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Uitnodiging thema-avond: INBRAAKPREVENTIE 
 

Beste inwoners van Oostrum, 
 

Graag nodigen we u bij deze uit voor de openbare thema-avond van  
de Dorpsraad op dinsdag 12 december in D’n Oesterham.  
 

De agenda ziet er als volgt uit: 
 

19.45 uur zaal open 
20.00 uur opening door voorzitter & voorstellen wijkagent Pim Hoevenaars 
20.10 uur ZEER CONFRONTERENDE presentatie over Inbraakpreventie door een 
                 inbraak professional……… 
21.15 uur presentatie door de werkgroep WhatsApp Buurtpreventie 
21.30 uur vraag & antwoord sessie  
22.00 uur einde bijeenkomst 
 

Graag zien we u allen op 12 december in D’n Oesterham!!!!!! 
 

                                                                         



ZATERDAG  16 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                                                                 

13 dec   11.00 tot 12.00    De Watermolen                                                                                                                                       
 27 dec   11.00 tot 12.00   De Watermolen

11 dec. 18.30u. Repetitie jeugdorkest 
  (d”n Oesterham)

20.00u. Repetitie orkest 
13 dec. 13.30u. M4L optreden in Vierlingsbeek
 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 10 dec. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Koor Harmony)    

 jaardienst Jo Pouwels-Tijssen,  
 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 12 dec. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor) 

Donderdag 14 dec. 11.00 uur: Kerstviering KBO-Oostrum (Pastoor) (blokfluitgroep)
 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.         
 

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. 
 
                       Activiteitenkalender   2017 

DECEMBER  
  
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
22 Kerstviering (Samen met lagere school) KBO   





                                                            7 december 2017 

 
Hallo Aostrumse kinderen. 

 
Wij dobberen rustig terug naar Spanje, 

nee, op de terugweg geen poespas of franje. 
Het gaat allemaal heel stilletjes aan jullie voorbij, 

wij hebben het superleuk gehad en zijn blij. 
Vele mooie herinneringen hebben we mee terug genomen, 

hier zullen wij nog vaak van genieten en over dromen. 
 

We zullen alles op een rijtje gaan zetten, 
waar wij het volgend jaar beter op moeten letten. 

Nu we op de terugweg zijn kan ik er wel over praten, 
wilde het niet doen, maar kan het toch niet laten. 

 
Foutjes worden er gemaakt, en kunnen pijnlijk zijn, 

zoals met de nieuwe schoenen van Carlijn. 
Die had ze keurig bij de achterdeur gezet, en toen, 

heeft de nieuwe schoenzetpiet ze mee genomen, die oen. 
Carlijn stond met de mond vol tanden, had verdriet, 

ze was, en heel terecht, ontzettend boos op Piet. 
Maar de schoenen zijn terecht, gelukkig maar, 
Piet had heel veel spijt, vond het ook heel naar. 

 
Amerigo, was op de Hoefslag bezig met zijn ronde, 
opeens miste hij een hoefijzer, en dat was zonde. 

Toch moest hij verder met bezorgen, maar had veel pijn. 
we hebben het niet terug gevonden, waar zou het zijn. 

De eerlijke vinder krijgt een beloning, reken maar, 
maar zal moeten wachten tot het volgend jaar. 

 
Dat was in een notendop, het Sint-Nicolaasjaar 2017, 

waarin wij weer veel hoorden, en hebben gezien. 
Genoten  van heel veel mooie dingen, werkelijk waar, 
wij zeggen”Hartelijk Dank”en tot het volgend jaar. 

 
Groetjes Sinterklaas en al zijn Pieten. 

 

  

 

 



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

Al bijna 50 jaar hét vertrouwde adres voor keuken, badkamer en tegelwerken.

Atag, Pelgrim, Etna of Siemens 
voor zeer concurrerende prijzen.

U koopt nergens goedkoper.

Nieuwe 
apparatuur 

in uw keuken?  

En…. 1. Bij ons krijgt u echte garantie  
     op het geleverde werk!
2. Montage door eigen 
     vakkundige monteurs! 

www.keuken-badwinkel.nl



GEZINSVIERING 
 
KERSTSPEL OPGAVE:   
 
Beste allemaal, 
 
Na het gezellige en sfeervolle kerstspel van vorig jaar gaan we weer een kerstspel uitvoeren. 
Wanneer:  zondag 24 december 2017 om 15.00 uur in de kerk van Oostrum. 
Iedereen is van harte welkom! 
 
