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ZITTINGS-AOVENDEN KARKLINGELS 
 
Vreejdag 21 nevember en zaoterdag 22 nevember zien wèr de jaorlekse zittings-aovenden van 
òs Carnavalsvereniging. Ok dit jaor denke we d’r ien geslaagd te zien een moj programma vur 
ollie ien mekaar te zette mit butedäörpse artiesten en artiesten van aege bòjjem.  
 
Dit wilde nie missen, ge kunt de kaarte hale op de volgende daag: 
 
Verkoeëp leeje: Allemanscafé Aostrum op zòndág 2 Nevember tusse 14:00 en 16:00  
  

(Ge mugt maximaal 4 kaarte p.p. mit neme) 
 
Vreeje verkoeëp: Allemanscafé Aostrum op zòndág 9 Nevember tusse 14:00 en 15:00  

Pries € 11 ,- 
 
Noa de vreeje verkoeëp zien d’r nog kaarte áf te hale beej: 
 
Bob van Mil, Wester Thienweg 3  
Arjan Kempen, Goetzenhof 27 
 
De Kemmissie Zitting 
 
 
 
 

Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor op 
vrijdag 14 november 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.                
De volgende keuring zal zijn op vrijdag 12 december. 

 

 
NIEUWE OOGST !!                                                                                                                               

Lekkere Aardappelen, vastkokend 3 kg voor maar € 1,50. incl. bezorgen.                                                    
Bestellen kan bij: Daan Janssen, Tel. 06 – 20538718 of dhgjanssen@hotmail.nl 



ZATERDAG 1 November 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

1 nov.   09.00u. Inzamelen oud papier
2 nov.   09.30u. Allerheiligen/Allerzielenviering
3 nov. 18.45u. Repetitie jeugdorkest

19.30u. Groepsrepetitie 
20.15u. Repetitie orkest

5 nov.  16.00u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it

19.30u. Groepsrepetitie koper
20.00u. Repetitie slagwerkgroep

  
Agenda
15 nov. Inzamelen oud papier
23 nov. Intocht Sint
28 nov. Generale repetitie orkest concours
29 nov. Inzamelen oud papier
30 nov. Concours orkest in Veldhoven 

Zondag 2 nov. 9.30 uur: Allerheiligen- en        
  Allerzielenviering,                           

pgeluisterd door de harmonie Sub Matris Tutela, eerst 
in onze kerk en daarna op het kerkhof Trans Cedron! 

zeswekendienst Door Schelbergen-Versleijen,  

Pierre Linssen en Fien Linssen-Zeegers, 

Jan en Nelly Verheijen-Kessels,  

Antoon Volleberg,  Joos Hoex, 

overleden ouders Thei en Mia Hendrix-Hendrickx,  

overleden ouders Lei en Marie Janssen-Gommans, 

overleden ouders Camps-Wolters                                           
en Jeanne en Ger van Helden-Camps, 

overleden ouders Thielen-Steeghs en overleden 
familieleden,                                                                               

Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 

familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.                  



 
 
Binde al lid van de carnavalsverieëneging, dan wert ut lidmaatschap tusse 22 en 31 
oktoeëber beej òw thuus bezörgd. Hedde òs òpdracht gegaeve um ut lidmaatschapgeld 
automatisch van òw raekening áf te schriēve, dan wert dit bedrag van €16,- op d’n 11e van 
d’n 11e beej òw geiencassieërd. Betaalde now nog nie automatisch mar zudde dit wel gaer 
wille, dan kunde dit durgaeve beej òs sekretariaat via e-mailadres karklingels@home.nl. 
Natuurlek kunde òw lidmaatschap ok kontant betale, ien verbând mit veiligheid en de koste 
van kontant geld vur òs verieëneging, stelle weej en automatische áfschriēving op pries. 
 
Binde nog gen lid? 
Wilde gaer lid werre, stuur dan enne mail nor karklingels@home.nl. Ut lidmaatschap geft 
recht op en gratis entreebewiēs vur de zitting (zóláng de vurraod strekt) en gratis entree 
beej ut Prinsebal. Òs leeje kriēge as urste de gelaegenheid en kartje vur de zitting te 
bemachtige. 
 
Zitting. 
Dit jaor is de vurverkoeëp vur de zitting op zòndág 2 november vur leeje van CV de 
Karklingels en op zòndág 9 november vur iederieën. De zittingsaovende zien dit jaor  op 
vreejdág 21 en zaoterdág 22 november. 

