
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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KERSTBOOMVERZAMELING!! 
 
Vanaf donderdag 27 december tot en met vrijdag 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De eerste voetstappen zijn gezet 
 De eerste voetstappen zijn gezet 
 In 't prille nieuwe jaar 
 Niet wetend wat er komen zal 
 Geluk of juist gevaar 
 

 We zouden zo graag willen weten 
 Is reeds bepaald ons lot? 
 Niet door ons mensenkinderen 
 Maar door een almachtige God? 
 

Is het de God uit de Bijbel 
Of Allah uit de Koran 
Of zijn zij beiden dezelfde 
Besturen zij ons bestaan? 
 

Wat de toekomst ook brengen mogen 
Blijf altijd een optimist 
Je kunt niet meer doen dan je best 
Wie of wat ook het lot beslist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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 Huisartsenpost. 

0900 – 8818  
Bij een melding van vernieling                                         

of overlast dan kunt u  zich wenden tot de wijkagenten 
van de Politie Venray-Oost      

 

Esther Kessels, Harry van der Kruijs, 
Peter Wefels en Esther van Lee 

                                                                                                                                                                                 

 Bereikbaar via  

GEEN SPOED, WEL POLITIE ?                                        

0900 – 8844 
Meldingsformulier: www.politie.nl 

Email: wijkagenten-venray-oost.venray-gennep@politie.nl 
 

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  12   Januari 09.00 - 12.00 uur
            (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

        INZAMELEN OUD PAPIER

                     LOCATIE: PARKEERPLAATS

                     ‘t ALLEMANSCAÉ

    “GEZELLIG ZONDAGMIDDAG”
        (14.00 - 16.00 uur)

 13   Januari
 27   Januari
 10   Februari
 24   Februari
 10   Maart
 24   Maart
 7     April
 21   April
 5     Mei
 19   Mei
 2     Juni

servicepunt
oostrum

7 jan. 20.00u. Repetitie orkest

9 jan. 15.30u. Leerlingen slagwerk volgens planning

 19.00u. Repetitie Hit-it

 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

12 jan. Inzamelen oud papier

26 jan.  Inzamelen oud papier



Zondag 6 jan. 2019 Driekoningen: 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (samenzang) 

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

Dinsdag 8 jan. 2019 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 08.00 uur	op	te	geven	bij	vicevoorzitter
 Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  0478-584031.        
    

KERSTDINER. 

In Limburg en daarbuiten, maakte men zich de afgelopen weken druk over Michelin-sterren.                                          
Het ene restaurant moest zijn ster of sterren inleveren, terwijl anderen er een of twee bij kregen.                                       
Over het algemeen was het inleveren.                                                                                                                                                        
Dat was niet nodig geweest,als ze in Den Oesterham naar het kerstdiner waren gekomen om te proeven.             
Den Oesterham onder leiding van Antoinette bood een diner aan voor 10 euro, dat klonk als een klok.                                  
In een sfeervolle Oesterham konden ongeveer 60 deelnemers genieten van hetgeen er opgediend werd.          
Een 5-gangen diner met drie consumpties voor 10 euro. Waar kun je terecht voor dat luttele bedrag.? 
Antoinette en haar personeel (vrijwilligers) hadden hun kookkunsten nog maar weer eens bewezen.                           
Hou deze traditie in ere zolang het kan.                                                                                                                                    
Nogmaals, Antoinette, Tiny, Toos, Riet, Tiny en Maria, jullie verdienen een Michelin-ster.       

Bedankt namens alle deelnemers. 

  

 



UW MOBILITEITSPARTNER  BLITTERSWIJCK 

OUDE HEERWEG 23  BLITTERSWIJCK   T 0478 532 444  E INFO@WEJEBE.NL   WWW.WEJEBE.NL

AUTO
STERK IN ELK MERK!

 ONDERHOUD 
APK 

OCCASIONS 
REPARATIE

SCHADEHERSTEL
LEASING

WASSERETTE
BROMMOBIELEN



Kerstviering van de Zonnebloem afdeling Oicastrum 

Heel fijn om vele gasten en  vrijwilligers (in totaal 55) te mogen begroeten in “de Kei” Geijsteren. 
Namens het regiobestuur was dhr. Henk Lubbers aanwezig, 
Na een welkomstwoord, en ieder voorzien van koffie en thee, werd er een kerstboodschap voorgelezen. 
Onder gezellige onderonsjes, werd heerlijke soep geserveerd. 
Zanggroep “Melody” kwam de viering opluisteren met prachtige liederen, en bespeelden  
verschillende instrumenten, heel mooi !!! 
Ook de brunch was prima verzorgd met o.a. twee soorten warm vlees, en liet zich smaken. 
Genoten van nog een optreden van “Melody” met meezingliedjes!  
Tot slot nog een toetje, en de sfeervolle middag was weer om. 
Met een mooie kerstkaars, een fijne kerst en goed Nieuwjaar, ging ieder tevreden huiswaarts.  