We weten al welke rollen er allemaal zijn: 

- Verteller  
- Gabriel 
- Maria 
- Jozef 
- Soldaat 
- Herbergier 
- Herder 1,2,3 
- Koning 1,2,3 
- Engeltjes, het liefste een heleboel…  

Heb je zin om mee te doen? 
Kinderen in alle leeftijden kunnen mee doen!! 
Geef je dan vanaf nu op via een briefje, mailtje, appje bij: 
 
Liedy Janssen: liedypierrejanssen@ziggo.nl  06-36160116  
Helga Cornelissen: rhcornelissen@kpnmail.com  06-23719560 
Leonie Roth: jorisenleonie@home.nl   06-23130071 
 
Vermeld er even bij welke rol je graag wilt spelen. Als je dat niets uit maakt, mag je dat ook zeggen. 
We hopen dat er veel mensen komen kijken en mee gaan doen! 
 
Hartelijke groeten, 
 
Werkgroepje kerstspel: Meneer pastoor, Helga Cornelissen, Liedy Janssen en Leonie Roth. 
 

 

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 vrijdag 22 december kenbaar maken bij:  
 

Susanne Jeucken: nr: 06-24122888 of 
Leonie Roth: nr: 06-23130071 
of via de mail: 
robsuus.thuus@gmail.com 
jorisenleonie@home.nl 
 

Bij voorbaat dank,  
Het decembercomité. 

 





                                                                                     
 
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  





“ 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



a

Deze munten zijn nog 
geldig t/m

31 december 2017.

We zien je bij  
‘t Allemanscafé

‘t Allemanscafé|Mgr. Hanssenstraat 45|Oostrum



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

 

         Kerstviering KBO op donderdag 14 december 2017   
 
 
 
 
 
Leden KBO 
 
Op donderdag 14 december 2017 nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze sfeervolle Kerstviering. 
De H. Mis begint om 11.00 uur, waarna we naar d’n Oesterham gaan. 
 
Rond 12.30 uur wordt u een lunch aangeboden. 
 (Consumpties tijdens de lunch zijn voor eigen rekening, waarvoor u bij binnenkomst muntjes kunt kopen uit de automaat). 
 
Na de lunch (rond 14.00 uur) zal Gerard van Kol een muzikaal kerstprogramma voor ons verzorgen. 
De Brabantse dialectzanger Gerard van Kol (1950) uit Liessel, of zoals hij zelf zegt: "Leissel"  
is een echte ras muzikant. Hij zal voor ons o.a (komische) Kerstliederen zingen en ook andere songs.  
Dit allemaal aan elkaar gepraat op heel leuke en gevatte wijze.  
 
De traditionele kerstkoek zal ook dit jaar niet ontbreken.  
 
We sluiten rond 16.30 uur af. 
 
Het wordt ongetwijfeld weer een mooie afsluiting van ons verenigingsjaar                                                                       
waarbij u zeker niet met een hongergevoel naar huis zult gaan. 
 
In verband met de organisatie van het geheel is het noodzakelijk dat u zich                                                                            
uiterlijk 9 december aanmeldt bij Gerry Daniels (email: gerrydaniels@home.nl)  
of via de website:  http://oostrum.dorpenvenray.nl/kbo-oostrum 
 
of: door invulling van onderstaand strookje:  
adres: Randenrade 41 te Oostrum (tel. 585287)  
 

  
 
 
Kerstviering 2017 
 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Aantal personen: ……………….. 
 





 Koor Harmony in kerk Oostrum                    
  op zondag 10 december   

 

In 1975 is dit koor door pastoor de Ceuster in Oostrum opgericht. Toen was Harmony nog een jongerenkoor en 
tweemaal per maand werd er in de kerk gezongen! Vanaf 2007 is John Wauben uit Beesel onze dirigent,                                               
en is het koor een  andere weg ingeslagen.  

