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Kerstmarkt 
  

 

 

 

 

Donderdag 17 december is er een kerstmarkt op basisschool De Meulebeek in Oostrum. 

De kinderen hebben werkjes en lekkere hapjes gemaakt die ze gaan verkopen. 

De opbrengst gaat naar  

Serious Request :  

‘Bouw mee aan de toekomst van miljoenen jongeren in conflictgebieden’ 

Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen in de school van 17.30-19.00 uur. 

 

Tot dan!                                                                                     

                                       



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

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Music for Life – harmonie SMT

Wat is leuk aan Music for Life?

- Gezellig samen muziek maken
- Samenspelen
- Muziek maken wordt mogelijk gemaakt voor 

iedereen die dat wil
- Geen voorwaarden
- Is een echte ontspanning

Zo maar wat uitspraken van de huidige deelnemers.
Iedereen is welkom om een muziekinstrument te leren 
spelen, ongeacht ervaring of leeftijd.
Ook iets voor jou? Twijfel dan niet langer en geef je op.

Voor meer informatie en het inschrijfformulier kun 
je terecht op de website van de harmonie www.
harmonieoostrum.nl onder Music for Life,  of bij Jack 
Schuurmans (tel: 586286) mail j_schuurmans@hotmail.com 
en Marianne Manders mpbmanders@home.nl 

10 dec. * Optreden Music for Life bij kerstviering KBO
12 dec.  09.00u. Inzamelen oud papier
13 dec. 11.00u. Drumsensation in Oirlo (slagwerkgroep)
14 dec. 18.45u. Repetitie jeugdorkest

20.00u. Repetitie orkest
16 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

17 dec. Kerstmarkt de Meulebeek (jeugdorkest,        
 jeugdblokfluiters, Hit-it)
20 dec. Kerstconcert (jeugdorkest, Hit-it,    
 jeugdblokfluitgroep)
22 dec. Optreden Music for Life bij kerstdiner                                   
 in d’n Oesterham
24 dec. Opluistering kerstviering door orkest
 Vooraf harmoniemuziek (19.00u.),                     
 kerstmuziek tijdens H.Mis (19.30u.)



Zondag 13 dec        11.00 uur: Hoogmis (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, 
 Hubertus Janssen en Wilhelmina van Dijk,   
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.         

Kerstavond 24 dec. 19.30 uur: Kerstnachtmis (Pastor R. Frenken en Harmonie SMT)
 (vóór de nachtmis van 19.00-19.30 uur: kerstconcert door Harmonie SMT)  

1e Kerstdag 25 dec. 09.30 uur: Kersthoogmis (Pastor R. Frenken en Gemengd Koor)

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.
 

