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THEMA AVOND 13 december 20:00 VERKEER!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THEMA AVOND 13 december 20:00 VERKEER!!! 

U wordt van harte uitgenodigd op onze THEMA AVOND met als thema: VERKEER 

              De avond start op 13 december om 20:00 in de Oesterham. 
Graag willen we u informeren en van gedachten wisselen over o.a.: 

 Werkzaamheden Mgr. Hanssenstraat 
 Bocht Stationsweg/Mgr. Hanssenstraat 
 Werkzaamheden Germaan 
 Via Venray 
 Oirloseweg 
 Fietspad Sparrendreef 
 ontsluiting BAM terrein 
 Maaslijn 
 Verbindingsweg Henri Dunant-Stationsweg. 

De gemeente is hierbij aanwezig met diverse projectleiders, wegbeheerder en verkeersdeskundige. 
Komt allen, zodat u zich kunt laten informeren en u uw vragen kunt stellen rondom alle wegwerkzaamheden en 
verkeerssituaties in en rondom Oostrum. 
 
Tot ziens. 
 



ZATERDAG  17 December 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Data  Tijd  Plaats

14 dec 11.00 tot 12.00  Watermolen
28 dec 11.00 tot 12.00  Watermolen

11 dec. 14.30u. Optreden jeugdensemble bij  
  kerstconcert koor Harmony
12 dec. 18.45u. Repetitie jeugdorkest
 19.30u. Repetitie kerstensemble orkest
 20.00u. Repetitie orkest
14 dec. 12.30u. Optreden jeugdensemble bij  
   kerstlunch KBO

13.30u. Music for Life blokfluitgroep
 14.30u. Music for Life mixed groep
 16.00u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it

20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

17 dec. Inzamelen oud papier
19 dec. Optreden Music for Life bij de Locht
19 dec. Aktiviteit Vrienden van de Harmonie
23 dec. Optreden jeugdensemble en Hit-it bij 
kerstactiviteit de Meulebeek
24 dec. Opluistering Kerstvieringen
31 dec. Inzamelen oud papier



Zondag 11 dec. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Venray’s Gregoriaans Koor)           

 jaardienst Lies Janssen-Wolters en overleden ouders Janssen-Peeters, 
 jaardienst Ben Valckx en Mien Valckx-Janssen,   
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.        
 
Dinsdag 13 dec. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)  

Woensdag 14 dec. 11.00 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                                                    

 Tel.nr. van pastoor B. Clemens, Hoenderstraat 16, 5855 AH Well, is 0478-501202.  

	 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.  0478-584031.              
     

Kerstviering 2016: gezinsmis 
 
We willen dit jaar graag het kerstverhaal samen met de kinderen uitbeelden, met muziek en spel. 
Wanneer:  zaterdag 24 december om 15.00 uur in de kerk van Oostrum. 
Iedereen is van harte welkom! 
 
In de aanloop naar Kerstmis komen er nog oproepjes om 
mee te doen aan het kerstspel. 
Kinderen kunnen zich opgeven voor de verschillende rollen, 
te denken valt aan: Jozef, Maria, engeltjes, soldaten, 
vertellers, herders etc…. 
 
We hopen dat er veel mensen komen kijken en mee gaan doen! 
 
Werkgroepje kerstspel: Meneer pastoor, Helga Cornelissen, Liedy Janssen en Leonie Roth. 

 





                                                        Meulebeek  2 dec. 2016 

 

Beste kinderen, 

Oostrum, ja dat is en blijft bijzonder, 
echt te gek, kan gewoon niet zonder. 

Zo waren wij weer op de Meulenbeek, 
bij aankomst, daar eens goed rond keek. 

Zag ik weer tientallen tevreden snoetjes, 
lekkere rode wangen, vele met sproetjes. 
In de leefkuil een geweldig groot feest, 

ben zo blij dat ik daar weer ben geweest. 
Prachtige optredens, daar zit talent, 
Daarna zijn we alle groepen afgerend. 

Kippenvel ervan gekregen, het was zo vet, 
dat ik voor iedereen mijn mijter afzet. 

