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Redactie adres:
G. Smedts

Valkenkampstraat 14
5807 AN Oostrum

Tel.: (0478) 58 46 42
E-Mail: weekblad@dorpsraadoostrum.nl

Sluiting aan te leveren kopij: 
zaterdag 18.00 uur

?? maand 20??

Bezorgklachten? s.v.p. Periodiek bellen: (0478) 58 28 77 ??? jaargang - week: ??44e    3

21 januari 2016

Op zaoterdág 16 jannewarie is ien un bomvolle Back In Time uutgeroēpe                                            
tot 57e Jeugdprins van Aostrum, Lull en d’n Boshuuze  

 

Jeugdprins Bas d’n Twedde 
Vorst Samuel en nar Luciën 

Ut âlde jeugdtrio haaj beslote um dit jaor de vastelaovend is aover te slaon en te vertrekke nó camping La ri Couqe ien 
Frankriek. Hier kunne ze geniete van een welverdiende vekânsie nao en druk jaor van hosse en springe en veuròp gaon 
ien ut Karkllingellând. Ángekòmme op de camping en hieëlemól gesetteld wieëre ze al gow dur ut animatieteam 
mitgenome vur enne gezellige aovend.   

Ut animatieteam van camping La ri Couqe nimt alle kiender mit ien en âlderwets gezellige kienderdisco vol áktiviteite. 
Hierdur kunne alle elders mit en geröst hart geniete van de welverdiende vakàntie. Nódat d’n aovond is geopend mit  ut 
welbekende campinglied, mit de beejbehurende daenskes stoont er dizze aovend enne authentieke bingo op ut 
programma mit as hoofdpries en vakàntieláng mascotte en ánvoerder van camping La ri Couqe te meuge zien.  

Nó enne spannende aovend vol bällekes, nummers en vâlse bingo kwaam as winnaar Jeugdprins Bas (Mertens) uut de 
bus. Heej zal same mit jeugdvorst Samuel (Winnen) en jeugdnar Luciën (Janssen) dit jaor de kár gón trekke en vur hun 
zal er van en räöstege vakàntie niks teraecht gón kòmme.   

Nó en ántal plechtighede en ut vurlaeze van de proclematie moge de hieëre aendelek veuròp ien de polonaise en was ut 
nog láng ònräösteg op camping La ri Couqe.       © Foto:  Jos Euwes 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZATERDAG  30 Januari 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

25 jan.  18.45u. Repetitie jeugdorkest
 20.00u. Repetitie orkest
27 jan. 14.00u. Music for Life mixed groep
 15.00u. Music for Life blokfluitgroep
 16.00u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

30 jan.   Inzamelen oud papier
7 febr. Opluistering Carnavalsmis
7 febr. Carnavalsoptocht Oostrum
8 febr. Carnavalsoptocht Venray
13 febr. Inzamelen oud papier
27 febr.  Inzamelen oud papier



Zondag 24 jan.  9.30 uur: Hoogmis (pater A. Jansen) (orgelspel)   

 jaardienst Toon Thielen en wederzijdse familie, Jan Burgers, 
 jaardienst Piet en Mien Direks-Hellegers,
 Sjeng Potten, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.

Zie ook de website van de parochie Oostrum: www.parochieoostrum.nl

	 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.                           
         

 

MUSIC for LIFE – NU DOEN!!!! 
“Music for Life” is een initiatief van harmonie Sub Matris Tutela uit Oostrum. In samenwerking met Kunstencentrum 
Jerusalem is dit project, waarbij volwassenen een muziekinstrument kunnen leren bespelen of hun oude hobby van 
muziek maken weer kunnen oppakken, gestart in januari 2015. Het volgende lesblok start vanaf januari 2016. 

Op dit moment zijn er 2 groepen van muzikanten die elke woensdagmiddag in de Oude Watermolen in Oostrum                   
een uur repeteren: 

 De blokfluitgroep bestaande uit alt-blokfluiten en bas-blokfluit. 
 De Mixed Instruments op dit moment bestaande uit klarinetten en accordeons. Ook andere instrumenten 

kunnen hierin meespelen. 
 
Music for Life is: leren een muziekinstrument bespelen; genieten van samen muziek maken;                                                  
genieten van sociale contacten. 
 
