door  € 6,50 over te boeken op rekeningnummer 140093613 t.n.v. ZijActief o.v.v. 

naam en achternaam, tot uiterlijk 7 december 2012 
 

Meebrengen: Klein kerstmateriaal: bijvoorbeeld kleine  
kerstballetjes, appeltjes, dennenappels,  stukjes schors, eucalyptus, 
mos of ander klein materiaal. Ook is het erg mooi wanneer men  
mini kerstverlichting (eventueel op batterijen) in de krans 
verwerkt. 
 

Onder leiding van Martine Weijs gaan we een fantastische 
kerstkrans maken. Let op: Krans, groen, draad, krammen en  
een kop koffie is bij de prijs inbegrepen. 
 

Namens het bestuur veel knutselplezier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitslagen: 
Oostrum1‐SVSH     1‐10 
De Horst‐ Oostrum2   13‐2 
Oostrum3‐SVOC     5‐4 
OostrumB1‐svsh     3‐7  
OostrumC1‐ ksv     5‐2 
OostrumD1‐De Peelkorf   13‐0 
OostrumD2‐Merselo   0‐11  
Programma: 
1‐12‐2012 SVO F1 ‐ SWIFT F1A     09.00 Horst 
1‐12‐2012 SVOC '01 B1 Oostrum B1   14:45 De Weert SVOC  
1‐12‐2012 Gazelle C1 Oostrum C1   17:00 Munstergeleen Gazelle  
1‐12‐2012 ZSV D1 Oostrum D1     9:00 De Peelhorst Ver Deurne 
1‐12‐2012 De Peelkorf D4 Oostrum D2   9:45 De Weert De Peelkorf  
2‐12‐2012 Swift (V) 3 Oostrum 1    12:45 De Visgraaf Swift  
8‐12‐2012 Oostrum C1 Lottum C2   13:00 De Wetteling Oostrum 2  
8‐12‐2012 De Eendracht D2 Oostrum D1 9:00 De Peelhorst Ver Deurne  
8‐12‐2012 Oostrum D2 United D2   12:00 De Wetteling Oostrum 2 



 



SV Oostrum Jeugd 
 
Uitslagen      
zaterdag 24 november 2012      
ST RKDSO/DEV‐Arcen A1,S.V. Oostrum A1,5‐2   
S.V. Oostrum A2‐SV Venray A3,2‐4   
S.V. Oostrum B1‐SV Venray B3,0‐8   
SV Venray C3‐S.V. Oostrum C1,2‐4   
SV Venray C6‐S.V. Oostrum C2,4‐4   
S.V. Oostrum C3G‐SV Venray C9,12‐0   
Wittenhorst D3‐S.V. Oostrum D2G,3‐1   
S.V. Oostrum D3G‐SV Venray D8,1‐9  
MVC'19 E1‐S.V. Oostrum E1,5‐0   
S.V. Oostrum E2‐SVEB E1,3‐2, 

speler van de week Bram Linders 
Meterik E1‐S.V. Oostrum E3,2‐2   
SV Venray E13‐S.V. Oostrum E4,9‐0   
SV Venray F4‐S.V. Oostrum F1,2‐5   
S.V. Oostrum F2‐Leunen F2G,0‐10, 

speler van de week Clemens Weijs 
Volharding F5‐S.V. Oostrum F3,2‐4   
S.V. Oostrum MP1/2‐Montagnards MP1/2,6‐10, 

speler van de week Gijs Camps 
         
Programma         
zaterdag 1 december 2012       
S.V. Oostrum A1‐Wittenhorst A2,14.30   
S.V. Oostrum A2‐Sporting S.T. A1,13:00   
S.V. Oostrum B1‐ST Stormvogels'28/HRC'27 
B1,14.30   
S.V. Oostrum MB1‐Mifano MB1,12:00   
JVC Cuijk C3‐S.V. Oostrum C1,15:00,vertrek 13.45 
Sparta'18 C3‐S.V. Oostrum C2,13:30,vertrek 12.15  

SV Oostrum Senioren 
 
Uitslagen 
zaterdag 24 november 2012      
S.V. Oostrum vet.‐Belfeldia vet.,Afg.  
zondag 25 november 2012       
SVEB 3‐S.V. Oostrum 3,2‐7     
S.V. Oostrum 5‐RKDSO 2,2‐2   
Programma       
zaterdag 1 december 2012       
Zeilberg ZSV vet. ‐S.V. Oostrum 
vet.,16:30,vertrek15:30 
zondag 2 december 2012       
S.V. Oostrum 1‐Leunen 1,14:30, 

Wedstrijdsponsor KEURSLAGER BIERMANN 
S.V. Oostrum 2‐MVC 2,12:00 
SV United 2‐S.V. Oostrum 3,11:30   
Volharding 6‐S.V. Oostrum 4,10:00   
GFC'33 5‐S.V. Oostrum 5,11:00   
Sporting S.T. 6‐S.V. Oostrum 6,10:00   
S.V. Oostrum VR1‐De Willy's VR1,10:00 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

            

 

 

Piet op bezoek!!?? 

De Sinterklaastijd komt er weer aan! 

Wilt u ook gezellig een paar pieten bij u op bezoek? 

Dat kan! 