Mede door een gift aan “Oicastrum” is dit mogelijk gemaakt, dank hiervoor ! 

Namens Bestuur en vrijwilligers “Oicastrum”. 

De Zonnebloem wenst iedereen een Gelukkig Nieuwjaar! 

 

 





      KBO Wanssum wil U uitnodigen voor een avond vol met tips en verhalen, hoe je de 
kwaliteit van leven kunt bewaken. Ook hoe je dat zelf kunt doen en hier eigen regie over kunt voeren. 
 

Positieve Gezondheid  en 

IK Positief Gezond 
JANUARI 2019 KBO WANSSUM  

 

Limburg Positief Gezond. 
 
Graag willen wij u uitnodigen voor een avond op 17 januari 2019 vol met 
tips en verhalen, hoe je de kwaliteit van leven kunt bewaken.  
Tevens een workshop. 
 
In samenwerking met het Actiecentrum Limburg, Burgerkracht Limburg. 
Werken aan een Gezonde Samenleving.  
 
Naast de leden van de KBO,  is deze avond ook bedoeld  voor  
alle mensen .  Jong en Oud.   
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 

 Opening KBO Wanssum 
 Presentatie positieve Gezondheid Limburg 
 Workshop Actiecentrum positieve Gezondheid Limburg 

 
Pauze (koffie en thee) 
 

 Ruimte voor vragen 
 Hoe nu verder 
 Afsluiting (uiterlijk 22.00 uur) 

 
Aanmelden bij Tonnie Kwakkernaat KBO Wanssum 
Tonnie.kwakkernaat@gmail.com 
 
Voor 14 januari 2019  i.v.m voorbereidingen  
 
 
 
Foto’s welke gemaakt worden bij deze activiteit, kunnen mogelijk gebruikt worden voor publicatie. Heeft u daar 
bezwaar tegen, dient u dat vóór aanvang van de activiteit kenbaar te maken. 

  

Kwaliteit van 

leven heb 

jezelf in de 

hand 

Donderdag  

17 januari              

2019 

Aanvang: 
19.30 uur 

Zandhoek 

Wanssum 



077-320 9700

www.ikzoekeenCONTAINER.nl



 
 
Aan alle deelnemers van de reis naar de 
Museumfabriek in Enschede met de 
MuseumPlusBus. 
 
Mocht u door onvoorziene omstandigheden niet mee kunnen 
dan graag z.s.m. afmelden bij 
 Els Hermsen tel: 0638417711                                                                    
(dan kan iemand van de reservelijst mee) 
 
 

 

DAGPROGRAMMA  
 

Datum/Uur Woensdag 16 januari 2019 
 

  8.15 uur Aankomst opstapplaats: Mgr. Hanssenstraat ( Dorpsplein ) 5807 BC Oostrum 
  8.45 uur Vertrek opstapplaats 
11.00 uur Aankomst Museumfabriek 
11.30 uur Koffie 
12.00 uur Weefdemonstratie groep 1; Historisch Museum groep 2 
13.00 uur Lunch 
14.00 uur  Historisch Museum groep 1; Weefdemonstratie groep 2 
15.00 uur Gelegenheid tot zelfstandig rondkijken 
15.30 uur Vertrek Museumfabriek 
16.00 uur  Vertrek bus 
18.30 uur Aankomst opstapplaats 
 
 

Bezoek Kerststallen-expositie te Boxmeer 
 

Donderdag 27 december hebben we met 
22 personen een bezoek gebracht aan de 
kerststallenexpositie in de St. 
Petrusbasiliek in Boxmeer.  
Meer dan 450 kerststallen uit de hele 
wereld staan hier tentoongesteld en 
hebben we kunnen bewonderen.  
Na afloop gezamenlijk een kop koffie met 
kerstkransje. Het was een mooie, 
leerzame expositie. Een greep uit de 
diverse kerstallen is te zien op de foto's.  
 
Ga hiervoor naar “nieuws” op de website 
www.kbo-oostrum.nl 
  

 



 

 

NIEUWJAARSGEDACHTEN. 
 
 

 

Ik begin me steeds meer af te vragen: wat is er met de mensen aan de hand? 
De wereld lijkt steeds gekker te worden, de EU houdt niet meer stand. 

*.* 
Steeds meer mensen vluchten voor oorlog en geweld, 

eens prachtige gebouwen zijn nu een vuilnisbelt. 
*.* 

En waarom? "de macht van de waanzin" ,is dit dan ons levensdoel, 
elkaar doden en bevechten geeft ons dat een goed gevoel? 