Ben zo tevreden over de Meulenbeek dag, 
dat ik volgend jaar terug kom als dat mag. 

Ook nu weer tientallen vragen, die op mij afkomen, 
onvoorstelbaar hoe kinderen hierop komen. 

Bram kwam mij heel netjes vragen, 
mag ik mijn Max Verstappen pet op school dragen. 

Nora was mijn baard aan het bekijken, 
vroeg of ze er even over mocht strijken. 

Sep, wist mij echt te verrassen, 
vroeg, hoe vaak Sint moest plassen. 

Meike, twijfelt niet, die is er zeker van, 
dat de bakpiet ook niet zijn veters strikken kan. 
Meester Robert, die grote vent, kwam  vragen, 

of hij door mag gaan, met jarige kinderen te dragen. 
En ze op hun verjaardag op zijn schouder mag zetten, 

natuurlijk mag dat als je maar op blijft letten. 
Femke was de laatste in de rij, zij had verdriet, 
vroeg ons om te blijven, vooral aan de Bakpiet. 
Daar wou ze heel graag een taart mee bakken, 

maar helaas meid, wij moeten onze biezen pakken. 
Voor dit jaar is het over, jammer genoeg voorbij, 
volgende jaar komen wij terug, tevreden en blij. 

Bedankt voor al het moois wij samen hebben gedaan, 
tot volgend jaar, zien wij elkaar op de losplaats staan. 

 
Vaarwel  kinderen  groetjes van Sint en Pieten 

 
 





         

 Circus Mök 2017 

Al jaren betreedt lokaal en regionaal talent de bühne van Schouwburg 
Venray tijdens de zittingsavonden van Carnavalsvereniging De Piëlhaas.            
Met hun beste beentje voor, zetten de artiesten samen met de commissie 
Circus Mök ook dit jaar weer een avondvullend programma neer.                         
De meeste artiesten zijn amateurs en zijn al de nodige maanden bezig met 
de voorbereidingen om hun deel van het programma tot in perfectie ten 
tonele te brengen.                                    

Er wordt druk gerepeteerd, bijgeschaafd en weer verder geoefend.                                                                                                        
Alle voorbereidingen, inspanning en inzet zal vrijdag 3 februari 2017 
resulteren in de eerste show van Circus Mök. Het belooft een 
gevarieerd programma te worden.  

Mocht u interesse hebben in kaarten voor de voorstellingen op vrijdag 
3 februari 2017, zaterdag 4 februari 2017, woensdag 8 februari 2017, 
vrijdag 10 februari of zaterdag 11 februari 2017 dan kun u deze vanaf 
20 december bestellen via www.schouwburgvenray.nl of aan de kassa 
van Schouwburg Venray. 

 

 

   

  Buurtbemiddeling  
 

Synthese biedt buurtbemiddeling voor bewoners die overlast ondervinden van hun 
buren of met hen in conflict raken. Geluidsoverlast, vervuilde tuinen, rookoverlast, 

pesterijen, et cetera … mensen ondervinden wel eens last van hun buren of buurtgenoten. 
 
Onenigheid tussen buurtgenoten heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid in de buurt.  
Vrijwillige buurtbemiddeling wordt ingezet wanneer het buren niet meer lukt om samen tot een gesprek te komen en 
het inschakelen van de politie (nog) niet aan de orde is. Daarnaast kunnen ook andere instanties, zoals een gemeente of 
woningcorporatie, weinig voor de geplaagde buurtbewoners doen. 
 
Door middel van gesprekken met beide partijen door (opgeleide) vrijwillige buurtbemiddelaars worden de irritaties 
aangepakt en afspraken gemaakt over hoe verder.  
 
Zonder vrijwilligers natuurlijk geen buurtbemiddeling. De vrijwillige buurtbemiddelaars zorgen voor het succes van 
buurtbemiddeling. De vrijwilligheid van bemiddelaars is een essentiële voorwaarde. Hun onbetaalde inzet benadrukt 
hun belangeloosheid in de bemiddeling. Voor ruziënde buren kan dit ontwapenend werken.  
 
