
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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PRO  ECCLESIA  ET  PONTIFICE  VOOR  THEO  LINSKENS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paus Franciscus heeft de pauselijke onderscheiding                           
“PRO ECCLESIA ET PONTIFICE”  toegekend aan de 
Oostrumse actieve parochiaan en trouwe koorzanger              
THEO LINSKENS.  Pastoor B.J. Clemens heeft zondag 18 
november 2018 aan het einde van de prachtig gezongen          
Sint Caeciliamis namens het Kerkbestuur van de 
Mariaparochie Onze Lieve Vrouw Geboorte Oostrum de 
versierselen behorende bij de pauselijke onderscheiding   
“Pro Ecclesia et Pontifice” bij Theo Linskens opgespeld.  
 
Daarna overhandigde vicevoorzitter Jos de Beer na een 
toespraak met woorden van  dank en waardering de mooie 
perkamenten pauselijke oorkonde en bloemen aan Theo.  
 
Theo was zichtbaar verrast, trots, dankbaar, blij en zeer 
verguld met deze bijzondere pauselijke onderscheiding! 
Theo Linskens (83 jaar) zingt  al ruim 71 jaar via het 
Kinderkoor,  het Herenkoor,  het Gemengd Koor en het 
Gregoriaans Koor voor de parochie Oostrum. 
Hij heeft in ontelbaar vele missen, Mariaprocessies, diensten  
en vieringen gezongen en gedirigeerd. Theo was 
plichtsgetrouw altijd van de partij! 
 
Al ruim 71 jaar heeft Theo zich als koorzanger met  zijn 
sonore tenorstem en hart en ziel  en met actief 
vrijwilligerswerk sociaal en volledig ingezet voor de 
koorzang, het welzijn en de belangen van de parochie en de 
gehele gemeenschap van Oostrum.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Voor al zijn vrijwilligersactiviteiten en maatschappelijke 
verdiensten voor de Oostrumse parochie en gemeenschap 
(kerkkoren, technische dienst en goede zorg voor de paarden  
op Sint Anna, ouderraad, dorpsraad, de Watermolen, 
gemeenschapshuis, groenploeg,  KBO enz.) ontving Theo al in 
1994 het koninklijk lintje in de “Orde van Oranje Nassau”   
en in 1998 de “Orde van Verdiensten” van de C.V. De 
Karklingels van Oostrum!     
 
Theo heeft voor zijn jarenlange, intensieve en belangrijke 
inzet voor de parochie en gemeenschap van Oostrum de 
pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice”                       
dik en dubbel verdiend!    
THEO, NOGMAALS HARTELIJK GEFELICITEERD EN BEDANKT 
VOOR JE GEWELDIGE INZET! 
Theo Linskens en zijn ook altijd sociaal en actief in Oostrum  
betrokken gezin en familie kunnen dankbaar terugkijken op 
een speciale, feestelijke en onvergetelijke Caeciliazondag. 
 
Hopelijk kan Theo nog lang genieten van deze bijzondere 
pauselijke onderscheiding!   
 
Namens het Kerkbestuur O.L. Vrouw Geboorte Oostrum, 
                                    
   Jos de Beer, vicevoorzitter 
    
 
 
         
              
 

  



ZATERDAG  1 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 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”

9 December

1 dec. 09.00u. Inzamelen oud papier
2 dec. 11.00u. Optreden jeugdorkest No Limit
             in gemeenschapshuis de Linde in Oirlo
3 dec. 20.00u. Repetitie orkest
5 dec. 13.30u. Repetitie M4L
 15.30u. Leerlingen slagwerk

Agenda 

15 dec. Inzamelen oud papier
24 dec. Opluistering avondmis Kerstmis
29 dec. Inzamelen oud papier
 



Zondag 2 dec. Eerste Zondag van de Advent: 9.30 uur: Hoogmis   
                                                      (Pastoor) (Gemengd Koor)

 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  

Dinsdag 4dec. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)   

Zondag 9 dec. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Koor Harmony!)

