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28 nov.19.30u. Generale repetitie orkest  
29 nov.09.00u. Inzamelen oud papier 
30 nov.14.20u. Optreden tijdens concours in Veldhoven 
1 dec.    18.45u. Repetitie jeugdorkest  

20.00u. Repetitie orkest 
3 dec. 16.00u. Leerlingen slagwerk 
 19.00u. Repetitie Hit-it 

20.00u. Repetitie slagwerkgroep 
   
Agenda 
13 dec. Inzamelen oud papier 
14 dec. Deelname slagwerkgroep aan Drumsensation in Merselo 
27 dec. Inzamelen oud papier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

***GENERALE REPETITIE CONCOURS*** 
 
Vrijdag 28 november om 19.30u. is er een generale repetitie voor het concours in d’n Oesterham. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 
 
Op zondag 30 november neem het orkest deel aan het concours in Veldhoven georganiseerd door de Brabantse Bond 
voor Muziekverenigingen. Het orkest zal om 14.20u. optreden. 
Het concours vindt plaats in theater de Schalm te Veldhoven, Meiveld (aan de rand van het City-centrum). 
 
 

ZATERDAG 29 NOVEMBER 09.00 – 12.00u.INZAMELEN OUD PAPIER  
 (elke zaterdag met een even weeknummer) 

 

LOCATIE: PARKEERPLAATS naast ALLEMANSCAFE!!! 
 

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  

 



Zondag 30 nov. Eerste zondag van de Advent.                                   
 9.30 uur: Afscheidsmis van Pastoor A. Keller!  
(opgeluisterd door het Gemengd Koor)      
 voor onze parochie Oostrum,    
overleden familieleden van Pastoor A. Keller,   
 Anny Kessels-Duijkers en overleden familieleden,                                                                      
Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,                    
fam. Vennekens-Verschuren en wederzijdse fam.                                       

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 wordt 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

NOVEMBER  

   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 

 

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 



Beste Inwoners van Oostrum. 

Zondag 16-11-2014 was het dan zover, De aftrap voor de ledenwerving werd gemaakt in de 
raadzaal van het gemeentehuis. 

De eerste inschrijvingen werden genoteerd, deze werden gedaan door Wethouder  Ike 
Busser en gedeputeerde Patrick v/d Broeck.  Vanaf nu kunt U zich digitaal inschrijven. 

U hebt de keuze uit 2 providers die beide een alles in een pakket aanbieden voor € 52,50.Speciale korting voor de eerste 
6 maanden van € 7,50. Deze korting gaat in na aansluiting. Deze aanbieding geld als je je aanmeld voor 15 januari 2015 

Deze aanbieders kunt U verder bekijken op hun eigen site en als je dan je postcode en huisnummer intoetst krijg je de 
goede gegevens voor WebVenray. 

De twee providers zijn TRINED en PLINQ 

Bekijk eerst deze gegevens en meld je dan aan , Samen voor snelheid (up en download), vrijheid en Capaciteit. En voor 
Venray maar zeker ook voor Oostrum een unieke gelegenheid om glasvezel  te verwezenlijken, gezien de steeds verdere 
ontwikkeling in technieken enz. in de nabije toekomst niet meer te missen. 

Indien U toch nog vragen hebt kunt U terecht op de site van Glasweb Venray of U komt op zaterdag 13 december naar 
Den Oesterham waar het team aanwezig is van 09.00 tot 12.00 uur (zie elders in het weekblad).                                   
Aanmelden kan op  www.GlaswebVenray.nu. 

Namens Oostrum@GlaswebVenray.nu 

 

 

Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor op 
vrijdag 12 december terecht bij stichting De Kemphaan aan het Kennedyplein 1 te Venray. Vooraf 
moet wel even een afspraak worden gemaakt via 0478-586706. De kosten bedragen € 30. De 
volgende keuring zal zijn op vrijdag 9 januari 2015. 

 

 

   

   

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 
 

 





 

Beste kinderen, 

Dank zij Veolia kwamen wij precies op tijd aan, 
’n heel betrouwbare vervoerder, die laat niemand staan. 
En op de voormalige losplaats wat ligt die er peikfijn bij, 

de KBO was zelfs actief, die maakten het looppad onkruidvrij. 
 

