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Orde van Verdiensten voor Maarten Arts. 
 
Tijdens de Liedjesmiddag van CV de Karklingels zal de jaarlijkse                    
Orde van Verdiensten worden uitgereikt aan Maarten Arts.  

 
Maarten verdiend deze onderscheiding voor zijn jarenlange 
inzet voor de Oostrumse gemeenschap. Zo is Maarten o.a. 
actief geweest voor de Oostrumse jeugdcarnaval, was hij 
jarenlang lid van de dorpsraad en was hij actief als 
bestuurslid voor SVO. 
 
Voor de volledige staat van dienst van Maarten en om hem met 
deze mooie onderscheiding te feliciteren nodigen wij U graag uit 
voor de uitreiking van de Orde van Verdiensten. De uitreiking zal 
plaatsvinden op zondag 8 januari om 15.15 uur in 
gemeenschapshuis d’n Oesterham. 
 

          Graag tot ziens! 
 
          Bestuur CV de Karklingels. 
 
 

 
KERSTBOOMVERZAMELING!! 
 
Vanaf dinsdag 27 december tot maandag 9 januari kunt u uw kerstboom  
naar het verzamelpunt op het Dorpsplein brengen.  
Graag de bomen, zonder pot, binnen de geplaatste hekken neerleggen. 
 
Dorpsraad Oostrum 
 
 
 
 
 
 



ZATERDAG  14 Januari 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Data Tijd Plaats    
   
11 jan 11.00 tot 12.00  Watermolen                                                                                                                                                  
25 jan 11.00 tot 12.00 Oesterham                                                                                                                                        
08 feb  11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
22 feb 11.00 tot 12.00 Oesterham                                                                                                                                                  
08 mrt 11.00 tot 12.00  Watermolen                                                                                                                                       
22 mrt  11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
05 apr 11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
19 apr 11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
03 mei 11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
17  mei 11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
31 mei 11.00 tot 12.00 Oesterham                                                                                                                                        
14 jun 11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
28 jun 11.00 tot 12.00 Oesterham  
 

7 jan. 10.00u. Workshop orkesten Leunen en   
  Oostrum
 20.00u. Uitvoering resultaten workshop   
  orkesten voor iedereen toegankelijk
                In The B, Sportlaan 2 Venray
9 jan. 18.45u. Repetitie jeugdorkest
 19.30u. Groepsrepetitie
 20.15u. Repetitie orkest
11 jan. 13.30u. Music for Life blokfluitgroep
 14.30u. Music for Life mixed groep
 16.00u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

14 jan.  Inzamelen oud papier
28 jan. Inzamelen oud papier



Zondag 8 jan. 2017  9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Gemengd Koor)     
 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 

Dinsdag 10 jan. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor) 
 ter ere van Onze Lieve Vrouw van Oostrum, Behoudenis der kranken,
 uit dankbaarheid voor ontvangen hulp.

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

 Tel.nr. van pastoor B. Clemens, Hoenderstraat 16, 5855 AH Well, is 0478-501202.  

 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.  0478-584031.             
 





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 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 
 

Òpgaeve kan via de link op www.karklingels.nl. 

Of via ut hieroonder stonde formelieër dat iengeleverd kan wörre beej 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: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................……………. 





 
                                                                                                                           

In de glazen bol    

Aan mij de eer om de eerste column van 2017 te mogen schrijven; met uiteraard op de eerste               
plaats de allerbeste wensen voor de lezers van het Oostrums Weekblad.                                                                  
Afgelopen weken zijn er al heel wat wensen uitgesproken; via de post, digitaal en persoonlijk.           
De oproep van mijn collega columnist om mee te doen met de kaartjesactie, was een groot succes.                 
Op Oudejaarsdag zag ik verschillende ‘nieuwe’ postbezorgers rondlopen.  

Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen, behalve geluk, gezondheid, mooie gebeurtenissen,  
vastigheid, veiligheid, dromen die waar worden en liefde voor elkaar. Er worden  veel                 
voorspellingen gedaan voor het nieuwe jaar wat voor ons ligt.                                                                             
2017 wordt in de voorspellingen een jaar met vooral veel tegenstellingen op allerlei gebied.                                                                                                 
Hoe zit het eigenlijk met de toekomstvoorspellingen van ons eigen dorp?                                                                                                                                                                      
Wat betreft de veiligheid  in Oostrum…. de reconstructie van de Mgr. Hanssen straat wordt een 
toeristische trekpleister en zorgt er voor dat automobilisten nog vaker deze route zullen gaan kiezen. 
Niet de bedoeling, maar het voordeel hiervan is wel dat het punt Stationsweg/Mgr. Hanssenstraat 
door het vele verkeer zal gaan verzakken.                                                                                                                 
Wat betreft het nieuwe Carnavalskwartet: er komt meer beweging in de traditionele 
Carnavalstraditie. Dit jaar gaan we uit een onverwachte hoek, een super kwartet  krijgen:                      
Prinses …de 1e gaat met haar gevolg het komend Carnavalsseizoen voorop in de polonaise.                                                                                                                                                                            
Op sportief gebied gaan we het beter doen dan ooit. Door het kampioenschap van het eerste elftal 
van SVO heeft de club een financiële meevaller. Het wasprobleem wordt daardoor opgelost:                    
het bestuur besluit om de vuile was binnen de club te houden. Alle spelers van SVO kunnen kosteloos 
hun outfit laten wassen.                                                                                                                                                                     
De nieuwe frietkraam gaat ook profiteren van de toeristische route. De nieuwe uitbaters slagen er in 
varianten op de gangbare snacks in de markt te zetten. 5% Vet is de topsnack; lachen dus.                                                                                                                                                      
Het LVK wordt helaas niet gewonnen door Lisanne, maar haar liedje wordt wel de nieuwe 
openingstune van een bekend KRO – programma.                                                                                                      
Er ontstaat woningnood in Oostrum, doordat huidige inwoners niet weg willen en er een wachtlijst is 
van mensen die van plan zijn in Oostrum te gaan wonen. Dit mede ook doordat een bekende 
Nederlander heeft aangekondigd zich in Oostrum te willen gaan vestigen. In mijn volgende column 
zal ik hier meer over uit de doeken doen.                                                                                                                                             
En verder: de KBO zal alle zeilen bij moeten zetten om een nieuwe voorzitter te vinden, de 
korfbalvereniging gaat in gesprek met een Chinese investeerder, de Harmonie start een nieuwe actie 

en een nieuwe lichting anonieme columnisten zal aantreden.  

KORTOM: GELOOF IN JEZELF……….EN VERTROUW NIET TE VEEL OP INGEVINGEN VAN ANDEREN. 

Buuf van het Genootschap 

 



ELKE ZONDAG
OPEN
IN JANUARI

van 11.00 tot 17.00 uur

KEUKENS

BADKAMERS

EETKAMER MEUBELEN
VAN RICHMOND

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

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

NIEUW in ons programma: 
woon- en eetkamermeubelen van RICHMOND. 

Tafels, stoelen, kasten van de modellenlijn Oakdale



 Met passie en een mooie mogelijkheid                                
 van CZ naar Lourdes 
 
De zorgverzekeraar CZ geeft ook dit jaar weer de mogelijkheid om met € 600,- korting 
naar Lourdes te kunnen gaan. Alle mensen die CZ verzekerd zijn en een medisch 
verleden hebben kunnen nu in aanmerking komen om mee te gaan  met Lourdesgroep 
Maas en Peel voor maar € 230,-  Lourdesgroep Maas en Peel verzorgt in 2017 weer  
bus- en vliegreizen.  17 t/m 25 mei  met de bus naar Lourdes  en van  19 t/m  24 mei  en 
van 2 t/m 7 september met het vliegtuig.  
 

De reis met deze grote korting kan alleen aangevraagd worden via Lourdesgroep Maas 
en Peel, en niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraar CZ. Dit jaar heeft CZ bepaalt dat er 

450 mensen door heel Nederland, van deze korting gebruik mogen maken, dus wees er snel bij. 
 

