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Prins Kees I nieuwe heerser van de Karklingels 
 

Kees Gommans (25)           
is zaterdag 14 
januari benoemd 
tot prins van 
Aostrum, Lull en 
d’n Boshuuze.                             

Met zijn 
adjudanten Tom 
Kamphuis (25) en 
Rein Fleurkens (25) 
en nar Eugène 
Jakobs (26) gaan 
zij het komende 
seizoen voorop bij 
de Karklingels. 

 

In een prachtige en volle Oesterham werd er zoals gebruikelijk eerst afscheid genomen van Prins Bas II en zijn kwartet. 
Volgens goed gebruik werd Bas als oud prins opgenomen in de club van de Àld Aostrumse Prinsen (AAP), maar dat ging 
niet zonder slag of stoot. In het hart van de jungle startte ‘expeditie AAP’ al direct met autopech. De expeditieleiders 
botste op een boom, maar door hun jarenlange ervaring beleefde zij samen met de toeristen toch nog een 
onvergetelijke tocht. Ze waren getuige van de presentatie van een pasgeboren aap (Bas) en volgde zijn leven op de voet. 
Bas groeide, onder leiding van de andere apen, op tot een volwassen aap en na goedkeuring van de oudste wijze apen 
in de jungle mocht Bas zichzelf een echte AAP noemen. 

Na een korte onderbreking bleef d’n Oesterham in safari sferen en nam de welbekende Freek Vonk de VIP’s Ben en Riny 
Kempen mee in een exclusieve rit in zijn nieuwe jeep. Het inhuren van Freek Vonk drukte dusdanig op het budget van 
de carnavalsvereniging dat de excursie zich beperkte tot het buitengebied van Oostrum. Desalniettemin maakte het 
gezelschap tijdens deze safaritocht veel indrukwekkende dingen mee. Zo zagen ze helaas hoe de industrie het langzaam 
aan het overnemen is van de voormalige holbewoners. Gelukkig zagen ze ook de mooie kanten in het gebied, zoals een 
medicijnman, Tarzan en Jane, de Big 5 en zelfs levensgevaarlijke kannibalen. In een spannende ontknoping leek een 
leeuw roet in het eten te gooien, maar gelukkig nam de dreiging af en sprong Prins Kees I plots uit de auto. 

Na een mooie rake opening van Prins Kees I sloot hij af met zijn leus: “Laef, drink en geniet, bin trots dat ge enne 
Karklingel ziet”. Vervolgens ging het gezelschap de zaal in en met een knallend optreden van de Rosentaler was het nog 
lang gezellig in Oostrum! 

 



ZATERDAG 28 januari 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

23 jan. 18.30u. Repetitie jeugdorkest (in Leunen)
 20.00u. Repetitie orkest
25 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

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  
     



Zondag 22 jan. 9.30 uur: Hoogmis (pater R. Willemsen) (Gemengd Koor)    

 zeswekendienst Jo Pouwels-Tijssen en jaardienst Wim Pouwels, 
 jaardienst Toon Thielen en wederzijdse familie, 
 jaardienst overleden ouders Joosten-Tax en ouders Schraven-Martens,
 Piet en Mien Direks-Hellegers,   
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 

Dinsdag 24 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.              
 

*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..





Vier seizoenenwandeling:                                      
Winter in het Loobeekdal  
 

Op zondag 22 januari organiseert IVN Geijsteren-
Venray in het jonge natuurgebied Loobeek een 
wandeling in het kader van de 4-seizoenen-
wandelingen.                                                                               
 
Deze winterwandeling start om 09:30 uur bij de 
picknickplaats en het informatiebord over de 
Loobeek aan de weg Weverslo (tussen de wegen 
Weversven en Haag). Deelname is gratis.                                                                                    
Stevige schoenen of laarzen zijn beslist nodig.  
 
We bekijken de natuur in het Loodalgebied in alle vier 
de jaargetijden. Mensen die aan alle wandelingen 
deelnemen, beleven het gebied telkens anders en zien 
de natuur in de loop van het jaar veranderen. In de 
winter lijkt de natuur tot stilstand te zijn gekomen. 
Bomen en struiken zijn kaal en er zijn weinig geuren 
en kleuren.  

Toch is ook tijdens deze periode van alles te ontdekken in de natuur: De Loobeek stroomt als een levensader door het 
gebied en biedt ook in de winter ruimte voor  wintervogels. De ijsvogel is er al gesignaleerd. Daarnaast zijn er vaak 
sporen van zoogdieren te vinden of kijken we naar de overwinteringstrategieën van planten.  
 
In hetzelfde gebied vinden op zondag 7 mei, woensdagavond 19 juli en zondag 15 oktober  
de andere 4-seizoenen-wandelingen plaats.  
 
 

Ganzen: hoe herken je ze? 
 
IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 23 januari een lezing over ganzen. De lezing start om 20:00 uur in zaal 
de Kemphaan, Kennedyplein in Venray en wordt verzorgd door Berend Voslamber. De lezing is gratis voor leden van 
IVN-Geijsteren-Venray. Niet-leden betalen een bijdrage van € 2. 

