
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

REDACTIE ADRES:                                                                                  
G. Smedts, Valkenkampstraat 14,                                                                                

5807 AN Oostrum ☎ 0478 – 58 46 42                                                                                  

Emailadres: weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

SLUITING AAN TE LEVEREN KOPIJ:                                                                           
ZATERDAG 18.00 uur 

FINANCIELE ZAKEN & ABONNEMENT:                                                                             

R. Arts, Eijckenhof 6, 5807 CH Oostrum  ☎ 06 - 51 26 99 58                  

Emailadres:  financieel.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

BEZORGKLACHTEN:   PERIODIEK   ☎ 0478 – 58 28 77 
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  Woningschouw voor glasvezel 
 

Donderdag 31 oktober was de deadline voor aanmelden zonder 
aanlegkosten te betalen. Het aantal aanmeldingen groeiden tussen                              
1 en 31 oktober met 12% !  In Oostrum, Smakt en Holthees zijn 54% van de 
adressen (incl. industrie) aangemeld voor glasvezel. 

Aannemer Spitters start binnenkort met het schouwen van de woningen en bedrijfspanden in Smakt, Holthees en 
Oostrum waar de glasvezel tot in het pand wordt gelegd. Dit gebeurt bij alle klantaanmeldingen, bij iedereen die 
aangemeld heeft voor de glasvezel tot in het pand zonder klantaanmelding en bij alle woningen van Wonen Limburg en 
Wonen Vierlingsbeek. 
 
Wat is schouwen? 
De schouwer van aannemer Spitters bekijkt samen met de bewoners wat de meest geschikte plaats is om de 
glasvezelkabel de woning binnen te brengen en bepalen waar het glasvezelmodem komt te hangen. 

Alle woningen van Wonen Limburg en Wonen Vierlingsbeek krijgen glasvezel gratis binnen gelegd. 
In Oostrum en Smakt wordt bij alle woningen van Wonen Limburg de glasvezelkabel tot in de woning gelegd. In 
Holthees wordt bij alle woningen van Wonen Vierlingsbeek de glasvezel tot in de woning gelegd. Ook wanneer u niet 
bent aangemeld als klant bij GlaswebVenray. De kosten hiervoor worden betaald door Wonen Limburg. De schouwer 
moet hiervoor wel in uw woning komen om te weten waar de glasvezel binnen moet worden gelegd. 

Niet thuis? 
Wanneer u niet thuis bent als de schouwer bij u aan de deur komt dan ontvangt u een niet-thuis kaart in de brievenbus. 
U kunt dan zelf contact opnemen om een schouwafspraak te plannen.  
De contactgegevens van de schouwer staan op het niet thuis-kaartje.  
 
Wanneer er vragen zijn vernemen wij deze graag,                                                                                                                              
Glaswebteam Oostrum – Smakt - Holthees 

info@glaswebvenray.nu                                                                                                                                                                        
T. 0478- 206 960                                                                                                                                          
www.glaswebvenray.nu 



ZATERDAG  17 November 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 Huisartsenpost. 

0900 – 8818  
Bij een melding van vernieling                                         

of overlast dan kunt u  zich wenden tot de wijkagenten 
van de Politie Venray-Oost      

 

Esther Kessels, Harry van der Kruijs, 
Peter Wefels en Esther van Lee 

                                                                                                                                                                                 

 Bereikbaar via  

GEEN SPOED, WEL POLITIE ?                                        

0900 – 8844 
Meldingsformulier: www.politie.nl 

Email: wijkagenten-venray-oost.venray-gennep@politie.nl 
 

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 

 

    “GEZELLIG ZONDAGMIDDAG”

11 november
25 november
9 December

16 nov. 18.30u. Hit-it bij St. Maartensviering

17 nov. 09.00u. Inzamelen oud papier

19 nov. 20.00u. Repetitie orkest

21 nov. 13.30u. Repetitie M4L

 15.30u. Leerlingen slagwerk

 19.00u. Repetitie Hit-it

20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 

25 nov. Intocht Sinterklaas

1 dec. Inzamelen oud papier

2 dec. Optreden jeugdorkest No Limit

15 dec. Inzamelen oud papier

24 dec. Opluistering avondmis Kerstmis

29 dec. Inzamelen oud papier



Zondag 18 nov. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Gemengd Koor)   
                 Sint Caeciliaviering van het Gemengd Koor! 

 voor de leden en overleden leden van het Gemengd Koor,
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  

Dinsdag 20 nov.  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	08.00	uur	op	te	geven	bij	vicevoorzitter
 Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  0478-584031.          
 

