
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

48e JAARGANG - WK - 1 -   2 JANUARI  2020

  



   Zaterdag   11 Januari 09.00 - 12.00 
                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                     
        LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

 2020 - ROOSTER - 2020
  Gezellig Zondagmiddag
 5 januari

 19 januari

 2 februari

 16 februari 

6 jan. 20.00u. Repetitie orkest

8 jan. 19.00u. Repetitie Hit-it

8 jan. 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

11 jan. Inzamelen oud papier

25 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 5 jan. 2020 9.30 uur: Hoogmis Driekoningen (Pastoor) (Gemengd Koor) 

 voor een gezond, gelukkig, wijs, voorspoedig en zegenrijk jaar 2020, 
 voor het welzijn van onze parochie Oostrum en voor vrede in de wereld,
 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              
 
 



 

 

 

 

              Lessen en workshops 
   Keramiek 

Aanmelden voor een workshop of meerdere lessen                                                                                                                                 
keramiek kan voor 2020 weer bij studio aphart! 

Een workshop bestaat uit 2 delen, 2x 2,5 uur. 
De eerste keer maak je van klei een werkstuk.                                                                                                                                                    

Dan wordt je werkstuk gebakken. 
De tweede keer kom je je werkstuk glazuren. 

Daarna wordt je werkstuk weer gebakken                                                                                                                                                                                     
en kun je het komen ophalen. 

De kosten zijn € 38,00 per workshop all-in. 
 

Je kunt ook een keramiekcursus volgen van 5 lessen.                                                                                                                                                            
De lessen bestaan uit 5 x 2,5 uur. 

Je bepaalt zelf wat je maakt op je eigen niveau. 
De kosten zijn € 87,50 all-in. 

 

Woensdag /tijdstip 
19.00-21.30 uur                                                                                

Ochtend of middag kan ook op afspraak 

8 jan 15 jan 29 jan  12 feb 19 Feb 

11 mrt 25 mrt 8 apr 22 apr 6 mei 

Enthousiast geworden? Aanmelden of meer info?                             
Kijk voor op www.studioaphart.nl                                           

Aanmelden kan via info@studioaphart.nl                                                                             
Anita Klaassens, De Horik 1, 5807 CJ Oostrum, ☎ 06-30016058 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Meense gezocht vur "Os Aostrums Plat" 
 
 
Heej....geej daor. Jao, geej...!! Geej het toch pássie vur os Aostrums plat? Geweldig! 
Dael die pássie mit de rest van os moie dörp dur elke maond un klèn stukske te 
make vur ut neeje krèntje. Denkte nou...jao dat is écht iets vur meej,                                     
mail dan efkes naor: werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 
 



info@vande-mortel.nl
www.vande-mortel.nl

V E R Z E K E R I N G E N   |   H Y P O T H E K E N   |   R E G I O B A N K

I N  E L K E  F A S E  V A N  J E  L E V E N

“Is ons huis nog betaalbaar, als een van ons komt te overlijden?”

“Ik heb mijn droomhuis gevonden! En nu?”        “Heb ik spaargeld nodig bij het kopen van een huis?”

In ieder geval hypotheekadvies



Orde van Verdiensten Karklingels 
voor Joop Bus 

De Orde van Verdiensten, de jaarlijkse onderscheiding van              
CV de Karklingels, zal dit jaar worden uitgereikt aan Joop Bus. 
Joop verdient deze onderscheiding voor zijn jarenlange inzet 
voor de Oostrumse gemeenschap en daar buiten.                                 
Joop is getrouwd met Mia, samen hebben ze twee zonen en           

zijn ze trotse opa en oma van twee kleindochters. 