Wilt u ons inschakelen in een conflict met uw buren of wilt u meer weten over de buurtbemiddeling? Of wilt u zich 
aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op met Lisa Spreeuwenberg of Colin Weeink, coördinatoren 
Buurtbemiddeling, tel. 0478 517300, e-mail: buurtbemiddeling@synthese.nl. 
 
 
 



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



               “Timmeren aan de weg” 
 

 De Provincie en Gemeente flink aan de weg timmert.  
 De gemeente op 5 december start met het verbeteren van het fietspad 

aan de Sparrendreef. 
 Het rapport van VVN over de bocht van Mgr. Hanssenstraat-Stationsweg 

bijna klaar is.  
 Er op 13 December een Thema avond VERKEER is in de Oesterham 
 Op de Agenda staat:  

Werkzaamheden Mgr Hanssenstraat, Bocht Stationsweg/Mgr. 
Hanssenstraat, werkzaamheden Germaan, Via Venray, evt afsluiting 
Oirloseweg, Fietspad Sparrendreef, ontsluiting BAM terrein, Maaslijn, 
verbindingsweg Henri Dunant-Stationsweg. 

 De gemeente hierbij aanwezig is met diverse projectleiders, 
wegbeheerder en verkeersdeskundige. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

Stichting Lourdeswerk Venray e.o. 

         Sinds 1980 voor Uw bedevaart reizen naar lourdes 

In 2017 zijn de reisdatums 19 t/m 24 mei en 2 t/m 7 september. 
Kosten voor deze reis € 830 U heeft dan vol pension, reis en annulerings verzekering, op basis van een                          
2 persoons kamer. 
 

Zowel vanuit de reisorganisatie de Limburgse Bedevaarten, die tegenwoordig de naam, Huis van de Pelgrim draagt, als 
vanuit onze eigen organisatie, Stichting Lourdeswerk Venray e.o. gaan er vrijwilligers mee die zorg verlenen die 
eventueel nodig is, en of de rolstoelen duwen. 
En als de reiskosten voor U bezwaar zijn, kunnen wij U hierin tegemoed komen. 
 

Heeft U interesse of weet U iemand die graag een keer  naar lourdes zou willen, neem gerust contact met ons op; 
 

Mob. nummer, Jacqueline :    06-11585147 Mob. nummer, Leo              :    06- 39081416 
Tel. nummer, Gerard            :   0478-582849 Tel. nummer, Sjaak               :   0478-502279 
 

Web-site:      www.lourdeswerkvenray.com 
e-mail adres:          bernadette@lourdeswerkvenray.com 
Face book:      St.Lourdeswerk Venray en omstreken         
 

“Mijn taak is te informeren, niet te overtuigen” 
St. Bernadette Soubirous 

 

Stichting Lourdeswerk Venray e.o. wenst U fijne feestdagen 
 

 

 

 

 

 



 BP Well 
 Moleneind 19 
 5855CB Well 

 

Koop bij BP Well uw Staatsloten 
en maak kans op een  

 
Cortina fiets t.w.v. €529 

 
 

                                               

 

 

 

 



 
 
 
 
 

SVO clubavond 
 

 “JAARLIJKSE KAARTAVOND S.V. OOSTRUM” 
 

Donderdag 15 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 
 

 

 

!!! 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 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AFHALEN !   (DECEMBER) 
 

(A)    MAANDMENU VOOR 2 PERSONEN 
 

 Babi pangang  
 Kipfilet met groenten in scherpe saus 
 Saté 
 Mini loempia  

 
 
 

(B) MAANDMENU VOOR 4 PERSONEN 

 
 Ti pan kipfilet  
  Babi pangang 
 Kipfilet met groenten in scherpe saus 
 Saté 
 Mini loempia  

 
 

(Met Nasi – Bami of Rijst) 
 
 

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

Dit jaar serveren wij op 25 december ( zondag),26 december (maandag) 
  en 1 januari (zondag) het Chinees specialiteit  " Kerst Buffet " 

   
Onbeperkt eten,  

 
inclusief soep en nagerecht   16,50 euro p.p   

 
Vanaf 17:00uur 

   
Kinderen 6 t/m 10 jaar   8,50 euro  

 
Wilt U vooraf reserveren a.u.b !! 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.denschellaertwanssum.nl 



 
 
Ut neeje Fort! 
 
