
 20 November 2014
47

ZITTINGS-AOVENDEN KARKLINGELS 
 
Vreejdag 21 nevember en zaoterdag 22 nevember zien wèr de jaorlekse zittings-
aovenden van òs Carnavalsvereniging.  
 
Zaal open: 19:22 uur 
Ánvang:  20:00 uur 
 
De kaarte (Pries € 12,50 ,-)  zien nog te koeëp beej: 
 
Bob van Mil, Wester Thienweg 3  06-20851829 
Arjan Kempen, Goetzenhof 27 06-22626238 
 
De Kemmissie Zitting 
 
 
 

 
  

 

Bas Künen nieuwe voorzitter dorpsraad Oostrum 
 
 
Bas Künen wordt de nieuwe voorzitter van de dorpsraad Oostrum. De overige dorpsraadleden hebben hier inmiddels 
positief over gestemd. 
 
Bas hoefde niet lang na te denken toen hij werd benaderd voor deze functie. Hij ziet het als een uitdaging en een eer om 
deze functie voor de Oostrumse gemeenschap te mogen gaan vervullen. In de komende uitgave van het Oostrums 
weekblad zal Bas zich nog persoonlijk voorstellen aan Oostrum. 
 
Bas volgt Ben Rühl op, die in de openbare vergadering van 9 september jl. afscheid nam als voorzitter van de dorpsraad. 
 
 

De glasdwebvenray toer, doet ook Oostrum aan. 

Op zaterdag 13 december komt de glaswebvenray toer in Oostrum. 

U kunt vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur terecht in Den Oesterham, waar U indien nodig 
vragen kunt stellen en U verder te laten informeren, en wat ook belangrijk is U in te 
schrijven voor de glasvezel aansluiting. 

Graag tot ziens in Den Oesterham op 13 december a.s. 

Namens glaswebvenray het team van oostrum@glaswebvenray.nu  

 



 

Het telefoonnummer van Pastoor A. Keller, 
Mgr. Hanssenstraat 20, is 851146.                               
In verband met tijdige publicatie in het 
Oostrum’s Weekblad en Peel & Maas                      
dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 10.00 uur 
op te geven bij kerkbestuurslid                                     
Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6, tel. 584031 

23 nov.14.15u. Aankomst Sinterklaas
24 nov. 18.45u. Repetitie jeugdorkest

19.30u. Groepsrepetitie 
20.15u. Repetitie orkest

26 nov.16.00u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it

19.30u. Repetitie orkest
20.00u. Repetitie slagwerkgroep

28 nov.20.00u. Generale repetitie orkest voor het 
concours in d’n Oesterham
  
Agenda
29 nov. Inzamelen oud papier
30 nov. Concours orkest in Veldhoven

Zondag 23 nov. 9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)                                

     St. Caeciliaviering van het Gemengd Koor!   

voor de leden en overl.leden van het Gemengd Koor, 
jaardienst overl ouders Johan en An Camps-Claessens, 
overleden ouders en familie Sikes-Rutten,   

Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,                                   
familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.                                    

AFSCHEID VAN PASTOOR KELLER OP 30-11-2014  

Pastoor A. Keller gaat met emeritaat, neemt afscheid van 
de parochie Oostrum en verhuist naar Swalmen. 

Op zondag 30 november 2014 kunt U na de hoogmis 
(± 10.30 uur!) in de kerk persoonlijk afscheid van                                               
pastoor A. Keller nemen.                                                             

Daarbij krijgt U een kop koffie of thee aangeboden!

Het kerkbestuur zegt hierbij pastoor A. Keller alvast 
hartelijk dank en wenst hem het allerbeste toe in 
Swalmen!

                           
Kerkbestuur Oostrum



 

INTOCHT                      
SINTERKLAAS 

 
Op zondag 23 november 2014 zal Sinterklaas met zijn pieten om 14.15 

uur aankomen bij het spoor, aan de kant van het 
oude rangeerterrein. 
 
Na ontvangst gaan we samen met de harmonie naar d’n Oesterham om 
het feest voort te zetten.  
Ouders, willen jullie ervoor zorgen dat de Sint  
de naam van uw kind goed kan lezen?  
 
Voor iedereen een fijn Sinterklaasfeest  
“Het Decembercomité”  



Super Sinterklaas aanbieding

Pioneer AVIC-F550BT radio navigatie systeem.

 - 2014 kaartmateriaal
 - Geïntegreerde carkit
 - USB / iPod aansluiting
 - In2Sound service en advies

GGeldig t/m 5 December  OP = OP

Direct bestellen?       www.in2sound.nl/pioneer-avic-f550bt.html

Actieprijs van € 699,-  voor  € 589,-
Gratis TW-Steel Horloge

t.w.v. € 219,-!!

van Boekhuizenstraat 21
5807 AJ Oostrum
info@in2sound.nl 
Tel: 06-14653208



 

 

Beste Kinderen. 

