
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - 4 -   23 JANUARI  2020

  

NOG EVEN
GEDULD.. .

ZODRA DE TECHNIEK VOOR HET
NIEUWE OOSTRUMS WEEKBLAD

MEEWERKT,  VALT IE  B IJ  JE  OP DE  MAT
 

SPANNEND :- )



   Zaterdag   25 Januari 09.00 - 12.00 
                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                     
        LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

 

 2 februari 16 februari    8 maart          
 22 maart 5 april     19 april                
 3 mei  17 mei      7 juni  
 21 juni  5 juli 

25 jan. 09.00u. Inzamelen oud papier

27 jan. 20.00u. Repetitie orkest

29 jan. 19.00u. Repetitie Hit-it

29 jan. 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

1 febr. Hit-it jeugdzitting Oostrum

2 febr.   Jeugdorkest No Limit Kiendermök Venray

8 febr. Inzamelen oud papier

13 febr.  Slagwerkgroep optreden Oostrum

22 febr.  Inzamelen oud papier

23 febr.  Carnaval

8 mrt. Rommelmarkt

21 mrt. Potgrondaktie



Zondag 26 jan. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Herenkoor)  

 Jo Hoex-Clephas,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.    

Dinsdag 28 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        
    

 

   
 

 
Daarnaast willen wij ook onze klarinetsponsoren hartelijke danken voor hun steun. 

 
Autobedrijf GHV * Arts Schilderbedrijf * Slagerij Biermann – van den Eijnden * Metaalbewerking Versleijen 

Raedts * Van Rattingen Grondverzet * Autobedrijf Strijbosch * Hoex Bouw * ’t Allemanscafé * Varkenshandel B. Camps  
CJV Daken * Tandheelkunde Martin Custers * Summa Adviesgroep * Restaurant Bowling Venray * Peter Nellen  

Msf Carcleaning * Spraelandhof  Willems bestrating * DioFit * Melvins Tweewielers * Van de Mortel * Electro van Goch  
Autoschade Venray * Cafetaria ’t Fort * Agrum * IN2SOUND * Green Drive 

 

  
Muziekvereniging SMT Oostrum 

wil al haar sponsoren hartelijk danken voor hun steun. 
 

Met name onze trompetsponsoren zijn wij heel erg  
dankbaar voor hun bijdrage. 

 

 
 



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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgeloeëpe zòndág was ut zó wied: Jeugdprinsebal 2020. 
Nao ut aftreeje van âld Jeugdprins Ties, Vorst Tijn en Nar Joeri, ginge we ok dit jaor wer op zuuk nor enne neeje 
Jeugdprins.  

Dén zuuktocht voondt pláts ien ut Sprookjesbos(huuze). De wolf haaj namelek vur veul chaos gezörgd en de oma van 
Roeëdkapje opgegaete. Dorrum haaj de Kunning enne jaeger iengehuurd um oma uut dun boek van de wolf te hale.  
Same mit Roeëdkapje ging heej op zuuk nor de wolf. Tiejes hunne zuuktocht kwaame ze verschillende karakters uut ut 
Sprookjesbos(huuze) tege, zoeëás Hans en Grietje en Pinokkio. Wannieër ze hunne zuuktocht vervolgde kwaame ze án 
beej ut groeëte kastieël van Assepoester. 

Wannieër de jaeger en Roeëdkapje án Assepoester vroege of zeej de wolf haaj gezien, zaej ze dat de wolf laej te slaope 
ien ur bed en breakfast wat zeej verhuurde. Ien ut kastieël was zóveul ruumte aover dat zeej beslote haaj um enne 
zakcaent beej te verdiene. 
De jaeger en Roeëdkapje rende ’t kastieël ien um op zuuk te gaon nor de wolf. 
Dén laej räöstig te slaope. De jaeger sneejde hieël vurzichtig de boek van de wolf ope en bevreejde de oma van 
Roeëdkapje. 
Már tot zien verbazing vond de jaeger nog iets ien dun boek van de wolf.... De wolf haaj nie allieën oma opgegaete, már 
heej haaj ok nog de neeje Jeugdprins van 2020 opgegaete! 
Ut moment was dor. Ien enne bomvolle Oesterham kwaam de neeje Jeugdprins van Aostrum, Lull en d’n Boshuuze uut: 
Jeugdprins Jan V. Same mit zien Vorst Giel en Nar Wout gaon zeej dit jaor veurop tiejes d’n Aostrumse jeugdcarnaval. 
Naodat de proklemasie vurgelaeze was en de kersverse neeje Jeugdprins ziene speech haaj gedaon brochte zeej ur aege 
gemákte liedje ten gehuure. 

Ut was enne fantastische middag en aovend. 

Jeugdprins Jan V.    Same mit zien Vorst Giel en Nar Wout 



 



 

      UITNODIGING 

voor alle dames uit Oostrum en omgeving. 
 
Kom kennismaken met ZijActief Oostrum! 
 
