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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  16 Januari 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

17 dec. 17.30u. Kerstmarkt de Meulebeek           
	 	 (jeugdorkest,	jeugdblokfluiters,	Hit-it)
20	dec.	11.00u.	Kerstconcert	(jeugdorkest,	Hit-it,		
	 	 jeugdblokfluitgroep)
21	dec.	20.00u.	Repetitie	orkest
22	dec.	*	Optreden	Music	for	Life	bij	kerstdiner																						
	 	 in	d’n	Oesterham
23	dec.	16.00u.	Leerlingen	slagwerk
	 20.00u.	Repetitie	slagwerkgroep	
24	dec.	Opluistering	kerstviering	door	orkest

Agenda

16	jan.	 Inzamelen	oud	papier
30	jan.	Inzamelen	oud	papier

Opluistering kerstviering op 24 december
Dit	jaar	zal	de	harmonie	aanwezig	zijn	bij	de	
kerstviering	op	24	december	in	de	kerk.
Voor	de	mis	om	19.00u.	zullen	er	enkele	mooie	
muziekstukken	door	de	harmonie	gespeeld	worden.
Tijdens	de	H.	Mis	die	om	19.30u.	begint	zal	er	
uitsluitend	kerstmuziek	gespeeld	worden

Inzamelen oud papier
In	verband	met	de	feestdagen	zal	er	in	december											
geen	inzameling	meer	zijn.
De	eerst	volgende	inzameling	vindt	plaats	in																							
week	2	van	2016,	en	vervolgens	om	de	14	dagen																									
(elk		even	weeknummer).



Zondag 20 dec.        11.00 uur: Hoogmis (Gemengd	Koor)				
	 jaardienst	Martien	Reijnders,
	 jaardienst	Nelly	Verheijen-Goossens,	
	 jaardienst	Lies	Janssen-Wolters	en	overleden	ouders	Janssen-Peeters,			
	 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)		
	 voor	de	parochie	Oostrum	en	voor	de	vrede,	
	 Pastoor	J.	de	Ceuster	en	Pastoor	P.	Hoedemaeckers,				
	 Jan	en	Nelly	Verheijen-Kessels,	
	 overleden	ouders	Ser	Kessels	en	An	Kessels-Verheijen.				
 
1e Kerstdag 25 dec. 09.30 uur: Kersthoogmis (Pater O. v.d. Brink en Gemengd Koor)

  overleden	ouders	Bovee-Bartels	en	Mia	en	Chrétien	Bovee,				
	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,	
	 familie	Vennekens-Verschuren	en	wederzijdse	familie.	

2e Kerstdag 26 dec. géén heilige mis! 

Zondag 27 dec. 11.00 uur: Hoogmis (orgelspel)		
 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,	
	 familie	Vennekens-Verschuren	en	wederzijdse	familie.

Vrijdag 1 jan. 2016 géén heilige mis!

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.
 
