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Oostrum is gezegend met een rijk verenigingsleven.  
Dagelijks zijn er vrijwilligers van verenigingen en organisaties actief bij de organisatie van activiteiten voor 
jong en oud. Voor de ouderen in ons dorp maakt de KBO  ieder jaar een gevarieerd programma. En wie wordt 
niet blij van het gekrioel van onze jeugdvoetballertjes die onder leiding van heel veel vrijwilligers wekelijks een 
training en een wedstrijd in een heuse competitie met de omliggende dorpen afwerken.  We hebben een 
harmonie, een zangvereniging een sportvereniging. Kortom, voor bijna iedereen die aan een activiteit deel wil 
nemen, is er aanbod voorhanden. Naast de ontspanning en het plezier die het organiseren van en het 
meedoen aan een activiteit met zich mee brengt, is het voor de leefbaarheid van een gemeenschap belangrijk 
dat mensen met elkaar in kontakt komen. Waar het vroeger vanzelfsprekend was dat iedereen elkaar kende is 
dit inmiddels al lang niet meer het geval.  Extra initiatieven zijn daarom nodig om de samenhang in een dorp 
te behouden en te versterken. Een goede samenwerking maakt verenigingen krachtiger, wat weer een 
positieve invloed heeft op de leefbaarheid van een gemeenschap en daarmee op het welzijn van zijn 
inwoners.  
 
In 2016 is er een platform (het huiskamerproject) ingesteld om te onderzoeken hoe de samenwerking tussen 
de diverse verenigingen beter vormgegeven en gestructureerd kan worden.  Recent is een inspiratieavond 
gehouden waarin verrassende ideeën voor verdere samenwerking naar voren zijn gekomen, die de komende 
maanden zullen worden uitgewerkt. Wij houden u daarvan op de hoogte.   

Daarnaast is het Platform bezig om initiatieven te ontwikkelen om eventuele hulpvragen van dorpsgenoten – 
in de breedste zin van het woord - boven tafel te krijgen.  Er is een vrijwilligerspool opgericht die u kan helpen 
om uw hulpbehoefte te verduidelijken en met u te kijken welke stappen gezet kunnen worden om in uw 
hulpvraag te voorzien. U kunt één van de vrijwilligers van de pool op de volgende manier bereiken: 

 Er is een tweewekelijks inloopspreekuur in de Watermolen waar de hulpvraag kan worden besproken  
 Er is een mailadres in de lucht- Vraagbaak@dorpsraadoostrum.nl  
 Er is een telefoonnummer geopend: 0478-206966 wat kan worden ingesproken.  
 Aan een website of app wordt gewerkt 

Hebt u zelf nog suggesties of wilt u als vrijwilliger meedoen, meld u zich dan bij de dorpsraad: 
Vraagbaak@dorpsraadoostrum.nl  



ZATERDAG  2 December 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

 
 

 

 

Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend,                    
de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten.                        

Voor Spoedrecepten van uw Apotheek kunt u 
buiten openingstijden terecht bij een Huiartsenpost. 

0900 – 8818  
Bij een melding van vernieling                                         

of overlast dan kunt u  zich wenden tot de 
gebiedsmentor van de Politie Noord-Limburg,                                                

Dhr. Pim Hoevenaars.                                                                                                                                                                                  
  

 

 

Bereikbaar via  

GEEN SPOED, WEL POLITIE ?                                        

0900 – 8844 
Hinder of overlast in de openbare ruimte,                                  

of als u vragen of meldingen van praktische aard                       
zoals b.v. Losliggende stoeptegels, gevaarlijke                     

obstakels e.d. met de: 

GEMEENTE VENRAY       

   523333 

WEEKENDDIENSTEN                                                                     
HUISARTSEN & APOTHEEK 

MELDINGEN                                                                     
AMBULANCE-POLITIE                                                           
GEMEENTE VENRAY 

 

DATUM   TIJD         LOCATIE 
                                                                                                                                                      
29 nov   11.00 tot 12.00   Oesterham                                                                                                                                        
13 dec   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
27 dec   11.00 tot 12.00   Watermolen

2 dec. 09.00u. Inzamelen oud papier
4 dec. 18.30u. Repetitie jeugdorkest                           
  (de Baank Leunen)

20.00u. Repetitie orkest 
6 dec. 13.30u. M4L blokfluitgroep
 14.30u. M4L instrumentengroep
 15.45u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it

20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 

16 dec. Inzamelen oud papier
16 dec. Kerstconcert
24 dec. Opluistering Kerstvieringen
30 dec. Inzamelen oud papier



Zondag 3 dec. Advent: 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Gemengd Koor)   

 Piet en Mien Direks-Hellegers, 
 Antoon en Wilhelmina Verheijen, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.       

