
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Mail uiterlijk 30 november naar 

verzinenwininoostrum@gmail.com 



 
 

 

 

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, (esther.kessels@politie.nl)              

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 

 

   Zaterdag   30 November 09.00 - 12.00 
            (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

        INZAMELEN OUD PAPIER

                     LOCATIE: PARKEERPLAATS

                     ‘t ALLEMANSCAÉ

    2019 - ROOSTER - 2019
    Gezellig Zondagmiddag
  
24 Nov 
8 December 
22 December 

24 nov. 13.30u. Intocht Sinterklaas

25 nov. 20.00u. Repetitie orkest

27 nov. 19.00u. Repetitie Hit-it

27 nov. 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

30 nov. Inzamelen oud papier

14 dec. Inzamelen oud papier

21 dec. SMT Spicy Classics

28 dec. Inzamelen oud papier



 

 GEZELLIG ZONDAGMIDDAG 
     Aanstaande zondagmiddag 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. 
 

 

 

 

 
 

Inspiratiedag Samen Doen 
Donderdag 14 november 2019 

 
De Zorggroep organiseert op 21 november 2019 in Theater De Oranjerie in 

Roermond de Inspiratiedag Samen Doen. Bedoeld om hun medewerkers, stakeholders en overige genodigden te 
inspireren aan de hand van een tweetal lezingen, acht workshops en een informatiemarkt.  
 
Op de Inspiratiedag Samen Doen presenteert bestuursvoorzitter Marc van Ooijen het nieuwe strategische beleidsplan 
van De Zorggroep. Spreker Arjen Banach vertelt over duurzame inzetbaarheid, leiderschap en innovatie. Tussendoor kan 
iedereen in workshops en bij stands kennismaken met positieve, innovatieve en slimme oplossingen in de zorg.   

Het ochtend- en middagprogramma hebben dezelfde inhoud met rond de middag voor iedereen een lunch en de 
uitreiking van de Innovatieprijs 2019. Voor deze jaarlijkse prijs hebben medewerkers en vrijwilligers van De Zorggroep 
vernieuwende ideeën in kunnen dienen over hoe hun werk eenvoudiger, slimmer, efficiënter of veiliger te maken. 
  

 
 
 

Zondag 24 nov. 9.30 uur: Hoogmis Christus Koning:laatste zondag van het kerkelijk jaar!  
        (Pastoor) (samenzang)

 uit dankbaarheid van de parochianen van Oostrum en voor de vrede,
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 

Dinsdag 26 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.          
               





Beste kinderen uit Oostrum. 
 
 

Ben goed aangekomen in Apeldoorn, 

maar dat was wel te horen door die hoorn. 

Wat een mooie ontvangst en zo spontaan, 

die mensen hebben hun uiterste best gedaan. 
 

Eenmaal uit de trein, en toen snel aan de slag, 

wij willen zoveel mogelijk kinderen bereiken op een dag. 

Vooral als ik allemaal die lieve snoetjes zie, 

dat is zo mooi, dat vergeet ik zeker niet. 
 

Wat ik echt nog met jullie wil delen, 

in de trein hebben wij ons niet hoeven te vervelen. 

Maar daarover vertel ik jullie op 24 november nog wel, 

dat moment komt er aan en al heel snel. 
 

Enkele pieten zijn naar jullie school gegaan, 

kun je zien aan de brievenbussen die daar staan. 

Is de bedoeling dat jullie daar je werkstukken in doen, 

  als beloning vullen wij daarna jullie schoen. 
 

Op ZONDAG 24 NOVEMBER,  is de grote dag, 

gaan wij elkaar in Oostrum ontmoeten met een lach. 

Zorg dat je om HALF TWEE op het DORPSPLEIN staat, 

en gezamenlijk met de HARMONIE naar het station gaat. 

De trein zal daar dan om 14.10 uur aan komen rijden, 

om alle lieve kinderen met een bezoek te verblijden. 
 

Geniet van alles wat jullie nog te wachten staat, 

je zult zien dat de tijd heel snel gaat. 
 

Tot de 24 november 
 

Groetjes van Sinterklaas en zijn pietermannen 
 
 
 



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



 
 

 
 

Op woensdag 27 november staat er weer iets heerlijks op het menu.  
 