  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.          
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEVE MENSEN, BEDANKT 
 

Bedankt dat wij er bijna een halve eeuw voor u mochten zijn 

Met gemengde gevoelens zijn wij gestopt 

Enerzijds kunnen wij nu van onze pensionering gaan genieten 

Anderzijds afscheid nemen doet zeer 

Maar zo gaat het in het leven, aan alles komt een einde 

We zullen elkaar vast ergens nog wel eens ontmoeten 

Het ga u allen goed 

Gon en Wiel  (Kapsalon Vloet) 

 



 



Beste kinderen, 

 
 

Ook genoten van een vernieuwde intocht, 
Sint in een speciale auto door de bocht. 

Na een andere aankomst als voorgaande jaren, 
vanuit de trein door het hekwerk te moeten plaren. 

*** 
Ging nu alles gesmeerd, goed over nagedacht, 

door de harmonie naar Den Oesterham gebracht 
Daar aangekomen heb ik versteld gestaan, 

die verbouwing heeft Oostrum goed gedaan. 
*** 

Een vernieuwde zaal met alles erop en er aan, 
daar zullen jullie van genieten er vaker heen gaan. 

Zelfs op mijn stoel zijn nieuwe versierselen aan gebracht, 
ook daar hadden de bouwvakkers aan gedacht. 

*** 
Maar waar het echt omging dat was weer klasse, 

hoe jullie mij weer wisten te verrassen. 
Een gezellige middag, om van te watertanden, 

als je in zo'n gezelschap mag belanden. 
*** 

Het duurt eigenlijk te kort, gaat veel te snel, 
maar let op wat ik jullie nu vertel. 

Dinsdag 4 dec. op de Meulebeek ben ik erbij, 
deze dag maak ik speciaal voor jullie vrij. 

*** 
Dan gaan we de intocht dunnetjes overdoen, 

gaan we lekker feesten en geven hem van katoen. 
Verder heb ik alweer genoten van prachtig werk, 

ook daarin zijn jullie ontzettend sterk. 
*** 

Dat bewijzen, Juul,Ward,Floor,Noor,Lotte en Daan, 
evenals Tim en Gijs waar we versteld van staan. 

Bedankt alweer voor de zoveelste keer, 
wij zien elkaar beslist weer ´n keer. 

 
 

Groetjes van Sint en zijn Pieten 
 



WINTERDINER
Naar de top voor KIKA

 Zondag 16 december
      D’n Oesterham

Aanmelden kan via:
- Kika.winterdiner@gmail.com
- Of bij Bas Künen, Ron Versleijen en Joost Weijs
Vooraf betalen d.m.v :
- Contant, dit kan ook bij  Bas Künen, Ron Versleijen en Joost Weijs.
- Of naar  NL16 RABO 0140 0104 40  op de naam van B.M.M. Kunen
Vermeld een telefoonnummer, achternaam en het aantal personen

    Deuren openen 16:30 uur  
   17:00 uur aan tafel

3 -gangen d iner

€10,- per persoon
   kinderen t/m 12  €5,-

Aanmelden kan tot 9 december

Soep - Stamppot buffet - Nagerecht



 
 

Ron, Joost, Bas 
Kloosterstaat 7 
5807BN, Oostrum 
 
Aan de Oostrumse inwoners 
 
Oostrum, 27 november 2018 
 
 
Beste Oostrummers, 
 

Om aandacht te vragen voor onderzoek en de behandeling van kinderen met kanker gaan we, samen met 
een groep, op 21 februari 2019 naar Schotland om een berg (Ben Nevis) te beklimmen. Op deze sportieve 
manier willen we aandacht vragen voor KiKa en gezamenlijk minimaal € 100.000,- ophalen voor Stichting 
Kinderen Kankervrij. Dit jaar gaat de opbrengst wederom rechtstreeks naar het onderzoek naar 
neuroblastomen. 
 

Als klimmers betalen we uiteraard zelf alle kosten die gemoeid gaan met dit avontuur. Daarnaast heeft 
iedere klimmer, de doelstelling om sponsorgeld binnen te halen voor KiKa. We willen u daarom vragen ons 
in deze belangrijke actie  te steunen. 
 