Dinsdag 5 dec. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)

 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.            
                           
              

Vooraankondiging: 
 
We zijn van plan om dit jaar weer het kerstverhaal samen met de kinderen uit te beelden, met muziek en spel. 
 
Wanneer:  zondag 24 december om 15.00 uur in de kerk van Oostrum. 
 
Iedereen is van harte welkom! 
 
In de aanloop naar Kerstmis komen er op verschillende manieren 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 … omdat het nog ver weg is 
kunnen de mensen dit vast in de agenda zetten. 
 
We hopen dat er weer, net als vorig jaar, veel mensen komen kijken en mee gaan doen! 
 
Vragen? Of leuke ideeën? Meldt dit dan even bij de werkgroep.  
 
Werkgroep kerstspel: Meneer pastoor, Helga Cornelissen, Liedy Janssen en Leonie Roth. 
 
 



Wij passen uw woning aan naar al uw wensen. 

Ander huis gekocht? 

1. Renovatie of vernieuwing keuken. 
2. Renovatie of vernieuwing badkamer en/of toilet 
3. Nieuwe tegelvloer met vloerverwarming. 
4. Inclusief alle werkzaamheden vanaf het slopen. 

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

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

www.keuken-badwinkel.nl



Music for Life – harmonie SMT 
 
 

Naar aanleiding van enkele reacties op ons mooie optreden op de hobbybeurs in Oostrum op 12 november 
zijn wij van plan om een nieuwe groep van beginners op te starten. 
Maar ook aansluiting bij de bestaande groepen is mogelijk. 
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  
 
 

 
Creatieve middag, kerstengeltjes maken 
 
 

Datum:  maandag 4 december 
Aanvang: 13.30 uur 
Opgave:  uiterlijk vrijdag 1 december bij Tonny Duijn, email:     
 secr.kbo.oostrum@hotmail.com, tel. 584396 
Meenemen: niets, voor materiaal wordt gezorgd 
 
We gaan kerstengeltjes maken.  
 
Wilt u liever kaarten maken, breien, haken of gewoon gezellig een kopje koffie drinken, u bent van harte welkom.  
 
Kom vrijblijvend naar de Watermolen.  
 
Wij zien u graag  maandag 4 december 
  
 
 





                   

POP-Station tbv Glasweb komt langs het 
spoor aan het zandpad in het verlengde van de Ooster Thienweg. 

 
Beste inwoners van Oostrum 
 
Zoals u weet gaat er een glasvezelnetwerk aangelegd worden in Oostrum, de voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.           
Er dienen o.a. zogenaamde POP-stations geplaatst te worden. Een POP-Station (Point Of Presence) is vergelijkbaar met een 
elektriciteitshuisje: het is een hoofdverdeelstation van waaruit de glasvezelkabels de woonwijken in gaan. (zie foto 1) 
 
De gemeente Venray bepaalt waar deze komen te staan, daarin hebben burgers in principe geen inspraak. 
Echter heeft het Glasweb team Oostrum letterlijk veldwerk verricht en gekeken naar een geschikte locatie die geen 
omwonenden tot last zal zijn. Er is bepaald dat het POP-station aan het verlengde van de Ooster Thienweg buiten de 
bebouwde kom aan het zandpad zal worden geplaatst. (zie foto 2) 
 
Heeft u vragen over de bepaling omtrent het POP-station neemt u gerust contact op met: glasweb@dorpsraadoostrum.nl  
 
Foto 1: POP (LxB: ~3x~2meter)                                        Foto 2: Locatie aan zandpad 
                        

 
Oliebollenactie 2017.  
 