HEERLIJK AVONDJE EN (GELOOFS)KLIMAAT

Heel wat mensen maken zich zorgen om de staat van onze ‘moeder aarde’ omdat deze, door de verandering van 
het klimaat, achteruit dreigt te gaan. Hoe vaak worden de koppen niet bij elkaar gestoken om de verslechterende 
omstandigheden een halt toe te roepen. Plant- en diersoorten, ja zelfs hele stukken grond  van moeder aarde 
worden bedreigd. En dat mag ons zeker zorgen baren en kijken wat wij er zelf aan kunnen doen. Al zijn het dan ook 
maar kleine stapjes, elk stapje telt. Maar het moment zal waarschijnlijk niet komen dat we onbezorgd achterover 
kunnen gaan zitten om te genieten van een heerlijk avondje. Toch mogen we ons zulke avondjes best gunnen. Zo 
hebben wij de avond van de goedheiligman net achter ons, en voor mij was er al ruim een week eerder een heerlijk 
avondje. Ik was uitgenodigd door een kennis van mij om mee te gaan naar een wiener- en accordeontreffen. Nadat 
we in de middag de dvd bekeken hadden van hun huwelijk, waar ik het vorig jaar de mis voor mocht doen met 
nadien een heerlijk avondje ouderwets feesten, en na het avondmaal was het zover. El volgde een geweldig mooie, 
heerlijke avond. Echt genieten geblazen in Oostenrijkse sferen en dat in Midden-Limburg. Het zette zich voort 
tot in de (schandalige) kleine uurtjes, maar dat was het meer dan waard. Even alle zorgen achter je laten, want 
waar zijn wij al niet allemaal bezorgd over. Maar wie maakt zich eigenlijk druk over zijn geloofsklimaat? Hoe is het 
daarmee gesteld? Wordt het bedreigd of is het inmiddels al door slechte omstandigheden verloren gegaan? Met 
rasse schreden gaan we nu naar het Kerstfeest toe. Wat zegt het ons eigenlijk nog? Dat het om meer mag gaan dan 
sfeer en romantiek, dat mag wel duidelijk zijn. Aan het begin van de advent werd het ons weer eens verteld: alles 
leek doods, afgestorven, alleen een kleine stronk was er nog en die kwam opnieuw tot bloei. Dit mag bij ons een 
blijheid oproepen wat echt reden geeft tot feestvieren. Maar maken wij ons er wel druk over of ons geloofsklimaat 
zo beïnvloed wordt dat het bedreigd wordt? Of dat we ons kerstfeest, dat we vaak alleen nog maar vieren met 
menselijke gevoelens, bedreigd weten door de komst van dat kleine Kindje, dat hulpeloos in de kribbe ligt? We 
hebben nog volop de tijd om alle angsten hieromtrent een halt toe te roepen zodat Kerstmis niet beperkt blijft tot 
een heerlijk avondje.
           pastoor J. Boon



Wij passen uw keuken aan naar al uw wensen. 

Keuken renoveren? 
Met een mooi stenen blad op uw bestaande 
keuken lijkt uw keuken als nieuw! ook voor nieuwe 
apparaten bent u bij ons op het juiste adres. 
Kom kijken, internet is echt niet goedkoper! 

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

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







Vacature  
De Dorpsraad is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger. 

De dorpsraad heeft naast het adviseren van het Venrayse gemeentebestuur over zaken die te maken           
hebben met leefbaarheid en welzijn ook de taak om het Oostrums weekblad te verzorgen. 

Om het weekblad team te versterken zijn op zoek naar een vrijwilliger voor de  

Financiële administratie van het Oostrums Weekblad. 
Wat moet ik doen? 

- Bijhouden abonnee bestand 
- Incasso, facturatie abonnementsgeld (1x per jaar) 
- Facturatie van de advertenties (1x per kwartaal) 

 
Benieuwd naar de (secundaire) arbeidsvoorwaarden, wil je ook wat voor de gemeenschap doen en spreekt 
dit je aan? Neem dan contact op met René Kuenen, financieel.weekblad@dorpsraadoostrum.nl                                 
of bel 06-14653208 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 21 december kenbaar maken bij:  
 
Leonie Roth-Overbeek: Tel.  512518 
Helga Cornelissen-Thielen: Tel. 583374 
of via de mail: 
rhcornelissen@kpnmail.nl 
jorisenleonie@home.nl 
 
Bij voorbaat dank,  
Het decembercomité. 

 

 





             
             
 

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  

 
   22 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 18 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 22 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 18 december  bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AFHALEN !   (DECEMBER) 
 

(A)    MAANDMENU VOOR 2 PERSONEN 
 

 Babi Pangang 
 Tjap Tjoy 
 Saté 
 Pisang goreng 

 
 

(B) MAANDMENU VOOR 4 PERSONEN 
 

 Ti pan Kipfilét 
 Babi Pangang 
 Tjap Tjoy 
 Saté 
 Pisang goreng 

 
(Met Nasi – Bami of Rijst) 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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 



!!! 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 17 december een 
mailtje te sturen naar tielke2@hotmail.com 

 

 

  
 

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 
 
 

18-19-20 DECEMBER

OAKLEY WEEKEND

DE GEHELE COLLECTIE

VAN OAKLEY AANWEZIG

15% KORTING OP

ALLE BRILLEN

W W W. M I J L I N G O P T I E K . N L

OogzorgContactlenzenBrillenglazenBrillenZonnebrillen



 