Lidmaatschap CV de Karklingels 





                                                              
 
 
 
 

Babbeltrucs 
Leden KBO en Zij-Actief 
 
Datum: donderdag 6 november 
Aanvang: 14.30 uur 
Locatie: Back In Time 
 
Jaarlijks worden er honderden mensen in hun eigen huis opgelicht door mensen die met veel verschillende en zeer 
geloofwaardige verhalen, het vertrouwen van de bewoner winnen. Ze praten zich naar binnen in de woning en 
vervolgens worden sierraden en/of bankpas buitgemaakt en vaak ook de pincode. Buiten de grote emotionele schade, 
loopt de financiële schade vaak in de duizenden euro's. 
 
In principe kan iedereen slachtoffer zijn, maar vaak zien we dat ouderen en soms ook kwetsbare mensen het slachtoffer 
zijn, omdat deze doorgaans goed van vertrouwen zijn en minder weerstand bieden dan jongere bewoners. 
  
Deze voorlichtingsactiviteit vindt plaats in samenwerking met de gemeente en de politie. 
 
Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst laten (vrijwillige) acteurs u in diverse korte toneelstukjes zien hoe er van uw 
vertrouwen misbruikt gemaakt kan worden. Deze situaties zijn gebaseerd op voorbeelden uit de praktijk. 
 
De wijkagent is aanwezig om de situaties toe te lichten en vertelt u hoe u alert kunt zijn op mensen die u proberen op te 
lichten en wat u moet doen als u , ondanks uw voorzorgsmaatregelen, toch slachtoffer wordt van oplichtingpraktijken. 
 
De opzet van de activiteit is zodanig dat u situaties leert herkennen en leert wat u moet doen als er bij u wordt 
aangebeld door een onbekende. 
 
Mis deze middag niet en doe er uw voordeel mee. 
 
 
 
 
 
 
 





Expositie  “Van Capella Oestrem tot Oostrum “. 
 

Onder verantwoordelijkheid 
van Kerkbestuur, Stichting 
Instandhouding Eigendommen 
Parochie en Historische Kring 
Oostrum en Spraland met 
medewerking van het Venray’s 
Museum  vond op zaterdag 11, 
zondag 12, zaterdag 18 en 
zondag 19 oktober in de 
Parochiekerk een 
tentoonstelling plaats. 
De grote belangstelling 
hiervoor was voor iedereen 
een welkome verrassing. De 
tentoonstelling werd bezocht 
door 645 bezoekers. Velen 
waren aangenaam verrast 
door de bijzondere 
voorwerpen en kunstschatten, 
die in de vitrines te 
bezichtigen waren.   

Enkele willekeurige voorbeelden : Het zeer waardevolle gouden kroontje van het Mariabeeldje, een tweetal handgeschreven 
dagboeken(  de parochie beschikt over dagboeken vanaf 1861 tot 1959 ), de originele stempel van de Schepenbank in 
Oostrum uit de 15e eeuw met op het randschrift de tekst : “Segel der schepens  Oosterom “, monstransen en kelken en 
schildjes van het voormalige O.L.Vrouwe Gilde. Bijzonder veel belangstelling trok de film over “Oud Oostrum “. Voor veel 
bezoekers een herkenning en herinnering aan hun jeugdjaren in Oostrum. 
Op woensdag 15 oktober bezochten leerlingen van de Basisschool  ( groep 6,7 en 8 ) de tentoonstelling. 
Een bezoek aan de zolderruimte boven de kerk was voor velen een uitdaging. 
 
In de brochure “Kunstschatten O.L.V.Vrouw  Parochie Oostrum & Villa Oesterham “  is de geschiedenis uitvoerig beschreven.  

 
 
Bij het secretariaat van 
de Historische Kring          
(Jan Janssen, 
Stationsweg 138 A) zijn 
voor geïnteresseerden  
nog exemplaren 
verkrijgbaar                      
(€2,00 per stuk)     
 
Meerdere bezoekers  
van de tentoonstelling 
bezochten hierna het 
processiepark Trans 
Cedron, waar de 
restauratie van de 
kapelletjes in de 
afrondende fase 
verkeert. 
 
De organisatie kijkt 
terug op een geslaagde 
expositie. 
      
