
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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, (esther.kessels@politie.nl)              

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 

 

                 2019   ROOSTER   2020                                                                                                                                             
             GEZELLIG  ZONDAGMIDDAG

5  Januari

19  Januari

2  Februari

16  Februari

8  Maart

22  Maart 

   Zaterdag  28 December 09.00 - 12.00 
            (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

        INZAMELEN OUD PAPIER

                     LOCATIE: PARKEERPLAATS

                     ‘t ALLEMANSCAÉ

 28 dec. 09.00u. Inzamelen oud papier

Fijne feestdagen 

en de beste wensen 

voor 2020!!!
    Agenda

 11 jan. Inzamelen oud papier

 25 jan.  Inzamelen oud papier



Zondag 29 dec.  9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (samenzang)
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  

Dinsdag 31 dec.  9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)
 uit dankbaarheid voor alle goeds verkregen in het afgelopen jaar 2019! 

Woensdag 1 jan. 2020 Nieuwjaarsdag: 9.30 uur: H. Mis (Pastoor) (samenzang)
 voor zegen, geluk en gezondheid in het nieuwe jaar 2020,
 voor het welzijn van onze parochie Oostrum en voor vrede in de wereld.   

Zondag 5 jan. 2020 9.30 uur: Hoogmis Driekoningen (Pastoor) (Gemengd Koor) 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.   

Dinsdag 7 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, josdebeer47@gmail.com         
   

 BESTE  PAROCHIANEN,             
   

 Hierbij wil het Kerkbestuur van Oostrum U allen hartelijk bedanken voor uw persoonlijke 
	 en	financiële	steun	in	het	afgelopen	jaar	in	het	belang	van	onze	parochie.	Een	bijzonder			
	 woord	van	dank	aan	alle	actieve	en	behulpzame	vrijwilligers	voor	hun	betrokkenheid
 en onmisbare medewerking en inzet.
 Hopelijk kan het Kerkbestuur in 2020 ook weer rekenen op uw trouwe steun en medewerking.  
 
 Het Kerkbestuur wenst U allen 

EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR! 

 Namens	het	Kerkbestuur	van	Oostrum,	Jos	de	Beer,	vicevoorzitter			 	 	 																			
         
                  





                      Activiteitenkalender   2020 
                            Kijk voor de Digitale kalender op: www.dorpsraadoostrum.nl/kalender
  

JANUARI  
  
8 Inloopmorgen KBO
5	 Liedjesmiddag	(D’n	Oesterham)	 De	Karklingels
5 Gezellig Zondagmiddag Servicepunt
11	 Prinsebal	(D’n	Oesterham)	 De	Karklingels
13 Crea/Bewegen KBO
14 Kienen KBO
15 Inloopmorgen KBO
17	 Bezoek	Museum	Psychiatrie	Vnr	 KBO
19	 Jeugdprinsebal	(D’n	Oesterham)	 De	Karklingels
19 Gezellig Zondagmiddag Servicepunt
20 Computeren/Bewegen KBO
22 Inloopmorgen KBO
25	 Klingelbal	(D’n	Oesterham)	 De	Karklingels
26 Optreden bij museum De Locht te Melderslo Aostrumse Zangkompeneej
27 Crea/Bewegen KBO
29 Inloopmorgen KBO
  

FEBRUARI  
  
1	 Snerttoernooi	 TCO
1	 Jeugdzitting	(D’n	Oesterham)	 De	Karkingels
2 Gezellig Zondagmiddag Servicepunt
3 Computeren KBO
5 Inloopmorgen KBO
5 Film 75 jaar Bevrijding DeZonnebloem
10 Crea/Bewegen KBO
11 Kienen KBO
12 Inloopmorgen KBO
13 Carnavalsavond KBO
14	 Receptie	Jeugdprins	(BIT)	 De	Karkingels
15 Krantverkoop De Karkingels
16	 Receptie	Prins	(D’n	Oesterham)	 De	Karkingels
16 Gezellig Zondagmiddag Servicepunt
17 Computeren/Bewegen KBO
19 Inloopmorgen KBO
22/25 Carnaval De Karkingels
26 Inloopmorgen KBO
  

 
 

 

 

 

 

De kerstbomen kunnen vanaf  27-12-2019 t/m 11-1-2020  
ingeleverd worden op het dorpsplein waar de hekken staan. 