 
Wethouder Anne Thielen heeft vorige week de her-opening van D’n Oesterham verricht door het onthullen van een 
klein kunstwerk dat symbolisch de samenwerking weergeeft. Vele dorpsgenoten waren hierbij aanwezig waaronder 
een grote groep vrijwilligers en vertegenwoordigers van bedrijven die de afgelopen maanden een steentje hebben 
bijgedragen aan de verbouwing. 
 
Belangstellenden konden vooraf het gebouw bekijken en waren lovend over de aanpak en inrichting.                                     
Het vernieuwde en gerenoveerde gemeenschapshuis biedt nu nog meer mogelijkheden.  
Het officiële gedeelte werd afgesloten met een serenade door Muziekvereniging SMT, wat we enorm waarderen.  
 
Wij zijn weer volop in bedrijf en bent u op zoek naar een ruimte voor een vergadering, repetitie, bijeenkomst,               
cursus of een feest, u bent van harte welkom. 
 
Kijk op de website www.oesterham.nl of neem contact op met Antoinet Verheijen, tel. 581392. 
 
Nogmaals bedankt voor uw bezoek en mocht u nog een kijkje willen komen nemen, de deuren gaan automatisch voor 
u open. 
 
Bestuur en beheerster D’n Oesterham  
 



 
Praktijk ONS Gewicht 

 

 

U wilt een paar kilo’s afvallen?                                              
Maar geen streng dieet?                                                     

Bereik het gewicht dat bij u past door ETEN! 

Interesse?                                                                             
Kosteloos kennismakingsgesprek 

Praktijk ONS Gewicht 
Gewichtsconsulente/Voedingscoach                              
Voor inviduele- en groepsbegeleiding,                          
advies en voorlichting  

Mieke Hilgers-Notten                                                                         
De Horik 31, 5807 CJ Oostrum                                                                                          
facebook  @onsgewicht     Tel. 06 – 18020680                   
Info: praktijkonsgewicht@gmail.com  

Geaccrediteerd door                                                                       
de meeste Zorgverzekeraars 

 



Het was MAGNIFIQUE! 
 
Vorige week zaterdag was het dan zo ver, 3 november 2018, de dag 
die al heel lang in onze agenda stond en waar we allemaal al zo lang 
naar toe hadden gewerkt. Tijd om ons jubileumjaar af te sluiten met 
Magnifique! 
 

 
Op drie podia werd het publiek door het orkest en de slagwerkgroep getrakteerd op een gevarieerde, 
muzikale show. Je kwam eigenlijk oren en ogen te kort.  
Diverse muziekstijlen zijn voorbij gekomen, van pop en rock tot jazz en blues.  
Naast Helen Nillesen, Ben Ruhl, Gé Titulaer en Roy Verbeek, stonden natuurlijk ook Frans Pollux en Lex Uiting 
op het podium. Het speciaal voor Magnifique opgerichte projectkoor klonk fantastisch en ook de danseressen 
van Danshuis Venray hebben geweldige dansen neergezet. Ook de Afrikaanse dansers en de piper mogen we 
natuurlijk niet vergeten. 
 
We kunnen wel zeggen dat de avond meer dan geslaagd was en wij zijn dan ook super trots op iedereen die 
heeft mee gewerkt om Magnifique tot een succes te maken. Nogmaals bedankt iedereen! 
 
 

 



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

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



                                                              
       Beste dames van de KBO 
 
Maandag 3 december gaan we een  KERSTKRANS maken van kerstballetjes, 
dennenappels, groen en lint o.l.v. Maria van de Boogaard, Toos Linskens en 
Rieky Emons. 

