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Prins Clemens I,                                
Prins van Aostrum Lull …..         
en d’n BOSHUUZE!! 
 

Ien enne volle Aostrumse Oesterham is 
afgeloeëpe zaoterdag Clemens Weijs 
geprissentieërd as neeje prins van Aostrum Lull 
en d’n Boshuuze. 

Prins Clemens I (44) zal dit jaor veurop gaon, same mit zien adjudante Sander(Martens) en Ron (Cornelissen) 
en netuurlik ziene nar Willem (Vollenberg)  
 

Ut prinsebal begos zoeas te doen gebruukelik, mit ut aftreeje van prins Bart II. Nao ut afneeme van de 
officieële versiersele, wier de bühne vreejgemakt vur de AAP. 
Dees club wooj d’r zeker van zien dat Bart geschikt was um binne de AAP optimaal te functionieëre. Naodat 
Bart enne medische, fysieke en geestelike keuring haaj ondergaon was duudelik dat dizze kel mieer dan 
geschikt was um toe te treeje tot de garde van de Ald Aostrumse prinse. 
 

Ut waachte was aevvel op den meens den geschikt was um dit jaor de kar te trekke.  
Ut thema rondum ut uutkomme stoond dit jaor ien ut taeken van Wild West ien Aostrum. 
Ut publiek wieer mitgenome terug ien de tied van ut wilde weste. De bevolking van Aostrum was ien groeete 
beroering en ien en twiëspalt umdat d’r en volk ien opkomst was dat meugelik en wig kos drieve tusse de 
meense uut Aostrum. D’r was aevvel ieene kel den alle wiesheid ien pacht haaj um de raost ien Aostrum te 
beware. Misty Möske was zien  naam, enne alde wieze meens. Mar zoas zien naam al duut vermoede was 
heej bijna onviendbaar. Dörpssherrif Bastard Kunen goof via en tillegram de 4 baeste premiejagers de 
opdracht um Möske te gaon zuuke. Nao enne zoektocht ien ut alde dorp Aostrum kwaame ze uutaendelik 
Möske tege. Mar net op ut moment dat ze um de belangriekste vraog won stelle, wier d’r enne kogel 
afgeschote. Heej rakte Misty Möske en den stortte ner. Nog net kosse de premiejagers um vraoge wie ut dorp 
dan mos gaon redde nou heej ut nie mer kos. Möske vertelde van enne jonge mar wieze kel den genoeg 
iendruk kos make op de meense um ze fieëst te laote viere ien plats van ruzie te make. Dat mos ut moment 
zien waorop niemand minder as de neeje prins van Aostrum zich kos prissentieëre.  
 

Prins Clemens kwaam same mit zien adjudante Sander en Ron en nar Willem tevurschien as neej kwartet van 
de Karklingels. Nao enne prachtige speech van de kersverse prins ging ut fieëst ien saloon d’n Oesterham, 
ondersteund dur de Puppie’s, dur tot ien de klaene uurkes. 
 

As ge mar grej hed kunde wel en paerd make, 
(mar mit zôn schon grej kunde enne hieele schonne carneval make) 



ZATERDAG  24 Januari 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

19 jan. 18.45u. Repetitie jeugdorkest 
20.00u. Repetitie orkest

21 jan. 16.00u. Leerlingen slagwerk
 16.30u. Projekt Music for Life 
 19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep 

Agenda

24 jan. Inzamelen oud papier



 R.K. PAROCHIE O.L. VROUW GEBOORTE OOSTRUM 
 
 
 

Zondag 18 jan. 2015  11.00 uur: Hoogmis (Pastoor J. Boon) (orgelspel)    
 
     jaardienst Toon Thielen en wederzijdse familie en Jan Burgers,  
     jaardienst Wim Pouwels,  
     Sjeng Potten,  

Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
   familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.                      
 

NB:  Pastoor J. Boon, pastoor van Ysselsteyn, Merselo en Vredepeel, is per 1-1-2015 ook benoemd als                      
pastoor administrator van onze parochie Oostrum!!! Omdat pastoor J. Boon in de Vredepeel zondags                              
de h. mis om 9.30 uur moet doen, begint, in elk geval voor het jaar 2015(!), vanaf 18-1-2015 in Oostrum 
zondags de Hoogmis voortaan om 11.00 uur!                           

 
Dus: aanvang Hoogmis in Oostrum zondags voortaan om 11.00 uur!!!                                      
 
Op zondag 25-1-2015 kunt U na afloop van de hoogmis, dus om ± 12.00 uur, achter in de kerk onder                                  
het genot van een kop koffie nader kennismaken met pastoor J. Boon!  U bent van harte welkom!    