Koor Harmony treedt op tijdens de H. Mis op zondag 10 december en zij zullen kerstliedjes en andere stemmige 
nummers ten gehore brengen.  Dus laat u verrassen en kom op zondag 10 december om 9.30 uur naar de kerk in 
Oostrum. 

U kunt koor Harmony ook nog horen en zien op zondag 17 december om 20.00 uur in schouwburg Venray.                         
Kaarten (€ 12,50 per stuk incl. consumptie en garderobe) zijn verkrijgbaar via www.schouwburgvenray.nl 

 

 

 

 
 

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 11 december 2017 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: 
 
Voorstelling met theaterman Henk Amuseert. 
Henk Deters schrijft zijn eigen luisterliedjes, vaak in Venray’s dialect. 
 
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. 06-53730515. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(A)    MAANDMENU VOOR 2 PERSONEN 

 
 Babi Pangang  
 Foe yong hai 
 Saté 
 Mini mini loempia's (6 stuks ) 

 
 
 

(B) MAANDMENU VOOR 4 PERSONEN 
 

 Babi Pangang  
 Foe yong hai 
 Saté 
 Mini mini loempia's (12 stuks ) 
 Ti pan kipfilet  

 
(Met Nasi – Bami of Rijst) 

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

 

   5 december ( sinterklaas ) dinsdag zijn wij gewoon geopend ! 
 

  8 december vrijdag wegens familie omstandigheden zijn wij gesloten ! 
 

 Wegens vakantie zijn wij op 17 december (zondag) t/m 30 december  
                                                                             (zaterdag) gesloten !! 
 
 Op 31 december (zondag) zijn wij weer gewoon open!     

                                                                                                                     
 1 januari 2018 (maandag) Nieuwjaarsdag serveren wij                                  

   Chinees Lopend Buffet 
                         
    In restaurant € 13,80 p.p   Vanaf 17:00 uur 

  
 

 

  
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.denschellaertwanssum.nl 



 
 
 
Groot Kerstconcert  in Oostrum 
 
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 ! 
 
 
 

 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.  
  
Presentatie Voedselbank 
 
Datum: dinsdag 12 december 2017 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang: 20.00 uur. 
 
 
 
Het bestuur nodigt alle leden van harte uit voor genoemde presentatie over  
De Voedselbank gepresenteerd door Dhr. Bert Timmermans; 
Een thema, dat in het bijzonder past in de decembermaand met daarin onze feesten Sint en Kerst, de feesten 
bij uitstek waar het gaat om en over ‘DELEN’.  
 

Dhr. Timmermans heeft ons een lijst aangereikt met producten, waar de voedselbank altijd dringend behoefte 
aan heeft. Onder andere: lang houdbare producten en persoonlijke verzorgingsproducten. 
 

Uw producten zijn van harte welkom. 
 

Graag tot dan, 
 

Bestuur ZijActief Oostrum 
 
 
 
 
 



 
     
        

 
 
31 december bakken wij oliebollen en appelbeignets volgens Ley’s recept  

 

 Wilt u graag op de laatste dag van het jaar genieten van deze traditionele eindejaar lekkernij 

 vul dan tussen 10 en 27 december onderstaande lijst in, geef deze af of doe in brievenbus   

 Mgr. Hanssenstraat 25-B en wij zorgen dat uw bestelling op oudejaarsdag klaar staat. 

 Betaling graag contant bij ophalen. 

 

 Naam: 

 Adres: 

 Telefoon nummer: 

 
 ----- oliebollen naturel      0,90 x …… = ….. bij afname 5 stuks  4 euro,  13 stuks 10 euro 

 ----- oliebollen met krenten    0,90 x …… = ….. bij afname 5 stuks  4 euro   13 stuks 10 euro 

 ----- appelbeignets       1,30 x …… = ….. bij afname 5 stuks  6 euro   13 stuks  15 euro 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Het bestellen van oliebollen betekent niet altijd dat u ze warm kunt ophalen, maar is een verzekering 
 dat het door u bestelde klaar ligt.  

 Bestelde oliebollen kunnen tussen 11.00 uur en 16.00 uur opgehaald worden. 

 

 27 december is de uiterste inleverdag van de bestellijst.!! 
 

