
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Roy de Kleijn (38) is zaoterdág 13 jannewarie benuumd tot Prins van Aostrum, Lull en d’n Boshuuze.                                                         

Mit zien Adjudanten Mark Broeren (38) en Roy Willems (39) en Nar Bob van Mil (37) an zien zie,                                                        
draagt Prins Roy dit vastelaovesseizoen d’n ánvoerdersbând. 

 
Ien enne muzikale en 
bomvolle Oesterham 
wiēr d’r zoeëas âltied 
urst afscheid genome 
van Prins Kees I en zien 
Kwartet. Kees wiēr 
middels ut Groeëte 
Ape Festijn opgenome 
as âld Prins ien de club 
van de Àld Aostrumse 
Prinse (AAP). Vur dit 
muziekspektakel haaj 
de AAP diverse 
bekende artieste 
uutgenuuëdegd vur én 
optreeje. Zoeë gave 
Oeëre Toe!, Bjorn en 
Mieke, De Toppers, 
Queen en AC/DC acte 
de présence. Um 

enkele optreejes te doēn slage was enne helpende hând van Kees nuuëdeg. De zaal zaag dat Kees zien uuterste baest 
deuj um dit Groeëte Ape Festijn tot én sukses te make, en hoe kòs ut ok ânders dan dat Kees as laeste artiest op de rol 
stoond. Heej bròcht ut Apelied ten gehuure, wat dur sommige as de baeste act van d’n aovend wiēr ontvange, en kos 
uuteindelek toegevoegd werre as neej lid van de AAP. 
 

Vurdat d’r gestart kos werre mit de bekendmaking van de neeje Prins, kwaam Muziekverieëniging SMT mit én kado 
vur alle bezuukers van dizze aovond. Dit ter gelegenheid van hun 100-jaoreg jubileum. As antwoord hierop haaj de 
Carnavalsverieëneging ok én kado vur SMT. D’n Oesterham was umgetoverd tot enne klassieke Royal Oester Hall. 
Hier kwaame vief sjiek gekleejde kéls de Muziekverieëniging roasten. Vanzelfspraekend was de roast nie metieën én 
cadeau, már de dóropvolgende make-over van ut styliste duo J&T gaaf SMT neeje ienzichte aover de meugelekheede 
ien de toekomst. De laeste roast ging ovver ut uuterlek vertoeën van SMT. Ter gelegenheid hiervan han J&T en neej 
kostuum ontworpe. Dit leek as twieë druppels water op ut Prinsepak van âld Prins Kees, wordur ut efkes d’r op leek 
dat de neeje Prins dur Muziekverieëniging SMT geprissentieërd zeuj werre. Uut ut dur SMT angebooje cadeau sprong 
d’n kersverse Prins Roy I te vurschien. Prins Roy wiēr mit alle toebehuure geienstallieërd as neeje Prins, opende ut 
vervolg van d’n aovend mit enne mojje openingsspeech en dook vervolges de zaal ien. Mit én knallend optreeje van 
Sjloetingstied was ut nog lang gezellig ien d’n Oesterham. 
 
 



 
 

 

 

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

INZAMELEN OUD PAPIER

                         LOCATIE: PARKEERPLAATS

                  ‘t ALLEMANSCAFÉ

Data Tijd Plaats
  
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 Oesterham
13-jun 11.00 tot 12.00 Watermolen
27-jun 11.00 tot 12.00 Oesterham
11-jul 11.00 tot 12.00 Watermolen

22 jan. 18.30u. Repetitie jeugdorkest                               
 (d’n Oesterham Oostrum)
 20.00u. Repetitie orkest
24 jan. 15.45u. Leerlingen slagwerk
	 13.30u.	M4L	blokfluitgroep
 14.30u. M4L instrumentengroep
 19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 

27 jan.  Inzamelen oud papier



Zondag 21 jan.  9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Gemengd Koor)  

 jaardienst Toon Thielen en wederzijdse familie, 
 Piet en Mien Direks-Hellegers, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 

Dinsdag 23 jan.  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.             
 



 
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 Horik 31, 5807 CJ Oostrum                                                                                          
facebook  @onsgewicht     Tel. 06 – 18020680                   
Info: praktijkonsgewicht@gmail.com  

Geaccrediteerd door                                                                       
de meeste Zorgverzekeraars 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het mooiste cadeau dat je kunt geven is je tijd. 

Het mooie wat je terug krijgt                                        
is voldoening en verdieping. 

