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Music for Life 
Verrijk je leven met muziek 
Music for Life is een project van harmonie SMT bedoeld voor 
volwassenen die graag een instrument willen leren bespelen of die 
een oude hobby weer op willen pakken. Daarbij is het doel niet om de deelnemers aan Music for Life door te laten 
stromen naar slagwerkgroep of orkest, hoewel dat natuurlijk best mag, maar is het doel om mensen een mooie en 
aangename hobby te bezorgen. 
 
Deelnemers aan Music for Life kunnen elk instrument kiezen dat ze willen. Dus ook “niet-harmonie” instrumenten.              
De lessen worden gegeven door deskundige docenten van het Kunstencentrum Jerusalem Venray. De lessen vinden 
plaats in ons eigen dorp in de Oude Watermolen. 
 
Music for Life is: leren een muziekinstrument bespelen; genieten van samen muziek maken; genieten van sociale 
contacten. Dit project is een voorbeeld waarmee de harmonie invulling wil geven aan haar maatschappelijke rol in het 
dorp. Wij willen hiermee bijdragen aan de leefbaarheid in ons dorp. 
 
Bij aanmelding kunt u kiezen uit twee verschillende groepen. 

- Blokfluitgroep (alt- en basblokfluit) 
- Mixed instrumentengroep (elk instrument naar keuze) 
 
Voor beide groepen geldt een lestarief van € 7,50 per les per deelnemer. Aanmelding geschiedt voor een lesblok van   
18 lessen (ongeveer een half jaar: totaal € 135,-). Het eerstvolgende les blok start in januari 2016. 

Voor meer informatie en het inschrijfformulier kijk op www.harmonieoostrum.nl onder Music for Life of neem contact 
op met Jack  j_schuurmans@hotmail.com of Marianne  mpbmanders@home.nl  
 
 
 

DECEMBER  
  
2 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen                           Servicepunt Oostrum
7 Computeren 14.00 - 16.30 (De Watermolen) KBO
8 Kerststukjes (Martine Weys) Zijactief
9 Kerstmiddag                                                                                                                        De Zonnebloem
10 Kerstviering (D’n Oesterham) KBO
14 Knutselmiddag KBO
15 Kienen KBO
16 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen                             Servicepunt Oostrum
17 Kerstavond Zijactief
21 Computeren 14.00 - 16.30 (De Watermolen) KBO
30 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen                             Servicepunt Oostrum



ZATERDAG  12 December 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

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

9 dec. 14.00u. Music for Life mixed groep
 15.00u. Music for Life blokfluitgroep
 16.00u. Leerlingen slagwerk
 19.30u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep 

Agenda
10 dec. Optreden Music for Life bij kerstviering KBO
12 dec. Inzamelen oud papier
13 dec. Drumsensation in Oirlo (slagwerkgroep)
17 dec. Kerstmarkt de Meulebeek (jeugdorkest,                 
 jeugdblokfluiters, Hit-it)
20 dec. Kerstconcert (jeugdorkest, Hit-it, j  
 eugdblokfluitgroep)
22 dec. Optreden Music for Life bij kerstdiner                  
 in d’n Oesterham
24 dec. Kerstconcert en opluistering H.Mis (orkest)



Zondag 6 dec        11.00 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)     

 Nellie Linders-Arts en overleden familieleden,
 Piet en Mien Direks-Hellegers, 
 Antoon en Wilhelmina Verheijen, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.        

Donderdag 10 dec. 14.30 uur: Kerstviering van de KBO-Oostrum (Gemengd Koor)
 voor de leden en overleden leden van de KBO-Oostrum.

Zie ook de website van de parochie Oostrum: www.parochieoostrum.nl

 Het telefoonnummer van pastoor J. Boon, Lovinckplein 8, 5813 CC Ysselsteyn, is 545055.
 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.