 BESTE PAROCHIANEN,                                                                                             

 Hierbij wil het Kerkbestuur van Oostrum U allen, en in het bijzonder alle behulpzame  
 vrijwilligers van onze parochie, van harte bedanken voor uw steun, inzet en medewerking 
 in het afgelopen jaar.
 Hopelijk kan het Kerkbestuur in 2016 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                     
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NAAR DE KERN TOE
Het	Kerstfeest	laat	steeds	meer	van	zich	horen,	nog	even	en	het	is	zover.	Groots	wordt	dit	uitgepakt	op	de	
televisie	en	in	de	media,	net	als	onverwachte	gebeurtenissen	die	op	onze	aardbol	plaatsvinden.	Je	kunt	
dan	geen	tv-kanaal	voorbij	gaan	of	welke	krant	dan	ook	openslaan	of	je	leest	hierover.	Maar	vaak	is	het	
maar	snelle	en	oppervlakkige	verslaggeving.	De	kern	wordt	niet	aangeroerd.	Met	het	Kerstfeest	is	het	niet	
anders.	Wat	we	te	zien	en	te	lezen	krijgen	heeft	vaak	nog	maar	weinig	met	het	echte	Kerstgebeuren	te	
maken.	Sinterklaas	heeft	nog	maar	net	zijn	hielen	gelicht	en	we	storten	ons	massaal	op	de	kerstversiering,	
als	het	al	niet	gebeurd	is.	De	tijd	van	de	advent,	ach,	die	slaan	we	gewoon	over.	En	deze	is	juist	van	belang.	
Het	is	de	voorbereiding	op	het	Kerstwonder.	De	hele	tijd	van	de	advent	wil	ons	naar	de	kern	van	het	Feest	
brengen.	Zo	doet	ook	de	profeet	Jesaja	een	duit	in	het	zakje.	Hij	schildert	de	toekomst	met	een	beeld	dat	
wij	goed	kunnen	begrijpen.	De	grote	boom	die	er	eens	stond	is	lang	geleden	omgehakt.	De	stomp	heeft	
men	laten	staan	met	de	gedachte	dat	die	wel	zou	afsterven.	Maar	dat	blijkt	niet	het	geval.	Er	gebeurt	iets	
onverwachts:	hij	vertoont	weer	tekenen	van	leven.	Er	groeit	een	nieuw	takje	aan	die	oude	stomp.	Het	is	
groen	en	kwetsbaar	en	het	valt	nog	maar	nauwelijks	op.	Uiteindelijk	wordt	de	vroegere	glorie	overtroffen.	
Jesaja	wil	ons	hiermee	vertellen	dat	er	een	periode	van	vernieuwing	en	verlossing	komt,	ook	al	begint	die	
onopvallend.	Zo	wil	God	dat	wij	kijken	naar	de	geboorte	van	Zijn	Zoon.	Dat	kleine	Kind,	zwak	en	hulpeloos,	
is	bestemd	om	de	wereld	te	veranderen.	En	vele	mensen	die	zo	naar	dat	kleine	Kind	keken,	veranderde	zelf.	
Wat	ziet	u	als	u	straks	naar	de	baby	in	de	kribbe	kijkt?
            pastoor J. Boon

 

MUSIC for LIFE 

“Music for Life” is een initiatief van harmonie Sub Matris Tutela uit Oostrum. In samenwerking met Kunstencentrum 
Jerusalem is dit project, waarbij volwassenen een muziekinstrument kunnen leren bespelen of hun oude hobby van 
muziek maken weer kunnen oppakken, gestart in januari 2015. Het volgende lesblok start vanaf januari 2016.                                                   

Op dit moment zijn er 2 groepen van muzikanten die elke woensdagmiddag in de Oude Watermolen in Oostrum een uur 
repeteren: 

- De blokfluitgroep bestaande uit alt-blokfluiten en bas-blokfluit. 
- De Mixed Instruments op dit moment bestaande uit klarinetten en accordeons.                                                                                    
 
Ook andere instrumenten kunnen hierin meespelen. 
 
Music for Life is: leren een muziekinstrument bespelen; genieten van samen muziek maken; genieten van sociale 
contacten. 
 
Iedereen die zin heeft kan zich opgeven. Ook voor nieuwe beginners zijn er vanaf januari weer mogelijkheden. 
 
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  
 
 



Bij ons koopt u Atag, Pelgrim of Etna voor internetprijzen. 
U koopt nergens goedkoper.

Nieuwe apparatuur 
in uw keuken?  

En…. 1. Met 8 jaar garantie! 
2. Montage door eigen vakkundige monteurs! 

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

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



Snoei-instructie jonge bomen De Blakt op 23 januari 
 

In natuurcompensatiegebied De Blakt, tussen Oirlo en Venray, is afgelopen 
zomer een beheergroep opgestart. Op een zondagochtend zijn we als 
kennismaking gestart met een picknick in de boomgaard. In november zijn 
heggen rond de boomgaard gevlochten. Nu is het onderhoud van de 
hoogstamfruitbomen aan de beurt. Er staan hier 175 hoogstamfruitbomen. 
Fruitbomen moeten regelmatig gesnoeid worden. Hoe voer je dat uit? Waar 
let je op? Hoe vorm je een jonge boom zodat het later een mooie boom 
wordt? Hoe houdt je een boom gezond? Wat is het verschil in de snoei 
tussen appelbomen en perenbomen in hun jeugdfase?                                            

 
Tijdens de snoei-instructie van de stichting IKL komen deze vragen aan bod.   
De snoei-instructie vindt op zaterdag 23 januari van 9.00 tot 12.30 uur plaats 
in de boomgaard aan de Blakterweg. Dit is de kans om het snoeien van jonge 
hoogstamfruitbomen onder de knie te krijgen. We proberen regelmatig een 
vrij blijvende activiteit in de Blakt te organiseren. Vaker deelnemen aan 
werkzaamheden van de Beheergroep De Blakt kan! We gaan nog komend 
voorjaar een tweede ochtend heggen vlechten organiseren. Meld je aan en 
kom eens geheel vrijblijvend kennis maken met het snoeiwerk en met de 
andere ”Blakt” liefhebbers op 23 januari van 9.30 tot 12.30 uur. 
 

