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-Ingezonden bericht van gemeente Venray- 

 
 

HERINRICHTING MGR. HANSSENSTRAAT 
 

Geachte inwoners van Oostrum, 
 
Helaas hebben we tijdens de kerstvakantie vernomen dat de aannemer, die voor de gemeente Venray de 
herinrichting uitvoert, op 28 december failliet is verklaard. 
 
Eerder is aangegeven dat de werkzaamheden per 9 januari 2017 weer worden hervat om fase 1 af te ronden.             
Op dit moment kunnen we niet aangeven wanneer de werkzaamheden hervat worden en moeten we afwachten 
of de aannemer een doorstart kan maken, of dat er een andere partij de werkzaamheden komt afronden. 
 
Het (tijdelijk) uitvallen van de aannemer betekent niet dat de herinrichting van de Mgr. Hanssenstraat in gevaar 
komt, maar op dit moment kunnen de werkzaamheden niet worden uitgevoerd en kan ook niet worden 
aangegeven wanneer de werkzaamheden weer zullen worden hervat. 
Daarnaast  kan nu niet worden aangegeven of de 2e fase (tussen spoor en Watermolenstraat) na de carnaval start 
of dat deze verder naar achteren schuift. 
 
In de tussentijd zal de gemeente proberen zo spoedig mogelijk de werkzaamheden weer op te starten.                     
Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met de projectleider van de herinrichting via 0478 523 589                
of via martijn.schreven@venray.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn Schreven 
 
Projectleider Team Civiel & Verkeer 
Afdeling Stad, Dorpen en Wijken 
Gemeente Venray 
 

 
 



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 

14 jan. 09.00u. Inzamelen oud papier
16 jan. 18.45u. Repetitie jeugdorkest
 19.30u. Groepsrepetitie
 20.15u. Repetitie orkest
18 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
28 jan. Inzamelen oud papier



Zondag 15 jan.  9.30 uur: Hoogmis (pater R. Willemsen)    

 jaardienst overleden familie Graat-Verhaag,   
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 

Dinsdag 17 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.                 
      

“The Godfather” van de Nederlandse singersong writer scene op het 
muziekpodium van de Mariakapel in Holthees op 15 januari a.s. 

 
Op zondagmiddag 15 januari a.s. opent de Mariakapel het concertseizoen met een 
indrukwekkend-, gevoelig- en intiem concert van de The Watchman. 
Ad van Meurs, ofwel The Watchman, is een van Nederlands meest veelzijdige en 
interessante bluesgitaristen. Vanaf 1988 toerde hij met zijn eigentijdse rhythm ’n folk 
langs vele podia in de Verenigde Staten, Canada en festivals als Roskilde. Hij kreeg 
lovende recensies in onder meer Rolling Stone Magazine. Maar Van Meurs heeft meer 
in huis: hij bracht de Arabische muziek en de folk-blues dichter bij elkaar in de 
Arabicana-groep NO Blues, maakt deel uit van De Broeders van het Zuiden, en  was 
oprichter van de Folksurvival Club.  
Ad van Meurs maakt al sinds de jaren zeventig muziek en staat inmiddels al enige 
decennia bekend als blues-, americana en folk artiest. Hij is een begenadigd 
fingerpicker en singer-songwriter en bijzonder productief, getuige zijn indrukwekkende 
discografie.  
Van Meurs wordt door velen beschouwd als de Godfather van de Nederlandse singer-
songwriter scene en werkt nagenoeg altijd samen met geluidstechnicus, producer, 
zangeres, dichter en levensgezellin Ankie Keultjes. 

