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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 

 

 

 

 

!!! OPROEP JEUGDRAAD !!! 
 

Heb je ook altijd al bij de jeugdprins in de jeugdraad willen zitten, en zo voorop 
willen gaan tijdens de carnaval?! 

Zorg dan dat je er dit jaar bij bent!! 
Voor de jeugdraad zijn we op zoek naar meiden die in het tweede jaar van het 

Voortgezet Onderwijs zitten! 
Wil je je hiervoor opgeven, dat kan door voor 12 december een mailtje te sturen 

Naar: tielke2@hotmail.com 
 

DE JEUGDK-MISSIE 
 



                            
Zondag 7 dec. 9.30 uur: Hoogmis                                    
  (Pastor R. Frenken!) (orgelspel) 

  voor onze parochie Oostrum,  

                             jaardienst Lies Janssen-Wolters    
                en overleden ouders Janssen-Peeters, 

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

 Het telefoonnummer van de pastorie,                                    
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 
10.00 uur op te geven bij kerkbestuurslid Jos de Beer,       
Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  584031.                                     

8 dec.    18.45u. Repetitie jeugdorkest 
20.00u. Repetitie orkest

10 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
20 dec. Filmavond jeugdleden harmonie
27 dec. Inzamelen oud papier

DECEMBER  
  
   9 Kerststukjes maken (Met Martine Weijs) ZIJACTIEF
   10 Kerstmiddag De Zonnebloem
   16 Kerstavond ZIJACTIEF
   18 Kerstviering (D’n Oesterham) KBO
   18 Wandelen KBO



Bas Künen nieuwe voorzitter van de dorpsraad                                                       
wil zich graag even voorstellen. 

Beste dorpsgenoten 

Sinds 3 November j.l. ben ik in het bestuur gekozen en als voorzitter benoemd. 

Ik ben een in Oostrum geboren en getogen inwoner en samen met mijn vrouw Inge en onze kinderen Isa en 
Stan ben ik woonachtig in de Kloosterstraat. Ik ben 43 jaar en werkzaam in Venlo bij een Amerikaans medisch 
bedrijf. Daar verzorgen we de wereldwijde distributie van medische hulpmiddelen en implantaten. 

Naast de tijd die ik graag doorbreng met mijn gezin en op het werk sla ik met vrienden graag een balletje op 
de squashbaan. Sinds kort ben ik de trotse eigenaar van een boot die ik aan het opknappen ben en waarmee 
we lekker met vrienden en familie op de maas kunnen gaan varen. 

Binnen diverse verenigingen ben ik actief geweest en ik ben erg op Oostrum gesteld. Ik hoop dat ik in deze 
nieuwe rol op mijn manier een steentje kan bijdragen aan de verbetering van het leefklimaat hier in Oostrum. 
Het is een hele uitdaging om met een handvol mensen de gehele Oostrumse bevolking te vertegenwoordigen 
en 'namens' het dorp te kunnen adviseren. Zoals u wellicht al weet is de dorpsraad een stichting die als doel 
heeft: 

"Het adviseren van het gemeentebestuur van de gemeente Venray met betrekking tot de leefbaarheid van 
Oostrum. Daarnaast de bevordering van het welzijn van de inwoners en alles wat op welke wijze daarvoor 
bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin des woord". 

Ik heb er ontzettend veel zin en en samen met het bestuur zullen wij veel possitieve energie dit doel na 
streven. 

 Het bestuur bestaat uit de volgende dorpsgenoten: 

o Coert Voesten                 Secretaris  

o Rene Kuenen                  Penningmeester  

o Maarten Arts                   Vice voorzitter  

o Lizette Janssen- van Dijk  

o Leo Lenssen  

o Paul Custers  

o Mark Broeren  

o Michelle Kanters  

In deze korte tijd heb ik al gemerkt dat het een uitdaging is om de "stem" van Oostrum op een snelle en 
adequate manier te vertalen richting de politiek en andere belanghebbenden. 
Ideeen om dit beter vorm te geven zien we dan ook graag tegemoet.                                                                                 
Met veel enthousiasme en plezier zie ik mijn rol binnen de dorpsraad tegemoet. 
Tot binnenkort en wellicht tot op de volgende openbare vergadering.  
                                                                                                                                   Met vriendelijke groeten, 
                                                                                                                                             Bas Künen 



 



Beste kinderen. 

 
Wij zijn steeds maar bezig met schoenen vullen, 

met kleine dingen maar meestal wel zoete spullen. 
Wij doen meer zoals jullie van ons verwachten, 

kijk eens naar die volle zakken die we meebrachten. 
Al die cadeautjes moeten wij nog overal bezorgen, 
het liefste hebben jullie die uiterlijk overmorgen. 

