
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Zondagmiddag 21 Januari was het zo ver, jeugdprinsenbal 2018.  

Oostrum was opzoek naar een nieuw Aostrums talent. Het oude jeugdtrio onder leiding van jeugdprins Steef I 
wilde nog een gokje wagen en zongen het liedje Supervet! voor de altijd kritische jury. De jury vond dit maar 
niks, zij waren opzoek naar nieuw talent. Toen oud jeugdprins Steef I oud jeugdvorst Paul en oud jeugdnar 
Michiel afgetreden waren kon de echte zoektocht beginnen. Er vonden verschillende act plaats waaronder een 
optreden van  Hit-it, Bjorn en Mieke en Hans Klok met zijn prachtige assistente. Toen was het moment daar, 
Hans Klok toverde uit een groot cadeau de nieuwe jeugdprins van 2018 tevoorschijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In een bomvolle Oesterham werd het nieuwe jeugdtrio gepresenteerd:                                                               
Jeugdprins Daan I (Janssen), Jeugdvorst Stijn (Holtackers) en Jeugdnar Daan (Willems).   

Zij zullen de komende vastelaovend voorop tijdens de jeugdcarnaval met het motto: 
 ‘’ Vastelaovend mit os, weej gaon helemol los. Hop hop hop, gas d’r op’’. Na het uitkomen van het nieuwe 
jeugdtrio werd de nieuwe jeugdraad gepresenteerd. De jeugdraad bestaan vanaf dit jaar uit enthousiaste 
meiden EN jongens. Het nieuwe jeugdtrio en jeugdraad kijken terug op een zeer gezellige middag en hebben 
super veel zin in de vastelaovend! 

 

 



 
 

 

 

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  10 februari 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

                         LOCATIE: PARKEERPLAATS

                  ‘t ALLEMANSCAFÉ

Data Tijd Plaats
  
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

01 febr. 14.30u. Optreden Klasse Orkest                             
   op de Meulebeek
05 febr.  18.30u. Repetitie jeugdorkest 
    20.00u. Repetitie orkest
07 febr.  15.45u. Leerlingen slagwerk
 13.30u. M4L blokfluitgroep
 14.30u. M4L instrumentengroep
 19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 

10 febr. Inzamelen oud papier
11 febr. Opluistering carnavalsmis                                                                            
  en optocht Oostrum
12 febr. Optocht Venray
24 febr. Inzamelen oud papier
25 febr. Limonadeconcert



Zondag 4 feb.  9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Gemengd Koor)  

 jaardienst Chris Linders,
 overleden ouders Linders-Hendriks en overleden familieleden, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 

Dinsdag 6 feb.   9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)  

Zondag 11 feb. 10.00 uur: Carnavalsmis/Hómmes (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 

 



JENAPLAN BOXMEER 
 
 
Datum : 7 december 2017 
Kenmerk : JW/AK/17120824 
Betreft : Metameer DOEdag 
 
Beste meneer / mevrouw, 
 
Kunt u hulp of extra handen gebruiken in uw bedrijf of organisatie? De brugklasleerlingen van Metameer 
jenaplan Boxmeer steken vrijdag 9 maart hun handen uit de mouwen tijdens de Metameer DOEdag. Op 
deze DOEdag gaan zij graag in hun eigen omgeving aan de slag. Misschien wel bij u? 
 
In verbinding met de samenleving 
Als school verbinden wij ons sterk met de samenleving. Wij hebben als missie onze leerlingen niet 
alleen een veilige schooltijd en een goede opleiding te geven, maar ook op een verantwoordelijke 
manier klaar te stomen voor de maatschappij. Burgerschap is daarin essentieel. Op school bieden wij de 
leerlingen projecten aan waarin ze kennismaken met belangrijke maatschappelijke thema’s.  
Een volgende stap is ook echt in de maatschappij aan de slag te gaan. Onze leerlingen willen vooral ook 
iets kunnen DOEN. 
 
Vandaar dat wij vrijdag 9 maart uitroepen tot Metameer DOEdag. Op die dag zullen alle 
brugklasleerlingen ergens in hun eigen omgeving aan de slag gaan. De handen uit de mouwen steken  
om hiermee iets voor een ander te kunnen betekenen. 
 
Doel 
Ons doel met deze dag is dat onze leerlingen ervaren hoe het is iets voor een ander te doen en dat de 
omgeving jonge mensen ziet die het normaal vinden zich in te zetten voor de maatschappij. 
 