Deze activiteit is voor iedereen gratis toegankelijk. 
 

Aanmelden 
U kunt zich tot 19 januari per mail: p.hendriks@ikl-limburg.nl.  aanmelden voor de instructie onder vermelding van 
“snoei-instructie De Blakt”. Vermeld ook uw adres en telefoonnummer.  
 

Deze snoei-instructie wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 

 
 

 
 
 

           Kerstwandeling Rouwkuilen 
 
Op zaterdagmiddag 19 december organiseert IVN Geijsteren-Venray een kerstwandeling in natuurgebied Rouwkuilen. 
Deze wandeling start om 14:00 uur bij het begin van de officiële wandelroute aan de Rouwkuilenweg in Ysselsteyn 
(inrijden tot aan slagboom). Deelname is gratis. 

 
We sluiten het IVN-jaar af met een mooie wandeling in 
natuurgebied de Rouwkuilen. Dit mooie vengebied, midden 
tussen de landbouwgronden, is zeker de moeite van het 
bezoeken waard door de mooie en afwisselende natuur. De 
laatste jaren zijn er vele werkzaamheden verricht in de vorm 
van bomenkap en het opschonen van het water. Hierdoor is het 
gebied meer open geworden.  
De wandeling wordt gezellig afgesloten met een bezoek aan de 
schuur, aan de rand van het gebied, waar landbouwmachines 
en gereedschappen uit vroegere tijden staan. 
 
 

IVN Geysteren-Venray wenst iedereen een fijne feestdagen en een b(l)oeiend 2016. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 



 

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. 

 

 

OOSTRUM KICK OFF 2016 
 
 
Er verandert heel veel in de wereld. Ten goede en ten kwade. Gelukkig zijn er ook 
dingen die onveranderd blijven. Oostrum is en blijft hopelijk nog heel lang een dorp 
waarin we samen hele mooie dingen voor elkaar krijgen. 
 

 
Om dat te benadrukken willen we graag alle inwoners van Oostrum uitnodigen om samen het glas te 
heffen op 3 januari 2016, tijdens de Kick off 2016. Een mooie gelegenheid om elkaar de hand te 
schudden en misschien alvast ideeën uit te wisselen voor leuke gezamenlijke initiatieven in 2016. 
 
De kick off vindt plaats in d’n Oesterham en begint om 12:30 uur. 
 
De kick off is voorafgaand aan de liedjesmiddag van de carnavalsvereniging. 
 
Als je toch al op de kick off bent is het misschien leuk om wat langer te blijven en te genieten van 
deze gezellige activiteit van de carnavalsvereniging. 
 
Als je toch al van plan was om naar de liedjesmiddag te gaan kun je misschien een uurtje eerder gaan 
om op die manier tijdens de kick off te proosten op een goed 2016. 
 
De kick off 2016 is een initiatief van drie Oostrummers die het leuk en belangrijk vinden om 
samenwerking in Oostrum te stimuleren. Graag verwelkomen wij jullie op 3 januari. 
 
Marcel Linskens, Bas Kunen en Geert Janssen 

 



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



             
             
 

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 



 

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 



                                                              
 
 
 

 
(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. 
 
 

 Voor iedereen: trainingen en groepen Synthese  

Synthese biedt in het voorjaar 2016 diverse trainingen aan. De trainingen vinden plaats 
bij Synthese in Venray. 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.  
 
