
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

46e JAARGANG - WK 51 - 20 DECEMBER 2018

  

 

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. 

 



ZATERDAG  29 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)

30 December

24 dec. 20.00u. Muziek in de kerk en om 20.30u.        
   opluistering H.Mis (orkest)
29 dec. 09.00u. Inzamelen oud papier 

SMT Oostrum wenst u fijn feestdagen
en de beste wensen voor 2019!!!



Zondag 23 dec. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (samenzang)
	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,
	 Familie	Vennekens-Verschuren	en	wederzijdse	familie.		

Maandag 24 dec. 17.00 uur: Gezinsviering met kerstspel (Pastoor)
 20.30 uur: Kerstnachtmis (pater	Ruud	Willemsen)	(Gemengd	Koor	en	SMT)
 Martien	Reijnders	en	Agnes	Wismans-Reijnders.	

1e Kerstdag 25 dec.  9.30 uur: Kersthoogmis (Pastoor)	(Gemengd	Koor)	
 voor	het	welzijn	van	de	parochie	Oostrum,	voor	vrede	in	de	wereld,	
	 Hanny	Steenkamer-Hoogenes,
	 pastoor	J.	de	Ceuster,	pastoor	P.	Hoedemaeckers,	pastoor	W.	van	Kempen.

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

Zondag 30 dec. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (samenzang)
	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,
	 Familie	Vennekens-Verschuren	en	wederzijdse	familie.			

Dinsdag 1 jan. 2019 Nieuwjaarsdag: 9.30 uur: H. Mis (Pastoor) (samenzang)  
 voor	het	welzijn	van	de	parochie	Oostrum	en	voor	vrede	in	de	wereld.	

  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.                
   

BESTE  PAROCHIANEN,  
Hierbij wil het Kerkbestuur van Oostrum U allen hartelijk bedanken voor uw persoonlijke
en	financiële	steun	in	het	afgelopen	jaar	ten	gunste	van	onze	parochie.																																																																					
Een	bijzonder	woord	van	dank	aan	alle	actieve	en	behulpzame	vrijwilligers	voor	uw	betrokkenheid	en	
onmisbare
inzet en medewerking. Chapeau! Zonder al die vrijwilligers zijn en blijven we nergens!!!
Hopelijk kan het Kerkbestuur in 2019 ook weer rekenen op uw trouwe medewerking.

Het Kerkbestuur wenst U allen een  

ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR!!!

Namens	het	Kerkbestuur	van	Oostrum,	Jos	de	Beer,	vicevoorzitter				       





 

 GEZELLIG ZONDAGMIDDAG 
     A.S  zondagmiddag 30 December  is de Watermolen weer geopend tussen 14.00 en 16.00 uur.  

  

 Ben je met je kinderen of kleinkinderen op het fort, loop gerust binnen voor een kop koffie of iets fris.  
 Wil je méér dan een blokje om, de Watermolen is een mooi rustpunt. 
 Ook als je zin hebt in een spel of gewoon een praatje ben je van harte welkom. 
 Kijk in de activiteitenkalender voor de data. 
 

           Hopelijk tot ziens. 
 

 

 

 

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. 
 

 



Keukens 
Badkamers • Tegels 
NIEUW TOILET NODIG?
Luxe strak wandcloset+zitting, 
fontein+kraan. 
Alles 1e keus voor slechts 875.-

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

077-320 9700

www.vanleendertbv.nl



  Keet-voetbaltoernooi 2018 
 
Ook in 2018 organiseert het jongerenwerk van Synthese weer een keet-voetbaltoernooi voor 
keten in en rondom  Horst aan de Maas. Dit jaar zal het toernooi op 22 december 
plaatsvinden in sportzaal de Kruisweide in Sevenum.                                                                                                   
De keten zullen wederom tegen elkaar strijden voor de eervolle titel ‘keet-voetbalkampioen 
2018’.  Er zal gespeeld worden in teams van 5 tegen 5 op halve velden. De aftrap van de 
eerste wedstrijd is om 10.30 uur  en rond 17.00 uur is de prijsuitreiking.                                                          
De beste drie teams winnen naast een beker ook een andere prijs die in de  keten zelf 
uitgereikt zullen worden. Ook zijn er o.a. prijzen voor de meest enthousiaste coach en voor 
het team dat het meest sportief is.  
 
