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Jeugdprinsebal 2015 
Op 17 januari is, in een tot de nok toe gevuld Cafe-zaal Back in Time, uitgeroepen tot 56e Jeugdprins van 
Aostrum, Lull en d’n Boshuuze:  

Jeugdprins Joost I 
Jeugdvorst Fer en Jeugdnar Jesse  

Om 18:33 uur werd Circus Prinz 
officieel geopend. Veel 
fantastische acts hebben ervoor 
gezorgd dat het een knallende 
avond was.  

Omdat de wilde dieren na jaren 
trouwe dienst niet meer zijn 
toegestaan in het circus, moest 
hier natuurlijk iets voor in de 
plaats komen. Nadat het oude trio 
was afgetreden, werden ze in 
leeuwenpakken gehesen en in een 
kooi geplaatst, omdat hun een 
nieuwe taak te wachten stond.  

 

Nadat ‘De Sterkste Man’ had laten zien wat hij kon, de clowns veel humor brachten en de mimespeler een 
aantal spectaculaire trucs deed, was het tijd om ons te gaan richten op de leeuwen. Want wat is nou een 
circus zonder dieren? De leeuw is de koning onder de dieren en heeft dus een heel belangrijke taak in het 
dierenrijk.  

Maar niet alleen voor het circus was een nieuwe koning nodig, ook zochten ze een nieuwe heerser voor de 
jeugd van de Karklingels. De circusdirecteuren waren ervan overtuigd dat ze deze gevonden hadden.  

Toen bleek dat in de pakken niet het oude trio, maar het nieuwe trio zat, stonden ze daar dan eindelijk: 
Jeugdprins Joost I (Weijs), met zijn gevolg: Vorst Fer (van Rooij) en Nar Jesse (Arts).  

Het was een heel bijzondere avond. Prins Clemens I, stond zoals een prins behoort, eerste rang. Glimmend 
van trots, zag hij zijn eigen zoon op het podium staan, als jeugdprins van de Karklingels.  

Na een aantal plechtigheden en het voorlezen van de proclamatie, mochten de heren eindelijk voorop in de 
polonaise. 

 



ZATERDAG  24 Januari 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

24 jan.  09.00u. Inzamelen oud papier
26 jan.  18.45u. Repetitie jeugdorkest 

   20.00u. Repetitie orkest
28 jan.  16.00u. Leerlingen slagwerk
    16.30u. Projekt Music for Life 
    19.00u. Repetitie Hit-it
   20.00u. Repetitie slagwerkgroep 

Agenda

7 febr.  Inzamelen oud papier
15 febr. Opluisteren Carnavalsmis
15 febr. Carnavalsoptocht Oostrum
16 febr. Carnavalsoptocht Venray
21 febr. Inzamelen oud papier
28 febr. Potgrondactie



Aankondiging bijeenkomsten in dorpen en wijken  
 
Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor:  

- alle vormen van jeugdhulp en jeugdzorg 
- begeleiding, ondersteuning en hulp voor mensen met een beperking 
- hulp bij het vinden van (aangepast) werk 
 één punt voor alle vormen van ondersteuning. 

 
 
Komt u er zelf of samen met uw omgeving niet uit? Géén punt.                                                                                             
Neem contact op met de gemeente. Wij adviseren u graag en zoeken samen met u naar een oplossing. 
 
Wat verandert er voor mij? 
Waar kan ik op blijven rekenen? 
Wat wordt er van mij en van mijn omgeving verwacht? 
Waar kan ik terecht voor ondersteuning? 
Wie gaat mij helpen? 
Wat wordt er in mijn wijk of dorp georganiseerd? 
 
Graag informeren wij u hierover tijdens één van de 8 bijeenkomsten bij u in de buurt.  