 

Eindelijk staan we op het vaste land, 
helemaal over de zee, aangekomen in Nederland. 

 
Een boottocht met vallen en opstaan, 

het zou ook eens ’n keertje normaal gaan. 
 

Nu komt Oostrum wel heel dichtbij, 
Sint, maar vooral (malle) Pietje is zo blij. 

 
Hij wil zijn verjaardag op 23 november vieren, 

kinderen, willen jullie ons dan helpen met versieren? 
 

Op zijn verlanglijst staat, of wij zijn schoen vullen, 
het liefste met allemaal Prins Carnavalspullen. 

 
We hebben overleg gehad met de kadootjes piet, 

hij zegt, die spullen kennen wij in Spanje niet. 
 

Hoe gaan we dat nu doen, hebben jullie een idee? 
misschien wel leuk, breng een instrumentje mee. 

 
Bouwen we gezellig een feestje in den Oesterham, 

met muziek van het jeugdorkest en DiscoJan. 
 

Dat wordt gezellig, en meedoen geldt voor allemaal, 
met als toetje, een hele lange polonaise door de zaal. 

 
Wij zullen er zijn, reken daar maar op, 

zetten heel Aostrum, Lull en den Boshuuze op de kop. 
 

Trouwens, vergeten jullie niet de kleurplaten te maken, 
of mooie werkstukjes, tekeningen, al dat soort zaken. 

 
Nog 3 nachtjes slapen en dan naar de loswal gaan, 

wij komen daar met de Veoliatrein om 14.15 uur aan. 
 

De groetjes van Sint en zijn Pieten. 
 





                                                              
 
 
 
 

 
Hobbymiddag, gymnastiek op stoel 

 

Datum: maandag 24 november 
Aanvang: 13.30 uur 
Opgave: t/m vrijdag 21 november bij Nelly van Soest, tel. 583395 
Meenemen: glazen pot of vaas 
 

Wij gaan deze middag een kersttafereel in glas maken. Wilt u dit maken, dan dit aub aan Nelly doorgeven. Zij 
koopt dan de materialen en u kunt deze op maandag met haar afrekenen. 
Het enige wat u mee hoeft te nemen is een glazen pot of brede vaas. 
 

Wilt u liever kaarten maken, breien, haken of gewoon gezellig een kopje koffie drinken, u bent van harte 
welkom. 
 

Wilt u tijdens deze creatieve middag uw spieren en gewrichten trainen zodat uw lichaam wat soepeler 
beweegt, dan kunt u een half uur tot 3 kwartier bewegen op een stoel onder begeleiding van Netty Jeuken.    
U hoeft zich hier niet voor op te geven.  
 

Kom vrijblijvend naar de Watermolen.  
 

Wij zien u graag op maandag 24 november ! 
 

 
 
 
 

 
Computeren gaat weer van start !! 

 
 
Medio januari/februari 2015 hopen we weer van start te gaan. Het is bedoeld voor 
iedereen die over een beetje kennis van computeren beschikt. Voor een basiscursus 
wil ik u graag verwijzen naar de Kemphaan in Venray. 
In  Oostrum zijn we al wel wat bezig geweest met fotobewerkingen in Picasa, maken 
van een Powerpoint-presentatie, felicitatiekaarten maken op de pc e.d. We zullen dit 
opnieuw naar voren brengen.  Naast  het werken op de pc willen we u ook wegwijs 
maken in de mogelijkheden en werken  met een tablet.  

Om een en ander goed toegankelijk te maken zoek ik ondersteuning omdat dit alleen niet te doen is. We zullen 
minstens met 4 personen moeten zijn waarvan er steeds twee aanwezig zijn voor opbouw en individuele ondersteuning. 
In eerste instantie richten we ons weer op de maandagmiddagen.   Een groep bestaat uit maximaal 10-12 personen.  
Zelf beschikken we over een vijftal computers maar leden met een lap-top  zijn natuurlijk ook welkom. We werken dan 
van 14.00 – maximaal 17.00 uur.  
 