Elk zichzelf respecterend dorp heeft er een; een frietkraom. En zo was ook jarenlang Oostrum 
voorzien van een cafetaria waar we terecht konden voor een vette hap.  
 
Wie herinnert zich niet Jules en Annie Selder… Grote aluminium bak vol met friet, Jules die daar met 
de zoutbus overheen zwaaide, de grote opscheplepel pakt, schept deze vol met versgebakken friet, 
drie tikken op de rand van de bak, tik, tik, tik en hup, in de zak. Dit een keer of vier en de hele bak 
friet was in de zak verdwenen… Na Jules en Annie zijn er nog verschillende mensen die het 
geprobeerd hebben in ’t Botterhuuske maar het gevoel van Jules en Annie hebben de Spitbroeders er 
nooit meer bij gekregen. 
 
De Spitsbroeders waren afgelopen week dan ook blij verrast met het laatste Oostrumse nieuwtje;  
’t Botterhuuske zal ‘t Fort gaan worden! En dit bracht bij ons meteen een stuk van het gevoel van 
Jules en Annie terug; jeugdsentiment… 
 
Wij zien het dan ook helemaal gebeuren en hebben er alle vertrouwen in dat het Ley en Puk gaat 
lukken ons dit gevoel helemaal terug te bezorgen. En de Spitbroeders zouden de Spitsbroeders niet 
zijn als we zelf al wat ideeën hebben voor de menukaart. Want bij ‘t Fort denk je natuurlijk terug aan 
alles wat we daar in onze jeugd gedaan hebben… 
 
Zo stellen wij bijvoorbeeld het “Frietje Pieleke Schiete” voor voor de kids; een kleine friet met 
appelmoes en kipvingers, een milkshake naar keuze met het dikste rietje dat hierna als schietbuis 
gebruikt kan worden. Moeders leg de Wehkampgids maar alvast aan de kant! 
 
Natuurlijk kan het “Frietje Iduna” niet ontbreken; een grote friet saté, een bakje met twee 
frikandellen met flink mayo en een fles bier voor een euro. 
 
Voor de spaaractie stellen wij het “Tien puntenspel” spaarsysteem voor; Zo eenvoudig als dat het 
klinkt. Spaar tien punten en je krijgt een gratis snack naar keuze! 
 
Het “Frietje fikkie stoken” tot slot; een kleine friet curry met vlammetjes en rode ranja…  
Genoeg ideeën voor chef-kok Ley om mee aan de slag te gaan dachten wij zo!  
 
Voor het interieur stellen wij een bepaalde kleur groen voor en voor de kinderen zou het natuurlijk 
leuk zijn als ze het pand kunnen betreden en verlaten via een dikke betonnen rioolbuis… Maar die 
keuze laten we graag aan de nieuwe cafetariahouders. 
 
Mooi dat een stel jonge ondernemers onze frietkraom nieuw leven in gaan blazen! 
De zege van de Spitbroeders hebben ze en wij zijn graag bereid om de eerste “Tien puntenspel” 
spaarkaart in ontvangst te komen nemen… 
 
 
Hojje wor! 
 
Spitsbroeders. 
 
 
 
 



 

 
KERSTBOMEN 

  
 

 Zeer ruime keuze in alle soorten en maten  
  Gespecialiseerd in kwaliteits Nordmann bomen  

  Kent u al de Easy Fix standaard?         
 Binnen een minuut de boom gezet kaarsrecht en muurvast!  

