
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Deze uitgave van het Oostrum’s Weekblad wordt huis aan huis in Oostrum aangeboden.  
 

Wij wensen u allen een 
goed, gezond en gelukkig 2019! 

 
 
Tevens willen wij u graag, voor zover u nog niet op de hoogte was, informeren over de Dorpsraad en het 
Oostrum's Weekblad.  
 
De dorpsraad bestaat momenteel uit een groep van 9 mensen.                                                                                            
Afgelopen jaar zijn 3 nieuwe enthousiaste mensen lid geworden.  
Regelmatig is er een openbare vergadering of wordt er een thema avond georganiseerd in gemeenschapshuis 
D’n Oesterham. De uitnodiging hiervan vindt u telkens in het Oostrum’s Weekblad of op onze website 
www.dorpsraadoostrum.nl. Natuurlijk kunt u kunt ons ook volgen via Twitter en Facebook. 
 
Heeft u als inwoner van Oostrum nog geen abonnement op dit weekblad en mocht u na het lezen van deze 
uitgave belangstelling hebben om informatie over Oostrum te blijven ontvangen dan kunt u zich, voor € 12,50 
per jaar, abonneren middels de machtiging elders in dit blad. Heeft u hierover nog vragen dan kunt u contact 
opnemen met dhr. R. Arts, via financieel.weekblad@dorpsraadoostrum.nl of  ☎ 06-51269958 
 
Wist u dat u het Oostrum's Weekblad GRATIS digitaal kunt ontvangen?                                                                                        
Dit kan echter alleen in combinatie met de papieren versie.                                                                                                      
U kunt zich hiervoor aanmelden via http://eepurl.com/73Tmr o.v.v. uw naam en adresgegevens. 
 
 
 
 
 
 

             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 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

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

12 jan. 09.00u. Inzamelen oud papier

14 jan. 20.00u. Repetitie orkest

16 jan. 13.30u. Repetitie Music for Life

15.30u. Leerlingen slagwerk volgens planning

 19.00u. Repetitie Hit-it

 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

26 jan.  Inzamelen oud papier



 

 GEZELLIG ZONDAGMIDDAG 
     Aanstaande zondagmiddag is de Watermolen weer geopend tussen 14.00 en 16.00 uur.  

  

 Ben je met je kinderen of kleinkinderen op het fort, loop gerust binnen voor een kop koffie of iets fris.  
 Wil je méér dan een blokje om, de Watermolen is een mooi rustpunt. 
 Ook als je zin hebt in een spel of gewoon een praatje ben je van harte welkom. 
 Kijk in de activiteitenkalender voor de data. 
 

           Hopelijk tot ziens. 
 

 

 

 

Zondag 13 jan. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Gemengd Koor) 

 jaardienst overleden ouders Graat-Verhaag en familie,  
 jaardienst Lien Rutten-Kessels en overleden familie, 
 overleden ouders Jacques en Suzanne Joosten-Tax en overleden familie, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  

Dinsdag 15 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 08.00 uur	op	te	geven	bij	vicevoorzitter
 Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  0478-584031.    

                

 1 BOS SLEUTELS

  INFO: 06-14245600





 

Muziekvereniging SMT Oostrum is een levendige vereniging, 
bestaande uit een orkest, slagwerkgroep, jeugdslagwerkgroep                       
Hit-it, muziekgroep voor ouderen (Music for Life) en samen met                  
enkele andere muziekverenigingen een opleidingsorkest No Limit. 
 

Met trots en enthousiasme houden we graag het muzikale                                                     
en sociale aspect hoog in het vaandel. 

 
Aktiviteiten tot aan de zomervakantie: 
 
 

03 maart opluistering carnavalsmis (ensemble) en deelname aan carnavalsoptocht in Oostrum 
17 maart rommelmarkt 
23 maart potgrondaktie 
24 maart optreden opleidingsorkest No Limit en gezamenlijke jeugdslagwerkers Oirlo, Oostrum en Leunen in           
      schouwburg Venray 
30 en 31 maart organiseert SMT in Oostrum het solisten- en ensemblefestival van de Muziekfederatie Venray 

12 mei begeleiding door slagwerkgroep van communicanten naar de kerk 

12 mei Oetblaoze: De Limburgse Ambassadeur van de Blaosmuziek staat tijdens zijn laatste tour bij schouwburg 
Venray op de planken samen met muziekvereniging SMT uit Oostrum gedirigeerd door Henk Houben. In deze unieke 
samenwerking worden zowel Gé’s nieuwe nummers gespeeld als zijn veel geprezen successen, waaronder Blaosmuziek 
en d’n Haof. In Gé’s prachtige liedjes krijgt je alle klankkleuren van het orkest te horen, van zachte harmonieën tot 
overweldigende tutti. Dit is een voorstelling die je raakt én omverblaast. Kaarten verkrijgbaar via de schouwburg 
19 mei opluistering Mariaviering 
16 juni deelname aan defilé Avondvierdaagse Venray 
01 juli seizoensafsluiting 
 

 
Serenades 
 
De harmonie brengt op verzoek serenades bij bijzondere gelegenheden voor inwoners van Oostrum zoals 50-jarige 
bruiloft (of meer), toekenning Koninklijke of Kerkelijke onderscheiding, bereiken  
90-jarige leeftijd. En voor verenigingen bij jubilea van 40 jaar en meer en bij behaalde kampioenschappen van een 
hoogste elftal of team bij een te houden receptie. 
Een verzoek voor een serenade kan gedaan worden bij het secretariaat van de harmonie. 
 