 
 

Op dinsdag 14 november verraste bakkerij Verdeuzeldonk uit Wanssum alle Zonnebloem gasten 
en hun vrijwilligers met 2 oliebollen per persoon.  
De vrijwilligers zorgden dat iedere gast dit lekkers aan huis ontving. Vers gebakken en heerlijk passend bij de tijd van het 
jaar. De oliebollen werden overal enthousiast en dankbaar ontvangen in de bijgeleverde zakjes, waarbij een waardebon 
was toegevoegd om bij bakkerij Verdeuzeldonk wat lekkers te kopen met korting.  
En daar maakt natuurlijk iedereen gebruik van! 
Bakkerij Verdeuzeldonk namens Bestuur, Vrijwilligers en Gasten van Zonnebloem Oicastrum  
"Hartelijk Dank" voor deze prachtige bijdrage aan onze vereniging. 
 
 
 





“ Zo zorgen we in ons dorp voor elkaar “

OOSTRUMS PLATFORM
Wat doet het platform?
Het helpen om mensen met elkaar in verbinding te brengen.

Hoe werkt het platform?
• Tweewekelijks inloop spreekuur in de Watermolen 

waar de HULPVRAAG besproken kan worden
• U kunt met uw HULPVRAAG of HULPAANBOD 

terecht op:
• Telefoonnummer: 0478-206966 (bericht inspreken)

• Ons emailadres: vraagbaak@dorpsraadoostrum.nl  
We nemen dan contact met u op.

P.s. Aan een website/ App wordt gewerkt

Dit initiatief wordt ondersteund door: 

Voor en Door Oostrum
Vraag      + Aanbod     = HULP = SAMENWERKEN





  
 

 DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM 
 
 

  Kerstavond 
 
 
 
Datum:  donderdag 21 december 2017 
Plaats:  D’n Oesterham 
Aanvang:           18.30 uur. 
 
21 december vieren wij onze kerstavond 
                      een bijzondere viering 
    met aandacht voor ons 85-jarig bestaan 
    met een programma, met aandacht voor 
 

- muziek 
- een gedicht 
- de innerlijke mens (dus met een lege maag komen) 
- de unieke kerstsfeer 

 
Wil je erbij zijn, geef je dan op……………………… 
voor 10 december bij Hanny Delbeck via de mail 
secr.zijactiefoostrum@hotmail.com  of telefonisch nr. 580156 
 
 
Graag tot dan. 
 
Bestuur ZijActief Oostrum 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
: 

 
Mannelijke inwoners van Oostrum 

 
 
 
 

De Aostrumse Zangkompeneej is op zoek naar versterking.  
Alle mannenstemmen zijn welkom van tenoren tot bassen. 
Iedere woensdagavond repeteert het koor in Back in Time van 20.30 tot 22.30 uur.  
Het koor staat onder de bezielende en inspirerende leiding van Kenny Jansen met een vlot en modern 
repertoire. Serieus oefenen en gezelligheid gaan bij het koor hand in hand. 
Interesse om het zingen weer eens op te pakken en de sociale contacten uit te breiden?                                                          
Kom dan eens vrijblijvend binnenwandelen op onze repetitieavond of neem contact op met een van onze 
koorleden of de secretaris Toon Derks (0478-586418 / 0626491233) 
 
 
 



 

Effe ’n weetje ; 
 

ALLE kinderen en jongeren onder de 18 jaar kunnen 18x per jaar 
zonder kosten naar de fysiotherapeut 

- Meer informatie op onze website 

 
 
 

’t Is maar dat je het weet ;  
 
Volwassenen krijgen hun fysiotherapie behandelingen meestal 
betaald vanuit hun aanvullende verzekering. 
Bent U aanvullend verzekerd ? Zo ja, denkt U dat dit voldoende is 
voor 2018 ? 
 

- Meer informatie op onze website 
 

 

Effe checken ; 
 

Ook na een operatie worden de eerste 20 fysiotherapie 
behandelingen vanuit de aanvullende verzekering betaald. 
Tenminste als u voldoende aanvullend verzekerd bent. 
 

- Meer informatie op onze website 

 

 

 

 

www.fysiotherapiezwiers.nl                    www.fysioraadhuis.nl 

             
            
            
     www.hofseveld.nl      
     



                                       30 november 2017 

Hallo kinderen. 
 

