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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. 

 

 
 
 
 
 

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 
 



 
 
 
 
 
 

JANUARI   

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

   
FEBRUARI   

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

   
MAART   

   
11   Muziekmiddag (met de Maasbloemen)   De Zonnebloem 
21   Lenteconcert (D'n Oesterham)                   AZKompeneej 
 

ZATERDAG 27 December 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

20 dec. 19.00u. Filmavond jeugdleden
22 dec. * Geen repetitie jeugdorkest 

20.00u. Repetitie orkest
24 dec. * Geen repetities 

Agenda

27 dec. Inzamelen oud papier



    

R.K. PAROCHIE O.L. VROUW GEBOORTE OOSTRUM 
 
 
 
 

 
 

Zondag 21 dec.  9.30 uur: Hoogmis (Pastor R. Frenken!) (Gemengd Koor)     
Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.                                              

 
Kerstavond 24 dec. 19.30 uur: Kerstnachtmis (Pater A. Jansen!) (Gemengd Koor!) 
   (vóór de nachtmis van ±19.10-19.30 uur: kerstliederen     
   gezongen door het Gemengd Koor en het Volk) 

 
   voor de parochie Oostrum en voor de vrede,   
   jaardienst Ser Kessels en An Kessels-Verheijen,  

                          overleden ouders Linders-Hendriks, Teng Arts, Nellie Linders-Arts.                                               
   

Eerste Kerstdag 25 dec.    9.30 uur: Kersthoogmis (Pater Visbeek!) (Gemengd Koor)  
   overleden ouders Bovee-Bartels en Chrétien,  
   Wim Pouwels.   
 

  Tweede Kerstdag 26 dec.     géén heilige mis!     
 
Zondag 28 dec.       9.30 uur: Hoogmis (Pater A. Jansen!) (orgelspel)   

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

 
       Nieuwjaarsdag 1 jan. 2015:    géén heilige mis!   

 
   Zondag 4 jan. 2015       9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)    

   voor de parochie Oostrum en voor de vrede,  
   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.    

 
BESTE  PAROCHIANEN,   

 
Hierbij wil het Kerkbestuur van Oostrum U allen, en in het bijzonder alle trouwe vrijwilligers  
van onze parochie, van harte bedanken voor uw medewerking, steun, inzet en hulp in het afgelopen jaar.      
Hopelijk kan het Kerkbestuur in 2015 ook weer rekenen op uw goede medewerking.    

 
Het Kerkbestuur wenst U allen een  
 
ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR !!!    
      
                                 Namens het Kerkbestuur van Oostrum, Jos de Beer           
 



Glasweb Toer Oostrum goed verlopen. 

  
Zaterdag was het in de Oesterham gezellig druk bij de Glasweb Venray Toer 
 Men kon daar de nodige informatie opdoen en had de mogelijkheid om zich door een van de 
twee providers voor te laten lichten. Jammer genoeg was een provider door omstandigheden 
niet aanwezig. 
Ook was Anita van het Glasweb Venray team aanwezig voor ondersteuning. 
Al met al een geslaagde Toer. 
  
Om nog meer mensen de kans te geven om zich te laten voorlichten, word er op 13 januari een thema-avond gehouden 
door de dorpsraad, over dit onderwerp, daar zullen de providers ook aanwezig zijn. Hopelijk zijn ze dan beide aanwezig. 
 Verder hebt U in Peel en maas kunnen lezen, dat je in de Schoolstraat in Venray  bij Welkom bij Kivits elke maandag, 
dinsdag, woensdag en donderdag terecht kunt van 13.30 tot 17.30 uur. 
  
Je kunt je ook aanmelden via de site www.glaswebvenray.nu 
  
Maak er gebruik van en meld je aan, voor 15 januari aangemeld betaal je de eerste 6 maanden in plaats van € 52,50   
dan € 45,00. 
  

Het  Oostrum Glasweb Team. 