 
U bent van harte welkom 
 

Maandag 19 januari 14.00-16.00 uur ’t Stekske Venray Inwoners van Antoniusveld 
en Landweert 

Dinsdag 20 januari 19.30-21.30 uur De Kei Geijsteren Inwoners van Geijsteren, 
Wanssum en Blitterswijck 

Woensdag 21 januari 19.30-21.30 uur De Kemphaan Venray Inwoners van Centrum, 
Centrum Noord-West, 
Centrum West-Midden en 
Centrum West-Zuid 

Vrijdag 23 januari 19.00-21.00 uur ’t Schöpke Venray Inwoners van Smakterheide, 
Brabander, Vlakwater en 
Veltum 

Maandag 26 januari 14.00-16.00 uur De Kiosk Venray Inwoners van Centrum-Oost 
(Bomenbuurt, Oranjebuurt, 
Burggraaf) en Brukske 

Dinsdag 27 januari 19.00-21.00 uur De Oesterham 
Oostrum 

Inwoners van Oostrum, 
Oirlo, Castenray en 
Smakt/Holthees 

Woensdag 28 januari 19.30-21.30 uur De Kleine Loef 
Vredepeel 

Inwoners van Ysselsteyn, 
Merselo en Vredepeel 

Donderdag 29 januari 19.30-21.30 uur De Hoefslag Veulen Inwoners van Leunen, 
Veulen en Heide 

 
Aanmelden 
 
Als u op de datum voor uw dorp of wijk bent verhinderd, dan kunt u gerust bij één van de andere bijeenkomsten 
aansluiten. Wilt u zich van tevoren aanmelden? Dan kunnen we koffie en thee voor u klaar zetten.  
Aanmelden kan via aanmelden@venray.nl of telefonisch via tel. (0478) 52 33 33. 



Beste Dorpsbewoners: 

Er zijn vele vragen gekomen de afgelopen weken. 

Bij deze wil ik er voor de duidelijkheid enkele beantwoorden. 

1. Als ik mij nu aanmeld, en ik ga verhuizen. Hoe gaat het dan met mijn aanmelding? 

Antwoord: 

Als je je nu aanmeld, en je gaat verhuizen voordat er met de aanleg van de glasvezelkabel is begonnen, kun je deze 
laten overzetten naar je nieuwe adres, mits dit adres in de gemeente Venray is en of Holthees. Is de kabel wel 
gelegd, dan moet je hopen dat er op je nieuwe adres ook glasvezel binnen ligt, anders betaal je de aansluiting 
opnieuw. 

2. Ik meld mij nu of binnen drie maanden aan bij Ziggo of KPN, omdat er nog geen glasvezel ligt, en ik meld mij 
tevens nu aan bij Glasweb Venray, hoe gaat het dan verder. 

Antwoord: 

Bij een aanmelding bij Ziggo of KPN, is deze weer op te zeggen na 12 maanden. 

Er vanuit gaand dat de glasvezelkabel er waarschijnlijk na ongeveer een a anderhalf jaar echt ligt geeft dat geen 
probleem. Verder zal de zullen de twee providers er ook niet moeilijk over doen als je nadat de kabel er ligt je nog 
drie maanden bij Ziggo of KPN klant bent en dus daarna pas hun diensten af gaat nemen. 

Een kleine aanvulling  ter verduidelijking, Beide providers hebben een 12 maanden wachttijd, dit betekend dat 
wanneer je een abonnement neemt bij een andere provider(b.v. Ziggo) je het gebruik bij Trined /Plnq nog 12 
maanden uit kunt stellen. Bijvoorbeeld:  1 juni 2015 neem ik een abonnement op Ziggo. 3 Juni 2015 wordt de hele 
straat aangesloten op glasvezel. Het contract bij Ziggo loopt maximaal 12 maanden, vervolgens kun je dan 1 juni 
2016 overstappen op glasvezel (en je gekozen provider). 

3. Kan ik mij aansluiten zonder dat ik een provider kies? 

Antwoord: het is mogelijk om een aansluiting in de woning/bedrijf te nemen zonder klant te worden. Hiervoor 
bedragen de kosten € 250,00, U telt dan niet mee met het te behalen percentage. Wanneer U een aansluiting 
neemt en direct klant wordt betaald U geen aansluitkosten en telt u wel mee in het te behalen percentage. 