Nou dat was mij het dagje wel, 
maar alles wat mooi is gaat te snel. 

Die intocht was grandioos, echt klasse, 
hoe jullie Sint, wisten te verrassen. 

 
Amper met de trein gearriveerd, 

werd ik door honderden kinderen getrakteerd. 
Op een spontane ontvangst, helemaal compleet, 

met handjes, tekeningen en knuffels bij de vleet. 
 

Toen, op naar Den Oesterham om feest te vieren, 
wat wist de commissie die zaal mooi te versieren. 

Het programma, wat zij daar wisten te presenteren, 
deed  mij regelmatig vanuit onze stoel opveren. 

 
En wat te denken van het  jeugdorkest, 
ook die deden weer hun uiterste best. 

Het mocht er allemaal zijn, waarvan wij allen genoten, 
niet alleen de kinderen,  maar ook de groten. 

 
Aan alle moois komt een einde, dat doet zeer, 

als het aan mij ligt, herhalen wij dit nog een keer. 
Op  4 december, op de Meulenbeek zijn wij weer paraat, 

zorg dat je daarbij bent, kom zeker niet te laat. 
 

Nu neem ik even de tijd om na te genieten, 
bij een kopje koffie, samen met de pieten. 

Hopen jullie snel weer ergens tegen te komen, 
op klaarlichte dag of misschien wel in je dromen. 

 
 
 

Groetjes van Sint en de Pieten 
 
 



      Oostrum 2 revancheert zich                                                                                      
niet na debacle van vorige week 

Waar er vorige week een ruime nederlaag werd 
geleden tegen SSS’18, wachtte vandaag de bijna 
hekkensluiter van de competitie, Wittenhorst 5, in 
Horst. Op papier zou er dus in 99% van de gevallen 

een 2’tje op het toto formulier worden ingevuld, maar onze competitie is zo onvoorspelbaar als de fitheid van “t twed” 
op de zondagochtend, waardoor er ook deze wedstrijd geen enkele zekerheid bestond over de eventuele uitkomst 
ervan. Oostrum trad aan in de welbekende 4-4-2 met in de punt van de aanval Stan “Stencil” Litjens en de 
gelegenheidsspits Joep “Ayoubtoep” Cornelissen, gedegradeerd tot het tweede elftal dit weekend. Oostrum kwam er 
eigenlijk de gehele eerste helft weinig aan te pas, maar doordat Wittenhorst ook weinig tot niks creëerde was de eerste 
helft nog saaier dan het WK curling. Toch werden de kleedkamers in de rust niet opgezocht met een 0-0 stand. Na 
ongeveer 25 minuten werd een van de spaarzame aanvallen deze helft in de rebound afgemaakt door de rechterspits 
van Wittenhorst, nadat keeper Ralph Kessels op het eerste schot nog goed redding had gebracht. Ook 1-0 was in dit 
geval niet de ruststand omdat de Oostrumse keeper last had van een hete aardappel, in het Oostrumse voetbaljargon 
ook wel een “plummetje” genoemd. Met een 2-0 achterstand zocht Oostrum dus de kleedkamers op voor de rust. 
Oostrum kwam de tweede helft met een drietal nieuwe namen het veld op. Met name het brengen van Tom Janssen 
was een tactische meesterzet van de technische staf. Hierdoor kwam er iets meer snelheid in het spel waardoor de 
tweede helft een stuk minder saai werd dan de eerste. Oostrum creëerde desalniettemin nog steeds niet veel kansen, 
maar er werd in ieder geval meer strijd getoond. En een diepe bal op invaller Max van Goch werd door de linksback van 
Wittenhorst feilloos over zijn eigen keeper gelobd waardoor Max simpel binnen kon tikken. Dat de keeper van Horst 
keihard “keeper!” riep was de linksback ‘even’ ontgaan. Er gloorde dus weer hoop in Oostrumse harten. Giel 
Oudenhoven mocht na gewisseld te zijn in de rust ineens weer gaan warmlopen zonder dat de reden hiervan echt 
duidelijk was. Totdat ineens iedereen de dug-out ontvluchtte vanwege de erbarmelijke lucht die Giel had achtergelaten 
na een prima avond uit. Het bleef helaas voor hem bij warmlopen want hij is niet meer binnen  de lijnen gekomen. Niet 
veel later werd er wel ineens om een wissel gevraagd door Jep Linders. Ook hiervan was de reden niet helemaal 
duidelijk totdat hij met een laatste krachtinspanning de magische woorden sprak: “Ik ben kapot!”. U begrijpt dat hij de 
negentig minuten gewoon heeft volgemaakt. Oostrum bleef het proberen, maar het wilde maar niet lukken, zelfs toen 
er achterin 1-op-1 werd gespeeld, waardoor er inherent hieraan gaten vielen, waar zelfs Patricia Paay jaloers op is. In 
een van die gaten dook de snelle linkerspits van Wittenhorst een kwartier voor tijd waar uiteindelijk ook de bal kwam. 
Ralph Kessels probeerde een doelpunt nog te voorkomen maar zoals het een oude diesel betaamt, duurt dat even 
voordat die op gang is, waardoor de spits hem simpel voorbij liep en bal in het lege doel schoof. De buit was binnen 
voor Wittenhorst, maar doordat ze noodgedwongen moesten wisselen en Jeroen Verhoeven en Jack Black binnen de 
lijnen kwamen, was er toch nog een beetje spanning van het gezicht van de Horster trainer af te lezen. Dit bleek 
onnodig want Oostrum heeft op een aantal afstandsschoten na verder weinig meer gecreëerd en daardoor bleven de 
punten in Horst. Duur puntenverlies dus met het oog op volgende week zondag, waar koploper IVO 4 op bezoek komt. 
Aanvang wedstrijd: 12:00 uur op sportpark de Spar in Oostrum.   