 

Team Cafetaria ’t Fort wenst u hele fijne Feestdagen en een smaakvol maar vooral gezond 2018 

Mgr.Hanssenstraat 25-B 
Telefoon 0478 201702 
5807BA Oostrum 



 

 

 

Gevoel; dat zit van binnen 

 

Voor deze column had ik me voorgenomen te schrijven over de overlast van honden –en                
kattenpoep in Oostrum.  Overlast van dit fenomeen heeft alles met gevoel te maken. Denk aan die 
momenten dat je tijdens een wandeling weer thuiskomt met een  bruine brei tussen de groeven               
van je schoenen en je merkt dat de kat van de achterburen de zandbak van je kinderen als              
kattenbak heeft gebruikt. Of dat je de eigenaars van deze huisdieren netjes vraagt of ze de poep op 
willen ruimen en de kat binnen op de bak de behoefte willen  laten doen. Te worden uitgescholden 
of te worden genegeerd; dat voelt lekker zeg.       

Maar ik wilde het dit keer liever positief houden. Ik laat de shit graag over aan de gemeente Venray.  
Die gaat namelijk iets doen aan de overlast van hondenpoep en op dit moment worden de 
zandbakken toch niet gebruikt. Blijft wel voor alle hondenbezitters opgelet: er komen forse boetes 
voor diegenen die zich niet aan de afspraken houden. Ik ga ook niet uitgebreid schrijven over de 
inbraakgolf die ons dorp teistert en waar de buurtapp zijn dienst al heeft bewezen. Maar dat dit een 
onveilig gevoel geeft onder de inwoners; dat is zeker. Uit goed ingelichte kringen heb ik vernomen 
dat er op 12 december een avond wordt georganiseerd met het thema inbraken. Het is goed dat we 
niet stilzitten maar actie ondernemen. 

Ik wil deze column liever wijden aan het positieve gevoel; het gevoel waar een mens blij van wordt. 
Het gevoel waar je als mens energie van krijgt en misschien wel weer een beetje gelukkiger van 
wordt. Het gevoel waar ik het over heb zit van binnen en niet van buiten. 4000 mensen bezochten de 
Schouwburg in Venray voor de musical: “Zonnestroale van geluk.” 4000 mensen die met een goed 
gevoel naar huis gingen; allen waren diep geraakt. Hoe kon het toch dat het deze acteurs was gelukt 
de toeschouwers het gevoel te geven dat alles klopte. De teksten, de liedjes die hardop werden 
meegezongen, er werd veel heel veel gelachen en er waren volop herinneringen over vroegere 
tijden. De rode draad van het verhaal was slim bedacht: een liefdesverhaal en het gevoel van 
heimwee naar de mooiste plek op de wereld; je geboorteplek. Er blijft toch altijd een zwakke plek in 
je hart voor de plek waar je geboren en getogen bent, ook al ben je ver van huis. Ook ik ben gaan 
kijken en na afloop had ik het gevoel dat er niets meer mis kon gaan: het had mijn stoutste dromen 
overtroffen.  In ditzelfde weekend was de Zitting en ook hier werden de toeschouwers getrakteerd 
op prachtige teksten, liedjes en voorstellingen. Wat een creativiteit onder jong en oud in ons dorp. 
Het was een en al positiviteit: waar een kleine gemeenschap groot in is!                                                                          

En om hier mee af te sluiten: gevoel is persoonlijk en zit van binnen en soms is er maar een klein 
beetje nodig, de juiste mensen om je heen om je een fijn gevoel te geven. Zoek je momenten waar je 
een positief gevoel van krijgt. Dus zit het even tegen om wat voor reden dan ook, trap er niet in……  

 

Buuf van Het genootschap 



Een aandeel in elkaar

Bekijk de volledige uitslag op rabobank.nl/horstvenray

De Rabobank draagt clubs in de regio een warm hart toe. Tijdens de Clubkas

Campagne hebben leden van onze bank hun stem uitgebracht op 452 clubs en

daarmee € 125.000,- verdeeld. Wij bedanken onze leden voor hun steun aan de clubs!

Bedankt voor uw steun!

Samen 
doelen 
bereiken

Rabobank
Clubkas

Campagne





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstboomkwekerij Hay Jeuken 
                                       

Al bijna 40 jaar actief in de Kerstbomen 

diverse soorten 
alle maten 

zeer ruime keuze 
dagelijks van 9 tot 18 uur 

op zondag van 11.00 – 17.00 u geopend 
WELKOM!! 