 
De dames, die op de maandagmiddag altijd aanwezig zijn, hebben zich al opgegeven. 
We starten om 14.15 uur. 
Van 13.30  – 14.00 is er bewegen op muziek. 
Om deze activiteit niet te verstoren, graag na 14.00 uur binnenlopen. 
Het is die middag een gezellig samen zijn.  
De organiserende dames zorgen voor de materialen. U hoeft niets mee te brengen. 
De kosten zijn € 5,00, te voldoen bij binnenkomst.                                                                                                                                                                      
Wilt U graag zo’n krans maken, bel dan naar: Els Hermsen, telefoon 0478-511405 of 06 38417711                                                                                                                                                                                                
of mail naar: elshermsen@gmail.com 
 
Let op: opgave is mogelijk uiterlijk t/m zondag 18 november 
 
 

 

KBO Merselo nodigt je uit 
 
Aan iedereen die wat meer wil weten over het onderwerp Dementie, 
 
Naar aanleiding van de week van Dementie heeft KBO Merselo het idee opgepakt om op een luchtige manier wat meer 
informatie te verstrekken over de omgang met mensen met Dementie. We krijgen er allemaal mee te maken, al is het 
maar op straat of binnen een vereniging. Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk mensen weten hoe om te gaan met deze 
groep medemensen. 
In samenwerking met Venray Dementievriendelijk organiseert KBO Merselo: 
 
Een avond met Theatergroep ‘Zorggeluk”. 

Bureau Zorggeluk maakt Theater met inhoud!  Theater met een boodschap! 

Mantelzorgers en vrijwilligers, maar ook wij allemaal, staan samen voor de vaak moeilijke opdracht om mensen met 
dementie te begrijpen, te begeleiden en te ondersteunen. In het programma komen een aantal zeer herkenbare 
situaties en alledaagse dilemma’s aan bod; deze laten duidelijk zien en beleven wat de gevolgen van dementie zijn voor 
de persoon in kwestie en zijn of haar omgeving.   

De scènes zijn allemaal gebaseerd op de praktijk van het publiek, herkenbaar en maken duidelijk wat de gevolgen zijn 
verschillend gedrag. Maar het toont ook het belang van ons eigen gedrag en dat van de omgeving. 

Omgaan met mensen met dementie, de moderne inzichten, en kleinschalig wonen is onze specialiteit.  Op een vrolijke, 
interactieve, ludieke manier komt dit thema aan de orde…maar het is theater met een boodschap!!! 

Uitnodiging: 

Bij deze willen wij iedereen uitnodigen voor deze avond welke zal plaatsvinden op donderdag 21 februari 2019 om 
19.00 u. in Zaal ’t Anker in Merselo. D.m.v. sponsoring proberen we de kosten te beperken zodat de entree vrij is. 

Opgave graag voor 1 december bij Wilma Zegers, KBO Merselo wilmazegers70@gmail.com   of bel 06 18119589 
 
 

     





 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
 
Eten bij Valuas College in Venlo 
 
 
Datum:  woensdag 27-2-2019 
Plaats:  Venlo, Valuascollege 
Kosten:           € 15,00  p.p. excl. drankjes 
Opgave: tot 30 november 2018  
 
Het is al weer enkele jaren geleden dat wij ons bij het Valuascollege 
hebben  laten verwennen met een 3-gangendiner.  
 
Wij hebben voor 27-2-2019  40 plaatsen kunnen reserveren. 
 
De ontvangst is om 17.45 uur en het diner begint om 18.00 uur                              
en gaat tot ca. 21.00 uur. 
 
Opgave kan d.m.v. overmaken van € 15,00 op rek.nr.                                                       
NL89 Rabo 01400.93.613 van ZijActief Oostrum o.v.v. Valuascollege                                                                                                                             

en je naam vóór 30 november 2018.         . 
 
Wees er snel bij! Want vol = vol! 
 
 
 

 

  Collecte       Decembercomité 
 
In de week van 19 t/m 24 november 2018  wordt 

weer de jaarlijkse collecte voor het Decembercomité Oostrum gehouden.  
 

De collecte is bedoeld voor de organisatie van de intocht van Sinterklaas op 
Zondag 25 november en de traktatie voor onze Oostrumse kinderen deze dag. 
 

Ook willen wij met de opbrengsten uit deze collecte onze dorpsgenoten, die de 
feestdagen niet thuis door kunnen brengen, een hart onder de riem steken.  
 

Bij voorbaat onze hartelijke dank,  
 

“Het Decembercomité”  



WEJEBE Blitterswijck bv
Oude Heerweg 23

5863 AC Blitterswijck
Tel: 0478 532 444

www.wejebe.nl

Geen autorijbewijs (meer)?
Blijf mobiel met een LIGIER of MICROCAR!

vanaf € 299 per maand
inclusief onderhoud 

en ALL RISK

de NIEUWE

opendag
van 9 tot 16u
za. 24 november

Brom naar de GRATIS wintercheck en snert bij uw dealer

Gratis wintercheck en een kopje snert.

