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Prins Bas d’n Twedde, Adjudante Coen en Roel, Nar Eppo,          
Vorst Rob, Jeugdprins Bas d’n Twedde, Jeugdvorst Samuel,  

Jeugdnar Luciën, Raod van Elluf, Jeugdraod, Jeugdkemmissie en 
ut Bestuur van C.V. “De Karklingels” wille iederieën hieël 
harteluk bedanke vur enne schônne Vastelaovend 2016! 

 
Speciale dank an de Wagebòwwers, Aostrumse horeca, Aacht 
vur Elluf, Joekskapel Ut Göt, de Hermeneej, DJ-Jan, Relouw 

licht en geluid, Millenium Sound, de DJ’s Thijs & Joost beej de 
jeugdbals en Frank & Ruud beej de peuterbals, Jos Euwes, alle 

artieste en tot slot Vorst Rob den òs dit jaor vur de laeste kieër 
as Vorst is vurgegaon, Bedankt! 

 
En netuurlek alle meense die mitgewaerkt hebbe of anwezig ware 

bìj de aktieviteite, went zonder óllie was d’r gèn fieëst gewist. 
Weej hebbe genote van en geweldig fieëst!!! 

 
Aostrum bedankt!!! 



ZATERDAG  27 Februari 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

27 febr. 09.00u. Inzamelen oud papier
29 febr.  18.45u. Repetitie jeugdorkest
  20.00u. Repetitie orkest
2 mrt.  13.00u. Music for Life blokfluitgroep
  14.00u. Music for Life mixed groep
  16.00u. Leerlingen slagwerk
  19.00u. Repetitie Hit-it
  20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

6 mrt. Rommelmarkt
12 mrt. Potgrondactie
12 mrt. Inzamelen oud papier
25 mrt. Oostrumse Passie
26 mrt. Inzamelen oud papier



Zondag 28 febr. 9.30 uur: Hoogmis (pater T. Jansen) (Gemengd Koor)

 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.                        
 

PASTOOR B. CLEMENS TIJDELIJK PASTOOR-ADMINISTRATOR VAN OOSTRUM!
                  
          
Pastoor B. Clemens,	pastoor	van	Well	en	Wellerlooi,	is	door	het	Bisdom	Roermond	 	
per	1-3-2016	ook	benoemd	tot	tijdelijk	pastoor-administrator	(=	waarnemend	pastoor)																																																						
van onze parochie Oostrum!!!    
Omdat	pastoor	B.	Clemens	zondags	ook	de	h.	mis	in	Well	moet	doen,	zal	hij	zondags
maar af en toe kunnen voorgaan in de hoogmis van Oostrum.
Het	Kerkbestuur	zal	dus	voor	de	hoogmis	zondags	andere	priesters/paters	blijven	“inhuren”.
In	2016	blijft/begint	zondags	de	hoogmis	in	Oostrum	gewoon	om	9.30 uur!  

Op zondag 6 maart 2016	kunt	U	na	afloop	van	de	hoogmis	(dus	om	±	10.30	uur)
achter in de kerk nader kennismaken met pastoor B. Clemens!
U bent van harte welkom! 
Het Kerkbestuur wenst pastoor B. Clemens een goed pastoraat en veel succes toe!
  
             Kerkbestuur Oostrum              





                                                  

 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

16 maart Bedevaart Smakt 
 
Tezamen met Oirlo en Castenray gaan we 16 maart naar Smakt. 
 

Het programma is als volgt: 
 

14.30 uur de H. Mis 
 

Daarna gezellig samenzijn onder het nuttigen van 2 kopjes koffie 
en vlaai in het Pelgrimshuis 
Uw bijdrage hiervoor is € 3,- per persoon;  gaarne te voldoen bij opgave uiterlijk 10 maart                                                                   
bij Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6 
 

Bij goed weer gaan we op de fiets; in dat geval wordt u tussen kwart over één en half twee verwacht op het Dorpsplein. 
Indien u per auto wenst te gaan , vertrekken we om 14.00 uur vanaf het Dorpsplein. 
Als u geen vervoer hebt en graag wil meerijden kunt u dit aangeven op het onderstaande strookje 
 

 
 

Smakt 16 maart 
 
Naam: ………………………………………………………..…. 
 