 

Let op: 
Bij ons EASY FIX, 

binnen 1 minuut uw boom kaarsrecht en muurvast. 
water erbij en klaar!! 

 

Kerstboomkwekerij Hay Jeuken, Stationsweg 66, Venray  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Speciaal voor de kerstdagen bereiden wij weer 
heerlijke dessertrijst vers gemaakt van onze volle boerderijmelk. 

 
beker van 300 ml voor € 2,50 

emmertje van 1000 ml voor € 7,50 
 

Bestellen vóór 20 december en 
afhalen op zondag 24 december tussen 13 en 15 uur 

Om te bestellen: bellen of appen: 06-10680234 
 Per e-mail: info@melkveebedrijfcusters.nl 

 



SVO   VOETBAL 
 
Jeugd    
 
Uitslagen    
zaterdag 2 december 2017    
S.V. Oostrum JO19-1 SVOC'01 JO19-1G 1 - 1  
SV Venray JO17-3 S.V. Oostrum JO17-1 4 - 5  
ST Volharding/Sambeek JO15-2 S.V. Oostrum JO15-1 1 - 6  
S.V. Oostrum JO15-2G ST Volharding/Sambeek JO15-5 1 - 19  
S.V. Oostrum JO13-1G MVC'19 JO13-2 3 - 0  
Wittenhorst JO13-4 S.V. Oostrum JO13-2 2 - 5  
S.V. Oostrum JO11-1 SV Venray JO11-6  3 - 1 Speler van de week Bram Verstappen 
S.V. Oostrum JO11-2 Leunen JO11-3G 9 - 1 Speler van de week Gijs Wijnhoven 
S.V. Oostrum JO11-3G SVEB JO11-3M 0 - 6  
S.V. Oostrum JO9-1 S.V. Oostrum JO9-2 19 - 1 Speler van de week Tum Camps 
S.V. Oostrum JO9-3 Grashoek JO9-1 2 - 4 Speler van de week Jovi 
MVC'19 JO8-1 S.V. Oostrum JO8-1 2 - 4 Speler van de week Sven Luijendijk 
S.V. Oostrum JO8-2 Hapse Boys JO8-1 10 - 0 Speler van de week Thijmen 
S.V. Oostrum JO8-3 IVO JO8-1 2 - 1 Speler van de week Noah Stroher 
SVOC'01 JO7-1/SVOC'01 JO7-2 S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 afgelast  
    
Programma    
zaterdag 9 december 2017    
ST Sparta'18/Kronenberg JO19-2 S.V. Oostrum JO19-1 15:15  
S.V. Oostrum JO17-1 ST America/Meterik JO17-1 14:30  
S.V. Oostrum JO15-1  -  ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO15-1G 13:30  
Wittenhorst JO15-5 S.V. Oostrum JO15-2G 13:15  
ST Sparta'18/Kronenberg JO13-2 S.V. Oostrum JO13-1G 11:30  
S.V. Oostrum JO13-2 S.V. Lottum JO13-1G 10:00  
Vitesse'08 JO11-2 S.V. Oostrum JO11-1 09:00  
Wittenhorst JO11-6 S.V. Oostrum JO11-2 09:00  
ST SV United/BVV'27 JO11-5 S.V. Oostrum JO11-3G 09:00  
Sparta'18 JO9-3G S.V. Oostrum JO9-1 09:00  
S.V. Oostrum JO9-2 Sporting S.T. JO9-1 11:00  
EWC'46 JO9-3 S.V. Oostrum JO9-3 09:00  
S.V. Oostrum JO8-1 Melderslo JO8-1 11:00  
Venlosche Boys JO8-2G S.V. Oostrum JO8-3 09:00  
dinsdag 12 december 2017    
S.V. Oostrum JO13-2 ST Sporting S.T./SVEB JO13-2G 18:30  