 

 

 

Uitslag Harry Maessen Wintercompetitie                                            
13 december 2014. Poule B Oostrum 3 

 

 naam 1- 11- 2014 13- 12- 2014 Stand  Tot  nu     
  Partij p. Gew,w punten Partij p Gew. wed punten Partij p Gew. w punten     
1 Piëlboulers 3  2  5 0 0  3 -26  2  8 -26     
2 Piëlboulers 4  1  4 0 0  1 -54  1  5 -54     
3 Oostrum 3  1 4  -2 3  6  26  4 10 24     
4 JBC Venray 80  3  9  49  0 1 -32  3 10 17     
5 Lönse Boulers  2  5   2  3  8  32  5 13 34     
6 Hedse Boulers  0 0 -49  3  8  54  3  8  5     
               
Volgende wedstrijd Poule A; 27 december a.s. 10.30 uur. Volgende wedstrijd Poule B ; 24 januari 2015. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwjaarsreceptie 
 

Zondag 4 januari organiseert SV Oostrum een nieuwjaarsreceptie voor al haar leden.                                                                                                                                                                                       
Langs deze weg willen we onze leden hiervoor van harte uitnodigen.                                                                           

We verwelkomen jullie graag vanaf 11:00 uur in de sportkantine op de sparrendreef. 



Orde van Verdiensten voor Maria van den Boogaard. 
 
Tijdens de Liedjesavond van CV de Karklingels zal de jaarlijkse Orde van Verdiensten 
worden uitgereikt aan Maria van den Boogaard.  
 
Maria verdient deze onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor de Oostrumse gemeenschap 
en ook daarbuiten. Zo is Maria o.a. 17 jaar actief geweest voor de Oostrumse dorpsraad, zat ze in 
het bestuur van het huidige  Zij-actief en is ze nog altijd bestuurlijk actief voor de Zonnebloem. 
 
Voor de volledige staat van dienst van Maria en om haar met deze mooie onderscheiding te 
feliciteren nodigen wij U graag uit voor de uitreiking van de Orde van Verdiensten. De uitreiking 
zal plaatsvinden op zaterdag 3 januari om 21.33 uur in gemeenschapshuis d’n Oesterham. 
 
Graag tot ziens! 
 
Bestuur CV de Karklingels. 
 
 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 

 

Kerstviering  Zonnebloem “Oicastrum”. 
  
 Plaatsvervangend voorzitter Henny Sassen mocht vele gasten en vrijwilligers begroeten in                    
Hotel Asteria te Venray. Nelly de Haas was aanwezig namens de regio. Wilma Bos opende met een 
gedicht en er werd stilgestaan bij onze overledenen, en Henny  las een kerstverhaal. 
Na een kop koffie werd er heerlijke soep geserveerd, onderling waren er gezellige onderonsjes. 

Een voortreffelijk lunchbuffet stond klaar, iedereen liet het zich goed smaken!! 
Troubadour Math Craenmehr uit Horst kwam het opluisteren met kerstliederen en meezingers uit de oude doos,                       
er werd gezellig meegezongen! Rond16.00 uur het einde van een fijne middag. 
 
 
 
 





Beste kinderen, 

 
Wat doet het ontzettend pijn, 

nu wij niet meer in Nederland zijn. 
 

Maar wij kijken terug op een mooie tijd, 
die herinneringen, raken wij nooit meer kwijt. 

 
Vooral dat bezoek aan de Meulebeek, 

een dag waar ik heel lang naar uit keek. 
 

En niet tevergeefs, het was weer heel spontaan, 
jammer die rot klok, is veel te snel vooruit gegaan 

 
Maar voordat wij daar een afspraak konden maken, 

speelden er nog heel wat andere zaken. 
 

Die computers daar zijn heel erg traag, helemaal niks, 
van allerlei bij elkaar geraapte rommel, echt een mix. 

 
De computerklunspiet heeft er zijn best voor gedaan, 
ervoor gezorgd dat daar nu echte goede spullen staan. 

 
Meester Robert, dat is me er eentje met zijn streken, 
dat op zijn leeftijd, hier heb ik mij echt aan verkeken. 

 
De brief waar alles uit zijn klas in geschreven stond, 

had hij mee gepikt, die Piet later in zijn broekzak vond. 
 

Ook al is Robert meester en heel erg groot, 
voor straf moest hij toch even met de billen bloot. 

 
Daar hebben wij ook een zak vol spullen mee gekregen, 

vol bewondering alles uit gezocht en goed gelezen. 
 

Op de terugreis hebben we toch wat traantjes gelaten, 
het afscheid was pijnlijk, al die gezelligheid te verlaten. 