Zo is deze intocht weer geworden, fenominaal, 
harmonie, dec. Comité, maar vooral jullie allemaal. 

Was ook echt wekenlang spannend, rond dat verjaardagsfeest, 
toch geweldig dat jullie er allemaal getuigen van zijn geweest. 

 
Wat super, dat (malle) Piet zijn wens in vervulling is gegaan, 

iedereen heeft hem toch op die echte prinsenwagen zien staan. 
Snel naar den Oesterham, om van hem een echte prins te maken, 

compleet met Steek, Mantel, Klingel en dat soort zaken. 
 

Tot slot een polonaise, wat was die PrinsPiet toch blij, 
het is prima zo, het mooie feestje is nu echt voorbij. 

Bedankt allemaal voor het welslagen van deze mooie dag, 
doen wij in ieder geval volgend jaar over als dat mag. 

 
Wij zijn allang weer verder gegaan, met het andere werk, 

Sint vergt veel van zijn Pieten, gelukkig zijn die sterk. 
De brievenbussen op school zitten steeds weer boordenvol, 

met van alles en nog wat, ook vragen, het is te dol. 
 

Heb helaas even geen ruimte hieraan te werken, 
maar beloof jullie deze de volgende keer te verwerken. 

Kom jullie nog op school tegen, wellicht komt het er dan van, 
zoniet, dan bedenkt Sinterklaas wel een ander plan. 

 
Dinsdag  2 december komen wij naar de Meulenbeek, 
dat is al heel snel, over ongeveer een kleine week. 

Tot dan of misschien gewoon een andere keer, 
groetjes van Sint en Pieten, wij zien elkaar snel weer. 

   





          

 

 
 
 

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 

 

 

  





DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
Kerststuk maken. 
 
Datum:  dinsdag 9 december 2014 
Plaats:  D’n Oesterham 
Aanvang: 19.30 uur. 
 
Kosten:               € 6,00; hierbij is inbegrepen: oasis, groen, draad, krammen en een kop koffie. 
Opgave:             door € 6,00 over te boeken op rek.nr. NL89Rabo 01400.93.613  
                             t.n.v. ZijActief Oostrum o.v.v.je naam,tot uiterlijk 2 dec. 2014 
Meebrengen:  Amaryllusbol of hyacintenbolletjes en kerstmateriaal, zoals bijv. kerstballetjes, ’n (dikke)kaars,          

dennenappeltjes, besjes, (bol)mos, eucalyptus, mini-kerstverlichting of ander klein materiaal. 
 
Onder leiding van Martine Weijs willen we dit jaar een kerststuk maken met 
’n amaryllusbol of hyacintenbolletjes. Degene die van vorig jaar de schaal 
hebben kunnen deze nu weer gebruiken. Wie geen schaal heeft of deze niet 
wil gebruiken kan zelf iets anders meebrengen. Dit mag ook een pot zijn. 
 
Bij de lezing Ouderenmishandeling    - dinsdag 25 november-                        
brengt Martine Weijs een voorbeeld mee.  
 
 
 
 
 



In mei en juni van dit jaar organiseerde Rabobank Horst Venray 6 Coöperatief Cafés in 
de gemeente Venray en in Well. We hoorden van de aanwezigen dat de avonden als 
nuttig zijn ervaren. We hopen in de toekomst dan ook meer leden te mogen 
verwelkomen. De aanwezigen ontvingen al een verslag van ‘hun’ avond. Graag 
informeren we  alle leden van Rabobank Horst Venray over de belangrijkste thema’s die 
door aan de orde zijn gesteld. De komende weken geven we in de diverse dorpskrantjes 
telkens per thema een terugkoppeling. Deze keer gaat het over ‘veilig bankieren’.  
 
In de Coöperatief Cafés werden veel vragen gesteld over de veiligheid van online bankieren. In dit 
artikel leggen we graag uit hoe dat precies in elkaar zit.  
 