 Al ruim 40 jaar kerstbomen uit eigen kwekerij  
  Voor Oostrummers makkelijk en dichtbij  

  Geopend van 9 tot 18.00 u  
 Zondags van 11 to 17.00 u  

 

Kerstboomkwekerij  
Hay Jeuken  

Stationsweg 66  
Venray  

 

       

Voor al uw koude en warme                                                                                                           
buffetten,  luxe borrelgarnituren,                                   
kookworkshops, 
wijn/spijsproeverijen,              
thuisdiners,koken op locatie,              
ook met de kerstdagen                  

Kijk eens op www.pauluskookt.nl 
of bel 06-28285002      



Legendarische Barrelhouse brengt de geschiedenis van de Blues. 
 

De Mariakapel sluit het concertjaar 2016  op zondag 11 december a.s. af  met “Barrelhouse”, de met stip beste 
Bluesband van Nederland.. Tijdens ons midzomerfeest van 2015 speelden ze het dak van de tent. Het optreden voor 
deze zondagmiddag wordt ingetogener. Gezien de akoestiek van de kapel kunnen we maar matig elektrisch 
versterken en zal de zangeres Tineke Schoenmaker vooral akoestisch begeleid worden door de 6-koppige band.  
Barrelhouse belooft een intiem concert te brengen. De blues- en soulsound zullen tijdens dit concert natuurlijk 
prominent aanwezig zijn. Alle blues en soul liefhebbers zullen absoluut hun hart kunnen ophalen, daar staat 
Barrelhouse garant voor!! 

 

De kenner weet dat het hier gaat om de al 40 jaar bestaande legendarische “Barrelhouse”  blues band”.  Onder de 
kenners is Barrelhouse een hele grote naam. We zijn er dan ook trots op dat wij deze 6-koppige swingende bluesband  
weer naar de Mariakapel hebben kunnen halen. Aan het hoofd  staat  de zangeres Tineke Schoenmaker met de mooiste- 
en meest intrigerende blues-stem van Nederland. Zij heeft precies wat de authentieke blues vraagt, een in alle registers 
doorleefde- en  imponerende stem. De zeskoppige band zorgt voor een bluesy en absoluut soulfull geluid, met 
uitbundige swingende up-tempo nummers. De band is voortgekomen uit de Oscar Benton Blues band en speelt vanaf 
1974 in nog steeds de zelfde formatie! Instrumentaal zit Barrelhouse fenominaal in elkaar. Drummer Bob Dros en 
bassist Jan-Willem Sligting zorgen voor een degelijke basis, bijgestaan door Han van Dam, hamerend op de piano. De 
echte sterren zijn de gebroeders Johnny en Guus Laporte, allebei actief op de gitaar. Zij zijn voortdurend bezig elkaar op 
te zwepen met solo’s over en weer, twee gitaar-virtuozen. In alle nummers blijft het authentieke blues, bezield en van 
binnenuit gebracht. Het  genre is al meer dan een eeuw oud. Alle muziek in die tijd was akoestisch. Electrische 
versterking bestond eenvoudig niet. Blues is ontstaan uit de folk, een zanger met een gitaar enerzijds en uit de salons 
met een piano anderzijds, beide gespeeld door muzikanten die oorspronkelijk uit Afrika kwamen. Zij hebben hun ritme 
en timing aan de oorspronkelijk blanke muziek gegeven, hun Afrikaanse muziek vermengd met wat ze hoorden in het 
land waar ze als slaven naar toe gebracht werden. Met als resultaat blues en jazz. De geschiedenis van de blues is op 
een vanzelfsprekende manier in het hele repertoire van Barrelhouse verwerkt. 
 
Het concert op zondagmiddag 11 december begint om 15.30 uur. 
De entree bedraagt € 12,50  p.p. Gezien het grote aantal bezoekers dat wij verwachten raden wij aan tijdig te reserveren 
via: de firma Wijenberg 0478-636390 of 0478-636948 of via www.mariakapel.nl 
 



WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
info@detapasproeverij.nl
T 06 - 12 99 19 79

KERST, OUDEJAARSAVOND,  
NIEUWJAARSBORREL? 

Kijk op onze website voor de KERSTPROEVERIJEN, 
zowel voor een complete maaltijd als voor een 
hapje bij de borrel!

Schrijf je NU in voor de WORKSHOP van  
woensdag 14 december!

