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Geachte inwoners van Oostrum.     Oostrum, december 2017.  

Allereerst wensen wij u fijne feestdagen. 

Zoals u waarschijnlijk gezien heeft is door het Kerkbestuur de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in zowel 
het onderhoud van de kerk als op het kerkhof. Dit is mede gebeurd uit oogpunt van het behoud van het 
prachtige en historische karakter van ons dorp. 

Graag willen wij zorgen dat een en ander zo blijft en zouden een bijdrage van u daarin bijzonder op prijs 
stellen, zodat wij door kunnen gaan met het beschikbaar houden en het doen van de noodzakelijke 
aanpassingen  van deze  unieke rustpunten.  

Tevens zouden wij u erop willen wijzen dat deze bijdrage volledig fiscaal aftrekbaar is van de 
inkomstenbelasting. Hiertoe dient wel een overeenkomst te worden opgemaakt tussen u en de parochie. 
De overeenkomst dient dan een looptijd te hebben van minimaal 5 jaar. 
Die overeenkomst kunnen wij samen met u opstellen. 

De bijdrage kunt u middels een machtiging of automatische afschrijving overmaken.  
Ook kunt u er natuurlijk voor kiezen om een eenmalige bijdrage te storten 
Het bankrekeningnummer is: NL20RABO 0140 0018 32, t.n.v. R.K OLV Geboorte Oostrum. 

Bij voorbaat hartelijke dank. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Kerkbestuur, 

Giel de Vrede (penningmeester) 
Mgr. Hanssenstraat 18 L, 5807BD  Oostrum. 
tel. nr. 0478 632029 



ZATERDAG  30 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

24 dec. 15.00u. Jeugdorkest opluistering    
 Kerstgezinsviering in Oostrum
 17.30u. Jeugdorkest opluistering   
 Kerstgezinsviering in Leunen
 20.00u. Muziek voor de Kerstnachtmis  
 door het orkest
 20.30u. Orkest opluistering Kerstnachtmis

Agenda 
30 dec. Inzamelen oud papier
13 jan. Inzamelen oud papier
27 jan.  Inzamelen oud papier

Fijne feestdagen en veel 
geluk, gezondheid en 

muzikaliteit voor 2018 !!!



Zondag 24 dec. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (samenzang)
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 

 15.00 uur: Kerstgezinsviering (Pastoor) (Leerlingenorkest)
 20.30 uur: Kerstnachtmis (pater R. Willemsen)
                   (Gemengd Koor en Harmonie SMT)
 Piet en An van Dijk-Claessens, 
 overleden ouders Nelissen-van der Sterren 
 en overleden ouders Herman en Grada de Kleijn-Maas.
 
1e Kerstdag 25 dec. 9.30 uur: Kersthoogmis (Pastoor) (Gemengd Koor)
 voor de parochie Oostrum, voor vrede in de wereld,
 overleden ouders Bovée en Chretièn en Mia. 

2e Kerstdag 26 dec. 11.00 uur: H. Mis (Pastoor) (samenzang)  

Zondag 31 dec. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (samenzang)

Maandag 1 jan. 2018 9.30 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.           
 

 BESTE PAROCHIANEN,              

 Hierbij wil het Kerkbestuur van Oostrum U allen, en in het bijzonder alle behulpzame  
 vrijwilligers van onze parochie, van harte bedanken voor uw steun en medewerking   
 in het afgelopen jaar.                     
 
 Hopelijk kan het Kerkbestuur in 2018 ook weer rekenen op uw goede medewerking.        

 Het Kerkbestuur wenst U allen een            
       

 ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR!!!   

       Namens het Kerkbestuur van Oostrum, Jos de Beer      
                   



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

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

Bij Henk Bovee in Horst heeft u al 
’n complete keuken voor 2995 euro.
Inclusief blad, spoelbak, kraan, vaatwasser, 
koelkast, schouwkap, gaskookplaat en 
’n oven of magnetron.
De keuken is verkrijgbaar in 61 fronten. 
U kunt kiezen uit ’n rechte keuken of 
’n hoekkeuken.
Voor de prijs hoeft u het niet te laten want 
die is voor beide uitvoeringen even laag:

2995.-Hoekkeuken

Rechte keuken

Complete keuken (recht of hoek) voor 2995.-

HBASIC

www.keuken-badwinkel.nl



 

                              

 
 
Beste inwoners van Oostrum, 
 
De dorpsraad heeft samen met enkele enthousiaste vrijwilligers een aantal WhatsApp buurtpreventie groepen 
opgestart.  
 
