
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Sprookjesaechtig Prinsebal vur Prins Luuk 1E 
 

Luuk Gielens (32) is 
zaoterdág 12 jannewarie 
benuumd tot Prins van 
Aostrum, Lull en d’n 
Boshuuze. Mit zien 
Adjudante Lennart Peeters 
(32) en Willem Verheijen 
(32) en Nar Wietse 
Reijnders (32) án zien zie 
göt Prins Luuk mit 
loeiende sirenes dit 
vastelaovesseizoen ien. 
 

Ien enne sprookjesaechtige 
en bomvolle Oesterham 
wieër d’r zóas âltied urst 
áfscheid genome van ut 
âlde kwartet. Prins Roy I en 
zien manne wiere 
uutgezwaaid dur alle 
ánwezige meense. Uut en 
uutgelekt filmke bleek 
vervolges dat Roy högger 

op wooj. Enne coup op de Paus was ut doel, mar gelukkig ware d’r en hoeëp Kardinale, Misdienaars, Zwitserse gardisten 
en ândere geluuëvege die hier en stökske vur kòsse staeke. Uutaendelek gaaf Maria de wiēze raod um Roy vur te drage 
beej de Âld Aostrumse Prinse (AAP), die ien rang hieël dicht beej de Paus stón. Nódat dit advies wieër aovergenome, 
wieër Roy gedöpt en òpgenome binne de AAP. 
 

De aovend ging Prinsloos aover ien ut thema van 1001 Nâchte. As kiender nie kunne slaope wert d’r nog wel aens én 
verhaaltje vurgelaeze. Zoeë ok dizze aovend... 
Ut verhaal ging aover Aladdin dén op zuuk was nor én wonderlâmp. Aladdin haaj opdracht gekrege van zien oeëm um 
de wonderlâmp te gaon zuuke en mit te neme. En hoewel Aladdin nie án de lâmp moog komme, deuj heej dat toch. De 
Geest kwaam uut de lâmp en kòs drie wense ien vervulling laote gaon. Dur wat miscommunicatie en onhendigheid van 
Aladdin ginge d’r twieë wense verlore. De laeste wens was dat Aladdin Prins wooj werre, már vurdat heej dat kòs 
uutspraeke wier heej ontvoerd dur de rovers die ontslage ware dur Alibaba. De rovers wòn zelf namelek gaer Prins zien. 
De Geest prebieërde dit te vurkomme dur zichzelf as Prins uut te roepe, már an alle consternasie kwaam én aend toen 
Vorst Bart ut aovernoom en Luuk uutriep as neeje Prins van de Karklingels! 
De vrollie van ut kersverse Kwartet wiere op ut podium gehald, waornao ut voltallige Kwartet geienstallieërd kòs werre. 
Nao enne vurige openingsspeech van Prins Luuk liēp ut podium leeg en de zaal nog voller. Ut was enne mojje aovend 
mit én vlammend en fantastisch optreeje van Naachtwaerk. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

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 26 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)

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

servicepunt
oostrum

21 jan. 20.00u. Repetitie orkest

23 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

9 febr. Inzamelen oud papier

23 febr. Inzamelen oud papier



Zondag 20 jan. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Herenkoor)   

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

Dinsdag 22 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.             
  

 

Lezing Vogeltrek, een mysterie ontrafeld 
 
IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 21 januari een lezing over het mysterie 
van de vogeltrek. De lezing start om 20:00 uur in zaal de Kemphaan, Kennedyplein 1 in 

Venray en wordt verzorgd door Koen Leysen. De lezing is gratis voor leden van IVN-Geijsteren-Venray.                                    
Niet-leden betalen een bijdrage van € 3. 

 
Leysen wijdt deelnemers op een onderhoudende manier in, 
in één van de boeiendste natuurfenomenen van de natuur: 
het wonder van de vogeltrek. Pas in de loop van de vorige 
eeuw heeft men een goed deel van dit mysterie weten te 
ontrafelen. Hoe slagen vogels erin om hun doel te 
bereiken? Wat is haasje-over-trek? Wat bedoelt men met 
de grote-cirkelroute? En hoe bereiden vogels zich voor op 
de hachelijke onderneming die de vogeltrek voor hen is? 
 
