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   Orde van Verdiensten voor SMT. 
 

De Orde van Verdiensten, de jaarlijkse onderscheiding van CV de 
Karklingels, zal dit jaar worden uitgereikt aan de jarige Muziekvereniging 
SMT. Met het uitreiken van de Orde van Verdiensten aan SMT wil CV de 
Karklingels de vereniging extra in het zonnetje zetten, waardering 
uitspreken en bedanken voor de rol die de vereniging al vele jaren 

vervult binnen de Oostrumse gemeenschap.  
 

Muziekvereniging SMT, die in 2018 haar 100e verjaardag gaat vieren werd in januari 1918 opgericht als Fanfare “Sub 
Matris Tutela” en telde bij de oprichting 24 leden. In 1927 werd de Fanfare omgezet naar een Harmonie. Tegenwoordig 
noemt de vereniging zich Muziekvereniging SMT, telt ze zo'n 90 leden en bestaat ze uit een harmonieorkest, een 
slagwerkgroep, een leerlingen-orkest en leerling-tamboers die onder de naam “Hit-it” ook optredens verzorgen. 

SMT staat al sinds de oprichting 100 jaar geleden midden in de Oostrumse gemeenschap en daarbij tijdens vele 
momenten voor het dorp klaar. Zo zijn ze niet weg te denken tijdens o.a. de jaarlijkse Maria processie, de Heilige 
Communie, de intocht van Sinterklaas en de jaarlijkse carnavalsoptocht. Ook bij het behalen van sportieve 
kampioenschappen, huwelijksfeesten of het ontvangen van een Koninklijke onderscheiding is SMT regelmatig aanwezig 
voor het verzorgen van een serenade. Naast deze publieke optredens organiseert de vereniging regelmatig concerten en 
optredens in samenwerking met andere muziekgezelschappen en gastartiesten.  

Waar de Muziekvereniging, in de volksmond nog altijd beter bekend als “de Harmonie”, vooral bekend is door de 
hiervoor genoemde activiteiten is de vereniging veel meer dan dat! De vereniging heeft zich mede ten doel gesteld om 
zoveel mogelijk mensen de kans te geven in aanraking te komen met het maken van muziek. Hiermee wil SMT invulling 
wil geven aan haar maatschappelijke rol in het dorp. Zo is bijvoorbeeld in samenwerking met basisschool de 
Meulenbeek en Kunstencentrum Jeruzalem het initiatief van het “Klassenorkest” opgezet. Hierbij komen leerlingen van 
groep 4, vaak voor de eerste keer, in aanraking met het maken van muziek. Ook “Music for Life” is een mooi project van 
SMT, bedoeld voor volwassenen die graag een instrument willen leren bespelen of die een oude hobby weer op willen 
pakken. 

Al met al is Muziekvereniging SMT na 100 jaar nog altijd een gezonde vereniging die zich bewust is van haar positie en 
rol binnen de Oostrumse gemeenschap. Cv de Karklingels is trots op de band die beide verenigingen al jaren hebben en 
feliciteert SMT met het ontvangen van de Orde van Verdiensten.  

De uitreiking van de Orde van Verdiensten zal plaatsvinden tijdens de jaarlijkse liedjesmiddag van CV de Karklingels op 
zondag 7 januari om 15.15 uur in gemeenschapshuis d’n Oesterham. 

 

Graag tot dan! 

Bestuur CV de Karklingels. 



ZATERDAG  30 December 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

 
 

 

 

Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend,                    
de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten.                        

Voor Spoedrecepten van uw Apotheek kunt u 
buiten openingstijden terecht bij een Huiartsenpost. 

0900 – 8818  
Bij een melding van vernieling                                         

of overlast dan kunt u  zich wenden tot de 
gebiedsmentor van de Politie Noord-Limburg,                                                

Dhr. Pim Hoevenaars.                                                                                                                                                                                  
  

 

 

Bereikbaar via  

GEEN SPOED, WEL POLITIE ?                                        

0900 – 8844 
Hinder of overlast in de openbare ruimte,                                  

of als u vragen of meldingen van praktische aard                       
zoals b.v. Losliggende stoeptegels, gevaarlijke                     

obstakels e.d. met de: 

GEMEENTE VENRAY       

   523333 

WEEKENDDIENSTEN                                                                     
HUISARTSEN & APOTHEEK 

MELDINGEN                                                                     
AMBULANCE-POLITIE                                                           
GEMEENTE VENRAY 

 