Samen houden we bankieren veilig 
Als u online bankiert of geld overmaakt, wilt u er zeker van zijn dat het bedrag dat u overmaakt 
ook het bedrag is dat wordt afgeschreven en op de juiste rekening wordt gestort. En voor die 
zekerheid zorgen we samen.  
De Rabobank doet er alles aan om bankieren zo veilig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. 
Zo maken we bij Rabo Internetbankieren gebruik van een beveiligde verbinding tussen u en de 
Rabobank. Met uw bankpas en de Random Reader of Rabo Scanner maakt u telkens unieke codes 
aan. Hierdoor weten wij dat het geld wordt overgeboekt met uw pas en pincode. 
Aanvullend op deze beveiliging houden we transacties in de gaten om frauduleuze pogingen te 
herkennen. Hierbij doen we ons best om de kans te verkleinen dat onze klanten toch slachtoffer 
worden van cybercriminaliteit. Dit kan ertoe leiden dat een transactie met voldoende opvallende 
kenmerken wordt tegengehouden. Een voorbeeld: U pint op dit moment in Nederland. Een half 
uur later wordt er met zogenaamd dezelfde pas gepind aan de andere kant van de wereld. Dit is 
onmogelijk en daarom is de kans groot dat de transactie opvalt en dat deze door ons wordt 
tegengehouden. 
Criminelen die hun slag willen slaan op internet ontwikkelen telkens weer nieuwe technieken. De 
Rabobank zit hierbij niet stil. Wij volgen en analyseren de ontwikkelingen continu, waardoor we 
onze veiligheidsmaatregelen telkens weer kunnen aanscherpen. Als het nodig is, nemen we 
maatregelen. Maar we hebben ook uw hulp nodig! Dat begint met de vijf principes van veilig 
bankieren.  
 
De vijf principes van veilig bankieren 
 Houd uw beveiligingscodes geheim.  

Dit zijn bijvoorbeeld uw toegangscode, uw pincode en uw inlogcode en signeercode.  
Een medewerker van de Rabobank zal u nooit vragen om uw beveiligingscodes te mailen, te 
vertellen, via SMS te verzenden of op te schrijven of in welke vorm dan ook te delen. Wordt 
dit toch van u gevraagd, dan is sprake van een frauduleuze handeling.  

 Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een ander gebruikt wordt. 
 Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt voor uw bankzaken. 

Hier bedoelen we zaken als: het up-to-date houden van alle software op de door u gebruikte 
apparaten, het installeren van antivirus, anti-malware en antispam software op uw 
apparatuur, het verwijderen van alle data en toepassing van een apparaat dat u weggeeft, 
verkoopt of weggooit en het instellen van een zo zwaar mogelijk beveiligde verbinding 
wanneer u een draadloos netwerk gebruikt. Wij kunnen u helaas geen advies geven welke  



beveiligingsoplossing voor u passend is. Dat hangt af van uw apparatuur en de zaken 
waarvoor u deze gebruikt. Een leverancier van hard- en software kan u mogelijk verder op 
weg helpen. Daarnaast is veel informatie op internet beschikbaar, bijvoorbeeld op de websites 
van computerclubs en computerbladen.  

 Controleer uw bankrekening. Zo ziet u wat er de afgelopen tijd met uw rekening en dus met 
uw geld is gebeurd. 

 Denkt u dat er wat aan de hand is met uw rekening, bankpas of ziet u iets afwijkends tijdens 
het internetbankieren? Neem dan direct contact op met de helpdesk Internetbankieren 0900-
0905 (lokaal tarief). 