Gerealiseerd door onze eigen montage-medewerkers. 

Uw complete badkamer of 
keuken gemaakt van A tot Z 

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

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

U heeft al een complete badkamer met wastafel, 
inloopdouche, wandcloset, 
decorradiator, tegel-en
installatiewerk voor 9678.-

www.keuken-badwinkel.nl



                                                                                      Waterweg  nov. 2018 
 

 
 

Beste kinderen. 
 
 
 

Wat jullie beslist nog wel weten, 
het echt nooit zullen vergeten. 

 
Dat wij onderweg zijn naar Nederland, 

komen op 17 nov.  daar in Zaandijk aan land. 
 

Een propvolle boot met alles erop en eraan, 
zullen wij daar tegen 12 uur van boord gaan. 

 
Het decembercomité heeft mij weten te bereiken, 

of ik tijd had om ook in Oostrum te komen kijken. 
 

Natuurlijk maak ik graag tijd voor die sympathieke jeugd, 
ook die warme ontvangst in Oostrum doet mij deugd. 

 
Maar eerst moeten jullie zeker gaan genieten, 
van mijn aankomst op TV met al mijn pieten. 

 
Die zijn zo uitgelaten, gewoon niet te temmen, 

blijven heel onrustig over het dek aan het rennen. 
 

Trouwens, hebben jullie de knutseldoos al klaar staan? 
zodat je ijverig aan het hobbyen kunt gaan. 

 
Want neem aan dat de brievenbus weer vol gaat raken, 

met allerlei spullen die jullie voor mij gaan maken. 
 

Doe je best en geniet van het leven, 
samen gaan wij weer een mooie tijd beleven. 

 
 
 

Groetjes van Sinterklaas en zijn Pieten 
 
 



  

 

 

 

 

AANBIEDING IN WEEK  46 
 

1 KG GEHAKT 

1 KG. SPEKLAPPEN 

4 HERTENWORSTJES 

SAMEN VOOR € 9,90 

 

    “Het lekkere vlees uit De Peel” 

 

SLAGERIJ                                                                                                                                           
 Ysselsteynseweg 48, 5813 BM Ysselsteyn  

 www.edelbrons.nl                                                                    
Wij zijn geopend op:                                                                                                 

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



                 
De Museum Plus Bus                       

komt op woensdag 16 januari 2019 naar Oostrum  
en brengt onze KBO-leden naar De Museumfabriek in Enschede. 
 
Doel van de Museum Plus Bus is om met name ouderen, die slecht ter been zijn, 
een onvergetelijke dag te bezorgen. 
Deze dag is helemaal GRATIS, alleen de lunch is voor eigen rekening. 
Rolstoelen en rollators kunnen mee in de bus. 
 
 

Wij worden door de dag geleid door een professionele gastheer of gastvrouw, die in de bus ons zal verwelkomen. 
In het museum zijn rondleiders aanwezig, die de rondleidingen, afgestemd op onze doelgroep, verzorgen. 
                                                       
Tijdstip van vertrek is nog niet duidelijk. De dag zal zich globaal afspelen tussen 9.00 uur en 18.00 uur.                            
Exacte tijdstip wordt nog bekend gemaakt. 
 
De dag is GRATIS. Dit houdt in: vervoer, professionele begeleiding, entree tot het museum, rondleiding en een kop 
koffie.   De lunch is echter voor eigen rekening, maar de KBO doet een bijdrage. 
Hierdoor wordt van U slechts een bedrag van € 6,50 verwacht. 
 
Wij rekenen vooral op mensen met een rollator of rolstoel, maar iedereen van de KBO kan zich opgeven.                        
Het zou fijn zijn, als we de bus vol krijgen met onze eigen leden. 
 
De Museumfabriek in Enschede is een museum van natuur en techniek, van kunst en wetenschap, van vogels, 
bloemen en van oude en nieuwe dingen. Voor mensen die zich verwonderen, over sterren, planeten, over de blauwe 
lucht. Kortom een museum, waar we ons laten verrassen. 
 
De organisatie van de Museum Plus Bus wil voor december weten of er voldoende animo is.  

Geeft U zich zo snel mogelijk op.  want VOL=VOL (maximaal 45 personen ) door onderstaand strookje met het 
geldbedrag in de brievenbus te doen bij onze secretaresse Ellie Jeucken, Binnenhof 5  vóór 27 november. 