 

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 
 
 

 

 



                                                              
 
 
 
 
 
 

(met Oirlo en Castenray) 
 
 

Datum: vrijdag 15 januari 2016 
Opgave: Zo spoedig mogelijk.  VOL = VOL  
  overmaken van € 7,- naar KBO Castenray,   
  rekening nr. NL92 Rabo 0133298418 , ovv naam en Seniorenexpo 
 
De Senioren Expo is de grootste beurs voor 50-plussers in het zuidelijk deel van Nederland. Een complete huishoudbeurs 
met ruim 100 stands over sfeervol wonen en leven, reizen, gezondheid en beweging en hobby en creativiteit.  
 
U kunt zich laten informeren, adviseren, en amuseren. In een sfeervolle omgeving wordt u geprikkeld tot actieve 
deelname aan zang, dans en demonstraties.  
 
De Senioren Expo in Koningshof te Veldhoven is echt een dagje uit! 
 
Vrijdag 15 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 (exacte 
vertrektijd volgt nog). 
 
Wees er snel bij want: vol = vol. 
 
 

 
 

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 14 december 2015 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: 
 
  Dementie en Intimiteit 
  In gesprek met een naaste 
 
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 info kunt u bellen met de avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray, Joke Halmans, tel. (0478) 583806. 
 
 





                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM 
 

Kerstavond 
 
Datum: donderdag 17 december 2015 
Plaats:  D’n Oesterham 
Aanvang:         19.30 uur. 
 
De kerstcommissie nodigt u uit voor de kerstviering. 
 
Een sfeervolle avond, een avond waar we gezellig met elkaar vertoeven, in een wereld, waar we ons van tijd 
tot tijd verbazen over geweld en onvermogen van en tussen mensen. We beogen er een verrassende avond 
van te maken, waarin we aandacht besteden aan Sinterklaas, Kerst èn Oud & Nieuw. 
Deze avond is een mooie gelegenheid om de handen in elkaar te slaan, op weg naar een betere wereld van 
morgen. 
 
U bent van harte welkom! 
 
 

Voor iedereen: trainingen en groepen Synthese  
Synthese biedt in het voorjaar 2016 diverse trainingen aan. Voor meer informatie 
over het aanbod, kunt u contact opnemen met de coördinator:                                         
Yvonne Imming via telefoonnummer 0478 517300.  

Het is mogelijk om u direct in te schrijven via de site. Daarvoor klikt u bovenaan op de homepage van Synthese op de 
blauwe link: cursussen en activiteiten. U kunt het aanmeldingsformulier invullen door verder te klikken op de link 
‘Voor iedereen: trainingen en groepen’ en te kiezen voor de betreffende groep.  
 

Ouders met inwonende volwassen kinderen 
De training bestaat uit drie bijeenkomsten en is gratis. 
Een goede relatie onderhouden met je volwassen kind is niet altijd even gemakkelijk. Wanneer spanningen thuis te 
hoog oplopen weten veel ouders niet langer wat ze nog kunnen doen. Daarom start Synthese op 19 januari van 19.00 
uur tot 21.00 met een training voor ouders die problemen ervaren in de omgang met hun volwassen kind.  
 
Scheidingsverwerking 
Deze groep bestaat uit drie bijeenkomsten en is gratis.  
Een scheiding verwerken is zwaar. Het is vak prettig om ervaringen te delen met mensen die hetzelfde meemaken. 
Tijdens de bijeenkomsten gaat u met elkaar in gesprek over het verdriet, leert u praktische problemen uit de weg te 
ruimen en gaat u op zoek naar een nieuw toekomstperspectief. 
Synthese start op 21 januari met deze groep. 
 
 



 

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 



 

Werk in uitvoering! 

