
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.  
   
Kerstviering  
 
 
 
 
 
 

Datum: dinsdag 18 december 2018 
Plaats: de Watermolen 
Aanvang: 19.00 uur. 
 

De kerstcommissie nodigt u uit voor de kerstviering.  
 
Een heel speciale avond die alle kernbegrippen van de kerst bevat:  
 
saamhorigheid, licht in de duisternis, kerstmuziek, de kerstgedachte, en nog veel meer.  
 
Uiteraard wordt ook de inwendige mens niet vergeten! 
 
Let op: een gedeelte van de avond speelt zich buiten af,                                                                                             
zorg dus voor warme kleren  en makkelijke schoenen! 
 

We zien u graag op de 18e, om 19.00 uur bij de Watermolen 
 

 



ZATERDAG  15 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”
   ( 14.00 - 16.00 uur)

9   December
30 December

15 dec. 09.00u. Inzamelen oud papier

17 dec. 20.00u. Repetitie orkest

19 dec. 15.30u. Leerlingen slagwerk

 19.00u. Repetitie Hit-it

 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 

24 dec. Opluistering avondmis Kerstmis

29 dec. Inzamelen oud papier

 



Zondag 16 dec. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Venray’s Gregoriaans Koor)   

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

Dinsdag 18dec. 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.          
   

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 21 december kenbaar maken bij:  
 

Susanne Jeucken: robsuus.thuus@gmail.com 
                                of 
Leonie Roth: jorisenleonie@home.nl 
 

Bij voorbaat dank,  
Het decembercomité. 

 





 

 
 
 
 

Op donderdag 20 december gaan we U 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 zaterdag 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 donderdag 20 december  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren t/m  zaterdag 15 december bij Dorpscentrum D’n Oesterham 
 
Kijkt u ook eens op onze mooie website. www.oesterham.nl 
 



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



GEZINSVIERING 
 

    KERSTSPEL OPGAVE:  
 
Ook dit jaar spelen we weer het kerstspel op kerstavond. Het spelen van het kerstspel 
is een fijne traditie aan het worden zo voor de start van Kerstmis. Of u nu vaak in de 
kerk komt of helemaal niet, de kerstgedachte wordt uitgebeeld en de kinderen vinden het super leuk om mee te doen. 
De sfeer en ambiance van de kerk is prachtig. 
We spelen het spel op  
MAANDAG 24 december 2018 om 17.00 uur in de kerk van Oostrum. 
Iedereen is van harte welkom! 
 
Heel bijzonder dit jaar is dat we gebruik gaan maken van EIGEN GEMAAKTE KOSTUUMS. 
Hoe fantastisch is dat! Er is een werkgroep heel druk in de weer geweest met het maken van deze prachtige nieuwe 
kostuums, zodat we niet meer hoeven te lenen. Het is echt schitterend geworden. 
Wij willen dan ook deze werkgroep heel hartelijk bedanken voor de inzet! 
 
Kom allemaal kijken of meedoen. 
De rolverdeling is ook al bekend. Denk aan de verteller, Gabriel, Maria, Jozef, een Romeinse soldaat, de herbergier, 
herders, de koningen en engeltjes… het liefste een heleboel….! 
Heb je zin om mee te doen? 
Kinderen in alle leeftijden kunnen mee doen! 
Geef je dan 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. 
 

 

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

DECEMBER  
  
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
30   Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen



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

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.

www.keuken-badwinkel.nl

Voor woonkamer, keuken of hal.
Met of zonder vloerverwarming.
Groot assortiment vloertegels.

Nieuwe Tegelvloer?  

En…. Gelegd door onze eigen tegelzetters!

 
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 

 



Belastingservice KBO 
 

Leny Tromp-Brand, die vele jaren het belastingformulier voor onze KBO-leden                                                                                                      
heeft ingevuld,  stopt met ingang van 1 januari 2019 met deze activiteit.                                                                                                                              
Herman van Limbeek gaat deze werkzaamheden van haar overnemen.                                                                                                                 
Leny hartelijk dank voor je jarenlange inzet en Herman veel succes. 

Ledenpas KBO 
Ieder lid van de KBO heeft bij aanmelding een ledenpas ontvangen.                                                                                                                   
Met deze ledenpas profiteren leden van leuke voordeeltjes.                                                                                                                       
Raadpleeg hiervoor de website van KBO Limburg:                                                                                                                              
www.kbolimburg.nl (homepagina ledenvoordeel).                                                                                                                                                     
Bij verlies kan een nieuwe ledenpas worden aangevraagd bij Gerry Daniels,                                                                                               
tel. 0478-585287 of per mail gerrydaniels@home.nl 

 

Aan alle deelnemers van de reis naar de 
Museumfabriek in Enschede met de 
MuseumPlusBus. 
 