Een reis naar Lourdes bevat vele invullingen die niet verplicht zijn, maar die de reis wel erg 
divers en niet alleen religieus maakt. De reis is geschikt voor jong en oud, ziek en gezond. 
Lourdesgroep Maas en Peel reist onder de vlag van de O.L.B.  (Organisatie Limburgse 
bedevaart) en wordt medisch begeleid , dat willen zeggen dat er vanuit Nederland artsen 
en verpleegkundigen met ons mee gaan. 
 

Natuurlijk presenteren wij onze reizen op zondag 22 januari bij het Pelgrimshuis in Smakt, 
deze informatie middag begint om 14.30 uur. Op deze middag hebben we een PowerPoint 
presentatie en film materiaal om U een impressie te geven hoe zo’n week eruit ziet 
 

U hoeft zich hiervoor niet aan te melden en bent altijd welkom om te luisteren wat de reis naar Lourdes inhoud,                    
meer dan alleen een reis, een reis met inhoud, een reis met meerwaarden. 
Op deze informatiemiddag zijn meerdere reisleidsters aanwezig om al uw vragen te kunnen beantwoorden, want het is 
logisch dat U denkt voor dit geld naar Lourdes, en dan ook nog geheel verzorgt … JA het is echt mogelijk !!! 
 
Kunt U niet naar deze middag komen, maar hebt U wel interesse of vragen,  
Neem contact op met Cristien Goumans 0478 636676 of 06 23532814. 
 
 

 
 
 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM. 
   
Jaarvergadering met kienen. 
 
Datum:  dinsdag 17 januari 2017 
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 17 januari 2017. 
 
 
 
 
                      
          
 
 
 
 
 





STICHTING HISTORISCHE KRING OOSTRUM EN SPRALAND 

Beste inwoners van Oostrum, 

De Historisch Kring Oostrum en Spraland bestaat uit een groep inwoners van Oostrum die zich, als liefhebberij/hobby, 
bezig houdt met o.a. het verzamelen en verwerven van voorwerpen, foto’s en films die betrekking hebben op de 
historie van Oostrum in de breedste zin van het woord.  

Een van onze activiteiten was ook de organisatie van de expositie Kunstschatten van de O.L.V. Parochie Oostrum die wij 
in oktober 2014, samen met het kerkbestuur, organiseerden in de Oostrumse kerk. We hebben hierbij de brochure 
“Kunstschatten O.L.V. Parochie Oostrum & Villa Oesterham” uitgegeven. Het  boek “Paschalis bron van inspiratie” 
werd in 2013 uitgegeven; beiden zijn overigens nog verkrijgbaar bij het secretariaat. 

Verder verzorgen wij op verzoek rondleidingen door Oostrum naar de meest markante plekken. 

Intussen zijn we al geruime tijd bezig met het archiveren en digitaliseren van documenten en foto’s die wij intussen in 
ons bezit hebben gekregen. Vaak horen we dat zaken werden vernietigd omdat men er geen belangstelling voor heeft 
gehad. Ook worden oude foto-collecties, vooral bij het overlijden van mensen, weggedaan omdat er geen belangstelling 
voor is bij b.v. de familie. Wij willen die graag ontvangen en beoordelen of er voor onze stichting bruikbaar historisch 
materiaal bij is. Desgewenst ontvangt u deze terug. 

Vaak beschikken mensen nog over oude foto’s die hen dierbaar zijn en deze (nog) niet willen afstaan; wij willen die 
gaarne voor u digitaliseren zodat u de originele foto weer terug ontvangt. 

Het zou jammer zijn als dit materiaal over Oostrum verloren gaat. Mogelijk beschikt ook u over foto’s, voorwerpen en of 
andere zaken die te maken hebben met de geschiedenis van Oostrum. Als deze voor u niet meer belangrijk zijn, kunt u 
deze ter beschikking stellen aan onze stichting. Ook recent materiaal is welkom. 

 Het is de bedoeling dat deze foto’s en documenten ook ter inzage komen voor u als inwoners. Wij willen dit o.a. 
realiseren door het gedigitaliseerd materiaal te publiceren op onze website bij Rooynet. 
(www.rooynet.nl/deelnemers/HistorischKringOostrum)   

Heeft u derhalve nog voorwerpen, foto’s, films of ander historisch materiaal dat u wilt afstaan of door ons wilt laten 
digitaliseren dan kunt u ons hierover informeren via ons secretariaat of ons e-maildres. 