Mosterdsoep 
 
* 

Stamppotje  
 
* 

Toetje 
 
 
 

De kosten voor dit etentje bedragen € 7,50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 23 november opgeven. 
 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
       
   
              Graag tot ziens.      De vrijwillige megjes uut de keuken. 
 
 
 
Kijkt u ook eens op onze mooie website. www.oesterham.nl 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:___________________________________________________ 
 
Komt met  _________    perso(o)n (en)  Wil(len) graag aansluiten aan de dis op  27 november. 
 
Wilt u er voor zorgen dat u uiterlijk om 12.00 uur aanwezig bent? 



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



 
 
 

Sociale vaardigheidstraining                                                                         
’Opkomen voor jezelf (g)een kunst!’ voor 12-16 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 verschillende oefeningen en uitleg van theorie 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 12-16 jarigen 
Waar:  Synthese, Leunseweg 51 te Venray 
Wanneer:  maandag 16, 23 en 30 maart, maandag 6 april, dinsdag 14 april en maandag 20 april 2020 van 16.00 tot 
  17.30 uur + ouderavond dinsdag 17 maart van 19.00 tot 20.00 uur. 
 

Informatie en aanmelden 
 Er zijn geen kosten aan de training verbonden.                                  
Aanmelden kan tot 1 maart 2020. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Moniek Bouwmans (m.bouwmans@synthese.nl) of Daisy Tijssen 
(d.tijssen@synthese.nl). 
 

Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Drie dorpenwandeling 
 

Op zondag 24 november organiseert IVN Geijsteren-Venray een driedorpenwandeling in twee gemeenten (Venray en 
Boxmeer) en twee provincies (Limburg en Brabant). De wandeling start om 10:00 uur bij de Maria Kapel, Kapelstraat, 
Holthees. Deelname is gratis. 

 
Tijdens deze drie dorpen wandeling maken 
de deelnemers kennis met een rijke 
historie, een gevarieerd landschap en 
schitterende natuur gecreëerd door de 
Maas die duidelijke sporen heeft 
achtergelaten in het landschap.                
Natuurlijk heeft ook de mens in de loop 
van de tijd ook de nodige invloed 
uitgeoefend en deze cultuurhistorische 
aspecten zullen onderweg eveneens 
belicht worden.  
Elke seizoen heeft haar eigen verhaal over 
de natuur. In de herfst heeft het gebied 
zijn eigen sfeer.  
Ben je erin geïnteresseerd hoe moeder 
Maas haar best heeft gedaan dit 
landschap te creëren, vergezel ons dan op 
zondag 24 november met deze 5 km lange 
wandeling.  

  
  
 



info@vande-mortel.nl
www.vande-mortel.nl

V E R Z E K E R I N G E N   |   H Y P O T H E K E N   |   R E G I O B A N K

I N  I E D E R  G E V A L  L E V E N S W I J Z E R

“Wat zijn mijn spaardoelen? Voor mezelf? En voor mijn kinderen.”

“Op eigen benen en nu?”                                          “Wat is mijn scenario bij overlijden?”

In elke fase van je leven

 



Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland 

    Secretariaat:   Augustinessenhof 61, 5801 MG Venray 

    E-mailadres:  historischekringoostrum@ziggo.nl 

    Bankrekeningnummer:   NL 38 RBRB 0928 9381 82 

Beste inwoners van Oostrum, 

De Historisch Kring Oostrum en Spraland bestaat uit een groep inwoners van Oostrum die zich, als liefhebberij/hobby, 
bezig houdt met o.a. het verzamelen en verwerven van voorwerpen, foto’s en films die betrekking hebben op de 
historie van Oostrum in de breedste zin van het woord.  

Ook verzorgen wij op verzoek rondleidingen door Oostrum naar de meest markante plekken. 

Intussen zijn we al geruime tijd bezig met het archiveren en digitaliseren van documenten en foto’s die wij intussen in 
ons bezit hebben gekregen. Vaak horen we dat zaken werden vernietigd omdat men er geen belangstelling voor heeft 
gehad. Ook worden oude foto-collecties, vooral bij het overlijden van mensen, weggedaan omdat er geen belangstelling 
voor is bij b.v. de familie. Wij willen die graag ontvangen en beoordelen of er voor onze stichting bruikbaar historisch 
materiaal bij is. Desgewenst ontvangt u deze terug. 