 
Maar wij komen terug naar Oostrum, reken maar, 

staan jullie dan weer op de losplaats klaar? 
 

Ons advies, lekker leven, en vooral heel veel genieten, 
jullie krijgen de groetjes van Sinterklaas en zijn Pieten. 

 
 
  





                                                              

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. 
 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij! 
 

Wandelen tot 12 maart vervallen 
 
In deze wintermaanden zal het wandelen vervallen wegens te geringe belangstelling.                                                     
Dit betekent dat er vanaf nu tot 12 maart niet gewandeld wordt op de donderdagmorgen. 
 
 
 

 

 

!!! 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwjaarsreceptie 
 

Zondag 4 januari organiseert SV Oostrum een nieuwjaarsreceptie voor al haar leden.                                                                                                                                                                                       
Langs deze weg willen we onze leden hiervoor van harte uitnodigen.                                                                           

We verwelkomen jullie graag vanaf 11:00 uur in de sportkantine op de sparrendreef. 





Kerstwandeling 
 
Op zaterdag 20 december organiseert IVN Geijsteren-Venray een kerstwandeling in natuurgebied de Paardekop in 
Ysselsteyn. Deze wandeling start om 14:00 uur op de kruising Puttenweg (N277) Ontginningsweg in Ysselsteyn. 
Deelname is gratis. Goede wandelschoenen gewenst. 

 
De Paardekop is een veelzijdig natuurgebied dat zich leent om een 
prachtige kerstwandeling te maken. De wandeling gaat door het 
hoogste gebied van de Peel. In dit bosgebied liggen diverse kleine 
natuurterreintjes en enkele vennen. Tevens is er een open stuk heide 
waar de struik- en dopheide groeit. We kunnen hier de zonnedauw, 
klein warkruid, wollig veenpluis en vele andere soorten planten vinden.  
 
Het gebied biedt ook aan verschillende dieren een leefgebied. Het 
afgelopen jaar heeft bijvoorbeeld de nachtzwaluw hier gebroed. 
 
Aan een zijde ligt het Duits oorlogskerkhof, waar we tijdens de 
wandeling een glimp van meekrijgen. 
 

 

IVN-Boottocht over de Maas 
 
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondagochtend 11 januari de drukbezochte jaarlijkse  boottocht over de Maas. 
Heeft u ook zin om mee te varen? Meldt u aan door uiterlijk 7 januari €7,- over te maken op rekeningnummer               
NL36 RABO 0156 3203 39 tnv IVN Geysteren-Venray (ovv Boottocht IVN). De boot vertrekt om 10:00 uur precies uit 
de haven van Wanssum. U kunt inschepen vanaf 9:30 op de parkeerplaats achter de C1000 in Wanssum.  
 
Dat IVN Geysteren-Venray met deze boottocht ieder jaar weer een grote groep mensen een leuke ochtend bezorgt, 
blijkt wel uit het feit dat de tocht al voor de 19e keer wordt georganiseerd. Het is een leuke activiteit voor zowel 
fervente vogelliefhebbers, als voor mensen die een gezellige zondagochtend op de Maas willen beleven. Boven op het 
dek zijn de enthousiaste vogelaars te vinden, trappelende van de kou, met hun kijkers in de aanslag om geen vogel te 
missen. Benedendeks, in de aangename warmte en voorzien van een lekker drankje, genieten de overige passagiers 
gezellig kletsend van het mooie winterse Maaslandschap. Mis de boot niet en meld u snel aan.  
 
 

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 
 

 



Naam

E-mail

Woonplaats

✁

een dagje naar

Limburgse Peel 
•	Kinder-doe-bad
•	Kikkerfamilie	in	peuterbaden
•	Golfslagbad
•	Waterglijbaan
•	Gratis	parkeren
•	En	nog	veel	meer...

Peelheideweg	25,	America

€	2,50	p.p.	korting!
Geldig bij Center	Parcs	Limburgse	Peel van

19 december 2014 t/m 4 januari 2015.
Vul	de	coupon	in,	knip	hem	uit,	lever	hem	in.

