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Winterse ongemakken  
 
 
De eerste sneeuw is deze winter ook weer in Oostrum gevallen.                                               
Deze sneeuw brengt naast de leuke plaatjes ook vaak veel ongemak met zich mee.            
Dit is zeker het geval voor de iets oudere dorpsgenoten. Om iedereen toch zoveel 
mogelijk mobiel te houden zouden wij alle dorpsgenoten het volgende willen vragen. 

 Zou iedereen voor het huis een gedeeltelijk van het trottoir of straat sneeuwvrij willen maken, zodat er door de 
gehele straat een sneeuwvrij pad ontstaat. 

 Als je de eigen trottoir aan het schoonmaken bent, denk dan ook eens aan de medemens bij jou in buurt.     
Voor onze ouderen en medebewoners die moeilijk ter been zijn is dit namelijk een lastige klus. 

 Gooi de sneeuw niet op straat of in de goot van de straat. Zeker bij een vorstperiode erna komen fietsers in de 
problemen. Gooi de sneeuw in de eigen tuin of schuif het naar 1 kant van het trottoir. 

 
Als wij hier met zijn allen aan denken, houden wij Oostrum ook in deze winterse periode voor iedereen begaanbaar.     
Je moet er toch niet aan denken dat mensen thuis blijven zitten omdat het gesneeuwd heeft. 
 
 

 

 

 

Glaswebvenraytoer doet nogmaals Oostrum aan 

Op dinsdagavond 13 januari 2015 doet, in samenwerking met de dorpsraad Oostrum, de glaswebvenraytoer 
nogmaals Oostrum aan.  

U kunt vanaf 20.00 uur tot 22.00 uur terecht in de WATERMOLEN, waar u vragen kunt stellen en u verder 
kunt laten informeren over de aansluiting van glasvezel. Verder kunt u zich op deze avond in laten schrijven 
voor de glasvezelaansluiting. 

Op deze avond zijn in ieder geval aanwezig de providers Plinq en Trined en een lid van de werkgroep 
glaswebvenray. 

Graag tot ziens in de WATERMOLEN op dinsdag 13 januari. 

Namens glaswebvenray het team van oostrum@glaswebvenray.nu 

 



ZATERDAG  10 Januari 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

10 jan.  09.00u. Inzamelen oud papier
12 jan. 18.45u. Repetitie jeugdorkest 
 19.30-20.15u. Kijkrepetitie voor iedereen                       
   bij het orkest!!!!

20.30u.  Vervolg eigen repetitie orkest
15 jan. 16.00u. Leerlingen slagwerk
 16.30u. Start projekt Music for Life 
 19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep 

Agenda
24 jan. Inzamelen oud papier

Zondag 11 jan. 2015  9.30 uur: Hoogmis                                            
(Pastor R. Frenken) (Herenkoor)  

 jaardienst overleden familie Graat-Verhaag, 
Bertje en Doortje Arts-
Thijssen,                                                                               
Teng en Stiena Fleurkens-
Kleuskens, 

Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.            



Aankondiging bijeenkomsten in dorpen en wijken  
 
Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor:  

- alle vormen van jeugdhulp en jeugdzorg 
- begeleiding, ondersteuning en hulp voor mensen met een beperking 
- hulp bij het vinden van (aangepast) werk 
 één punt voor alle vormen van ondersteuning. 

 
 
Komt u er zelf of samen met uw omgeving niet uit? Géén punt.                                                                                             
Neem contact op met de gemeente. Wij adviseren u graag en zoeken samen met u naar een oplossing. 
 
Wat verandert er voor mij? 
Waar kan ik op blijven rekenen? 
Wat wordt er van mij en van mijn omgeving verwacht? 
Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 
Wie gaat mij helpen? 
Wat wordt er in mijn wijk of dorp georganiseerd? 
 
Graag informeren wij u hierover tijdens één van de 8 bijeenkomsten bij u in de buurt.  