  
Spreekt deze tekst je aan?                                             

Word dan zorgvrijwilliger bij ons. 
Je hebt geen zorgachtergrond nodig;                                

wij hebben zelf een 
goede voorbereidingscursus.                                               

Die cursus begint in maart 2018. 
Bel of mail voor vrijblijvende informatie,                            

of meld je aan. 
 

www.hospicezenit.nl   0478 - 551434. 
Hoenderstraat 95e 5801CJ Venray 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zo. 21 jannewarie 

15:11 uur 

D’n Oesterham 

Jeugdprinseraden 2018 
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 Milan Boswinkel  0 Wessel Loeffen  0 Daan Willems 
0 Jesper Holtackers  0 Jaap Rutten    
0 Stijn Holtackers   0 Jacco Sterk   
0 Daan Janssen   0 Jelt Verrijth    

Naam:______________________ Adres:______________________  

De briefjes worden op 20 januari opgehaald door de raad. 

 

Dé zoektocht naar de 
nieuwste 

talenten van De 
Karklingels. 

    Zorg dat je erbij bent! 



Keukens 
Badkamers • Tegels 
NIEUW TOILET NODIG?
Luxe strak wandcloset+zitting, 
fontein+kraan. 
Alles 1e keus voor slechts 875.-

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

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

www.keuken-badwinkel.nl



 

 

 

 

 

 

 

  Mit optreejes van  

        “van aege bojjum o.a. 
 

 Dansgroep Enjoy 

 Muziek van Ut Göt 

 Buut van Helga als Tanja Truckie 

 

Buut van Wiechart de Benis als Douane   

En de alom bekende: TRENNESETTERS !!!! 

En nog meer van in de regio bekende tonpraeters. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hele Maand Januari in de aanbieding: 

1,5 KG.BRAADWORST 

1,5 KG. GEHAKT 

SAMEN VOOR € 9,90 

VASTE LAGE PRIJS 

1 DOOS GEHAKT (12X500 gr.) € 21,- 

1 DOOS BRAADWORST (12X500 gr.) € 24,- 

 

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 



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





 
 

 
 
 
 
Het beloofde land 
 
De maand december is weer voorbij. De kerstbomen zijn de deur uit en de tijd van lief zijn voor 
elkaar, samenzijn en vrede op aarde heeft weer plaats gemaakt voor de realiteit van januari. Niet dat 
de wereld stil heeft gestaan in december. Niet dat er werkelijk vrede op aarde was vorige maand, 
want als je de krant van vandaag openslaat, zie ik maar weinig terug van alle goede voornemens die 
we elkaar twee weken gelegen nog beloofden. De krantenkoppen logen er niet om: Eén op de vijf 
bewoners van verpleeghuizen blijkt ondervoed, jeugdtrainer bekent misbruik met voetballeerlingen, 
64 doden op zee na schipbreuk vluchtelingenboot, verdwenen jongeren en zelfs de eerste aanslag dit 
jaar is een feit.  
 
Het is goed om stil te staan bij alle onrecht en onmacht om ons heen. Gedeelde smart is immers 
halve smart. Aan veel van de krantenkoppen kunnen we alleen helaas niets veranderen. Wel kunnen 
we wat meer kleur brengen in de headlines. De komende weken hebben we de mogelijkheid om het 
lokale nieuws een beetje meer groen, geel en rood te geven. 
 
Vorige week zondag kwam Oostrum bij elkaar om alvast opgewarmd te worden hiervoor tijdens de 
liedjesmiddag. De eerste armen werden gehaakt, er werd gelachen, geproost en gezwiert. Lizanne en 
Marcel wonnen de middag weliswaar met een klein verschil, ‘Ut beloeëfde land’ bezat een grote 
boodschap.  
 
’t Is vastelaovend, en hier vanaovend. Alliën mar fiëst dur is gaèn tied vur trammelant. 
Dus hier vanaovend, wert veulbelaovend. Dat is goej naejs zet dat geröst veur op de krant! 
’t is vastelaovend, en hier vanaovend. Bin ik gelukkig, vuult als ennen mojjen droëm. 
Hier is gaen rang of stand, is ut beloeeëfde land. Geweldig, gut host baove mien verstand! 
 
Dus, aan iedereen die zich geroepen voelt om een glimp op te vangen van het beloofde land; nu is 
het moment! Tijd om de grauwheid van januari en februari op te fleuren, al is het maar in Oostrum 
en omstreken. Onder leiding van een goeie prins, die op het moment van dit schrijven nog niet 
bekend is, is het wederom tijd voor lief zijn voor elkaar, samenzijn en vrede op de dansvloer. Er zijn 
nog kansen genoeg voor alle ‘jonge hund’;  het Jeugdprinsebal, het Klingelbal, de recepties, de 
optochten en dan tot in de late uurtjes. De nipte tweede van de liedjesmiddag, Bier Brave, zei het 
duidelijk; thuus blieve is sund. 
 