Heeft u klusjes of een activiteit die georganiseerd moet worden? 
Zijn er binnen uw instelling of bedrijf klusjes die al heel lang zijn blijven liggen of die gewoon vaak 
terugkomen, waarbij extra handen erg nuttig zijn? 
 
Kunt u op deze dag hulp gebruiken bij het uitvoeren van een activiteit? Of zouden een aantal extra 
handen betekenen dat een activiteit nu wel doorgang kan vinden? 
 
Heeft u andere ideeën of wensen waarbij u ondersteuning van onze leerlingen goed zou kunnen 
gebruiken? 
 
Aanmelden 
Graag horen wij op korte termijn of u open staat voor een initiatief als dit en of u ideeën heeft voor 
activiteiten op deze dag. Er wordt door school tijdig contact opgenomen om de invulling van de dag te 
bespreken. Heeft u wel belangstelling, maar kunt u op dit moment geen praktische invulling geven aan 
de dag dan horen wij dat ook graag. 
 
Op de website van Metameer kunt u zich aanmelden voor de Metameer DOEdag.  
Ga naar http://www.metameer.nl/jenaplan-boxmeer/metameer-doedag/  
 
Wij hopen op zoveel mogelijk reacties. Met uw input kan de Metameer DOEdag uitgroeien tot een 
jaarlijks terugkerende dag waarop onze leerlingen kunnen laten zien dat zij zich betrokken voelen bij de 
samenleving. 
 
Mocht u nog vragen hebben over het bovenstaande dan kunt u terecht bij Janneke Wams, coördinator 
burgerschap, j.wams@metameer.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maartje van de Kerkhof, 
directeur Metameer jenaplan Boxmeer 





DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.  
   
SOEPENAVOND ! 
 
 
Datum:  dinsdag 6 februari 2018 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang:  20.00 uur. 
 
 
maaltijdsoepen                                   exotische soepen 

                  gebonden soepen                hemelse soepen 

  bouillon soepen                   vegetarische soepen 

Waarom eten we soep? 

Soep  is voedzaam, smakelijk en gezond!                                                                                                                                                   
Soep is ideaal als tussendoortje!                                                                                                                                     
Soep zit vol met groente, hiermee wordt al aan een groot                                                                                                                          
deel van de dagelijkse behoefte aan groente voldaan! 

Kom op dinsdag 6 februari naar d’n Oesterham en laat je 
verrassen! 

Wij willen jullie circa 15 verschillende soepen laten proeven! 

 

 

 

 

 

Filmavond ZijActief Limburg 
op dinsdag 27 februari 2018 
 

Het is een van de populairste ledenactiviteiten van de afgelopen jaren: 
de ZijActief-filmavond! Zoveel mogelijk leden én vriendinnen gaan op dinsdag 27 februari 2018                                        
genieten van de film ‘The Post’ bij - Luxor Theater Venray. 
 
The Post is gebaseerd op de onthulling van de Pentagon Papers, geheime documenten over de Vietnam-oorlog en 
geregisseerd door Steven Spielberg.Als Daniel Ellsberg tot de ontdekking komt dat het Amerikaanse volk wordt 
voorgelogen, staat hij voor een enorm dilemma: het openbaar maken of verzwijgen in het belang van de nationale 
veiligheid. Katharine Graham, Amerika’s eerste vrouwelijke krantenuitgever van The Washington Post, zet samen met 
haar redacteur Ben Bradlee alles in het werk om de documenten te publiceren na een verbod van de regering. De 
hoofdrollen worden vertolkt door Meryl Streep en Tom Hanks. 
 
Alle vrouwen uit Limburg zijn welkom; zowel leden van ZijActief Limburg als niet-leden. Leden betalen € 12,- en niet-
leden € 15,-, inclusief een kop koffie of thee bij ontvangst, een consumptie in de pauze en wat lekkers. 
Aanmelden voor deze ZijActief-filmavond kan tot uiterlijk woensdag 7 februari 2018 via ZijActief Oostrum, door 
overmaking van het bedrag op IBANnr. NL89Rabo 01400.93.613 o.v.v. je naam en adres. 
De entreekaarten worden vooraf naar de afdeling  gestuurd, die voor verspreiding zorgt.                                                           
Bij annulering betaalt degene de volledige kosten.  
Kijk voor meer informatie op www.zijactieflimburg.nl. 
 