Sint denkt wel dat het toch zal lukken, dus, 
gun ons nog even tijd voor deze zware klus. 

 
Tekeningen, kleurplaten, het is niet te geloven, 

mijn werkkamer is veel te klein, ze hangen zelfs boven. 
Daarbij nog veel werkstukjes en de nodige vragen, 

mij hoor je over verwennerij en aandacht niet klagen. 
Jullie stelden zoveel vragen, wel 6 kantjes vol, 

mijn schrijfpieten weten zich geen raad, worden dol. 
 

Merle, jij wilde verleden jaar weten hoe oud ik was, jij blij, 
heb jou toen verteld, 356 jaar, dus daar komt er nu 1 bij. 

Hoeveel mijters, mantels, schoenen en kruisen ik heb, 
helaas niet zoveel, maar wel echte, geen enkele nep. 

Sint, kun jij ook “zweeme”? Ja, maar vindt daar niks aan. 
zien jullie mij al met die prachtige kleren, te water gaan? 
Naomi schreef,  “eet is steut g weest”, das toch zonden, 

laat mij eens horen wat mama en papa hiervan vonden. 
 

Marle, is zo trots, hoeft allang geen luier meer aan, 
knap meid, dat heb ik nu voorgoed in mijn boek staan. 

Prins Piet is zo trots blijft het tegen iedereen vertellen, 
de karklingels er een lid bij hebben, op hem kunnen tellen. 

Dat was het voor deze week, wij moeten weer op pad, 
want we hebben nog lang niet alle afspraken gehad. 

 
Lief zijn, blijven geloven dan komt alles goed, 

Sinterklaas en alle Pieten,  gegroet. 
 





                                                              
 
 
 
 
 

Kienen 
 
Datum: dinsdag 9 december 2014 
Aanva   14.00 uur 
Locatie:  Back In Time 
 
We gaan weer gezellig kienen voor mooi kerstprijzen. 
 
Graag tot dinsdag!! 
 
 

Secretariaat: Mevr.L.Tromp-Brand,  
Stationsweg 211a, 5807 AB Oostrum 
Tel.: 0478 589033 
E-mail: l.tromp-brand@home.nl 
 

                                                              
 
 
 

 
 

Hobbymiddag, gymnastiek op stoel 
 
Datum: maandag 08 december 
Aanvang: 13.30 uur 
Opgave: t/m vrijdag 05 december bij Nelly van Soest, tel. 583395 
Meenemen: waxinelichtje in klein glaasje 
 
Wij gaan deze middag mica bewerken met servetten. Een waxinelichtje er in en we hebben een prachtige 
sfeerverlichting met kerst. 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 waxinelichtje in een klein glaasje. 
 

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 8 december ! 
 
 
 

Kerststukjes maken 12 december 
 
Het maken van kerststukjes komt dit jaar te vervallen. 
We gaan knutselen in de Watermolen in kerstsfeer op 
maandag 8 december. 

 
 
 
 
 
 





                                               

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: ……………….. 
 
 
 

 

 

 

 

Bij nu ja zeggen tegen glasvezel van GlaswebVenray hoeft u nog niet direct te betalen. Op het moment dat u 
daadwerkelijk aangesloten bent, komt de eerste rekening pas.  Wanneer u direct aanmeldt betaalt u geen 
aansluitkosten. Het tweede jaar kost aansluiten € 250,- Bij nu ‘ja’ zeggen kunt u glasvezel van GlaswebVenray een jaar 
lang uitproberen, zonder aansluitkosten. Bevalt het niet zegt u het abonnement voor het tweede jaar op.  
 

Uw GlaswebVenray-team 

 

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

 

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  

 





 
 

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 8 december 2014 is het Alzheimer Café Venray weer open. 
Het café is een maandelijkse informele bijeenkomst waar mensen met dementie, 
familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer 
kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en te leren over dementie en aanverwante 
thema’s. 
 

Het thema van de avond is: 
 
Nuttige websites voor mensen met dementie en hun naasten. 
Wij helpen u op weg! 
én een gastoptreden van leerlingen van het Raayland College: 
Theater … ‘Vergeet het maar’ met: het Sprookjesdiner 
 
Het Alzheimer Café Venray vindt plaats in De Kemphaan, Kennedyplein 1 te Venray. 
Inloop is vanaf 19.00 uur en aanvang van het programma is om 19.30 uur.  
De avond wordt uiterlijk 21.30 uur afgesloten. De toegang is gratis. 
Voor meer informatie kunt u bellen met de avondcoördinator Alzheimer Café Venray, Joke Halmans, tel. 0478-583806. 
 