De zaal zal vanaf 10.00 uur open zijn voor de deelnemende teams en hun fans.  

Wat: keet-voetbaltoernooi 
Voor wie: bezoekers van keten in en rondom Horst aan de Maas 
Waar: Sportzaal de Kruisweide in Sevenum 
Wanneer: 22 december van 10.30 tot 17.00 uur (zaal open om 10.00 uur) 
 
Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij het jongerenwerk van Synthese,  
Patrick Kleisterlee, telefoon: 06 17157551, e-mail: p.kleisterlee@synthese.nl  

 



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



 

Nieuwe website KBO 

Tijdens de kerstviering van 12 december is de nieuwe website van KBO Oostrum gepresenteerd.                                                     

Er is een korte uitleg gegeven over de mogelijkheden die de website de KBO-leden te bieden heeft.                                          
Bladert u bij gelegenheid eens rustig door de website . Eventuele vragen kunt u stellen via de button 
“Contact/Aanmelden/Formulieren”  

 www.kbo-oostrum.nl of www.kbolimburg.nl  afdelingen  Oostrum 
 

 

 

 Op zoek naar een december kado? 
   Stop met zoeken en geef een obligatie cadeau! 

 
 
 
 

Samen profiteren van GlaswebVenray? Geef een obligatie cadeau! 
Samen investeren en profiteren van de Coöperatie GlaswebVenray u.a.; Hoe mooi is dat?  
Op dit moment is uitrol van GlaswebVenray in volle gang en zijn we al bijna over de helft van de aanleg in de kerkdorpen 
van Gemeente Venray. We zien dat de percentage klantaanmeldingen nog steeds groeien. 

Op zoek naar meer rendement op je spaargeld?  
Het is voor iedereen mogelijk om te investeren in GlaswebVenray middels obligaties. Het inschrijven op obligaties is ook 
mogelijk wanneer u niet in Venray woont en geen klant of lid bent. De investering in obligaties bedraagt 100 euro per 
stuk exclusief eenmalig 3% emissiekosten over de inleg. De obligaties hebben een looptijd van 10 jaar. Dus 10 jaar staat 
je geld vast. Over de inleg krijg je een rentevergoeding van 5% op jaarbasis . Dit rendement krijg je momenteel zeker 
niet op je spaargeld.  
 

GlaswebVenray is en blijft ons burgerinitiatief met de krachten gebundeld in een coöperatie. U kunt als burger, klant,   
lid of obligatiehouder mee profiteren door te investeren in dit unieke burgerinitiatief. 
 

Obligaties zijn ook mooi om cadeau te geven. Geef een obligatie(s) cadeau aan uw kinderen, kleinkinderen maar ook 
aantrekkelijk als cadeau voor uw personeel. 
 

Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden, inschrijven op obligatie(s) vindt u op onze website 
www.glaswebvenray.nu  Wilt u graag persoonlijk meer informatie? Mail dan naar info@glaswebvenray.nu 
 

 



Rabobank Horst Venray plant honingboom in Venray 
 
Op woensdag 12 december plantte Rabobank Horst Venray samen met de gemeente en imkersvereniging Venray  
een honingboom aan de Deken Thielenstraat in Venray. Aanleiding is de heropening van het vernieuwde 
Rabobankkantoor aan het Schouwburgplein in Venray eerder dit jaar. Als maatschappelijke bank wil de Rabobank 
ook iets doen voor de gemeenschap, een bijdrage leveren aan deze regio. Dat doet ze door 32 honingbomen te 
planten, één in elke dorpskern van het werkgebied.  De Rabobank draagt hiermee bij aan de al geleverde inzet in  
deze regio voor het bevorderen van de bijenpopulatie. 
 