 
Senioren    
 
Uitslagen    
zaterdag 2 december 2017    
GFC'33 Vet S.V. Oostrum Vet. afgelast  
zondag 3 december 2017    
Hegelsom 1 S.V. Oostrum 1 0 - 1  
S.V. Oostrum 2 IVO 4 1 - 2  
Resia 2 S.V. Oostrum 3 afgelast  
S.V. Oostrum 4 ZSV 7 2 - 2  
S.V. Oostrum 5 IVO 6 5 - 0  
FCV VR 1 S.V. Oostrum VR1 9 - 0  
    
Programma    
zondag 10 december 2017    
S.V. Oostrum 1 TSC'04 1 14:15  
Stormvogels'28 3 S.V. Oostrum 2 10:45  
S.V. Oostrum 3 Montagnards 3 10:00  
Leunen 6 S.V. Oostrum 4 10:30  
Sporting S.T. 3 S.V. Oostrum 5 10:00  
S.V. Oostrum VR1 MVC'1 VR2 12:00  
  



café
‘t Allejeugd

vrijdag 15 December 
                                         Tijd voor jou bij ‘t Allejeugdcafé                                         

’t Allejeugdcafé  is er voor jullie.
’t Allejeugdcafé|mgr. Hanssenstraat 45|Oostrum

Dat wil je tóch niet missen!!!!
je bent vanaf 20.00 van harte welkom

Gezellig met je vrienden
muziek draaien, spijker slaan, 
darten, lekker samen chillen
En Sint en Piet zijn 

jullie niet vergeten.......

 



 Oostrum 2 strijdend ten onder tegen IVO 4 

In het Sinterklaasweekend van 2017 wachtte de moeilijke 
thuiswedstrijd tegen IVO 4, de koploper in de vierde klasse 08.  
Een weekend waarin er “weinig bier door de kelen was gegoten”. 
(Fer van Rooij, 03-12-2017). Pakjesavond hadden we al gehad in de 

wedstrijd tegen Melderslo, dus vandaag moest en zou er geen cadeau klaar liggen voor IVO 4. Oostrum trad aan met de 
hoogste gemiddelde leeftijd van dit seizoen, mede dankzij het dispenseren van Bart Direks en Mark Broeren (van de 
veteranen).  

Ze begonnen helaas (of gelukkig) op de bank, evenals de terugkerende keeper Bas Hoogland en feestbeest Giel 
Oudenhoven. Om kwart over 12 kon er eindelijk afgetrapt worden, door kelderklasse taferelen bij de lagere elftallen, 
waardoor de richttijd van 12 uur in het geding kwam. Ik noem een scheidsrechter die niet op komt dagen, of een tas 
met shirts die wordt “vergeten”. Dat alles zorgde er niet voor dat Oostrum slecht uit de startblokken schoot, want het 
niet zuipen de avond van te voren leek zijn vruchten af te werpen en leidde al na 1 minuut tot een enorme kans voor 
Remco “Driezman” Driessen. De bijnaam moet helaas worden aangepast want waar Griezmann doorgaans het net wel 
weet te vinden, werd deze keer door Remco de keeper geraakt. Aan beide kanten werden naarmate de helft vorderde 
niet heel veel gevaar gesticht maar Oostrum probeerde het via de counter wel. De eindpass ontbrak helaas vaak 
waardoor het echte gevaar niet gesticht kon worden.  

Nadat na ongeveer een half uur spelen vanaf links voorgezet werd door de buitenspeler van IVO en de bal door 
verschillende spelers werd getoucheerd leek het erop dat de 0-1 ging vallen maar door goed optreden van Cas Wilmsen 
kon de bal op de lijn nog worden weggewerkt.  Dit bleek een grote waarschuwing voor Oostrum want vlak voor de rust 
viel alsnog de 0-1. Na een corner werd bij de eerste paal de bal gemist door de nummer 8 van Oostrum waardoor de bal 
in een scrimmage alsnog binnen viel. Een flinke domper voor Oostrum dat met veel lef speelde en geen achterstand 
verdiende. Na rust vond er een keeperswissel plaats en kwam ons feestbeest in de ploeg om de druk op te voeren.               
Dit resulteerde in wederom een goed begin, ditmaal van de tweede helft. Na ongeveer 10 minuten in de tweede helft 
kwam dan eindelijk loon na werken. Na een aanval over meerdere schijven werd Willem “Wiwa” van Leendert op randje 
zestien ingespeeld. Met een body waar Arnold Schwarzenegger jaloers op zou zijn schudde hij de tegenstander van zich 
af en kon 1-op-1 met de keeper van IVO. Hij faalde, zoals verwacht, jammerlijk maar in de rebound was het onze 
superspits Driezmann die op de goede plek stond en de bal binnen kon tikken.  