Oostrum lijkt de laatste weken wel één grote bouwput. Het project op de Stationsweg begint al heel 
aardig op te schieten, daar is het einde in zicht. Iedereen lijkt er ook tevreden over! Het nieuw 
aangelegde trottoir is absoluut een verbetering en zorgt voor een veel veiligere situatie. Over “de 
bocht” zijn de meningen verdeeld, hij zou onoverzichtelijk zijn en de voorspelling is dat er snel 
ongelukken gaan gebeuren. Is deze bocht dan niet besproken tijdens een van de info avonden die er 
aan dit project vooraf zijn gegaan? Of is dit wel ter sprake gebracht maar zijn de geleerden niet 
achter hun bureau uitgekomen om de situatie ter plekke te komen beoordelen? De Spitsbroeders 
denken overigens dat het reuze meevalt als iedereen zich maar aan de spelregel houdt en elkaar de 
tijd weet te gunnen aan deze nieuwe situatie te wennen.  

Buiten de Stationsweg ligt verder heel Âld-Aostrum overhoop. Onder andere nieuwe gasleidingen 
moeten er komen hebben we gehoord. Veel structuur lijkt er in dit plan niet te zitten, de hopen zand 
schieten overal als molshopen uit de grond. De communicatie naar bewoners toe over ditzelfde plan 
is al even ongecoördineerd, en is er eigenlijk niet of nauwelijks. Natuurlijk is het nodig onderhoud te 
plegen aan onze NUTS voorzieningen om deze toekomstbestendig en veilig te houden maar dit had 
toch met een eenvoudig briefje in de brievenbus aangekondigd kunnen worden. Of gaat de 
dorpsraad ervan uit dat “de burgers” voortaan alle info van de Facebook-pagina van de dorpsraad 
afhaalt?  

In de Hatendonkstraat staan de bewoners er goed voor! Naast een nieuwe gasleiding krijgen de 
huurhuizen daar ook nog een nieuw dak van de woningbouw. Daar zit duidelijk wel structuur in, de 
huizen worden vakkundig een voor een voorzien van een nieuw dak. Een straat verder is het plan “de 
Horik” ondertussen ook van start gegaan. Het stuk grond waar voorheen de peuterspeelzaal en 
ADOR gesetteld waren is al een tijd terug bouwrijp gemaakt voor woningbouw. Het bleef lang stil 
rond dit plan maar nadat wethouder Jan Loonen persoonlijk de eerste schep in de grond was komen 
steken wordt ook hier hard gewerkt om een deel van dit plan te realiseren. 

Prima vinden de Spitsbroeders! Uit recentelijk onderzoek is namelijk gebleken dat er in Oostrum nog 
ruimte is voor 72 woningen. En uit het DOP blijkt dat er vooral nog behoefte is aan woningen voor 
starters, senioren en woningen met zorg. Ook bestaat de mogelijkheid voor de bouw van enkele 
vrijstaande woningen en tweekappers. Onze mening is dan ook, handen uit de mouwen en bouwen! 
Dit is goed voor het dorp, stilstand is achteruitgang! 

Al met al verschillende werkzaamheden en plannen om Oostrum leefbaar te houden voor de 
toekomst. En dat is natuurlijk alleen maar positief! Woningbouw zodat mensen in Oostrum kunnen 
blijven wonen of er terug kunnen keren. Renovatie werkzaamheden om het water,- gas –en 
elektranet in goede conditie te houden. Discussie in het dorp over een net iets te onoverzichtelijk 
bocht, moet er wel of geen spiegel komen… 

Oostrum leeft… 

Hojje wor! 

Spitsbroeders 



Zwemschool Joke

Joke Janssen

Tel: 06-34168503

info@zwemschooljoke.nl

www.zwemschooljoke.nl 

· Veel aandacht per individu.
· Zwemles in kleine groepen van max. 6 kinderen.

·  Zwemles voor speciale doelgroepen van max. 4 kinderen.
·  Privé zwemles, 1 op 1 of 1 op 2 begeleiding.