Ook beschikken mensen nog vaak over oude foto’s die hen dierbaar zijn en (nog) niet willen afstaan; wij willen die 
gaarne voor u digitaliseren zodat u de originele foto weer terug ontvang. 

Om dit materiaal over Oostrum niet verloren te laten gaan, vragen wij u, indien u in het bezit bent van foto’s, 
voorwerpen en of andere zaken die te maken hebben met de geschiedenis van Oostrum en voor u niet meer belangrijk 
zijn, deze ter beschikking te stellen van onze stichting. Ook recent materiaal is welkom. 

 Het is de bedoeling dat deze foto’s en documenten ook ter inzage komen voor u als inwoners.                                                              
Wij willen dit o.a. realiseren door het gedigitaliseerd materiaal te publiceren op onze website bij Rooynet. 
(www.rooynet.nl/deelnemers/HistorischKringOostrum) 

Heeft u nog voorwerpen, foto’s, films of ander historisch materiaal dat u wilt afstaan of door ons wilt laten digitaliseren 
dan kunt u ons hierover informeren via ons secretariaat of ons e- mailadres. 

Afgelopen maand zijn de uitgaven van het Oostrums Weekblad, vanaf 1972 tot en met 2010, gedigitaliseerd 
en geplaatst op Rooynet. U kunt ze daar doorzoeken op voor u wetenswaardige informatie uit het verleden. 

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw belangstelling. 

Iedereen bedankt voor het sponsoren, steun en aanmoedigen met de 
spinningactie die ik laatst gedaan heb op mijn werk,                                           
De vrouwengevangenis Ter Peel. 
Ik heb wel 1350 euro bij elkaar gekregen dankzij jullie allemaal.              
Het was een succes en met jullie steun konden alle vrouwen spinnen 
die dit graag wilden. Ook ik heb mee gedaan wat mij mee viel,                          
dat had ik niet verwacht. 
Zo zie je maar weer waar een klein dorp toch groot kan zijn. 
Bedankt allemaal 
Ik hoop volgend jaar weer op jullie steun en enthousiasme                                           
te mogen rekenen. 
 

Groetjes, Willemien Broeren 
 

 

 





SVO   VOETBAL 
 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 16 november 2019    
ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO19-1 - S.V. Oostrum JO19-1 2-1  
S.V. Oostrum JO17-1G Melderslo JO17-1 7-3  
S.V. Oostrum JO15-1 SV Venray JO15-3 2-3  
Helden JO15-4G S.V. Oostrum JO15-2G afgelast  
S.V. Oostrum JO13-1G   -  ST HRC'27/Stormvogels'28 JO13-1G 8-3  
S.V. Oostrum JO13-2 V.V. Achates JO13-2G 1-3  
Juliana Mill JO11-1 S.V. Oostrum JO11-1 9-0  
S.V. Oostrum JO11-2G Leunen JO11-2 1-6  
Blerick JO11-4 S.V. Oostrum JO11-3G 3-2  
S.V. Oostrum JO10-1 Blerick JO10-2 9-3  
SVOC'01 JO10-1 S.V. Oostrum JO10-2G 9-3  
S.V. Oostrum JO10-3G FCV-Venlo JO10-3 1-10  
S.V. Oostrum JO9-1 ST America/Meterik JO9-1G 5-6  
ST Panningen/Egchel JO9-3G S.V. Oostrum JO9-2G 9-2 Speler van de week Juul Kessels 
S.V. Oostrum JO8-1 Montagnards JO8-1 2-20  
Montagnards JO8-2G S.V. Oostrum JO8-2G 3-11  
SV United JO7-1/JO7-2 S.V. Oostrum JO7-1G/JO7-2G 8-15 Speler van de week Jelle Arens 
 