Voor het reserveren van zwemkaartjes en overige info zie

www.dagjecenterparcs.nl/limburgsepeel



GlaswebVenray opent informatiepunt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Kooter, René Kivits en Petra van Duijnhoven geven het startsein voor informatiepunt  ‘Welcom bij GlaswebVenray’.                      
(Foto: Krea-webdesign) 

 
 

‘Welcom bij Kivits’ wordt ook ‘Welcom bij GlaswebVenray’! Door de krachten te bundelen kunnen de Venraynaren snel 
geholpen worden met hun vragen en aanmeldingen. René Kivits, eigenaar van Welcom bij Kivits, ondersteunt het 
burgerinitiatief door en voor Venray van harte. 

Welcom bij Kivits, de Bleek 58-60 in hartje Venray stelt vanaf maandag 15 december haar winkel beschikbaar aan 
GlaswebVenray en hun providers. René Kivits is ervan overtuigd dat glasvezel dé verbinding voor de toekomst is. ‘Als wij 
deze unieke kans nu niet grijpen krijgen wij een groot probleem in Venray. Niet alleen in de dorpen maar zeker ook in de 
wijken!’. Dit is de reden dat de Venrayse ondernemer zijn winkel aanbiedt aan GlaswebVenray om hun informatie- en 
aanmeldpunt te vestigen. 

Elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag zullen er van 13.30 – 17.30 uur wisselend de providers Plinq en TriNed 
aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Met regelmaat zal er ook iemand van GlaswebVenray aanwezig zijn. 
Iedereen kan vrij binnenlopen met zijn vragen. De medewerkers van ‘Welcom bij Kivits’, de providers en 
GlaswebVenray-teamleden staan u graag te woord en helpen bij het aanmelden. Want alleen bij 30% klanten binnen de 
bebouwde kom en 50% klanten buiten de bebouwde kom wordt glasvezel werkelijkheid. 

Het burgerinitiatief GlaswebVenray dat gaat voor een geheel dekkend glasvezelnetwerk binnen de gehele gemeente 
Venray en Holthees organiseert dagelijks informatie- en inloopbijeenkomsten door de hele gemeente. De aanvulling van 
de informatiepunten Electro Gommans, Hoofdstraat in Oirlo (elke donderdagmiddag en vrijdag) en Welcom bij Kivits 
hebben een brede toegevoegde waarde voor het burgerinitiatief. De volledige agenda van activiteiten en aanwezigheid 
van providers is te vinden op de website van GlaswebVenray.  

Voor informatie en aanmelden kunt u ook terecht op de website www.glaswebvenray.nu 



CV DE KARKLINGELS

Liedjesaovend
2015

16:55 – 18:55 | Kienderprogramma
Trek ôw moijste vastelaovespekske an!

19:55 | ànvang Liedjesaovend

Volg òs op Facebook
CV de Karklingels
www.karklingels.nl 

21:33 UUR
UUTREIKING

ORDE VAN VERDIENSTE
MARIA VD BOOGAARD



Natuurgidsencursus in regio Maasdal  
 
De IVN-afdelingen van de regio Maasdal – de Groene Overlaat (Cuijk e.o.), de Maasvallei (Boxmeer e.o.), Maas en Niers 
(Gennep e.o.), Geijsteren/Venray, De Maasdorpen (Horst e.o.) en Maasduinen (Arcen e.o) – organiseren in 2015/2016 
weer gezamenlijk een natuurgidsencursus. De vorige cursus is eind 2012 afgesloten met de diplomering van circa 30 
nieuwe natuurgidsen. 
 
Doel en doelgroep 
Het doel van de natuurgidsencursus is mensen met reeds enige natuurkennis op te leiden tot daadwerkelijk actieve 
natuurgidsen. 
  
Opzet en inhoud  
De cursus omvat  

 circa 25 lesavonden (maandagavond om de 2 à 3 weken),  
 circa 12 excursies op de zondagochtend, afwisselend in een van de natuurgebieden van de deelnemende IVN-

afdelingen,  
 een trainingsdag rond didactiek,  
 twee velddagen met praktische trainingen (monitoring, inventarisatie e.d.).  