SO(ciale) VA(ardigheids-) training opkomen voor jezelf: voor jongeren van 12 t/m 16 jaar 

De training bestaat uit zes bijeenkomsten en een ouderavond. De eigen bijdrage is € 50,--. 
Het is voor jongeren niet altijd makkelijk om aansluiting te vinden bij leeftijdgenoten en zelfbewust om te gaan met 
anderen. Soms raak je ondergesneeuwd, word je gepest, heb je last  van verlegenheid of krijg je vaak ruzie. De training 
helpt jongeren om steviger in hun schoenen te staan in contacten met anderen. De groep start op 26 januari van 18.30 
uur tot 19.45 uur.  
 
Kinderen van gescheiden ouders: voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar, in de periode rondom de scheiding 

Deze cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en een ouderavond. De eigen bijdrage is € 50,-. 
In deze cursus worden kinderen geholpen met het verwerken van de echtscheiding. Er wordt met de kinderen geoefend 
zodat zij vaardigheden leren die een goede communicatie bevorderen in de nieuw ontstane situatie. De cursus start op 
27 januari van 15.00 uur tot 16.30 uur. 
 

 





         Stichting Lourdeswerk Venray  
 
Al 35 jaar organiseren we reizen naar Lourdes. We hebben dus veel ervaring in 
de organisatie  van deze bedevaarten.  Zo gaan we ook in 2016 net als 
voorgaande jaren twee maal naar Lourdes,  dit jaar staat er echter een nieuwe 
reis  op het programma.                                                                                                       
We gaan van 1 t/m 10  juni met de bus naar Lourdes en zullen onderweg een 
aantal plaatsen  bezoeken, die passen in het beeld van de bedevaart. Zo zullen 
we op diverse plaatsen “Maria  ontmoeten”, in kloosters, kathedralen en 
andere bedevaartplaatsen. De reis gaat via Vezelay naar Fontenay, dan naar 
Glemont ferrand en via Albi komen we op dag  5 in Lourdes aan, daar zullen 
we deelnemen aan de belangrijkste vieringen zoals de Internationale  
hoogmis, de lichtprocessie, sacrament processie en blijft er voldoende tijd 
over om in de omgeving  van Lourdes bijzondere plaatsen te bezoeken. We 
hebben immers onze eigen bus mee. 
Op dag 8 van deze 10-daagse reis rijden we  weer richting Nederland via 
Rocamondour en Never,  de plaats waar St.Bernadette ligt opgebaard. Na een 
bezoek aan St. Bernadette  rijden we verder  naar Troyes voor onze laatste 
overnachting en zullen we dag 10 terug in Venray zijn.  
De kosten van deze reis bedragen €749,-. Hierin zijn de reis- en 
annuleringsverzekering  en de entree kosten inbegrepen.  

 
Alleen op de heen- en terug reis moet u zelf voor uw lunch zorgen,  in Lourdes heeft u volpension. Voor een 
eenpersoons kamer is er een toeslag van  €175,-.  
De tweede reis die we gaan maken is de “vertrouwde” bedevaart en die is van 1 t/m 8 september  met de trein en van 2 
t/m 7 september met het vliegtuig. In Lourdes vormen we dan weer één groep  en sluiten ons aan bij het programma 
van de Limburgse bedevaart organisatie oftewel “het huis  van de pelgrim” Voor informatie over beide reizen kunt U na 
18.00 uur bellen met:               
Gerard       0478-582849      Leo     06-39081416       Jacqueline 06-11585147  
Op Facebook St. Lourdeswerk Venray en omstreken en op de web-site www.lourdeswerkvenray.com   
vind u een contactformulier en de laatste informatie.  
 
 

 
 

 
 
Kerstviering Zonnebloem Oicastrum. 

 
Een warm onthaal bij Parkhotel te Horst. Ieder werd begeleid naar de prachtige versierde zaal. 
Gezellig bij elkaar aan ronde tafels onder het genot van een kopje koffie /thee konden de eerste nieuwtjes worden 
uitgedeeld. Nadat de middag was geopend door Henny Sassen, werd er door Henny Boom een mooi humoristisch 
kerstgedicht voor gedragen.  
Er voor ieder werd een heerlijk geurend  kop soep uit geserveerd, met daarop volgend een lekker pasteitje. 
Ondertussen werd er een mooi  verzorgd buffet voor ons klaargezet. 
Er was keuze in overvloed. 
De middag werd muzikaal opgeluisterd door Zangroep Melody.   
Prachtig! Ze kregen de gehele zaal muisstil.  
Ieder kan op een zeer geslaagde middag terug kijken. 
 