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw belangstelling. 

Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland 

Secretariaat: J. Linskens  

Valkenkampstraat 6, 

5807 AN Oostrum 

e-mail: historischkringoostrum@ziggo.nl 

 

 Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 
Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor op 

vrijdag 13 januari 2017 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 10 februari. 

 

 



 

 

A.A.P.  
Ald Aostrumse Prinse 
(1990) 
 

GA JIJ MEE OP EXPEDITIE NAAR DE HABITAT VAN DE AAP?

De Âld Aostrumse Prinse presenteren



                     Aktiviteitenkalender   2017 
  

JANUARI  
  
8 Liedjesmiddag/avond De Karklingels
11 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Watermolen) Servicepunt Oostrum
14 Prinsebal De Karklingels
16 Computeren KBO
17 Kienen KBO
22 Jeugdprinsebal (‘s Middags) De Karklingels
23 Knutselen KBO
25 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Oesterham) Servicepunt Oostrum
30 Computeren KBO

  

FEBRUARI  
  
4 Snert toernooi TCO
6 Knutselen KBO
8 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Watermolen) Servicepunt Oostrum
8 Muziekmiddag De Zonnebloem
11 Klingelbal De Karklingels
13 Computeren KBO
14 Kienen KBO
16 Carnavalsavond KBO
18 Verkoop caravalskrant De Karklingels
19 Wagenoverdracht en receptie Prins De Karklingels
20 Knutselen KBO
22 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Oesterham) Servicepunt Oostrum
22 Ziekenbezoek De Karklingels
24 Schoolcarnaval De Karklingels
25-28 Carnaval De Karklingels

  

MAART  
  
6 Knutselen KBO
8 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Watermolen) Servicepunt Oostrum
11 Sing Challlenge Festival (Sevenum) Aostrumse Zankompeneej
12 Rommelmarkt Harmonie
13 Computeren KBO
14 Kienen KBO
15 Smakt (3-Dorpen) KBO
18 Lentetoernooi TCO
18 Potgrondactie Harmonie
20 Knutselen KBO
22 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Watermolen) Servicepunt Oostrum
25 Korentreffen in Oostrum (BIT) Aostrumse Zankompeneej
27 Computeren KBO
28 Jaarvergadering KBO



APRIL  
  
4 Fietstocht KBO
5 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Watermolen) Servicepunt Oostrum
11 Kienen KBO
13 Lentewandeling KBO
12 Kienen De Zonnebloem
19 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Watermolen) Servicepunt Oostrum
  

MEI  
  
3 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Watermolen) Servicepunt Oostrum
14 Eerste Communieviering (10.30 uur) Parochie
16 Kienen KBO
17 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Watermolen) Servicepunt Oostrum
21 Mariaviering KBO
30 Fietstocht & Picknick KBO
31 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Oesterham) Servicepunt Oostrum
  

JUNI  
  
13 Kienen KBO
14 Midgetgolf (3-Dorpen) KBO
14 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Watermolen) Servicepunt Oostrum
14 Luchtmachtbasis De Peel De Zonnebloem
28 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Oesterham) Servicepunt Oostrum
  

JULI  
  
29 Jeu de Boules (3-Dorpen) KBO
  

AUGUSTUS  
  
8 Kevelaer KBO
30 Spellenmiddag De Zonnebloem
  



SEPTEMBER  
  
3_6 4 Daagse reis (3-Dorpen) KBO
12	 Kermisfietstocht	 KBO
19 Kienen KBO
25 Marcienne Collection (3-Dorpen) KBO
  

OKTOBER  
  
1 Dag v/d Ouderen KBO
10 Kienen KBO
12 Herfstwandeling KBO
17 Wittem (3-Dorpen) KBO
18 Doemiddag De Zonnebloem
  

NOVEMBER  
  
2 Themamiddag KBO
14 Kienen KBO
  

DECEMBER  
  
12 Kienen KBO
20 Kerstmiddag De Zonnebloem