1. Hebt u zin om mee te gaan doen met het “computeren” ? 
 

2. Wilt u mee gaan doen in de ondersteuning ? 

Zodra ik zicht heb in de opgaves kan ik pas echt aan de slag gaan. Vervolgens kan ik dan ook meer informatie  ( waar- 
dag - kosten e.d. ) geven. Er mogen wat mij betreft best twee groepen komen indien er genoeg belangstelling en 
ondersteuning voor is. Hebt u interesse ? De antwoorden op vraag 1 en/of 2 lees ik graag per mail joopbus@home.nl  
bellen mag ook 0478-584496 





          

 

 
 
 

Oliebollenactie LR & PC Nobel 
 
 
Dit jaar komen wij, Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Nobel uit 
Oostrum, weer bij u aan de deur met heerlijke, verse oliebollen en 
wel op: 

 

Zaterdag 29 november 
vanaf 16.30 uur 

 

Een zak oliebollen (5 stuks) kost € 3,50 en u krijgt drie zakken voor 
€10,00. Hiermee steunt u onze vereniging én geniet u van heerlijk 
verse, thuisbezorgde oliebollen.  
 
 
Mogen wij op uw steun rekenen?  
 
 
 
Alvast dank! 
Leden van LR en PC Nobel Oostrum 

 

 

  



ZATERDAG 29 November 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ



Het vervolg van de Maatschappelijke Stage (MaS) Horst 
 
De MaS zoals die in 2011 is ontstaan is eind augustus 2014 komen te vervallen.                        
Er is nu geen verplichting meer om jongeren 30 uur vrijwilligerswerk te laten verrichten 
in hun schoolcarrière. Dit heeft de regering in 2014 besloten.  

Omdat de gemeente en beide middelbare scholen van Horst a/d Maas wel de meerwaarde van jongeren en 
vrijwilligerswerk inzien, zijn zij eind schooljaar 2013-2014 samen gaan brainstormen over een nieuwe vorm van de MaS. 
Een manier om jongeren toch bekend te maken met diverse soorten vrijwilligerswerk, maar waar de verplichting niet 
meer geldt. Een mogelijkheid om jongeren eigen kwaliteiten te laten ontdekken en deze verder te ontwikkelen naast 
hetgeen ze leren op school. 
 
Zo is het idee ontstaan om een vrijwilligersmarkt te organiseren waar vrijwilligersorganisaties/ buurtinitiatieven zich 
kunnen presenteren en projecten kunnen promoten waar handjes bij gezocht worden. Met name projecten waar een 
kop en staart aan zit, zodat voor de jongeren duidelijk is wat er verwacht wordt. Deze vrijwilligersmarkt vindt plaats 
tijdens een werkweek op school en onder schooltijd, zodat jongeren de tijd hebben om met de organisaties in gesprek 
te gaan. 
 
Op het Citaverde College vindt deze vrijwilligersmarkt plaats tijdens de themaweek Vieren en Delen, op 
maandagmiddag 15 december 2014. Tussen 12.00 en 16.00 uur is de aula omgetoverd tot een informele markt vol 
organisaties en projecten die te maken hebben met vrijwilligerswerk. Er is ruimte voor kleine workshops, kraampjes, 
(voorlichtings)filmpjes, etc. Eerste- en tweedejaars leerlingen van het Citaverde College Horst (woonachtig in de 
gemeente Horst a/d Maas, Venray, Venlo en Deurne) zullen in deze tijd de markt bezoeken. 
 
Het Citaverde College Horst heeft er voor gekozen de 30 uur MaS wel aan te houden. Deze uren maken de jongeren 
door interne klussen op school en vrijwilligerswerk buitenshuis te verrichten. 
Bij het Dendron College is er in september 2014 een verandering in de organisatie opgetreden. Dit heeft tot gevolg dat 
zij in 2014 geen vrijwilligersmarkt organiseert. 
 
Mocht u interesse hebben in deelname aan de vrijwilligersmarkt op maandagmiddag 15 december op het Citaverde 
College dan vernemen wij dit graag vóór maandag 1 december.                                                                                                        
Aanmelden kan via m.vanhegelsom@citaverde.nl, s.manders@citaverde.nl of info@synthese.nl.                                         
Vermeld hierbij de MaS vrijwilligersmarkt 2014. U ontvangt bij aanmelding meer informatie over de informatiemarkt. 
  
 
 Beste mensen, 

 
Een aantal weken geleden is er het AostrumsBestuurdersCafe (ABC) geweest, hierover heeft reeds eerder 

een bericht  gestaan in het Oostrums weekblad. Wij hebben met elkaar afgesproken dat we de 
gemeenschap vaker op de hoogte zouden stellen van nieuwe ontwikkelingen voortvloeiend uit  het ABC. 

 

Een van de onderwerpen die de hoogste prioriteit had bij het ABC, had betrekking op het “nieuwe” WMO 
beleid, cq regelgeving. Om hier invulling aan te geven hebben wij samen met een aantal partners bekeken 
wat wij hierin kunnen betekenen. 