OUDE LIEFDE…

… roest niet. Ja, waar je hart (oprecht) naar uitgaat, dat blijft in je sluimeren. Zo kan ik niet loskomen van de volks- 
en schlagermuziek, zoals u weet en daarom ben ik nog altijd blij dat onze lokale omroep mij de ruimte geeft om 
mijn oude ‘piraterij’ op een andere manier voort te zetten. Maar dat bedoel ik eigenlijk niet. Ik doel ook niet op de 
vriendinnetjes die ik gehad heb voordat ik definitief de weg opging van het priesterschap. Nee, zo’n 16 maanden 
geleden heb ik afscheid genomen van het dagblad dat mij dagelijks van nieuws voorzag. Maar zoals het gaat, toch 
blijft iets in je sluimeren. Op een morgen sprak ik er nog met een collega over en meteen daarna liep ik in het 
centrum van Venray in een fuik. Men was daar abonnees aan het werven voor een dagblad  We zien wel weer, toeval 
bestaat niet. Ik kon het mooie aanbod niet weerstaan en ging overstag. Van de 2,8 miljoen dagbladen die dagelijks 
bezorgd worden ligt er één, vers bij mij in de bus, tenminste als het goed is, want op de dag dat ik dit schrijf was 
de brievenbus ’s morgens akelig leeg, was de bezorger mij schijnbaar ‘vergeten’. Het gaat mij niet zo direct om het 
grote nieuws, dat weet je toch al, maar meer om achtergronden en verdieping. Dat oude liefde niet roest zou ook 
een goed thema kunnen zijn voor de tijd van de advent. Op de een of andere manier hebben wij als kinderen Jezus 
leren kennen toen we ons voorbereidden op de eerste heilige communie. We zullen ons er wel niet zo veel meer 
van herinneren en weten ook niet meer hoe zenuwachtig wij op die grote dag waren. Maar met de jaren is de liefde 
van velen weggeëbd en is het niet meer dan een klein (waak)vlammetje, misschien ook wel helemaal gedoofd.                
Maar toch, wij blijven zoeken, wij voelen dat er iets in ons leven ontbreekt. We kunnen de leegte die wij ervaren 
wel gaan opvullen met allerlei dingen die wij vanuit onze wereldse gerichtheid ons leven binnen laten komen, maar 
vaak is dit maar schijn, leeg en nietszeggend. Laten we eens diep in ons binnenste kijken, want ook  in onze relatie 
met onze lieve Heer geldt altijd: oude liefde roest niet. Een mooie gelegenheid in deze tijd van de advent om ons 
goed voor te bereiden op het komende kerstfeest.  Of vinden wij, zoals ik op die bewuste morgen de brievenbus,              
het kribje akelig leeg?
           
          pastoor J. Boon



Keukens 
Badkamers • Tegels 
Nieuw ToileT Nodig?
luxe strak wandcloset+zitting, 
fontein+kraan. 
Alles 1e keus voor slechts 875.-

Henk Bovee Horst
Handelstraat 13  •  T 077- 397 90 00  •  www.bovee.nl

Al ruim 45 jaar hét vertrouwde adres voor keuken en badkamer!



 



Verstelwerk Oostrum
Naaiwerkzaamheden met een
creatief oog voor oplossingen

Maureen van Erp
Coupeuse

Goetzenhof 23
5807 CC Oostrum

0478-515 544 / 06-1378 6578
jgm.achten@home.nl

Openingstijden:
Ma - Wo:        9.00 - 13.00 / 18.00 - 20.00 uur
Di - Do - Vr:  9.00 - 15.00 uur
buiten deze tijden op afspraak

Daarom

• Komt bij u thuis.
• Deskundig en eerlijk advies.
• Lokaliseren en oplossen van problemen.
• Alles wordt voor u aangesloten en ingesteld.
• Ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar.
•• Alles voor bedrijf, thuis, auto of boot.

                 info@in2sound.nl | Tel: 06-14653208



Betere coöperatie, betere bank 
De Rabobank bouwt aan haar toekomst en moderniseert haar coöperatieve structuur.                                                              
De nieuwe structuur heeft als doel om zowel de coöperatie als het bankbedrijf van de Rabobank te versterken.  

 

Klaar voor de toekomst 
“De Rabobank is voortvarend aan de slag om zich fysiek én virtueel klaar te stomen voor de toekomst”, zegt Rob 
Knoops, directievoorzitter van Rabobank Horst Venray. “We moeten ons blijven aanpassen en verbeteren om 
onze klanten ook in de toekomst zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Klantgedrag is daarbij leidend. 
Klanten willen hun bankzaken 7 dagen per week, 24 uur per dag regelen. Daarom investeert de Rabobank 
honderden miljoenen euro’s in het verder verbeteren van de dienstverlening. De klant kan zo steeds meer zelf 
aan de knoppen zitten. Of het nu vanaf de pc, tablet of telefoon is, hij kan zijn bankzaken doen, waar en wanneer 
hij maar wil.” 