Wanneer U snel aanmeld ontvangt u het eerste half jaar € 7,50 korting. U kunt dan relatief goedkoop een jaar 
glasvezel   proberen. Na een jaar kunt U een reëel vergelijk maken tussen uw huidig aanbod en de glasvezel. Wij 
wensen U veel succes met het maken van de bij u passende keuze 

4. Nog een opmerking, ik moet een nieuw mailadres aanmaken. 
Als U nu een hotmail of gmail adres hebt kunt u dit gewoon weer meenemen. 
Heb je een Ziggo/KPN of nog een ander mail adres dan niet. 
Om het ook voor U makkelijker te maken raden wij U aan indien U voor glasvezel kiest om al nu een ander email 
adres in te voeren. Neem dan om ook in de toekomst daar geen problemen mee te hebben een gmail of hotmail 
adres, dan heb je met geen providers meer te maken en kun je dat altijd meenemen. 

Heb je nog vragen of wil je hulp bij het invullen, 

Mail naar Oostrum@glaswebvenray.nu  en ik kom bij U langs of U komt naar mij. 

Zie verder ook het persbericht elders in dit blad 

Leo Lenssen  



 
  
 

R.K. PAROCHIE O.L. VROUW GEBOORTE OOSTRUM 
 
 
 
 

 
Zondag 25 jan. 2015  11.00 uur: Hoogmis (Pastoor J. Boon) (Gemengd Koor)     

                          Kennismaking met Pastoor J. Boon!        
 
     voor onze parochie Oostrum en voor de vrede,   
     Jacques en Suzanne Joosten-Tax en de overledenen   
     van de familie Schraven-Joosten,  

Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
   familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.                      
 
NB:  Pastoor J. Boon, pastoor van Ysselsteyn, Merselo en Vredepeel,  
is per 1-1-2015 ook benoemd als pastoor administrator van onze parochie Oostrum!!!                                                    
Omdat pastoor J. Boon in de Vredepeel zondags de h. mis om 9.30 uur moet doen, 
begint, in elk geval voor het jaar 2015(!), vanaf 18-1-2015 in Oostrum                                                                                
zondags de Hoogmis voortaan om 11.00 uur!                           
 
Dus: aanvang Hoogmis in Oostrum zondags voortaan om 11.00 uur!!! 

 
Op zondag 25-1-2015 kunt U na afloop van de hoogmis, dus om ± 12.00 uur, 
achter in de kerk onder het genot van een kop koffie naar believen nader 
kennismaken met pastoor J. Boon! U bent van harte welkom!       
               

Het telefoonnummer van pastoor J. Boon, Lovinckplein 8, 5813 CC Ysselsteyn, is 545055. 
Het telefoonnummer van de pastorie, 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 10.00 uur op te geven bij kerkbestuurslid  
Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  584031.             
 
 









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 òw 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: 
Mark Broeren 06-22799921 
Bart Direks 06-43056081 

 
Òpgaeve kan via de link op www.karklingels.nl. 
Of via ut hieroonder stonde formelieër dat iengeleverd kan wörre beej:                                                                                                           
Bart Direks, Randenrade 13 / 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:            JAO/NAE 
Dieëlname òptocht Venrooj:    JAO/NAE 
Biezònderheje: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................……………. 
 



 
        

    Verzorgt aangifte  

Inkomstenbelasting  
       

  Advies over alle Toeslagen 
 
 
Verzekeringen voor particulieren en bedrijven 
 

Vraag naar onze voordelige pakket verzekering zonder provisie 
 

Hypotheek met de laagste aanvraag/bemiddelingskosten 
 

Laagste hypotheek rente 
 
  

info.vievermannsverzekeringen.nl 
Tel. 06-10960426 
Zevenblad 28, 5803 LZ, Venray 
 

www.MyLifeSlim.com

Vind jij afvallen ook zo moeilijk?

           Loes Baltissen

My-LifeSlim Maasdorpen Swolgen
0622020908 E: Loesbaltissen@mylifeslim.comT:



JANUARI  
  
26 Knutselmiddag KBO
31 Klingelbal (D’n Oesterham) CV De Karklingels
  
FEBRUARI  
  
3 Hulp bij Dementie (Lezing door Mw. L. Dickhoff) Zijactief
4 High Tea De Zonnebloem
5 Carnavalsavond KBO
7 Verkoop Carnavalskrant CV De Karklingels
8 Wagenoverdracht met receptie Prins (D’n Oesterham) CV De Karklingels
9 Knutselmiddag KBO
11 Ziekenbezoek CV De Karklingels
13 Schoolcarnaval CV De Karklingels
14-17 Carnaval CV De Karklingels
23 Knutselmiddag KBO
24 Kienen KBO
28 Potgrondactie     Harmonie SMT