Wanneer: dinsdag 11 februari 2020 
Waar:       in D’n Oesterham, Watermolenstraat 1 in Oostrum 
Hoelaat:   20.00 uur 
Wie:          Léon Pouls 
 
Verschillen tussen mannen en vrouwen, een geestige en positieve avond                
met veel humor, attent en tactvol gebracht 
 
De lezing van Léon Pouls gaat over mensen. 
 
Hij houdt met actuele onderwerpen op een interactieve en humoristische manier                   
mensen een spiegel voor. 
Hij confronteert zijn publiek op een speelse en luchtige manier met de manier                                 
waarop wij onze levens leiden. 
 
Een lezing met veel humor en zelfherkenning! 
 
Dus kom op dinsdag 11 februari 2020 om 20.00 uur naar D’n Oesterham                                    
voor een humoristische en gezellige avond. 

 

BESTUUR ZIJACTIEF OOSTRUM 
 
 
 
 

 

 



EEN MOOIE 
HERINNERING 
IS ZOVEEL 
WAARD
Een liefdevol en persoonlijk 

afscheid helpt je om met fijne 

herinneringen verder te leven.

Briensveld uitvaartverzorging 

luistert, denkt mee en verzorgt 

de uitvaart die bij de overledene, 

familie en vrienden past.

Brienshoekweg 6, Leunen

www.briensveld.nl

Bel 24/7  

0478-515221



 
 
 Donderdag 16 januari 2020 werden tijdens de                          
 algemene ledenvergadering van Zijactief Oostrum                               
 3 dames in het zonnetje gezet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zij zijn (v.l.n.r.) Dien Wolters (60 jr lid), Corry Beckers (50 jr lid) en Truus Janssen (50 jr lid). 
Til Haneveld ontbreekt op de foto, zij was wegens ziekte afwezig en zij was 25 jr lid. 

 

 

CREA-MIDDAG MET BEWEGEN 
                                                                                                                             
Maandag 27 januari  crea-middag met een half uurtje bewegen op muziek. 
 
13.30 uur – 14.00 uur:  bewegen op muziek     
                                     
Dames én heren die niet komen knutselen, zijn uiteraard ook om 13.30 uur welkom 
 
14.15 uur – 16.15 uur:  o.l.v. Els Hermsen maken we 4 appelroosjes.                                     

Graag zelf meenemen: 

 Aardappelschilmesje                                                                                              

 Snijplankje 

 Klein kommetje (voor de appelroosjes) 

 Muffin bakvorm ( niet persé noodzakelijk) 

Opgave vóór 24 januari bij Els Hermsen: elshermsen@gmail.com of 06 38417711 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tot ziens op 13 febr.         Ien dun Oesterham 
 

 
  Organisiert enne Karnavalsaovend 

 

                                (vur iederieën den alder is dan 50 jaor, en ge hoeft nie persé lid te zien van de KBO) 
 

 DONDERDAG  13 Febr. a.s. um 19.30 uur. 
 
 

       Dizzen aovend kunde geniete van optreejes zoeëas;   
 
    

    UT GöT  --- Dansgroep  ENJOY --- PIEN  en  JANS                                                                                                                            
       --- MARCEL en LIZANNE --- De DRUMBAND  
   En de winnaar van de liedjesmiddag  FIEKE en MAIK  
              
 
 
  

 en natuurlek ok wer          en schon buut van HELGA,      
 
 
 
 
  verder hebbe weej ok de Limburgse Kampioen Buutreedner ien oz midde                  
 
 
 

 THEO NELLEN  mit zien buut                                            
 “Frits Rits der Kleermaker”                                                                                                        

 
 
 

 
  en verder  kumt ok nog  
                 HANS  VERBAARSCHOT mit ??  
  ( Laot ôllie verrassen )  
 
 
 
 

     
 Dit meugde echt nie missen ut werd enne                                                        
schonnen aovend, hier motte beej zien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        © De Valk 2020 

 

ANVANG 19.30 Antreepries  € 7  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vitaliteit & via-coaching 
Ik ben Bert Linskens en geregistreerd coach-55+. Ik ondersteun mensen van 55 jaar en 
ouder bij het invullen van hun levensvragen en carrièrewensen. Voor deze groep spelen 
vragen met betrekking tot vitaliteit in werk en leven, sociale contacten en                                 
herpositionering, zingeving, verlies en rouw, relaties en zorg. Voor het uitdiepen van 
dergelijke thema’s ben ik uw professionele gesprekspartner. 
 

Gemiddeld genomen worden we steeds ouder en werken we langer door. Daarnaast zijn 
vitale ouderen vaak op zoek naar een nieuwe, zinvolle invulling van hun leven. Vitaliteit is 
het vermogen om met plezier prestaties te leveren en om op een constructieve wijze mee 
te veranderen met wat de (werk)omgeving vraagt. Deze veranderingen kunnen 
plaatsvinden in het psychologische, fysieke en sociale domein. 
 