 

 

Ik/wij ga/gaan mee naar de Museumfabriek in Enschede en heb €6,50 pp bijgesloten                     

 

Naam: ……………………………….     telefoon………………… Heb wel/geen rollator of rolstoel.  



“ Zo zorgen we in ons dorp voor elkaar “

SERVICEPUNT Oostrum
Wat doet het servicepunt?
Het helpen om mensen met elkaar in verbinding te brengen.

Hoe werkt het Servicepunt?
• 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: Servicepunt@dorpsraadoostrum.nl  
We nemen dan contact met u op.

P.s. Aan een website/ App wordt gewerkt

Het Servicepunt is onderdeel van 

Voor en Door Oostrum
Vraag      + Aanbod      = HULP = SAMENWERKEN



 
 
 
 
 
 
 

  
                                     Secretariaat: 
                                       Binnenhof 5 5807 BV Oostrum 
                             Tel. 0478 – 586052 / 0648450389 
                             Email: secr.kbo.oostrum@hotmail.com 
                                                     

                       
KERSTVIERING  Leden KBO  
 
Op woensdag 12 december 2018 nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze sfeervolle Kerstviering. 
De H. Mis onder muzikale begeleiding van Music for Life begint om 11.00 uur,  
waarna we naar D’n Oesterham gaan. 
 
Rond 12.30 uur wordt u een lunch aangeboden. 
 (Alle consumpties- uitgezonderd koffie en thee - zijn voor eigen rekening, waarvoor u bij 
binnenkomst muntjes kunt kopen uit de automaat). 
 
Na de lunch (rond 14.00 uur) zal de toneelclub  de Plusspelers uit Sevenum het stuk  
 GEHEIME AFSPRAKEN  voor ons opvoeren.   
                                                                   
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 6 december aanmeldt bij Gerry 
Daniels door inlevering van onderstaand strookje:  
adres: Randenrade 41 te Oostrum (tel. 585287)  
                                                                                     
Mocht u zich hebben aangemeld voor de kerstviering en onverhoopt toch verhinderd zijn, dan verzoeken wij u 
vriendelijk om u af te melden bij Gerry Daniels of een van de andere bestuursleden. Vorig jaar waren er helaas nogal 
wat lege stoelen tijdens de kerstviering. Dit is jammer en kost onze KBO toch lunchkosten! Daarom zijn wij dit jaar 
genoodzaakt om € 5,-- borg/persoon te vragen. Dit bedrag krijgt u bij binnenkomst weer terug of bij tijdige afmelding 
wordt dit bedrag aan u teruggeven. 
 
                                                                                                                      

Kerstviering 2018 
                                                                                                                                   
Naam:………………………………………………………….  
 
Aantal personen………………..          en  € ………..     bijgesloten (€ 5,--per persoon) 



  

Vrijdag 16 november 2018 
G R A N D I O Z E    K I E N A V O N D 
In Café Zaal ‘t Veule 
Veulenseweg 49, 5814 AB  Veulen 
Tel. 0478-581928 
Aanvang 19.30 uur 
Zaal open 18.30 uur 
Prachtige en waardevolle prijzen te winnen. 
Opbrengst is voor de Invaliden Sport- en BelangenVereniging Venray e.o. 

  
  
 
 

 

 
 

Sociale vaardigheidstraining voor 9-12 jarigen. 
 
Het is voor kinderen niet altijd eenvoudig om goed om te gaan met anderen, 

zonder zichzelf weg te cijferen, ondergesneeuwd te raken, vaak ruzie te krijgen of last te hebben van verlegenheid.  
In de sociale vaardigheidstraining leert het kind zelfbewust om te gaan met anderen, steviger in de schoenen te staan en 
gemakkelijker contact te maken. Door middel van oefeningen, theorie, spellen en toneelstukjes krijgt het kind handvatten 
om beter voor zichzelf op te komen. De training bestaat uit zes bijeenkomsten van anderhalf uur en een ouderavond. 
 