Daarnaast bestuderen de cursisten in groep een natuurgebied binnen het werkingsgebied van hun eigen IVN-afdeling en 
maken daarover een rapport. 
In het lesprogramma wordt uitgebreid aandacht besteed aan de  flora en fauna in het algemeen, de onderlinge 
samenhang (ecologie), alsmede de verschijnselen in de verschillende seizoenen. Daarnaast wordt uiteraard veel 
aandacht besteed aan didactiek, hoe de gids kennis en inzicht kan overdragen (het feitelijke gidsen).  
De cursisten worden begeleid door een mentor, een ervaren natuurgids uit de eigen afdeling. 
De cursus start met een informatie- en kennismakingsbijeenkomst in mei 2015. De start van de lessen is gepland eind 
augustus 2015. De cursus sluit af eind 2016 met de uitreiking van het cursuscertificaat. De lesavonden worden 
gehouden in het clubgebouw van IVN Maas en Niers in Gennep. De cursusprijs bedraagt € 200,-.  
 

 
Informatie en aanmelding  
Meer informatie kunt u vragen bij de 
coördinator van de natuurgidsencursus,  
Jan Hermans  
jmghermans@home.nl), of bij de IVN-
afdeling waaronder uw woonplaats valt. 
 
Aanmeldingen graag per e-mail aan de 
cursuscoördinator vóór 1 februari 2015, 
waarna u een inschrijfformulier ontvangt.   
 
 In maart 2015 zullen degenen die zich 
hebben ingeschreven bericht ontvangen 
over plaats, datum en tijd van de 
informatiebijeenkomst in mei 2015. 
 
 
 
 
 
 

Tot slot 
Deze cursus vraagt gedurende anderhalf jaar veel tijd en inzet, wat men vooraf vaak te licht inschat. Daar staat 
tegenover dat de cursus een zeer hoge graad van tevredenheid scoort onder de cursisten en dat velen van hen nu 
daadwerkelijk enthousiaste praktiserende natuurgidsen zijn. Wie de cursus gevolgd heeft, kijkt voortaan met andere 
ogen naar de natuur! 
 
 



 
 
 
 
 

 

Kerstconcert Fanfare Holthees Smakt met koor Harmony uit Oostrum  
 
De fanfare gaat dit jaar in samenwerking met koor Harmony uit Oostrum het Kerstconcert verzorgen.                                              
U kunt genieten van Kerstmuziek, maar ook andere stemmige liederen zullen afgewisseld ten gehore worden gebracht. 
De dirigenten van Harmony en de fanfare, John Wauben en Wieke Hermsen geven elkaar regelmatig het stokje door.  
De avond biedt een sfeervol begin van de feestdagen. 
Voor dit concert wordt u van harte uitgenodigd op zaterdag 20 december om 20.00 uur.                                                              
Het concert vindt plaats in de St. Jozefkerk in Smakt.  
Entreeprijs voor volwassenen bedraagt € 5,- en voor kinderen t/m 12 jaar: € 2,50  
Kaarten zijn te verkrijgen bij Fa. Wijenberg – Gildestraat 4 in Holthees en te reserveren via  0478-636773 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fruitbedrijf Cremers  

Langstraat 32, 5863BH Blitterswijck 
Tel.: 0478-531201 

 

- Het adres voor fruit van eigen kwekerij en 
- Speciale cadeaupakketten van streekproducten; 

 

Gewijzigde openingstijden van 23 december t/m 2 januari: 
 

Dinsdag 23/12: Van 13.30u tot 17.30u; 
Woensdag 24/12: 
Donderdag 25/12: 

Vrijdag 26/12: 

Van 10.00u tot 15.00u; 
Gesloten; 
Gesloten; 

Zaterdag 27/12: Gesloten; 
Dinsdag 30/12: Van 13.30u tot 17.30u; 

Woensdag 31/12: 
Donderdag 1/1: 

Vrijdag 2/1: 
Zaterdag 3/1: 

Van 10.00u tot 15.00u; 
Gesloten; 
Gesloten; 
Van 10.00u tot 16.00u. 
(Op zondag en maandag zijn wij gesloten) 

 

Aanbieding 
Bij besteding van €7,50 

1 fles ongezoet appelsap GRATIS 
(U betaalt slechts het statiegeld van €0,25) 

 

<Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig 2015> 
 



COLUMN.

Terugblik.

Het is gebruikelijk, om aan het einde van het jaar nog eens kort terug te blikken, wat er zoal is gebeurd in Oostrum 
het afgelopen jaar.

Voor zover mij is bijgebleven, is er weinig echt schokkends gebeurd, droeve omstandigheden daar gelaten natuurlijk, 
helaas waren die er ook.