Wij zijn drie enthousiaste mannen uit Oostrum en organiseren op 16 december 2018 een winter-stamppot-
diner in Oostrum. We hopen daar voor ca. 200 mensen, te koken en hen te voorzien van een kop soep, een 
keuze uit drie stamppotten met rook-  of braadworst en een lekker toetje.  

Een eenvoudige maar lekkere voedzame wintermaaltijd voor het goede doel. 
 

De gehele opbrengst van dit winter-stamppot-diner gaat naar Kika en we willen zoveel mogelijk van de 
benodigde ingrediënten voor ons winterbuffet via sponsoring verwerven. 
 

Tot dusver hebben we al medewerking van diverse bedrijven & gemeenschapshuis de Oesterham. Dames 
van het Kookpunt Oostrum helpen mee met de bereiding en we kunnen gebruik maken van de keuken van 
‘t Trefpunt uit Geijsteren.  
 

We horen graag of u met ons aan tafel wil gaan om het goede doel te steunen.  
 

Mocht u nog vragen hebben over deze brief of ons initiatief, dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 
06 – 40673098 of qnnoostrum@gmail.com. 
  

Alvast bedankt voor uw aandacht! Omdat ieder kind het recht heeft om kind te zijn! 

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
Met vriendelijke groet, 
Ron Versleijen, Joost Weijs en Bas Künen  www.ndtvk.nl 





Muziekvereniging SMT blikt terug                                         
op een geslaagd jubileumjaar 

 
Wat SMT betreft gaat 2018 de boeken in als een geslaagd jubileumjaar.                                    
Tijdens de feestavond op 17 november keken we terug op een prachtig jaar.                       
Tevens werd een vijftal jubilarissen gehuldigd vanwege hun 25- en 40-jarig 
lidmaatschap. Tal van activiteiten voor jong en oud stonden het afgelopen jaar op het 
programma. Zo waren er onder meer een concert van Music for Live bij de watermolen, 

een Alle-Jeugdcafé met DJ-workshop, de Klankenkaravaan op de basisschool en natuurlijk het prachtige en bijzondere 
jubileumevenement ‘Magnifique’ in de Evenementenhal.                                                                                                                           
Dankzij de vrijwillige inzet van vele leden, niet-leden en vrienden van SMT werd het een prachtig jaar.                                   
Tijdens de feestavond werden de dirigenten en kartrekkers nog eens extra in het zonnetje gezet.                                                          
Zij kregen één van de SMT-straatnaambordjes als aandenken aan Magnifique! 

 
Waar een klein dorp groot kan zijn! 
Misschien krijgt u door al die leuke 
muzikale activiteiten in ons eigen 
Oostrum ook zin om samen muziek te 
maken, of wilt u uw kinderen kennis 
laten maken met slagwerk of 
blaasmuziek? 
 
Dat kan! U bent van harte welkom. 
Neem eens een kijkje op onze website 
(www.smtoostrum.nl) of kom naar één 
van de repetities: 
 
- Opleidingsorkest No Limit repeteert 
op zondag om 11.00u in De Baank in 
Leunen (dit is een samenwerkings 
orkest met andere 
muziekverenigingen). 
 
 
 
 
 

- Jeugdslagwerkgroep Hit-t repeteert op woensdag om 19.00u in de Oesterham. 
- Music for Live, voor volwassenen met 
of zonder muzikale ervaring, repeteert 
dinsdagmiddag v.a. 14.00u in de Watermolen. 
- Slagwerkgroep SMT repeteert op woensdag om 20.00u in de Oesterham. 
- Harmonieorkest SMT repeteert op maandag om 20.00u in de Oesterham. 
Samen muziek maken is heerlijk én ook nog goed voor je brein! 
U bent van harte welkom!! 