De blijdschap was helaas van korte duur want tien minuten later viel de bal aan de andere kant binnen nadat een 
middenvelder van IVO met nog meer geluk dan de winnaar van de loterij een getoucheerde voorzet op zijn hoofd liet 
ploffen en bal de kruising in zag vliegen, de keeper van Oostrum kansloos achterlatend. Na een slotoffensief, wat 
uiteindelijk in niks resulteerde, werd de eindstand van 1-2 op het wedstrijdformulier genoteerd. We hebben alles 
gegeven maar helaas kopen we daar niks voor. Volgende week wacht Stormvogels, en het zou wel lekker zijn om daar 
de punten mee naar huis te nemen. Zeker met de kerst voor de boeg. 

SV Oostrum en haar trainer Ron Spruit zijn recent een contractverlenging voor het 
seizoen 2018/2019 overeen gekomen. De 38 jarige Venrayse oefenmeester gaat dan zijn 
derde seizoen in bij vierdeklasser SV Oostrum. Zowel Oostrum als trainer Spruit zijn 
uitermate tevreden over de huidige samenwerking welke recent zelfs resulteerde in de 
eerste periodetitel in de vierde klasse E.                                                                                                                    
Volgens beiden een prima basis om langer met elkaar door te gaan.   
 
       Bestuur SV Oostrum 
 

 

 



                           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



 

 

 

 

Bent u de 50 gepasseerd en nog geen lid van de KBO?  

 

Lees dan verder: 

Er zijn veel goede redenen om lid te worden van de KBO : 

Wij pleiten o.a. voor: 

 Een goede en betaalbare gezondheidszorg 
 Uw inkomen, behoud van de AOW, de hoogte daarvan en uw pensioen 
 Voldoende, betaalbare, veilige en voor ouderen geschikte woningen 
 Een goed geregeld, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer 

 

Service o.a.: 

 Informatie en verwijzing 
 Ouderenadvisering 
 Rijbewijskeuring vanaf 75 jaar voor € 30.00 
 Belastingservice 

 

Activiteiten: 

 Er zijn allerlei activiteiten voor leden. Men kan deelnemen aan cursussen, informatiebijeenkomsten 
of aan één van de vele activiteiten op sociaal of recreatief gebied. 

 

Extra voordeeltjes: 

 Het ledenmagazine Nestor en het regioblad De Schakel (10 keer per jaar) 
 Interessante kortingen (via de ledenpas) op o.a. (zorg)verzekeringen, rijbewijskeuring, diverse 

evenementen en beurzen 
 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat 

De contributie bedraagt € 20.00 per jaar.  

Wilt u ook lid worden en gebruik maken van alle voordelen die hieraan verbonden zijn?                         

Vul dan het formulier in en bezorg dit bij het secretariaat. (zie briefhoofd) 

zie ook onze website: www.kbo.limburg.nl - afdelingen - Oostrum, of http://oostrum.dorpenvenray.nl/kbo-oostrum 

 



 
 
 
 
 
 
 

AANMELDINGSFORMULIER 
Lidmaatschap KBO t.b.v. Ledenadministratie 
 
Persoons/adres/overige gegevens 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
 

HOOFDBEWONER MEDEBEWONER 

NAAM 
 

  

VOORLETTER(S) 
 

  

TUSSENVOEGSEL 
 

  

STRAAT 
 

  

HUISNUMMER 
 

  

POSTCODE 
 

  

WOONPLAATS 
 

  

TELEFOONNUMMER 
 

  

E-MAIL ADRES 
 

  

GESLACHT M/V 
 

  

GEBOORTEDATUM 
 

  

NAAM VERZORGINGSHUIS 
 

  

KAMERNUMMER 
 

  

NAAM AFDELING 
 

OOSTRUM IDEM 

 
 
 
MET INGANG VAN: …………………………………. 
 
 
HANDTEKENING” …………………………………. 
 


