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DECEMBERCOMITÉ 
 
Zoals U wellicht weet, verzorgt het decembercomité een  
jaarlijkse attentie met Kerst.  
 
Gezien de moeilijkheidsgraad,wie hiervoor in aanmerking komt, 

gaan wij terug naar de basis. Via deze weg doen wij een beroep op jullie om aan te 
geven wie van de zieke mensen uit Oostrum de feestdagen NIET thuis kan 
doorbrengen.  
 
Dit kunt u vóór maandag 22 december kenbaar maken bij:  
Auke Litjens telnr 513998  
Leonie Roth telnr: 512518 
of via de mail: 
 aukemarcel@hetnet.nl 
jorisenleonie@home.nl 
 
Bij voorbaat dank,  
Het decembercomité. 

 

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 14 dec. 9.30 uur: Hoogmis (Pastor R. Frenken!) 
(Venray’s Gregoriaans Koor)  

jaardienst Johan Kleuskens en 
overleden familie Kleuskens-Thoone,                                                              
jaardienst Ben Valckx en Mien Valckx-Janssen,                     
Door Schelbergen-Versleijen en overleden familie,            
Harry en Albert Moorrees en overleden familie 
Moorrees-Peeters,   Hubertus Janssen en Wilhelmina 
van Dijk,    Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,                            
familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.                                             

Donderdag 18 dec. 14.30 uur: Kerstviering van de KBO 
(Pastor R. Frenken!)  (Gemengd Koor) voor de leden en 
overleden leden van de KBO Oostrum.   

Kerstavond 24 dec. 19.30 uur: Kerstnachtmis                     
   (Gemengd Koor!)

ZATERDAG 13 December 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

13 dec. 09.00u. Inzamelen oud papier
14 dec. 13.30u. Slagwerkgroep naar Drumsensation,             
  zaal ’t Anker in Merselo
 Optreden Oostrum om 14.40u.
15 dec.18.45u. Repetitie jeugdorkest 

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

20.00u. Repetitie slagwerkgroep
  
Agenda
20 dec. Filmavond jeugdleden harmonie
27 dec. Inzamelen oud papier



             
             
 

Wilt u graag samen met anderen  genieten van een 
 borreltje en een heerlijke maaltijd tijdens de kerstperiode 

  
dan nodigen we u graag in kerstsfeer uit op  

 
VRIJDAG 19 DECEMBER om 17.00 uur  

 

 
Het keuze menu houden we nog even geheim maar we  

zullen ook dit jaar weer ons uiterste best doen om u een  
 heerlijk 4-gangen diner voor te schotelen. 

 

 
 

Voor dit kerstdiner hebben we de prijs iets aangepast nl. € 10,= p.p. 
 
 
Mochten er personen zijn die niet zo mobiel zijn ( rolstoel / niet goed ter been ) maar toch graag 
aan willen schuiven, vermeld het op het inschrijfformulier en wij zorgen dat dit geen probleem hoeft 
te zijn. 
Graag de kosten van 10 euro bij opgave te voldoen.  
U kunt zich via de inschrijfstrook tot uiterlijk 13 december opgeven 
 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’                
                                                         
 Graag tot ziens      ‘De vrijwillige megjes uut de keuken’. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:___________________________________________________ 
 
Komt met  _________    perso(o)n (en)  op vrijdag 19 december om 17.00 uur   
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.    
 
Dit formulier, mét het bedrag á € 10,= p.p. inleveren t/m 13 december  bij Dorpscentrum D’n Oesterham 





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 

 

  

Onder het genot van een 
hapje en een drankje 
heten wij u welkom op: 
 
Woensdag      13.00 – 17.00  
Donderdag     13.00 – 17.00  
Vrijdag            13.00 – 20.00  
Zaterdag         10.00 – 17.00 
Extra koopzondag  
14 december 11.00 – 17.00 

Heidseweg 33, 5812 AA Heide  www.twoonatelier.nl Ria 06-16476389 Sandra 06-23508096 

                                                                                      
 
 
 

                   

Onze winkel zal gedompeld zijn in 
een gezellige wintersfeer. 





Beste bestuurders van Oostrumse verenigingen, 
  
Mijn vraag is of het misschien zinvol is om een middag of avond te organiseren voor jullie 
leden. waar uitleg gegeven wordt waarom enz. over de glasvezel.   
U kunt evt. met meerdere verenigingen dit doen, laat het mij weten zodat ik het nog tijdig 

kan inplannen, zodat ook de providers U kunnen uitleggen waarom het verstandig is om nu lid te worden van 
glaswebvenray, deze kans krijgt u waarschijnlijk de eerste jaren niet meer voor deze prijs, en dat zou jammer zijn voor 
Oostrum, en natuurlijk heel Venray. 
  