 
Eerste optreden opleidingsorkest No Limit 
 
Op zondag 2 november treedt het gloednieuwe opleidingsorkest No Limit voor het eerst op tijdens het 
Sinterklaasconcert in De Linde, Oirlo. Benieuwd naar wat onze jeugdige muzikanten in korte tijd hebben geleerd?               
Kom dan gezellig met de hele familie naar Oirlo en eet gerust wat pepernoten mee!                                                                                        
No Limit is een initiatief van de muziekverenigingen van Oostrum, Leunen-Veulen-Heide, Oirlo, Castenray en Venray. 
Het concert is van 11.00u tot 12.00u. 
 



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



DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.  
   
Kunst en kitsch 
 
Datum: dinsdag 4 december 2018 
Plaats: D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang: 20.00 uur. 
 

De avond over kunst en kitsch wordt gepresenteerd                                                  
door Marijke van Roosmalen. 
 
Iedereen mag 2 voorwerpen meebrengen, die beoordeeld worden                           
op ouderdom,  materiaal, herkomst en prijsindicatie. 
 
Echter geen juwelen, horloges, postzegels en munten 
 
 
                  
                                         
 
 
 

 

 

 

 

 

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

NOVEMBER  
  
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
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
27 Kerststallen Expositie in Boxmeer KBO



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

 
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 

 



 
 
 
 
 
 
 

  
                                     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) 
 
 





                                                      

 

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! 



  

 

 

 

 

AANBIEDING IN WEEK  48 

1 KG H.O.H. GEHAKT                                                                                                             

1 KG. VARKENSLAPPEN                                                                                                   

100 GR. JACHTWORST                                                                                                        

100 GR. GEBRADEN LEVERPASTEI 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

KERSTBOMEN, 
 

KERSTBOMEN                    
 

KERSTBOMEN 

 

LAAT DE GOEDE SINT MAAR RENNEN, 
WIJ BEGINNEN VAST MET DE DENNEN. 

 

De verkoop start op zaterdag 1 december 
zeer ruime keuze 

7 soorten 
 

Kerstboomkwekerij Hay Jeuken, 
 Stationsweg 66, Venray 

Al ruim 40 jaar 
 

 



SVO   VOETBAL 
 
 
 

Jeugd    
 
    

Uitslag    
 
zaterdag 24 november 2018    
SJO Vianen Vooruit HBV JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 4-6  
VCA JO19-2 S.V. Oostrum JO19-2 afgelast  
SV Venray JO17-3 S.V. Oostrum JO17-1 0-7  
S.V. Oostrum JO15-1   -   ST Sparta'18/Kronenberg JO15-2G 4-3  
V.V. Achates JO13-1G S.V. Oostrum JO13-1G 1-0  
ST Panningen/Egchel JO13-2 S.V. Oostrum JO13-2 0-3  
S.V. Oostrum JO11-2 Hegelsom JO11-1 3-4  
Blerick JO10-2 S.V. Oostrum JO10-1 7-9  
S.V. Oostrum JO10-2 MVC'19 JO10-3G 3-12  
S.V. Oostrum JO10-3G SV Venray JO10-4 7-5  
S.V. Oostrum JO9-1 Blerick JO9-2 4-1 Speler van de week Thijn Linders 
S.V. Oostrum JO9-2 Ysselsteyn JO9-2 3-3 Speler van de week Jesse Pelzer  
S.V. Oostrum JO8-1 SV Venray JO8-3 15-5  
S.V. Oostrum JO7-1/JO7-2 SV Venray JO7-1/JO7-2 1-26 Speler van de week Levi Dikolli 
SVOC'01 JO7-1 S.V. Oostrum JO7-3/JO7-4 4-14 Speler van de week Job van Abswoude 
en Moos van Hoof 
    