 



 Informatiemiddag                  
  Lourdesreizen 2020 
 
Op zondag 19 januari om 15.00 uur is er een informatiemiddag                                 
in het pelgrimshuis in Smakt.                                                                                   
Via een power point presentatie wordt U op de hoogte gebracht 
van de Lourdes reizen en de mogelijkheden. 
Lourdesgroep Maas en Peel gaat in 2020 3 x keer naar Lourdes, 
De busreis is van 18 mei t/m 26 mei, vliegreis 20 mei t/m 25 mei, 
vliegreis 3 t/m 8 september en gezinsbedevaart 
(kinderenbedevaart) 17 t/m 24 oktober.  
Als U CZ verzekerd bent kunt U voor deze reis in aanmerking                 
komen voor een hoge korting. 
Onze reizen  zijn medisch verzorgend en zijn geschikt voor jonge, 
oudere, zieken en gezonde mensen.                                                   
Lourdesgroep Maas en Peel reist onder de vlag van                                                       
“ Het huis voor de Pelgrim”.  
 

Meer informatie is verkrijgbaar bij Cristien Goumans via                                    
☎ (0478)636676 / 0623532814 of kijk op 
www.lourdesgroepmaasenpeel.jouwweb.nl. of kom naar de 
informatie middag. 

 

 





 

 

Als er echt sprookjes 
zouden bestaan 

zou ik voortaan 
als fee door het leven willen gaan 

 

Ik zou alle mensen gelukkig maken 
door ze met mijn toverstokje even aan te raken 

 

Dan zou het overal vrede zijn 
een wereld zonder verdriet en pijn 

 

We hoeven dan ook niet met Kerstmis 
stil te staan bij oorlog en ellende tijdens de nachtmis 

 

Zou dat niet gemakkelijk zijn? 
Alleen maar zonneschijn? 

 

Zijn we voor het hele jaar klaar 
met denken aan elkaar! 

 

Maar sprookjes bestaan niet 
wel eenzaamheid en verdriet, 

oorlog en weet ik het allemaal niet 
 

Denk dus het hele jaar 
en niet alleen met Kerstmis aan elkaar 

 



 

 

  
 
 
LIMBURGS MUSEUM EN MUSEUM VAN BOMMEL VAN DAM VIEREN 75 JAAR BEVRIJDING: 

 
SPECIALE ACTIE VOOR ALLE LIMBURGERS DIE BEVRIJD ZIJN 

 
De tentoonstelling ‘Tekens van vrijheid – Van oorlogsdocumentaire tot Armando’ in het Limburgs Museum 
is vanwege de grote belangstelling extra lang te zien: tot en met 10 mei 2020. Om dit te vieren mag elke 
Limburger voor de helft van de prijs de expo bezoeken, tickets met korting kunnen gekocht worden in 
maand van de 75-jarige bevrijding van de woonplaats.  

 
Het Limburgs Museum en Museum van Bommel van Dam vieren 75 jaar bevrijding samen met de Limburgers. 
Daarom krijgen mensen in de maand dat hun eigen dorp of stad 75 jaar geleden bevrijd werd, 50% korting op 
de koop van een ticket. Alle Limburgers die al bevrijd zijn mogen deze actie in de kerstvakantie verzilveren. 
Wie gebruik wil maken van de actie, vindt zijn kortingscode en de voorwaarden op www.limburgsmuseum.nl. 
De code is alleen online te gebruiken.  
 
ONDERDRUKKING 
In het kader van 75 jaar bevrijding is de indrukwekkende tentoonstelling Tekens van vrijheid te zien. Die toont 
kunstwerken van vlak voor en na de oorlog. Kunstenaars voelden toen, na jaren van onderdrukking en 
censuur, eindelijk weer de vrijheid. Dat zie je terug in de werken van bijvoorbeeld Armando, Ger Lataster, Aad 
de Haas en Tajiri. 
 
FILMS 
Daarnaast zijn er in Tekens van vrijheid films te zien. De beroemde Puinfilm bijvoorbeeld, vol beelden van een 
door bombardementen verwoeste binnenstad van Venlo. Die Puinfilm is na 75 jaar bewerkt: Puinfilm - De 
Remix.  
Drie jonge filmmakers, studenten van het Vista College, maakten in opdracht van het museum korte 
documentaires over wat vrijheid voor hen betekent.  
 
VERLENGD 
De tentoonstelling is gemaakt door het Limburgs Museum en Museum van Bommel van Dam. Vanwege de 
grote belangstelling is de tentoonstelling extra lang te zien: tot en met 10 mei 2020. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

De kerstbomen kunnen vanaf  27-12-2019 t/m 11-1-2020  
ingeleverd worden op het dorpsplein waar de hekken staan. 