Samenwerken onder één coöperatie 
Parallel aan de vernieuwing van het bankbedrijf wordt ook de coöperatieve besturing van de Rabobank 
aangepast. De lokale banken gaan samenwerken in één coöperatie. Rob Knoops: “Maar we blijven een decentrale 
organisatie van lokale Rabobanken, met een eigen directie die volledig gefocust is op het eigen werkgebied en de 
dienstverlening aan onze klanten. Ook wordt de invloed van onze leden sterker. Elke lokale Rabobank krijgt 
namelijk een rechtstreekse vertegenwoordiging namens de leden in het hoogste orgaan van de coöperatie, de 
Algemene Ledenraad.” Vic Timmermans, lid van de Ledenraad van Rabobank Horst Venray: “De inbreng van de 
leden in de nieuwe governancestructuur is echt versterkt en daarmee onderscheidt de Rabobank zich van alle 
andere banken.” 

Eén bankvergunning 
Alle lokale Rabobanken gaan onder één bankvergunning werken en zullen zich gezamenlijk verantwoorden in één 
jaarrekening. Op dit moment hebben alle banken nog een eigen bankvergunning en een eigen jaarrekening. Het 
nieuwe model zal de bank ook in staat stellen om te voldoen aan de toenemende eisen die de financiële 
marktpartijen en toezichthouders stellen. Antoine Wintels, voorzitter van de Raad van Commissarissen van 
Rabobank Horst Venray, geeft aan dat het proces tot het komen van een nieuwe coöperatie veel voeten in de 
aarde had. “Maar we zijn tot de conclusie gekomen dat we in de nieuwe constellatie als één grote coöperatie 
allemaal sterker worden.” 

Momenteel worden de voorstellen voor finaal akkoord voorgelegd aan de ledenraden van de lokale banken. 
Besluitvorming vindt op 2 december plaats. Bij positieve besluitvorming is de nieuwe governance per 1 januari 
2016 van kracht.  

Wilt u meer lezen over de nieuwe Governance structuur: ga dan naar www.rabobank.nl/horstvenray                                                                                                                 

 

 

Rabobank Horst Venray                                      



 

 

Kerstbomen uit eigen kwekerij 
Meerdere soorten: 

Abies Nordmanniana (Nordmann), Abies Koreana (koreaanse Zilverspar), 

Picea Omorika (Servische spar), Picea Abies (fijnspar), 

Abies Fraserie (fraserspar), Picea Pungens glauca (blauwspar) 

Abies Lasiocarpa, Abies Concolor, Abies Nobilis, Picea Oriëntalis 

Met kluit, pot of gezaagd   

Prijzen van 5 euro tot 25 euro. 

U kunt bij ons ook Pinnen 

Gratis Kerstgroen 

We zijn goed bereikbaar !!! 
Routebeschrijving:  Mgr. Hanssenstraat, Stationsweg, Henri Dunantstraat, De Germaan, 

Nobelstraat, Newtonstraat, Beemdweg, Horsterweg 

 

 

Openingstijden: 
Maandag t/m Vrijdag 

Van 9.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag  

Van 9.00 tot 17.00 uur 
Zondag  

Van 10.00 tot 16.00 uur 
 

M. Direks Boom- en plantenkwekerij 
Horsterweg 21a  

5811AA Castenray 
06-20229225 

www.boomkwekerijdireks.nl 
 
 

 

 



Alles verandert deel 2: 

… maar went snel 

Met Maestro zijn we gestart met de muntautomaat. Na Maestro en twee 
zittingsavonden kijken we terug op goed ontvangen reacties.  

Wel hebben we gemerkt dat de meeste passen van de Rabobank nog 
niet geschikt zijn voor contactloos betalen. 

Neem contact op met uw bank om binnenkort ook de voordelen van 
contactloos betalen te kunnen ervaren in D’n Oesterham. 

Bij onze muntautomaat heeft u de mogelijkheid om met contactloos 
betalen munten te kopen, maar ook  met contant geld. 

Met de muntautomaat hebben we ook een nieuwe munt.                              
De oude rode zeshoekige munten blijven tot en met carnavalsdinsdag 
2016 geldig.   Daarna vervalt de waarde van deze munt. 

Bestuur D’n Oesterham 

 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 

Dit jaar serveren wij op 25, 26 & 27 December 2015                                                                                    
&                                                                                                                                                                                      

1, 2, 3 Januari 2016                                                                                                                                                 
 

het Chinees Specialiteiten “KERSTBUFFET”                                                                                        
onbeperkt eten, inclusief soep & nagerecht. 