 



SVO VOETBAL 
 
Jeugd    
 
Uitslagen    
zaterdag 25 november 2017    
S.V. Oostrum JO19-1 Ysselsteyn JO19-2 afgelast  
S.V. Oostrum JO17-1 Leunen JO17-1 afgelast  
S.V. Oostrum JO15-2G Leunen JO15-2G afgelast  
Volharding JO13-2G S.V. Oostrum JO13-1G 1 - 0  
Melderslo JO11-1G S.V. Oostrum JO11-1 0 - 6 Speler van de week Sven Steeghs  
ST Meterik/America JO11-3G S.V. Oostrum JO11-3G 4 - 2  
S.V. Oostrum JO9-2 Sparta'18 JO9-3G afgelast  
Sparta'18 JO9-6G S.V. Oostrum JO9-3 1 - 7 Speler van de week Jip Hoex 
S.V. Oostrum JO8-1 Sportclub Irene JO8-3 afgelast  
ST HRC'27/Stormvogels'28 JO8-1 S.V. Oostrum JO8-2 8 - 7 Speler van de week Tim Rambags 
SVOC'01 JO7-1/SVOC'01 JO7-2   -   S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 afgelast  
SV United JO7-3    -    S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 4 - 4 Speler van de week Jan Kessels 
    
Programma    
zaterdag 2 december 2017    
S.V. Oostrum JO19-1 SVOC'01 JO19-1G 14:30  
SV Venray JO17-3 S.V. Oostrum JO17-1 15:00  
ST Volharding/Sambeek JO15-2 S.V. Oostrum JO15-1 11:30  
S.V. Oostrum JO15-2G ST Volharding/Sambeek JO15-5 13:00  
S.V. Oostrum JO13-1G MVC'19 JO13-2 10:00  
Wittenhorst JO13-4 S.V. Oostrum JO13-2 09:00  
S.V. Oostrum JO11-1 SV Venray JO11-6 09:00  
S.V. Oostrum JO11-2 Leunen JO11-3G 09:00  
S.V. Oostrum JO11-3G SVEB JO11-3M 09:00  
S.V. Oostrum JO9-1 S.V. Oostrum JO9-2 11:00  
S.V. Oostrum JO9-3 Grashoek JO9-1 11:00  
MVC'19 JO8-1 S.V. Oostrum JO8-1 10:30  
S.V. Oostrum JO8-2 Hapse Boys JO8-1 11:00  
S.V. Oostrum JO8-3 IVO JO8-1 11:00  
SVOC'01 JO7-1/SVOC'01 JO7-2    -   S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 10:30  
    