 

 

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  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: 
Kees Gommans 06-22180385, Eugene Jacobs 06-29207142  
Mark Broeren 06-22799921 of Bram Verheijen 06-43184665 

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:            O JAO  O NAE 

Dieëlname òptocht Venrooj:    O JAO  O NAE  

Biezònderheje: 

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

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

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



 

Kerstviering Zonnebloem Oicastrum 

 

Op 11 dec waren wij te gast in Gemeenschapshuis    
“De Linde” in Oirlo.  

Wat zag het er feestelijk en gezellig uit.  

De tafels mooi gedekt en er stond een mooi verzorgd, 
heerlijk buffet voor ons klaar, en Iedereen genoot van al 
deze lekkernijen. 

Op de achtergrond werd mooie kerstmuziekmuziek 
gespeeld door Music for Life uit Oostrum.  

Na de pauze kon men muziek nummers aanvragen, 
iedereen kon mee zingen of gewoon er heerlijk van 
genieten.  

Ook was er voldoende gelegenheid om gewoon bij te 
praten met de gasten en vrijwilligers. 

Maar helaas kwam er een einde aan deze mooie middag 
en ging iedereen met een leuk presentje naar huis.  

 

Bedankt iedereen, die dit voor ons allen mogelijk 
heeft gemaakt. 

 

Zonnebloem Oicastrum. 



 Ook in 2020 op donderdagavond tennisles                
  op sportpark “De Spar “ Oostrum. 
 
Ook in 2020 zijn er (behalve juli en augustus) elke donderdagavond tennislessen op onze tennis-
banen, zomer en winter. Deze worden georganiseerd door Tennisclub Oostrum in 

samenwerking met tennisschool Maascourt en gegeven door tennisleraar Mees Roelofs. Fijn voor onze leden maar ook 
nieuwe leden, beginners, gevorderden, jong en oud zijn vanzelfsprekend zeer welkom bij onze tennisclub.                                    
De lessen zijn op donderdagavond, 3 groepen, van 19-20u van 20-21u en van 21-22u. 
 
Voor 2020 staan er 6 lesblokken van elk 5 lessen gepland. 
( onder voorbehoud van voldoende deelname) 
1e. Lesblok 5 lessen, jan-februari, les 1 planning 16 januari, 2 groepen 19.30-20.30u / 20.30-21.30u 
2e. Lesblok 5 lessen, februari- maart, opgeven voor 14 februari 
3e. Lesblok 5 lessen, maart-april, opgeven voor 6 maart 
4e. Lesblok 5 lessen, mei- juni, opgeven voor 1 mei 
5e. Lesblok 5 lessen, sept-oktober, opgeven voor 26 juni ( i.v.m. vakantie) 
6e. Lesblok 5 lessen, oktober-november opgeven voor 18 september. 
 
Voorwaarden voor een optimale kwaliteit van de tennisles: 
Groepsgrootte: 
De lessen komen kwalitatief het best tot hun recht bij een groepsgrootte van minimaal 4 en maximaal 6 personen. 
Naast de aandacht voor de groep is er dan ook voldoende ruimte voor individuele aandacht, zodat iedereen vooruitgang 
kan boeken in zijn of haar tennisvaardigheden.  
Weersomstandigheden: 
Wanneer het stormt, sneeuwt of de banen nat zijn, zal de les worden afgelast en ingehaald. 
 
Overig 
 Begintijdstip, groepsindelingen, aantal lessen per lesblok etc worden bepaald door de tennisleraar en 

lescoördinator. (waar mogelijk natuurlijk in onderling overleg met de totale groep.) 
 Bij blessures of andere reden van afwezigheid (bijv. vakantie) vindt geen restitutie plaats. 
 Voorkeur, om zelf een vervanger te regelen wanneer je niet aanwezig kunt zijn. Bijvoorbeeld een collega deelnemer 