◊ per fiets                      aantal personen…………. 
 
◊ per auto                      aantal personen…………. 
 
◊ geen vervoer              aantal personen………….. 
 
Gaarne aankruisen wat van toepassing is. 
 
Mocht u per auto gaan wilt u ons dan laten weten hoeveel personen u eventueel kunt meenemen,                                          
zodat we met minder auto’s kunnen vertrekken. 
 
De vergoeding voor de chauffeur is € 2.00  





 
 

 
Dat kan want zaterdag 12 maart 

vanaf 10.00 uur komt de harmonie 
weer met potgrond langs de deur. 

 
 
 



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



 
Hulp bij dementie: scholing voor vrijwilligers in 2016   

 
Wat is dementie? Hoe communiceer ik écht met iemand die dementerend is? Wat kan ik doen voor een 
mantelzorger? In 2016 organiseert Proteion Welzijn drie maal de gratis cursus 'Hulp bij dementie voor 
zorgvrijwilligers'.  
 
Dementievrijwilligers 
Dementievrijwilligers zijn geschoolde vrijwilligers die in de thuissituatie ingezet worden om vooral de mantelzorgers te 
ontlasten. Mantelzorgers kunnen dan even genieten van een vrije middag of avond en weten dan dat hun 
dementerende partner of ouder in goede handen is.Dementievrijwilligers worden ingezet op verzoek van de 
casemanager/ trajectbegeleider 'Hulp bij Dementie'. Deze begeleidt ook bij inhoudelijke vragen.  
 
Curusdata 
Jaarlijks verzorgt Proteion Welzijn drie gratis cursussen in Noord- en Midden-Limburg.  

1) Maandag 29 februari en 7, 14, 21 maart, 19.00-21.00 uur in Peel en Maas (Kerkeboske, Aan den Koeberg 3, 
Helden)  

2) Dinsdag 24, 31 mei en 7,14 juni, 19.00-21.00 uur in Venray (locatie: Proteion Thuiszorg, Kennedyplein 18) 
3) Donderdag 13, 20 okt en 3, 10 november op 4 ochtenden, 10.00 -12.00 uur in Venlo (locatie volgt) 

 
Inhoud van de cursus 
Bijeenkomst 1: Het ziektebeeld Dementie 
Bijeenkomst 2: Communicatie met de dementerende. 
Bijeenkomst 3: Benadering van de dementerende 
Bijeenkomst 4: Wat zien we in de praktijk? 
 
Informatie  
Wilt u zich aanmelden voor de cursus of heeft u interesse om vrijwilliger te worden? Neem dan contact op met Proteion 
Welzijn, tel. 0475-453033 of welzijn@proteion.nl. 
 
 
 Zonnebloem ”Oicastrum”                   

viert feest in 2016! 
 

Op 19 februari 2016 hadden wij, als vrijwilligers van afdeling Zonnebloem “Oicastrum”,  een geweldige lunch in 
restaurant Odeon . Dit feestelijke gebeuren hadden we te danken aan ons 20-jarig jubileum van de afdeling.                                       
De vrijwilligers mochten wel eens in het zonnetje gezet worden! Er is enorm hard gewerkt de laatste jaren en dit alles 
voor de Zonnebloem. En met goed resultaat! Alle helpende handen zijn ook zichtbaar. Onze vrijwilligers bezoeken 
mensen aan huis, trekken erop uit, ” SAMEN”, 1 op 1 activiteiten. Zo groeide de Zonnebloem historisch gezien vanuit 40 
jaar afdeling-Venray naar 20 jaar geleden afdeling “Oicastrum”. In 1996, Toen nog katholiek getint. Inmiddels 
doorgegroeid naar openbaar. En echt doorgegroeid. 

Van een vereniging voor ouderen, gegroeid naar ook een vereniging voor 
jongeren van 18 tot 65 jaar. (Was voorheen LinQ). Voor mensen met een 
fysieke beperking waar we trots op mogen zijn, en die de “Zonnepitten” wordt 
genoemd. Vernieuwing blijft optreden kunnen we met trots melden.                     
Ook centraal proberen we steeds nog te verjongen. En zelfs dat lukt.                          
We zijn tevreden. Uit dank voor alle hulp , alle inzet en alle gegeven tijd aan 
onze vereniging zaten we dan nu in Odeon te smikkelen en bij te kletsen.  
 