Mocht u door onvoorziene omstandigheden niet mee kunnen 
dan graag z.s.m. afmelden bij  Els Hermsen tel: 06 - 38417711   
(dan kan iemand van de reservelijst mee) 
 
 
 

 
DAGPROGRAMMA  
 
Datum/Uur Woensdag 16 januari 2019 
  
8.15 uur Aankomst opstapplaats: Mgr. Hanssenstraat ( Dorpsplein ) 5807 BC Oostrum 
 8.45 uur Vertrek opstapplaats 
11.00 uur Aankomst Museumfabriek 
11.30 uur Koffie 
12.00 uur Weefdemonstratie groep 1; Historisch Museum groep 2 
13.00 uur Lunch 
14.00 uur  Historisch Museum groep 1; Weefdemonstratie groep 2 
15.00 uur Gelegenheid tot zelfstandig rondkijken 
15.30 uur Vertrek Museumfabriek 
16.00 uur  Vertrek bus 
18.30 uur Aankomst opstapplaats 
 





SVO   VOETBAL 
 

Jeugd   
   
Uitslag   
 

zondag 16 december 2018   
Wittenhorst JO17-3 S.V. Oostrum JO17-1 2-3 
Wittenhorst JO13-3 S.V. Oostrum JO13-2 3-1 
   
Programma   
 

zaterdag 15 december 2018   
S.V. Oostrum JO19-1 ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO19-1 14:30 
Boekel Sport JO19-3 S.V. Oostrum JO19-2 14:45 
S.V. Oostrum JO17-1 Hegelsom JO17-1G 14:30 
ST Astrantia/SV Milsbeek JO13-1G S.V. Oostrum JO13-1G 11:30 
Venlosche Boys JO10-1 S.V. Oostrum JO10-1 12:30 
S.V. Oostrum JO10-2 Belfeldia JO10-1G 09:00 
Constantia JO10-1G S.V. Oostrum JO10-3G 09:00 
ST America/Meterik JO9-2G S.V. Oostrum JO9-1 10:30 
ST Sporting S.T./SVEB JO8-2 S.V. Oostrum JO8-1 11:00 
   

Senioren   
   
Uitslagen   
 

zaterdag 8 december 2018   
America Vet. S.V. Oostrum Vet. 1-2 
zondag 9 december 2018   
S.V. Oostrum 1 Montagnards 1 afgelast 
S.V. Oostrum 2 Stormvogels'28 2 afgelast 
S.V. Oostrum 3 Hegelsom 2 afgelast 
Sporting S.T. 2 S.V. Oostrum 4 afgelast 
Hegelsom 4 S.V. Oostrum 5 afgelast 
S.V. Oostrum VR1 Volharding VR2 afgelast 
   
Programma   
 

zaterdag 15 december 2018   
NCW Asten Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00 
zondag 16 december 2018   
VVV'03 1 S.V. Oostrum 1 14:00 
S.V. Oostrum 2 Wittenhorst 3 12:00 
FCV-Venlo 4 S.V. Oostrum 3 10:00 
Venlosche Boys 5 S.V. Oostrum 5 11:00 
S.V. Oostrum VR1 HRC'27 VR1 12:00 
 

 I.V.M. de KERSTDAGEN VERSCHIJNT ER IN WK 52 GEEN WEEKBLAD.



       
        

 
        

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

Wilt u graag op de laatste dag van het jaar genieten van deze traditionele eindejaars lekkernij                          
vul dan tussen 10 en 27 december onderstaande lijst in, geef deze af of doe ze in de brievenbus 
Mgr.Hanssenstraat 25-B Oostrum en wij zorgen dat uw bestelling oudejaarsdag klaar staat.                

Betaling graag contant bij ophalen.  

 
 
Naam: ………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………… 

Telefoon nummer: …………………………………………………… 
 
----- oliebollen naturel       €0,90  bij afname 6 stuks  €5     12 stuks  €10       
----- oliebollen met krenten    €0,90   bij afname 6 stuks  €5     12 stuks  €10     
----- appelbeignets klein      €1,00  bij afname 6 stuks  €5,50     12 stuks  €11     
----- appelbeignets groot       €1,30  bij afname 6 stuks  €7,50     12 stuks  €15     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ondanks onze goede zorgen kunnen we niet garanderen dat u ze warm kunt ophalen,  
maar is wel een verzekering dat het door u bestelde klaar ligt.  

Bestelde oliebollen kunnen tussen 12.00 uur en 16.00 uur opgehaald worden.  

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

Gewijzigde openingstijden feestdagen Cafetaria 't fort 
 
Maandag 24 Dec geopend van 16.00-18.30uur  
Dinsdag 25 Dec (1ste kerstdag) gesloten  
Woensdag 26 Dec (2de kerstdag) gesloten  
 
Maandag 31Dec geopend van 12-18.30uur (ivm oliebollen actie eerder geopend) 
Dinsdag 1 Januari geopend van 16-20uur  
 
 

Team Cafetaria ’t Fort wenst u hele fijne Feestdagen en een smaakvol maar vooral gezond 2019! 
 

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



 

 (Vogel)boottocht over de Maas  
 

 
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondagochtend 13 januari 2019 de jaarlijkse boottocht over de Maas.                            
Heeft u ook zin om mee te varen? Aanmelden via info@ivn-geysteren-venray.nl. De kosten bedragen € 7,50 pp,                  
te voldoen door het bedrag over te maken op rekeningnummer NL36RABO 0156 320 339 o.v.v. Boottocht IVN.  
 