Voor wie: Kinderen uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel en Mook en Middelaar. 
Wat: Sociale vaardigheidstraining voor 9-12 jarigen 
Waar: Adalbert basisschool (Kon. Julianastraat 5, 6585 XP Mook 
Wanneer: maandag 3, 10 en 17 december 2018 en op 7, 14 en 21 januari 2019 van 14.30 tot 16.00 uur. 
Informatie en aanmelden: Er zijn geen kosten aan de training verbonden.  Aanmelden kan tot 18 november 2018. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de trainers: Charlotte Kuppers en Jasper Jacobs,                                                         
via  groepswerkvenray@synthese.nl. Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl                                                  
via het kopje aanbod & inschrijving. 
 

 

 



                                                      

 

Bezoek Kerststallen-expositie te Boxmeer 
Datum:    Donderdag 27 december 

Vertrek:     13.30u Watermolen per auto  

Opgave:   vóór 6 december 

                    bij Ellie Jeucken tel.586052 of mail: hwjeucken@home.nl                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op donderdag 27 december 14.00u  brengen we een bezoek aan de kerststallen-tentoonstelling in de 
St. Petrusbasiliek van Boxmeer. (Steenstraat) 

Meer dan 450 kerstallen uit de hele wereld staan hier tentoongesteld. Opvallend is de grote verscheidenheid 
van de kerstgroepen. De expositie is in de crypte van de kerk en ook in de kerk zelf staat het een en ander 
tentoongesteld. 

Middels een rondleiding met een gids, die ons de nodige informatie geeft, worden we langs de prachtigste 
kerstgroepen geleid. 

Hierna drinken we, in de kerk, gezamenlijk een kop koffie met een kerstkransje.  

Medepassagiers worden vriendelijk verzocht € 2,00 te betalen aan de chauffeur. 

Graag tot ziens de 27e december! 



Om te beginnen willen we de vele bezoekers bedanken die bij deze derde editie van 

Òs Gemis aanwezig waren! We hopen iedereen een plek en de gelegenheid te hebben 

geboden om hun dierbaren in een sfeervolle omgeving te gedenken. 

Een avond als deze kan uiteraard niet plaatsvinden zonder hulp van buitenaf. We zijn 

dan ook heel erg blij met alle omwonenden, organisaties, bedrijven en vrijwilligers die 

hun steentje hebben bijgedragen om Òs Gemis mogelijk te maken. We willen bij deze 

dan ook hen allemaal bedanken voor hun geweldige inzet en bijdrage! 

Een speciaal woord van dank voor het kerkbestuur voor het beschikbaar stellen van de 

locatie en natuurlijk voor koor Harmony voor hun muzikale bijdrage! Diegene die op 

deze avond terug willen kijken, verwijzen we graag naar onze site www.osgemis.nl.

We kijken terug op een mooie avond vol verbondenheid, herkenning, samenzijn en 

beleving. Wij hopen dat jullie dat ook doen. Tot over twee jaar!

Toon van Goch, Jules Kreutz, Clemens Weijs en Joris Roth

www.osgemis.nl - Onze dierbaren herdenken en levend houden in onze herinnering...

Bedankt!



SVO   VOETBAL 
 
 

Jeugd    
    

 
Uitslag    
 
zaterdag 10 november 2018    
Ysselsteyn JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 3-0  
S.V. Oostrum JO19-2 Boekel Sport JO19-3 4-0  
Sportclub Irene JO17-2 S.V. Oostrum JO17-1 3-3  
Hegelsom JO15-1G S.V. Oostrum JO15-1 1-11  
Ysselsteyn JO13-1 S.V. Oostrum JO13-1G 1-10  
S.V. Oostrum JO13-2 MVC'19 JO13-3G 3-4  
Melderslo JO11-1G S.V. Oostrum JO11-1 1-4  
S.V. Oostrum JO11-2 ST SV United/BVV'27 JO11-2 1-3 Speler van de week Joppe Litjens 
Venlosche Boys JO10-2 S.V. Oostrum JO10-1 2-9  
S.V. Oostrum JO10-2 Blerick JO10-4 3-12  
S.V. Oostrum JO10-3G ST Sporting S.T./SVEB JO10-1 7-8  
S.V. Oostrum JO9-1   -   Kwiek Venlo JO9-1 4-5 Speler van de week Milan Wismans 
ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO9-2G   -   S.V. Oostrum JO9-2 8-1  
Vitesse'08 JO9-2 S.V. Oostrum JO9-3 3-0  
S.V. Oostrum JO8-1 S.V. Lottum JO8-1 7-3  
S.V. Oostrum JO7-3/JO7-4   -  Sporting S.T./SVEB JO7-1/JO7-2 21-6 Speler van de week Jamy van Gompel 
    