Vrijwilligers , bedankt! En op naar ons volgende feestje!!!  

Het Bestuur.  

 



  
 
 
 

 
 

Harry Maessen Wintercompetitie 2015 - 2016 
      
POULE  A     
 
Uitslag 6e wedstrijd 20-02-2016    
      
 Team Competitie- Wedstrijd- Saldo  
  punten punten   
 
1 Lönse Boulers 1 3 7 35  
2 JBC Venray 80 1 3 6 38  
3 BCM Merselo 1 3 6 5  
4 Hedse Boulers 1 2 5 13  
5 Piëlboulers 1 1 4 -13  
6 Oostrum 1 0 3 -5  
7 Oostrum 2 0 3 -38  
8 Piëlboulers 2 0 2 -35  
      
Competitiestand na 6 wedstrijden   
      
 Team Competitie- Wedstrijd- Saldo  
  punten punten   
 
1 Hedse Boulers 1 15 37 180  
2 JBC Venray 80 1 14 33 129  
3 Lönse Boulers 1 12 30 28  
4 BCM Merselo 1 11 27 -40  
5 Piëlboulers 1 7 26 -17  
6 Oostrum 1 6 22 -84  
7 Oostrum 2 5 23 -69  
8 Piëlboulers 2 2 18 -127  
      
De volgende competitiedag is 27-02-2016 Poule B       Aanvang 10.30 uur. Aanwezig zijn 10.00 uur.   
 

 

Met Lef! Zelfverzekerd in contact met anderen. 

Sommige mensen voelen zich vaak onzeker, gespannen of angstig in contact met 
anderen. Dit wordt ook wel omschreven als verlegenheid of sociaal angstig.                                   

Het voeren van een gesprek of het geven van je mening kan hierdoor heel lastig zijn. Naar een feestje gaan of iets 
zeggen in een groep levert veel spanningen op: soms kun je er voor kiezen om deze situaties te vermijden.                                 
‘Met Lef!’ is een preventieve cursus, geschikt voor de leeftijd van 15 tot 80 jaar, en wordt gegeven in samenwerking    
met VvGI, afdeling Preventie.  
De cursus start woensdag 2 maart 2016 van 19.00 tot 21.00 uur. De training bestaat uit zeven bijeenkomsten en een 
terugkombijeenkomst. De eigen bijdrage is € 12,50 
 

Meedoen kan alleen na aanmelding. U kunt hiervoor bellen met Debbie Schmets, telefoon 0478 517311. 
 
 
 
 



 
 
Een goede buur… 
 
Het stikt ervan! Bijna iedereen in Oostrum heeft ze wel en sterker nog, het hele dorp hangt ervan aan 
elkaar. Of je nu links, rechts of aan de overkant van de straat kijkt bij de meeste van ons zitten ze 
overal… buren! Al deze buren samen vormen onze straten, deze straten vormen buurten en deze 
buurten vormen dan samen weer ons dorp; Oostrum. 
 
En met buren is het eigenlijk hetzelfde als met je schoonfamilie, je hebt ze niet helemaal voor het 
uitkiezen en je zult het er mee moeten doen… Volgens de Spitsbroeders is dit overigens geen 
probleem want wij kunnen het over het algemeen erg goed vinden met onze buren, net als met onze 
schoonfamilie… En natuurlijk kunnen we allemaal wel één eigenaardigheid van de buren noemen! 
Bijvoorbeeld die buurman die altijd in de regen zijn auto gaat wassen of de overbuurvrouw die altijd 
net iets te enthousiast naar binnen kijkt als ze een rondje gaat wandelen. Maar als we deze 
eigenaardigheden van elkaar accepteren is het eigenlijk prima te doen hier als buren onder elkaar! 
 