 
Inzamelen oud papier 
 
Elk 2 weken wordt er op zaterdag tussen 09.00-12.00u. oud papier ingezameld op de parkeerplaats bij het  
Allemanscafé. De inzameling vindt plaats op elke zaterdag met een even week nummer. De eerste inzameling in 2019             
is op 12 januari. Inzamelingsdagen worden ook steeds gepubliceerd in het Oostrums Weekblad. 
 

Tot slot mocht u interesse hebben om samen met ons muziek te maken kijk dan voor meer informatie op onze website 
of neem kontakt met ons op. 
 

Website: www.smtoostrum.nl  Mail: secretaris@smtoostrum.nl  
 





                    

 
 

Digitaal informeren van omwonenden over werkzaamheden 

Beste inwoners van Oostrum, 
 
ProRail zorgt voor een veilig, betrouwbaar, punctueel en duurzaam spoor. Daarom onderhouden en vernieuwen we 
continu het spoor, de wissels en de stations. Bij (nachtelijke) werkzaamheden informeert ProRail de omwonenden van 
het spoor. Dit deden we met een huis-aan-huis bewonersbrief. Maar net als vele andere organisaties stopt ProRail met 
het sturen van huis-aan-huis brieven en stappen we over op digitale communicatie. Digitale communicatie is efficiënter, 
sneller en duurzamer. 

Hoe werkt het? 

Omwonenden kunnen zich aanmelden via https://mijnprorail.prorail.nl (let op: mogelijk vanaf 8 januari). Hier vullen zij 
hun gegevens in. Telkens als er werkzaamheden in de buurt zijn gepland, sturen we twee weken voor aanvang een e-
mail. Hierin staat een gedetailleerd overzicht van het spoorwerk en wat dat voor een omwonende kan betekenen. Bij 
spoedwerkzaamheden sturen we extra mails. Dit kan tot op het laatste moment. 

 

Mailadressen worden vanzelfsprekend uitsluitend gebruikt voor het communiceren over werkzaamheden van of in 
opdracht van ProRail. Als omwonenden geen gebruik kunnen maken van deze e-mailservice kunnen ze iemand anders 
vragen dit voor hen te doen. Of ze kunnen zich aanmelden voor een papieren brief die maandelijks wordt verstuurd met 
de belangrijkste werkzaamheden. Daarnaast bestaat er altijd de mogelijkheid om zelf via www.prorail.nl/spoorwerk te 
kijken welke werkzaamheden er de komende maand aan het spoor plaatsvinden. Veranderen er grote zaken aan het 
spoor dan passen wij overigens nog steeds verschillende communicatiemiddelen toe, zoals bijvoorbeeld 
informatieavonden of papieren bewonersbrieven.   

 

Wat vragen wij aan u? 

 

Het kan voor omwonenden een omschakeling zijn. Wij zetten daarom diverse middelen in om omwonenden te 
attenderen en te stimuleren om zich aan te melden voor de digitale informatie. Alle hulp hierbij kunnen wij goed 
gebruiken. Daarom zouden wij u willen vragen om op uw website ook aandacht aan dit onderwerp te besteden en ook 
nieuwe bewoners te wijzen op het aanmelden via onze website: https://mijnprorail.prorail.nl. 

 

Heeft u vragen?  

Op de website www.prorail.nl/spoorwerk vindt u nadere informatie, waaronder een document met veel gestelde 
vragen. 

Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 





 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.  
  
 

Jaarvergadering met kienen. 
 
 
Datum:  dinsdag 15 januari 2019 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang:  19.30 uur. 

 
 
Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de jaarvergadering met kienen. 
Ook nieuwe leden zijn hartelijk welkom. 
 
Na alle officiële handelingen en huldiging van de jubilarissen                                                                                                                                
gaan we de avond voortzetten  met de jaarlijks terugkerende                                                                                                              
gezellige kienavond met wederom schitterende prijzen. 
 
Mogen wij ook op uw komst rekenen! 
 
Namens het bestuur tot ziens in D’n Oesterham op dinsdag 15 januari 2019. 
 