uit een andere groep of iemand van de reservelijst.  
 Wanneer de trainer ziek is, of bij slecht weer, zal de les worden ingehaald.(geen meerkosten) 
 Facturering geschiedt door Maascourt als volgt:  
het les-uurtarief voor 2019 bedroeg €44,00 per uur, gedeeld door aantal deelnemers van je groep, maal het aantal 
lessen van betreffend lesblok. 
 Voorbeeld: 
Lesgroep 6 personen, betaal je 44/6*5= €7,33 maal 5 = € 36,65 voor een lesblok van 5 lessen. 
Lesgroep 5 personen, betaal je 44/5*5= €8,80 maal 5 = €44,00 voor een lesblok van 5 lessen. 
Lesgroep 4* personen, dan betaal je 44/4*5= €11,00 maal 5= €55,00 voor een lesblok van 5 lessen. 
( *bij minder personen in de groep betaal je per uur p/persoon meer, maar krijg je ook meer aandacht) 
Wat mag je verwachten? 
Alle onderdelen van het tennis: warming up, puntentelling, forehand, backhand, volley, service, dropshot, smash, 
voetenwerk, looptechniek, je plaats in het spel, positiespel, zowel voor enkel- als dubbelspel, en aandacht voor je 
individuele wensen/verbeterpunten. Ook aandacht voor wedstrijdles. 
 
Om jaarrond tennislessen te kunnen aanbieden, is planning en tijdige aanmelding noodzakelijk.  
Interesse, aanmelden kan via onderstaande e-mail of app onder vermelding van: 
naam, adres, woonplaats, mobiele telefoonnummer, email en a.u.b. aangeven of je beginnend of gevorderd bent.                 
Na aanmelding volgt er altijd een terugkoppeling. (vol is vol) 
 
Namens T.C.O. 
Sjef van Haeren. 
06-53130766 
sjefvhaeren@home.nl 



  

 
Sociale vaardigheidstraining                                       
voor 9-12 jarigen in Venray 

 
Het is voor kinderen niet altijd eenvoudig om goed om te gaan met anderen, zonder zichzelf weg te cijferen, 
ondergesneeuwd te raken, vaak ruzie te krijgen of last te hebben van verlegenheid. 
 

In de sociale vaardigheidstraining leert het kind zelfbewust om te gaan met anderen, steviger in de schoenen te staan en 
gemakkelijker contact te maken. Door middel van oefeningen, theorie, spellen en toneelstukjes krijgt het kind 
handvatten om beter voor zichzelf op te komen. De training bestaat uit zes bijeenkomsten van anderhalf uur en een 
ouderavond. 
 

Voor wie: Kinderen uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel, Bergen en Mook en Middelaar. 
Wat: Sociale vaardigheidstraining voor 9-12 jarigen 
Waar: Synthese, Leunseweg 51 te Venray 
Wanneer: dinsdag 10, 17, 24 en 31 maart, 7 en 14 april 2020 van 15.45 tot 17.15 uur. Ouderavond: maandag 16 maart 
2020 om 19.30 uur. 

 
Informatie en aanmelden 
De training wordt gegeven in samenwerking met 
Gezinscoach Venray. 
Er zijn geen kosten aan de training verbonden. 
Aanmelden kan tot 25 februari 2020. 
Enkele weken voor de start van de training is een 
intakegesprek. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen                 
met Michele Jordan (m.jordan@synthese.nl)                                   
of Irma Versteegen (i.versteegen@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 maandag 6 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 3 februari. 
 

 

 
 

 

 

 

 

De kerstbomen kunnen vanaf  27-12-2019 t/m 11-1-2020  
ingeleverd worden op het dorpsplein waar de hekken staan. 



MAART  
  
6 Jaarvergadering TCO
8 Rommelmarkt SMT
8 Gezellig Zondagmiddag Servicepunt
11	 Muziekmiddag	(Geutefiks)	 De	Zonnebloem
14 Lente toernooi TCO
21	 Potgrondactie	 SMT
22 Gezellig Zondagmiddag Servicepunt
  

APRIL  
  
5 Gezellig Zondagmiddag Servicepunt
8	 Rozenkwekerij	Verhulst	 De	Zonnebloem
19 Gezellig Zondagmiddag Servicepunt
  

MEI  
  
3 Gezellig Zondagmiddag Servicepunt
17 Gezellig Zondagmiddag Servicepunt
  

JUNI  
  
7 Gezellig Zondagmiddag Servicepunt
17 High Tea De Zonnebloem
21 Gezellig Zondagmiddag Servicepunt
  

JULI  
  
5 Gezellig Zondagmiddag Servicepunt
  

AUGUSTUS  
  
26 Spellenmiddag De Zonnebloem
  

SEPTEMBER  
  
  

OKTOBER  
  
28 Knutselen De Zonnebloem
  
  

NOVEMBER  
  
  

DECEMBER  
  
16 Kerstviering De Zonnebloem
  



 

           

                         
                       

 