 
In Nederland komen inmiddels zo’n 15 
ganzensoorten voor. Een groot aantal van deze 
soorten broedt hier, een ander deel zien we 
alleen in de wintermaanden.  
Hoe houd je al die soorten uit elkaar? Waar moet 
je op letten? Berend Voslamber, die al sinds de 
jaren ’80 onderzoek doet naar ganzen, zal ingaan 
op de soortherkenning, maar ook op het 
onderscheid tussen jonge en oude vogels.  
 
Bij de meeste soorten ganzen zijn de jonge vogels 
in de eerste winter namelijk goed te 
onderscheiden van de volwassen dieren. 
Daarnaast wordt ingegaan op de herkomst van de 
verschillende soorten, hoe het gaat met die soort, 
wat ze hier doen en waar kun je ze zien. 
 

 



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



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: 

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

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

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

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



29-01 05-02
OPEN HUIS 
UW PARTNER VOOR UW DANS EN SPORT LESSEN 

VANAF 13.00 u - 16.00 u INLOOPAVOND

RAADHUISSTRAAT  6 
VENRAY 

0478  -  510  500

N U  I N S C H R I J V E N

W W W. D A N S E N E N S P O R T E N . N L

BOOTCAMP
CORE TRAINING
POWER YOGA

HIP HOP
KIDS DANCE

TELEKIDS MUSICAL

ZUMBA
PILOXING
U!DANCE

STIJLDANSEN
SALSA

LINE DANCE



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 

 



 
Een BurgerTop is een bijeenkomst om nieuwe ideeën te 
bedenken voor en door de samenleving van een stad of een 
gemeente. Ideeën die ontstaan door gesprekken met elkaar te 
voeren over wat er goed gaat, wat er beter kan, waar je trots op 
bent of waar kansen liggen. Samen bepalen wij wat we 
belangrijk vinden voor onze gemeente. 
 
 

 
Momenteel zie je door heel Nederland de roep om inwoners meer inspraak, zeggenschap en ruimte te geven om mee te 
praten over beslissingen die genomen worden. We moeten daarin met elkaar durven te experimenteren, durven te 
luisteren naar inwoners en hun zorgen of bijdrage serieus nemen. 
 
Daarom organiseren wij een BurgerTop. 
 
Een bijeenkomst op één dag waar maximaal 1.000 inwoners uit de gemeente Venray met elkaar het gesprek voeren. Op 
die dag zijn we niet gebonden aan verkiezingsprogramma’s of politieke afspraken, maar juist aan wat ons bindt: de 
gemeente Venray als geheel voor nu en in de toekomst. 
 
In de gemeente Venray gebeurt veel, heel veel! We kunnen stellen dat Venray een actieve samenleving is. Toch is het 
goed om met elkaar te blijven nadenken en praten over de toekomst. Na afloop van de gesprekken die gevoerd worden 
en het stemmen op elkaars initiatieven, ontstaat de TOP 10 van Venray. De initiatieven worden opgepakt door inwoners 
die zich in willen zetten om deze te realiseren. Op 18 februari 2017 zal de eerste bijeenkomst zijn met de inwoners die 
zich hebben ingeschreven en een groep facilitators om dit proces te begeleiden. 
 
Na afloop van verschillende BurgerToppen elders in Nederland zijn initiatieven opgepakt en in beweging gebracht. Twee 
voorbeelden van andere BurgerToppen waar initiatieven nog steeds in beweging zijn, zijn de volgende: 
 
Amersfoort 2014: 

In Amersfoort werd het initiatief om lokale Wijkburgertoppen te organiseren opgepakt en gerealiseerd.              
Hierbij werden in wijken inwoners bij elkaar gebracht om hun wijk beter te maken. Er zijn verschillende 
bijeenkomsten gehouden om meer saamhorigheid en energie in wijken te realiseren. 

 
Groningen 2015: 

In Groningen werd het initiatief ontwikkeld om een BuurtApp te ontwikkelen voor inwoners met gedeelde 
interesses. Op deze manier konden nieuwe verbindingen gemaakt worden.  In de terugblik een jaar later blijkt 
dat zij hard aan het werk zijn om samen te werken met bestaande apps of zelf een app te ontwikkelen om dit         
te realiseren. Het initiatief is in uitvoering. 

 
Deze initiatieven dragen bij aan saamhorigheid, betrokkenheid en het gevoel van ‘wij kunnen dit zelf’.                                   
Kortom vele ideeën, vele mogelijkheden en kansen. Deze kansen en mogelijkheden kunnen alleen maar meer                
worden als we hierover met elkaar spreken. 
 
Praktische informatie 
 
Datum: 28 januari 2017 
Tijd:  9:30 - 17:00 
Locatie: Evenementenhal Venray 
Deelname: Kosteloos 
Aanmelden: via www.burgertopvenray.nl 
 
Meer weten over BurgerTop Venray? Ga naar www.burgertopvenray.nl. 
 



 

COLUMN. 

Verbindingen. 

