
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.K. PAROCHIE   O.L. VROUW GEBOORTE, OOSTRUM 
 
 
 
Actie Kerkbalans 2010/ Kerkbijdragen. 
 
Met tevredenheid en dankbaarheid kijken wij terug op het jaar 2010. Van afgerond 354 gezinnen 
mochten wij een vrijwillige kerkbijdrage ontvangen. Dat vertegenwoordigt een bedrag van                    
€  29.464,00 ; in het jaar 2009 was dit € 29.695,00. 
Een welgemeend woord van dank aan allen, die onze parochie op deze wijze financieel 
ondersteunden. 
 
Meerdere malen is reeds opgemerkt dat velen het waardevol vinden om ervoor te zorgen dat onze 
eigen parochiekerk kan blijven bestaan.Naast de inzet van vele vrijwilligers op een breed terrein is 
ook uw financiële ondersteuning onontbeerlijk. 
 
Daarom organiseren de Christelijke Kerken jaarlijks in januari de actie Kerkbalans. 
Ook in onze parochie wordt elk jaar in januari/februari de aandacht gevestigd op deze 
gezamenlijke actie. 
 
Het motto van dit jaar is: Een kerk is van blijvende waarde! 
 
De kerk is voor velen een speciale ontmoetingsplek. Ook voor mensen , die geen speciale binding 
met de kerk hebben. Wij komen er samen voor momenten in ons leven, zoals doop en huwelijk; 
momenten van rouw en verdriet. 
 
In week 3 ontvangt U weer in Uw brievenbus een enveloppe met deelnameformulier voor het jaar 
2011 en retourenveloppe. In de weken 4 en 5  (van 24 januari t/m 5 februari) komen vrijwilligers de 
retourenveloppe weer bij U ophalen. Zij stellen het bijzonder op prijs als U het deelnameformulier 
tijdig invult en de retourenveloppe gereed legt. 
 
Bij voorbaat dank voor de ondervonden medewerking. 
 
 
   Kerkbestuur en Administratieve kerkbijdragen. 
 
 
 

Redactieadres: 
 

G. Smedts,  
Valkenkampstraat 14, 
5807 AN  Oostrum.  
Tel. 58 46 42. 
E-mailadres:  
oostrumsweekblad@planet.nl 
 

Rabobank: 12.81.44.912 
 

Bezorging:  
“Periodiek”, tel. 582877. 
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R.K. Parochie O.L. Vrouw Geboorte, Oostrum      

                                     
                     

                        
       

 
Zondag 23 jan. 2011  9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)         
 jaardienst Toon Thielen en wederzijdse familie,   
 Sjeng Potten,   
                Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,   
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.   
 
               Misdienaars: Esmee en Nic                                     
 
 
NB:  Het telefoonnummer van Pastoor A. Keller, Mgr. Hanssenstraat 20, is 851146.   
         In verband met tijdige publicatie in het Oostrum’s Weekblad en Peel en Maas  
         dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 18.00 uur op te geven bij kerkbestuurslid 
         Jos de Beer  tel.  584031.                                      
 

    
 
    
 

 

Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend, de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten 
Tel. 0900-8818 

 
 
 
 
 
 
 

WEEKEND- EN NACHTDIENSTEN VENRAYSE APOTHEKEN: 
Apotheek: Antoniusveld, Stationsweg 60d, tel. 584877 
Openingstijden weekend: zaterdag en zondag van 17.00-18.00 uur. 
 
BEZORGDIENST APOTHEKEN VENRAY 
Maandag t/m vrijdag tussen 09.30 en 17.00 kan er bezorgd worden in Oostrum  
(alleen bebouwde kom). Er kan bovendien bezorgd worden tussen 13.00 en 17.00 uur op, 
maandag, woensdag en vrijdag in Oostrum (buiten de bebouwde kom). 