Graag hoor ik van U namens glaswebvenray, het Oostrum team  Leo Lenssen.                                                                             
Mailen en aanmelden kan ook via oostrum@glaswebvenray.nu 
  
P.S.  zaterdag 13 december kunt U ook terecht bij den Oesterham zie elders in het blad.                                                                           
Van 09.00 tot 12.00 uur waar de providers ook aanwezig zijn, misschien tot dan. 
  
Misschien heeft u zich al aangemeld, ik in ieder geval wel,  Succes 

 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM 
 

Kerstavond 
 
Datum: dinsdag 16 december 2014 
Plaats: D’n Oesterham 
Aanvang: 19.30 uur. 
 
De kerstcommissie nodigt u uit voor de kerstviering. 
 
Het thema van deze avond: 
  
“we hebben elkaar nodig, waar we ook vandaan komen,                                                                          
uit Oostrum, uit Venray, uit Maastricht, uit Amsterdam, of uit …….” 
 
Tegelijkertijd begrijpen we elkaar niet altijd even goed. 
Vanavond proberen we hierin samen iets te veranderen.  
 
Deze avond is een goed begin als aanloop naar Kerstmis waar we vieren dat Jezus op aarde is gekomen om vrede voor 
iedereen te brengen. 
 
U bent van harte welkom op deze bijzondere kerstavond. 
 
 

Jeu de Boule 
  
Heeft u interesse om weekelijks een morgen of middag met een groep dit spel te spelen                                                              
dan kunt u in de maand december gratis mee spelen in de Boule Drome te Venray. 
Het spelmateriaal zoals de jeu de boule ballen en het butje zijn in voldoende mate                                                                                           
aanwezig bij de Boule Drome 
Indien woensdag middag de voorkeur heeft dan kunt u zich aanmelden bij:                                                                                 
Maria Wilms . e-mail sjaak.maria@versatel.nl  Heeft u een voorkeur voor vrijdag morgen dan kunt u contact opnemen 
met Mathieu Kunen . e-mail mathieu.kunen@home.nl 
  

Jeu de Boule clubs Oostrum 

  

 





 

 

!!! 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 
 

 
 
 
 
 

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 
 

                                               

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: ……………….. 
 
 
 



 



COLUMN.

Sinterklaas.

En, is Sinterklaas en Zwarte Piet ook bij U op bezoek geweest?

En heeft hij U ook beloond voor al het goede, wat U dit jaar hebt gedaan?

Of, is Sinterklaas alleen gekomen, omdat Zwarte Piet niet mee durfde te komen?

Wat een onzinnige discussie toch de laatste maanden. Zelfs Kamervragen werden erover gesteld.

Kun je nagaan, wat voor een sinterklazen daar zitten. Dat ze maar over belangrijkere zaken bezig zijn.

Wat zijn het voor idioten, die onze Nederlandse cultuur om zeep willen helpen?

Als men het daar niet over eens kan worden, moeten ze een land zoeken met een andere cultuur.

In mijn ogen schenkt de media veel te veel aandacht aan deze onnozele discussie.

Laat onze Nederlandse kinderen en geïntrigeerde kinderen met een andere cultuur, toch genieten van deze oer-Hol-
landse gewoonte.

Volwassenen en anders denkenden gun onze kinderen dat plezier en hou op met dat ordinaire geneuzel. Waarom 
moet U een jaarlijks terug kerend kinderfeest gaan verpesten , met Uw uitgesproken idee over discriminatie?

Degenen, die hierover het hardste schreeuwen, zijn vaak zij die gebruik mogen maken van de Nederlandse gastvrij-
heid. Ze mogen zelfs meeliften op onze sociale voorzieningen.

Kun je niet wennen aan onze cultuur en gewoonten, dan is er in mijn ogen maar een oplossing, zoek een land met 
cultuur en gewoonten die beter bij U passen.

U gelukkig en wij kunnen ons weer bezig houden met zinnigere zaken.

Zwarte Piet, blijf doen, wat je in het verleden altijd hebt gedaan. Dat is wat onze kinderen willen.

Piet als je stoute kinderen in de zak hebt gestopt en mee genomen hebt, laat ze dan zo snel mogelijk terugkeren. Dan 
ben je volgend jaar weer helemaal zwart welkom in o.a. Oostrum.

Dag Sinterklaas en Zwarte Piet.

O  -  WEE.





