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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 ! 
 
 
                     Activiteitenkalender   2017 

  

DECEMBER  
  
14 Kerstviering KBO
16 Kerstconcert (Leuen & Oostrum) Harmonie
20 Kerstmiddag De Zonnebloem
21 Kerstavond Zijactief
22 Kerstviering (Samen met lagere school) KBO
  



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 

 

DATA      TIJD                LOCATIE

27-12 11.0 - 12.00 De Watermolen

16 dec. 09.00u. Inzamelen oud papier
 19.30u. Kerstconcert kerk Oostrum
17 dec. 19.00u. Kerstconcert kerk Leunen
18 dec. 18.30u. Repetitie jeugdorkest 
  (de Baank Leunen)

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

20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 

24 dec. Opluistering Kerstvieringen
30 dec. Inzamelen oud papier



Zondag 17 dec. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Venray’s Gregoriaans Koor)    

 jaardienst Martien Reijnders en familie Reijnders-Pijpers-Streutjes, 
 jaardienst Jo Hoex-Clephas,
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.       

Dinsdag 19 dec. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor) 

Zondag 24 dec. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (samenzang)
 15.00 uur: Kerstgezinsviering (Pastoor)
 20.30 uur: Kerstnachtmis (pater R. Willemsen)
                   (Gemengd Koor en Harmonie SMT)

1e Kerstdag 25 dec. 9.30 uur: Kersthoogmis (Pastoor) (Gemengd Koor)
2e Kerstdag 26 dec. 11.00 uur: H. Mis (Pastoor) (samenzang) 

  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.        
 

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. 

 



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.

RICHMOND WOON- EN EETKAMER MEUBELEN

RICHMOND tafels, stoelen en kasten 
van de modellenlijn Oakdale, BIJ HENK BOVEE

NIEUW PRIMA PASSEND BIJ ONZE KEUKENS
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. 
 

 





 

 
 
 
 

Op dinsdag 19 december gaan we voor U een feestelijke maaltijd bereiden. 
We gaan U nl. verrassen met een overheerlijk 

 
 

'KERSTDINER' 
 
 

We beginnen (anders dan U gewend bent) om 17.00 uur  
Ook de kosten voor dit kerstdiner zijn voor deze keer iets hoger nl. €10,= 

 
 
U kunt zich via de inschrijfstrook t/m vrijdag 15 december opgeven. 
De kosten voor dit etentje (€ 10,= per persoon), graag bij opgave te voldoen. 
 
 
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)    Wil(len) graag aansluiten aan de dis op dinsdag 19 december  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren t/m  vrijdag 15 december bij Dorpscentrum D’n Oesterham 
 
Kijkt u ook eens op onze mooie website. www.oesterham.nl 
 





 
 

 
 
 
Goede voornemens 
 
 
Nog maar een dag of tien tot de kerst. De stilte voor de storm van voorbereidingen, samenzijn met 
de feestdagen, gezelligheid, (verplichte) bezoekjes, eten en uitbuiken. Het liefst wanneer het buiten 
sneeuwt, maar je de weg niet meer op hoeft. Het is ook de tijd van bezinning. De tijd van; wat ga ik 
volgend jaar anders doen in mijn leven? Goede voornemens worden opgesteld. De eerste dag van 
het nieuwe jaar is nog steeds enorm populair als het aankomt op onszelf vernieuwen en verbeteren. 
Het is de magie van kerstmis en het begin van nieuwe jaar, die bijdraagt aan ons onoverwinnelijk 
zelfvertrouwen en positief geloof in ons eigen kunnen. Meer dan tachtig procent van de mensen 
denkt dan ook dat hun voornemen een succes wordt. 
 
Uit verschillende onderzoeken is echter, heel verrassend, gebleken dat minder dan twintig procent 
van onze ‘new year’s resolutions’ slaagt. De mensen die heel bewust ná de laatste oliebollen starten 
met een suiker- en vetvrij bestaan, daarvan faalt maar liefst een kleine 98%. Moeten we goede 
voornemens dan maar helemaal laten nu blijkt dat we nauwelijks schijn van kans maken? 
 
Zelf hou ik van goede voornemens. En het maakt voor mij niet uit of ik er in januari, mei of augustus 
mee start, ze slagen zelden vaker dan twintig procent. En veel van mijn goede voornemens zijn 
gericht op mezelf. Meer sporten, meer water drinken, fruit eten, meer boeken lezen, huis 
opknappen, nieuwe baan zoeken. En ik ben niet de enige. De huidige top drie van goede voornemens 
van de gemiddelde Nederlander is egocentrisch gericht op zelfontwikkeling, gezondheid en ons 
uiterlijk. Tegenwoordig zijn sociale voornemens zo goed als verdwenen. Een grote verandering met 
de jaren tachtig, toen ‘meer aandacht voor partner en kinderen’ nog bovenaan stond. 
 