Joop is geboren in Zutphen en zijn opleiding tot verpleegkundige bracht hem eind jaren ’60 
richting Venray. Als man van de spoorwegen leek het vader Bus verstandig een plek te 
zoeken met een station in de buurt. Venray stond destijds al bekend om het ‘enkeltje Venray’, een werkplek werd zo 
gevonden en met het station dichtbij kon er eenvoudig naar het thuisfront gereisd worden, eerste klas natuurlijk. 
Tijdens zijn periode binnen, destijds nog Servaas, tegenwoordig Vincent van Gogh, leerde Joop verpleegster Mia kennen 
en samen zijn ze in 1971 in Oostrum komen wonen. Joop is 43 jaar lang met veel plezier werkzaam gebleven in de zorg 
én het zorg onderwijs.                                                                                                                                                                                                

Zoals wel vaker blijkt kom je er in een dorp het beste tussen door gewoon mee te gaan doen, en dat heeft Joop vanaf 
het begin gedaan. Nadat hij de Merselose Mia had leren kennen voetbalde Joop nog korte tijd bij Merselo maar stapte 
al snel over naar SV Oostrum. 

Voor SV Oostrum heeft Joop vele verdiensten gehad. Hij was o.a. 6 jaar lang secretaris en 6 jaar hoofdjeugdleider. 
Tijdens jubilea die gevierd werden was Joop actief binnen de commissies die dit organiseerden, zowel bij het 50 als het 
60 jarig jubileum. 5 jaar lang was hij voorzitter van de sponsorcommissie, dit was in de tijd dat het sportpark verplaatst 
werd en het nieuwe sportpark werd aangelegd. Het was ook in deze tijd dat Joop mede oprichter was van de                        
‘Club van 50’, een club van vrienden van SVO. 

Voor SV Oostrum heeft Joop ook bijna 20 jaar geleden het jaarlijkse A-toernooi mee opgericht, de ‘Oostrum Cup’.                
Een toernooi tijdens het Pinksterweekend voor A junioren als afscheid van hun periode in de jeugd op weg naar de 
senioren. Joop heeft dit toernooi 10 jaar lang mee georganiseerd en in deze jaren o.a. Nederlandse, maar ook Deense, 
Engelse en Duitse teams welkom mogen heten op Sportpark de Spar. 

Hoewel komend uit het Gelderse Land is carnaval Joop niet vreemd. Zo heeft ook CV de Karklingels gebruik mogen 
maken van Joop zijn diensten. Tijdens het BCL treffen in 1989 had Joop binnen de commissie de post ‘Communicatie en 
PR’ onder zijn hoede. Het ‘Klingeltje’ dat hij hiervoor als dank heeft ontvangen wordt nog altijd met trots gedragen! 

Maar Joop heeft ook zelf op de planken gestaan. Met de groep ‘Tum Tum’ werden verschillende zittingsavonden in 
Limburg aangedaan en werd meegedaan aan de liedjesmiddag. 
Toen Oostrum rond de eeuwwisseling de revue “Aostrum speuls nor 2000” organiseerde in de toen nog net niet in 
gebruik genomen TBS kliniek was Joop actief als regie assistent. 

Tegenwoordig is Joop nog altijd actief, voor de Oostrumse KBO. Nadat hij sinds 2010 actief is binnen het bestuur, o.a. als 
vice-voorzitter, is hij sinds 2017 voorzitter voor de Oostrumse tak van deze Bond voor Ouderen. Naast het besturen van 
deze club verzorgt Joop voor de ouderen ook computer begeleiding en heeft hij een variant van het spel ‘1 tegen 100’ 
opgezet waarbij hij het leuk vindt om op zoek te gaan naar betekenissen van de echte Limburgse spreekwoorden en 
gezegden. Een idee dat in eerste instantie op was gezet voor de KBO in Venray maar inmiddels ook door de rest van 
Limburg wordt opgepikt… 

Vanuit zijn rol binnen de KBO is Joop sinds 2011 bestuurslid van de Centrale van Ouderverenigingen namens de 
kerkdorpen en hierbij, hoe kan het mooier met zijn verleden in de zorg, voorzitter van de commissie Zorg en Welzijn. 

Al deze verdiensten voor Oostrum, en daar buiten, zijn voor CV de Karklingels meer dan reden genoeg om Joop in het 
zonnetje te zetten, hem voor deze verdiensten te bedanken en te onderscheiden! 
 