Programma    
 
zaterdag 17 november 2018    
S.V. Oostrum JO19-1 VCA JO19-1 15:00  
S.V. Oostrum JO19-2 Juliana Mill JO19-2 15:00  
S.V. Oostrum JO17-1 ST RKDSO/DEV-Arcen JO17-1 13:00  
S.V. Oostrum JO15-1 Ysselsteyn JO15-1G 13:30  
S.V. Oostrum JO13-1G DSV JO13-1 10:00  
Venlosche Boys JO13-3 S.V. Oostrum JO13-2 10:00  
S.V. Oostrum JO11-1 S.V. Oostrum JO11-2 09:00  
S.V. Oostrum JO10-1 Leunen JO10-1G 09:00  
Leunen JO10-2 S.V. Oostrum JO10-3G 09:00  
GFC'33 JO9-1 S.V. Oostrum JO9-1 10:00  
S.V. Oostrum JO9-2 Leunen JO9-2G 09:00  
S.V. Oostrum JO9-3 Hegelsom JO9-1G 10:00  
Melderslo JO8-1 S.V. Oostrum JO8-1 10:00  
S.V. Oostrum JO7-1/JO7-2 SVEB JO7-1G/JO7-2 10:00  
SV Venray JO7-1/JO7-2 S.V. Oostrum JO7-3/JO7-4 09:00  
    
 
 
 

 
 

 

Jeanine Huijbers reisde op 11 november af naar Velddriel waar 
ze haar paard Espresso uitbracht in de dressuurklasse ZZ-Zwaar.  
De combinatie behaalde een mooie 2e prijs met 65,14%.  
 



SVO   VOETBAL 
 
 

SENIOREN  
 
    

Uitslagen    
 
zaterdag 10 november 2018    
S.V. Oostrum Vet. SV United Vet. 2-1  
zondag 11 november 2018    
S.V. Oostrum 2 V.V. Achates 2 0-5  
FCV-Venlo 4 S.V. Oostrum 3 Afgelast  
S.V. Oostrum 4 Meterik 4 5-1  
SVEB 3 S.V. Oostrum 5 3-1  
SV United VR1 S.V. Oostrum VR1 9-1  
    

Programma    
 
zaterdag 17 november 2018    
Montagnards Vet. S.V. Oostrum Vet. 16:30  
zondag 18 november 2018    
FCV-Venlo 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
SSS'18 3 S.V. Oostrum 2 12:30  
S.V. Oostrum 3 America 2 10:00  
SV Venray 12 S.V. Oostrum 4 12:00  
S.V. Oostrum 5 Melderslo 3 10:30  
S.V. Oostrum VR1 Melderslo VR1 12:00  
 
 
 

 

Magnifique! 
Eén woord zegt genoeg over de geweldige avond die we op zaterdag 3 november                     
samen met u mochten beleven.   

De muziekvereniging zette voor een overvolle evenementenhal een spetterende show neer 
met een grote diversiteit aan muziekstijlen. De grootste rol was weggelegd voor het jubilerende orkest en 
slagwerkgroep. Waarbij de combinatie met andere artiesten er een waar spektakel van maakte. Een zeer geslaagde 
avond dus! 

Om dit soort evenementen en zulke mooie muziek te blijven zien en horen, in ons prachtige Oostrum, is in 1995                     
de ‘Vrienden van de Harmonie’  opgericht. Een club van meer dan 100 mensen die de muziekvereniging elk jaar 
financieel ondersteunt om dit mogelijk te maken. En ook u kunt, voor nog geen euro per week, bijdragen aan het in 
stand houden van deze 100-jarige traditie. Via de website www.smtoostrum.nl kunt u zich hiervoor aanmelden. 

Namens het bestuur van de ‘Vrienden van de Muziekvereniging SMT’ willen wij het orkest, de slagwerkgroep, de 
vocalisten, het koor, danshuis Venray, Jambo, de bagpiper en niet te vergeten de organisatie hartelijk danken voor deze 
Magnifique avond!  

Het bestuur Vrienden van Muziekvereniging SMT 

 

 

 



ZITTINGS-AOVENDEN KARKLINGELS 
 

Vreejdag 23 nevember en zaoterdag 24 nevember zien wèr de jaorlekse              
zittings-aovenden van òs Carnavalsvereniging.  
 