BIJzondere samenwerking 

Angelique Jansen, directievoorzitter van Rabobank Horst Venray plantte de boom in Venray: ‘Met het planten van de 
honingbomen willen wij ons bescheiden steentje bijdragen aan 'Growing a better world together', aan een betere 
wereld.’ De honingbomen in Well, Wellerlooi en de gemeente Venray worden deze maand geplant. In Horst aan de 
Maas gaat Rabobank in samenwerking met Stichting Landschap Horst aan de Maas de bomen planten tijdens de 
nationale boomfeestdag op woensdag 13 maart 2019. Deze maatschappelijke honingbomenactie is mogelijk door de 
samenwerking met gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Bergen, dorpsraden, Stichting Landschap Horst aan de 
Maas, imkerverenigingen van Venray en Horst en lokale bedrijven.  

 
Bijvriendelijk 
De gemeenten dragen het bevorderen 
van de bijenpopulatie eveneens een 
warm hart toe. De gemeente Venray 
maakt zich al lang sterk voor de bij. ‘We 
weten dat de bijenstand al een hele poos 
achteruit gaat. Daarom heeft de 
gemeente Venray vorig jaar bij de 
provincie gepleit voor een bijvriendelijk 
Limburg’, vertelt wethouder Martijn van 
der Putten. ‘Het planten van de 
honingbomen, die in de nazomer bloeien, 
is in de ontwikkeling die ‘bijen-
wethouder’ Carla Brugman nastreeft, een 
superidee’, vindt Martijn van der Putten. 
 
De honingboom 
In de nazomer zijn er weinig bloeiende 
planten. De honingboom (Sophora 
japonica) is een boom uit de 
vlinderbloemenfamilie en bloeit juist in 
deze periode. Daarmee is de honingboom 
een uitermate belangrijke drachtplant 
voor gezonde winterbijen. De bomen 
kunnen 15 tot 20 meter hoog worden. 
Angelique Jansen: ‘Het planten van 
bomen is ook goed voor ons. Uit 
onderzoek blijkt dat mensen die in een 
groene omgeving wonen minder last 
hebben van depressies, diabetes, astma 
en stress. Wat goed is voor de bijen, is 
dus ook goed voor ons.’ 

 
 

Foto:  Aanplant van de honingboom bij Deken Thielenstraat 16 in Venray door Mart Wismans, voorzitter 
imkersvereniging regio Venray, wethouder Martijn van der Putten en Rabobank directievoorzitter Angelique Jansen. 



Locaties en data aanplant honingbomen in gemeente Venray, Well en Wellerlooi 

 
Blitterswijck Meester Rongenstraat Speeltuin Woensdag 12 december namiddag 
 

Castenray Horsterweg/Castenrayseweg Maandag 10 december voormiddag 
 

Geijsteren Dorpstraat Woensdag 12 december voormiddag 
 

Heide Mariushof 2 Maandag 10 december voormiddag 
 

Leunen Pascherhof 2 Maandag 10 december voormiddag 
 

Merselo Grootdorp Donderdag 13 december namiddag 
 

Oirlo Pastoor Vervoortstraat 11 Maandag 10 december namiddag 
 

Oostrum Mgr. Hanssenstraat 28 Donderdag 13 december voormiddag 
 

Smakt St. Jozeflaan 58A Donderdag 13 december voormiddag 
 

Venray Deken Thielenstraat 16 Woensdag 12 december voormiddag 
 

Veulen De Vlies 40 Vrijdag 14 december voormiddag 
 

Vredepeel Johan van Stalbergweg 9 Donderdag 13 december namiddag 
 

Wanssum Merelhof 24 Woensdag 12 december namiddag 
 

Ysselsteyn Zonnedauw 14 Vrijdag 14 december voormiddag 
 

Well Hoek Elbert Fransenstraat, Sterrenbos Woensdag 12 december voormiddag 
 

Wellerlooi MFC ‘t Luukske, achter de gymzaal  Greenteam plant de boom 
 

 