    
Programma    
 
 
zaterdag 23 november 2019    
ST Meterik/America JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1G 14:00  
Olympia'18 JO15-1G S.V. Oostrum JO15-1 13:15  
S.V. Oostrum JO15-2G Reuver JO15-3 13:30  
S.V. Oostrum JO13-1G Vitesse'08 JO13-2 10:00  
Vitesse'08 JO13-3 S.V. Oostrum JO13-2 13:00  
S.V. Oostrum JO11-1 ST SVEB/Sporting S.T. JO11-1G 09:00  
Merselo JO11-1G S.V. Oostrum JO11-2G 09:30  
S.V. Oostrum JO11-3G RKSVN JO11-3 09:00  
FCV-Venlo JO10-2 S.V. Oostrum JO10-1 11:00  
S.V. Oostrum JO10-2G Ysselsteyn JO10-2 09:00  
Wittenhorst JO10-4 S.V. Oostrum JO10-3G 11:30  
Leunen JO9-1 S.V. Oostrum JO9-1 11:15  
S.V. Oostrum JO9-2G Wittenhorst JO9-3 11:00  
Leunen JO8-2 S.V. Oostrum JO8-1 09:15  
Wittenhorst JO8-3 S.V. Oostrum JO8-2G 09:00  
S.V. Oostrum JO7-1G/JO7-2G SVOC'01 JO7-1/JO7-2 10:00  
    
 
 
 
 
 
 
 



 

Senioren    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 16 november 2019    
S.V. Oostrum Vet. Montagnards Vet. 1-4  
zondag 17 november 2019    
SV United 2 S.V. Oostrum 2 3-2  
S.V. Oostrum 3 Volharding 4 10-4  
S.V. Oostrum 4 America 4 4-1  
Montagnards VR1 S.V. Oostrum VR1 afgelast  
    
Programma    
 
zaterdag 23 november 2019    
SSS'18  Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
zondag 24 november 2019    
Meterik 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
VCH 2 S.V. Oostrum 2 10:30  
S.V. Oostrum 3 FCV-Venlo 5 10:30  
S.V. Oostrum 4 Hegelsom 3 10:00  
 
 
 



www.utgot.nl 
 

Ut GÖT  en Zwarte piet 
 

                  
 

Joekskapel Ut GÖT zal weer samen met zwarte pieten door Oostrum trekken en 
wel op Dinsdag 3 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 op het Dorpsplein. 



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

NOVEMBER  
  
20 Inloopmorgen KBO
22 Zittingsavond (D’n Oesterham) De Karklingels
23 Zittingsavond (D’n Oesterham) De Karklingels
24 Intocht Sinterklaas Decembercomité
24 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
25 Computeren & Bewegen KBO
27 Inloopmorgen KBO
  

DECEMBER  
  
2 Creamiddag & Bewegen KBO
3 Pepernotenavond ZijActief
4 Inloopmorgen KBO
8 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
9 Computeren & Bewegen KBO
10 Kienen KBO
11 Kerstviering De Zonnebloem
16 Creamiddag & Bewegen KBO
18 Kerstviering KBO
18 Inloopmorgen KBO
19 Kerstavond ZijActief
21 “SMT Spicy Classic” SMT
22 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 22 November 2019 
 

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. 
  
 



 

INTOCHT                      
SINTERKLAAS 

 

Wanneer? Zondag 24 november 2019 
Tijd? 13.30 uur 
Waar? Let op! Anders dan anders! 

We verzamelen op het 
Dorpsplein!! 

Wat? Sinterklaas ophalen samen 
met de harmonie. 

Daarna? Samen met de harmonie 
naar d’n Oesterham voor 
het grote feest! 

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”  

 



www.utgot.nl 
 

 

 
 
NAAM:    LEEFTIJD:    STRAAT: 
 
 

JONGEN/MEISJE 
 
Lever deze tekening in tijdens het rond trekken van Joekskapel Ut GÖT met zwarte 
pieten op 3 december en maak kans op een leuke prijs. 





 

 

 

 

Aan alle kinderen uit Oostrum! 

Kleur het vlaggetje en knip het uit! 
Maak het daarna vast aan een 
stok en neem het mee naar de 
intocht van Sinterklaas! 

We zien jullie graag op zondag 24 
november om 13.30 uur op het 
Dorpsplein. 