Bestuur en Vrijwilligers Zonnebloem Oicastrum. 
 
 



 
 
 

 

Harry Maessen Wintercompetitie 2015 - 2016 
POULE  A     
 
Uitslag 4e wedstrijd 12-12-2015    
      
 Team Competitie- Wedstrijd- Saldo  
  punten punten   
1 Hedse Boulers 1 3 7 31  
2 JBC Venray 80 1 3 7 29  
3 BCM Merselo 1 3 6 16  
4 Oostrum 2 2 5 7  
5 Piëlboulers 2 1 4 -7  
6 Piëlboulers 1 0 3 -16  
7 Oostrum 1 0 2 -29  
8 Lönse Boulers 1 0 2 -31  
      
Competitiestand na 4 wedstrijden   
      
 Team Competitie- Wedstrijd- Saldo  
  punten punten   
1 Hedse Boulers 1 12 28 168  
2 JBC Venray 80 1 9 22 90  
3 Piëlboulers 1 6 19 20  
4 Lönse Boulers 1 6 17 -31  
5 BCM Merselo 1 5 15 -63  
6 Oostrum  2 4 16 -26  
7 Oostrum 1 4 14 -84  
8 Piëlboulers 2 2 13 -74  
      
De volgende competitiedag is 16-01-2016 Poule B      Aanvang 10.30 uur. Aanwezig zijn 10.00 uur.                
  

 
 
Op vrijdag 11 december hadden wij ons jaarlijkse onderlinge toernooi. Alle jeu de boule clubs van Oostrum waren 
uitgenodigd. Bijna iedereen was aanwezig. We waren met 36 spelers. 
Algehele leiding was weer in handen van Mathieu Kunen. 
Het was een gezellige, sportieve dag. We begonnen om 10.00u met koffie en cake. 
Om 10.30u begonnen de wedstrijden. Om 15.00u kon de eindstand bekend worden gemaakt. 
 

1e plaats: Gerrit Hendrickx ,(hij mocht de beker in ontvangst nemen). 
2e plaats: Joos Direks 
3e plaats: Gerrit Pelzer 
4e plaats: Jenny Wilms 
5e plaats: Toon van Soest. 
 

Volgend jaar is dit toernooi op 9 december 2016.    Noteer dit in uw agenda. 
 
 
Zaterdag 12 december nam Aukje Poels deel aan een dressuurwedstrijd in Velden.            
In de klasse L2 behaalde ze met Elan een 2e prijs met 204 punten.  



 
 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 12 december 2015    
 
Melderslo A1 S.V. Oostrum A1 1 - 4 Kampioen! Jongens proficiat! 
S.V. Oostrum B1 Ysselsteyn B1 0 - 0  
FCV-Venlo C4 S.V. Oostrum C2G 2 - 6  
S.V. Oostrum D2G FCV-Venlo D6 3 - 3  
H.B.S.V. E1 S.V. Oostrum E1 afgelast  
Hegelsom E1 S.V. Oostrum E2 afgelast  
    
Programma    
 
zaterdag 19 december 2015    
 
EWC'46 C1G S.V. Oostrum C2G 14:00  
Venlosche Boys D6 S.V. Oostrum D2G 12:00  
    

Senioren    
 
Uitslagen    
 
zondag 13 december 2015    
 
S.V. Oostrum 1 Montagnards 1 0 - 1  
Montagnards 3 S.V. Oostrum 2 3 - 5  
S.V. Oostrum 3 Sparta'18 3 6 - 6  
S.V. Oostrum 4 Kwiek Venlo 4 baaldag  
Montagnards 4 S.V. Oostrum 5 1 - 4  
    
    
Programma    
 
zondag 20 december 2015    
 
S.V. Oostrum 3 SV Venray 7  9:30 Barry 
FCV Venlo 5 S.V. Oostrum 4 10:00  

 



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

 
 
 
 
 
 

Uitslagen: 
 

Oostrum E1 – SV Oxalis E1     
Oostrum D1 – Oranje Wit (L) D1    6 - 5  
Oostrum A1 – VIOS (O) A1     5 - 5 
 

Programma: 
 
Zaterdag 19 december  
 

Swift E3 – Oostrum E1    10.00  De Vilgaard Velden 
Oostrum D1 – Sporting  ST D1   11.00  De Wetteling Venray 
 

Zondag 20 december 
 

Spes (M) 4 – Oostrum 1    16.15  Heuvelland Groesbeek  
 
 
      
 
 



 

COLUMN. 