 
€ 16,50 p.p.  kinderen 6 t/m 10 jaar   € 9,- 

Vanaf 17.00 uur 

WILT U VOORAF RESERVEREN A.U.B. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.denschellaertwanssum.nl 





 
 
 
 

(1 MINUUT) STILTE 

De afgelopen weken lijkt het alsof de wereld op zijn kop staat.  

We maken ons druk om alle vluchtelingen die Europa en ons land binnen kwamen om te 
ontsnappen aan dictators en oorlogen om hier een veilige plek te zoeken. Welk standpunt 
neem ik in, mag ik dit hardop uitspreken of mag dat niet. Daar werd ik stil van omdat ik het 
niet meer wist. En er werd al zoveel over gesproken dat ik me afvroeg of mijn mening er    
nog toe deed. Het houdt ons mensen wel bezig; ook mijn collega van het genootschap 
schreef vorige week al een vurig betoog.  

En dan komt het bericht op vrijdag 13 november dat er in Parijs diverse aanslagen zijn 
gepleegd op onschuldige burgers. Fanaten die omwille van een geloof de opvatting hebben 
dat ze de ‘ongelovigen’ van het leven mogen beroven. Bij het zien van al die beelden werd ik 
stil. Vol ongeloof aanschouwde ik de beelden van vluchtende en gillende mensen die aan de 
dood konden ontsnappen. En weer werd het stil in mij omdat ik het gewoon niet kon 
bevatten en met woorden uit kon drukken wat ik voelde. Maandag 16 november werd er in 
de gehele Europese Unie 1 minuut stilte in acht genomen voor alle slachtoffers en hun 
nabestaanden. Scholieren, bedrijven, trein –en bus reizigers, radio –en tv uitzendingen lieten 
blijken van eerbetoon en respect. En stil werd het; ook in Oostrum. 

Ook de dagen erna wordt het steeds duidelijker dat er serieuze dreiging is. In Brussel is een 
aantal dagen de noodtoestand afgekondigd. De straten, metro, theaters, scholen, 
restaurants en musea zijn gesloten. De Brusselaren spraken van een spookstad; het leek 
uitgestorven. Er was alom stilte. 

Tijdens de zittingsavonden in Oostrum vroeg onze prins Clemens om een minuut stilte.       
Het werd stil in de zaal; het leek alsof iedereen zijn adem inhield. Dat doet stilte met je…….. 
je wordt met jezelf geconfronteerd; je gedachten, je gevoel,  

Dat maakt stilte ook tot iets positiefs. Want als we het als mens niet meer weten en onze 
diepere gedachten en gevoelens niet meer kunnen uitspreken, is een stilte op zijn plaats. 

Ik had nog meer kunnen en willen schrijven, maar een stilte is ook hier op zijn plaats……. 

Buuf. 

 



 

Ope loeëds 
 

Nó mónd keihard waerke is òs neeje bowloeëds 
klaor 

Dorrum wille weej de Aostrumse gemaenscháp 
uutnuuëdege um ’t gehieël te komme bekieke 

  
Vur de kiender is d’r gelegenheid um te schildere en knutsele   

( daenk án âlde klieër ) 
 

Datum:          19 december 2015 
Aanvang:      13.30 uur tot 17.00 uur 
Locatie:         Wanssumseweg 17A 



 

 

Heidseweg 33, 5812 AA Heide  www.twoonatelier.nl tel. 06-16476389            Like us on   

Sfeervolle winkel met alles  
op het gebied van brocante, 
meubels, woondecoratie en 
lifestyle. 
 
Openingstijden:  
Dinsdag                 10:00 – 17:00 
Woensdag     10:00 - 17:00  
Donderdag     10:00 - 17:00  
Vrijdag     10:00 - 20:00  
Zaterdag     10:00 - 17:00 

                                                                                  
 
 
 

                   
  

Dinsdag 8 en woensdag 9 december  
extra sfeerdagen geopend tot 20.00 uur! 