Leysen maakt inzichtelijk wanneer de vogels trekken en met 
welke problemen ze onderweg af te rekenen hebben.               
Ook geeft hij een boeiend overzicht van de verschillende 
methoden om vogeltrek tee onderzoeken, van het klassieke 
ringwerk tot het nieuwste van het nieuwste: een apparaatje 
van amper 1gram dat zelfs bij zangvogeltjes kan worden 
gebruikt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





                       

 
 

 
 
 

 
Uitnodiging thema-avond op dinsdag 12 februari om 20.00 uur: 

 
Beste inwoners van Oostrum, 
 
Graag nodigen we u uit voor de openbare thema-avond van de Dorpsraad. 
Op deze avond zal Harm Wijgergangs, directeur STEVIG en zorgcentrale Dichterbij, samen 
met een cliënt en begeleider u volledig informeren over STEVIG. STEVIG helpt mensen met 
een licht verstandelijke beperking en een gedragsstoornis, maar biedt ook forensische zorg. 
Dit is de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische 
gedragsstoornis, die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht.  
In Oostrum zijn 2 behandellocaties, t.w. Wanssumseweg 14 en Mgr. Hanssenstraat 57-59. 
 
Ook altijd de vragen gesteld: 
 

 Welke mensen worden daar op de Wanssumseweg behandeld ? 
 Waarvoor worden ze zoal behandeld ? 
 Gaan cliënten vanuit de forensische zorg uiteindelijk ook resocialiseren en waar 

gebeurd dit dan ? 
 Werkt STEVIG samen met de TBS kliniek en hoe ziet de samenwerking er precies uit ? 

 
Op al deze vragen zult u deze avond antwoord krijgen.  
 

Dus maak maar alvast ruimte in uw agenda. 
 
Graag zien we u allen op dinsdag 12 februari om 20.00 uur in D’n Oesterham!!! 
 
                                                      

Wie heeft er een bosje sleutels gevonden? 

 

 

 

 

Graag even een belletje naar ☎ 06 -11 17 62 08 

 



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



Filmavond op dinsdag 12 februari 2019 
 

Het is een van de populairste ledenactiviteiten van de laatste jaren: de filmavond!  
Dit jaar de film “Mary Queen of Scots”. 
 
Het verhaal is geïnspireerd op het bewogen leven van misschien wel de bekendste 
Schotse monarch, Mary Stuart.  
 
Saoirse Ronan vertolkt de rol van de charismatische Schotse koningin wiens turbulente 
leven op het hakblok eindigt. Op haar zestiende trouwt Mary en wordt zij koningin van 
Frankrijk. Twee jaar later overlijdt haar man. De druk om te hertrouwen is groot. Daarom 
keert koningin Mary terug naar haar geboorteland Schotland om de troon op te eisen. Het 
land staat echter onder het bewind van de Engelse Koningin Elizabeth. De twee jonge 
koninginnen kijken zowel met angst als met fascinatie tegen elkaar op. Ze zijn rivalen op 
het gebied van macht en liefde.  
 
Waar en wanneer? 
De filmavond is op dinsdag 12 februari 2019 om 19.30 uur in: 

  Luxor Theater Venray 
 

Programma 
Vanaf 19.00 uur: Ontvangst met koffie/ thee en iets lekkers 
19.30 uur:  Filmvoorstelling 
± 20.30 uur:  Pauze met een drankje en iets te knabbelen 
± 22.00 uur:  Einde filmavond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanmeldingen via de afdeling! 
Leden kunnen zich tot uiterlijk woensdag 23 januari 2019 aanmelden bij het 
afdelingssecretariaat. Zowel leden als vrouwelijke niet-leden zijn welkom; leden betalen 
€12,00 en niet-leden €15,00, dat is inclusief koffie/thee vooraf en een consumptie in de 
pauze. De kosten betalen de leden aan het afdelingssecretariaat op IBANnr. NL89Rabo 
01400.93.613 o.v.v. je naam en adres.. Entreekaarten worden vooraf naar de afdelingen 
gestuurd, die voor verspreiding zorgen. Bij annulering betaalt degene de volledige kosten.  
 