MAART  
  
3 Film: (“Michiel de Ruyter”) Zijactief (Roermond)
4 Etentje (Valuas College Venlo) Zijactief 
8 Rommelmarkt     Harmonie SMT
9 Knutselmiddag KBO
11 Muziekmiddag (met de Maasbloemen) De Zonnebloem
12 Wandelen KBO
14 Singchallenge (De Schatberg, Sevenum)      AZKompeneej
17 Kienen KBO
18 Bedevaart & Quiz te Smakt Zijactief
18 Smakt (met Oirlo & Castenray) KBO
21 Lenteconcert (D’n Oesterham) AZKompeneej
23 Knutselmiddag KBO
24 Lezing: Yoga, Meditatie & Ademhaling (Mw. C. Staaks) Zijactief (Roermond)
24 Jaarvergadering KBO
26 Wandelen KBO
29 Namiddag Concert (Beringe, bij Bon Apart)      AZKompeneej
  
APRIL  
  
3 Oostrumse Passie      Harmonie SMT
6 Knutselmiddag KBO
7 Fietstocht KBO
9 Dag voor alleengaanden in Arcen Zijactief (Roermond)
16 Excursie naar Mekkafood in Nettetal (Dld) Zijactief 
16 Lentewandeling KBO
20 Knutselmiddag KBO
26 Zondagochtend Concert (Schouwburg Venray)      AZKompeneej
30 Wandelen KBO 





 
 
 
 
 
 

 
        

Op woensdag 28 januari willen we u het volgende menu serveren 
 
 

Chinese tomatensoep 
------ 

                                     Nasi 
 
                                             Kip/ saté 
 
                                             Foe yong hai 

                                  
    ------ 

 
Vlavlip 

 
 
Mochten er mensen zijn die niet zo mobiel zijn ( rolstoel / niet goed ter been ) maar 
toch graag willen aansluiten aan de dis, 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 24 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 woensdag 28 januari a.s. 
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.   
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  24 januari bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



 T

|SCHRIJF JE NU IN

RAADHUISSTRAAT 6  VENRAY

WWW.DANSENENSPORTEN.NL

0478 - 510 500

BOOTCAMP

INSANITY

ZUMBA

HIP HOP

KIDS DANCE

STYLDANSEN

OPEN HUIS
01 febr. 13.00 uur
08 febr, 19.00 uur

en meer...



Glasvezel in geheel Venray in zicht 
GlaswebVenray: inschrijvingsperiode wordt verlengd 
 
We zijn erg tevreden, we zijn er echter nog niet, aldus voorzitter Martin Houben van de werkgroep GlaswebVenray.         
Het doel van de Dorpsraden (DRO) en Wijkraden (WRO), ondersteund door het gemeentebestuur van Venray, is om in 
geheel Venray glasvezel aan te leggen, vervolgt Martin. Er is een Coöperatie opgericht om dit in eigen beheer te 
realiseren. Om dit mogelijk te maken dient minimaal 30 % van alle huisnummers binnen bebouwde komen                  
minimaal  50 % van de huisnummers buiten de bebouwde kom zich aan te melden als klant. 
 
De Glasweb-teams verzetten veel werk in de voorlichting aan geïnteresseerden en bij de registratie van de 
aanmeldingen. Zonder deze vrijwilligers hadden we de plannen van GlaswebVenray niet zo uitgebreid onder de 
aandacht van de Venraynaren kunnen brengen, aldus Anita Emonts, verantwoordelijk voor de PR en Glasweb-teams. 
In onderstaande plattegrond van Gemeente Venray en Holthees is de huidige stand van aanmeldingen weergegeven 
middels de kleuren groen, geel en grijs. Groen wil zeggen dat aanmeldingen boven de 30% respectievelijk 50 % zitten. 
Geel betekent dat meer dan de helft van de gewenste aanmeldingen ontvangen zijn en grijs wil zeggen dat minder dan 
de helft van de noodzakelijke aanmeldingen ontvangen zijn. 
 