Zelf heb ik hele goeie herinneringen aan carnaval in Oostrum en kan ik het iedereen aanraden. Het is 
misschien wel dé beste plek om alle (wereldse) zorgen even te vergeten en samen mooi te dromen.  
Grijp die kans dus en maak er samen weer een geweldig, kleurrijk en krantenkopwaardig feestje van!  
 
 
OOM van het genootschap 
 





 Stichting Lourdeswerk Venray e.o. 
  
    Sinds 1980 voor Uw bedevaart reizen naar lourdes. 
 
In 2018 zijn er vliegreizen van 23 t/m 28 mei en 1 t/m 5 september, 
kosten voor deze reizen 830 euro. 
Een busreis van 30 Augustus t/m 7 September,                                                                                                               
kosten busreis 830 euro, exclucief toeslag 1 persoonskamer 
U heeft dan vol pension, reis en annulerings verzekering,                                                                            
op basis van een 2 persoons kamer. 
 

 
Zowel vanuit de reisorganisatie de Limburgse Bedevaarten, die tegenwoordig de naam, Huis van de Pelgrim draagt, als 
vanuit onze eigen organisatie, Stichting Lourdeswerk Venray e.o. gaan er vrijwilligers mee die zorg kunnen verlenen die 
eventueel nodig is, en of de rolstoelen duwen. 
 
Als de reiskosten voor U bezwaarlijk zijn, kunnen wij als Stichting Lourdeswerk Venray e.o. U hierin tegemoed komen. 
 
Heeft U interesse of weet U iemand die graag een keer  naar lourdes zou willen, neem gerust contact met ons op; 
 
Mob. nummer , Jacqueline :  06-11585147 Mob. nummer, Leo : 06-39081416 
Tel. nummer, Gerard : 0478-582849       Tel. nummer, Sjaak : 0478-502279 
Web-site:    www.lourdeswerkvenray.com   e-mail adres:          bernadette@lourdeswerkvenray.com 

Face book:      St.Lourdeswerk Venray en omstreken 
 

“Mijn taak is te informeren, niet te overtuigen” 
St. Bernadette Soubirous 

 

 
 
Op zondag 14 januari organiseerde RV de Ijsvogel uit Swolgen een indoor 
dressuurwedstrijd bij Manege Hermkushof in Merselo 
In de klasse M2 behaalde Aukje Poels met Elan twee 1e prijzen met 194 punten 
in de eerste proef en 193,5 punten in de tweede proef.  

Jeanine Huijbers kwam met Espresso uit in de klasse ZZ-licht en scoorde 64,71%, goed voor een 2e prijs. 
 

 





                        
Activiteitenkalender   2018 
  

JANUARI  
  
18 Jaarvergaderig & Kienen Zijactief
21 Jeugdprinsebal De Karklingel
22 Computeren KBO
24 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
27 Klingelbal (D’n Oesterham) De Karklingel
27 Snerttoernooi TCO
29 Creatieve middag KBO
30 Ledenwijzer Zijactief (Roermond)

  

FEBRUARI  
  
1 Carnavalsavond KBO
2 Receptie Jeugdprins De Karklingel
3 Krantverkoop De Karklingel
4 Receptie Prins De Karklingel
5 Computeren KBO
6 Soepeavond Zijactief
7 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
10_13 Carnaval De Karklingel
14 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
19 Computeren KBO
20 Kienen KBO
21 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
21 Muziekmiddag De Zonnebloem
26 Creatieve middag KBO
27 Filmavond in Venray (The Post) Zijactief (Roermond)

  

MAART  
  
1 Rooyse Wissel (Lezing) Zijactief
3 2e Limburgse Vrouwendag (met OVB) Zijactief (Roermond)

4 Rommelmarkt Harmonie
5 Computeren KBO
7 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
12 Creatieve middag KBO
13 Kienen KBO
14 Smakt (3 Dorpen) KBO
14 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
14 Quiz (Smakt) Zijactief
17 Lentetoernooi TCO
17 Potgrondactie Harmonie
19 Computeren KBO
20 Jaarvergadering KBO
21 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
21 Anturiumkwekerij Peelen De Zonnebloem
25 Optreden Peelmuseum (Ysselsteyn) AZKompeneej 