De uitreiking van de Orde van Verdiensten zal plaatsvinden tijdens de jaarlijkse liedjesmiddag van CV de Karklingels op 
zondag 5 januari 2020 om 15.11 uur in gemeenschapshuis d’n Oesterham. 



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

 



 

 

 

Gezondheid, voorspoed en veel geluk ieder jaar, 
Dat is wat we wensen aan elkaar. 

 

*** 

Deze wens is natuurlijk erg fijn, 
Maar er zijn altijd dagen die minder goed zijn. 

 

*** 

Wat we wel aan elkaar kunnen geven, 
Is echte vriendschap in het leven. 

 

*** 

Vriendschap vol liefde, geduld en verdraagzaamheid, 
Geef het door en we raken het nooit meer kwijt. 

 

*** 

Want als je dit durft te blijven geven, 
Komen vrede en geluk vanzelf in ons leven. 

 

*** 

Dit is wat ik jullie wil wensen, 
Dus geef het door aan alle mensen 





Indien u zich opgeeft voor deze activiteit, geeft u toestemming voor het maken van foto’s die uitsluitend gebruikt worden voor plaatsing   
op de website van KBO-Oostrum. Heeft u hiertegen bezwaar dan gelieve dit gelijktijdig bij opgave te vermelden. 

 

 Bezoek museum van de  
  psychiatrie Venray   

                     

    

 Het Museum van de Psychiatrie in 
Venray is, sinds de opening in 1977  door 
de toenmalige staatssecretaris Hendriks,                                  

 een museum dat een overzicht 
biedt over de geschiedenis van de 

psychiatrie in Venray. 

 

 

 

 

Datum: vrijdag 17 januari 2020 
Aanvang: 14.00 uur 
Adres:  Stationsweg 46 
Vervoer: op eigen gelegenheid.  
  Wie gezamenlijk wil fietsen: we vertrekken om 13.30 uur bij de Watermolen 
Kosten: € 2,-- per persoon ( inclusief kop koffie ) 
Opgave:  Vóór 15 januari bij Jan Kreutz, Wester Thienweg 17 via onderstaand strookje              
                
 
 
 
 
 

 
 
 

Ik ____________________________ ga op 17 jan. met _____ persoon/personen mee  

Bijgesloten  zit € _________ 

 

Formulier inleveren vóór 15 januari  bij Jan Kreutz, Wester Thienweg 17  





         

Joop Bus orde van verdiensten   
De orde van verdiensten, de jaarlijkse onderscheiding van 
de Karklingels, wordt dit jaar uitgereikt aan onze 
voorzitter Joop Bus. 

Wij feliciteren hem van harte hiermee. 
 

Iedereen die hem ook daarmee wil feliciteren is welkom op 
de uitreiking, die plaats vindt tijdens de liedjesmiddag op 
zondag 5 januari 2020 om 15.11u. in d’n Oesterham. 

 
 
 

 
 

 

 SMT Spicy Classic

Op zaterdag 21 december was het dan zo ver: SMT Spicy Classic! Het was het eerste concert onder leiding van 
onze nieuwe dirigent Ron Daelemans, hopelijk in een reeks van nog vele bijzondere en succesvolle concerten 
en projecten. 

Want een succes dat was het zeker! De gasten werden verwelkomd in een prachtig aangeklede Oesterham 
met een heerlijk aperitief en een amuse. Daarna werd de avond geopend met het eerste blok gespeeld door 
ons orkest. Tussen de verschillende gangen door, waar de gasten werden verwend met de meest verrukkelijke 
gerechten, werden zij getrakteerd op een klassiek programma met onder andere delen van de Notenkraker, 
maar ook enkele stukken waar solisten uit ons orkest hun mooiste klanken lieten horen.

Als grande finale kregen de gasten een fantastisch, spetterend dessert. Daarna sloot het orkest SMT Spicy Clas-
sic af in de sfeer van kerst, met als slotstuk een razendsnelle Jingle Bells! 





 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 



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
  

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