Het Oostrumse team “8X6= Alpe d’HuZes” heeft namelijk 

hele korte lijntjes met Spanje. 

Wij zorgen ervoor dat de goedheiligman een aantal 

pieten bij u langs stuurt. 

U  steunt daarmee meteen de KWF kankerbestrijding en 

met name het Oostrumse team dat in juni volgend jaar 

de Alpe d’huez gaat beklimmen! 

 

Nieuwsgierig/ meer info? 

Bel 06-25207046 (Rob Jeucken) 

 



 

Beste Kinderen uit Oostrum 

Bij deze laten wij jullie nogmaals weten, 
deze ontvangst  niet te vergeten. 
Het was alweer een prachtige dag, 
eentje om in te lijsten met een grote lach. 
 
Jammer dat de Pieten niet hadden opgelet, 
en Sinterklaas bijna voor schut hadden gezet. 
De hele dag die koptelefoon op hun oren, 
met herriemuziek, kun je ook niets anders horen. 
Gelukkig dat Dhr. Leijssen ons met de motor bracht, 
immers , niemand van jullie had zoiets  verwacht.  
 
Het moment dat wij jullie daar zagen, 
werden wij op handen gedragen. 
Al die spontane mensen bij het fort, 
nee, aan belangstelling,  niets te kort. 
Uiteindelijk is toch nog alles goed gekomen, 
het werd een happening om van te dromen. 
Het programma in de Oesterham, was genieten, 
toen zagen jullie de creativiteit van de Pieten. 
Door goede samenwerking van muziek en organisatie, 
werd het voor jong en oud een traktatie. 
Jammer dat het allemaal zo snel voorbij is gegaan, 
daar wij op 4 dec. weer naar school zullen gaan. 
 
Harry   vraagt, of ik wel tijd heb om te slapen,  
ja , wel heel weinig, heb je mij dan zien gapen?. 
Douwe spant de kroon met kwantiteit, 
12 werkjes gemaakt van gevarieerde kwaliteit. 
Wat hebben jullie weer veel dingen gemaakt, 
dat is iets wat Sint heel diep raakt.  
Vooral zo doorgaan, want dat is genieten, 
als ik dat alles samen bekijk met de pieten. 
 
Bedankt lieve kinderen,  tot de volgende keer, 
wij zien elkaar beslist snel weer. 
Zet deze week nu eens je linkerschoen, 
vergeet niet je verlanglijst erin te doen. 
 
Bedankt voor weer een gezellige week, 
wij laten jullie echt niet in de steek. 
 
Groetjes van Sinterklaas en zijn Pieten. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Selectiewedstrijd springen voor paarden en pony’s 
 
 

Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Nobel uit Oostrum organiseert van vrijdag 
7 december tot en met zondag 9 december een 3‐daagse springwedstrijd voor 
paarden en pony’s in rijhal De Molenhorst te Horst‐Meterik.  

Tijdens deze selectiewedstrijd wordt er in alle klassen gestreden om een startplaats voor de Regio 
Kampioenschappen. Een fantastisch paardensportevenement voor jong én oud.  
Programma: 
Vrijdagavond 7 december  : Paarden klasse BB 
Zaterdag 8 december  : Paarden klasse B t/m ZZ 
Zondag 4 december   : Pony’s  klasse B t/m ZZ 
          Extra rubriek ‘Surprise springen’ 
Locatie:  
Rijhal de Molenhorst, Molenhorstweg 40, Horst‐Meterik.  
 

Ruiters en amazones kunnen nog inschrijven;  
meer informatie is te vinden is op de website www.nobeloostrum.weebly.com.  
 

Iedereen is van harte welkom om te komen kijken  
en samen met ons te genieten van deze springwedstrijd! 

 
 
 
 
 

DECEMBER 
06 Dec Wandelen        KBO 
11  Dec Kienen         KBO  
11  Dec Kerststukjes maken       Zijaktief  
11  Dec Openbare vergadering  (Thema) Grote zaal   Dorpsraad 
14  Dec Kerststukjes maken       KBO                              
18  Dec Kerstavond & viering 80-jarig bestaan    Zijaktief 
19  Dec  Kerst viering – Oostrum      De Zonnebloem 
20  Dec Wandelen        KBO 
20  Dec Kerstviering        KBO  
20 Dec Toepavond         SVO 
 
 
 
 
JANUARI 
06  Jan Liedjesmiddag (d’n Oesterham)      CV De Karklingel 
12  Jan Prinsebal (D’n Oesterham)      CV De Karklingel 
15  Jan Jaarvergadering       Zij-actief 
19  Jan Jeugdprinsebal (Café-Zaal Back in Time)    CV De Karklingel 
26  Jan Klingelbal (uitreiking Orde van Verdiensten)    CV De Karklingel 
31  Jan Carnavalsbal voor ouderen (D’n Oesterham)    CV De Karklingel 

2012 

2013 



7 december paarden: 

 BB springen paarden

8 december paarden:  

 B t/m ZZ paarden

9 december pony’s: 

      B t/m ZZ pony’s

       Surprise springen 

Locatie:

Rijhal de Molenhorst

Molenveldweg 40

5961 NZ  HORST

meer informatie kijk op:
www.nobeloostrum.weebly.com