Wat mij wel is bij gebleven is dat Oostrum-Oost gesaneerd gaat worden, omdat een tweetal bedrijven deels hun 
activiteiten gaan beëindigen. Maar ook de aanpak van de stations omgeving, incl. de losplaats mag niet vergeten 
worden. Beide goede zaken.

Maar er blijven altijd nog wensen over, die aandacht behoeven.

Ik ga ze U niet vermelden, dat is mijn taak niet, daar hebben we o.a. de Dorpsraad voor.

Maar ook U en ik moeten meedenken, participatie noemen ze dat.

De gemeente zal moeten laten zien, dat die roep om participatie ook bij hen doordringt en dat het menens is. We 
wachten af.

Ik zelf heb nog wel een probleem, of meer een vraag.

U leest nu de 50-ste column.

Mijn vraag is, moet ik doorgaan, of zegt U, hou a.u.b. maar op. Heeft het een meerwaarde voor het Oostrums 
weekblad en voor Oostrum. ?????

Die vraag wil ik graag beantwoord zien. Om daar achter te komen zou ik alle abonnees willen vragen via de 
Dorpsraad te reageren. Stuur een e-mail naar de Dorpsraad : j.linskens@home.nl  of een kort briefje.

Tot slot wil ik U allemaal een voorspoedig maar vooral een gezond 2015 toewensen.

O  -  WEE.



€ 15,00 kinderen t/m 12 jaar 

€ 17,50 vanaf 13 jaar  

voor de toegang tot de Aqua Mundo inclusief snackmenu*

ZWEM-SNACK ARRANGEMENT

RESERVERINGEN VIA: WWW.DAGJEMEERDAL.NL

Het Meerdal - Laagheideweg 11 - 5966 PL America 

077 464 7272 - meerdal@groupepvcp.com

Kom lekker genieten in ons subtropisch zwemparadijs.  
Boek het Zwem-Snack Arrangement en geniet van:
• Golfslagbad  • Wildwaterbaan • Aqua Café • Zonnebank (meerprijs)  
• Buitenbad • Sauna (meerprijs) • Binnenbad • Hydrojet (meerprijs)
• Kruidenbad • Superlange glijbaan • Familieglijbaan • Massagebank (meerprijs)

Naam:

E-mail:

BON ZWEM-SNACK ARRANGEMENT

Woonplaats:

Voorwaarden:

• Geldig van 20 december 2014 t/m 5 januari 2015 • Niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen • Op basis van beschikbaarheid  
• Vooraf reserveren is noodzakelijk • Alleen geldig tegen inlevering van de originele advertentie • Niet inwisselbaar voor contanten 
• Exclusief parkeerkosten.

* Snackmenu: kleine friet + kroket/frikadel + kleine frisdrank

Een dagje zwemmen bij  
Center Parcs Het Meerdal!
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vss Bsskssszssssssss 21
5807 AJ Ossssss
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Jeugd 

Programma  

zaterdag 20 december 2014  
  
Gymzaal Oostrum
  
14.00-15.00 SV Oostrum F3 
15.00-16.00 SV Oostrum F2 
16.00-17.00 SV Oostrum F1 

Zaal Vincent van Gogh 
  
18.30-19.30 SV Oostrum D1 
19.30-20.30 SV Oostrum B2 
20.30-21.30 SV Oostrum B1 
 
Zaalvoetbaltoernooi Maashees

SV Oostrum MP 9.00- 13.20 
SV Oostrum E3 13.30-16.42 
  

Senioren 

Uitslagen  

zondag 14 december 2014  

S.V. Oostrum 3 SV Venray 6 afgelast
America 3 S.V. Oostrum 4 afgelast
EWC’46 4 S.V. Oostrum 5 3 - 4

 
 
 
 
 

Uitslagen: 
 

VIOS (O) D1 – Oostrum D1   8 – 2  
De Merels C2 – Oostrum C1   14 – 5  
Oostrum B1 – Oxalis B1    5 – 1  
Oostrum 1 – DES (V) 1    5 – 5  
Oostrum MW1 – Oranje Wit (L) MW1  3 - 9 
 

Programma: 
 

Zondag 21 december 
 

Oxalis 2 – Oostrum 1    12.45 De Kruisweide Sevenum     
 
 
 