Data Tijd Plaats
  
11-jan 11.00 tot 12.00    Watermolen
24-jan 11.00 tot 12.00     Watermolen
7-feb 11.00 tot 12.00     Watermolen
21-feb 11.00 tot 12.00     Watermolen
7-mrt 11.00 tot 12.00    Watermolen
21-mrt 11.00 tot 12.00    Watermolen
4-apr 11.00 tot 12.00    Watermolen
18-apr 11.00 tot 12.00    Watermolen
2-mei 11.00 tot 12.00    Watermolen
16-mei 11.00 tot 12.00    Watermolen
30-mei 11.00 tot 12.00    De Oesterham
13-jun 11.00 tot 12.00    Watermolen
27-jun 11.00 tot 12.00    De Oesterham
11-jul 11.00 tot 12.00    Watermolen



Zondag 31 dec. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (samenzang)  

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

Maandag 1 jan. 2018 9.30 uur: H. Mis (Pastoor) (samenzang) 
 voor de parochie Oostrum en voor vrede in de wereld.

Dinsdag 2 jan. 2018 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor) 

  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.       
     

 

 

 

 

 

 

 

 

In het nieuwe jaar kun je in D`n Oesterham alleen maar                     
met Oesterham munten betalen. 

Hou daar rekening mee , bestuur D`n Oesterham Oostrum. 

 



Gerealiseerd door onze eigen montage-medewerkers. 

Uw complete badkamer of 
keuken gemaakt van A tot Z 

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

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

U heeft al een complete badkamer met wastafel, 
inloopdouche, wandcloset, 
decorradiator, tegel-en
installatiewerk voor 9678.-

www.keuken-badwinkel.nl



 
 
EN IEDEREEN IS WELKOM! 
OOSTRUM KICK OFF 2018  
 
Verenigingen, stichtingen en andere samenwerkingsverbanden vormen de kern van het dorpsgevoel. 
Door ons gezamenlijk in te spannen ontstaan er nieuwe initiatieven die ons dorp verrijken en ons als 
inwoners verenigen. In dat kader is er in 2017 een inspiratiebijeenkomst gehouden om verder 
samenwerking te stimuleren en waar nodig drempels weg te nemen. Deze bijeenkomst heeft geleid tot 
een aantal waardevolle initiatieven die op dit moment verder worden uitgewerkt.  
 
Om de verbondenheid te benadrukken willen we graag alle inwoners van Oostrum uitnodigen om 
samen het glas te heffen op het nieuwe jaar. Een mooie gelegenheid om elkaar de hand te schudden. 
Bovendien een mooie gelegenheid om meer te weten te komen over de eerder genoemde initiatieven 
of om nieuwe ideeën uit te wisselen. 
 
De kick off vindt plaats in d’n Oesterham op 7 januari 2018 en begint om 12:30 uur. De kick off is 
voorafgaand aan de liedjesmiddag van de carnavalsvereniging. Een mooie gelegenheid voor een dubbel 
slag! 
 
Marcel Linskens, Bas Künen en Geert Janssen 

Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, 
kan daarvoor op dinsdag 2 januari 2018 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 maandag 5 februari. 

 

 





Informatie middag over de Lourdesreizen van 2018,                                           
nieuw is de gezinsbedevaart. 

 
Lourdesgroep Maas en Peel houdt op 21 januari  2018 om 
15.00 uur een informatiemiddag in het Pelgrimshuis in Smakt, 
U bent van harte welkom.  Er wordt d.m.v een film en een 
power point presentatie informatie gegeven over alle reizen, 
het leven van Bernadette en de bedevaartplaats Lourdes.   
Lourdesgroep Maas en Peel gaat van 26 mei t/m 3 juni met de 
bus, en van 28 t/m 2 juni en van 11 t/m 16 september met het 
vliegtuig naar Lourdes. 
 
Nieuw in 2018 is de gezinsbedevaart, deze reis  wordt 
gesubsidieerd, d.w.z dat U  met extra hoge korting kunt 
deelnemen. Deze reis is van 13 t/m 20 oktober. 
Ook als U CZ verzekerd bent kunt U in 2018 weer in 
aanmerking komen voor een korting van maar liefst € 600,00. 
Dit zijn medisch verzorgende reizen en zijn geschikt voor jonge 
en oude, zieken en gezonde mensen. Lourdesgroep Maas en 
Peel reist onder de vlag van de Organisatie Limburgse 
Bedevaart. Meer informatie is verkrijgbaar bij Cristien 
Goumans via telefoon (0478)636676 / 0623532814 of kijk op 
www.lourdesgroepmaasenpeel.jouwweb.nl. En meld je aan 
voor een fantastische vakantie/bedevaart. 
 

Wij wensen U allen fijne 
kerstdagen en een gezond 2018. 