Wat is buurtpreventie?  
Buurtpreventie is een vorm van toezicht door bewoners in de eigen woonomgeving. Dit werkt via een groep op 
WhatsApp op je mobiele telefoon.  Dit toezicht is dus voor en door de bewoners, want zij voelen zich 
medeverantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Elkaar kennen, elkaar weten te vinden en elkaar 
aanspreken, is hierbij erg belangrijk. Buurtpreventie vindt altijd plaats in samenwerking met gemeente, politie en 
eventuele andere partners. 
Door de inzet van buurtpreventieteams vergroot het veiligheidsgevoel, de saamhorigheid en de sociale betrokkenheid. 
Ook criminaliteit en overlast daalt. Uitgangspunt blijft een gezamenlijke aanpak van bewoners, politie, gemeente en 
andere partners.  
 
De verdeling van de groepen is als volgt: (Let op; de Mgr Hanssenstraat is in stukken verdeeld) 
 
Oostrum noord: Ooster Thienweg, Valkenkampstraat, Hatendonkstraat, Valkenkampstraat, Herenpasweg, 
Geeststraat, Witte Vrouwenstraat, Van Broekhuizenstraat, Zuiderbergweg, Geijsterseweg. 

Oostrum zuid: Watermolenstraat, Gildestraat, Dorpsplein, Buitenhof, Binnenhof, Randenrade, Goetzenhof, 
Vlasakker, Jofferspas, Asselberghsstraat, Kloosterstraat, Hoefslag, Meijerlaan, Mgr Hanssenstraat tussen  
Vlasakker en spoor. 
Oostrum oost: Ghunenbeek, De Horik, Eijkenhof, Het Gevlecht, Spralandweg, Buskensven, Wanssumseweg,      
Mgr Hanssenstraat tussen Vlasakker en Deurneseweg. 
Oostrum west: Rosmolenweg, Wester Thienweg, Stationsweg, Spurkterdijk, Henri Dunantstraat,                                  
Mgr Hanssenstraat tussen spoor en stationsweg. 
 
Afhankelijk van in welke straat je woont kun je je aanmelden per mail op een van de volgende emailadressen: 
 
Oostrum noord: wabpoostrumnoord@gmail.com 
Oostrum zuid:   wabpoostrumzuid@gmail.com 
Oostrum oost:  wabpoostrumoost@gmail.com 
Oostrum west:  wabpoostrumwest@gmail.com 
 
 

 Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.  
 Vermeld bij aanmelding je naam, adres en mobiele telefoonnummer. 
 Na aanmelding ontvang je van de beheerder een mail met de “spelregels”; lees deze goed door!  
 De beheerder zal je vervolgens toevoegen aan de WhatsApp buurtpreventie groep.  

 
Voor algemene vragen kun je mailen naar: buurtpreventieoostrum@gmail.com 
 
 
Alvast bedankt voor je aanmelding! 
 

                               



                      Activiteitenkalender   2017 
  

DECEMBER  
  
21 Kerstavond Zijactief
22 Kerstviering (Samen met lagere school) KBO
  



 
 
EN IEDEREEN IS WELKOM! 
OOSTRUM KICK OFF 2018  
 
Verenigingen, stichtingen en andere samenwerkingsverbanden vormen de kern van het dorpsgevoel. 
Door ons gezamenlijk in te spannen ontstaan er nieuwe initiatieven die ons dorp verrijken en ons als 
inwoners verenigen. In dat kader is er in 2017 een inspiratiebijeenkomst gehouden om verder 
samenwerking te stimuleren en waar nodig drempels weg te nemen. Deze bijeenkomst heeft geleid tot 
een aantal waardevolle initiatieven die op dit moment verder worden uitgewerkt.  
 
Om de verbondenheid te benadrukken willen we graag alle inwoners van Oostrum uitnodigen om 
samen het glas te heffen op het nieuwe jaar. Een mooie gelegenheid om elkaar de hand te schudden. 
Bovendien een mooie gelegenheid om meer te weten te komen over de eerder genoemde initiatieven 
of om nieuwe ideeën uit te wisselen. 
 
De kick off vindt plaats in d’n Oesterham op 7 januari 2018 en begint om 12:30 uur. De kick off is 
voorafgaand aan de liedjesmiddag van de carnavalsvereniging. Een mooie gelegenheid voor een dubbel 
slag! 
 
Marcel Linskens, Bas Künen en Geert Janssen 



UW MOBILITEITSPARTNER  BLITTERSWIJCK 

OUDE HEERWEG 23  BLITTERSWIJCK   T 0478 532 444  E INFO@WEJEBE.NL   WWW.WEJEBE.NL

AUTO
STERK IN ELK MERK!

 ONDERHOUD 
APK 

OCCASIONS 
REPARATIE

SCHADEHERSTEL
LEASING

WASSERETTE
BROMMOBIELEN

a

Deze munten zijn nog 
geldig t/m

31 december 2017.

We zien je bij  
‘t Allemanscafé

‘t Allemanscafé|Mgr. Hanssenstraat 45|Oostrum



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. 