Maatwerk       -       Persoonlijke aandacht       -       Plezier       -       Kleine groepen

Facebook.com/zwemschooljoke

· Zwem-ABC
· Snorkelen

· Zwemvaardigheid
· Baby- en peuterzwemmen

· Wereldzwemslagen
· Survival

· Zwemmen
voor volwassenen
· Aquatic Therapie

· Fysiotherapeutisch zwemmen
· Hydrotherapie

· Halliwick

· Maandag
· Dinsdag

· Woensdag
· Vrijdag (per 1 april 2016)

· Zaterdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstbomen 
Kerstbomen 
Kerstbomen 

 

1975                 40 jaar   2015 
 

Dit jaar 8 verschillende soorten 
o.a grote Nordmannen 

Dagelijks van 9.00 u – 18.00 u 
Zondags van 11.00 u – 17.00 u 

 

Kent u de Easy Fix standaard? 
Binnen 1  minuut uw boom kaarsrecht en muurvast, 

water erbij en klaar! Ideaal! 
 

Hopelijk gaat de Stationsweg nu echt open. 
 

Kerstboomkwekerij Hay Jeuken, Stationsweg 66 Venray 
 

 



  
 Ledenraad Rabobank Horst Venray  
 
 Vacatures ledenraad bij Rabobank Horst Venray ingevuld 
 
 De ledenraad zorgt voor verbinding tussen de leden in de regio Horst aan de Maas , Venray en Well en 
 Wellerlooi en het bestuur van de Rabobank. In de samenstelling van de ledenraad vinden jaarlijks een of 
 meerdere wisselingen plaats.  
 
 Ook dit jaar waren er vacatures* bij de ledenraad. Wij deden voor kandidaten een oproep in de lokale 
 media.  
 
 Na overleg met de ledenraad draagt de directie de volgende kandidaten voor: 
 
 Voor de kieskring Bedrijven: 
 

 de heer R.J.(Arjan) Klopman uit Lottum 
 
 Bij de kieskring Particulieren zijn drie vacatures en op dit moment worden twee kandidaten 
 voorgedragen: 
 

 mevrouw M.H. (Mieke) Michels-van den Akker uit Merselo  
 de heer M.M. (Martijn) Lenssen uit Hegelsom 

 
 Voor de derde nog openstaande vacature vinden nog gesprekken plaats en de vacature wordt vooralsnog 
 aangehouden. 
 
 
 *Aftredend zijn: mevrouw Monique Smits, de heer Johan Janssen en de heer René Kuijpers.                                       
 Aftredend en herbenoembaar zijn: mevrouw Mariet Janssen, mevrouw Marian Wijnen en mevrouw Roos Fleuren 
 
 
 Zoals in de statuten staat vermeld hebben de leden zelf ook het recht kandidaten voor te dragen.  Wij 
 maken u erop attent dat een dergelijke voordracht schriftelijk dient te geschieden vóór 31 december 
 2015, ondertekend door 10 of meer leden. Als de directie na deze datum vaststelt dat het aantal 
 kandidaten gelijk is aan het aantal vacatures, dan zijn de voorgedragen kandidaten automatisch verkozen 
 en vindt er geen verkiezing plaats. De nieuwe ledenraadsleden treden in functie tijdens de 
 ledenraadsvergadering van januari 2016.  
 
 
 Vragen of opmerkingen? 
 Mail naar cooperatie@horstvenray.rabobank.nl of neem telefonisch contact met ons op: 077 38 98 4 30 
  

 
 
 
 Rabobank Horst Venray  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

KERSTMENU voor AFHALEN !    
 

2  PERSONEN € 34,50 
 

 Soep naar Keuze 
 Chinees O’deur 
 San Kwat (gestoomde visfilét met garnalen in pikante saus) 
 Kai Ting (kipblokjes met groenten, cashewnoten in scherpe saus) 
 Gebakken Peking eend. 