 
U bent van harte welkom 
 

Maandag 19 januari 14.00-16.00 uur ’t Stekske Venray Inwoners van Antoniusveld 
en Landweert 

Dinsdag 20 januari 19.30-21.30 uur De Kei Geijsteren Inwoners van Geijsteren, 
Wanssum en Blitterswijck 

Woensdag 21 januari 19.30-21.30 uur De Kemphaan Venray Inwoners van Centrum, 
Centrum Noord-West, 
Centrum West-Midden en 
Centrum West-Zuid 

Vrijdag 23 januari 19.00-21.00 uur ’t Schöpke Venray Inwoners van Smakterheide, 
Brabander, Vlakwater en 
Veltum 

Maandag 26 januari 14.00-16.00 uur De Kiosk Venray Inwoners van Centrum-Oost 
(Bomenbuurt, Oranjebuurt, 
Burggraaf) en Brukske 

Dinsdag 27 januari 19.00-21.00 uur De Oesterham 
Oostrum 

Inwoners van Oostrum, 
Oirlo, Castenray en 
Smakt/Holthees 

Woensdag 28 januari 19.30-21.30 uur De Kleine Loef 
Vredepeel 

Inwoners van Ysselsteyn, 
Merselo en Vredepeel 

Donderdag 29 januari 19.30-21.30 uur De Hoefslag Veulen Inwoners van Leunen, 
Veulen en Heide 

 
Aanmelden 
 
Als u op de datum voor uw dorp of wijk bent verhinderd, dan kunt u gerust bij één van de andere bijeenkomsten 
aansluiten. Wilt u zich van tevoren aanmelden? Dan kunnen we koffie en thee voor u klaar zetten.  
Aanmelden kan via aanmelden@venray.nl of telefonisch via tel. (0478) 52 33 33. 



ALLE MANNELIJKE INWONERS
IN HET DISTRICT KARKLINGELLAND

WELKE TUSSEN 1957 – 2015
EEN STEEK MET VEREN OP HUN 
HOOFD HEBBEN GEDRAGEN WORDEN BIJ DEZE 

GELAST ZICH TER (HER)KEURING TE 
MELDEN IN D’N OESTERHAM OP ZATERDAG 10 
JANUARI 2015 OM UITERLIJK 20:11 UUR. 

STRENGE CONTROLE ZAL BIJ BINNENKOMST 
WORDEN UITGEOEFEND!

OP DE MEDEWERKING VAN ALLE BETROKKENEN 
WORDT EEN DRINGEND BEROEP GEDAAN.

DE PRAESES VAN DE ALD AOSTRUMSE PRINSE

OPROEP



JANUARI  
  
10 Prinsebal (D’n Oesterham) CV De Karklingels
12 Knutselmiddag KBO
16 SeniorenExpo KBO
17 Jeugdprinsebal (BIT) CV De Karklingels
20 Kienen KBO
26 Knutselmiddag KBO
31 Klingelbal (D’n Oesterham) CV De Karklingels
  
FEBRUARI  
  
4 High Tea De Zonnebloem
5 Carnavalsavond KBO
7 Verkoop Carnavalskrant CV De Karklingels
8 Wagenoverdracht mer receptie Prins (D’n Oesterham) CV De Karklingels
9 Knutselmiddag KBO
11 Ziekenbezoek CV De Karklingels
13 Schoolcarnaval CV De Karklingels
14-17 Carnaval CV De Karklingels
23 Knutselmiddag KBO
24 Kienen KBO
  
MAART  
  
9 Knutselmiddag 
11 Muziekmiddag (met de Maasbloemen) De Zonnebloem
12 Wandelen KBO
17 Kienen KBO
18 Smakt (met Oirlo & Castenray) KBO
21 Lenteconcert (D’n Oesterham) AZKompeneej
23 Knutselmiddag KBO
24 Jaarvergadering KBO
26 Wandelen KBO
  
APRIL  
  
6 Knutselmiddag KBO
7 Fietstocht KBO
16 Lentewandeling KBO
20 Knutselmiddag KBO
30 Wandelen KBO
  
MEI  
  
5 Dagtocht 
13 Aspergebedrijf Martens De Zonnebloem
14 Wandelen KBO
17 Mariaviering (voor alle Ouderen) KBO
19 Kienen KBO
28 Wandelen KBO