  

 

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

                                                                     
 
 
 
 
Wij wensen alle leden van de KBO 
 
hele mooie kerstdagen 
 
en een gezond en gezellig verenigingsjaar in 2019 
 
                  
 
           Bestuur KBO                                                                                     
 
                              
                                                                                             





Het Gemengd Koor wenst iedereen  

 
Fijne Feestdagen en een gezond,                                                                            
gezellig en muzikaal Nieuwjaar. 
 
Mocht U ook voornemens hebben om te gaan zingen, bent U bij ons van Harte Welkom.. 
Loop gerust eens binnen op donderdagavond om 19.30 uur in de leefkuil van basisschool de Meulebeek. 
Wilt U nog meer informatie bel dan één van de bestuursleden. (Secr. Annelies de Kleijn, tel. 584700) 
 
 

 

 

KERSTBOOMVERZAMELING!! 
 
Vanaf donderdag 27 december tot en met vrijdag 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 
 
 
 
 
 
 
 



 

Met trots willen we  onze samenwerking van de praktijken onder de aandacht brengen.                                                    
Daarvoor organiseren  we een informele inloopavond waarbij elke praktijk een van zijn specialisaties zal  toelichten. 

 

 

Meerlo: Shockwave en echografie. www.fysioraadhuis.nl 

 

Wanssum: Bekkenfysiotherapie en Fit & Zwanger. www.fysiotherapiezwiers.nl 
 

                

Well: Geriatrie (fysiotherapie voor ouderen).  www.hofseveld.nl 

 

 

Graag nodigen we U uit op woensdag 20 februari van 19.00 tot 20.30 bij                                            
fysiotherapiepraktijk ’t Raadhuis . Raadhuisplein 6 te Meerlo. 

 

 

Gezamenlijk wensen we iedereen                                                                                             
fijne feestdagen en een gezond 2019!!!!! 



 

 

Kerst Gedachte 

Kerstmis vroeger bij ons thuis, 
mijn hart vol weemoed en verlangen, 

met z'n allen kort bij 't fornuis, 
de kerstboom helemaal vol gehangen. 

 
Liedjes klonken als een engelenkoor, 

het stalletje heel zacht verlicht, 
en tussen de dennentakjes door, 

kwamen de drie koningen al in zicht. 
 

Kerstmis gaf je toch een speciaal gevoel, 
vandaag kun je dat niet zo intens beleven, 

veel mensen weten wel wat ik bedoel, 
de toekomst zal nu eenmaal anders leven. 

 
Met een sneltreinvaart door de dagen heen, 

mensen zijn druk bezig, tegelijk met vele dingen, 
alleen de eenzame blijven weer alleen, 

zij hebben wel tijd maar niemand om mee te zingen. 
 

En in een tijd van jachten en jagen, 
kijk je anders tegen de wereld aan, 

kunnen mensen elkaar nog wel verdragen, 
of moet ieder voor z'n eigen gaan. 

 
Het vieren van kerst, zo zijn mijn gedachten,  

moet altijd blijven, in elk gezin, 
dit zal het harde in het leven verzachten,  

dan krijgt men er weer vertrouwen in.  
 

Laat daarom nu gerust een kaarsje branden, 
voor ieder mens een goeie reden, 

wat geldt voor hier en in alle landen, 
Kerstmis, dat is echt een feest van vrede. 



 

  
De Middelpas wenst u een 

biologisch 2019 toe!! 
 