 
 
 

KERSTBOOMVERZAMELING!! 
 
Vanaf donderdag 28 december tot donderdag  11 januari kunt u uw kerstboom naar het                                                                                                                     
verzamelpunt op het Dorpsplein brengen.  
Graag de bomen, zonder pot, binnen de geplaatste hekken neerleggen. 
 
Dorpsraad Oostrum 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het nieuwe jaar kun je in D`n Oesterham alleen maar                     
met Oesterham munten betalen. 

Hou daar rekening mee , bestuur D`n Oesterham 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 vanáf nòw 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: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................… 
 
 
 
 



wi j  rege len  het  voor  u !

Declaratie
van uw bril...

EINDEJAARS
A C T I E

KORTING
O P  A L L E  R AY- BA N 
C O R R E C T I E M O N T U R E N !

50%

TÓT 50% MONTUURKORTING 
IN DE OPRUIMING -50%

10% MONTUURKORTING 
OP DE NIEUWE COLLECTIE -10%

Acties geldig t/m 13 januari 2018.  
Vraag in de winkel naar de voorwaarden.



 

Mijn wens 
 

Waarom  
hebben we  

een nieuw jaar nodig 
Om al onze wensen  

uit te spreken 
Beloftes te doen  

waar zeker de helft  
zich niet aan kan houden 

Iedereen aan iedereen 
veel geluk en  

goede gezondheid wenst  
Terwijl ik denk 

Dat we dat  
elke dag nodig hebben 

Misschien  
zouden we er eens  

bij stil moeten staan 
Dat we ook op andere momenten 

iets kunnen betekenen  
voor iemand  

waar we van houden 
Of die ons nauw  
aan het hart ligt 

Dus daarom  
mijn lieve vrienden 

Van mij geen beste wensen 
en loze beloftes 
Maar gewoon 

Een vriendelijk gebaar 
Een lief woord 

Wat van mijn kostbare tijd  
Ook volgend jaar 

 

 



 

  
 
 

 

 
 
 

5 rittenkaart  
BP Well Premium Carwash 

+ gratis  
5 liter ruitensproeier antivries 

€37,50 
 

 

  
 
 

 

 BP Well 
 Moleneind 19 
 5855CB Well 



 
 
Lijstjes 
 
Met de kerstboom die de kamer weer mooi verlicht, te zien vanuit een ooghoek, en 3FM Serious 
Request zachtjes te horen op de achtergrond, beginnen de Spitsbroeders te schrijven aan hun laatste 
column van 2017. Een jaar waarin het soms leek alsof de wereld helemaal gek was geworden, alsof 
alles op de kop stond. Terroristische aanslagen die bijna wekelijks het nieuws bepaalden, het 
machtigste land ter wereld dat een hele slechte stand-up comedian als president inaugureerde en 
Feyenoord supporters die na 18 jaar eindelijk weer de Coolsingel rood-en-wit kleurden. Hoe gek wil 
je het hebben? 
Maar richting het einde van het jaar komt alles in vertrouwde wateren. December, een maand die 
ons nooit in de steek laat. Met een vooruitgeschoven geluksmomentje eind-oktober, het FIFA gala, 
op naar de laatste weken van het jaar met: de lijstjes! 
Want waar de liefhebber in de herfst al lekker was gemaakt met de vraag ‘wie waren nou de beste 
voetballer en voetbalster van 2017’ daar kunnen we in december helemaal los. Het beste liedje, de 
beste film, het beste interview, de mooiste TV-traan, het meest indrukwekkende nieuwsmoment, het 
mooiste sportmoment, de slechtste beslissing van Trump, de mooiste outfit van Maxima, de beste 
smartphone, de slechtste smartphone of het beste boek. Het lijstje is al gemaakt voordat je beseft 
dat je behoefte hebt aan dit lijstje. Sterker nog, voordat je beseft dat deze informatie wel eens heel 
nuttig kan zijn bij een eindejaars- of pubquiz. 
Want zeg nou zelf, wie wil niet weten dat Ronaldo de beste was in 2017 en niet Messi. Dat Gijp, of in 
ieders geval zijn ghostwriter Michel van Egmond, het beste boek van 2017 heeft geschreven. Of dat 
Coco de beste film was van 2017. Dit laatste volgens filmvandaag.nl dan, want wanneer je andere 
bronnen raadpleegt kan er zomaar een heel andere top-3 voor je neus verschijnen. 
En dat is ook het mooie. Er is altijd wel een lijstje te vinden dat overeen komt met jouw smaak of 
mening. Een lijstje dat je gelijk geeft op een volgende verjaardag of op de nieuwjaarsborrel. Want 
volgens de Spitsbroeders is Bohemian Rhapsody een %$&#*-nummer en schalen we Led Zeppelin 
veel hoger in. Prachtig toch dat Arrow Classic Rock dat bevestigt? 
Maar hoe goed je uiteindelijk ook zoekt en hoe dichtbij een lijstje ook komt bij je smaak of mening, 
het zal nooit zo passen als het jaaroverzicht dat je maakt van je eigen jaar. Wat waren de mooie 
momenten? Wat waren momenten die je liever vergeet? En wat waren de momenten waarin je 
graag was blijven hangen? De Spitsbroeders doen dit graag. Lekker onder de kerstboom mijmeren 
over wat 2017 ons heeft gebracht: een nieuwe baan, papa geworden, of mama, een huis verkocht, 
een liefde verloren, dé liefde gevonden. En wat zouden we daarom volgend jaar anders doen? Of wat 
gaan we in 2018 juist zo laten? Soms leer je meer van een jaar uit je eigen recente geschiedenis dan 
dat je in vijf jaar school aan kennis opdoet. 
En daarom willen we iedereen aanmoedigen om tijdens de laatste dagen van het jaar even een 
stapje terug te doen. Even te reflecteren en na te denken over hoe tevreden je bent met je leven. 
Wat wil je zo laten en waar wil je gaan bijsturen. Want uiteindelijk heb je geluk zelf in de hand. Dat je 
beste moment uit 2017, maar je slechtste van 2018 mag worden. 
 
