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Beste inwoners van Oostrum, 
 
Enkele weken geleden is er op elk adres in Oostrum de “Enquête DOP 2017” 
op de deurmat gevallen. Inmiddels zijn wij bij iedereen aan de deur geweest 
om deze op te halen, maar het kan zijn dat u op dat moment niet thuis was.                                                  

Mocht u de enquête ingevuld hebben of nog in willen vullen, dan kunt u deze tot en met 1 februari a.s.                        
inleveren op Kloosterstraat 7 of Binnenhof 4.  
 
De enquête kan ook nog online ingevuld worden op www.dorpsraadoostrum.nl.  
 
Uw mening is belangrijk, dus laat deze kans niet voorbij gaan!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dorpsraad Oostrum  
 
 

Meense uut Aostum ........ut was bieësteg moj 
Bedaankt vur alle mojje weurd, fillesetasies en kedoos die ik heb meuge ontvánge tiejes de uutreiking van de 
Orde van Verdienste. Dees ònderschejjing is vur mij un ekstrá reeje um dur te gaon. Iederieën bedaankt mit 
wie ik heb meuge samenwaerke.  

Maarten Arts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVO VOETBAL 

Senioren    
 
Programma    
 
zondag 29 januari 2017    
S.V. Oostrum 1 Leunen 1 14:30  Wedstrijdsponsor: Verstappen Vepakkingen 
S.V. Oostrum 2 FCV 2 12:00 Oefen 
S.V. Oostrum VR1 GFC'33 VR1 12:00 Oefen 

 

 

 



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

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

28 jan. 09.00u. Inzamelen oud papier

30 jan. 18.30u. Repetitie jeugdorkest (in Leunen)

 19.30u. Groepsrepetitie 2e en 3e klarinetten

 20.15u. Repetitie orkest

1 febr.. 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 

Data      Tijd  Plaats  
     
                                                                                                                                            
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 29 jan. 9.30 uur: Hoogmis (Blasiuszegen) (Pastoor) (Gemengd Koor)  

 Jo Hoex-Clephas, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 

Dinsdag 31 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.              
                           
                           

STICHTING HISTORISCHE KRING OOSTRUM EN SPRALAND 

Op de tententoonstelling in de Oostrumse kerk in oktober 2014 hebben wij een film over oud Oostrum getoond.                 

Ook hebben wij een brochure uitgegeven met als titel “Kunstschatten O.L.V. Parochie Oostrum & Villa Oesterham                 
(terugblik op vroege geschiedenis van Oostrum, Spralant zijn klooster en kerk).                                                                          

Daarnaast hebben wij in 2010 een boek uitgegeven: “Paschalis bron van inspiratie”.                                                                                  
In dit boek is de ontstaansgeschiedenis van Paschalis in woord en beeld vastgelegd.  

Unieke foto’s van het interieur zijn hierin opgenomen. Door de onduidelijke toekomst van dit gebouw is het boek een 
waardevol document van een stuk Oostrumse geschiedenis.  

Van de hiervoor beschreven film (op dvd) € 7,50, brochure € 3,00 en boek € 19,95 zijn nog een zeer beperkt aantal 
exemplaren bij onze stichting verkrijgbaar. OP = OP U kunt in het bezit komen van deze artikelen door het genoemde 
bedrag over te maken naar banknummer: NL 38 RBRB 0928938182 t.n.v. Stg. Historisch Kring Oostrum en Spraland met 
duidelijke vermelding van artikel en uw naam en adres.  

Zodra wij het betreffende bedrag op onze bankrekening hebben ontvangen zullen de artikelen bij u worden bezorgd. 

Secretariaat,  

Valkenkampstraat 6,                                                                                                                                                                                                
5807 AN 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 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: 

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

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

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

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





DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
Over Weer gesproken! 
 
 
Datum:  donderdag 2 februari 2017 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang:  20.00 uur. 
Kosten introducé: € 3,00 p.persoon 
 
 
Over Weer Gesproken is een avond, gepresenteerd door Léon Rademakers van  L1, boordevol 
wetenswaardigheden over weer en klimaat in relatie tot natuur, milieu en duurzaamheid. De thema’s 
worden op een leerzame, maar vooral luchtige en eigentijdse wijze gepresenteerd, ondersteund door 
muziek, unieke beelden en spectaculaire filmfragmenten.   

U ervaart onder meer hoe mensen vroeger het weer beleefden én voorspelden en wat we kunnen leren van dieren 
en planten over het weer. Altijd al willen weten hoe de weersverwachting tot stand komt op TV en waarom het nog 

wel eens mis gaat? Léon Rademakers licht het toe in woord en 
beeld. Op basis van de laatste klimaatrapporten van het KNMI 
wordt een beeld geschetst van de gevolgen van de huidige 
klimaatverandering. Door de mondiale temperatuurstijging zullen 
de weersextremen ook in Nederland verder toenemen.                     
Hoe je naderend noodweer kunt herkennen en wat je moet 
doen, maar vooral niet moet doen tijdens onweer komt in              
Over Weer Gesproken uitvoerig aan bod.   

Op deze avond zijn introducees van harte welkom. U kunt uw 
man, vriend, buurvrouw, buurman, broer, zus enz. meebrengen. 
Zij betalen dan € 3,00 per persoon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vogelcursus voor beginnende vogelaars 
 

 
Wil je weten welk vogeltje daar fluit in de struikjes van je tuin, of welke vogel het is die in het bos langs een stam 
loodrecht naar beneden kruipt? IVN Geijsteren-Venray organiseert in het voorjaar 2017 een leuke vogelcursus voor 
beginnende vogelaars. De kosten bedragen € 65,- voor niet leden (incl de nieuwe zakgids vogels van Peter Hayman). 
Opgeven via info@ivn-geysteren-venray.nl. Plaatsing is definitief als u het bedrag overgemaakt heeft op rekening 
NL36RABO 0156 320 339.  
 

In 4 theorielessen worden 40 vogels besproken.                          
Tien vogelsoorten per les in vier verschillende biotopen: 
rondom huis; bos & heide; akker & weide; water & ven.                  
De theorielessen vinden plaats op woensdagen (1 maart, 29 
maart, 12 april en 26 april) in Zaal de Kemphaan in Venray Ze 
gaan over hoe we de vogels kunnen herkennen, welke 
geluiden ze maken en hoe ze leven. Ook zal er uitleg gegeven 
worden over typische vogeltermen en wordt er verteld over 
de vogeltrek, typisch gedrag en verrekijkers en dergelijke. 
Naast de theorie brengen we het vogels kijken natuurlijk ook 
in de praktijk. Tijdens 4 excursies gaan we in de vier 
verschillende biotopen op zoek naar de behandelde vogels. 
Natuurlijk negeren we daarbij andere vogelsoorten die we 
tegen komen niet. 

 
 
 





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. 
 

 

 
 

  

 

 

 

De hele Maand Januari in de aanbieding: 

 

1 KG.BRAADWORST 

1 KG. SPEKLAPPEN 

1 KG. GEHAKT 

 

SAMEN VOOR € 9,90 

 



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



                   Aktiviteitenkalender   2017 
  

JANUARI  
  
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
8 Slagwerkconcert Harmonie
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 