Als coach-55+ begeleid ik u in een levensfase waarbij de volgende vraagstukken zich 
kunnen aandienen: 

 Hoe blijf ik lekker in mijn vel en hoe kan ik stress voorkomen?                                            
Hoe vind ik balans tussen inspanning en ontspanning? (psychologisch domein) 

 Hoe blijf ik zo lang mogelijk fit en ga ik om met afnemende lichaamsfuncties?                        
Wat is er nodig om optimaal vitaal te blijven? (fysiek domein) 

 Hoe blijf ik waardevol voor mijn omgeving en hoe ga ik om met veranderingen van mijn 
dagelijkse patronen? Hoe ziet mijn sociale omgeving er uit? (sociaal domein) 

 

Geïnteresseerd? Neem voor een vrijblijvend                                                                          
kennismakingsgesprek contact met mij op: VIA-coaching,                                                                    
Vlasakker 12, 5807 BK Oostrum -  tel: 06 83 90 63 92                                                                       
info@via-coaching.nl – www.via-coaching.nl 

                                                                            

 

 

 Sociale vaardigheidstraining                                                                       
’Opkomen voor jezelf (g)een kunst!’                
voor 12-16 jarigen. 

 

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 verschillende oefeningen en uitleg van theorie 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 en Mook en Middelaar. 
Wat: Sociale vaardigheidstraining voor 12-16 jarigen 
Waar: Synthese, Leunseweg 51 te Venray 
Wanneer: maandag 16, 23 en 30 maart, ma 6 april, dinsdag 14 april en maandag 20 april 2020 van 16.00 tot 17.30 uur + 
ouderavond dinsdag 17 maart van 19.00 tot 20.00 uur. 
  

Informatie en aanmelden 
Er zijn geen kosten aan de training verbonden.                                  
Aanmelden kan tot 1 maart 2020. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Moniek Bouwmans (m.bouwmans@synthese.nl) of Daisy Tijssen 
(d.tijssen@synthese.nl). 
 

Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving. 
 
 



 
 

 
 

Op woensdag 29 januari staat er een winterse maaltijd op het menu.  
 
 

Erwtensoep met Pannenkoeken 
 
 
 

De kosten voor dit etentje bedragen € 7,50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 25 januari opgeven. 
 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
       
   
              Graag tot ziens.      De vrijwillige megjes uut de keuken. 
 
 
 
Kijkt u ook eens op onze mooie website. www.oesterham.nl 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:___________________________________________________ 
 
Komt met  _________    perso(o)n (en)    Wil(len) graag aansluiten aan de dis op  29 januari. 
 
Wilt u er voor zorgen dat u uiterlijk om 12.00 uur aanwezig bent? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  25 januari  bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



SVO   VOETBAL 
 

Senioren    
    
Uitslag    
zondag 19 januari 2020    
S.V. Oostrum 1 EWC'46 1 1-0  
    
Programma    
zondag 26 januari 2020    
S.V. Oostrum 1 V.V. Achates 1 14:30  Pupil van de week Thomas Arts 
S.V. Oostrum 3 Ysselsteyn 4 10:30  
S.V. Oostrum 4 Wittenhorst 9 10:00  
Montagnards VR1 S.V. Oostrum VR1 11:00  
dinsdag 28 januari 2020    
SV United VR1 S.V. Oostrum VR1 20:15  
 
 

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

  

JANUARI  
  
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
11	 Verschil	tussen	Man	&	Vrouw	 ZijActief
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 





 

 

JAARPROGRAMMA 2020
  

 

 

Donderdag 16  januari: 
Jaarvergadering met bestuursverkiezing, 
daarna kienen. 
  
Donderdag  23 januari: 
Feestavond 90-jarig jubileum ZijActief 
Dit wordt georganiseerd door Kring-Noord. 
 
Dinsdag 11 februari: 
Verschil tussen mannen en vrouwen. 
 
Donderdag 12 maart: 
Pijnbestrijding. 
 
Dinsdag 17 maart: 
Filmavond in Venray. 
Dit wordt georganiseerd door ZijActief Roermond 
 
Dinsdag 24 maart: 
Quiz. 
 
Dinsdag 24 maart: 
Dag voor Alleengaanden in IJsselsteyn. 
Dit wordt georganiseerd door ZijActief Roermond. 
 
Zaterdag 4 april: 
Limburgse Vrouwen Dag 
Dit wordt georganiseerd door ZijActief Roermond 
 
Dinsdag 7april 
Intratuin. 
 
Donderdag 23  april: 
Mantelzorgmakelaar 
 
 
 
 
 
 

Zondag 3 mei: 
Samen Op Stap Op Zondag. 
Dit wordt georganiseerd door ZijActief Roermond. 
 
Dinsdag 12 mei: 
Odapark 
 
Dinsdag 16 juni: 
Onze jaarlijkse fietsdagtocht . 
 
Dinsdag 8 september:  
Fuchsia’s. 
 
Donderdag 24 september: 
Begeleiding bij herdenking, rouw en verlies. 
 
Dinsdag 6 oktober: 
?????????? 
 
Donderdag 29 oktober: 
Limburgs geschenk. 
 
Donderdag 12 november: 
Algemene Ledenvergadering Roermond 
 
Donderdag 12november: 
Alpaca America 
 
Donderdag 26 november: 
Gewicht, voeding en leefstijl 
 
Dinsdag 15 december: 
Kerstavond. 
 
  
 
 