 

Samen met Proteion, Benu apotheken, Medicura, Gemeente Venray, KBO en Dn Oesterham hebben we  
doorgesproken hoe we de gemeenschap van Oostrum zouden kunnen helpen met de WMO vraagstukken.  
Dit heeft als resultaat opgeleverd in dat wij in 2015 gaan starten met:  Dorpsservicepunt Oostrum.  
 

Dit initiatief heeft als insteek een laagdrempelige ingang voor de bewoners van Oostrum om vragen te stellen 
voor WMO Vraagstukken zoals bv: uitleen van zorgmiddelen, verstrekken of uitleg van medicijnen, 
gesprekken met een medewerker van Proteion of een hulp vraag voor de thuis situatie. 

 

Voor al deze vragen kunt u dus terecht bij het Dorpsservicepunt Oostrum, het is de bedoeling dat het  
gedeeltelijk bemand wordt door professionals, maar het zal in hoofdzaak gerund worden door vrijwilligers. 

Wij hopen dan ook, dat middels de uitleg en de daarop volgende vraag (op de volgende pagina),  bewoners 
van Oostrum zich aanmelden voor vrijwilliger Dorpsservicepunt Oostrum. 

 

U kunt dit doen op oesterham@home.nl met vermelding vrijwilliger Dorpsservicepunt Oostrum 
Natuurlijk kunt u ook gewoon vragen stellen op het hierboven genoemd mailadres. 
 

Met vriendelijke groet,        Alle betrokken partijen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



Het Dorpsservicepunt Oostrum. 
 
  Het Dorpsservicepunt Oostrum, heeft als doel:  

Het op een laagdrempelige manier verstrekken van informatie en advies met betrekking tot 
hulp, ondersteuning, zorg en sociale knelpunten.  
Door en voor inwoners van Oostrum wordt op dit moment een pilot uitgevoerd. 

 
Het Dorpsservicepunt Oostrum past binnen de visie van de gemeente Venray op “Nederland verandert / 
de zorg verandert mee”. 
 

Het Dorpsservicepunt is de zogenoemde Ingang waar de inwoners met hun eerste vraag om 
hulp, ondersteuning of zorg terecht kunnen.  
 
Met deze zogenoemde Ingang wil de gemeente Venray bereiken dat in de toekomst niet 
meteen naar het inschakelen van professionele zorg wordt verwezen, maar dat eerst gekeken 
wordt naar mogelijke oplossingen bij de hulpvrager zelf en zijn of haar omgeving, of bij 
algemene voorzieningen, informele sociale netwerken en vrijwilligersorganisaties.  
 
Voor de ingang gelden als belangrijkste functies: 
- signalering van vragen en problemen van inwoners van alle generaties; 
- informatie en advies verstrekken; 
- met inwoners de eigen inzet en mogelijkheden en inzet van hun netwerk bespreken en 

adviseren over de algemene voorzieningen, waarvoor geen of een lichte 
toegangsbeoordeling nodig is; 

- de hulpvrager overdragen aan ‘Toegang’ als er sprake is van maatwerkvoorzieningen. 
 

De zogenoemde Toegang regelt de hulp door professionele zorgaanbieders. Het zogenoemde 
Schakelplein van de gemeente bestaat uit een samenwerking tussen professionals die bepalen 
welke maatwerkvoorzieningen er eventueel noodzakelijk zijn voor de oplossing van een 
hulpvraag. 
Deze hulpvraag kan op verschillende terreinen liggen: financiën, werk/opleiding, 
wonen/veiligheid, Algemeen Dagelijks Leven / huishouden, mobiliteit, sociale participatie, 
fysieke gezondheid, mentale gezondheid, de eigen zelfregie (eigen beslissingen nemen) 
versterken en opvoeden. 

 
Het Dorpsservicepunt Oostrum is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.  
 
Taken van de vrijwilliger, zijn o.a.; 

- de burgers die het spreekuur bezoeken te woord staan; 
- informatie en advies verstrekken (over de sociale kaart Oostrum);  
- signalering van vragen en problemen van inwoners; 
- bemensen van het spreekuur het dorpsservicepunt (1 tot 2 x per maand); 
- uitdragen en ondersteunen van de pilot “service punt Oostrum”; 
- meedenken het verder ontwikkelen en opzetten van het “service punt Oostrum “; 
- het volgen van cursussen om de vrijwilligers taak zo goed mogelijk op te pakken. 

Wat vragen wij? 
- sociaal vaardig, betrouwbaar en communicatief;  
- goede mensenkennis, om kunnen gaan met weerstanden; 
- affiniteit met het dorp Oostrum; 
- representatief; 
- goed kunnen samenwerken met de projectleden;  
- bereidheid tot het volgen van scholing en coaching. 