               
Het telefoonnummer van pastoor J. Boon, Lovinckplein 8, 5813 CC Ysselsteyn, is 545055. 
Het telefoonnummer van de pastorie, Mgr. Hanssenstraat 20, is 851146.  
In verband met tijdige publicatie in het Oostrum’s Weekblad en Peel en Maas dient u misintenties e.d.                              
vrijdags vóór 10.00 uur op te geven bij kerkbestuurslid Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  584031.                                                                 
                                
 
  
 

 

 

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed 

wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet. 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele 

blijken van medeleven, in welke vorm dan ook,  

na het overlijden van miene Mar, ozze pap en ozze opa 

Martien Reijnders 
Nellie, kinderen en kleinkinderen 

 

Een speciaal woord van dank voor Harmonie Sub Matris Tutela en 
Jo-Heriga-Martijn en medewerkers van Restaurant-Bowling Venray 

 
De 6 weken dienst zal worden gehouden op 1 februari om 11.00 

uur  
in de Onze Lieve Vrouwe kerk te Oostrum. 





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. 





GLASWEBVENRAY 

Ik heb mij aangemeld voor glasvezel. U ook?                                                                                                                                                    
Nog niet?  Ga dan naar  www.glaswebvenray.nu, of mail naar  
info@glaswebvenray.nu  of oostrum@glaswebvenray.nu  en meld je aan voor 15 
januari en profiteer nog van de korting die geldt tot 15 januari.                                                                            

Of we het willen of niet, glasvezel komt er in de toekomst.                                                                                                             
Waarom dan nu niet meteen dit doen?  Wachten, van dat doe ik wel als de glasvezel er komt, dan zou het zo maar te 
laat kunnen zijn, en gaat dit mooie project voor Venray niet door. En dan komen we met hetzelfde dilemma te zitten 
zoals in veel gemeenten  (o.a. Horst aan de Maas). Daar hebben de grote als Ziggo en KPN het dan voor het zeggen.             
Dit zijn bedrijven die op winstbejag uit zijn. Glaswebvenray niet , zij vormen een Coöperatie die de glasvezel kabel 
beheren en zo ook zelf hun providers kunnen kiezen en toelaten.                                                                                                       
Waar alleen de grote kernen aangesloten zijn waardoor veel mensen amper goed of geen internet hebben.                               
Dus waarom wachten?  Ga voor meer vrijheid, snelheid en een net voor heel Venray. Ik weet zeker dat jullie daar geen 
spijt van krijgen. Voor nog meer info zie de aderessen boven. 

Namens  oostrum@glaswebvenray.nu  Leo Lenssen. 

 

 

Bedankt.

Graag wil ik iedereen bedanken  voor de leuke reacties , 
de handjes, de kusjes,de kaarten, de telefoontjes,
de e-mails, de  bloemen en de cadeautjes.

Vooral wil ik Vorst Rob voor zijn fantastische speech bedanken,
en  Sjoerd die de hele avond onze engelbewaarder was.

Het was een geweldige en onvergetelijke avond.
We hebben er  van genoten.

Nogmaals Hartstikke bedankt ook namens Ad en de kinderen.

Maria van den Boogaard

Kienen 
 

Datum:  dinsdag 20 januari 2015 
Aanvang:  14.00 uur 
Locatie:  Back In Time 
 

We gaan weer gezellig kienen voor mooi prijzen. 
 
Graag tot dinsdag!! 

 
 



 
        

    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 
 

www.MyLifeSlim.com

Vind jij afvallen ook zo moeilijk?

           Loes Baltissen

My-LifeSlim Maasdorpen Swolgen
0622020908 E: Loesbaltissen@mylifeslim.comT:



JANUARI  
  
12 Knutselmiddag KBO
13 Jaarvergadering, (Bestuursverkiezing) Kienen Zijactief
16 SeniorenExpo KBO
17 Jeugdprinsebal (BIT) CV De Karklingels
20 Kienen KBO
26 Knutselmiddag KBO
31 Klingelbal (D’n Oesterham) CV De Karklingels
  
FEBRUARI  
  
3 Hulp bij Dementie (Lezing door Mw. L. Dickhoff) Zijactief
4 High Tea De Zonnebloem
5 Carnavalsavond KBO
7 Verkoop Carnavalskrant CV De Karklingels
8 Wagenoverdracht met 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
28 Potgrondactie Harmonie SMT

MAART  
  
3 Film: (“Michiel de Ruyter”) Zijactief (Roermond)
4 Etentje (Valuas College Venlo) Zijactief 
8 Rommelmarkt Harmonie SMT
9 Knutselmiddag KBO
11 Muziekmiddag (met de Maasbloemen) De Zonnebloem
12 Wandelen KBO
14 Singchallenge (De Schatberg, Sevenum) AZKompeneej
17 Kienen KBO
18 Bedevaart & Quiz te Smakt Zijactief
18 Smakt (met Oirlo & Castenray) KBO
21 Lenteconcert (D’n Oesterham) AZKompeneej
23 Knutselmiddag KBO
24 Lezing: Yoga, Meditatie & Ademhaling (Mw. C. Staaks) Zijactief (Roermond)
24 Jaarvergadering KBO
26 Wandelen KBO
29 Namiddag Concert (Beringe, bij Bon Apart) AZKompeneej





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: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................……………. 
 