Afgelopen voorjaar verscheen  “Dorset Moon” , een reeds bejubeld album dat in alle muziek recensies tot het beste van 
zijn oeuvre wordt gerekend. Op het muziekpodium van de Mariakapel zal op 15 januari dit album centraal staan, naast 
eerdere nummers van The Watchman. 
Na een lastige periode kijkt de zanger in “Dorset Moon” terug op zijn leven en gaat daarbij geheel terug naar de basis. 
Drums en basgitaar ontbreken op ‘Dorset Moon’, waarmee het album een strikte ‘family affair’ geworden is. Ad van 
Meurs, zijn onafscheidelijke Ankie Keultjes en zoon Dylan Adrian, verder niets. Het gemis van een ritmesectie wordt 
echter nergens gevoeld. Het samenspel van Van Meurs & Zn. op gitaar zorgt op het complete album voor een vol, warm 
geluid. Nergens te veel, maar vooral niets te weinig.  
Het concert op zondagmiddag 15 januari begint om 15.30 uur. Entree: € 12,50. Reserveren wordt aangeraden: 
www.mariakapel.nl  of telefonisch via de firma Wijenberg: 0478-636390 of 0478-636948 
 
 
 
 



Effectief voor veel hedendaagse klachten

MAAGDARMKLACHTEN, HOOFDPIJN, MIGRAINE, 
GEWRICHTSKLACHTEN, TENNISELLEBOOG, 

SLAAPSTOORNISSEN, OVERGANGSKLACHTEN,

ACUPUNCTUUR 
BLAASPROBLEMATIEK, VERMOEIDHEID, STRESS, 

SUIKERINTOLERANTIE, STOPPEN MET ROKEN, AFVALLEN.

Praktijk voor Fysiotherapie, Acupunctuur en Fysiosport Buitenlust
Buitenlust 15, 5803 AZ Venray 
Tel: 0478 - 550156 
E-mail: info@fysiotherapievenray.nl

www.fysiotherapievenray.nl



Jeugdprinsebal 2017 
Op zondag 22 januari is het weer zover, Jeugdprinsenbal, dit jaar in de Oesterham! 
Om 15:11 begint de middag en later zal de nieuwe Jeugdprins van Aostrum, Lull en 
d’n Boshuuze bekend worden gemaakt. Maar niet voordat we afscheid hebben 
genomen van Jeugdprins Bas II die ons een geweldig carnavalsjaar heeft bezorgd. 

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 Lars Holtackers 0 Daan Bloemen  0 Joep Arts    0 Lucas Derks 
0 Timon Driessen 0 Melvin Gerritsen   0 Stijn Heldens   0 Justin Hendriks 
0 Paul Janssen  0 Ruben Kuijt   0 Michiel Linskens    0 Steef Raedts 
0 Juul Sterk   0 Lorenz Sterrenberg   0 Wiek Vlasma  

Naam:………………………………………………………………………. Adres: …………………………………………………………. 

De briefjes worden op 21 januari opgehaald door de raad 

 



Poetshulp gezocht. 
Wij zijn op zoek naar iemand die voor ons het 

kantoor en toiletten zou willen poetsen. 

Werktijden zijn in overleg tijdens onze 
openingstijden, ongeveer 4 uur per week. 

Wij zoeken iemand die van aanpakken houd    
en minimaal 14 jaar oud is. 

Als je interesse hebt laat het dan weten via 
onderstaande gegevens of meldt je bij ons 

bedrijf (even vragen naar Koen). 

 
 
        RIT Bandenservice BV 
           Witte Vennenweg 4 
             5807 EJ Oostrum 
    T: 0478-585254 
          E: koen@ritbanden.nl 
 

 
 



 
 

Filmavond ZijActief Limburg                               
op dinsdag 7 februari 
 
Het is een van de populairste ledenactiviteiten van de 
afgelopen jaren: de ZijActief-filmavond! Zoveel mogelijk leden 
én vriendinnen gaan op dinsdag 7 februari 2017 genieten van 
de film ‘Lion’ bij  Luxor Theater Venray. 
 

Een 5-jarige Indiase jongen raakt verdwaald in de straten van Calcutta, duizenden 
kilometers van huis. Hij overleeft vele uitdagingen waarna hij door een stel in Australië 
worden geadopteerd. Meer dan twintig jaar later besluit hij op zoek te gaan naar zijn 
verloren familie. Met Dev Patel, Rooney Mara en Nicole Kidman. 
 