Zaal open: 19:15 uur 
Ánvang:  19:40 uur 
 

Weej verzuuke iederieén op tied anwezig te zien, omdat we iederieén de kans  wille 
gaeve um ’n goeie plats te bemachtige. We hope hier mit te vurkome dat hieéle tòffels bezet werre gehalde. 
 

D’r zien nog kaarte vur de vreejdag en de zaoterdag verkriegbaar (Pries € 12,50,-).  
Dees zien te koeëp beej: 
 

Arjan Kempen, Hoefslag 5  06-22626238 
 

De Kemmissie Zitting 
 
 
 

                      Activiteitenkalender   2018      
                      Kijk voor de Digitale kalender op: www.dorpsraadoostrum.nl/kalender
  

NOVEMBER  
  
14 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
16 Sint Maarten 
17 Herfsttoernooi TCO
19 Creatieve middag met bewegen KBO
21 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
23 Zittingsavond De Karklingel
24 Zittingsavond De Karklingel
25 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen 
25 Intocht St Nicolaas 
26 Computeren KBO
28 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
29 Avond over de jacht Zijactief
  

DECEMBER  
  
1 Joekskapel trekt met Sint & Piet door Oostrum UT GÖT
3 Creatieve middag met bewegen KBO
4 Tussen Kunst & Kitsch Zijactief
5 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
9 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen 
10 Computeren KBO
11 Kienen KBO
12 Optreden bij de KBO Ysselsteyn-Vredepeel Aostrumse Zangkompeneej
12 Kerstmiddag KBO
12 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
16 Winterdiner (voor naar de top ) Kika om 16.30 Oesterham 
17 Creatieve middag met bewegen KBO
18 Kerstavond Zijaktief
19 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
19 Kerstviering De Zonnebloem
26 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
27 Kerststallen Expositie in Boxmeer KBO



Vrijdag 23 November
en

Zaterdag 24 November

Zaal open: 19.15 uur
Aanvang: 19.40 uur

Met veel verschillende acts, 
dans, buuts en muziek van 

eigen bodem…



 

INTOCHT                      
SINTERKLAAS 

 

Wanneer? Zondag 25 november 2018 
Tijd?  14.15 uur 
Waar? Let op! Anders dan anders! 

Bij het spoor, maar dan bij 
de achterste parkeerplaats, 
achter de fietsenstalling!!! 

Wat? Ontvangst Sinterklaas 
met de harmonie. 

Daarna?  Samen met de harmonie 
naar d’n Oesterham… 
Feestje!! 

Tip  Zet iets op je hoofd zodat je 
naam goed te zien is voor 
de Sint en zijn pieten. 

 
Voor iedereen een fijn Sinterklaasfeest  
“Het Decembercomité”  

 



SINT MAARTEN 
VIERING OOSTRUM

Lampionnen-optocht

Toneelstukje Sint Maarten

Prijs voor mooiste zelf-geknutselde lampion

Vuurkorf

Marshmallows om te roosteren

Muziek en gezelligheid……

VRIJDAG 16 NOVEMBER
Dorpsplein, 18.30 uur

TOT DAN! 

Het Sint Maarten Comité
(Chantal Schut, Inge Künen, Jacqueline Janssen en Karin Hoedemaekers)

Deelname is geheel op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor schade, ongeacht de wijze waarop deze verkregen is. Ouders zijn 
verantwoordelijk voor hun eigen kinderen. 

De viering begint om 18.30 op 
het dorpsplein met een 

optreden van drumgroep Hit-it! 
Daarna aansluitend het vertrek 

van de lampionnenoptocht 
(route Dorpsplein-

Geijsterseweg-
Witte Vrouwenstraat -

Watermolenstraat-Randenrade-
Vlasakker-Dorpsplein).

Na de tocht is er bij de vuurkorf 
iets lekkers te eten en drinken, 

met muziek van Ut Göt.

• Voor kinderen gratis drinken 
en iets lekkers.

• Tegen kleine vergoeding:
Koffie/thee + lekkers (€ 1,-)

Marshmallow-sticks (50 ct per 2) 

• Een bus voor een vrijwillige 
bijdrage is aanwezig. Zo 

kunnen we ervoor zorgen dat 
ook komende jaren deze 

viering georganiseerd kan 
worden.

We bedanken alle vrijwilligers 
die deze avond helpen mogelijk 

te maken!