 
Aanmelden als vrijwilliger: oesterham@home.nl met vermelding 
Vrijwilliger Dorpsservicepunt Oostrum   

 

 

 
  

 



 
 
 
 
 
 

 
Eduard, we willen je graag bedanken voor de overheerlijke vis     

    
Op woensdag 26 november zetten we u een  

heerlijk wintersmenu met een  sinterklaastintje voor 
 
 

Witte bonensoep 
------ 

 
Zuurkool met worst 

 
    ------ 

 
Chocoladevla met pepernoten  

 
 
Mochten er mensen zijn die niet zo mobiel zijn ( rolstoel / niet goed ter been ) maar 
toch graag willen aansluiten aan de dis, vermeld het op het inschrijfformulier en wij 
zorgen dat dit geen probleem hoeft te zijn. 
De kosten voor dit etentje bedragen 7.50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 22 november opgeven 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
         
              Graag tot ziens.      De vrijwillige megjes uut de keuken. 
 
Kijkt u ook eens op onze mooie website. www.oesterham.nl 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:___________________________________________________ 
 
Komt met  _________    perso(o)n (en) 
 
Wil(len) graag aansluiten aan de dis op woensdag 26 november a.s. 
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.   
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  22 november bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



 

 

 

 

Wist u dat u bij aanleg van glasvezel door GlaswebVenray de mogelijkheid heeft om twee aansluitingen binnen krijgt? 
Eén voor analoog signaal en één voor digitaal signaal. Twee verbindingen voor de prijs van één. 
 
Omdat er ook analoog signaal geleverd wordt, hoeft u uw ‘oude’ analoge apparaten, zoals dat oude t.v. bakbeest, niet te 
vervangen. Zo wordt u niet onnodig op kosten gejaagd en kunt u op uw gemak, wanneer u toe bent aan vervanging van 
apparatuur langzaam digitaal groeien. 

Uw GlaswebVenray-team 

 

GLASWEBWEETJES 
Info: oostrum@glaswebvenray.nu  of info@glaswebvenray.nu 

 

  
NOVEMBER  
  
   20 Wandelen KBO
   21 Zitting (D’n Oesterham) CV De Karklingels
   22 Zitting (D’n Oesterham) CV De Karklingels
   23 Intocht Sinterklaas Decembercomité
   25 Oudermishandeling (Lezing, Roermond) ZIJACTIEF
   29 Oliebollenactie LR & PC Nobel
  
DECEMBER  
  
   2 Rondgang met Zwarte Pieten Ut Göt
   4 Wandelen KBO
   9 Kienen (BIT) KBO
   9 Kerststukjes maken (Met Martine Weijs) ZIJACTIEF
   10 Kerstmiddag De Zonnebloem
   12 Kerststukjes maken (De Watermolen) KBO
   16 Kerstavond ZIJACTIEF
   18 Kerstviering (D’n Oesterham) KBO
   18 Wandelen KBO

 

KERSTBOOM OP HET DORPSPLEIN 
De dorpsraad wil ook dit jaar weer een grote kerstboom op het dorpsplein plaatsen. 

Misschien hebt u een grote kerstboom die u toch van plan was te rooien,                                                                               
of een kerstboom wilt afstaan om op het plein te plaatsen. 

U kunt hiervoor contact opnemen met Leo Lenssen,                                                                                             

Hatendonkstraat 9, Oostrum , Tel.    0478-580558   

Bij voorbaat dank,    Dorpsraad Oostrum 

 



Lourdes reizen 2015 georganiseerd                                       
door Lourdesgroep Venray. 

 
Iedere jaar gaan er duizenden mensen uit Nederland naar Lourdes,                                                          
ze gaan per trein, bus of vliegtuig. 
Mensen gaan alleen of met een groep. 
En toch zijn er nog  altijd mensen die dolgraag naar Lourdes willen,                                                       
maar weten niet hoe ze dit moeten aanpakken, veel vragen komen dan op hun af zoals,  
 

 
 Hoe kom ik daar?  
 Met wie zal ik mee gaan?  
 Hoe vind ik daar de weg?  
 Hoe weet ik waar er vieringen in het Nederlands zijn? 
 Wie kan er allemaal mee? 

 
Mensen met dit soort vragen kunnen bij ons terecht, wij kunnen U die informatie geven, en komen  bij U thuis. 
Als U besluit om mee te gaan dan kunnen wij U inschrijven voor zo’n mooie reis, alles wordt voor U geregeld, en wij 
gaan zelf mee als reisleiding.  
Deze reis is Medisch verzorgd dat wil zeggen dat er Nederlandse artsen en verpleegkundigen mee gaan. 
Zo’n reis is een stukje bedevaart maar ook zeker een stuk vakantie, zo’n reis is zowel voor jong als voor ouderen, en een 
combinatie van die twee is grandioos mooi. 
Lourdesgroep Venray  gaat in 2015 twee maal naar Lourdes.  
De eerste reis is van 3 t/m 8 juni en de tweede reis is van 6 t/m 11 september. 
 