Phishing: laat u niet misleiden 
Phishing is een vorm van internetfraude, waarmee fraudeurs proberen om op verschillende 
manieren achter uw bankgegevens te komen. We geven u zoveel mogelijk informatie over wat u 
moet doen om op een zo veilig mogelijke manier te bankieren. Helaas zijn criminelen zeer 
creatief. Het wordt steeds lastiger om nepmails en nepsites te herkennen. En ook de telefonische 
babbeltrucs (een crimineel belt u en doet zich voor als bankmedewerker) zijn moeilijk van echt te 
onderscheiden. We willen nogmaals benadrukken dat een medewerker van de bank u nooit om uw 
inloggegevens zal vragen. Niemand van de bank zal u ooit bellen of mailen om uw codes ter 
controle op te vragen.  
Op www.rabobank.nl/veiligheid vindt u voorbeelden van fraude. Varianten op deze voorbeelden, 
komen echter in allerlei vormen voor. Met name op het gebied van phishing via de e-mail of via 
de telefoon, zijn er talloze mogelijkheden waarin handig kan worden ingespeeld op uw specifieke 
situatie. De criminelen zullen altijd proberen om iets nieuws te bedenken om een zo groot 
mogelijke kans van slagen bij hun fraudepogingen te hebben. Daarom is het zaak dat u onze tips 
niet alleen letterlijk opvat, maar ook alert bent op soortgelijke gevallen. 
Natuurlijk geldt ook: wanneer u iets niet vertrouwt, ga er dan niet zomaar op in maar neem 
contact op met uw bank voor meer informatie. Wordt u door iemand ‘van de bank’ benaderd en 
gaat het over iets wat u helemaal niet verwacht of niet vertrouwt? Noteer de naam van de 
‘medewerker’. Bel dan zelf de bank op het telefoonnummer wat u al kent of in het telefoonboek of 
op internet terug kunt vinden. Dan weet u zeker dat u echt iemand spreekt bij de Rabobank.  
 
Tot slot 

 Als u een vals e-mail bericht ontvangt (een mail van iemand die zich voordoet als de 
Rabobank), dan kunt u die doorsturen naar valse-email@rabobank.nl 

 Als u telefonisch benaderd bent met een babbeltruc, kunt u uw eigen Rabobank bellen. Het 
kan zijn dat Rabobank Horst Venray u in de avonduren belt over uw bankzaken, maar wij 
zullen nooit om codes of inloggegevens vragen! 

 Op www.rabobank.nl/veiligheid vindt u ook actuele voorbeelden van valse e-mails.  
 Meer informatie vindt u op www.rabobank.nl/veiligheid of www.veiligbankieren.nl 

 
Heeft u verder nog vragen dan horen we dat altijd graag van u!  
Neem contact met ons op via 077-38 98 400 (particulieren)  
of 077-389 85 00 (bedrijven). U kunt ons ook mailen:  
particulieren@horstvenray.rabobank.nl of bedrijven@horstvenray.rabobank.nl  

 



 
www.bagsandbeautiful.nl 

  
HAPPY……………zaterdag 29 november open ik mijn showroom   

in een sfeervol pand op een super locatie.  
 

Graag wil ik jullie uitnodigen voor een inloop/openingsparty op: 
Zaterdag 29 november van 10.00 - 17.00 uur 

op de Stationsweg 130-2 in Oostrum. 
 

Onder het genot van een drankje en een hapje kunnen jullie mijn 
showroom zien, de mooie wintercollectie bekijken én profiteren van 

een openingskorting van 10% korting* op de hele collectie. 
 

De showroom is vanaf 1 december op vrijdag geopend van  
13.00 – 18.00 uur en op zaterdag van 9.30 – 12.30 uur.  
Een bezoek op andere dagen is op afspraak mogelijk.  

 
Naast de party’s bij jullie thuis is het nu ook mogelijk party’s in mijn 

showroom te houden, met veel voordelen voor de gastvrouw!   
 

Ik verheug mij erop jullie te zien!  
 

Iedereen is van harte welkom! 
 

Groetjes, 
Yvonne Aben 

T: (06) 134 634 65 
 

 
 

 
*Met uitzondering  van cadeaubonnen. 



CURSUSAANBOD VRIJWILLIGERSORGANISATIES                                                
VENRAY/HORST AAN DE MAAS 

 

Het runnen van een vrijwilligersorganisatie wordt steeds complexer en vraagt steeds 
meer van vrijwilligers. Maatschappelijke invloeden zoals vergrijzing, 

individualisering, de 24-uurs maatschappij, tweeverdieners en een toenemende wet- en regelgeving zijn daar een aantal 
oorzaken van. Door verschillende organisaties vanuit sport en welzijn wordt ondersteuning aangeboden op het gebied van 
deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Hierbij kan o.a. worden gedacht aan BHV (basis en herhaling), Instructie 
Verantwoord Alcoholgebruik,  Webdesign, Communiceren met Gemeente en cursussen op aanvraag (bijv. Sociale Hygiëne). 
 