We maken het onszelf ook niet gemakkelijk. We moeten al zoveel en dan schijnt januari ook nog 
helemaal geen handige maand te zijn om te beginnen met goede voornemens. Augustus 
daarentegen schijnt veel beter te werken. (Dus voel je vrij dit als excuus aan te voeren om nú nog je 
voornemens uit te stellen.) Tijdens de zomervakantie schijn je er namelijk achter te komen wat er 
werkelijk tot doet in je leven. Nippend aan een rood wijntje op een oud Italiaans terras of tijdens het 
zandkastelen bouwen met je kinderen aan de Franse kust, weet je vaak weer wat je echt belangrijk 
vindt. Minder tijd aan je mobiel of baas besteden maar meer aan je gezin. Meer gaan sporten, niet 
om er beter uit te zien maar zodat je je zoon kunt bijhouden tijdens het voetballen.   
 
Mijn goede voornemen is om in ieder geval door te gaan met het maken van goede voornemens, 
zeker die sociale. Van januari tot en met december, iedere dag van de maand. Van al die voornemens 
zal naar verwachting toch zo’n twintig procent blijven plakken. Verder wens ik iedereen heerlijke 
warme feestdagen toe, én het voornemen om van 2018 een geweldig jaar te maken! 
 
 
OOM van het genootschap 
 



wi j  rege len  het  voor  u !

Declaratie
van uw bril...

EINDEJAARS
A C T I E

KORTING
O P  A L L E  R AY- BA N 
C O R R E C T I E M O N T U R E N !

50%

TÓT 50% MONTUURKORTING 
IN DE OPRUIMING -50%

10% MONTUURKORTING 
OP DE NIEUWE COLLECTIE -10%

Acties geldig t/m 13 januari 2018.  
Vraag in de winkel naar de voorwaarden.



SVO   VOETBAL 
 

Jeugd   
 
Uitslagen   
 
zaterdag 9 december 2017   
Alles afgelast   
   
Programma   
 
zaterdag 16 december 2017   
S.V. Oostrum JO19-1 Ysselsteyn JO19-2 14:15 
S.V. Oostrum JO17-1 Leunen JO17-1 14:30 
S.V. Oostrum JO15-2G Leunen JO15-2G 13:00 
SVOC'01 JO13-1G S.V. Oostrum JO13-1G 13:00 
S.V. Oostrum JO11-1 ST Meterik/America JO11-2 11:00 
ST SV United/BVV'27 JO9-2 S.V. Oostrum JO9-1 09:00 
Blerick JO9-6G S.V. Oostrum JO9-3 09:30 
   

Senioren   
 

Uitslagen   
 
zondag 10 december 2017   
Alles afgelast   
   

Programma   
 
zondag 17 december 2017   
EWC'46 1 S.V. Oostrum 1 14:15 
S.V. Oostrum 2 Constantia 2 12:00 
RESIA 2 S.V. Oostrum 3 11:30 
S.V. Oostrum 4 Kronenberg 2 10:00 
S.V. Oostrum VR1 Melderslo VR1 12:00 

 
    

 
Jeanine Huijbers wist in Velden een 1e prijs te bemachtigen in de klasse L2                 
met haar paard Spiellady. Ze behaalde 215,5 punten in selectiewedstrijd dressuur.  
 



 

Sfeervolle winkel met alles 
op het gebied van: 

woondecoratie, meubels, 
brocante en lifestyle. 

 

Openingstijden: 
woensdag t/m zaterdag 

10:00 - 17:00 uur 

Heidseweg 33, 5812 AA Heide  www.twoonatelier.nl tel. 06-16476389 
Heidseweg 33, 5812 AA Heide  www.twoonatelier.nl tel. 06-16476389            Like us on   
 

                                                                                    
 
 
 

           

Helemaal in Kerstsfeer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In december hebben wij een aantal                                                                                 
gewijzigde openingstijden i.v.m. de feestdagen . 

 

    Vrijdag 22 December: van 12.00-19.30 uur geopend 
  Zondag 24 December: van 12.00-18.00 uur i.v.m. kerstavond 

  Maandag 25 December: gesloten i.v.m  1ste kerstdag 
 Dinsdag 26 December: gesloten i.v.m.  2de kerstdag 

  Zondag 31 December: van 12.00-18.00 uur geopend i.v.m. Oud&Nieuw 
 

Nieuwjaarsdag zijn wij gewoon geopend van 16.00-21.30uur 
 
 

Alle andere dagen zijn we gewoon geopend zoals u van ons gewend bent. 

 

 



                           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



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.......

 