Alvast een heel gelukkig Nieuwjaar gewenst! 
  
Hojje wor! 
 
Spitsbroeders 



b l o e m e n  &  z o

Voor deze laatste dagen 
Van het jaar wensen wij 

Iedereen veel gezelligheid 
Met elkaar 

Met daarbij vriendschap 
in overvloed 

Dan gaan we een fijn 
Nieuw Zonnebloem jaar 

tegemoet. 
 

Bestuur en Vrijwilligers 
Zonnebloem Oicastrum 

 

 

Typ hier uw tekst 



                      Activiteitenkalender   2018 
  

JANUARI  
  
7 Kick-off 2018 (D’Oesterham)
7 Liedjesmiddag (D’n Oesterham) De Karklingel
13 Prinsebal (D’n Oesterham) De Karklingel
13 Start Jubileumjaar (100 Jaar) Harmonie
15 Creatieve middag KBO
16 Kienen KBO
18 Jaarvergaderig & Kienen Zijactief
21 Jeugdprinsebal De Karklingel
22 Computeren KBO
27 Klingelbal (D’n Oesterham) De Karklingel
27 Snerttoernooi TCO
29 Creatieve middag KBO
  

FEBRUARI  
  
1 Carnavalsavond KBO
2 Receptie Jeugdprins De Karklingel
3 Krantverkoop De Karklingel
4 Receptie Prins De Karklingel
5 Computeren KBO
10_13 Carnaval De Karklingel
13 Kienen KBO
19 Computeren KBO
21 Muziekmiddag De Zonnebloem
26 Creatieve middag KBO
  

 
 

Oudejaarswandeling de Haag, Merselo  
 
Op zaterdag 30 december organiseert IVN Geijsteren-Venray                                                                                                                                     
de jaarlijkse Kerst-/Oudejaarswandeling.                                                                                                                                                                
Deze wandeling start om 13:30 uur bij Camping de Linde,                                                                                                                                                    
de Haag 41 te Merselo. Deelname is gratis.  
 
De jaarlijkse Kerst-/Oudejaarswandeling vindt dit jaar plaats                                                                                                                                                         
n een voor vele mensen onbekund stuk natuur.                                                                                                                                                            
Tegenover Camping de Linde op de Haag in Merselo is een relatief klein                                                                                                        
stuifduinengebied met enkele gegraven poelen en een prachtig stuk bos. 
Het van oorsprong aangeplante dennenbos is zich als loofbos goed aan het                                                                                                             
ontwikkelen. Er is volop dood hout, zowel liggend als rechtop staand,                                                                                                                                                             
dat zorgt voor een gevarieerd beeld en voor goede mogelijkheden voor dierleven.                                                                                                            
Verder zijn de aanwezige houtwallen prachtig. De afwisseling is goed voor een                                                                                                         
gevarieerde flora en fauna. Na afloop van de wandeling krijgen alle deelnemers                                                                                               
erwtensoep op een verrassende plek.                                                                                                                                                                                                         
Dus zorg dat je erbij bent! 
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U ALLEN 

EEN GEZOND  
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GELUKKIG NIEUWJAAR 

 