Programma 2014 
Voor 2014 staan er nog 2 cursussen op het programma.  
Een BHV herhalingscursus op donderdagavond 11 en 18 december.  
En een IVA cursus op woensdagavond 17 december bij OJC Cartouche America.  
Kijk voor meer informatie of het aanmelden voor deze cursus op www.synthese.nl of www.vrijwilligerswerkvenray.nl  
 

Behoeftepeiling 2015 
Ook in 2015 wil men een cursusaanbod voor vrijwilligersorganisaties aan bieden.  
Bent u een vrijwilliger uit een van deze gemeenten en wilt u, samen met andere vrijwilligers, een bepaalde cursus volgen om uw 
vrijwilligersorganisatie sterker te maken? Vul dan vóór maandag 8 december onderstaande link in. 
http://www.thesistools.com/web/?id=369952 
 

Synthese kerstvoetbaltoernooi  
 
Op 22 december (kerstvakantie) organiseert het Jongerenwerk van Synthese weer een jaarlijks kerst-zaalvoetbaltoernooi in 
‘de Weert’ in Landweert. Ook dit jaar zullen er verschillende teams uit heel Venray meedingen naar mooie prijzen. Deze 
keer mogen alle jongeren tussen de 15 en 18 jaar zich inschrijven. De kosten bedragen 7 euro per team en er is plaats voor 
maximaal 8 teams, dus haast met inschrijven is geboden.  
Ook zullen er een aantal teams uit de omgeving van Venray meedoen met dit toernooi. Zo komen er waarschijnlijk weer 
teams uit o.a. Eindhoven, Geldrop en Den Bosch. Dit maakt het toernooi meer dynamisch en spannender en de jeugd uit 
Venray zal meer hun best moeten doen om teams uit andere steden ervan te overtuigen dat jongeren uit Venray beter 
kunnen voetballen dan leeftijdgenootjes uit andere, vaak grotere, steden.  
Er zijn weer leuke prijzen te winnen voor de beste en meest sportieve teams. 
Het toernooi vindt plaats op 22 december: aanvang 10.00 uur en einde rond 16.00 uur. 
Inschrijven kan tot en met 14 december. De inschrijflijsten kunnen, samen met het inschrijfgeld, worden ingeleverd bij 
Synthese, Leunseweg 51 in Venray.  
Voor meer informatie:  h.ortak@synthese.nl of p.kleisterlee@synthese.nl   
 

                                         

Kerstviering op 18 december a.s. 
Donderdag 18 december nodigen wij u uit om aanwezig te zijn                      
op de kerstviering. De H. Mis begint om 14.30 uur, waarna we naar          
d’n Oesterham gaan.  Daar wordt u ontvangen met koffie en koek. 
( Overige consumpties zijn voor eigen rekening, waarvoor u bij 

binnenkomst muntjes kunt  kopen) 
 

Daarna zal het Visserskoor Beers  ons laten genieten van een kerstrepertoire afgewisseld met bekende zeemans- en of 
vissersliederen aangevuld met verschillende populaire meezingers. 
 

Het wordt ongetwijfeld weer een mooie afsluiting van ons verenigingsjaar waarbij u zeker niet met een hongergevoel naar 
huis zult gaan. 
 

In verband met de organisatie van het geheel is het noodzakelijk dat u zich uiterlijk 12 december aanmeldt bij 
Leny Tromp, Stationsweg 211a door invulling van onderstaand strookje of per mail (l.tromp-brand@home.nl) 

 
 

Kerstviering 2014 
 

Naam: ……………………………………………………..………………… Aantal personen: ……………….. 



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



                                                              

SENIORENEXPO 
 
Een oude traditie wordt in ere hersteld: de Senioren Expo 
Limburgersdag in Veldhoven. 
 
Vrijdag 16 januari wordt speciaal gereserveerd voor de 
leden van de ouderenbonden in Limburg. 

