
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

REDACTIE ADRES:                                                                                  
G. Smedts, Valkenkampstraat 14,                                                                                

5807 AN Oostrum ☎ 0478 – 58 46 42                                                                                  

Emailadres: weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

SLUITING AAN TE LEVEREN KOPIJ:                                                                           
ZATERDAG 18.00 uur 

FINANCIELE ZAKEN & ABONNEMENT:                                                                             

R. Arts, Eijckenhof 6, 5807 CH Oostrum  ☎ 06 - 51 26 99 58                  

Emailadres:  financieel.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

BEZORGKLACHTEN:   PERIODIEK   ☎ 0478 – 58 28 77 
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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. 



 
 

 

 

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 

 

ZATERDAG  13 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
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

7 jan. 15.15u. Uitreiking Orde van Verdiensten           
    aan SMT
8 jan. 18.30u. Repetitie jeugdorkest 
   (d’n Oesterham Oostrum)
 19.30u. Repetitie orkest
10 jan. 15.45u. Leerlingen slagwerk
 13.30u. M4L blokfluitgroep
 14.30u. M4L instrumentengroep
 19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 

13 jan. Inzamelen oud papier
27 jan.  Inzamelen oud papier



Zondag 7 jan. 2018 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Gemengd Koor)  

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

Dinsdag 9 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.             
  

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 
 
 

 
 
 
 



b l o e m e n  &  z o



 
 
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 

Aukje Poels heeft op 28 december deelgenomen aan een dressuurwedstrijd            
van LR La Grande in Beuningen.  
Ze startte haar paard Elan 2 proeven in de klasse M2 en behaalde daarmee 
tweemaal een 1e prijs met 204 en 202 punten. 
 

 
 
 



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

Al bijna 50 jaar hét vertrouwde adres voor keuken, badkamer en tegelwerken.

RICHMOND WOON- EN EETKAMER MEUBELEN

RICHMOND tafels, stoelen en kasten 
van de modellenlijn Oakdale, BIJ HENK BOVEE

NIEUW PRIMA PASSEND BIJ ONZE KEUKENS
www.keuken-badwinkel.nl



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: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................… 
 
 
 
 





 

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.  

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)                
en uw naam en adres. Zodra wij het betreffende bedrag op onze bankrekening hebben ontvangen zullen de artikelen            
bij u worden bezorgd. 

Heeft u al onze publicaties op www.rooynet.nl (onder deelnemers) bekeken? De moeite waard! 

Indien u in het bezit bent van fotomateriaal, publicaties en/of voorwerpen over Oostrum dan houden wij ons 
aanbevolen. Desgewenst ontvangt u het materiaal, nadat wij het gedigitaliseerd hebben van ons retour. 

Graag willen wij u allen een zeer voorspoedig 2018 toewensen. 

Stg. Historische Kring Oostrum en Spraland 

 

 

 

 

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 8 januari 2018 is het Alzheimer Café Venray weer open. 
Het café is een maandelijkse informele bijeenkomst waar mensen met dementie, familieleden, 
hulpverleners en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen 
ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en te leren over dementie en aanverwante thema’s. 
 
Het thema van de avond is: 
Als het thuis niet meer gaat en opname in zicht komt. 
We gaan in gesprek met mantelzorgers die hun ervaringen met ons delen. 

 
Het Alzheimer Café Venray vindt plaats in De Kemphaan, Kennedyplein 1 te Venray. 
Inloop is vanaf 19.00 uur en aanvang van het programma is om 19.30 uur.  
De avond wordt uiterlijk 21.30 uur afgesloten. De toegang is gratis. 
Voor meer info kunt u bellen met de avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray, Joke Halmans, tel. 06-53730515. 
 
  

 

 

Gevonden sleutel, donderdag 28 december,                                                                                                               
op de zandweg tussen de Ooster Thienweg en de Zuiderbergweg.                                                
Tel: 06 – 13 04 36 30. 

 



 
Praktijk ONS Gewicht 

 

 

U wilt een paar kilo’s afvallen?                                              
Maar geen streng dieet?                                                     

Bereik het gewicht dat bij u past door ETEN! 

Interesse?                                                                             
Kosteloos kennismakingsgesprek 

Praktijk ONS Gewicht 
Gewichtsconsulente/Voedingscoach                              
Voor inviduele- en groepsbegeleiding,                          
advies en voorlichting  

Mieke Hilgers-Notten                                                                         
De Horick 31, 5807 CJ Oostrum                                                                                          
facebook  @onsgewicht     Tel. 06 – 18020680                   
Info: praktijkonsgewicht@gmail.com  

Geaccrediteerd door                                                                       
de meeste Zorgverzekeraars 

 

 

 

 

 

 

 

TE HUUR                                                                                            
(evt. Tijdelijk)                                                                                                      

of te koop gevraagd: 
 
 

 

 

 

 

 
 

Stal en wei voor 1 paard en 1 Shetlander. 
Evt. Bij andere paarden 

Met water, stroom en opslagruimte voor hooi  
In de directe omgeving van Oostrum. 

 

Voor verdere vragen kunt u mij bellen op                              

06 - 81434737 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hele Maand Januari in de aanbieding: 
 

1 KG.BRAADWORST 

1 KG. SPEKLAPPEN 

1 KG. GEHAKT 
 

SAMEN VOOR € 9,90 

 

SLAGERIJ                                                                                                                                           
 Ysselsteynseweg 48, 5813 BM Ysselsteyn  

 www.edelbrons.nl                                                                    
Wij zijn geopend op:                                                                                                 

Donderdag en Vrijdag van 10.00 – 17.00 uur                                                    
Zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur 



Sportverenigingen willen kennis over meldcode 
 

Een kind op uw sportvereniging wordt thuis verwaarloosd, wat doet u? Sportverenigingen in gemeente Venray 
hebben behoefte aan meer informatie over de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Dit is gebleken uit 
de verenigingsbezoeken die zijn uitgevoerd door Synthese en Venray Beweegt. Op 30 januari 2018 vindt een 
bijeenkomst over de meldcode plaats bij Synthese Venray. Alle sportverenigingen zijn welkom. 

Vijf studenten van de opleiding maatschappelijk 
werk en dienstverlening aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
zijn vanuit hun afstudeeronderzoek bij Synthese Venray de 
samenwerking aangegaan met Venray Beweegt.  
Samen met Venray Beweegt hebben zij verenigingsbezoeken afgelegd. 
In deze verenigingsbezoeken is er besproken hoe 
het met de sportverenigingen gaat en zijn de behoeften 
van hen in kaart gebracht. Hieruit kwam vooral naar voren dat 
sportverenigingen meer kennis over de meldcode willen. 

 

De bijeenkomst over de meldcode is vormgegeven door Synthese en de sportverenigingen: MHCV,                                               
SV United en Judovereniging Venray. Dit maakt dat de huidige presentatie is aangepast aan de wensen van de 
sportverenigingen. De bijeenkomst wordt gegeven door Songul Altuntas-Tasdemir, 
de aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling van Synthese. 

De bijeenkomst vindt plaats bij Synthese aan de Leunseweg 51 in Venray om 19:30 uur.  
Sportverenigingen uit de gemeente Venray kunnen zich aanmelden door hun naam, telefoonnummer,                               
vereniging en aantal personen door te geven aan info@synthese.nl vóór 15 januari 2018. 
 
 
 

    

                   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 