 
 
 
 

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 
 
 

HISTORISCHE KRING OOSTRUM EN SPRALAND 

Op 11 en 12 oktober 2014 hebben we als historische kring in de Oostrumse kerk veel van de kunstschatten, die de 
parochie bezit, tentoongesteld. Ook andere voorwerpen die betrekking hadden op de geschiedenis van Oostrum 
hadden er een plek. Er werd een film getoond over Oostrum. De film bevat beelden van Oostrum in vroegere tijden; 
veelal opgenomen in de jaren 1950-1960. Tevens was er een brochure te koop met mooie afbeeldingen van de 
kunstschatten en een lezing over Oostrum. 

Deze tentoonstelling heeft voor ons als kring veel positieve reacties opgeleverd. 

Door verschillende mensen is gevraagd of de film over Oostrum en/of de brochure te koop is. Wij hebben besloten 
om de film op DVD te koop aan te bieden voor € 3,50. Ook de brochure is nog te koop voor een bedrag van € 2,00. 

Belangstellenden, die één of meer exemplaren van de film en/of de brochure (beperkt voorradig) wensen te ontvangen, 
dienen een bedrag van € 3,50 (film) en/of € 2,00 (brochure) of een veelvoud ervan over te maken op banknummer 
NL62RABO0101863683 t.n.v., Historische Kring Oostrum en Spraland.                                                                                          
U dient als omschrijving het aantal brochures en/of films te vermelden evenals uw naam en adres. 

Indien u de film en/of brochure liever contant wilt afrekenen, dan dient u het verschuldigde bedrag in kontanten in een 
enveloppe te bezorgen bij Joos Linskens, Valkenkampstraat 6 in Oostrum. In de enveloppe een briefje met naam en 
adres en vermelding van het aantal films en/of brochures dat u wilt ontvangen. 

Zodra wij het bedrag van u ontvangen hebben zullen wij u in januari 2015 het door u bestelde bezorgen. 

Historische kring Oostrum en Spraland 

 



 
 
 
 
 

 

Uitslagen: 
 
Oostrum D1 – De Merels D2   2 - 16 
Oostrum C1 – DES (V) C2   1 – 4  
Spes (M) B2 – Oostrum B1   3 - 4  
De Peelkorf A2 – Oostrum A1   6 - 7 
Oranje Wit (L) 3 – Oostrum 1   3 – 6  
Merselo MW1 – Oostrum MW1   3 – 5 
  
Programma: 
 
Zaterdag  13 december 
 
VIOS (O) D1 – Oostrum D1   12.00  Meercamp Oeffelt 
De Merels C2 – Oostrum C1   15.10  De Berkel Horst 
Oostrum B1 – Oxalis B1    09.00  De Wetteling Venray 
 
Zondag 14 december 
 
Oostrum 1 – DES (V) 1    18.00  De Weert Venray 
      
Woensdag  17 december 
 
Oostrum MW1 – De Peelkorf MW1  21.15  De Weert Venray 
 
 
 



Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 6 december 2014    
 
EWC'46 A1 S.V. Oostrum A1 6 - 3  
S.V. Oostrum B2G Hegelsom B1G 3 - 2  
    
Programma    
 
zaterdag 13 december 2014    
 
SVEB B1 SV Oostrum B1 14.30  
S.V. Oostrum D1G SV Lottum D1 10:30  
S.V. Oostrum F1 HRC'27 F1G 10:30  
SV Venray F10G S.V. Oostrum F2 12:00  
    
    

Senioren    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 6 december 2014    
 
S.V. Oostrum Vet VOW Zijtaart Vet. 1 - 6  
 
zondag 7 december 2014    
 
S.V. Oostrum 1 Vitesse'08 1 0 - 1  
Leunen 3 S.V. Oostrum 2 1 - 1  
Ysselsteyn 3 S.V. Oostrum 3 0 - 1  
S.V. Oostrum 4 Hegelsom 3 3 - 1  
S.V. Oostrum 5 Ysselsteyn 5 8 - 3  
    
Programma    
 
zaterdag 13 december 2014    
 
S.V. Oostrum Vet  vrij  
 
zondag 14 december 2014    
 
S.V. Oostrum 3 SV Venray 6 9:30 Barry 
America 3 S.V. Oostrum 4 9:30  
EWC'46 4 S.V. Oostrum 5 10:30  
    

 



Een aandeel in elkaar

Regel uw dagelijkse bankzaken via: rabobank.nl

Op woensdag 24 en 31 december: onze kantoren zijn geopend tot 16.00 uur

Donderdag 25 en vrijdag 26 december: onze kantoren zijn gesloten

Donderdag 1 januari 2014: onze kantoren zijn gesloten.

Openingstijden rond Kerst en Oud & Nieuw

fijne feest-
dagen en een
gezond 2015!

Rabobank
Horst Venray

wenst u