Varia. 

Op dit moment zijn er onderwerpen genoeg, om er een column over te schrijven. 

Ik denk dan aan het vluchtelingen probleem, het terrorisme en voetbal b.v. PSV. 

Maar wie ben ik om uitgebreid over de eerste twee onderwerpen te schrijven te schrijven, alhoewel 
het eerste zomaar bij ons de gemoederen kan verhitten. 

Het onderbrengen van 750 vluchtelingen in de gemeente Venray is nog een hot item. Wel of niet in 
Het Roekenbos in Blitterswijck. 

Zowel de eigenaren als het college, onder aanvoering van onze burgemeester houden nog steeds vol, 
750 of geen. De gemeenteraad moet de komende week een definitief oordeel vellen. Dat wordt  nog 
spannend, er zijn nogal wat verschillende meningen. 

Om geen gezichtsverlies te leiden, zullen o.a. de coalitie partijen waarschijnlijk ook wel zeggen,”niet 
meer dan de helft “. Dan hebben ze tenminste geen ja of nee gezegd. 

Als het college voet bij stuk houdt en vast houdt aan 750 vluchtelingen, dan komen ze er niet. 

Geen extra inkomsten voor de gemeente en geen doseurtje voor de eigenaren van het Roekenbosch. 

Maar wat dan?  Toch geen Paschalis, volgens de burgemeester never nooit….. We wachten met 
spanning af. 

Terrorisme, overal in de wereld, staat wat verder van ons af, maar het kan ook zomaar dichtbij zijn. 

De ellende en onzekerheid is immens groot. Dat probleem is niet op te lossen, nooit. 

Dan een ietwat prettiger onderwerp, n.l.voetbal. Het schrijvers genootschap, allemaal voetbal 
liefhebbers, zal het mij niet kwalijk nemen, als ik de prachtige prestatie van PSV nog kort even 
memoreer. Ze hebben het Nederlandse voetbal weer een beetje op de kaart gezet. 

Het was spannend en ik heb op het puntje van mijn stoel gezeten.  

Ik hoop dat dit bij Oostrum 1 ook wat heeft losgemaakt. Dit weekend begint de winterslaap. Dan 
kunnen de geblesseerden weer wat opgelapt worden. We hebben ze hard nodig, dat is wel gebleken. 

Bij de hervatting wil het publiek weer punten zien en beter voetbal dan de laatste tijd, ze hebben mij 
beloofd, dat dat goed komt. 

De aanhang, wil in het 80-ste bestaansjaar , op het einde van de kompetie het 1e elftal in het 
bovenste gedeelte terug zien. Zoniet dan geen feest….. 

O – 2. 





JANUARI  
  
3 Kickoff	
3 Liedjesmiddag	(D’n	Oesterham)	 CV De Karklingels
9 Prinsebal	(D’n	Oesterham)	 CV De Karklingels
15 EXPO,Veldhoven	(3	Dorpen)	 KBO
16 Jeugdprinsebal	(BIT)	 CV De Karklingels
18 Computeren	 KBO
19 Kienen	 KBO
28 Carnevalsavond	 KBO
30 Verkoop	Carnavalskrant	 CV De Karklingels
31 Receptie	Prins	 CV De Karklingels
  

FEBRUARI  
  
1 Computeren	 KBO
3 Ziekenbezoek	 CV De Karklingels
5 Schoolcarnaval	 CV De Karklingels
6-7-8-9 Carnaval	 CV De Karklingels
15 Knutselen KBO
22 Computeren	 KBO
23 Kienen	 KBO
29 Knutselen KBO
  

MAART  
  
2 Race-circuit	(Harry	Maessen)	 De Zonnebloem
6 Rommelmarkt Harmonie
7 Computeren	 KBO
12 Potgrondactie	 Harmonie
14 Knutselen KBO
15 Jaarvergadering	 KBO
16 Smakt	(3	Dorpen)	 KBO
21 Computeren	 KBO
22 Kienen	 KBO
25 Oostrumse	Passie	 Harmonie

  
DECEMBER  
  

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



 