Voor informatie over deze reizen maar ook de andere reis data kunt U contact op nemen met  
Cristien Goumans, telefoon nummer 0478-636676 of 0623532814 
 
 
 

Collecte       
Decembercomité 

 
 
 
In de week van 17 t/m 21 november 2014  wordt  weer de jaarlijkse collecte voor het 
Decembercomité Oostrum gehouden.  
 
De collecte is bedoeld voor de organisatie van de intocht van Sinterklaas op             
Zondag 23 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”  

 



Een nieuw geluid in Oostrum
Na een flinke inspanning in de voorbereiding samen met Kunstencentrum Jerusalem gaan we van start. 

Misschien is het een lang gekoesterde wens van u om zelf (weer) muziek te gaan maken? Zeker voor ouderen is het 
heel zinvol om deze mooie hobby op te pakken!  

De Harmonie van Oostrum gaat u in samenwerking met Kunstencentrum Jerusalem deze kans bieden.

Samen met anderen leert u op een heel plezierige en enthousiaste manier  de blokfluit of een ander instrument 
bespelen.

Voor € 45 krijgt u de beschikking over een instrument en krijgt u 6 lessen met een groep in de Oude Watermolen in 
Oostrum. Aanmelden voor dit eerste blok kan tot uiterlijk 23 december 2014. Het aanmeldingsformulier en meer 
informatie vindt u op  http://www.harmonieoostrum.nl/volwassen-starters.html

Harmonie SMT Oostrum

Harry Maessen Wintercompetitie 

     
 Equipe competitie- wedstrijd-  
  punten punten saldo 
1 Lönse Boulers 1 3 7 29 
2 Piëlboulers 1 3 6 40 
3 JBC Venray 80 1 3 6 14 
4 Hedse Boulers 1 2 5 11 
5 Oostrum 2 1 4 -11 
6 Piëlboulers 2 0 3 -14 
7 Oostrum 1 0 3 -40 
8 BCM Merselo 1 0 2 -29 
     
 Competitiestand na 2 wedstrijden   
        
 Equipe Totaal Totaal Totaal 
  Competitie- Wedstrijd- plus/min 
  punten punten saldo 
 
1 Oostrum 2 4 11 33 
2 JBC Venray 80 4 10 14 
3 Hedse Boulers 1 4 10 11 
4 Piëlboulers 2 3 11 18 
5 Lönse Boulers 1 3 9 -15 
6 Piëlboulers 1 3 7 8 
7 BCM Merselo 1 2 7 -29 
8 Oostrum 1 1 7 -40 
     
     
De volgende competitiedag is 13-12-2014 Poule B, Aanvang 10.30 uur. Aanwezig zijn 10.15 uur. 
     
 



COLUMN.

Herfst  2014.

We zitten er weer middenin, de herfst met al zijn glorie.

De verkleuring levert hier en daar een prachtig gezicht op, vol kleuren. Dit is echter van korte duur.

We moeten ons weer gaan voorbereiden op de komende winter.

Om de natuur weer  enigszins te herstellen, zou het goed zijn, als we weer eens een stevige winter zouden krijgen.  
Echter wel met zo min mogelijk ongemak door sneeuw en gladde wegen.

Daar zit niemand op te wachten, alhoewel winterse taferelen met sneeuw kunnen erg fraai zijn.

Ook is het weer de tijd om de tuin winterklaar te maken. Voorzichtig snoeien hier en daar, maar vooral niet te ver 
terug snoeien, er moet nog wat over blijven voor de nasnoei in de lente.

Planten, vooral kuipplanten op tijd naar binnen, als U ze tenminste wilt overhouden.  Ze kunnen over het algemeen 
weinig vorst verdragen. 

Eenmaal binnen hebben ze toch heel af en toe een klein beetje water nodig, niet te veel.

Ook de mensen moeten een knop omdraaien.  Daar heeft men wel eens wat moeite mee.

Niet iedereen stapt even makkelijk over van de  zomer naar de herfst en dan naar de winter.

Er zijn nu eenmaal mensen  die met de wisseling van de jaargetijden enige moeite hebben.

Zo ook zijn er mensen die bij de overgang van zomertijd naar wintertijd, enige tijd nodig hebben om daaraan te 
gewennen.

In de natuur zie je de vogels weer dichter bij huis komen.

Verwen ze een beetje, je krijgt er veel voor terug.

Zomer en winter leven in de tuin.

O  -  WEE.