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van onze oud-dirigent 
 

Frans Verhofstad 
 

Onder zijn bezielende leiding heeft hij ons koor tot grote hoogte gebracht. 
Wij verliezen in hem een bijzonder gedreven dirigent en een altijd verrassende muzikant, die tot op 
het laatst toe nog steeds geïnteresseerd bleef in het wel en wee van onze vocale prestaties. 
Wij zullen Frans met respect blijven herdenken. 
Wij wensen de familie Verhofstad veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies en dat zij de 
kracht mogen vinden dit verdriet een plaats te geven. 
 
Aostrumse Zangkompeneej 
 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
Jaarvergadering met kienen. 
 
Datum: dinsdag 13 januari 2015 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang:  19.30 uur. 

 
Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de jaarvergadering met kienen. 
 

Tevens worden deze avond de jubilarissen gehuldigd. 
 

Na alle officiële handelingen gaan we de avond voortzetten  met de jaarlijks                                                     
terugkerende gezellige kienavond met wederom schitterende prijzen. 
 

Mogen wij ook op uw komst rekenen! 
 

Namens het bestuur tot ziens in D’n Oesterham op dinsdag 13 januari 2015. 
 
 
 
 
                      
          
 
 
 
 
 

Music for Life   
Dat is de naam geworden van ons nieuwe muziekproject. Een project waarbij we iedereen de gelegenheid 
willen geven om een muziekinstrument te leren bespelen. Gezellig met een groep in ons eigen dorp (Oude 
Watermolen). 
De eerste groep van 15 enthousiaste deelnemers is inmiddels gestart. Een prachtige start van 2015.
Het leren bespelen van een muziekinstrument of het oppakken van een oude hobby. Een mooi voornemen 
om in 2015 waar te gaan maken. Het volgende les blok start in week 9 en vanaf nu kun je je daar voor 
aanmelden. De instrumentkeuze is vrij. Er kan gekozen worden voor een blokfluitgroep of voor een groep 
van mixed instrumenten. 
Kijk voor meer informatie en het aanmeldingsformulier op onze site: http://www.harmonieoostrum.nl/music-for-
life.html

Harmonie SMT Oostrum





Hobbymiddag, gymnastiek op stoel 
 
Datum: maandag 12 januari 
Aanvang: 13.30 uur 
Opgave: t/m vrijdag 09 januari bij Nelly van Soest, tel. 583395 
Meenemen: leeg closetrolletje en restjes wol 
 
Wij gaan deze middag poppetjes met waxinelichtjes maken. Wilt u dit ook maken, dan dit aub aan Nelly doorgeven. Zij 
koopt dan de materialen en u kunt deze op maandag met haar afrekenen. 
Het enige wat u mee hoeft te nemen is een closetrolletje en restjes wol. 
 
Wilt u liever kaarten maken, breien, haken of gewoon gezellig een kopje koffie drinken,                                                                     
u bent van harte welkom. 
 

 
 
Wilt u tijdens deze creatieve middag uw spieren en gewrichten trainen zodat 
uw lichaam wat soepeler beweegt, dan kunt u een half uur tot 3 kwartier 
bewegen op een stoel onder begeleiding van Netty Jeuken. U hoeft zich hier 
niet voor op te geven.  

 
Kom vrijblijvend naar de Watermolen.  
 
Wij zien u graag op maandag 12 januari ! 
 

Mededeling: 
  
Zoals op de jaarvergadering van 2013 is besloten wordt de contributie m.i.v. 1 januari 2015                               
20.00 Euro per persoon per jaar. 
 
 

 
 
 
 

Gevonden 
 

Fietstas met paraplu, af te halen bij Heriga Magermans,                                          
Restaurant Bowling Venray.  
 