 
Jeugd    
 

Uitslagen    
 

zaterdag 28 november 2015    
SV Venray B4 S.V. Oostrum B1 1 - 1  
Merselo B1G S.V. Oostrum B2G 7 - 3  
S.V. Oostrum C1 ST Stormvogels'28/HRC'27 C1G 0 - 1  
S.V. Oostrum C2G Volharding C3G 4 - 3  
S.V. Oostrum D1G ST Sparta'18/Kronenberg D2 3 - 1  
Venlosche Boys D6 S.V. Oostrum D2G afgelast  
S.V. Oostrum E1 SSS'18 E1G 1 - 14  
S.V. Oostrum E2 Sparta'18 E3 3 - 7 Speler van de week Gijs Camps 
Montagnards E2 S.V. Oostrum E3G 8 - 1 Speler van de week Koray Ozdemir 
S.V. Oostrum F1 Hegelsom F1 0 - 1 Speler van de week Giaro Cathalina 
Melderslo F2 S.V. Oostrum F2 0 - 1 Speler van de week Koen Wijnen 
S.V. Oostrum F3 Volharding F6G 1 - 0  
S.V. Oostrum MP1/2 Volharding MP1/2 24 - 1 Speler van de week Tren Walter 
    
Programma    
 

zaterdag 5 december 2015    
S.V. Oostrum A1 Montagnards A1 15:00  
S.V. Oostrum B1 Sportclub Irene B2 13:00  
S.V. Oostrum B2G SV Venray B6 15:00  
Montagnards C1G S.V. Oostrum C1 12:30  
Ysselsteyn C2G S.V. Oostrum C2G 13:00  
ST SV United/BVV'27 D1 S.V. Oostrum D1G 8:45  
S.V. Oostrum D2G Montagnards D3G 11:00  
MVC'19 E2G S.V. Oostrum E1 9:00  
SV Venray E5 S.V. Oostrum E2 10:00  
S.V. Oostrum E3G Hegelsom E4G 11:00  
S.V. Oostrum F1 Ysselsteyn F1 11:00  
GFC'33 F3G S.V. Oostrum F2 9:00  
Belfeldia F3 S.V. Oostrum F3 9:30  
Stormvogels'28 MP1/2 S.V. Oostrum MP1/2 9:00  
Sporting S.T. MP1/2 S.V. Oostrum MP3/4 10:00  
    

 
 

SVO clubavond 

Oftewel de “JAARLIJKSE KAARTAVOND S.V. OOSTRUM” 

Donderdag 17 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  





Senioren    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 28 november 2015    
S.V. Oostrum Vet. Merselo Vet. 2 - 0  
 
zondag 29 november 2015    
S.V. Oostrum 1 HBV 1 1 - 5  
S.V. Oostrum 2 Ysselsteyn 3 1 - 1  
SVOC'01 2 S.V. Oostrum 3 afgelast  
Sportclub Irene 5 S.V. Oostrum 4 5 - 3  
S.V. Oostrum 5 Volharding 5 0 - 3  
    
Programma    
 
zaterdag 5 december 2015    
S.V. Oostrum Vet.  vrij  
 
zondag 6 december 2015    
Juliana Mill 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
Volharding 4 S.V. Oostrum 2 12:00  
S.V. Oostrum 3 Wittenhorst 7 9:30 Bart 
S.V. Oostrum 4 VVV'03 4 10:00 Marcel 
BVV'27 2 S.V. Oostrum 5 13:00  

 

 

 

                                                                           

 

 

Uitslagen: 

Oostrum D1 – ZSV D1     10 – 0                                                                                                                       
Oostrum B1 – ODIO B1      9 – 2                                                                                                      
Oostrum A1 – SVO A1      6 – 8                                                                                                            
SVOC ’01 3 – Oostrum 1     9 - 9        

Programma: 

Zondag 6 december   

Oostrum 1 – Fortuna ’74 2    10.00   De Wetteling     

 

 

 



 

1975                         Kerstbomen         2015 

40 jaar actief in de kerstbomen 
 

Ter gelegenheid van dit jubileum voor iedere klant een cadeautje 
met bijbehorende leuke actie. 

Tevens voor de inwoners van Oostrum de Kerstboomloterij 
Wij geven 10 bomen 

 naar keuze gratis weg voor de winnende nummers. 
In het vakje staat uw nummer. 

Kom en kijk of u een van de gelukkigen bent! 

 

Kerstbomen 
 

* 8 verschillende soorten in diverse maten 
* super kwaliteit 

*zeer ruime keuze 
*dagelijks van 9.00 – 18.00 uur geopend. 

zondags van 11.00 -17.00 uur. 
* Kent U al de Easy Fix standaard? 

Binnen 1 minuut Uw boom kaarsrecht en muurvast,  
water erbij en klaar!! Ideaal. 

 

Kerstboomkwekerij Hay Jeuken 
Stationsweg 66 

Venray 

 

En wat fijn, de Stationsweg is weer open!! 

 

 