 



O---be- -ctie

------ ------ --31--
Inclusief montage €170,-

------ ------ -------
Inclusief montage €250,-

www.in2sound.nl
iinfo@in2sound.nl 
Tel:06-14653208

Bel of mail voor een demonstratie bij u thuis!

€15-,-*

€---,-*

van Broekhuizenstraat 21
5807 AJ Oostrum



Sint Maarten 

 
 
 
 
 
 
 
 

        8 november 2014 
 
 
 
 
           KOM JE OOK? 
 
 
 
 
We  verzamelen om 18.30 uur op het dorpsplein. 
Breng je lampion mee, want we gaan in een 
(lampionnen) optocht  door Oostrum lopen. 
Na de tocht gaan we op het schoolplein bij de 
vuurkorf iets lekker drinken/eten. 
 
Tot dan! 





Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 25 oktober 2014    
S.V. Oostrum C1 ST Stormvogels'28/HRC'27 C1G 0 - 8  
Ysselsteyn D1 S.V. Oostrum D1G 2 - 3  
S.V. Oostrum E1 SVOC'01 E1 4 - 5 Trainer van de week Gerrit Broeren 
Hegelsom F1G S.V. Oostrum F1 1 - 3 Speler van de week Gijs Camps 
S.V. Oostrum F2 IVO F4 11 - 3 Speler van de week Finn Swaghoven 
Venlosche Boys F7 S.V. Oostrum F3 5 - 4 Speler vande week Bram Verstappen 
    
Programma    
 
zaterdag 1 november 2014    
SVOC'01 A1 S.V. Oostrum A1 14:30  
S.V. Oostrum B1 Montagnards B1 15:00  
SV Venray B7 S.V. Oostrum B2G 15:00  
ST Sparta'18/Kronenberg C3 S.V. Oostrum C1 13:15  
S.V. Oostrum C2 Belfeldia C2G 12:00  
S.V. Oostrum D1G ST SV United/BVV'27 D1 9:00  
ST SSS '18/Holthees D2 S.V. Oostrum D2G 12:00  
SVOC'01 E2 S.V. Oostrum E1 11:30  
ST RKDSO/DEV-Arcen E3 S.V. Oostrum E2 10:00  
ST SV United/BVV'27 E4 S.V. Oostrum E3 11:00  
S.V. Oostrum F1 EWC'46 F1 10:30  
S.V. Oostrum F2 S.V. Oostrum F3 11:00  
S.V. Oostrum MP1/2 Merselo MP1/2 10:30  
Ysselsteyn MP1/2 S.V. Oostrum MP3 10:30  
 

 
  

Senioren    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 25 oktober 2014    
SV Oostrum Vet SV Venray Vet   
zondag 26 oktober 2014    
Constantia 1 SV Oostrum 1 2 - 2  
S.V. Oostrum 2 Montagnards 2 2 - 4  
SVOC'01 2 S.V. Oostrum 3 0 - 5  
S.V. Oostrum 4 SV  Venray 9 2 - 4  
S.V. Oostrum 5 SVOC'01 4 4 - 0  
    
Programma    
 
zaterdag 1 november 2014    
SVV Vet. SV Oostrum Vet 17:00  
zondag 2 november 2014    
SV Oostrum 1 EWC'46 1 14:30 wedstrijdsponsor: Melvins Tweewielers 
IVO 3 S.V. Oostrum 2 12:00  
S.V. Oostrum 3 Meterik 2 12:00 Marcel 
SVOC'01 3 S.V. Oostrum 4 10:30  
HRC'27 3 S.V. Oostrum 5 11:00  

 





 

 

 

 

Bent u de 55 gepasseerd en nog geen lid van de KBO?  

 

Lees dan verder: 

 

Er zijn veel goede redenen om lid te worden van de KBO : 

 

Wij pleiten o.a. voor: 

 Een goede en betaalbare gezondheidszorg 
 Uw inkomen, behoud van de AOW, de hoogte daarvan en uw pensioen 
 Voldoende, betaalbare, veilige en voor ouderen geschikte woningen 
 Een goed geregeld, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer 

 

Service o.a.: 

 Informatie en verwijzing 
 Ouderenadvisering 
 Rijbewijskeuring vanaf 70 jaar voor € 30.00 
 Belastingservice 

 

Activiteiten: 

 Er zijn allerlei activiteiten voor leden. Men kan deelnemen aan cursussen, informatiebijeenkomsten of aan 
één van de vele activiteiten op sociaal of recreatief gebied. 