Programma    
 
zaterdag 1 december 2018    
S.V. Oostrum JO19-1 V.V. Achates JO19-1 14:30  
S.V. Oostrum JO19-2 Volharding JO19-2 14:30  
S.V. Oostrum JO17-1 ST Sporting S.T./SVEB JO17-1 14:30  
SV Venray JO15-3 S.V. Oostrum JO15-1 12:00  
S.V. Oostrum JO13-1G Sambeek JO13-1G 10:00  
S.V. Oostrum JO13-2 Wittenhorst JO13-4 10:00  
EWC'46 JO11-1 S.V. Oostrum JO11-1 11:00  
ST Meterik/America JO11-1 S.V. Oostrum JO11-2 10:00  
S.V. Oostrum JO10-1 FCV-Venlo JO10-1 09:00  
Excellent JO10-2 S.V. Oostrum JO10-3G 10:30  
SV Venray JO9-2 S.V. Oostrum JO9-1 11:15  
ST SV United/BVV'27 JO9-2 S.V. Oostrum JO9-2 08:45  
SVEB JO9-1G S.V. Oostrum JO9-3 11:00  
ST Sporting S.T./SVEB JO8-2 S.V. Oostrum JO8-1 11:00  
Sporting S.T./SVEB JO7-1/JO7-2 S.V. Oostrum JO7-1/JO7-2 10:00  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan,                    
kan daarvoor op 3 december terecht bij stichting De Kemphaan aan het Kennedyplein 1 
te Venray. Vooraf moet wel even een afspraak worden gemaakt via 0478-586706.                
De kosten bedragen € 30. Chauffeurs met rijbewijs C/D/E betalen € 55.                                        
De volgende keuring zal zijn op maandag 7 januari 2019. 

 

 

 

 

Op 24 en 25 november organiseerde LR Nobel het jaarlijkse dressuurfestijn,                           
bij manege Hermkushof in Merselo.    Aukje Poels nam met haar paard Elan                          
deel in de klasse Z1 en behaalde een 2e prijs met 210 punten.  

 

 

SVO   VOETBAL 
 
 
 

Senioren    
    
 

Uitslagen 
    
zaterdag 24 november 2018    
S.V. Oostrum Vet. Holthees Vet.   
zondag 25 november 2018    
S.V. Oostrum 1 EWC'46 1 3-1  
S.V. Oostrum 2 Leunen 2 5-2  
S.V. Oostrum 3 SV Venray 5 4-4  
Volharding 6 S.V. Oostrum 4 2-2  
America 3 S.V. Oostrum 5 3-4  
S.V. Oostrum VR1 Montagnards VR1 5-1  
    

Programma    
 
zaterdag 1 december 2018    
Wittenhorst Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:15  
zondag 2 december 2018    
Meterik 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
SVEB 2 S.V. Oostrum 2 11:00  
Meterik 2 S.V. Oostrum 3 12:00  
S.V. Oostrum 4 EWC'46 3 10:00  
S.V. Oostrum 5 Wittenhorst 9 10:30  
America VR1 S.V. Oostrum VR1 10:30  

 



 

 

Sociale vaardigheidstraining voor 9-10 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 (op 22 januari om 19.00 uur). 
 
Voor wie: Kinderen uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel en Mook en Middelaar. 
Wat: Sociale vaardigheidstraining voor 9-10 jarigen 
Waar: Basisschool de Triolier, St. Annastraat 31 te Reuver 
Wanneer: op donderdag, 10, 17, 24 en 31 januari; 7 en 14 februari van 16.00 tot 17.30 uur. 
Informatie en aanmelden: Er zijn geen kosten aan de training verbonden.                                                
Aanmelden kan tot 24 december 2018. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Derya Bozok via info@synthese.nl 
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl                                                                           
via het kopje aanbod & inschrijving. 
 

 
 

 

 

Uitreiking keurmerk “meldcode 
kindermishandeling en huiselijk geweld’ 
aan Synthese 

 
Dinsdagavond heeft wethouder Anne Thielen van de gemeente Venray het keurmerk ‘meldcode 
kindermishandeling en huiselijk geweld’’ onthuld tijdens een bijeenkomt over eergerelateerd geweld.  