De glasdwebvenray toer, doet ook Oostrum aan. 

Op zaterdag 13 december komt de glaswebvenray toer in Oostrum. 

U kunt vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur terecht in Den Oesterham, waar U indien nodig 
vragen kunt stellen en U verder te laten informeren, en wat ook belangrijk is U in te 
schrijven voor de glasvezel aansluiting. 

Graag tot ziens in Den Oesterham op 13 december a.s. 

Namens glaswebvenray het team van oostrum@glaswebvenray.nu  

 



 
Uitslagen: 
 
Oostrum D1 – Oranje Wit (L) D1  0 - 9  
Oostrum C1 – Lottum C1   3 - 2 
Astrantia B1 – Oostrum B1   5 - 3 
Oostrum A1 – Oranje Wit (L) A2   6 - 5 
Lottum 2 – Oostrum 1    2 - 3 
Oostrum MW 1 – VIOS (O) MW2  5 - 11 
 
Programma: 
 
Zaterdag 22  november 
 
Oostrum D1 – Lottum D2   09.00  De Wetteling zaal 2 Venray 
Oostrum C1 – Oranje Wit (L) C1   10.00  De Wetteling zaal 2 Venray 
Oranje Wit (L) B1 – Oostrum B1   11.00  De Wetteling zaal 2 Venray 
Vios (O) A1 – Oostrum A1   13.30  Meercamp  Oeffelt 
 
Woensdag 26  november 
 
Oostrum MW1 – Ajola/De Wilma’s MW1 19.15  De Weert Venray 
 
 

 
Op 9 november behaalde Lisette van den Berg met haar paard Excellent een 2e prijs 
met 190 punten in de klasse L1 tijdens een dressuurwedstrijd in Geldrop. 
Bij het dressuurfestijn, georganiseerd door LR en PC Nobel Oostrum, op 15 november 
in Merselo vielen 2 Oostrumse combinaties in de prijzen. 
In de klasse L1 (eerste proef) behaalde Aukje Poels met Elan een 2e prijs met 197 
punten. De 2e proef in de klasse L1 werd gewonnen door Jeanine Huijbers met 
Espresso met een puntentotaal van 208.  
 

 
 
 

KERSTBOOM OP HET DORPSPLEIN 
 

De dorpsraad wil ook dit jaar weer een grote kerstboom op het dorpsplein plaatsen. 
Misschien hebt u een grote kerstboom die u toch van plan was te rooien,                                                                               

of een kerstboom wilt afstaan om op het plein te plaatsen. 
 

U kunt hiervoor contact opnemen met Leo Lenssen,                                                                                               
Hatendonkstraat 9, Oostrum , Tel.  0478-580558  

 
Bij voorbaat dank,    Dorpsraad Oostrum 

 



Jeugd 
    

Uitslagen    
 

zaterdag 15 november 2014 
 

  
S.V. Oostrum A1 Merselo A1 2 - 2  VIOS'38 B1 S.V. Oostrum B1 1 - 7  Hegelsom B1G S.V. Oostrum B2G 10 - 0  S.V. Oostrum C1 Venlosche Boys C4 16 - 1  Leunen C2 S.V. Oostrum C2 2 - 1  ST SSS '18/Holthees D1 S.V. Oostrum D1G 3 - 0  S.V. Oostrum D2G ST SV United/BVV'27 D2G afgelast  S.V. Oostrum E1 Wittenhorst E5G 12 - 2 Speler van de week Tijn Sanders 
S.V. Oostrum E3 SV Venray E14 3 - 4  GFC'33 F1 S.V. Oostrum F1 0 - 5 Speler van de week Tygo Pelzer 
S.V. Oostrum F3 RKMSV F3 5 - 3 Speler van de week Sven Steeghs 
S.V. Oostrum MP3 Sporting ST MP1/2 0 - 25 Speler van de week Thomas van Well 

    Programma 
  

  

zaterdag 22 november 2014 
  

 
ST DEV-Arcen/RKDSO A1 S.V. Oostrum A1 14:30  S.V. Oostrum B1 SV Venray B5 15:00  S.V. Oostrum B2G Sparta'18 B4 13:00  SV Venray C4 S.V. Oostrum C1 13:15  S.V. Oostrum C2 Sportclub Irene C4 12:00  S.V. Oostrum D1G ST HRC'27/Stormvogels'28 D1G 9:00  ST HRC'27/Stormvogels'28 D2G S.V. Oostrum D2G 13:00  Stormvogels'28 E2G S.V. Oostrum E1 9:30  Hegelsom E2G S.V. Oostrum E2 10:00  S.V. Oostrum E3 Volharding E5G 11:00  S.V. Oostrum F1 SVEB F1G 10:30  Reuver F2 S.V. Oostrum F2 10:45  Montagnards F2 S.V. Oostrum F3 9:00  Volharding MP1/2 S.V. Oostrum  MP1/2 9:00  Montagnards MP1/2 S.V. Oostrum  MP3 9:30  
    