 
        

    Verzorgt aangifte  

Inkomstenbelasting  
       

  Advies over alle Toeslagen 
 
 
Verzekeringen voor particulieren en bedrijven 
 

Vraag naar onze voordelige pakket verzekering zonder provisie 
 

Hypotheek met de laagste aanvraag/bemiddelingskosten 
 

Laagste hypotheek rente 
 
  

info.vievermannsverzekeringen.nl 
Tel. 06-10960426 
Zevenblad 28, 5803 LZ, Venray 
 



IVN-Boottocht over de Maas 
 
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondagochtend 11 januari de drukbezochte jaarlijkse  boottocht over de Maas. 
Heeft u ook zin om mee te varen? Meldt u uiterlijk 9 januari aan via info@ivn-geysteren-venray.nl De kosten 
bedragen €7,= te voldoen voor afvaart van de boot. De boot vertrekt om 10:00 uur precies uit de haven van 
Wanssum. U kunt inschepen vanaf 9:30 op de parkeerplaats achter de C1000 in Wanssum.  

 
Dat IVN Geysteren-Venray met deze boottocht ieder jaar weer een grote groep mensen een leuke ochtend bezorgt, 
blijkt wel uit het feit dat de tocht al voor de 19e keer wordt georganiseerd. 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 meld u snel aan.  
 
 



CARNAVALSÒPTOCHT AOSTRUM 

 
Op carnavalszòndág göt ut wér gebeure; d’n carnavalsòptocht van Aostrum! 
Méschien ziede al bezig mit bowwe of ziede van plan um dat te gón doēn.                            
En as ge d’r nog nie ovver nao het gedòcht dan is dit méschien wel ut moment. 
Wilde geej gaer laote zien wat ge kunt, wat ge gemákt het of viende ut gewoeën leuk 
um mit te doēn dan kunde òw vanáf nòw òpgaeve vur d’n òptocht.                                          
Ge kunt mit doen mit òw buurt, mit òw vriende, allieën, of mit collega’s. Ut is zó gek 
nie te bedaenke of ut kan. 
 
Mieër info beej: 
Mark Broeren 06-22799921 
Bart Direks 06-43056081 

 
Òpgaeve kan via de link op www.karklingels.nl. 
Of via ut hieroonder stonde formelieër dat iengeleverd kan wörre beej:                                                                                                           
Bart Direks, Randenrade 13 / Mark Broeren, Binnenhof 4. 
 
Ienschriēfformelieër vur d’n òptocht ien Aostrum. 
 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Woeënpláts: ………………………………………………………………………………………………………….. 
Telefoeën: …………………………………………………………………………………………………………….. 
E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Categorie: 
 
o    W   Wagens 
o    E    Ieënlinge 
o    A    Kiender 
o    B    Groep 1 t/m 4 persoeëne 
o    C    Groep 5 t/m 15 persoeëne 
o    D    Groep 15 en mieër persoeëne 
 
Ántal persoeëne: ……………………………………………………………………………………………........................ 
Benaming (wat wert d’r uutgebeeld): ……………………………………………………………………………………… 
Mesiek:            JAO/NAE 
Dieëlname òptocht Venrooj:    JAO/NAE 
Biezònderheje: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................……………. 
 



 

 

O-Wee is gestopt.  
  
 
 
 

Vorige week heb ik persoonlijk kennis gemaakt met O-Wee als verse voorzitter van de Dorpsraad. Van deze 
eer om te weten wie er schuil gaat achter dit pseudoniem heb ik echter slechts kort kunnen genieten.                   
De eerste column werd 2 jaar geleden geboren om wat meer politieke, alledaags of Oostrumse zaken aan de 
kaak te stellen. De laatste column van O-Wee (Oostrums WEEkblad) heeft u vorige week in het Oostrums 
weekblad kunnen lezen. O-Wee gaf aan dat het na ca. 100 columns genoeg is geweest en dat de pen leeg is. 
 
In de voorlaatste column vroeg O-Wee aan om te reageren en dat is dan ook gebeurd. 
 
Helaas moeten we degenen teleurstellen die aangaven dat er nog wel 100 columns mogen volgen. 
Degene die aangaven dat het ‘verschuilen’ achter een pseudoniem niet wenselijk is komen per vandaag te 
weten wie de schrijver is. 
 