 

 Eerste schop in de grond 
Op maandag 11 december om 14.30 heeft Wethouder Busser en de 

Glasweb-spittertjes de eerste spade in de grond gestoken voor de start van 
glasvezel voor GlaswebVenray.                                                                                                      
Dit heeft plaatsgevonden bij het dorpspodium, Ringweg 33 in Ysselsteyn.   

U bent allen van harte welkom om dit historisch moment samen met ons te beleven. 

Met vriendelijke groet,  Glasweb-team: OOSTRUM  Bas Kunen & Leo Lenssen 
 

 

KERSTBOOMVERZAMELING!! 
 
Vanaf donderdag 28 december tot donderdag  11 januari kunt u uw kerstboom naar het                                                                                                                     
verzamelpunt op het Dorpsplein brengen.  
Graag de bomen, zonder pot, binnen de geplaatste hekken neerleggen. 
 
Dorpsraad Oostrum 
 
 

 
 
 
 



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.



 

Kerst niet voor één dag 
 

Wat als het iedere dag kerst zou zijn? 
 

Alle wapens zouden zwijgen, 
geen gevaar zou meer dreigen. 

 
Men zou elkaar bijstaan, 

in tijden van een glimlach in tijden van een traan. 
 

Niemand zou meer schelden, 
respect zou er gelden. 

 
Wonderen werden gezien, 
meer respect bovendien. 

 
Niemand mee alleen, 

we hielpen elkaar weer op de been. 
 

Iedereen zou gelijk zijn, 
wit zwart, dik dun, jong of klein. 

 
Kerst brengt het beste in ons naar boven, 

hou dit zo, probeer dat te beloven. 

 
Jij en ik zijn bijzonder, 

en wij mogen leven op deze aarde, dit wonder. 
 

Laten we kerst vieren iedere dag, 
zodat iedereen nog lang van dit wonder genieten mag 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

De kerstboom is versierd 
De kaarsjes gaan weer aan 

Nog eventjes geduld 
Kerstmis komt eraan 

Maar eerst de donkere dagen 
En die zijn vaak minder fijn 
Dus laten we dan proberen 

Om een lichtje voor elkaar te zijn 
Een lichtje dat zal schijnen 
Als het even niet lukken wil 

Soms maakt dat voor een ander 
Net dat kleine beetje verschil 
En het zou nog mooier zijn 

Wanneer dat lichtje ook blijft schijnen 
Als de donkere dagen voorbij gaan 
En de Kerstdagen weer verdwijnen 

 
Fijne Kerstdagen 

 
Bestuur en Vrijwilligers 
Zonnebloem Oicastrum 

 
 

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

Leden KBO 
 
Wij wensen u allen heel fijne Kerstdagen  
en een gezond en gezellig verenigingsjaar in 2018. 
 
Bestuur KBO 



                      Activiteitenkalender   2018 
  

JANUARI  
  
7 Liedjesmiddag (D’n Oesterham) De Karklingel
13 Prinsebal (D’n Oesterham) De Karklingel
13 Start Jubileumjaar (100 Jaar) Harmonie
15 Creatieve middag KBO
16 Kienen KBO
18 Jaarvergaderig & Kienen Zijactief
21 Jeugdprinsebal De Karklingel
22 Computeren KBO
27 Klingelbal (D’n Oesterham) De Karklingel
27 Snerttoernooi TCO
29 Creatieve middag KBO
  

FEBRUARI  
  
1 Carnavalsavond KBO
2 Receptie Jeugdprins De Karklingel
3 Krantverkoop De Karklingel
4 Receptie Prins De Karklingel
5 Computeren KBO
10_13 Carnaval De Karklingel
13 Kienen KBO
19 Computeren KBO
21 Muziekmiddag De Zonnebloem
26 Creatieve middag KBO
  

MAART  
  
4 Rommelmarkt Harmonie
5 Computeren KBO
12 Creatieve middag KBO
13 Kienen KBO
14 Smakt (3 Dorpen) KBO
14 Quiz (Smakt) Zijactief
17 Lentetoernooi TCO
17 Potgrondactie Harmonie
19 Computeren KBO
20 Jaarvergadering KBO
21 Anturiumkwekerij Peelen De Zonnebloem
26 Creatieve middag KBO
28 Anturiumkwekerij Peelen De Zonnebloem
  

APRIL  
  
3 Fietstocht KBO
10 Kienen KBO
12 Lentewandeling KBO 



Een aandeel in elkaar

Ook dan zijn onze kantoren geopend en staan onze medewerkers voor u klaar.

Daarnaast kunt u 24 uur per dag terecht op rabobank.nl/horstvenray                                 

Uw bankzaken regelen tussen Kerst en Oud en Nieuw?

en een 
goed 2018!

Fijne
feestdagen
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