De Spitsbroeders zijn wel van mening dat de contacten met de buren met de jaren is veranderd. 
Vroeger gingen de buren nog bij elkaar op de koffie, tegenwoordig zijn er “buurt-apps” in het leven 
geroepen om na te gaan wie er nog wat suiker of een ei voor je heeft als je een keer misgrijpt in de 
voorraadkast. Zo kan het dat de huismoeder van schuin tegenover veruit de meeste aanloop heeft 
van de hele straat! En waar vroeger de buren de meest geschikte plaats waren om de kinderen na 
school op te vangen zijn ze nu vooral de meest geschikte plaats om de postbode pakketjes af te laten 
geven als we zelf weer eens niet thuis zijn… 
 
Om als nieuwe buur met een goed contact in de buurt te beginnen pleiten wij voor een ontvangst 
door de inwoners van de straat. Een mooi initiatief hierin hebben we een hele tijd terug gezien in de 
Valkenkampstraat waar de nieuwe bewoners welkom werden geheten met een bord in de tuin; 
“Welkom in de buurt”. Als je je dan nog niet welkom voelt, mooi! 
 
Wat is gegroeid de laatste jaren zijn volgens de Spitsbroeders de straatfeesten en buurt barbecues! 
Als je als straat in Oostrum tegenwoordig nog geen eigen jaarlijks terugkerend feestje hebt dan 
wordt dit hoog tijd! Wat onze betreft goede initiatieven om een goed contact met je buren te 
onderhouden. Wat ook een mooi moment is om je buren beter, of in elk geval anders te leren 
kennen is tijdens de Aostrumse Straotestrijd van de SVO. Het duurt nog even maar zet zondag 29 Mei 
alvast in de agenda of gooi de datum op de buurt-app want “De Aostrumse Straotestrijd past precies 
in ons straatje!” 
 
Beste buren, de wereld kunnen wij met zijn allen misschien niet beter maken, maar als we alvast 
zorgen dat we het samen gezellig en goed voor elkaar hebben dan zijn we hier in elk geval goed 
bezig… 
 
En al zal het gras bij de buurman, af en toe wat groener zijn, een goede buur… juist! 
 
 
Hojje wor! 
 
Spitsbroeders. 
 



 

 Werken in de natuur 
 

 
IVN Geysteren-Venray organiseert op zondag 28 februari van 9:30 tot 12:30 uur een natuurwerkdag voor jong en oud 
in de Spurkt. Kom op voor natuur en landschap in Venray en meld je aan door een mail te sturen naar 
mts.weijers@comveeweb.nl of naar bouten@home.nl  onder vermelding van naam, adres, tel.nummer en leeftijd. Na 
aanmelding ontvang je een bevestiging met verdere informatie.  
 
De Spurkt ligt even ten noorden van Venray en is een 
klein, maar afwisselend natuurgebied met 
moerasbosjes, rietkragen, poelen en ruigtes.                  
Een waar paradijs voor kleine zangvogels en 
amfibieën.   
 

Natuurliefhebbers, zowel jong als oud, die het leuk 
vinden om de natuur een handje te helpen kunnen 
deze ochtend hun hart ophalen.                                          
 

Wat moet er gebeuren? Een poel opschonen, 
lisdodden uittrekken, bomen zagen, takken slepen of 
rillen maken. En ondertussen kun je ook nog 
interessante natuurverschijnselen ontdekken, 
waarover je uitleg kunt krijgen.   
 

Stichting IKL (Instandhouding Kleine 
Landschapselementen) ondersteunt het project en 
stelt verschillende soorten gereedschappen, 
lieslaarzen, handschoenen en kruiwagens ter 
beschikking. Door de instructie vooraf kan iedereen 
meehelpen, ook al heb je geen ervaring met 
landschapsonderhoud.                                                                                                                                                                                              
Wij adviseren warme kleding, die ook vies mag worden, en stevig schoeisel 
 
 

 
 
 
 
 

Uitslagen: 
 

Oostrum B1 – Fortuna ’74 B1    4 - 1    
Oranje Wit (L) D1 – Oostrum D1  2 - 4 
Fortuna ’74 B1 – Oostrum B1   5 - 5 
VIOS (O) A1 – Oostrum A1   10 - 6 
 

Programma: 
    
Zaterdag  27 februari  
 

Oostrum E1 – Swift E3    10.00  Raayhal Overloon 
Sporting ST D1 – Oostrum D1   12.30  Brugeind Meerlo 
Sprting ST B1 – Oostrum B1   14.30  Brugeind Meerlo 
Eendracht (M) A1 – Oostrum A1  12.00  Overasselt 
 

Zondag 28 februari 
 

Oostrum 1 – Spes (M) 4     10.00 De Wetteling 
 
 



 
 
 
 