Iedereen die zin heeft kan zich opgeven. Ook voor nieuwe beginners zijn er vanaf januari weer mogelijkheden. 
 
Aanmelden kan tot 24 januari. Nieuw lesblok start 3 februari. 
 
Voor meer informatie en het inschrijfformulier kun je terecht op de website van de harmonie www.harmonieoostrum.nl 
onder Music for Life,  of bij Jack Schuurmans (tel: 586286) mail j_schuurmans@hotmail.com en Marianne Manders 
mpbmanders@home.nl  
 
 

 





 
 
 
 
 
 

 
 

We gaan een heerlijke winterse maaltijd voor u bereiden        
Op woensdag 27 januari zetten we u dan ook het volgende voor; 

 
 

           Witlof soep 
------ 

 
Boerenkool met worst 

                                  
    ------ 

 
Vlavlip 

 
 
Mochten er mensen zijn die niet zo mobiel zijn ( rolstoel / niet goed ter been ) maar 
toch graag willen aansluiten aan de dis, vermeld het op het inschrijfformulier en wij 
zorgen dat dit geen probleem hoeft te zijn. 
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 januari 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 woensdag 27 januari a.s. 
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.   
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  23 januari bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



Henk Bovee Horst
Handelstraat 13  •  T 077- 397 90 00  •  www.bovee.nl

Al ruim 45 jaar hét vertrouwde adres voor keuken en badkamer!

KEUKENS • HENK BOVEE • BADKAMERS

EETKAMERMEUBELS VAN RICHMOND
NIEUW 

in ons programma: 
woon- en eetkamermeubelen van 
RICHMOND. Tafels, stoelen, kasten 

van de modellenlijn Oakdale

ELKE ZONDAG

OPEN
De hele maand 
JANUARI

van 11.00 
tot 17.00 uur



 
 
 
Goede voornemens 
 
Tien kilo afvallen. Stoppen met roken. Meer gaan sporten. Vaker op bezoek gaan bij pap en mam. 
Minder gaan eten. Minder gaan drinken. Misschien juist wel meer gaan drinken? We zitten drie 
weken in het nieuwe jaar en de Spitsbroeders zijn benieuwd hoeveel van jouw goede voornemens er 
al zijn gesneuveld. Of heb jij je goede voornemen juist een maandje uitgesteld en begin je écht op 1 
februari? Of misschien aanstaande maandag? 
 
Wat een onzin! Waarom wachten op 1 januari om te starten met iets dat je graag wilt? Waarom niet 
direct stoppen met roken op het moment dat je je bedenkt dat dit misschien wel eens heel 
bevorderlijk zou kunnen zijn voor je gezondheid? Dat je daardoor zoveel meer lucht krijgt dat je nog 
wel eens een kans zou kunnen maken op een plek in SV Oostrum 1? Waarom je op 31 december nog 
vol stoppen met oliebollen, toastjes en chips, omdat je ‘morgen toch pas begint met lijnen’? 
Voor ons is dit een raadsel. En dan bedoelen we niet het stellen van persoonlijke doelen. Of het 
willen veranderen van gewoontes waar je zelf last van hebt. Want dat klinkt ons als muziek in de 
oren. Helemaal top! Jezelf blijven ontwikkelen en blijven uitdagen getuigt volgens ons juist van 
persoonlijke groei. 
 
Maar het plakken van die startdatum of -dag aan zo’n doel klinkt ons wat vreemd in de oren. 
Waarom maken zoveel mensen dit zo tijd gebonden? Waarom leg jezelf die druk op: ‘En vanaf 1 
januari gaat het gebeuren’ ? Het klinkt toch veel logischer als je stopt met drinken op 10 februari, 
omdat je zo klaar bent met die gigantische kater en een hele dag lamzakken? Dan ben je 
gemotiveerd, start je direct met de uitvoering en vordert de tijd zonder dat je bang bent je goede 
voornemen niet te kunnen volhouden. 
 
Want dat is het namelijk helemaal niet. Het is geen goed voornemen. Gewoon een positieve 
verandering van gedrag of gewoonte waarvoor je zelf kiest en waarvoor je klaar bent. En mocht je 
dan een keer een goed feestje hebben en toch weer eens lekker doorzakken, dan begin je de dag 
erna gewoon weer opnieuw. Gewoon omdat je dat wilt en omdat de periode zonder alcohol je zo 
goed is bevallen. Je hoeft dan niet te denken: ‘Verdorie, mijn goede voornemen heb ik los gelaten, 
nou kan ik het op 1 januari pas weer oppakken’. Niks ervan, begin nu! 
 
Het leven is namelijk al zo moeilijk te voorspellen. Waarom dan ook nog goede voornemens, 
positieve veranderingen, zo willen plannen?  Een bekend Nederlands muziek duo zong ooit ‘het leven 
is wat je gebeurt, terwijl je andere plannen maakt’ . En zo is het maar net... 
Dingen lopen vaak anders dan je vooraf had gedacht en in de toekomst kijken kan niemand. Het zou 
toch zonde zijn om dat bezoekje aan pap en mam niet meer te kunnen afleggen, omdat de tijd je 
heeft ingehaald? Omdat jij aan het wachten was op 1 januari alvorens met je goede voornemen te 
beginnen? 
 
Maak dus geen goede voornemens. Verander, pas aan of start nu met die positieve verandering in je 
leven en groei! 
  
Hojje wor! 
 
Spitsbroeders 
 



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



                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvang: 14.00 uur 
Locatie: Back In Time 
 
Na de vergadering wordt de middag muzikaal ingevuld door Michel Coenen.                                                                       
Hij zingt Nederlandstalige liedjes v.a. 1950-2000, afgewisseld met een praatje met “zijn”publiek.   
 
Noteert u deze datum alvast in uw agenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

               MUNTAUTOMAAT OESTERHAM. 
 

De invoering van de Muntautomaat is prima verlopen ondanks wat  file-vorming              
tijdens de drukkere activiteiten. 
Wij willen u er aan herinneren dat de oude, rode munten ingeleverd kunnen worden                      
tot en met dinsdag 9 februari 2016 (Carnavalsdinsdag). 
U kunt munten kopen tijdens alle activiteiten die plaatsvinden                                                           
in d’n Oesterham! Dit voorkomt rijen tijdens de Carnaval. 
 
                                       Het bestuur van d’n Oesterham, 
 

                                                                 Joris, Henk, Stefan, Anny en Marja 
 

 



Gert (-14,9 kg) 
Voor de zomervakantie de kilo’s 
eraf, het is me gelukt!

Wendy (-15 kg) 
Van een dip en gebrek aan zelfver-
trouwen naar lekker in mijn vel, 
dat voelt heerlijk!

Samen sterk voor een gezondere levensstijl!

Vindt u afvallen ook niet 
makkelijk? Dan bent u niet de 
enige! De oplossing is: afvallen 
met begeleiding! Dat werkt in 
de praktijk veel beter dan in 
uw eentje aan de slag gaan.

•	 Geen honger of lekkere 
trek.

•	 Fit gevoel en geen humeur-
daling!

•	 Goed toepasbaar binnen 
ieder gezin.

Stel niet uit, bel nu voor een 
intake gesprek!

Kosten
•	 Weekbehandeling € 23,50 

(incl. supplementen)

“Droom jij ervan? Het kan...
Samen op weg naar jouw 
doel!”

Loes Baltissen

M
y-

Li
fe

 S
lim Verantwoord 1 tot 2 kilo 

per week afvallen!

www.mylifeslim.com

Zelfstandig Gewichtsconsulent Loes Baltissen
Eikenlaan 2A •  5802 CV Venray

Legert 3 • 5866 CG Swolgen
loesbaltissen@mylifeslim.com

T. 06-22020908 • Uitsluitend op afspraak



 
 
 

 

Harry Maessen Wintercompetitie 2015 - 2016 
     

POULE  B    
 
 Uitslag 4e wedstrijd 16-01-2016  
     
 Team Competitie- Wedstrijd- Saldo 
  punten punten  
 
1 Oostrum 3 3 9 49 
2 Hedse Boulers 2 3 6 25 
3 JBC Venray 80 2 2 5 9 
4 Piëlboulers 3 2 5 5 
5 Lönse Boulers 2 1 4 -5 
6 Piëlboulers 4 1 4 -9 
7 BCM Merselo 2 0 3 -25 
8 Yssellooi 0 0 -49 
     
 Competitiestand na 4 wedstrijden  
     
 Team Competitie- Wedstrijd- Saldo 
  punten punten  
 
1 Hedse Boulers 2 11 26 137 
2 Piëlboulers 4 8 23 45 
3 Lönse Boulers 2 8 22 36 
4 Oostrum 3 7 21 55 
5 Piëlboulers 3 7 19 24 
6 JBC Venray 80 2 5 16 -39 
7 BCM Merselo 2 2 13 -73 
8 Yssellooi 0 4 -185 
     
De volgende competitiedag is 23-01-2016 Poule A    Aanvang 10.30 uur. Aanwezig zijn 10.00 uur. 

 

 





 
 
 
 
 

Uitslagen: 
 
Oostrum E1 – Sporing St E1   1 - 8 
United D1 –OostrumD1    7 - 2 
Lottm B1 – Oostrum B1     7 - 2 
Oostrum 1 – Quick Up1    8 - 6 
 
Programma: 
 
Woensdag 20 januari 
 
Oostrum B1 – Sporting ST B1   18.15  Kruisweide Sevenum 
 
Zaterdag 23  januari  
 
De Peelkorf E2 – Oostrum E1   09.00  De Berkel Horst 
Oostrum D1 – De Peelkorf D2   15.30  De Raayhal Overloon 
Oostrum B1 – Oranje Wit (L) B1   16.30  De Raayhal Overloon 
     
Zondag 24 januari 
 
VIOS (O) 2 – Oostrum 1    15.30  Meercamp  Oeffelt 
 
 
 
 
 
      
 
 

JANUARI  
  
27 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
28 Carnevalsavond KBO
30 Verkoop Carnavalskrant CV De Karklingels
31 Receptie Prins CV De Karklingels
  

FEBRUARI  
  
1 Computeren KBO
2 Verkeersopfriscursus ZijActief
3 Ziekenbezoek CV De Karklingels
5 Schoolcarnaval CV De Karklingels
6-7-8-9 Carnaval CV De Karklingels
10 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
15 Knutselen KBO
22 Computeren KBO
23 Kienen KBO
24 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
29 Knutselen KBO



  
MAART  
  
2 Race-circuit (Harry Maessen) De Zonnebloem
6 Rommelmarkt Harmonie SMT
7 Computeren KBO
9 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
10 Van 112 bellen tot ziekenhuisopname ZijActief
12 Potgrondactie Harmonie SMT
14 Knutselen KBO
15 Jaarvergadering KBO
15 Film “Rokjesdag” ZijActief	(Roermond)
16 Bedevaart & Quiz (Smakt) ZijActief
16 Smakt (3 Dorpen) KBO
21 Computeren KBO
22 Kienen KBO
23 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
25 Oostrumse Passie Harmonie SMT
  
APRIL  
  
4 Knutselen KBO
5 Fietstocht KBO
6 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
7 Dag voor Alleengaanden (Hegelsom) ZijActief	(Roermond)
11 Computeren KBO
12 En Ikke dan (door Léon Pouls) ZijActief
14 Lentewandeling KBO
18 Knutselen KBO
19 Kienen KBO
20 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
21 Salades maken ZijActief
25 Computeren KBO
  
MEI  
  
??? Dagtocht KBO
4 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
12 Fotospeurtocht ZijActief
17 Kienen KBO
18 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
22 Mariaviering KBO
25 Picknick  De Zonnebloem
29 Concert Jeugdorkesten Harmonie SMT
31 Fietstocht met Picknick KBO
  
JUNI  
  
1 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
2 Aspergebedrijf Martens (Rondleiding) ZijActief
8 Midgetgolf (3 Dorpen) KBO
14 Kienen KBO
14 Fietsdagtocht met Picknick ZijActief
15 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
29 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
  



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, Eijckenhof 3 / 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:            O JAO   O NAE 
Dieëlname òptocht Venrooj:    O JAO   O NAE 
Biezònderheje: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.......................................…………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.......................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 
    

  
  

 Mit optreejes van:    

 Dansgroep Enjoy 

 Muziek van ut Göt 

 De twieje pinten uut de Mortel 

 Buutreedners Rien Bekkers en Jorlan Manders 

 En van aege bojjum Helga en Lizan en Rick en Steef 

 En nog miër Aostrums talent 

 

 

 
 