Originele kado’s; Spaans bier, wijnen, olie-azijn, 
Boonesta koffie-thee, kadobon en meer.

LOOP EENS BINNEN OM TE  
KIJKEN-PROEVEN-BELEVEN!

Iedere VRIJDAG, ZATERDAG en ZONDAG  
open van 12.00 tot 18.00 uur



  
 
 

 

Harry Maessen Wintercompetitie 2016 - 2017 
      

POULE  A     
 
Uitslag 3e wedstrijd 3-12-2016    
      
 Team Competitie- Wedstrijd- Saldo  
  punten punten   
1 Lönse Boulers 1 3 7 38  
2 Piëlboulers 1 3 7 16  
3 JBC Venray 80 1 3 6 31  
4 WellVenBerg 2 5 -7  
5 Oostrum 1 1 4 7  
6 BCM Merselo 0 3 -31  
7 Hedse Boulers 2 0 2 -16  
8 Piëlboulers 2 0 2 -38  
      
Competitiestand na 3 wedstrijden   
      
 Team Competitie- Wedstrijd- Saldo  
  punten punten   
1 Piëlboulers 1 6 15 16  
2 BCM Merselo  5 15 10  
3 Hedse Boulers 2 5 14 21  
4 WellVenBerg 5 13 -30  
5 Oostrum 1 4 13 16  
6 JBC Venray 80 1 4 13 5  
7 Piëlboulers 2 4 13 -10  
8 Lönse Boulers1 3 12 -28  
      
De volgende competitiedag is 17-12-2015 Poule B    Aanvang 10.30 uur. Aanwezig zijn 10.00 uur.   
 

DECEMBER  

  
8 Kerstengeltjes maken ZijActief
12 Knutselen KBO
13 Kienen KBO
14 Kerstviering KBO
14 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
19 Computeren KBO
20 Kerstavond ZijActief
21 Kerstmiddag De Zonnebloem
28 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
  



Aktiviteitenkalender   2017
  

JANUARI  
  
8 Liedjesmiddag/avond De Karklingels
14 Prinsebal De Karklingels
17 Kienen KBO
22 Jeugdprinsebal (‘s Middags) De Karklingels
  

FEBRUARI  
  
4 Snert toernooi TCO
8 Muziekmiddag De Zonnebloem
11 Klingelbal De Karklingels
14 Kienen KBO
16 Carnavalsavond KBO
18 Verkoop caravalskrant De Karklingels
19 Wagenoverdracht en receptie Prins De Karklingels
22 Ziekenbezoek De Karklingels
24 Schoolcarnaval De Karklingels
25-28 Carnaval De Karklingels
  

MAART  
  
14 Kienen KBO
15 Smakt (3-Dorpen) KBO
18 Lentetoernooi TCO
28 Jaarvergadering KBO
  

APRIL  
  
4 Fietstocht KBO
11 Kienen KBO
13 Lentewandeling KBO
12 Kienen De Zonnebloem
  

MEI  
  
14 Eerste Communieviering (10.30 uur) Parochie
16 Kienen KBO
21 Mariaviering KBO
30 Fietstocht & Picknick KBO
  

JUNI  
  
13 Kienen KBO
14 Midgetgolf (3-Dorpen) KBO
14 Luchtmachtbasis De Peel De Zonnebloem 



SVO VOETBAL 
 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
zaterdag 3 december 2016    
S.V. Oostrum JO19-1 ST SVEB/Sporting S.T. JO19-1 3 - 1  
ST Sporting S.T./SVEB JO17-1G   -   S.V. Oostrum JO17-1 6 - 0  
S.V. Oostrum JO17-2G S.V. Brandevoort JO17-2 afgelast  
ST Sporting S.T./SVEB JO17-2G   -   S.V. Oostrum JO17-3 6 - 4  
S.V. Oostrum JO15-1 Sportclub Irene JO14-1 6 - 1  
ST SV United/BVV'27 JO15-3G   -   S.V. Oostrum JO15-2G 3 - 2  
RESIA JO13-1 S.V. Oostrum JO13-1G 8 - 0  
SVEB JO11-1G S.V. Oostrum JO11-2 6 - 0  
Wittenhorst JO11-7G S.V. Oostrum JO11-3G 1 - 2  
S.V. Oostrum JO11-4 ST Meterik/America JO11-3 2 - 3  
S.V. Oostrum JO9-1 FCV-Venlo JO9-1 0 - 1  
Merselo JO9-1G S.V. Oostrum JO9-2 1 - 0  
Leunen JO9-4 S.V. Oostrum JO9-3 0 - 1 Supporter van de week Gijs Wijnhoven 
    