Groene Kruis Winkel - Uitleen verpleegartikelen 
Venray, Schoolstraat 7 (maandag 13.00-17.00 uur,  

dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.30 uur)  
Tel. 088-6108861, 24 uur per dag bereikbaar. 

Weekenddiensten huisartsen 

Weekend- en nachtdiensten venrayse apotheken 

GEEN SPOED, WEL POLITIE ? BEL DAN 0900 - 8844 



 
 
 
 
 
JANUARI 
 
22  Januari Prinsebal (D’n Oesterham)      CV. De Karklingels 
25  Januari Kienen         KBO 
29  Januari Jeugdprinsebal (Café-Zaal Back in Time)    CV. De Karklingels 
 
 
FEBRUARI 
 
08  Februari Mvr. Dekkers/Humoristisch     Zijaktief 
09  Februari De Lollypops        De Zonnebloem 
12  Februari Klingelbal met uitreiking Orde van Verdienste (D’n Oesterham) CV. De Karklingels 
13  Februari  Uitwisselingsconcert jeugdorkesten Oirlo en Oostrum  Harmonie 
15  Februari  Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) Z 20.00 uur  Dorpsraad 
15  Februari Jaarvergadering       KBO 
20  Februari  Rommelmarkt        Harmonie 
22  Februari Ria v/d Eijnden lingerie (Badkleding voor mensen met borstkanker) Zijaktief 
22  Februari Kienen         KBO 
24  Februari Carnavalsavond       KBO 
26  Februari Verkoop carnavalskrant (Café-Zaal Back in Time)   CV. De Karklingels 
27  Februari Wagenoverdracht met aansluitend receptie prins (D’n Oesterham) CV. De Karklingels 
 
 
MAART 
 
05  Maart Carnaval        CV. De Karklingels 
06  Maart Carnaval        CV. De Karklingels 
07  Maart Carnaval        CV. De Karklingels 
08  Maart Carnaval        CV. De Karklingels 
09  Maart Aswoensdag        CV. De Karklingels 
15  Maart Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) F 20.00 uur  Dorpsraad 
16  Maart Bedevaart & Quiz te Smakt      Zijaktief 
17  Maart Dag voor alleengaande (Kringactiviteit)    Zijaktief 
19  Maart  Potgrondaktie        Harmonie 
19  Maart  Wervingsactie nieuwe leden/leerlingen harmonie   Harmonie 
22  Maart Kienen         KBO 
26  Maart Lenteconcert        Aostrumse Zangkompeneej. 
31  Maart Mw. Vievermans (Huidaandoeningen)     Zijaktief 
 
 

2011 



  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Ma. 24 jan.  18.45u. Repetitie leerlingenorkest 
  20.00u. Repetitie orkest 
Wo. 26 jan. 19.00u. Leerlingen tamboerkorps 
  19.00u. Repetitie Hit-it 
  20.00u. Repetitie tamboerkorps 
 
Agenda: 
29 jan.  Inzamelen oud papier 
 

 

Jeugdprinsebal 2011 
Op 29 januari is het weer zover! De nieuwe Jeugdprins van Aostrum, Lull 
en d’n Boshuuze wordt bekend gemaakt. Maar niet voordat we afscheid 
hebben genomen van Jeugdprins Giel I die ons een geweldig 
carnavalsjaar heeft bezorgd. 

In Café Zaal Back in Time staat een groots spektakel gepland. Altijd al 
eens willen zien wat er komt kijken bij het maken van een ruimtereis?        

Op zoek willen gaan naar verre planeten? En kijken of er op die verre planeten ook carnaval wordt 
gevierd? Ga dan met ons mee op ruimtereis op 29 januari om 18.33 uur. Heb je al een idee wie de 
nieuwe jeugdprins wordt? Ook dit jaar maak je weer kans op een goedgevulde knapzak die door 
de kersverse jeugdprins bij je wordt thuisbezorgd. Dit jaar kun je kiezen uit de volgende jongens: 
(€0,50 per naam) 

0 Marijn Wismans 
0 Harm Verheijen 
0 Bob Clephas 
0 Sten Arts 
0 Henri Jeuken 
0 Joost van Bergen 
0 Roy Broeren 
0 Bob van Goch 
0 Teun Siebers 
0 Bjorn Voesten 
 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………. 

De briefjes worden op 29 januari opgehaald door de raad 

 



 



*** Orde van Verdiensten voor Herman Crins. *** 
 
 
De Orde van Verdiensten van Carnavalsvereniging de Karklingels uit Oostrum zal dit jaar worden 
uitgereikt aan Herman Crins. Herman heeft deze hoge onderscheiding verdiend voor zijn actieve 
bijdrage aan de Oostrumse gemeenschap en het verenigingsleven, maar ook buiten Oostrum.           
De onderscheiding zal worden uitgereikt tijdens het jaarlijkse Klingelbal op 12 Februari in 
Gemeenschapshuis d’n Oesterham. 
 

Herman is geboren in Reuver en opgegroeid in Beesel. Al ruim 25 
jaar wonen Herman en zijn echtgenote Mia in Oostrum. Ze hebben 
twee kinderen Ruud en Marjolein en drie kleindochters. 
 
Al voordat Herman in Oostrum kwam wonen is hij op allerlei fronten 
actief geweest binnen het verenigingsleven. Zo was hij jarenlang 
jeugdleider van Voetbalvereniging Beesel, als ook korfbaltrainer van 
ROKA Beesel. Verder een paar jaar voorzitter van de afdeling 
veteranen van HBV in Beers. In Rheden was hij lid van het 
parochiebestuur en voorzitter van de Stichting Jeugdraad Rheden, 
die onder andere de intochten van Sinterklaas organiseerden. 
Tussen 1963 en 1983, 20 jaar lang, was Herman actief als 
kampstaflid en kampleider van de NKS Sportkampen.  
 
Toen Herman en Mia net in Oostrum waren komen wonen is 
Herman lid geworden van het Kerkkoor in Oostrum, hier was hij in 
Beers en Rheden ook lid van geweest. Herman vond dit ook een 
goede manier om zich te mengen in het Oostrumse 

verenigingsleven en zo contacten op te bouwen. Tussen 1987 en 1992 was hij voorzitter van het 
Kerkkoor, en tot op heden nog altijd actief lid. Dat Herman van zingen houd blijkt wel uit het feit dat hij 
naast het Kerkkoor ook lid is van de Aostrumse Zangkompeneej. Voor dit koor houd hij zich onder 
andere bezig met het organiseren van het jaarlijkse Lenteconcert, en al 12 jaar neemt hij voor deze 
vereniging het secretariaat voor zijn rekening. 
 
Voor de Oostrumse Voetbalclub is Herman ook al jarenlang een actieve vrijwilliger. En dat hij volgens 
eigen zeggen moeilijk “nee” kan zeggen blijkt wel uit de werkzaamheden die hij voor de Voetbalclub 
heeft gedaan en nog altijd doet. Vanaf 1989 was Herman ruim 7 jaar lang voorzitter van de club, en ook 
nog een jaar waarnemend voorzitter. Voor de voetbalclub nam hij tussen 1989 en 1997 plaats in de 
privatiseringscommissie. Na de verhuizing naar het nieuwe sportpark nam Herman, in 2002 tot op 
heden, weer zitting in deze commissie. 6 jaar lang was Herman bestuurslid accommodatie, en ook nu is 
hij nog actief lid van de accommodatie commissie.  Sinds 2007 (tot op heden) is Herman lid van de 
sponsor commissie. Verder was hij 10 jaar actief als medewerker in de kantine. 
 
Dat hij tijdens activiteiten in het gemeenschapshuis d’n Oesterham af en toe zorgt voor de munten 
verkoop en eens in de zes weken ervoor zorgt dat de deuren van de kerk geopend, en ook weer 
gesloten worden ziet Herman zelf liever niet als vrijwilligerswerk. Dat zijn volgens Herman van die 
dingen waar je voor wordt gevraagd en die je dan maar gaat doen… 
 
Ook buiten Oostrum is Herman nog altijd actief.  
Zo doet hij al 6 jaar vrijwilligerswerk voor de Maaltijdservice. Voor deze organisatie zorgt Herman er 
samen met andere vrijwilligers voor dat ouderen en minder validen in Noord-Limburg en een deel van 
Brabant maaltijden thuis bezorgt krijgen. 
 
Ook voor de jaarlijkse Fietsvierdaagse in Venray is Herman een betrouwbare vrijwilliger. Nadat hij in 
2004 voor iemand in is gevallen, is hij ook hiervoor actief gebleven. Tijdens de vier dagen fietsen 
bemand Herman samen met andere vrijwilligers de stempelposten onderweg op de route. 
 
Gezien al deze inzet op vrijwillige basis en op een breed vlak, binnen Oostrum maar zeker ook buiten 
Oostrum, heeft Herman deze Orde van Verdiensten zeker verdiend.  
 
Herman gefeliciteerd met deze onderscheiding en nog vele actieve jaren gewenst voor de toekomst! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MC CATERING SERVICE   
Uw catering in Well. 

Voor alle gerechten en arrangementen. 
 

Laat u verassen, bijvoorbeeld: 

 

 

 

 

Kijkt ook eens op onze website:  
www.mccateringservice.com           

Voor info of vragen kunt u ons bereiken via: 
info@mccateringservice.com 

MC CATERING SERVICE, 
Sterrenbos 48, 5855 BV, Well.       

Tel. 06 – 41820672 (van 9.00 tot 19.00 uur) 
Tel. 0478 – 501006 (na 19.00 uur) 

3 soorten warm vlees               
+ nasi of bami of witte rijst € 12,50 



 

SV Oostrum Jeugd 
 
Programma zaterdag 22 januari 
 
Zaalvoetbal 
 
S.V. Oostrum F1, Sporthal de Weert Venray, 14.30-17.00 
S.V. Oostrum E1, Sporthal de Wetteling 1 Venray, 11.30-13.00 
 
Gymzaal S.V. Oostrum  
S.V. Oostrum E1, 9.00- 10.00 
S.V. Oostrum MiniF, 10.00- 11.00 
S.V. Oostrum E4, 11.00- 12.00 
S.V. Oostrum E5, 12.00- 13.00 
 
Vincent van Gogh 
S.V. Oostrum C2, 18.00- 19.00 
S.V. Oostrum C1, 19.00- 20.00 
 

S.V. Oostrum Senioren 
 
Programma Zondag 23 januari 
S.V. Oostrum 1-Milheezer Boys 1,12:00,vriendschappelijk 
S.V. Oostrum 2-Milheezer Boys 2,12:00,vriendschappelijk 
S.V. Oostrum DA1-SV Venray DA2,10:00,beker 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
BALANSOPRUIMING 
SHOWMODELLEN MET 
 

KORTINGEN TOT 50% 
 
VOOR ENERGIEBESPARING EN 
GEZONDE STRALINGSWARMTE,  
 
 
ZWITSERSE TEGELKACHELS 
 
 
Tot ziens bij de Stoffelhoeve 
 

 
www.stoffelhoeve.nl 



 

 

 

 

UITSLAGEN 
 
Junioren;  
Euro Girls A1 - Oostrum A1  2-3 
 
PupillenD2; 
Oostrum D2 - De Peelkorf D3   1-7 
 
PupillenD1; 
Erica D1 - Oostrum D1               4-3 
 
AspirantenC1; 
Erica C2 - Oostrum C1               1-11 
 
AspirantenB1; 
Gazelle B1 - Oostrum B1            4-3 
 
Midweekdames1; 
Wittenhorst-  Oostrum 1              9-2   
 
 
PROGRAMMA 
 
 
Welpen; 
22-01-2011    SVO 1 -  DES 1  Oostrum         13.00 uur 
                      SVO 1 -  SVOC '01 2                13.50 uur 
 
MiniE; 
22-01-2011  Merselo 1-  SVO 1  Servaashof -Venray       13.30 uur 
 
PupillenD1; 
22-01-2011 10:00  Wedstrijd:  Oostrum D1 - Lottum D2  
 
PupillenC1; 
22-01-2011 11:00  Wedstrijd:  Oostrum C1 - United C2  
    
PupillenD2;  
22-01-2011 11:30  Wedstrijd:  De Merels D2 - Oostrum D2  
 
JuniorenA1; 
22-01-2011 12:05  Wedstrijd:  Oostrum A1 - DOS (A) A1  
 
Midweekdames2; 
24-01-2011 19:00  Wedstrijd:  Oostrum 2 - Vonckel Girls 2  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging voor Startende Ondernemers 
 

U denkt erover na om een eigen bedrijf te beginnen. Of misschien heeft u die beslissing al 
genomen. Wellicht bent u zelfs al gestart. Lees dan verder! 
 

De Rabobank heeft meer ervaring met startende ondernemers dan enig andere bank.    
Bij ons vindt u de grootste advies-kracht, toegang tot een netwerk van ondernemers en 
cruciale informatie over uw branche.                                                                                    
U geniet bovendien unieke financiële startersvoordelen. 
 

Op maandagavond 14 februari laten we u graag zien wat we voor u kunnen betekenen. 
Tijdens deze bijeenkomst komen diverse aspecten van het ondernemen aan bod. Want 
ondernemen is vooruitzien. Niet alleen de Rabobank komt aan het woord, maar ook een 
accountant en een succesvol gestarte ondernemer. 
 

Wij nodigen u graag uit voor deze bijeenkomst, óók als uw ondernemingsplan nog niet 
concreet is en óók als u geen klant bent bij Rabobank Venray. De bijeenkomst begint om 
19.00 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur. Ga naar www.rabobank.nl/venray voor meer 
informatie of bel met (0478) 530 200. Wilt u zich direct aanmelden?                             
Stuur dan uiterlijk 31 januari een e-mail naar bedrijven@venray.rabobank.nl  
 

 
 
www.rabobank.nl/venray 
 



 

 

 

TE HUUR: 
 

Gemeubileerd appartement 
  

in het centrum van venray. 
  

 3 maanden feb t/m april 
  

    Tel. 06 - 44167147 



Lezing over de boomvalk 

  
 
Op maandag 24 januari om 20.00 uur heeft het IVN Geysteren/Venray dhr. Edward Sliwinski 
uitgenodigd om een lezing te verzorgen. In het begin van het jaar 2010 heeft Edward in een zeer 
informatieve lezing alle in en outs over de havik verteld. Op deze avond zal Edward met behulp 
van een beamer, met de aanwezigen een kijkje nemen in de mysterieuze wereld van de snelle en 
zeer wendbare boomvalk 
Nadat de boomvalk in de jaren tachtig sterk in aantal is achteruitgegaan, heeft de soort zich op 
sommige plaatsen weer redelijk hersteld.  
 
Er wordt ingegaan op de herkenning van deze roofvogel en zijn leefwijze. Ook verteld hij over zijn 
veldonderzoek. Het bijzondere van deze voordracht is dat Edward Sliwinski de ecologie van de 
boomvalk in al zijn facetten beschrijft. Met behulp van foto’s, voorzien van zijn commentaar, wordt 
een tipje van de sluier opgelicht.  
 
Heeft U interesse? Kom dan naar de Kemphaan, Kennedyplein 1. Venray  
 
 
 
 

 

 

 

 

Voor behandeling van chronische klachten zoals: 
 

• maagdarmklachten (bijv. buikpijn, diarree, obstipatie) 
• astmatische klachten 
• arthrose, artritis, jicht en andere gewrichtsklachten 
• hoofdpijn  en migraine 
• allergieën en eczeem 
• menstruatie- en overgangsklachten 
• blaasontstekingen 
• blessures na sporten 
• keel-, neus- en oorklachten (bijv. oorontstekingen) 
• klachten na trauma of ongeval  

 
Informeer vrijblijvend of bezoek de website (met patiëntenvoorbeelden) 

 

Marij Camps, Haalakker 17, Oirlo, tel. 571484, www.marijcamps.nl 
 

De behandeling wordt vergoed door verzekeraars 



 
 
 
 
 
 

Kienen 
 
25 januari de eerste kienmiddag van het nieuwe jaar. 
 
Watermolen 
 
Heeft iemand waterkokers uit de Watermolen geleend? 
Of zijn er misschien wegens storingen verwijderd en moet nieuw worden aangeschaft? 
Wilt u dit dan even melden bij het secretariaat, daar in verband met het poetsen deze onontbeerlijk 
zijn. 
Dank u voor de medewerking. 
 
Jaarvergadering 
  
15 februari jaarvergadering.  
 
Ongeveer een week van tevoren worden de stukken bij u bezorgd. 
 
Wij hopen u te mogen verwelkomen. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

22 jannewari 2011 Prinsenbal! 
 
Karklingels en karklingelinnekes, 
 
Zaoterdag 22 jannewari is ut prinsenbal, we gaon op den aovend afscheid neme van prins 
Bart I en zien kwartet. De ald aostrumse prinse hebbe wer en moi stuk ien mekaar gezet 
en daormit zal prins Bart en schitterend afscheid kriege nao en jaor regiere as prins van 
Aostrum, Lull en d’n Boshuuze 
 
Um te zurrege dat gillie allemaol op tied kunt komme kieke motte dit jaor d’n oppas ietskes 
ieër belle en den afwas ietskes vroeger klaor hebbe. Want: dit jaor begint ut prinsenbal um 
20.00 uur (d’n Oesterham opent um 19.30 uur). 
Kom dus allemaol op tied, want en uurke ieër beginne betaekend en uurke langer fieëst 
daorna! Naodat prins Bart beej de AAP is opgenome zal Aostrum op enne neeje prins 
werre getraktierd! En kans den ge nie meugt misse 
Ge got dinge zien die ge nog noeëts gezien hed en d’n aovend zal eindige mit en goed 
stel!!! Ut wurd fieëst d’n 22e!!!!  En volksfieëst kunde geröst zegge!!  
Dit jaor mit muziek van de Rooyse hofkapel! 
Leg owwe woeënboeët dusan de ketting en haal de duitse nummerplate van owwe auto, 

want: ut WK van 2010 kumt terug!! 
 
Tot zaoterdag 22 jannewari um 20.00 uur ien d’n Oesterham!! 
 



 
 
 
              
Allereerst wensen we u allen een gelukkig maar vooral gezond 2011 toe, 
 
en nodigen u graag weer uit om rond de klok van 12 uur aan te schuiven aan de dis. 
 
Op woensdag 26 janauari willen we u een lekkere winterse ovenschotel 

voorzetten. 
 
Het hele menu ziet er als volgt uit; 
 

Broccolisoep. 
 

Wortelovenschotel ( maar dan net even anders ) 
, 

Bitterkoekjes pudding 
 

 
Mochten er mensen zijn die niet zo mobiel zijn ( rolstoel / niet goed ter been ) maar 
toch graag aan willen schuiven, vermeld het op het inschrijfformulier en wij zorgen 
dat dit geen probleem hoeft te zijn. 
De kosten voor dit etentje bedragen 7.50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 22 januari opgeven 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
         
              Graag tot ziens.      De vrijwillige megjes uut de keuken. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam:___________________________________________________ 
 
Komt met  _________    perso(o)n (en) 
 
Wil(len) graag aansluiten aan de dis op woensdag 26 januari 
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.   
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren voor 23 januari  bij Dorpscentrum D’n Oesterham 
 



 
 
 
 
 
APRIL 
 
2/3 April  Solisten/ensembleconcours Muziekfederatie in Oostrum Harmonie 
09  April  Aege Bojjum Live       Harmonie 
10  April  Pas op N.A.T.        Harmonie 
12  April Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) Z 20.00 uur  Dorpsraad 
12  April Waarom mannen niet luisteren     Zijaktief 
13 April Lentebeurs        Zijaktief  
19 April Kienen         KBO 
27 April Palingkwekerij       De Zonnebloem 
 
MEI 
 
10  Mei Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) F 20.00 uur  Dorpsraad 
14  Mei Rondleiding Natuurbegraafplaats     Zijaktief  
24  Mei Kienen         KBO 
 
JUNI 
 
14  Juni Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) F 20.00 uur  Dorpsraad 
21  Juni Kienen         KBO 
17  Juni Fietsdagtocht       Zijaktief 
15 of 22 Juni  ? 
 
SEPTEMBER 
 
7   September Tienrays Museum      De Zonnebloem 
22 September Mw. Olaerts       Zijaktief 
26 September  Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) F 20.00 uur Dorpsraad 
27  September Kienen        KBO 
   
 
OKTOBER 
 
04 Oktober  Ton Brouwers (Paranormale geneeswijze)   Zijaktief 
11  Oktober  Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) F 20.00 uur Dorpsraad 
12  Oktober  Vollemaanswandeling      Zijaktief 
25  Oktober  Kienen        KBO 
 

2011 



 
 
 
 

22 jannewari 2011 Prinsenbal! 
 
Karklingels en karklingelinnekes, 
 
Zaoterdag 22 jannewari is ut prinsenbal, we gaon op den aovend afscheid neme van prins 
Bart I en zien kwartet. De ald aostrumse prinse hebbe wer en moi stuk ien mekaar gezet 
en daormit zal prins Bart en schitterend afscheid kriege nao en jaor regiere as prins van 
Aostrum, Lull en d’n Boshuuze 
 
Um te zurrege dat gillie allemaol op tied kunt komme kieke motte dit jaor d’n oppas ietskes 
ieër belle en den afwas ietskes vroeger klaor hebbe. Want: dit jaor begint ut prinsenbal um 
20.00 uur (d’n Oesterham opent um 19.30 uur). 
Kom dus allemaol op tied, want en uurke ieër beginne betaekend en uurke langer fieëst 
daorna! Naodat prins Bart beej de AAP is opgenome zal Aostrum op enne neeje prins 
werre getraktierd! En kans den ge nie meugt misse 
Ge got dinge zien die ge nog noeëts gezien hed en d’n aovend zal eindige mit en goed 
stel!!! Ut wurd fieëst d’n 22e!!!!  En volksfieëst kunde geröst zegge!!  
Dit jaor mit muziek van de Rooyse hofkapel! 
Leg owwe woeënboeët dusan de ketting en haal de duitse nummerplate van owwe auto, 

want: ut WK van 2010 kumt terug!! 
 
Tot zaoterdag 22 jannewari um 20.00 uur ien d’n Oesterham!! 
 
 
 
NOVEMBER 
 
03   November Marian v/d Berg (Lezing)     Zijaktief 
02   November Kienen        De Zonnebloem 
08   November Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) F 20.00 uur Dorpsraad 
10   November Algemene ledenvergadering in Roermond   Zijaktief 
15   November Kienen        KBO 
??   November Margrietbeurs      Zijaktief 
 
 
DECEMBER 
 
08  December Kerststukjes maken      Zijaktief  
13   December Dorpsraadvergadering (D’n Oesterham) Z 20.00 uur Dorpsraad 
14   December Kerstviering       De Zonnebloem 
20   December Kienen        KBO 
20   December Kerstavond       Zijaktief  
 



 