 
 
 
 
 



Atag, Pelgrim, Etna of Siemens voor zeer concurrerende prijzen.
U koopt nergens goedkoper.

Nieuwe apparatuur 
in uw keuken?  

En…. 1. Bij ons krijgt u echte garantie op het geleverde werk!
2. Montage door eigen vakkundige monteurs! 

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.

www.keuken-badwinkel.nl



 
 

 
Diersporen in de Leunse Paes 
 

 
Zondag 4 februari organiseert IVN Geijsteren-Venray een publiekswandeling in de Leunse Paes waarbij we op zoek 
gaan naar beversporen. Deze wandeling start om 10:00 uur bij het toegangspoortje aan de Baggerweg in Leunen. 
Deelname is gratis. Tip: draag laarzen want de Leunse Paes is op plaatsen nat en modderig. 

 
Deze tocht is voor 
avonturiers die graag 
van de gebaande 
paden afgaan en niet 
opzien tegen wat kou, 
modder en nattigheid. 
We gaan op zoek naar 
sporen in de Leunse 
Paes. Waarschijnlijk 
komen we allerlei 
sporen tegen, maar de 
nadruk zal liggen op de 
sporen van het 
grootste knaagdier van 
Nederland: de bever.  
Bevers zijn ijverige 
dieren die naast 
dammen ook flinke 
burchten kunnen 
bouwen.                                                       
 

Door het maken van dammen en het omknagen van bomen, zorgt de bever voor dynamiek in onze natuur.                                    
De winter is het ideale jaargetijde om op zoek te gaan naar sporen van dit indrukwekkende dier. Door het ontbreken 
van blad en begroeiing zijn dammen en burchten veel beter te zien. Daarnaast vindt je ’s winters veel meer 
knaagsporen, omdat bevers in dit seizoen zijn aangewezen op het eten van de bast van bomen, in plaats van hun 
zomervoedsel waterplanten.  
Nadat in 1826 de laatste bever in Nederland was doorgeknuppeld, zijn ze eind vorige eeuw weer geïntroduceerd. Niet 
iedereen is blij met deze natuurbouwers, omdat door de activiteiten van de bevers de waterstand hoger wordt. Er moet 
continu een afweging van belangen worden gemaakt tussen natuur en landbouw. Dat leidt er vaak toe dat het 
Waterschap de dammen uit de beken verwijdert. De bevers op hun beurt vinden dat weer niet leuk en herstellen de 
doorgebroken dammen. Tijdens de wandeling zullen we sporen zien van dit kat en muisspel. 
 
 
 
  

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 5 februari 2018 (niet maandag 12 februari i.v.m. carnaval) 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: 
 

Wat helpt me om in balans te komen en te blijven 
Gastspreker: 

Ingrid van Straten van Mindfulnesscentrum Venray 
 

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, ☎ 06-53730515. 
 
 



  

 
Munten actie! 

Koop 6 munten voor €6,00 en krijg 
ruitenvloeistof t.w.v. €5,99 GRATIS!  

Huh? 

 
 
 

 

Deze munten zijn te gebruiken in: 
          Jet Wash 
          Voorwasser 
          Stofzuiger 
          Luchtpomp 
 



 
 
 
 
 

Dekkers Tweewielers voor het tweede jaar op rij uitgeroepen                          
tot beste fietsenwinkel van Limburg 

 
Wanssum 23 januari 2018 – De Tweewieler winkel van het jaar in de provincie Limburg is bekend: Dekkers 
Tweewielers is evenals afgelopen jaar met een ruime meerderheid van stemmen gekozen tot beste 
Tweewielerwinkel provincie Limburg 2018! 
 

De afgelopen maanden gaven duizenden consumenten gehoor aan de oproep om uit meer dan 1000 retailers hun 
favoriete tweewielerwinkel te kiezen op www.tweewielerwinkelvanhetjaar.nl. Dekkers Tweewielers, de Ebike specialist 
in Noord Limburg, won met bijna drie maal zoveel stemmen als de nummer twee, Roger Wijnen uit Geleen, de titel 
Beste Tweewielerwinkel van Limburg 2018! 
 

Eigenaar Rob Dekkers is enorm trots op dit succes. ‘Niet alleen hebben wij de meeste stemmen in de provincie, maar we 
hebben zelfs de meeste stemmen van heel Nederland! Onze klantenkring beperkt zich inmiddels al lang niet meer tot 
Limburg, maar komen uit heel Nederland en Duitsland naar Wanssum. Met ons team zorgen we ervoor dat wij altijd op 
de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Dit doen wij door continu deel te nemen aan 
de verschillende cursussen van vakorganisaties en van de verschillende merken en deze uitverkiezing voor het tweede 
achtereenvolgende jaar geeft aan dat we op de juiste weg zijn!’ 
 