 
Luxor Theater Venray 
Schouwburgplein 11 
5801 BV Venray 
Betaald parkeren in omgeving 



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



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





Jeugdprinsenbal
2019

Zòndág 20 Jannewarie
      Ien D’n Oesterham

De Sultan van Aostrum Zuūkt 
de neeje Kroeënprins.

  Kòm ok nor' t  paleis en belaef ' t  mit!!

14:11 uur



077-320 9700

www.vanleendertbv.nl

 



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

JANUARI  
  
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
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
24	 Receptie	Prins	 De	Karklingel
25	 Creamiddag	&	Bewegen	 KBO
27	 Inloopmorgen	 KBO
27	 Etentje	Valuascollege	Venlo	 Zijactief
  

MAART  
  
2-5	 Carnaval	 De	Karklingel
6	 Inloopmorgen	 KBO
7 Jaarvergadering TCO
10	 Gezellig	Zondagmiddag	(14.00	-	16.00)	in	de	Watermolen	 Servicepunt	Oostrum
11	 Creamiddag	&	Bewegen	 KBO
12	 Quiz	 ZijActief
12	 Kienen	 KBO
13	 Inloopmorgen	 KBO
16	 Lente-toernooi	 TCO
17	 Rommelmarkt	 SMT
18	 Computeren	 KBO
19	 Jaarvergadering	 KBO
20	 Inloopmorgen	 KBO	



“ 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

 

Tijdens de subtop wedstrijd in Beuningen op 8 januari behaalde Jeanine Huijbers             
met haar paard Espresso tweemaal een 2e prijs met 65,07% en 66%. 
De combinatie kwam uit in de klasse ZZ-Zwaar. 
 

 

 



 

 

                                      

 Crea – middagen 2019 
 

DATUM   ACTIVITEIT             ORGANISATIE 
 

14 januari Naaldenmapje Greet Bonte  

28 januari Naaldenmapje Greet Bonte  

11 februari Etagère van porselein Rieky Emons, Tiny Kreutz 

25 februari Krans van waterballon Tonny Duyn, Tiny Kreutz 

11 maart Paaskaart Annelies Joosten 

25 maart Kuikentje van dennenappels Tonny Duyn 

15 april Foto op hout Ank Kamerman 

29 april Foto op hout Ank Kamerman 

13 mei  Steen versieren Linda Bolten  

27 mei Mandela kleuren Linda Bolten, Els Hermsen 

9 september Sok-popjes Tonny Duyn  

23 september Pompoen versieren Rieky Emons , Tiny Kreutz 

7 oktober Pinda mannetje Toos Linskens, Maria v.d. Boogaard 

21 oktober Kerstbal van kerstkaarten Greet Bonte 

4 november Kerstbal van Kerstkaarten Greet Bonte 

18 november Kerstkaart Annelies Joosten 

2 december Kerstversiering Toos Linskens, Maria v.d. Boogaard 

16 december         ?  

       

Dit is het voorlopig programma van de crea-middagen in 2019. 

Wijzigingen onder voorbehoud. 

De crea-middagen starten om 14.15 uur in de Watermolen. 

Voor die tijd kunt u vanaf 13.30 – 14.00 uur deelnemen aan:                                                                                                                   
MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN o.l.v. Netty Jeucken. 

Voor informatie en/of opgave kunt u terecht bij Els Hermsen, ☎ 0478-511405 of 06 38 41 77 11 

U kunt dit artikel bewaren of: 

De activiteit per middag wordt ook vermeld in de activiteitenkalender op de website!! 
www.kbo-oostrum.nl 