Alle vrouwen uit Limburg zijn welkom; zowel leden van ZijActief Limburg als niet-
leden. Leden betalen € 12,- en niet-leden € 15,00, inclusief een kop koffie of thee bij 
ontvangst, een consumptie in de pauze en wat lekkers. Aanmelden voor deze 

ZijActief-filmavond kan tot uiterlijk woensdag 18 januari 2017 bij ZijActief Oostrum, door overmaking van het bedrag op 
bankrek.nr. NL89Rabo 01400 93 613 met vermelding van je naam en adres.                                                                                    
Kijk voor meer informatie op www.zijactieflimburg.nl. 
 
 
 
 
 
 

 

Themabijeenkomst voor ouderen en 
mantelzorgers rondom notariële zaken 
 
 
Op 1 februari 2017 van 19.00 – 21.00 uur is er een themabijeenkomst voor 
ouderen en mantelzorgers rondom notariële zaken.  

 

Notaris Weijs geeft op deze avond een presentatie over onderwerpen als: een levenstestament, volmacht en 
wilsonbekwaamheid. Na afloop van de presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen.  
 

De bijeenkomst vindt plaats in de Kemphaan op Kennedeyplein 1 in Venray.  
Aanmelden kan tot 25 januari door een e-mail te sturen met uw naam en telefoonnummer naar info@synthese.nl.  
 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Dasja Giantios, telefoonnummer 0478 517355. 
 
 
 
 





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: 

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

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

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

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



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFHALEN (Januari) 

 

(A)    MAANDMENU VOOR  2 PERSONEN 
 

 

 Babi Pangang  

 Kipfilet met ketjap saus 

 Saté  

 Mini mini loempia (6 stuks) 

 

 

(B)    MAANDMENU VOOR  4 PERSONEN 

 

 Babi Pangang 

 Kipfilet met ketjap saus 

 Saté 

 Mini mini loempia's (12 stuks ) 

 Tipan visfilet  

 

( met nasi ,bami of rijst ) 

www.denschellaertwanssum.nl 



 
 
 
U vraagt... 
 
...wij draaien. Zou je aansluitend verwachten. Maar dat is nu precies waaraan wij twijfelen. Wij, als 
lekker anonieme columnisten van het illustere schrijversgenootschap, weten helemaal niet wat u 
vraagt of verwacht. We horen zelden tot nooit of de columns worden gelezen en al helemaal niet of 
deze een emotie of reactie, positief dan wel negatief, teweeg brengen. Een enkele keer, u heeft het 
deze zomer kunnen lezen in het Oostrums Weekblad, volgt er een reactie op een onderwerp waarbij 
mensen direct zijn betrokken. Zich mogelijk persoonlijk voelen aangesproken. Maar verder... is het 
stil aan de overkant. 
 
De vraag die we ons tijdens onze Nieuwjaarsborrel, tevens evaluatie van 2016, hebben gesteld: is dit 
erg? Is dit een probleem? Moeten we scherper schrijven om meer reactie uit te lokken? Moeten we 
meer prikkelen, ‘poerke’ zo u wilt, om mensen heel blij of juist boos te krijgen? Zou dat niet het 
ultieme doel van een column moeten zijn? 
 
Onze conclusie? Die was eigenlijk niet eenduidig. Door de diversiteit aan schrijvers waren er ook 
diverse meningen te horen. Waar het voor de een niet scherp en prikkelend genoeg kan zijn, daar 
vindt de ander een beschouwende column die mensen aan het denken zet eigenlijk ook wel lekker. 
Waar de ene columnist hoopt op reacties en mailtjes, zelfs controverse misschien, daar vindt de 
ander het prima als er nooit iets over de columns wordt gezegd. Wel zo rustig. Zeker nu we nog 
anoniem zijn... 
 