*.* 
En dit alles onder het mom van een god, hoe wij die ook noemen, 

de eigen verantwoordelijkheid en je geweten kun je hier mooi mee verbloemen. 
*.* 

In de naam van god, Boeddha of Allah vind je een alibi om je innerlijke onvrede te ventileren, 
door te strijden , te doden en te haten denk je dat je onrust van binnen hiermee zal stabiliseren. 

*.* 
Het is een illusie, net als de 72 maagden verzonnen door de menselijke geest. 

zodat machten ons kunnen manipuleren en we ons desnoods gedragen als een beest. 
*.* 

En dit alles onder het mom van een geloof, 
lees iedere bijbel, maar voor de ware woorden lijken we doof. 

*.* 
Ieder geschrift komt in essentie op het zelfde neer, 

je gedraagt je ten opzichte van je medemens niet als een beest maar als een heer. 
*.* 

Maar waarom dan al die ellende en al dat venijn? 
Daarvoor moeten we bij het menselijk ego zijn. 

*.* 
Het ego wil rijker, knapper en beter zijn, 

ten koste van een ander en daar zit de pijn. 
*.* 

Ieder mens wil gezien en gehoord, 
terecht maar het evenwicht is inmiddels goed verstoord. 

*.* 
Steeds meer armoe, werkloosheid, mensen onder het minimum van een bestaan, 

onze ouderen verpieteren omdat we ze niet meer zien staan. 
*.* 

We moeten bezuinigen wordt er steeds maar weer gezegd, 
maar 5000 miljoen belastingvoordeel wordt bij de goed verdieners neergelegd. 

*.* 



 

 

Met omfloerste woorden en een stalen gezicht, 
begint de regering te kraken want de waarheid komt steeds meer inzicht. 

*.* 
Mensen worden bang omdat ze het juk niet meer kunnen dragen, 

de asielzoekers is niet de reden waarom steeds meer mensen beginnen te klagen. 
*.* 

Als je je eigen inwoners bent vergeten, 
hoe kun je dan zoveel asielzoekers welkom heten? 

*.* 
Het schept heel veel onvrede, woede en angst. 

We zijn niet voor de vluchtelingen maar voor ons eigen bestaan het bangst. 
*.* 

Ieder mens heeft recht op een bestaan, 
als mensen maar niet alleen in gods zon willen staan. 

*.* 
Mannen en vrouwen zijn niet voor niets geschapen, 

zij kunnen gezamenlijk de wereld weer beter maken. 
*.* 

Niet mannen boven vrouwen dan is het weer macht, 
we hebben elkaar al genoeg ellende gebracht. 

*.* 
Stop met wapens , het kost bakken met geld, 

je kan ervan eten en bouwen en geeft meer voldoening dan geweld. 
*.* 

De zon is voor één ieder , niemand kan dit ontkennen, 
alleen het ego vindt het moeilijk hieraan te wennen. 

*.* 
Ieder mens wil het gevoel hebben waardevol te zijn, 

een IS strijder heeft ook zijn onverwerkte pijn. 
*.* 

We zijn één en niet voor niets hier op aard, 
en zijn allemaal de moeite waard. 

*.* 
Laten we beginnen in dit nieuwe jaar , 

de wereld te redden met elkaar. 
*.* 

 
 
 

                                                                                               Een verontruste burger 





LIEDJESMIDDEG 
2019

Aostrumse artiesten strieje 
um de felbegiërde titel:

Baeste Aostrumse 
Liedje 2018

+

Orde van verdienste uutreiking án 
Nellie van Soest 

zòndág 7 jannewarie - start 14.00 uur - D’n oesterham



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



Daarom

• Komt bij u thuis.
• Deskundig en eerlijk advies.
• Lokaliseren en oplossen van problemen.
• Alles wordt voor u aangesloten en ingesteld.
• Ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar.
•• Alles voor bedrijf, thuis, auto of boot.

                 info@in2sound.nl | Tel: 06-14653208

                      Activiteitenkalender   2019 
                      Kijk voor de Digitale kalender op: www.dorpsraadoostrum.nl/kalender
  

JANUARI  
  
2 Inloopmorgen KBO
6 Liedjesmiddag (D’n Oesterham) De Karklingel
9 Inloopmorgen KBO
12 Prinsebal (D’n Oesterham) De Karklingel
13 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
14 Creamiddag & Bewegen KBO
16 Museum Plus Bus KBO
16 Inloopmorgen KBO
20 Jeugdprinsebal (D’n Oesterham) De Karklingel
21 Computeren KBO
23 Inloopmorgen KBO
27 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
28 Creamiddag & Bewegen KBO
30 Inloopmorgen KBO
  

FEBRUARI  
  
2 Snert-toernooi TCO
2 Klingelbal (D’n Oesterham) De Karklingel
4 Computeren KBO
6 Inloopmorgen KBO
9 Jeugdzitting De Karklingel
10 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
11 Creamiddag & Bewegen KBO
12 Kienen KBO
13 Inloopmorgen KBO
13 Tafelkoor ‘De Liederen Tafel’ De Zonnebloem
20 Jaarvergadering De Zonnebloem
20 Inloopmorgen KBO
21 Carnavalsavond KBO
22 Receptie Jeugdprins (in de BIT) De Karklingel
23 Krantverkoop De Karklingel
24 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum 



Jeugdzitting 2019

Pruuf Mar
Lizanne Arts

enjoy !