 

Beste dorpsgenoten, 
  
Heeft U zich al ingeschreven?  nog niet en wil je eerst meer weten, dat kan. 
  

Zoals al eerder gemeld is er op zaterdag 13 december van 09.00 tot 12.00 uur een inloop morgen in Den Oesterham   
Voor info  kun je ook terecht in Venray bij  Maxwell Merseloseweg 7 op maandagen van 14.00 tot 17.00 uur en in Oirlo 
bij Electro Gommans aan de hoofdstraat. Afgelopen week stond in Venray Boeit een overzicht van diverse plaatsen waar 
men terecht kon, dat zal deze week ook weer zo zijn. 
 Verder zal ik bekijken of het zinvol is om  een extra info middag of avond te houden. 
        Namens Oostrum GlaswebVenray  team,  Leo Lenssen 

 

 
 
 
 
 

SVO clubavond 
 

Oftewel de “JAARLIJKSE KAARTAVOND S.V. OOSTRUM” 
Donderdag 18 december, voor alle leden van de SVO! Zoals gewoonlijk kan er weer gekaart 

worden om platsen en diverse soorten worst! Aanvang 20.00 uur – kantine SVO 
 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TE KOOP 

4 Vredestein winterbanden                 
voor Fiat Panda,                                
Stalen velgen (grijs) €150,-                                              

 
Tel. 0478/585287/06-24593871  



 
 
 
 

JANUARI 
 

4 Nieuwjaarsreceptie SVO 
3 Liedjesavond CV De Karklingels 
10 Prinsebal (D'n Oesterham) CV De Karklingels 
17 Jeugdprinsebal (BIT) CV De Karklingels 
31 Klingelbal (D'n Oesterham) CV De Karklingels 
 

FEBRUARI 
 

5 Carnavalsavond KBO 
7 Verkoop Carnavalskrant CV De Karklingels 
8 Wagenoverdracht met receptie Prins (D'n Oesterham) CV De Karklingels 
11 Ziekenbezoek CV De Karklingels 
13 Schoolcarnaval CV De Karklingels 
14-17 Carnaval CV De Karklingels 
 

MAART 
 

21 Lenteconcert (D'n Oesterham) AZKompeneej 
 
 

 
 
 
 

Uitslagen: 
 

SVOC ’01 D2 – Oostrum D1   8 - 1 
Sporting ST C1 – Oostrum C1   0 – 1  
Oostrum B1 – De Merels B1   3 - 15 
Oostrum A1 – Spes (M) A1   8 - 5 
SVOC ’01 3 – Oostrum 1   7 - 7 
Oostrum MW1 – Ajola/De Wilma’s MW1 5 - 6 
 

Programma: 
 

Zaterdag  6 december 
 

Oostrum C1 – DES (V) C2   17.30  De Raayhal Overloon 
Spes (M) B2 – Oostrum B1   10.00  Heuvelland Groesbeek 
De Peelkorf A2 – Oostrum A1   15.15  De Wetteling Venray   
 

Zondag  7 december 
 

Oranje Wit (L) 3 – Oostrum 1   13.00 De Wetteling Venray 
  

Woensdag  10 december 
 

Oostrum MW1 – Oranje Wit (L) MW1  19.15 De Weert Venray 
 
 



COLUMN.

Praten.

 Jongeren uit alle windstreken hebben afgelopen week in Zuid-Limburg, met niemand minder dan koningin Silvia van 
Zweden, gesproken.

Ja, echt gesproken, niet via gsm of wat dan ook, maar rechtstreeks van mens tot mens.

Gebeurt dat tegenwoordig nog bij jongeren?

Zij maakte zich zorgen voor de toekomst en ook ik vind het zorgelijk.

Zij waarschuwde jongeren voor de gevaren. Je belandt zomaar in een wespennest, voordat je het in de gaten hebt. Er 
is onvoldoende controle op het doen en laten van de jongeren.

Onwetendheid en naïviteit  mij overkomt dat niet!!!!!!!

Zij spoort de jeugd aan de dialoog aan te gaan. Niet de hele dag via gsm met anderen communiceren.

We luisteren daardoor niet, waardoor we elkaar niet meer begrijpen. De jeugd denkt dat het zo moet.                                        
Of ze nu op straat lopen, op de fiets zitten, of op bezoek zijn bij familie, altijd zijn ze met dat onding bezig.

Zeker,  de gsm kan ook nuttig zijn in bepaalde gevallen. Maar laat het dan daarbij.

Ook volwassenen maken zich schuldig aan het alsmaar gebruik, bij bijeenkomsten of familie bezoek,                                             
het lijkt normaal te zijn.

Natuurlijk deze dingen hebben ook zijn nut, zowel zakelijk als privé, dat wil ik absoluut niet ontkennen.                                       
Maar het mag van mij best wat minder intensief.  Praten tegenover elkaar is veel gezelliger en begrijpelijker.

Ik vraag me wel eens af, hoe Nederland zou reageren als we eens een gsm-vrije dag zou worden ingevoerd.                                      
Zou dan alles misgaan???? Het zou in ieder geval een dag kunnen zijn van geen fraude via gsm, minder ongelukken, 
minder discriminatie en ga zo maar door.

We zijn verslaafd geraakt en U weet verslaving is altijd fout. De realiteit zal wellicht zijn, dat we verslaafd zullen 
blijven en dat het alleen maar erger zal worden.

Helaas de tijd zal het leren.

O  -  WEE.



Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 29 november 2014    
S.V. Oostrum A1 GFC'33 A1 3 - 4  
Wittenhorst B3 S.V. Oostrum B1 1 - 5  
S.V. Oostrum C1 EWC'46 C1G 1 - 5  
GFC'33 C2 S.V. Oostrum C2 3 - 2  
Montagnards D1G S.V. Oostrum D1G 4 - 0   
S.V. Oostrum D2G Montagnards D2 2 - 17  
S.V. Oostrum E1 SVEB E2G 11 - 1  Kampioen! Proficiat!! 
S.V. Oostrum E2 ST SV United/BVV'27 E3G 16 - 1  
SSS'18 E4G S.V. Oostrum E3 0 - 4  
SSS'18 F2 S.V. Oostrum F1 2 - 5 Speler van de week Tijn Kerstjens 
S.V. Oostrum F2 Venlosche Boys F7 3 - 1 Speler van de week Rens Janssen 
S.V. Oostrum F3 SV Venray F10G 2 - 7 Speler van de week SV Oostrum F2 
HRC'27 MP1 S.V. Oostrum  MP1/2 4 - 15 Speler van de week Lars Clephas 

    
Programma    
 
zaterdag 6 december 2014    
EWC'46 A1 S.V. Oostrum A1 14:30  
S.V. Oostrum B2G Hegelsom B1G 13:00  

    
    
Senioren    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 29 november 2014    
Sporting ST Vet. S.V. Oostrum Vet 4 - 0  
zondag 30 november 2014    
S.V. Oostrum 1 Hapse Boys 1 2 - 0  
Stormvogels'28 2 S.V. Oostrum 2 1 - 0  
Wittenhorst 6 S.V. Oostrum 3 4 - 4  
S.V. Oostrum 4 SV United 3 2 - 1  
S.V. Oostrum 5 SVS 2 2 - 1  

    Programma    
 
zaterdag 6 december 2014   
S.V. Oostrum Vet VOW Zijtaart Vet. 17:00 Herman 
zondag 7 december 2014    
S.V. Oostrum 1 Vitesse'08 1 14:30 Wedstrijdsponsor: RIT Bandenservice 
Leunen 3 S.V. Oostrum 2 11:30  
Ysselsteyn 3 S.V. Oostrum 3 12:30  
S.V. Oostrum 4 Hegelsom 3 11:30 Bart 
S.V. Oostrum 5 Ysselsteyn 5 10:00 Marcel 

 

 



 

Kerstboomkwekerij Hay Jeuken 
                                       

Al bijna 40 jaar actief in de Kerstbomen 
diverse soorten 

alle maten 
zeer ruime keuze 

dagelijks van 9 tot 18 uur 
op zondag van 11.00 – 17.00 u geopend 

WELKOM!! 
 

Let op: 
Bij ons EASY FIX, 

binnen 1 minuut uw boom kaarsrecht en muurvast. 
water erbij en klaar!! 

 

 

Kerstboomloterij 
 

Voor de inwoners van Oostrum, houden wij dit jaar een kerstboomloterij 
Wij geven 10 kerstbomen naar keuze gratis weg voor de winnende nummers. 

Het nummer in het vakje is uw nummer. 
Bewaar dit Oostrums Weekblad en kom kijken of u een van de gelukkigen bent. 

 

Kerstboomkwekerij Hay Jeuken 
Stationsweg 66 

Venray  
 

  
 

LOTNR: 