Samenvattend kwamen we ongemerkt dus misschien alsnog tot een conclusie: dat wij het zo eigenlijk 
wel lekker divers vinden. En gezien de gemêleerde samenstelling van de groep, gelijk de 
samenstelling van de lezers van het Oostrums Weekblad, is dat ook niet zo vreemd natuurlijk en 
denken we dat u als lezer dit ook vindt. Over de ene column kunt u zich opwinden, de volgende zet u 
aan het denken, de derde week slaat u het ‘Kraentje’ dicht met een heerlijk warm en saamhorig 
gevoel en de vierde week leest u de column helemaal niet. Voor elk wat wils. Lekker polderen. We 
lijken wel het Nederlandse politieke landschap! 
 
Voorlopig laten we het dus maar even zo. Hobbelen we lekker verder en schrijven we wekelijks onze 
columns. Maar zoals voor elk samenwerkingsverband, voor elke vereniging en bedrijf, voor elk 
initiatief, geldt ook voor ons schrijversverbond dat stilstand achteruitgang kan betekenen. 
En dus kan het zo maar zijn dat u in de komende weken kleine veranderingen gaat zien. Een 
verandering van toonsoort, in manier van schrijven. Kleine dingetjes. Wellicht een keer een 
gastschrijver, verandering in groepssamenstelling. Misschien wordt er een heel klein tipje van de 
sluier opgelicht met betrekking tot onze identiteit. Iets, niet meer dan een klein stapje dat aantoont 
dat we er mee bezig zijn. Een klein baby-stapje. Iedereen kan ermee leven. Net zoals met de 
Nederlands politiek. 
 
 
Hojje wor! 
 
Spitsbroeders 
 
 



Bezoek de workshops  
op 24 januari

Hoe maak ik
mijn woning

toekomstbestendig?

Voor info en aanmelden: rabo.nl/horstvenray/wonen



*OPTOCHT*OPTOCHT*OPTOCHT*
Wilde gej gèr enne kiēr mit dn optocht mit trekke!?

Mar komde nie wier dan dees gedachte!?

Kom dán 23 januarie um 19.30 naor de wagebòwloeëds.                                                               
Wej helpen ow/ollie gèr en aendje op weg mit:

•Ideeën
•Advies

•Materialen
•Locatie

Dur middel van enne info aovend hopen wej wer iets mier beleaving hier ien op te wekken.

Mit doen is beleave en beleave is behalde..

                      
                       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
17 Jaarvergadering (besuursverkiezing) Kienen ZijActief
22 Jeugdprinsebal (‘s Middags) De Karklingels
23 Knutselen KBO
25 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Oesterham) Servicepunt Oostrum
30 Computeren KBO
  

FEBRUARI  
  
2 “Over weer gesproken” (Leon Rademakers) L1 ZijActief
4 Snert toernooi TCO
6 Knutselen KBO
7 Filmavond in Venray (Zijactief Roermond) ZijActief
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
7 Lezing Artrose & Fibromyalgie ZijActief
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 Bedevaart & Quiz te Smakt ZijActief
15 Smakt (3-Dorpen) KBO
16 Dag voor Alleengaanden (ZijActief Roermond) ZijActief
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
6 Toetjes ZijActief
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
9 Wandeling met Schaapsherder ZijActief
14 Eerste Communieviering (10.30 uur) Parochie
16 Kienen KBO
17 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Watermolen) Servicepunt Oostrum
18 “Luisteren doet deugd” Lezing (Mevr Olaerts) ZijActief
21 Mariaviering KBO
30 Fietstocht & Picknick KBO
31 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Oesterham) Servicepunt Oostrum
  





21.33 uur @ d’n oesterham

entrée leeje CV gratis, gen lid € 7,50

ZAOTERDAG, 14 Jannewari 2017 

zaal aope 19.30 uur

CV de karklingels prissentieërt:


