
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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   Zaterdag   22 Februari 09.00 - 12.00 
                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                     
        LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

 

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

17 febr. 19.30u. Repetitie carnavalsensemble

17 febr. 20.00u. Repetitie orkest

19 febr. 19.00u. Repetitie Hit-it

19 febr. 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

22 febr. Inzamelen oud papier

23 febr. Carnaval

8 mrt. Rommelmarkt

21 mrt. Potgrondaktie



Zondag 16 febr. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Gemengd Koor)      

 Marietje Nooyen,
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.    

Dinsdag 18 febr. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor) 

Zondag 23 febr. 10.00 uur: Carnavalsmis/Hómmes (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       
 
  

Deze foto van Onbekende auteur 
is gelicentieerd onder CC BY-NC 

  

Speciaal voor de Zonnebloem afdeling 
OICASTRUM verzorgd door Dhr. Jan Strijbos. 

 

Fijn dat we met zo vele aanwezig waren. 

Speciaal voor de kerkdorpen, Oirlo, Castenray en Oostrum,                                                                                                                                
heeft hij een geweldige mooie middag in elkaar gezet en gepresenteerd.  
Hij weet veel van de gebeurtenissen in de oorlog, van Venray en de kerkdorpen.  

Het was muisstil in de zaal, het was geweldig hoe deze middag werd gebracht,                                                                                            
iedereen luisterde aandachtig. Je kon bijna een speld horen vallen. 

Een middag met vele verhalen en foto's over de gebeurtenissen die zich tijdens                                                                                                   
de oorlog, 75 jaar geleden hebben afgespeeld. 
Vooral droevige taferelen in vele gezinnen van onze dorpen.  
 
Maar er werden ook foto's getoond van mooie momenten,  
zoals een trouwerij waar diverse gasten uit de zaal,                                                                                                                             
zichzelf, familie, of vrienden van herkenden. 
 
Jan, Bedankt dat je deze middag speciaal voor ons hebt gemaakt, en voorgedragen.                          
Het was geweldig interessant. 
 
Bestuur, Gasten en Vrijwilligers, 
Zonnebloem Oicastrum. 
 

 



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



  

 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.  
 
 
 
 

Training Opkomen voor jezelf voor volwassenen                            
TSV in Mook en Middelaar 
Voel je je ook niet altijd op je gemak in gezelschap? Vind je het weleens moeilijk om voor jezelf op te komen? Soms kan 
dit een belemmering vormen in de omgang met anderen. De training 'Opkomen voor jezelf voor volwassenen' biedt dan 
uitkomst. Je komt mensen tegen die met dezelfde vragen te maken hebben. In de training wordt geoefend hoe je met 
relevante, actuele situaties om kunt gaan. Het is vaak een opluchting om te merken dat je niet de enige bent! De 
training bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur. 

Voor wie: Inwoners uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel, Bergen en Mook en Middelaar. 
Wat: Training Opkomen voor jezelf voor volwassenen 
Waar: Synthese Mook en Middelaar, Maasstaete 114 in Mook 
Wanneer: donderdag 12 en 19 maart, 2 en 16 april en 7 mei 2020 

Informatie en aanmelden 
Er zijn geen kosten aan de training verbonden. 
Aanmelden kan tot 2 weken voor start cursus. 
Enkele weken voor de start van de training is een intakegesprek. 
Voor uitgebreidere informatie kun je altijd contact met ons opnemen. 

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



 



 

  Lezing het Ierlandschap 
 
 

IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 17 februari een lezing over het natuur- en cultuurlandschap van 
Ierland. De lezing start om 20:00 uur in zaal de Kemphaan, Kennedyplein 1 in Venray en wordt verzorgd door                   
Ton Cruijssen. De lezing is gratis voor leden van IVN-Geijsteren-Venray. Niet-leden betalen een bijdrage van € 3. 
 
Ton Cruijssen neemt tijdens deze lezing belangstellenden mee naar het fascinerende eiland Ierland.  
Op de kaart lijkt Ierland op een soepbord met een plat middengedeelte en een hoge opstaande rand. Een rand die 
bestaat uit zeer oude gebergten, ontstaan uit de botsing van continenten. Deze gebergten worden al miljoenen jaren 
langzaam maar zeker afgebroken. Wind, water en ijs zorgen hierbij voor fraaie natuurverschijnselen. Een groot gedeelte 
van Ierland bestaat uit kalk en als er een gesteente is dat bijzondere landschapselementen achterlaat, is het kalk wel. 
Daarnaast moet Ierland als eerste land in Europa de soms tot orkaankracht opgezweepte golven van de Atlantische 
Oceaan opvangen. Aan de kusten zijn de sporen hiervan duidelijk zichtbaar. Wie kent niet de Giants Causeway?  

 
In het tweede deel van de lezing gaat Cruijssen in op het cultuurlandschap. Lange tijd was Ierland nauwelijks bewoond, 
totdat de Kelten rond het jaar 0 het land in gebruik namen.  
 

Honderden jaren konden zij onbekommerd hun omgeving inrichten volgens hun tradities en wensen.                    
 

Zelfs heden ten dage herkent men in de Ierse cultuur een groot aantal elementen van Keltische oorsprong. Het 
Christendom, de Vikingen en de Anglo-Normandiërs hadden relatief weinig invloed op het land.  
 

Pas toen de macht in Engelse handen kwam te liggen, veranderde er veel. De machthebbers leefden in pracht en praal, 
terwijl de massa in erbarmelijke omstandigheden verkeerde. Omstandigheden die halverwege de negentiende eeuw 
leidden tot de Grote Hongersnood. Miljoenen mensen stierven aan ondervoeding en infecties. Miljoenen anderen 
emigreerden naar Noord-Amerika. 
 

De Grote Hongersnood was de aanzet tot verzet tegen de Engelsen en het eiland wist zijn onafhankelijkheid terug te 
krijgen. Alleen in het noordoostelijke gedeelte blijft de gespletenheid tussen de katholieke Ieren en de afstammelingen 
van de protestantse kolonisten nog steeds zichtbaar. 
 



ABN AMRO
stapt op.
Wij
blijven.
Kom naar ons kantoor en ervaar zelf hoe 
persoonlijk en dichtbij RegioBank is.

RegioBank is ervoor u! Komlangs of bel vooreen afspraak!

Van de Mortel
Pastoor Wijnhovenpark 5-7
5801 BZ Venray
T 0478 584 888
E info@vande-mortel.nl
I www.vande-mortel.nl



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆☆☆ Gewijzigde openingstijden met de carnaval☆☆☆ 
 

Zaterdag 22 Februari geopend van 12.00-22.30uur 
 

Zondag 23 Februari geopend van 12.00-22.30uur 
 

Maandag 24 Februari geopend van 16.00-22.30uur 
 

Dinsdag 25 Februari geopend van 14.00-22.30uur 
 

Woensdag 26 Februari (aswoensdag) hebben wij poetsdag en zijn we gesloten 
 

Donderdag 27 Februari gesloten 
 

Wij wensen iedereen een fijne carnaval toe. 
 

Team Cafetaria 't Fort 
 





 
 Met ZijActief naar de bioscoop 
 
Het is een van de populairste ledenactiviteiten van ZijActief Limburg:                      
de jaarlijkse filmavond! Op dinsdag 17 maart 2020 vertonen vijf bioscopen 

in Limburg de film ‘De Beentjes van Sint Hildegard’, speciaal voor leden van ZijActief Limburg en hun 
vriendinnen. Met afdeling Oostrum bezoeken we de voorstelling in het Luxor Theater in Venray. 

Over de film 

De Beentjes van Sint Hildegard is een komische bioscoopfilm, met Herman Finkers en Johanna ter Steege als 
echtpaar dat zich afvraagt: hoeveel liefde is te veel liefde? Jan en Gedda zijn 35 jaar getrouwd en Gedda houdt 
zóveel van Jan dat hij het er benauwd van krijgt. Zij ziet het huwelijk als een vorm van begeleid wonen.                                                                                      
Als hij een glas wil pakken, reikt zij het hem al aan. In een poging meer ruimte te krijgen, maakt Jan dermate 
rare sprongen dat hij zijn huwelijk letterlijk in een gesloten afdeling ziet veranderen.                                                                             
Een komisch drama van regisseur Johan Nijenhuis over het los willen breken uit vastgeroeste patronen. 

Aanmelden 

Alle vrouwen uit Limburg zijn welkom, zowel leden als niet-leden.                                                                                                        
Leden betalen € 12,00 en niet-leden € 15,00.                                                                                                                                                                    
Dit is inclusief een welkomstdrankje, een hapje en een drankje in de pauze én een leuke 
goodiebag. Ook maak je kans op een leuke prijs die we in elke bioscoop verloten.                                                                                                                    
Heb jij zin in deze feestelijke avond? Meld je dan snel aan door betaling van het bedrag 
op bankrek.nr. NL89Rabo 01400.93.613 t.n.v. ZijActief Oostrum o.v.v. je naam.                                     
Doe dat vóór 1 maart 2020.      Meer weten?       Kijk op www.zijactieflimburg.nl.  

 

Hulp bij het invullen van belastingformulieren 
 
De belastingservice van de KBO is bedoeld voor leden van 65 jaar of ouder met een AOW-uitkering of AOW met een 
aanvullend pensioen als inkomen. 
 
U kunt nog altijd gebruik maken van deze belastingservice bij, 
Herman van Limbeek, Binnenhof 10   tel.nr. 581198 
 
Deze informatie is ook te vinden op www.kbo-oostrum.nl 

 

 



 

 

   

W  Werkplaats & verkoop! 

   Tuin & Park Grondverzet- en Landbouw machines 
       

 Robotmaaiers 
op de installatiekosten! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         - Schäffer loader, de alleskunner! 

 
 

GEBRATECH B.V.      
Mgr. Aertsstraat 33a     Martijn van den Brandt Tel: 06-15183297 
5866 BG Swolgen                                               Vincent Geerts         Tel: 06-30531856 
  



ACTIVITEITENKALENDER *** 2020 ***
Klik voor de digitale kalender op; www.dorpsraadoostrum.nl/kalender

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
  
MAART  
  
4	 Inloopmorgen	 KBO
6 Jaarvergadering TCO
8 Rommelmarkt SMT
8 Gezellig Zondagmiddag Servicepunt
9	 Crea/Bewegen	 KBO
10	 Kienen	 KBO
11	 Inloopmorgen	 KBO
11	 Muziekmiddag	(Geutefiks)	 De	Zonnebloem
12	 Pijnbestrijding	 ZijActief
14 Lente toernooi TCO
16	 Computeren/Bewegen	 KBO
17 Filmavond in Venray   (ZijActief Roermond) ZijActief
18	 Jaarvergadering	(60-jarig	bestaan)	 KBO
21	 Potgrondactie	 SMT
22 Gezellig Zondagmiddag Servicepunt
23	 Crea/Bewegen	 KBO
24	 Quiz	 ZijActief
24 Dag van Alleengaanden   (ZijActief Roermond) ZijActief
25	 Smakt	(3	Dorpen)	 KBO
29	 Lenteconcert	(Back	in	Time)	 Aostrumse	Zangkompeneej
31	 Fietstocht	 KBO



  
APRIL  
  
1	 Inloopmorgen	 KBO
4 Limburgse Vrouwendag   (ZijActief Roermond) ZijActief
5 Gezellig Zondagmiddag Servicepunt
6	 Crea/Bewegen	 KBO
7	 Kienen	 KBO
7 Intratuin 
8	 Inloopmorgen	 KBO
8 Rozenkwekerij Verhulst De Zonnebloem
9	 Lentewandeling	 KBO
14/18 Goede Doelen (Gezamelijke Collecte) 
15	 Inloopmorgen	 KBO
19 Gezellig Zondagmiddag Servicepunt
20	 Crea/Bewegen	 KBO
22	 Inloopmorgen	 KBO
23	 Mantelzorgmakelaar	 ZijActief
29	 Inloopmorgen	 KBO
  
MEI  
  
3 Gezellig Zondagmiddag Servicepunt
3 Samen op stap op Zondag   (ZijActief Roermond) ZijActief
4	 Crea/Bewegen	 KBO
6	 Inloopmorgen	 KBO
8	 Excursie	MOODER	MAAS	 KBO
11	 Computeren/Bewegen	 KBO
12	 Kienen	 KBO
12	 Odapark	 ZijActief
13	 Inloopmorgen	 KBO
17 Gezellig Zondagmiddag Servicepunt
18	 Crea/Bewegen	 KBO
20	 Inloopmorgen	 KBO
25	 Computeren/Bewegen	 KBO
27	 Inloopmorgen	 KBO
  
JUNI  
  
3	 Inloopmorgen	 KBO
7 Gezellig Zondagmiddag Servicepunt
9	 Kienen	 KBO
10	 Inloopmorgen	 KBO
11	 Fiets/Picknick	 KBO
16	 Midgetgolf	(Heide)	3-Dorpen	 KBO
16	 Fietsdagtocht	 ZijActief
17	 Inloopmorgen	 KBO
17 High Tea De Zonnebloem
18	 Dagreis	3-Dorpen	 KBO
21 Gezellig Zondagmiddag Servicepunt
24	 Inloopmorgen	 KBO
  
JULI  
  
1	 Inloopmorgen	 KBO
5 Gezellig Zondagmiddag Servicepunt
8	 Inloopmorgen	 KBO
15	 Inloopmorgen	 KBO
22	 Inloopmorgen	 KBO
25 Jeu d Boule 3-Dorpen   (uitwijk 1 augustus) KBO
29	 Inloopmorgen	 KBO
  
AUGUSTUS 
  
4	 Kevelaar	3-Dorpen	 KBO	



 

 

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: 

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

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

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



Vurspel de volgende mezieksórt       en win ‘n mójje pries!

De wagenbouw presenteert:

Vreejdág 21 fibbrewarie, vanaaf 

  20:11 uur ien ‘t Allemanscafé

Ieder half uur ‘n ândere mezieksórt 

 bepaold dur ’t rad van elluf! 

D’r is en meugelekhejd tot ’t rizzervieëre 

    van ‘n hángtoffel mit biertoren um zeker 

   te zien van ’n moj pletske

‘