 
 
 
                      
          
 
 
 
 
 

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

JANUARI  
  
12	 Prinsebal	(D’n	Oesterham)	 De	Karklingel
13	 Gezellig	Zondagmiddag	(14.00	-	16.00)	in	de	Watermolen	 Servicepunt	Oostrum
14	 Creamiddag	&	Bewegen	 KBO
15	 Jaarvergadering	&	Kienen	 ZijActief
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
31 Slaapproblemen	(Lezing)	 ZijActief
  

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
12	 Film	“Mary	Queen	of	Scots”	in	Venray		(ZijActief	Roermond)	 Zijactief	



Fysiotherapie

Wij zijn gespecialiseerd in:
• Manueel therapie
• Sportfysiotherapie 
• Geriatriefysiotherapie
• Oncologie
• Oedeemtherapie (lymfedrainage)
• McKenzie therapie
•  Hoofdpijnbehandeling 
 Watson Headache® 
 Approach

• Handtherapie
• Neurologie / NDT
• Parkinson
• COPD
• Kinesiotaping
• Claudicatio Intermittens   
 (etalagebenen)

Bel of mail gerust om 
een afspraak te plannen

Mgr. Hanssenstraat 20 
5807 BD Oostrum

0478 855 925
info@vita-compleet.nl
www.vita-compleet.nl

O N D E R D E E L  V A N  V I T A  C O M P L E E T

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

Voor woonkamer, keuken of hal.
Met of zonder vloerverwarming.
Groot assortiment vloertegels.

Nieuwe Tegelvloer?  

En…. Gelegd door onze eigen tegelzetters!



 

ÂLd AoStRUmSe 
PrINse 
OP AuDIënTIe
PAus 
FrANciScUS

zaOTerDAg 12 jaNnEWarIe
20:1 uUr
D'n OesTErHam

wWw.KarKlINgeLs.Nl



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
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Tarieven 
Oostrum’s Weekblad 

 
 
De abonnementskosten zijn € 12,50 per jaar mits u gebruik maakt van automatische incasso van dit 
abonnementsgeld. 
Betaalt u op een andere wijze dan bedraagt het abonnement € 15,-- zijnde € 12,50 + € 2,50 
administratiekosten. 
Maakt u nog geen gebruik van automatische incasso of wilt u zich abonneren, dan kunt u het formulier 
verderop in dit blad invullen en inleveren op genoemd adres. 
 
Voor Oostrumse verenigingen/stichtingen gelden de volgende tarieven: 
  1/8 A4 € 0,50 
 ¼  A4  € 1,00 
 ½  A4  € 2,00 
 1 A4    € 4,00 
Voor de verenigingstarieven geldt echter een vrije voet van € 25,00 per half jaar. Op de halfjaarlijkse factuur 
wordt een bedrag tot € 25,00 in mindering gebracht. Verenigingen met een besteding tot € 25,00 hoeven dus 
niet te betalen voor hun publicaties, de overige verenigingen krijgen een korting van € 25,00. 
 
Voor niet Oostrumse verenigingen/stichtingen gelden de volgende tarieven (mits informatief en niet 
commercieel): 

1/8 A4 € 0,50 
 ¼  A4  € 1,00 
 ½  A4  € 2,00 
 1 A4    € 4,00 
Hiervoor geldt een vrije voet van € 10,00 per half jaar. 
 
Voor advertentietarieven geldt het volgende: 
U als abonnee mag nog steeds gratis adverteren onder de volgende voorwaarden,  
uw advertentie is: 

 niet commercieel  
 niet politiek 
 niet anoniem, opgave van een advertentie kan alleen onder vermelding van uw naam, adres en 

telefoonnummer. 
 een geboorte, huwelijks- of overlijdensbericht. 
 

Voor advertenties die aan genoemde voorwaarden niet voldoen gelden de volgende tarieven,  
deze dienen direct bij plaatsing te worden voldaan: 

1/8 A4 €   5,-- 
 ¼ A4 € 10,-- 
 ½ A4 € 15,-- 
 1 A4 € 30,-- 
 
Sluiting aan te leveren kopij: zaterdag 18.00 uur 
 
E-mail: weekblad@dorpsraadoostrum.nl 
 
Redactie adres: 
 
G. Smedts 
Valkenkampstraat 14, 
5807 AN Oostrum 
Tel: 0478-584642 
 






Doorlopende machtiging                            S€PA.          

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Dorpsraad Oostrum doorlopende incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven inzake contributies abonnements- 
geld voor het ‘Oostrum’s Weekblad’. Het abonnementsgeld wordt doorlopend (1x per jaar) van uw rekening 
afgeschreven overeenkomstig de opdracht van Stichting Dorpsraad Oostrum. 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

 

Voornaam + Achternaam: …………………………………………………………………………………………. 

Naam Rekeninghouder: …………………………………………………………………………………………. 

Adres:    …………………………………………………………………………………………. 

Postcode:   …………………..  Woonplaats: …………………………………………….... 

E-mailadres:*   …………………………………………………………………………………………. 

Tel:     ……………………………………………..  Land:NL 

Rekeningnummer: [IBAN]: ………………..    …………………………………………………………………….. 

Bankidentificatie [BIC]:* …………………………………………………………………………………………. 

Lidnummer:** . . . . . . . .    

Geboortedatum:*  ……………………………........ 

Plaats en datum:     Handtekening: 

………………………………………………..        ……………………………………………………………….. 

* Niet verplicht ** In te vullen door de administratie 

 
 
   
   