Dit keurmerk wordt uitgereikt aan organisaties die 
hun protocol succesvol en volgens wettelijke 
richtlijnen hebben laten toetsen en uitvoeren.                     
Via het keurmerk kunnen andere 
samenwerkingspartners zien dat Synthese de 
meldcode op de juiste wijze heeft geïmplementeerd 
en deze op een goede manier is geborgd.                                  
Alle medewerkers van Synthese zijn geschoold in de 
Meldcode en weten hoe ermee te werken. 

Mede door toedoen van de aandachtsfunctionarissen 
heeft het thema kindermishandeling en huiselijk 
geweld/ouderenmishandeling inmiddels een 
belangrijke plek ingenomen binnen Synthese.  
Hiermee wordt benadrukt dat de hulpverleners 
"verder kijken" en dat de zorg ook na de directe 
hulpverlening doorgaat. 

Landelijke Vakgroep van Aandachtsfunctionarissen 
Kindermishandeling (LVAK) heeft het protocol 
beoordeeld en getoetst aan de wettelijke 
voorwaarden voor de Meldcode. https://lvak.nl/ 

 
 
 

 

 

 



                         Activiteitenkalender   2019    
                            Kijk voor de Digitale kalender op: www.dorpsraadoostrum.nl/kalender
     

JANUARI     
     
6 Liedjesmiddag (D’n Oesterham) De Karklingel   
16 Museum Plus Bus KBO   
12 Prinsebal (D’n Oesterham) De Karklingel   
20 Jeugdprinsebal (D’n Oesterham) De Karklingel   
     

FEBRUARI     
     
2 Snert-toernooi TCO   
2	 Klingelbal	(D’n	Oesterham)	 De	Karklingel	   
9	 Jeugdzitting	 De	Karklingel	   
21 Carnavalsavond KBO   
22	 Receptie	Jeugdprins	(in	de	BIT)	 De	Karklingel	   
23 Krantverkoop De Karklingel   
24	 Receptie	Prins	 De	Karklingel	   
27	 Etentje	Valuascollege	Venlo	 Zijactief	   
     

MAART     
     
2-5 Carnaval De Karklingel   
7 Jaarvergadering TCO   
16 Lente-toernooi TCO   

Wij passen uw woning aan naar al uw wensen. 

Ander huis gekocht? 

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

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

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

www.keuken-badwinkel.nl



www.utgot.nl 
 

Ut GÖT  en Zwarte piet 
 

                  
 

Joekskapel Ut GÖT zal weer samen met zwarte pieten door Oostrum trekken en 
wel op Zaterdag 1 december. 

 

                             
 

Dit jaar zal Joekskapel Ut GÖT op een aantal vaste plaatsen muziek maken waarbij de 
zwarte pieten lekkernij voor de kleintjes zullen hebben. 

Op iedere plaats zal ca. 15 minuten muziek gemaakt worden. 
 

Om 18.00 uur zullen we starten op De Horik nabij het 
speeltuintje.  

 
Omstreeks 18.20 uur zullen we op de Kloosterstraat 

sinterklaas liedjes ten gehoren brengen. 
 

Vanaf hier trekken we verder en zullen om ongeveer 18.40 
uur onze muzikale noten laten horen op de Jofferspas. 

 
Samen met de zwarte pieten trekken we dan door naar de 
van Broekhuizenstraat - Geijsterseweg waar we rond 

19.05 uur zullen spelen. 
 

Van daaruit lopen we verder over de van 
Broekhuizenstraat, waar we ter hoogte van het 

speeltuintje rond 19.20 uur zullen spelen. 
 

Samen met de zwarte pieten trekken we dan door naar de 
Oostertienweg, waar we rond 19.40 uur zullen spelen. 

 
Het laatste optreden van Ut GÖT en de zwarte pieten zal 

plaatsvinden om omstreeks 20.00 uur nabij ’t Fort. 





“ 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



www.utgot.nl 
 

 

 
 
NAAM:    LEEFTIJD:    STRAAT: 
 
 

JONGEN/MEISJE 
 
Lever deze tekening in tijdens het rond trekken van Joekskapel Ut GÖT met zwarte 
pieten op 1 december en maak kans op een leuke prijs. 