Programma    
zaterdag 10 december 2016    
S.V. Oostrum JO19-1 ST Meterik/America JO19-1 14:30  
Rood Wit'62 JO17-3 S.V. Oostrum JO17-2G 15:00  
SVOC'01 JO17-1 S.V. Oostrum JO17-3 14:30  
S.V. Oostrum JO15-2G Ysselsteyn JO15-2 12:00  
Deurne JO11-2G S.V. Oostrum JO11-1 11:00  
S.V. Oostrum JO11-2 Olympia'18 JO11-3 9:00  
Olympia'18 JO11-7G S.V. Oostrum JO11-4 9:15  
S.V. Oostrum JO9-2 SVEB JO9-1G 11:00  
S.V. Oostrum JO9-3 SV Venray JO9-6G 11:00  
    

Senioren    
 
Uitslagen    
zaterdag 3 december 2016    
Melderslo Vet. S.V. Oostrum Vet. afgelast  
zondag 4 december 2016    
S.V. Oostrum 1 DSV 1 afgelast  
Vitesse'08 3 S.V. Oostrum 2 afgelast  
S.V. Oostrum 3 Hegelsom 2 afgelast  
IVO 5 S.V. Oostrum 5 1 - 2  
Heijen VR1 S.V. Oostrum VR1 6 - 0  
    
Programma    
zondag 11 december 2016    
SVEB 1 S.V. Oostrum 1 14:15  
S.V. Oostrum 2 SV Venray 4 12:00  
Sparta'18 3 S.V. Oostrum 3 12:00  
S.V. Oostrum 4 America 3 10:00  
S.V. Oostrum 5 GFC'33 4 10:00  
S.V. Oostrum VR1 Elsendorp VR1 12:00  
    

Let op: aanvangstijd S.V. Oostrum 1 is 14:15 uur! 



 

 

 

 

 

 
 

Op 25 en 26 december kunt u bij Restaurant De Wellsche Hut genieten van 
het 4 gangen kerstdiner. Twee dagen vol heerlijke gerechten met de grootste 
zorg bereid uit verse lokale producten. Onze gastvrije bediening staat voor u 
klaar om er een onvergetelijke ervaring van te maken. Om u zo goed mogelijk 

van dienst te zijn adviseren wij om van tevoren te reserveren. 
 

Kerst keuzemenu €35,95 p.p. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 2e kerstdag verzorgen wij een uitgebreid luxe kerstontbijt vanaf 10.00 uur 
voor € 14,75. Op 2e kerstdag is het ook mogelijk om naast ons kerstmenu ook van 

onze lunchkaart (tot 17.00 uur) of van onze A la carte kaart te dineren.  

Voorgerechten 

 Carpaccio van tonijn met truffelmayo 
 Toast met wilde paddenstoelen en kaas 

overbakken 
 Wildsalade met een chutney van vijgen 

en vosbessen 

Soepen 

 Heldere ossenstaartsoep met 
kerststerren 

 Pompoensoep met stukjes zalm 
  

Hoofdgerechten 

 Gevulde varkenshaas met brie               
en warme kersen 

 Hertenbiefstuk met een zoetzure 
wildsaus 

 Porcsteak met een krachtige 
marnemosterdsaus 

 Krokante kabeljauw uit de oven  
met een romige wittewijnsaus 

Kerstdessert en Koffie 

Restaurant                     
De Wellsche Hut               

Well (L) 

 

De Wellsche Hut // Wezerweg 13 // 5855 EM Well // 0478-501546 // info@dewellschehut.nl 