  
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

AFHALEN !   (JANUARI) 
 

 
 

(A)    MAANDMENU VOOR 2 PERSONEN 
 

 Babi Pangang 
 Kipfilét met champignons 
 Saté 
 Mini Loempia 

 
 
 
 

(B) MAANDMENU VOOR 4 PERSONEN 
 

 Ti pan Kipfilét 
 Babi Pangang 
 Kipfilét met champignons 
 Saté 
 Mini Loempia 

 
 
 

WEGENS VAKANTIE ZIJN WIJ VAN 19 JANUARI                                    
TOT EN MET 6 FEBRUARI GESLOTEN. 

 
EXCUSES VOOR HET ONGEMAK. 

 
 
 
 

 

www.denschellaertwanssum.nl 



CV DE KARKLINGELS

Lizanne Arts wint 
Liedjesaovend!!!

Op zaoterdag 3 jannewarie wier ien D’n Oesterham ‘t vastelaovesjaor 2015 
muzikaal geopend mit de liedjesaovend. De 6 neeje vastelaoveskrakers wierre
mit veul enthousiasme geprissentieërd en ontvange dur ‘t publiek. Volgens de 
kiender was Lizanne Arts de winnaar tiejes ut middagprogramma! Nie allieën
de kiender han dit oeërdieël. Tiejes de aovend zelluf kwaam Lizanne ok as 
winnaar naor veure op de voet gevolgd dur de Komo’s (Björn Leijssen & Peter 
Fleurkens). Lizanne zong ‘t nummer “Vreej” dat is geschreve dur Rob 
Jenneskens en Marcel Holtackers. Maria van de Boogaard wier op gepaste wijze 
ien ‘t zunneke gezet en onderscheide mit de Orde van Verdienste. Weej kieke
as kemmissie terug op enne geslaagde aovend en danke alle betrokkene vur de 
beejdrage! Mier info viende op www.karlingels.nl.

Bedankt!

Kemissie Liedjesaovend

Volg òs op Facebook
CV de Karklingels
www.karklingels.nl 

Hedde nog gèn CD mar wilde d’r wel en 
hebbe? CD’s zien te koop ien ‘t 
Allemanscafé, Mgr. Hanssenstraat 45. 





 
 
 

Uitslagen: 
 

Oostrum D1 – Swift (V) D3   6 – 4  
Oostrum C1 – De Peelkorf C3   1 – 1  
VIOS (O) B1 – Oostrum B1   6 - 4 
Oostrum A1 – Eendracht (M) A1  6 - 3 
Swift (V) 4 – Oostrum 1    9 - 3 
       
Programma: 
 

Zaterdag 17 januari  
 

Oranje Wit (L) D1 – Oostrum D1  10.00  De Wetteling  Venray 
Lottum C1 – Oostrum C1   11.00   ’t Haeren  Grubbenvorst 
Oostrum B1 – Astrantia B1   09.00  De Wetteling  Venray 
Oranje Wit (L) A2 – Oostrum A1   12.00  De Wetteling  Venray 
 

Zondag 18 januari  
 

Oostrum 1 – Lottum 2    13.15  De Wetteling  Venray 
 
 
 

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 Vechel  
 

Naam:______________________ 
Adres:______________________ 
De briefjes worden op 17 januari opgehaald door de raad 

 



Jacqueline Verrijth . Vlasakker 1a, 5807 BK Oostrum . T (0478) 85 40 06 . E info@hairstylingbijhaar.nl

Nieuw in Oostrum

Hairstyling Bij Haar geeft je net dat stukje extra...

Kwaliteit, service en een moment voor jezelf!

Een vakkundig en persoonlijk advies, ervaring en kennis van de laatste haartrends, 

aangevuld door de unieke natuurlijke haarverzorgingslijn van Fuente, zorgen voor 

pure verwennerij voor hem en haar. Zo wordt naar de kapper gaan een uitje!

Mijn droom is hiermee uitgekomen en vanaf 3 februari, 13.00 uur 

is het aan mij de beurt om uw droom uit te laten komen! 

Wees welkom, gun je tijd voor jezelf! 

Bel voor een afspraak 0478-845006 of loop gewoon eens binnen 

en maak kennis met Hairstyling Bij Haar.

Kijk ook eens op:

www.hairstylingbijhaar.nl

Openingstijden
Maandag  gesloten
Dinsdag  13.00-21.00 uur
Woensdag  08.30-17.30 uur
Donderdag  gesloten
Vrijdag  08.30-17.30 uur
Zaterdag en zondag gesloten