Senioren    
 
Uitslagen    
zaterdag 25 november 2017    
SV Lullingen Vet. S.V. Oostrum Vet. afgelast  
zondag 26 november 2017    
S.V. Oostrum 1 Leunen 1 afgelast  
Wittenhorst 5 S.V. Oostrum 2 3 - 1  
S.V. Oostrum 3 Ysselsteyn 4 afgelast  
Sporting S.T. 2 S.V. Oostrum 4 afgelast  
Wittenhorst 10 S.V. Oostrum 5 4 - 2  
S.V. Oostrum VR1 Melderslo VR1 afgelast  
    
Programma    
zaterdag 2 december 2017    
GFC'33 Vet S.V. Oostrum Vet. 16:30  
zondag 3 december 2017    
Hegelsom 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
S.V. Oostrum 2 IVO 4 12:00  
Resia 2 S.V. Oostrum 3 11:30  
S.V. Oostrum 4 ZSV 7 10:00  
S.V. Oostrum 5 IVO 6 10:30  
FCV VR 1 S.V. Oostrum VR1 13:00  
    
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

    SLAGERIJ                                                                                                        

   Ysselsteynseweg 48, Ysselsteyn, www.edelbrons.nl    Tel. 06 - 20542128 
        

Wij zijn geopend op: 
 

   Donderdag en Vrijdag van 10.00 - 17.00 uur Zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

In week 48 is in de aanbieding: 
 

4 HERTENBIEFSTUK 
 

4 HERTENBURGERS 
 

4 HERTENWORSTJES 
 

500 GR. HERTENGOULASH 
 

SAMEN VOOR € 19,90 
 

                    Activiteitenkalender   2017 
  

NOVEMBER  
  
24 Zitting De Karklingel
25 Zitting De Karklingel
26 Intocht Sinterklaas 
27 Computeren KBO
  

DECEMBER  
  
4 Knutselen KBO
11 Computeren KBO
12 Presentatie “Voedselbank” Zijactief
12 Kienen KBO
14 Kerstviering KBO
16 Kerstconcert (Leuen & Oostrum) Harmonie
20 Kerstmiddag De Zonnebloem
21 Kerstavond Zijactief
  



   Secretariaat: 
   Valkenkampstraat 20, 5807 AN Oostrum 
   Tel. 0478 – 584396 / 06 28151705 
   Email: secr.kbo.oostrum@hotmail.com 
 

Kerstmiddag samen met basisschoolkinderen 
 
Datum: vrijdag 22 december 
Aanvang: 13.30 uur (tot 15.00 uur) 
Locatie: De Watermolen 
Opgave: uiterlijk 5 december bij: Els Hermsen tel. 511405  
  of via mail: elshermsen@gmail.com 
 
Leden KBO 
 
Wij hebben na de heropening van de Watermolen een mooie verbinding gemaakt met de basisschool:                     
VERBINDING JONG – OUD. 
Vorig jaar hebben we derhalve een aantal leuke activiteiten met de leerlingen van de Meulebeek op touw gezet. 
Een heel mooi succes was de kerstmiddag, georganiseerd door juffrouw Jenny met haar klas. We hebben bingo 
gespeeld en de kinderen hebben kerstliedjes gezongen onder het genot van koffie met een kerstkoek. 
 
Dit jaar willen we weer een Kerstmiddag organiseren, nl op  
vrijdagmiddag 22 december van 13.30 uur – 15. 00 uur in de Watermolen. 
 
Er komen die middag ongeveer 25 kinderen met hun juf. Het zou fijn zijn, als we dit aan kunnen vullen met ongeveer 
hetzelfde aantal KBO-ers.  In verband met de zitplaatsen is 25  het maximum aantal deelnemers van de KBO.  
 
Dus geeft u snel op, want vol is vol. 
 
Graag voor 5 december laten weten of u komt. Dan hebben we nog ruimschoots de tijd om het een en ander te 
organiseren. 
 