 

Extra voordeeltjes: 

 Het ledenmagazine Nestor en het regioblad De Schakel (10 keer per jaar) 
 Kijk op KBO Limburg- de krant voor alle Limburgse KBO’ers (4 keer per jaar) 
 Interessante kortingen (via de ledenpas) op o.a. (zorg)verzekeringen, rijbewijskeuring, diverse evenementen 

en beurzen 
 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat 

De contributie bedraagt € 17.50 per jaar.  

Wilt u ook lid worden en gebruik maken van alle voordelen die hieraan verbonden zijn?                         

Vul dan het formulier in en bezorg dit bij het secretariaat. (zie briefhoofd) 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

AANMELDINGSFORMULIER 
Lidmaatschap KBO t.b.v. Ledenadministratie 
 
Persoons/adres/overige gegevens 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
 

HOOFDBEWONER MEDEBEWONER 

NAAM 
 

  

VOORLETTER(S) 
 

  

TUSSENVOEGSEL 
 

  

STRAAT 
 

  

HUISNUMMER 
 

  

POSTCODE 
 

  

WOONPLAATS 
 

  

TELEFOONNUMMER 
 

  

E-MAIL ADRES 
 

  

GESLACHT M/V 
 

  

GEBOORTEDATUM 
 

  

NAAM VERZORGINGSHUIS 
 

  

KAMERNUMMER 
 

  

NAAM AFDELING 
 

OOSTRUM IDEM 

 
 
 
MET INGANG VAN: …………………………………. 
 
 
HANDTEKENING”  …………………………………. 
 



COLUMN.
Zorghuis.

Peel en Maas maakte vorige week gewag van de plannen voor een zorghuis in Castenray.

IJsselsteijn heeft al zo’n zelfde project. Allemaal gerealiseerd door veel zelfwerkzaamheid van de plaatselijke bevolking 
en vooral  inventiviteit.

Oostrum heeft van dat alles niets en voor zover ik weet zitten er ook geen plannen in de pipeline.

Of het zou Den Oesterham moeten zijn.

Sterk teruglopend gebruik, vooral grotere activiteiten, zal toch tot nadenken moeten zetten.

De animo en de bereidheid om de handen uit de mouwen te steken, is die er dan in Oostrum niet.

Daar geloof ik niets van, gezien  het verleden.

Het is toch pijnlijk te moeten constateren, dat oudere Oostrummers, die wat extra zorg nodig hebben hier niet kunnen 
blijven wonen, dat is triest. Nu zijn zij aangewezen op accommodaties in Venray, Tienray e.a.

Wat zou zo’n accommodatie , gelegen aan het  Dorpsplein b.v. een meerwaarde kunnen hebben voor het dorp. Maar 
ja, of dat realistisch is, valt te betwijfelen.

Ik heb gehoord, dat er in Oostrum een z.g. accommodatie onderzoek gaande is.

Ik ben benieuwd of daar iets uitkomt. Ik laat me verrassen.

Niettemin, toen ik de plannen las over Castenray, dacht ik, laat mij eens een balletje opgooien, niet geschoten is altijd 
mis.

Veel succes.

O  -  WEE.

NOVEMBER  
  
   6 Babbeltrucs KBO & Zijaktief
   7 Jaarvergadering (20.11) BIT CV De Karklingels
   6 Wandelen KBO
   11 Heel Zijactief bakt ZIJACTIEF
   13 Algemene Ledenvergadering Roermond ZIJACTIEF
   18 Kienen (BIT) KBO
   20 Wandelen KBO
   21 Zitting (D’n Oesterham) CV De Karklingels
   22 Zitting (D’n Oesterham) CV De Karklingels
   23 Intocht Sinterklaas Decembercomité
   25 Oudermishandeling (Lezing, Roermond) ZIJACTIEF
  
DECEMBER  
  
   4 Wandelen KBO
   9 Kienen (BIT) KBO
   9 Kerststukjes maken (Met Martine Weijs) ZIJACTIEF
   10 Kerstmiddag De Zonnebloem
   12 Kerststukjes maken (De Watermolen) KBO
   16 Kerstavond ZIJACTIEF
   18 Kerstviering (D’n Oesterham) KBO
   18 Wandelen KBO