 
(Met Nasi – Bami of Rijst) 

………………………………………………………………………………………………………………… 
Wij wensen U Prettige Feestdagen en een gelukkig en gezond 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.denschellaertwanssum.nl 



  
 

 
 

Harry Maessen Wintercompetitie 2015 - 2016 
      

 POULE  B     
  
Uitslag 3e wedstrijd 5-12-2015    
      
 Team Competitie- Wedstrijd- Saldo  
  punten punten   
1 Hedse Boulers 2 3 8 47  
2 Lönse Boulers 2 3 7 35  
3 Piëlboulers 4 3 7 15  
4 Piëlboulers 3 2 5 3  
5 JBC Venray 80 2 1 4 -3  
6 Oostrum 3 0 2 -15  
7 BMC Merselo 2 0 2 -35  
8 Yssellooi 0 1 -47  
      
Competitiestand na 3 wedstrijden   
      
 Team Competitie- Wedstrijd- Saldo  
  punten punten   
1 Hedse Boulers 2 8 20 122  
2 Piëlboulers 4 7 19 54  
3 Lönse Boulers 2 7 18 41  
4 Piëlboulers 3 5 14 19  
5 Oostrum 3 4 12 6  
6 JBC Venray 80 2 3 11 -48  
7 BMC Merselo 2 2 10 -48  
8 Yssellooi 0 4 -146  
      
De volgende competitiedag is 12-12-2015 Poule A          Aanvang 10.30 uur. Aanwezig zijn 10.00 uur.   
 

 

 

 

Uitslagen: 

Oostrum 1 – Fortuna ’74 2    9 – 13 

Programma: 

Zaterdag 12 december   

Oostrum E1 – SV Oxalis E1    14.00  Overloon                                                                                      
Oostrum D1 – Oranje Wit (L) D1   12.30  De Peelhorst Deurne                                                         
Oostrum A1 – VIOS (O) A1    14.35  De Peelhorst Deurne  





Op zondag 6 december heeft Bianca Enders een 9e prijs behaald bij een springwedstrijd in Helden.                                                                                                                                     
Ze bracht haar paard Elena uit in de klasse B.

  
DECEMBER  
  
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

JANUARI  
  
3 Kickoff 
3 Liedjesmiddag (D’n Oesterham) CV De Karklingels
9 Prinsebal (D’n Oesterham) CV De Karklingels
16 Jeugdprinsebal (BIT) CV De Karklingels
28 Carnevalsavond KBO
30 Verkoop Carnavalskrant CV De Karklingels
31 Receptie Prins CV De Karklingels
  
FEBRUARI  
  
3 Ziekenbezoek CV De Karklingels
5 Schoolcarnaval CV De Karklingels
6-7-8-9 Carnaval CV De Karklingels
  
MAART  
  
2 Race-circuit (Harry Maessen) De Zonnebloem
  



In de oude pastorie in Oostrum, openen wij een 
praktijk voor fysiotherapie. Graag nodigen wij 
u uit om een kijkje te komen nemen op de 
open dag op zaterdag 2 januari 2016 vanaf 
12.00 uur tot 16.00 uur. Wij staan u graag te woord 
over wat onze praktijk voor u kan betekenen, geven uitleg 
over de mogelijkheden en beantwoorden al uw vragen.

Wij heten u van harte welkom!
Namens het team van Vita Oostrum, 
Olaf Schaeff ers

Gezond het
nieuwe jaar in!

2 januari 2016
open dag

• Master manueel therapeut
• Geregistreerd McKenzie therapeut
• Hoofdpijnbehandeling
• Handtherapie
• Neurologie / NDT
• Kinesiotaping
• Sportfysiotherapie

 vanaf
Wij staan u graag te woord 

over wat onze praktijk voor u kan betekenen, geven uitleg 
over de mogelijkheden en beantwoorden al uw vragen.

Gezond het
nieuwe jaar in!

2 januari 2016

P R A K T I J K  V O O R  F Y S I O T H E R A P I E

Bel of mail gerust om alvast
een afspraak in te plannen

Mgr. Hanssenstraat 20 
5807 BD Oostrum

06 23 04 29 23
info@ vitaoostrum.nl 
www.vitaoostrum.nl