Dekkers zal niet op zijn lauweren gaan rusten. ‘In februari gaat de schop de grond in voor de bouw van een compleet 
nieuwe winkel. De winkel wordt 4 maal zo groot, het wordt de ultieme belevingswereld waar ontspanning, gemak, 
gezondheid en beweging centraal staan! In combinatie met ons nieuw te lanceren website kunnen we onze klanten dan 
nog beter van dienst zijn,’ aldus Dekkers. 
 

Provinciewinnaars finalisten verkiezing 
De uiteindelijke Tweewielerwinkel van het Jaar 2018 wordt gekozen uit de provinciewinnaars op basis van het 
winkelbezoek, interview met de ondernemer, oordeel mystery shopper, en financiële prestaties. Het uitroepen van de 
winnaar gebeurt tijdens de BIKE MOTION Benelux beurs op zondagmiddag 4 maart 2018 tijdens Bike MOTION Benelux.  
 

Voor meer informatie: 
Rob Dekkers: info@dekkerstweewielers.nl – Tel: 0487-532166 
 





 

 

 

Vrijwilliger 

Op de voorpagina van het Oostrums Weekblad van november vorig jaar  stond:                                     
“Oostrum is gezegend met een rijk verenigingsleven.”  Verder stond vermeld:                           
“dagelijks zijn hier vrijwilligers voor nodig.”  En waar vind je die in zo ’n ‘klein’ dorp?                    
Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. 

Ken ik ze die vrijwilligers? Mensen die zich (soms dagelijks) inzetten voor anderen? 
Onbaatzuchtig, kostbare vrije tijd investeren in het welzijn van de ander.  Gelukkig ken                           
ik er een heleboel. Ik hoor vaak de mooiste verhalen van mensen die enorm genieten van 
het feit dat ze iets voor een ander kunnen betekenen: dat gevoel wat daardoor ontstaat.                                 
Dat men als vrijwilliger er achter komt dat er meer in hen schuilt, dan ze zelf vermoed 
hadden. Mooi toch. Daar word ik nou blij van. 

Is het allemaal zo geweldig dat vrijwilligerswerk? Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Ik hoor ook 
wel dat vrijwilligers een cursus moeten volgen om dat werk te kunnen doen. Pfff… ben je net 
met pensioen, het werk zit er op en dan moet je weer in de schoolbanken. Alsof werk -en 
levenservaring niet voldoende is. Dat je een vrijwilligerscontract moet tekenen waarin jij je 
verbindt aan een vereniging of activiteit. En er in de kleine lettertjes staat dat het niet 
vrijblijvend is dat vrijwilligerswerk. Er wordt wel op je gerekend. Of je voelt enige druk omdat 
er steeds meer een beroep op je wordt gedaan en je niet geleerd hebt om ‘nee’ te zeggen.  

Ik belandde laatst in een wat heftige discussie. Vrijwilligerswerk verdringen  echte 
werkplekken, waardoor voor werkeloze mensen de kans op een baan kleiner wordt. Een 
schande volgens de ene partij, een weldaad volgens de andere partij. Ik weet het eerlijk 
gezegd ook niet. Het zou wel gaan knellen en er anders uit gaan zien als al die vrijwilligers 
het bijltje er bij neer zouden gooien.     

Volgens mij zit de kracht van het vrijwilliger zijn in het woord zelf. Vrijwillig betekent 
letterlijk dat je uit vrije wil, bereid bent om iets te doen. En dat is wat ik vooral merk aan al 
die verhalen van vrijwilligers. Geen probleem om extra de handen uit de mouwen te steken 
bij de vereniging waar je lid van bent; dat schept een band. Dat ene moment in de week 
waarin je met een bezoekje voor een ander iets kunt betekenen. Lekker in alle vroegte met 
je (klein) kind naar de sportwedstrijd. Bedankt vrijwilligers; jullie dragen positief bij aan onze 
gemeenschap. 

Als lid van het Genootschap een column schrijven voor je dorpsgenoten; geheel vrijwillig en 
genieten als je weer iets op papier hebt staan. Een echte aanrader…….. 