Senioren   

  
Uitslagen   

  

zaterdag 15 november 2014   
 SV Leunen SV Oostrum Vet 2 - 0 
 zondag 16 november 2014    HRC'27 3 S.V. Oostrum 5 1 - 5  

    Programma     

zaterdag 22 november 2014    
S.V. Oostrum Vet SV Lottum Vet. 17:00  zondag 23 november 2014    SV Milsbeek 1 S.V. Oostrum 1 14:30  S.V. Oostrum 2 VVV'03 2 11:00  S.V. Oostrum 3 SV United 2 9:30  Meterik 3 S.V. Oostrum 4 10:30  SV United 4 S.V. Oostrum 5 11:30   



 BP Well 
 Moleneind 19 
 5855CB Well 

 

 

Wilma 25 jaar BP Well  
Op zondag 23-11-2014 

 

 

 

 
Heppie Dee bej de BP 

 

 ƒ0,25 guldencent korting op alle brandstoffen = €0,11 
 €2,50 voor wasprogramma 3  
 €5,00 voor wasprogramma 2  
 €7,50 voor wasprogramma 1 
 €0,25 voor een kop koffie 

 

 

 
Premium Carwash: 
Extra reinigingsservice in de carwash en na het wassen wordt desgewenst  uw 
ruitensproeiervloeistof GRATIS aangevuld * 
 
 
Volg ons op Facebook voor nog meer acties en voordeel.  
       
Acties zijn geldig op 23-11-2014 tijdens onze openingsuren van 08:00 tot 21:00 exclusief bij BP Well 

 



 
 

 
Dames ZIJACTIEF Oostrum en KBO Oostrum.    
 
 
Lezing Ouderenmishandeling 
 
Datum:  dinsdag 25 november 2014 
Plaats:  d’n Oesterham  Oostrum 
Aanvang:           20.00 uur. 
  
 
ZijActief Oostrum en KBO Oostrum kaarten problemen rondom 
ouderenmishandeling aan. 
Herkenning, erkenning en handvaten voor leden en niet-leden. 
 
Op 25 november 2014  komt Ingrid Henssen van Meditrain een workshop 
geven voor vrouwen in en rond Oostrum met als thema 
Ouderenmishandeling, mis het niet. 
De avond wordt georganiseerd door ZijActief Oostrum.  Iedereen - dus ook 
niet-leden - zijn van harte welkom! 
 
Ouderenmishandeling kent volgens schattingen jaarlijks ongeveer 200.000 
slachtoffers. Mede door de vergrijzing en de veranderende zorgfaciliteiten heeft dit 
probleem meer aandacht nodig.  
 
Rond de twee centrale thema's - herkennen en erkennen - wordt informatie 
aangereikt waardoor je tools krijgt om in een knellende situatie in te grijpen en 'oud 
zeer' te verminderen. De activiteit is interactief van opzet. 
 
Praktische informatie 
De avond is op dinsdag 25 november 2014 in D`n Oesterham om 20.00u. 
Ook niet-leden nodigen we uit om aan deze avond deel te nemen en kennis te 
maken met onze veelzijdige afdeling van ZijActief Limburg.  
 
Wil je meer weten over Meditrain? Bezoek dan alvast de website:www.meditrain.nl.  
 
                                
 
 
 
 
 
 



Ut GÖT  en Zwarte piet 
 

                  
 

Joekskapel Ut GÖT zal weer samen met zwarte pieten door Oostrum 
trekken en wel op dinsdagavond 2 december vanaf 18.00 uur. 

 

                             
 
 

We starten op De Horik nabij het speeltuintje en trekken via de  
Ghünenbeek naar de Hoefslag.  

 
Van hieruit trekken we via Kloosterstraat door naar 

de hoek Randenrade/Vlasakker. 
 

Vanaf hier trekken we door naar de Goetzenhof en 
de Randenrade gevolgd door de Buitenhof. 

 
Hierna trekken we door de Gildestraat en de 

Watermolenstraat via de Valkenkampstraat naar 
de van Broekhuizenstraat  waarna we door trekken 

naar de Ooster Thienweg. 
 

We zullen eindigen op de  
Mgr. Hanssenstraat nabij het spoor. 

 
 www.utgot.nl 





NAAM:     LEEFTIJD:  STRAAT: 
 
Lever deze tekening in tijdens het rond trekken van Joekskapel Ut GÖT met zwarte pieten        
op 2 december en maak kans op een leuke prijs. 