Wij hebben dan ook gemeend u in de gelegenheid te stellen deze beurs te bezoeken en hebben voor de leden 
van Oirlo, Castenray en Oostrum een bus gereserveerd. 
 
De kosten zijn € 7.00 per persoon voor het vervoer inclusief de entree. 
 
U wordt om ca. 9 uur opgehaald op de gebruikelijke opstapplaatsen en om 17.00 uur weer thuisgebracht. 
 
U kunt zich aanmelden door € 7.00 over te maken op  rekeningnummer NL76RABO0140001115 t.n.v. KBO 
Oostrum met vermelding senioren expo of contant bij Leny Tromp uiterlijk 12 januari. 
 
 

COLUMN.

Humor.

De carnavalstijd is weer aangebroken. Voor de één een genot, voor de ander hoeft het niet, of niet meer.

De humor vloeit dus weer rijkelijk.

Humor moet je kunnen plaatsen. Dat gaat niet in een kroeg waar je elkaar nauwelijks kunt verstaan.

Het  gaat om de finesses.

Niet iedereen kan het even goed brengen, dat is een kunst. Als je er zelf het meest om moet lachen, zit je al fout. Leuk 
zijn is een van de lastigste dingen. Je moet heel ad rem kunnen reageren op alles en iedereen, zonder te kwetsen.

Humor hoeft niet altijd gepraat te zijn. Het kan ook visueel.

Humor in de optocht kan ook heel mooi zijn, als je de clou ervan kunt plaatsen natuurlijk.

In de optocht mag je voorzichtig tegen schenen schoppen. De organisatie moet daar enige ruimte voor bieden.

Via inschrijving kunnen ze tevoren eventueel ingrijpen, als dat nodig zou blijken.

Er zijn ook carnavalsoptochten waar je tot op het laatste moment kunt instappen. Daar zijn echter risico’s aan 
verbonden en dat kan weleens negatief uitpakken.

Bij ons is alles goed geregeld, houden zo.

Het enige nadeel wat  aan een optocht kan zitten, is dat wagens zo groot worden, dat bomen gekortwiekt moeten 
worden,  of zelfs helemaal gekapt moeten worden.

Waar heb ik dat meer gelezen?? De wagens in Venray worden toch  niet zo groot, dat bijna alle bomen gekapt 
moeten worden?

Nee hoor…. Ze worden ook niet gekapt omdat ze ziek zouden zijn, zoals men via een ingezonden brief in Peel en Maas, 
afgelopen week suggereerde.

Dat was niet juist, er zit een economische reden aan ten grondslag. Die begrijp ik wel, want fietspaden waren hier en 
daar een crime.

De gemeente doet ook wel eens iets goeds. Ze zullen ongetwijfeld een les geleerd hebben voor de toekomst.

O  -  WEE.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zoek naar een leuk en origineel cadeau 
voor de feestdagen? 

 

 

Geef eens een gellak-behandeling cadeau!                                                                     
Dit is een soort nagellak die tot 3 weken mooi blijft zitten.  

 

 

De kosten voor deze behandeling bedragen € 20,00 en dit is inclusief het 
verwijderen van de gellak. De gellak kan zowel op de natuurlijke- als op de 

kunstnagel gezet worden, zonder de natuurlijke nagel te beschadigen. 

Nieuwsgierig geworden? Neem eens een kijkje op mijn facebook-pagina           
‘dazzling nails – by Anneke’  om te kijken welke behandelingen ik nog meer 

aanbied. U kunt mij ook altijd mailen annekevandijck@gmail.com 

 

 