SVO   VOETBAL 
 
 

Jeugd    
    
 
Uitslag    
 
zaterdag 15 december 2018    
S.V. Oostrum JO19-1   - ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO19-1 1-4  
Boekel Sport JO19-3 S.V. Oostrum JO19-2 0-1  
S.V. Oostrum JO17-1 Hegelsom JO17-1G 5-1  
ST Astrantia/SV Milsbeek JO13-1G S.V. Oostrum JO13-1G 0-2  
Venlosche Boys JO10-1 S.V. Oostrum JO10-1 7-3  
S.V. Oostrum JO10-2 Belfeldia JO10-1G afgelast  
Constantia JO10-1G S.V. Oostrum JO10-3G 8-7  
ST America/Meterik JO9-2G S.V. Oostrum JO9-1 1-12 Speler van de week Fabian Jeuken 
ST Sporting S.T./SVEB JO8-2 S.V. Oostrum JO8-1 afgelast  
    
    

Senioren    
 
    
Uitslagen    
 
zaterdag 15 december 2018    
NCW Asten Vet. S.V. Oostrum Vet. 1-5  
zondag 16 december 2018    
VVV'03 1 S.V. Oostrum 1 afgelast  
S.V. Oostrum 2 Wittenhorst 3 afgelast  
FCV-Venlo 4 S.V. Oostrum 3 afgelast  
Venlosche Boys 5 S.V. Oostrum 5 afgelast  
S.V. Oostrum VR1 HRC'27 VR1 afgelast  
    
    

SV Oostrum wenst iedereen Fijne Feestdagen en een Sportief 2019 

 
 



       
        

 
        

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 



“ 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



 

SLAGERIJ 
 

Ysselsteynseweg 48 Ysselsteyn 
 

Wij zijn extra geopend op: 
Zondag 23 December van 10.00 uur tot 15.00 uur 

Maandag 24 December 9.00 uur tot 15.00 uur 
Maandag 31 December van 9.00 uur tot 15.00 uur 

Voor aanbiedingen en/of openingstijden kijk op de site  
 

AANBIEDING IN WEEK 51 + 52 
 

2 X 2 HERTENBIEFSTUK 
750 GR. VARKENSFILLET KERSTROLLADE 

100 GR. KOPPA DE PEEL 
100 GR. BRESSAOLA EDELBRONS 

 

DEZE AANBIEDING IS VOOR € 19,90  
 

EEN FIJNPROEVERS BORRELPLANKJE (2 pers..€7,90) MET: 
 

KOPPA DE PEEL 
PANCETTA DE PEEL  

PEELSCHENK 
JENEVERSPEK 

BRESSAOLA EDELBRONS 
PEELBIJTERTJE  

HERTENSALAMI 
 

 Voor al uw bestellingen en gourmetschaal (€4,95 per persoon) geldt op tijd besteld is niet teleurgesteld. 

 
OF 

WWW.EDELBRONS.NL 
 

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN HEERLIJKE KERST EN EEN SMAKELIJK 2019 

 



Informatie middag over de Lourdesreizen van 2019. 
 
Lourdesgroep Maas en Peel gaat in 2019 weer twee reizen maken. 
De busreis zal op verzoek dit jaar ook georganiseerd worden met 
alleen pelgrims uit Venray en omgeving. 
Lourdesgroep Maas en Peel houdt hiervoor op 20 januari  2019 om 
14.30 uur een informatiemiddag in het Pelgrimshuis in Smakt,                    
U bent van harte welkom.   
 

Er wordt d.m.v een power point presentatie informatie gegeven 
over alle reizen, het leven van Bernadette de bedevaartplaats 
Lourdes en Never.   
 

Lourdesgroep Maas en Peel gaat van 24 mei t/m 1 juni met de bus, 
en van 26 t/m 31 mei en van 16 t/m 21 september met het vliegtuig 
naar Lourdes. 
 

Ook als U CZ verzekerd bent kunt U in 2019 weer in aanmerking 
komen voor een korting van maar liefst € 580,00. 
Dit zijn medisch verzorgende reizen en zijn geschikt voor jonge en 
oude, zieken en gezonde mensen. Lourdesgroep Maas en Peel reist 
onder de vlag van de Organisatie Limburgse Bedevaart.  
 

