
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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!!! 
 
                                                      



 
 

 

 

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  9  Februari 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)

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

servicepunt
oostrum

4 febr. 20.00u. Repetitie orkest

6 febr. 13.30u. Repetitie Music for Life

15.30u. Leerlingen slagwerk volgens planning

 19.00u. Repetitie Hit-it

 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

9 febr. Inzamelen oud papier

23 febr. Inzamelen oud papier



Zondag 3 feb. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (samenzang) met Blasiuszegen    
 en zegening en uitreiking van de Maria Lichtmiskaarsen!   

 zeswekendienst voor Geert Camps, Nel Camps-van Vegchel,
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  

Dinsdag 5 feb.  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 28 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. 

 





  
                                     Secretariaat: 
                                       Binnenhof 5 5807 BV Oostrum 
                             Tel. 0478 – 586052 / 06 48450389 
                             Email: secr.kbo.oostrum@hotmail.com 
                               www.kbo-oostrum.nl  

   
 

Donderdagmiddag 14 februari 

1 tegen 100 
 
 
 
 
 

 
 
 

voor alle leden van de KBO Oostrum 
Tijd: 14.00 uur – 16.30 uur 

Locatie: de Watermolen 
 

• Samen zijn onder het genot van koffie / thee. 

• Spel: 1 tegen 100 met vragen, die iedereen kan beantwoorden. 

• Gezellige, leerzame maar vooral ontspannende middag. 

 

Kom op 14 februari naar de Watermolen! 

 

         Bestuur KBO Oostrum       

Opgave: vóór 10 februari  bij Joop Bus, 
per mail: joopbus@home.nl 





KLINGELBAL
2019

Bouwvakkersbal ien de 
neeje Oesterham!

Mit 

Pruuf Mar 
en òs aege 

Rokkers
Priës vur de baest verkleejde 
bouwvakkers ien de káttegorieje:
ieënlinge, duo’s en groepe

Zaoterdag 2 fibberwarie - start 20.11 uur - D’n oesterham



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



 

 

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 06-22 79 99 21 
 
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: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
☎ ……………………………………………………………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:            O JAO  O NAE 
 
Dieëlname òptocht Venrooj:      O JAO O NAE  
 
Biezònderheje: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



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
 



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



077-320 9700

www.vanleendertbv.nl

 



 
 

 Training Puber in huis 
 
 

Een puber is niet altijd een gemakkelijke huisgenoot. Ouders kunnen zich machteloos voelen of misschien geen grip meer 
hebben op hun puber. De training Puber in huis richt zich op ouders die vragen hebben over de opvoeding van pubers en 
lichte opvoedingsondersteuning willen in de dagelijkse gang van zaken. Ouders worden gestimuleerd en krijgen handvatten 
om hun eigen opvoedingsvaardigheden te verstevigen en te vergroten. Er worden actuele situaties besproken en geoefend. 
In deze training komt ook theorie over de puberteitsfase aan bod. De training bestaat uit drie avonden van twee uur. 
 

Voor wie: Ouders van pubers uit de gemeente Venray, Venlo, Horst aan de Maas, Beesel en Mook en Middelaar. 
Wat: Training Puber in huis 
Waar: Blerick (locatie nader te bepalen) 

Wanneer: dinsdag 2 april, 16 april en 23 april van 19.00 tot 21.00 uur. 
 

Informatie en aanmelden:  
Er zijn geen kosten aan de training verbonden.          
Aanmelden kan tot 19 maart. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yvonne Imming via groepswerk@synthese.nl 
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving. 
 

          Rijbewijskeuringen in De Kemphaan  

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan 
daarvoor op 4 februari 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 maart. 

 

 

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

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
20 Smakt (3-dorpen) KBO
21 Dag voor Alleengaanden  (ZijActief	Roermond)	 ZijActief
23	 Potgrondactie	 SMT
24 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
25 Creamiddag & Bewegen KBO
27 Inloopmorgen KBO
28	 Rondleiding	(JUMBO)	 ZijActief
29 Wandeling Genooy KBO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenne Verrijdt is zondag in Merselo 3de geworden in haar klasse tijdens de Limburgse kampioenschappen. 



“ 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



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Mit optreejes van “van aege bojjum” o.a. 

                                       Ut Göt ,     

        Dansgroep Enjoy,  

      Noud, Steef en Rik (Gielens),  

     Helga en Lizan met U.H.B.O.   

      Winnaars liedjesmiddag “Bierbrave”    

     

       TONPRAOTERS UIT DE REGIO 

     Buut van Hans Keeris (als Gerrit Zalm met viskraam) 

      Aldje Hendrix (als Neppie Kraft) 

     Buut van Frans Bevers  (is supermarkt begonnen) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

©”DE VALK” 