   Hulp op basisschool bij crea-middagen 
 
 
De basisschool organiseert elk jaar een aantal crea – middagen. In kleine groepjes ( 6–10 kinderen ) gaan de kinderen 
aan de slag met zeer diverse activiteiten. 
Het is echter steeds moeilijker om hiervoor ouders te vinden om een groepje kinderen te begeleiden. De school heeft 
gevraagd of wij als KBO hierin iets kunnen betekenen:  bv. met een groepje spelletjes doen, bakken, jeu de boules, quiz, 
met hout, knutselen, voorlezen. Kortom het kan van alles zijn. Een groepje begeleiden is al voldoende. 
 
De crea- middagen zijn: 
Donderdagmiddag  25 januari: groep 1 t/m 4 
Vrijdagmiddag 26 januari: groep 5 t/m 8 
Donderdag 12 april: groep 1 t/m 4 
Vrijdag 13 april: groep 5 t/m 8  
 
Als u een leuk idee hebt om met een groepje kinderen te doen, dan kunt u dit aangeven.                                                                
Alleen begeleiden met een activiteit is ook al fijn. 
 
Wilt u graag een keer helpen, laat het weten aan Els Hermsen ( tel. 0478 – 511405 of via de mail: 
elshermsen@gmail.com 
 
Het zou jammer zijn als dit op school gaat verdwijnen. De kinderen zullen u dankbaar zijn. 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Voor het eerst in haar bestaan geeft onze Harmonie SMT een speciaal kerstconcert. 
 
Het kerstconcert wordt heel bijzonder ook door de omvang van het orkest. Door een samenwerking 
met Harmonie St. Catharina uit Leunen-Veulen-Heide zal zowel in de kerk van Oostrum als in de 
kerk van Leunen gezamenlijk worden opgetreden in één groot harmonieorkest van ca 80 
muzikanten. 
 
Het programma omvat deels het bekende kerstrepertoire maar ook andere sfeervolle muziek 
waardoor een afwisselend programma geboden wordt. Het geheel wordt ondersteund door een 
zanger en zangeres, beide uit Oostrum. Dat zijn Ben Rühl en Marly de Haart, waarmee ons orkest al 
veel ervaring heeft opgedaan. 
 
Het orkest staat onder leiding van Henk Houben. 
 
Het belooft een sfeervolle avond te worden in onze kerk met haar prachtige akoestiek en de mooie 
ambiance. 
 
Het concert vindt plaats op zaterdag 16 december vanaf 19.30 uur. Het programma duurt ongeveer 
anderhalf uur.  
 
De entree is gratis.  
 
Omdat de Harmonie natuurlijk ook kosten maakt voor dit concert zal achter in de kerk een 
collectebus staan waarin geheel vrijwillig een bijdrage  kan worden gegeven. 
 
U bent van harte welkom ! 
 
 



                           Activiteitenkalender   2018 
  

JANUARI  
  
7 Liedjesmiddag (D’n Oesterham) De Karklingel
13 Prinsebal (D’n Oesterham) De Karklingel
13 Start Jubileumjaar (100 Jaar) Harmonie
18 Jaarvergaderig & Kienen Zijactief
21 Jeugdprinsebal De Karklingel
27 Klingelbal (D’n Oesterham) De Karklingel
27 Snerttoernooi TCO
  

FEBRUARI  
  
1 Carnavalsavond KBO
2 Receptie Jeugdprins De Karklingel
3 Krantverkoop De Karklingel
4 Receptie Prins De Karklingel
10_13 Carnaval De Karklingel
21 Muziekmiddag De Zonnebloem
  

MAART  
  
4 Rommelmarkt Harmonie
14 Quiz (Smakt) Zijactief
17 Lentetoernooi TCO
17 Potgrondactie Harmonie
20 Jaarvergadering KBO
21 Anturiumkwekerij Peelen De Zonnebloem
28 Anturiumkwekerij Peelen De Zonnebloem
  

JUNI  
  
27 Kasteeltuinen Arcen De Zonnebloem
  

AUGUSTUS  
  
22 ????????????????????? De Zonnebloem
  

OKTOBER  
  
24 Edah museum Helmond De Zonnebloem
  

NOVEMBER  
  
3 Evenement (100 jaar) Harmonie
  

DECEMBER  
  
19 Kerstviering De Zonnebloem