Meer informatie is verkrijgbaar bij Cristien Goumans via telefoon 
(0478)636676 / 0623532814 of kijk op 
www.lourdesgroepmaasenpeel.jouwweb.nl. En meld je aan voor 
een fantastische vakantie/bedevaart.  
 

 
 

Wij wensen U allen mooie kerstdagen en een mooi 2019. 
 

 
 
 

                          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
13	 Tafelkoor	‘De	Liederen	Tafel’	 De	Zonnebloem



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
  

MAART  
  
2-5 Carnaval De Karklingel
7 Jaarvergadering TCO
10	 Gezellig	Zondagmiddag	(14.00	-	16.00)	in	de	Watermolen	 Servicepunt	Oostrum
16 Lente-toernooi TCO
24	 Gezellig	Zondagmiddag	(14.00	-	16.00)	in	de	Watermolen	 Servicepunt	Oostrum
17 Rommelmarkt SMT
  

APRIL  
  
7	 Gezellig	Zondagmiddag	(14.00	-	16.00)	in	de	Watermolen	 Servicepunt	Oostrum
17 Brandweer De Zonnebloem
21	 Gezellig	Zondagmiddag	(14.00	-	16.00)	in	de	Watermolen	 Servicepunt	Oostrum
  

MEI  
  
5	 Gezellig	Zondagmiddag	(14.00	-	16.00)	in	de	Watermolen	 Servicepunt	Oostrum
19	 Gezellig	Zondagmiddag	(14.00	-	16.00)	in	de	Watermolen	 Servicepunt	Oostrum
  

JUNI  
  
1 Veteranentoernooi SVO
2	 Gezellig	Zondagmiddag	(14.00	-	16.00)	in	de	Watermolen	 Servicepunt	Oostrum
  

JULI  
  
10 Picknick De Zonnebloem
  

OKTOBER  
  
16	 Kienen	 De	Zonnebloem
  

DECEMBER  
  
11	 Kerstviering	 De	Zonnebloem



 

© “DE VALK” 

 

Ik wil iedereen fijne dagen toewensen, 
Kerstmis, oudejaarsavond, nieuwjaarsdag, 
Maar sta ook even stil, bij die momenten, 
Waarbij het niet altijd zo makkelijk was, 

 
Zoiezo zijn deze dagen niet altijd voor iedereen een feest, 
En is het echt niet erg om ergens een traan om te laten, 
Voor niemand zijn het altijd makkelijke tijden geweest, 

Maar we moeten er uiteindelijk toch het beste van maken, 
 

Bij deze hoop ik dat iedereen de kracht kan vinden, 
Om dingen een plekje te geven, in je hart, in je ziel, 

En trots te zijn op ons Nederlanders, en onze kind’ren, 
En op hem en haar, wie voor ons vocht, en wie voor ons viel, 

 
Laten we nooit stoppen, onze vrijheid te beschermen, 

En opkomen voor elkaar, voor onze broederschap, 
En ons over hen, onszelf, en onze toekomst te ontfermen, 

We zijn een sterk volk, geen stom politiek spelstuk, en zeker geen flauwe grap, 
 

Ja, dit gedicht zal metrisch wel niet helemaal kloppen, 
Maar toch, ik wens iedereen kracht, liefde en doorzettingsvermogen, 

En laten we vooral niet te hard van stapel gaan lopen, 
Tijden gaan al snel genoeg, geluk is zo aan ons voorbij gevlogen.  

 

Fijne kerst en een goede jaarwisseling voor iedereen. 
 

 

 

 

 

 

DE REDACTIE 



Met Kerst en Nieuwjaarsdag is de bank gesloten. Op 24 en 31 december zijn we open

van 9 tot 17 uur en telefonisch bereikbaar tot 21 uur. Bij spoedgevallen kun je 24/7

terecht bij Rabo Interhelp via +31 88 722 67 67.                                               

Je bankzaken regelen tijdens de feestdagen?

en een 
goed 2019!

Fijne
feestdagen