IVN Geysteren-Venray begint 2019 geheel volgens traditie met de jaarlijkse (vogel)boottocht. Het is een leuke activiteit 
voor zowel fervente vogelliefhebbers, als voor mensen die 
een gezellige zondagochtend op de Maas willen beleven. 
Boven op het dek zijn de enthousiaste vogelaars te vinden, 
trappelende van de kou, met hun kijkers in de aanslag om 
geen vogel te missen. Benedendeks, in de aangename 
warmte en voorzien van een lekker drankje, genieten de 
overige passagiers gezellig kletsend van het mooie winterse 
Maaslandschap. Mis de boot niet en meldt u snel aan.                  
Tot ziens op de Filia Mosae! 
 
De boot vertrekt klokslag 10:00 uur uit de haven van 
Wanssum richting Vierlingsbeek en Sambeek. U kunt 
inschepen vanaf 9:30 uur vanaf de parkeerplaats achter de 
Jumbo in Wanssum. We verwachten rond 12:30 uur weer 
terug te zijn in Wanssum. 

 
 

IVN kerstwandeling Odapark en Vlakwater 
 

Op zaterdagmiddag 22 december organiseert IVN Geijsteren-Venray de jaarlijkse kerst-/ oudejaarswandeling. Deze 
wandeling begint om 14:00 uur tot max 16:30 uur bij het Odapark (parkeerplaats Merseloseweg t.o. Viecuri 
Ziekenhuis in Venray). Aanmelding voor deze gratis wandeling is ivm de catering wel noodzakelijk. Dit kan door, 
uiterlijk 18 december 12:00 uur, een bericht te sturen naar info@ivn-geysteren-venray.nl. 

 
Het Odapark is een park in Venray dat in het oosten aansluit 
op het stadsbos Vlakwater. 
Dit park van 19 ha was vroeger eigendom van de Zusters 
Ursulinen, die er een meisjesinternaat beheerden, Jerusalem 
genaamd. Het park kwam in 1981 in bezit van de gemeente 
Venray en werd toen een openbaar park.                                                     
 

Het ligt op voormalig glooiend stuifzandgebied, waar ook 
een aantal oude bomen en lanen zijn te vinden. In het 
Odapark wordt een 60-tal eigentijdse beelden 
tentoongesteld. Ook is er een tentoonstellingsruimte voor 
eigentijdse kunst, het Theehuis genaamd. 
 

 
 

Natuur en cultuur zijn volop aanwezig en onze gidsen zorgen 
voor een mooie rondwandeling.  

 
De wandeling wordt afgesloten met een gezellig samenzijn                                                      
onder het genot  van een kop verwarmende erwtensoep. 
  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERSTBOMEN, 
 

KERSTBOMEN                    
 

KERSTBOMEN 

 

* bij ons Easy Fix Standaard,                                                                                                                                              
binnen 1 minuut uw boom kaarsrecht 

*7 verschillende soorten, o.a. veel Nordmann 
 

* dagelijks van 9.00 u-18.00 u 
*zondags van 11.00 u-17.00 u 

*al ruim 40 jaar 

Kerstboomkwekerij 
Hay Jeuken 

Stationsweg 66 
Venray  

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
13	 Gezellig	Zondagmiddag	(14.00	-	16.00)	in	de	Watermolen	 Servicepunt	Oostrum
12	 Prinsebal	(D’n	Oesterham)	 De	Karklingel
20	 Jeugdprinsebal	(D’n	Oesterham)	 De	Karklingel
27	 Gezellig	Zondagmiddag	(14.00	-	16.00)	in	de	Watermolen	 Servicepunt	Oostrum
  
  

FEBRUARI  
  
2 Snert-toernooi TCO
2	 Klingelbal	(D’n	Oesterham)	 De	Karklingel
10	 Gezellig	Zondagmiddag	(14.00	-	16.00)	in	de	Watermolen	 Servicepunt	Oostrum
9	 Jeugdzitting	 De	Karklingel
21 Carnavalsavond KBO
22	 Receptie	Jeugdprins	(in	de	BIT)	 De	Karklingel
23 Krantverkoop De Karklingel
24	 Gezellig	Zondagmiddag	(14.00	-	16.00)	in	de	Watermolen	 Servicepunt	Oostrum
24	 Receptie	Prins	 De	Karklingel
27	 Etentje	Valuascollege	Venlo	 Zijactief	



Onze klanten kiezen
voor persoonlijk contact

én online bankieren.

*Laat je na de overstap naar RegioBank ook nog verrassen bij Complot Concept Store Venray. In ieder 
geval veel plezier met je aankoop! De actie loopt t/m 31-12-2018. Vraag ons naar de voorwaarden.

Stap voor 31-12-2018 
over en ontvang van 
ons een cadeaubon 

t.w.v. €25 van Complot 
Concept Store!*

Van de Mortel
Pastoor Wijnhovenpark 5-7
5801 BZ Venray
T 0478 584 888
E info@vande-mortel.nl
I www.vande-mortel.nl



“ 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