 

Buuf van Het genootschap 



kleine groepjes ABC vanaf 4,5 jaar

Zwembad Vakantiepark Leukermeer 
De Kamp 5
5855 EG  Well
T. 073 - 760 00 85

Meer info:
www.zwemschooluniek.nl
angela@zwemschooluniek.nl

- OPEN DAG -

WOENSDAG 

7 FEBRUARI 2018 

14.00 - 15.30 UUR 

Aanmelden niet nodig

Iedereen met zwemkleding 

 is welkom.

- ACTIE -
Gratis proefles

Meteen starten én  
geen inschrijfgeld.

Peutersurvival vanaf 3 jaar

*Kijk voor meer informatie op de website.

bloemen - planten - workshops

b l o e m e n  &  z o



                      

                     
                     Activiteitenkalender   2018 
                          Kijk voor de Digitale kalender op: www.dorpsraadoostrum.nl/kalender
  

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)

Jeugd   
   
Programma   
 

zaterdag 3 februari 2018   
S.V. Oostrum JO15-1 S.V. Brandevoort JO15-2 13:30 
S.V. Oostrum JO13-1 Excellent JO13-1 10:00 
S.V. Oostrum JO7 1/2 Excellent JO7 1/2 11:30 
   

Senioren   
 
Uitslagen   
 

zondag 28 januari 2018   
S.V. Oostrum 1 Meterik 1 0 - 1 
S.V. Oostrum 2 Constantia 2 0 - 2 
   
Programma   
 

zaterdag 3 februari 2018   
Achilles Reek Vet. S.V. Oostrum Vet. 16:00 
zondag 4 februari 2018   
GFC'33 1 S.V. Oostrum 1 14:15 
Sporting S.T. 2 S.V. Oostrum 4 12:00 
S.V. Oostrum VR1 Melderslo VR1 12:00 
 
 
 



  

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
26 Creatieve middag KBO
27 Seks is van alle tijden Zijactief
28 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
28 Anturiumkwekerij Peelen De Zonnebloem
  

APRIL  
  
3 Fietstocht KBO
3_7 Gezamelijke collecte (Goede Doelen) 
4 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
5 Dag van Alleengaanden in Venray Zijactief (Roermond)

10 Kienen KBO
11 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
12 Huizenaar haarwerk Zijactief 
12 Lentewandeling KBO
18 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
24 Maaltijdservice Zijactief
25 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
29 Loeren bij de Boeren Zijactief (Roermond)
  

MEI  
  
2 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
9 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
15 Kienen KBO
16 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
??? Mariaviering KBO
23 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
29 Speurtocht Zijactief
29 Fietstocht met Picknick KBO
30 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
  



JUNI  
  
6 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
12 Kienen KBO
12 Fietsdagtocht & Picknick Zijactief
13 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
13 Midgetgolf (3-Dorpen) KBO
20 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
21 Dagreis (3-Dorpen) KBO
27 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
27 Kasteeltuinen Arcen De Zonnebloem
  

JULI  
  
4 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
11 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
18 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
25 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
28 Jeu de Boules (3-Dorpen) KBO
  

AUGUSTUS  
  
1 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
7 Kevelaer (3-Dorpen) KBO
8 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
15 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
22 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
22 ????????????????????? De Zonnebloem
29  

  

SEPTEMBER  
  
2_5 4-Daagse reis (3-Dorpen) KBO
5 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
11	 Kermisfietstocht	 KBO
12 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
18 Notaris Levenstestament Zijactief
18 Kienen KBO
19 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
24 Marcienne Collection KBO
26 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
  



 

 

 

 

 

 

 

  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. 

 

 

 

 

 

 



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



“ Zo zorgen we in ons dorp voor elkaar “

SERVICEPUNT Oostrum
Wat doet het servicepunt?
Het helpen om mensen met elkaar in verbinding te brengen.

Hoe werkt het Servicepunt?
• Tweewekelijks inloop spreekuur in de Watermolen 

waar de HULPVRAAG besproken kan worden
• U kunt met uw HULPVRAAG of HULPAANBOD 

terecht op:
• Telefoonnummer: 0478-206966 (bericht inspreken)

• Ons emailadres: Servicepunt@dorpsraadoostrum.nl  
We nemen dan contact met u op.

P.s. Aan een website/ App wordt gewerkt

Het Servicepunt is onderdeel van 

Voor en Door Oostrum
Vraag      + Aanbod      = HULP = SAMENWERKEN