Vorige week zondag vondt het jaarlijkse z.g. nieuwjaarstreffen plaats. Een waardevol initiatief van 
een viertal enthousiaste Oostrummers. 

Een redelijk aantal bestuurders en andere geinterresseerden waren hierop afgekomen. Het aantal 
mag gerust groeien, aldus Bas Kunen, voorzitter van de dorpsraad. Dus nog wat werk aan de winkel 
voor het viertal. 

Een sprankelende speech van Bas, waarin  “VERBINDING “de rode draad vormde, mocht er zijn. 

Verbindingen zoals b.v. het fietspad langs de Sparrendreef, het nieuwe gedeelte van de MGR. 
Hanssenstraat, Valkenkampstraat tot de overweg, fietspad vanaf de rotonde Wanssumseweg naar 
het station e.a. 

Bij een der verbindingen zit echter een vervelende nasmaak. De uitvoerder van het eerste gedeelte 
van de MGR. Hanssenstraat is n.l. failliet…. Wat de oorzaak ook moge zijn, het levert natuurlijk 
vertraging op en daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Hoe lang het zal gaan duren weet op dit 
moment niemand, hopelijk toch een doorstart. 

Het ging allemaal zo voorspoedig, en het resultaat mocht er zijn. Diverse omwonenden van dat 
gedeelte hebben in ieder geval een ruimere voortuin gekregen en dat alles gratis ook nog. 

Laten we hopen dat de herstart snel weer zal plaatsvinden. 

Niet alle plannen van  “verbindingen” gaan echter door. B.v. de ontsluiting van het BAM terrein op de 
Stationsweg. Daar hebben de dorpsraad en enkele anderen een stokje voor gestoken. De gemeente 
heeft hun bezwaar gehonoreerd. Het zou ook volstrekt tegenstrijdig zijn ten aanzien van het 
verkeersluw maken van de Stationsweg. 

Slimme verkeerslichten op de huidige rotonde bij de Evenementenhal gaan wel een nieuwe 
verbinding maken. En de al eerder genoemde fietsverbinding Wanssumseweg naar het station. 

Tot 2020 vinden er rondom Oostrum spectaculaire verbindingen plaats. We zullen nog een paar jaren 
moeten leven met  omleidingen. 

Tot slot terugkomend op de verfraaiing van de MGR Hanssenstraat, zou ik willen voorstellen, om een 
feestelijk tintje te geven aan de oplevering. Een feestje voor heel Oostrum uiteraard, want we 
hebben allemaal het ongemak aan den lijve ondervonden. 

Een uitdaging aan het adres van de klankbordgroep om af te sluiten met een ZOMERPARKFEEST…. 

Kosten…. Misschien een bijdrage van de nieuwe grootgrond bezitters. 
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Op woensdag 25 januari staat er weer ’n heerlijke winterse maaltijd op het menu. 

 
* 
 

Erwtensoep met pannekoeken 
 
* 
 
 

De kosten voor dit etentje bedragen € 7.50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 21 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 25 januari  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  21 januari bij Dorpscentrum D’n Oesterham 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te koop in Oostrum 
Karakteristiek jaren-30 woonhuis,                                                                                      

volledig gerenoveerd en voorzien van alle moderne gemakken.                                                                                                             
Woonoppervlakte 165m² excl. kelder (13m²), garage (40m²) en schuur (30m²). 

Voor meer informatie zie: 

Website:  huis.4sterk.nl Telefoon: 06-37294825 

 



Secretariaat: 
Valkenkampstraat 20, 5807 AN Oostrum 
Tel. 0478 – 584396 / 06 28151705 
Email: secr.kbo.oostrum@hotmail.com 
 

KBO  BILJARTEN 
Wist u dat wij boven in de Watermolen een prachtig biljart hebben staan en dat er op 
iedere maandag- en donderdagochtend vrij gespeeld kan worden? 
 
Op dit moment zijn er wekelijks een tiental leden die daar gebruik van maken.  Het zou nog 
wat gezelliger worden als er wat nieuwe leden bijkomen. U krijgt genoeg speeltijd en de 
koffie / thee staan warm. 
 
Hebt u zelf geen biljartkeu……wij hebben er een aantal staan. 
Kom eens binnenlopen, u wordt graag door de andere biljarters op de hoogte gebracht van 
alle mogelijkheden. 
 
Tenslotte:  Er wordt alleen vrij en onderling gespeeld. Geen deelname aan competities. 
 

 

SVO korfbal 
 
Uitslag       Speler van de week 
 
SV Oostrum E1 – SV OC’01 E1  3 – 2  Maud Halfterkamps 
 
Programma 
 
Zaterdag 21 januari ’17 
 
Des E1 – Oostrum E1   13.00    Raayhal overloon 
     
 
 
      
 
 



 
 

  

 

 

 

De hele Maand Januari in de aanbieding: 

 

1 KG.BRAADWORST 

1 KG. SPEKLAPPEN 

1 KG. GEHAKT 

 

SAMEN VOOR € 9,90 

 



                        Aktiviteitenkalender   2017 
  

JANUARI  
  
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 