 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 13 februari 2016    
 
Geen uitslagen    
    
Programma    
 
zaterdag 27 februari 2016    
 
Leunen A1 S.V. Oostrum A1 15:00  
Venlosche Boys B2 S.V. Oostrum B1 15:00  
S.V. Oostrum B2G Venlosche Boys B3 15:00  
ST Stormvogels'28/HRC'27 C1G - S.V. Oostrum C1 12:30  
S.V. Oostrum C2G H.B.S.V. C3 12:30  
S.V. Oostrum D1G IVO D1 10:00  
Sportclub Irene D5 S.V. Oostrum D2G 12:45  
S.V. Oostrum E1 GFC'33 E1G 9:00  
SV Venray E7 S.V. Oostrum E2 10:00  
S.V. Oostrum E3G Wittenhorst E5G 9:00  
Sportclub Irene F5 S.V. Oostrum F1 8:45  
S.V. Oostrum F2 Ysselsteyn F2 11:00  
S.V. Oostrum F3 SV United F5 11:00  
S.V. Oostrum MP1/2 United/BVV'27 MP1/2 11:30  
Ysselsteyn MP3 S.V. Oostrum MP3/4 10:30  
    

Senioren    
 
Uitslagen    
 
donderdag 18 februari 2016    
S.V. Oostrum 2 EWC'46 2 3 - 5  
 
zondag 21 februari 2016    
Merselo 1 S.V. Oostrum 1 afgelast  
V.V. Holthees-Smakt 2 S.V. Oostrum 2 afgelast  
S.V. Oostrum 3 Meterik 2 afgelast  
S.V. Oostrum 4 Belfeldia 4 afgelast  
SSS'18 7 S.V. Oostrum 5 afgelast  
    
Programma    
 
zondag 28 februari 2016    
S.V. Oostrum 1 EWC'46 1 14:30 Wedstrijdsponsor: Autoschade Venray 
SVOC'01 2 S.V. Oostrum 3 12:30  

 



MAART  
  
2 Race-circuit (Harry Maessen) De Zonnebloem
5 Lente/Ontbijttoernooi (evt. met Swolgen) TCO
6 Rommelmarkt Harmonie SMT
7 Computeren KBO
9 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
9 Jaarvergadering (aanvang 19.30 uur) TCO
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
21-26 Rondbrengen Enveloppen Goede Doelen Goede	Doelen	Actie
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
28 Mrt - 2 April Ophalen Enveloppen Goede Doelen Goede	Doelen	Actie
  

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)
8 Voorjaarscompetitie TCO
11 Computeren KBO
12 En Ikke dan (door Léon Pouls) ZijActief
14 Lentewandeling KBO
15 Voorjaarscompetitie TCO
18 Knutselen KBO
19 Kienen KBO
20 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
21 Salades maken ZijActief
22 Voorjaarscompetitie TCO
25 Computeren KBO
29 Voorjaarscompetitie TCO
  

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
20 Voorjaarscompetitie TCO
22 Mariaviering KBO
25 Picknick  De Zonnebloem
27 Voorjaarscompetitie TCO
29 Concert Jeugdorkesten Harmonie SMT 



  

 

 

Harmonie Sub Matris Tutela Organiseert: 

Rommelmarkt. 

Zondag   06 maart 2016.  

Aanvang:  11.00 uur. ( sluiting 13.00 uur ) 

Heeft u nog oude spullen die  niet meer nodig zijn? 

Steun hiermee uw Harmonie. 

Alleen maar voordelen:  

Er komt weer ruimte vrij voor nieuwe spullen. 

Wij recyclen en zoeken nieuwe eigenaren. 

U steunt de Harmonie en wij kunnen weer instrumenten aanschaffen. 

U kunt uw spullen brengen op: 

Zaterdag 05 maart: van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

P. S. Alle overgebleven spullen gaan zoveel als mogelijk naar goede doelen. 

 

Vastelaond vurbeej, 

Dan hedde nou tied um 

Op te ruume.  !!!!!!!!!!!! 

 Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor 
op vrijdag 11 maart 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 8 april. 

 

 

 

 



Vrijdag 25 maat 2016
KKk Oossum

Aanvang 20.00 uu
Bijdrage 5,- euo (vvr  kosten)

Oossumse Passie