Jeugd    
Uitslagen    
zaterdag 22 november 2014    
ST DEV-Arcen/RKDSO A1 S.V. Oostrum A1 3 - 2  
S.V. Oostrum B1 SV Venray B5 6 - 1  
S.V. Oostrum B2G Sparta'18 B4 1 - 2  
SV Venray C4 S.V. Oostrum C1 3 - 0  
S.V. Oostrum C2 Sportclub Irene C4 1 - 1  
S.V. Oostrum D1G -ST HRC'27/Stormvogels'28 D1G 0 - 3  
ST HRC'27/Stormvogels'28 D2G- S.V. Oostrum D2G 0 - 4  
Stormvogels'28 E2G S.V. Oostrum E1 0 - 9 Speler van de week Luce Loonen 
Hegelsom E2G S.V. Oostrum E2 3 - 7  
S.V. Oostrum E3 Volharding E5G 3 - 1  
S.V. Oostrum F1 SVEB F1G 1 – 1 KAMPIOEN, PROFICIAT!   Speler van de week: Guusje Hoex 
Reuver F2 S.V. Oostrum F2 5 - 3 Speler van de week Jaimey Tip 
Montagnards F2 S.V. Oostrum F3 7 - 4 Speler van de week Samuel Penco  
Volharding MP1/2 S.V. Oostrum  MP1/2 4 - 7 Speler van de week Aron Arts 
Montagnards MP1/2 S.V. Oostrum  MP3 4 - 6 Speler van de week Joep van Goch 
    
Programma    
zaterdag 29 november 2014    
S.V. Oostrum A1 GFC'33 A1 14:30  
Wittenhorst B3 S.V. Oostrum B1 13:30  
SV Lottum B2 S.V. Oostrum B2G 14:00  
S.V. Oostrum C1 EWC'46 C1G 13:30  
GFC'33 C2 S.V. Oostrum C2 12:45  
Montagnards D1G S.V. Oostrum D1G 11:30  
S.V. Oostrum D2G Montagnards D2 11:00  
S.V. Oostrum E1 SVEB E2G 9:00  
S.V. Oostrum E2 ST SV United/BVV'27 E3G 10:00  
SSS'18 E4G S.V. Oostrum E3 9:00  
SSS'18 F2 S.V. Oostrum F1 10:00  
S.V. Oostrum F2 Venlosche Boys F7 11:00  
S.V. Oostrum F3 SV Venray F10G 10:30  
HRC'27 MP1 S.V. Oostrum  MP1/2 10:00  
    
Senioren    
Uitslagen    
zaterdag 22 november 2014    
S.V. Oostrum Vet SV Lottum Vet. 2 - 1  
zondag 23 november 2014    
SV Milsbeek 1 S.V. Oostrum 1 2 - 0  
S.V. Oostrum 2 VVV'03 2 1 - 4  
S.V. Oostrum 3 SV United 2 2 - 1  
Meterik 3 S.V. Oostrum 4 2 - 1  
SV United 4 S.V. Oostrum 5 1 - 4  
    
Programma    
zaterdag 29 november 2014    
Sporting ST Vet. S.V. Oostrum Vet 17:00  
zondag 30 november 2014    
S.V. Oostrum 1 Hapse Boys 1 14:30 Wedstrijdsponsor: Electro Gommans 
Stormvogels'28 2 S.V. Oostrum 2 11:00  
Wittenhorst 6 S.V. Oostrum 3 11:30  
S.V. Oostrum 4 SV United 3 11:30 Barry 
S.V. Oostrum 5 SVS 2 10:00 Martijn 

 



   

   

Win een leuke prijs 
 

Volwassenen en ouderen die in groepen leren een muziekinstrument te bespelen. Dat is het nieuwe project van de 
harmonie dat in januari van start gaat.                                                                                                                                                    
Samen muziek maken maakt mensen gelukkig. Dat is onafhankelijk van leeftijd en niveau.                                                              
Bedenk een originele en toepasselijke naam voor dit project en win een leuke prijs. 

Stuur je idee naar Marianne ( mpbmanders@home.nl ) of Geert (geertthuis@home.nl )  of gebruik het 
contactformulier op onze site http://www.harmonieoostrum.nl/volwassen-starters.html 

Tussen kerst en nieuw kiezen we de naam en wordt de prijswinnaar bekend gemaakt.  

Harmonie SMT Oostrum 
 

 

Vrijdag 21 november behaalde Jeanine Huijbers met Zinnya een 7e prijs in de klasse ZZ-Zwaar. 
De combinatie verscheen aan de start tijdens een nationale wedstrijd in De Mortel.  
 
Op zondag 23 november nam Bianca Enders met haar paard Zolena deel aan een springwedstrijd in 
Helden. Ze behaalde in de klasse M een 5e prijs.  
 

 



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. 