De columns van O-Wee waren vaak onderwerp van gesprek op menig verjaardag of verengingsbijeenkomst. 
Was het niet het onderwerp van die week die tot de nodige discussies leidde dan was het wel het rikdraden 
naar de naam achter het pseudoniem. 
 
Na 2 jaar een bijdrage te hebben geleverd is het nu over en zullen we het zonder de inspirerende, prikkelende 
en soms kritisch gevulde pagina’s in het Oostrums Weekblad moeten stellen. 
 
Volgens O-Wee zou de pen overgegeven kunnen worden aan een nieuwe schrijver die ook periodiek een stuk 
kan schrijven om de Oostrumse gemeenschap een spiegel voor te houden of een stelling scherp neer te 
zetten. 
 
De schrijver die de stukken schreef als O-Wee en zich als columnist op wikipedia kan toevoegen aan de lijst: 
Wim de Bie, Jan Blokker, Boudewijn Büch, Ischa Meijer, Henk Spaan en Simon Carmiggelt is……………………. 
Toon van Soest. 
 
Toon bedankt voor je bijdrage we hebben genoten van het prikkelen en het spiegel voor houden aan de 
Oostrums gemeenschap. Oostrum weet nu wie er schuil ging achter O-Wee en namens Oostrum bedankt. 
 
Namens de dorpsraad, 
 
Bas Künen 
 
Email: voorzitter@dorpsraadoostrum.nl 

  

 





Jeugdprinsebal 2015 

Komt dat zien, komt dat zien! Op 17 januari is het zover! De nieuwe Jeugdprins 
van Aostrum, Lull en d’n Boshuuze zal bekend worden gemaakt. Maar niet 
voordat we afscheid hebben genomen van Jeugdprins Bo I, Jeugdvorst Pim en 
Jeugdnar Luc die ons een geweldige carnaval hebben bezorgd.  

Acrobaten, clowns, dieren en heel veel humor… Ben je benieuwd wat Circus 
Prinz voor spectaculaire acts gepland heeft staan in Café Zaal Back in Time? 
Wil je weten welk jeugdtrio dit jaar voorop zal gaan tijdens de carnaval? Kom 
dan een kijkje nemen in de prachtige circustent op 17 januari om 18.33 uur. 

Heb je al een idee wie de nieuwe jeugdprins wordt? Ook dit jaar maak je weer kans op een goedgevulde 
knapzak die door de kersverse jeugdprins bij je wordt thuisbezorgd. Dit jaar kun je kiezen uit de volgende 
jongens: (€1,- per naam €5,- voor alle namen) 

0 Jesse Arts 
0 Jannes Jansen 
0 Thijs Jeuken 
0 Fer van Rooij 
0 Dido Verrijth 
0 Maarten Steffers  
0 Joost Weijs 
0 Giel van Megen 
0 Tijs Peeters 
0 Tom van Veghel  
 

Naam:__________________________________________________________________ 

Adres:__________________________________________________________________ 
 

De briefjes worden op 17 januari opgehaald door de raad 

 

 

 

 
 
 
 

Programma: 
 

Zaterdag 10 januari  
 
Oostrum D1 – Swift (V) D3   16.30  Den Asseldonk Bergen 
Oostrum C1 – De Peelkorf C3   17.30  Den Asseldonk Bergen 
VIOS (O) B1 – Oostrum B1   12.00  Meercamp  Oeffelt 
Oostrum A1 – Eendracht (M) A1  18.30  Den Asseldonk Bergen 
 

Zondag 11 januari  
 
Swift (V) 4 – Oostrum 1    10.20  Vilgaard Velden 
 

Woensdag 14 januari 
 

VIOS (O) MW2 – Oostrum MW1  20.00  Merlet College Cuijk 
 
 
 



Prins van Aostrum

* Entree vanaf 15jaar

Date:                      10 january 2o15
Doors open:    19:33 h
Music By:            the puppies