En misschien wel jij!

9 februari 2019

Kan jij heel goed dansen, zingen, goochelen, moppen tappen of misschien wel iets 
heel anders? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Meldt je snel aan via jeugdcarnaval@karklingels.nl of het aanmeldstrookje.
      en wie weet sta jij op het podium tussen deze toppers.

Vanaf groep 5



 

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 14 januari 2019 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. 
 
In januari is het thema: Partner in balans. 
Partner in balans is de naam van een cursus die speciaal is ontwikkeld voor mantelzorgers van 

mensen met geheugenproblemen. Gastspreker is Hannah Christie, wetenschappelijk onderzoeker en werkzaam bij 
Alzheimer Centrum Limburg. 
 

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 en u hoeft zich hiervoor niet aan te melden. 
 

Voor meer info kunt u bellen met de avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray, Joke Halmans, ☎ 06-53730515. 
 

 Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan 
daarvoor op 7 januari 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. Chauffeurs met rijbewijs C/D/E betalen € 55.                                                              
De volgende keuring zal zijn op maandag 4 februari. 

 

 

 

KERSTBOOMVERZAMELING!! 
 
Vanaf donderdag 27 december tot en met vrijdag 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 
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KBO   JAARPROGRAMMA 2019 
  
JANUARI  
  
2 Inloopmorgen 
9 Inloopmorgen 
14 Creamiddag & Bewegen 
15 Kienen 
16 Inloopmorgen 
16 Museum PlusBus 
21 Computeren 
23 Inloopmorgen 
28 Creamiddag & Bewegen 
30 Inloopmorgen 
  

FEBRUARI  
  
4 Computeren 
6 Inloopmorgen 
11 Creamiddag & Bewegen 
12 Kienen 
13 Inloopmorgen 
14 1 tegen 100 
18 Computeren 
20 Inloopmorgen 
21 Carnavalsavond 
25 Creamiddag & Bewegen 
27 Inloopmorgen 
  

MAART  
  
6 Inloopmorgen 
11 Creamiddag & Bewegen 
12 Kienen 
13 Inloopmorgen 
18 Computeren 
19 Jaarvergadering 
20 Inloopmorgen 
20 Smakt (3-dorpen) 
25 Creamiddag & Bewegen 
27 Inloopmorgen 
  

APRIL  
  

2 Fietstocht 
3 Inloopmorgen 
8 Computeren 
9 Kienen 
10 Inloopmorgen 
11 Lentewandeling 
15 Creamiddag & Bewegen 
17 Inloopmorgen 
24 Inloopmorgen 
29 Creamiddag & Bewegen 
  

MEI  
  

6 Computeren 
8 Inloopmorgen 
10 Kasteel "De Keverberg" (Kessel) 
13 Creamiddag & Bewegen 
14 Kienen 

15 Inloopmorgen 
22 Inloopmorgen 
27 Creamiddag & Bewegen 
28 Fietstocht met Picknick 
29 Inloopmorgen 
  

JUNI  
  
4 Excursie "Mooder Maas" 
5 Inloopmorgen 
11 Kienen 
12 Inloopmorgen 
12 Midgetgolf (3-dorpen) 
19 Inloopmorgen 
20 Zomerdagreis (3-dorpen) 
26 Inloopmorgen 
  

JULI  
  
27 Jeu de Boules (3-dorpen) 
  

AUGUSTUS  
  

6 Kevelaer (3-dorpen) 
  

SEPTEMBER  
  
1 t/m 4 Meerdaagse reis (3-dorpen) 
9 Creamiddag & Bewegen 
10 Kermisfietstocht 
11 Inloopmorgen 
17 Kienen 
18 Inloopmorgen 
23 Creamiddag & Bewegen 
25 Inloopmorgen 
30 Marciënne (Breifabriek) 
  

NOVEMBER  
  
4 Creamiddag & Bewegen 
5 Themamiddag Diëtiek 
6 Inloopmorgen 
11 Computeren 
12 Kienen 
13 Inloopmorgen 
18 Creamiddag & Bewegen 
20 Inloopmorgen 
25 Computeren 
27 Inloopmorgen 
  

DECEMBER  
  

2 Creamiddag & Bewegen 
4 Inloopmorgen 
9 Computeren 
10 Kienen 
 Kerstviering 
16 Creamiddag & Bewegen 
18 Inloopmorgen 



“ 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