 
 
 
De geel gekleurde dorpen hebben nog een zetje en extra tijd nodig om ‘groen’ te worden, aldus Anita. In de grijs 
gekleurde dorpen en in de wijken van Venray dient extra actie ondernomen te worden om het percentage  te behalen. 
De werkgroep zal, samen met het WRO en DRO, hiervoor een campagne-plan fase 2 opstarten. Verder verwachten we 
natuurlijk dat de groen gekleurde dorpen nog groener worden. 
 
Op basis van deze positieve ontwikkelingen heeft  het  Stichtingsbestuur GlaswebVenray het besluit genomen om de 
inschrijvingsperiode te verlengen. Het nieuwe peilmoment wordt binnenkort bekend gemaakt. Dit betekent dat we een 
verlengde periode  ingaan voor het aanmelden. De Glasweb-teams gaan door en samen proberen we elk dorp en elke 
wijk groen of groener in te kleuren.  
 
Wat opvalt dat veel dorpen zowel buiten als binnen de bebouwde kom het percentage, dus de doelstelling gehaald 
hebben.  Dit is een geweldige prestatie, met de complimenten aan de Glasweb-teams, aldus Anita. 
 



Zoals gezegd wordt de inschrijvingsperiode verlengd, zodat alle bewoners van dorpen en wijken opnieuw de kans 
krijgen zich aan te melden en zich daarmee te verzekeren van de aanleg van het glasvezelnetwerk in hun 
woonomgeving. Indien er te weinig aanmeldingen zijn in bepaalde dorpen en/of wijken is de kans aanwezig dat de 
betreffende dorpen – wijken – gebieden geen glasvezel krijgen. 
 
We blijven gaan voor 100 % glasvezel in de gemeente Venray, aldus Martin Houben. Het blijft een realistisch plan, 
waarvoor we wat meer tijd moeten uittrekken dan in eerste instantie verwacht. De Glasweb-teams hebben enorm veel 
werk verzet. Dit gaat nog even door.  
Martin heeft alle vertrouwen in heel Venray, omdat velen zich inmiddels realiseren dat deze aanpak dé kans is om deze 
belangrijke voorziening voor heel Venray te realiseren middels de Coöperatie GlaswebVenray. Oftewel  van, door en 
voor Venray .‘Ja, samen kan het’ blijft dan ook de lijfspreuk van GlaswebVenray.   
 
Informatie en aanmelden:  www.glaswebvenray.nu   
 
Voor meer info: 
PR:               Anita Emonts       0612060077 
Voorzitter: Martin Houben    0653211287 
 

 
 
 
 

Uitslagen: 
 
Oranje Wit (L) D1 – Oostrum D1   13 – 1  
Lottum C1 – Oostrum C1    2 - 5  
Oostrum B1 – Astrantia B1    6 - 6 
Oostrum 1 – Lottum 2     6 - 4 
VIOS (O) MW2 – Oostrum MW1   8 - 3   
 
Programma: 
 
Zaterdag 24 januari  
 
Lottum D2 – Oostrum D1    10.00  ’t Haeren  Grubbenvorst 
Oranje Wit (L) C1 – Oostrum C1    10.00  De Peelhorst  Deurne 
Oostrum B1 – Oranje Wit (L) B1    08.45  De Wetteling  Venray 
Oostrum A1- VIOS (O) A1    09.45  De Wetteling  Venray 
 
Woensdag 28 januari 
 
Ajola/De Wilma’s MW1 – Oostrum MW1  21.00  Fitland  Mill 
 
 
 
 



                                                              
 
 
 

 
Hobbymiddag, gymnastiek op stoel 
 
Datum: Maandag 26 januari 
Aanvang: 13.30 uur 
Opgave: t/m vrijdag 22 januari bij Nelly van Soest, tel. 583395 
 
Wij gaan deze middag kaarten maken met servetten op mica. Wilt u dit ook maken, dan dit a.u.b. aan Nelly doorgeven.          
Zij koopt dan de materialen en u kunt deze op maandag met haar afrekenen. 
 
Wilt u liever kaarten maken, breien, haken of gewoon gezellig een kopje koffie drinken,                                                                             
u bent van harte welkom. 
 

Wilt u tijdens deze creatieve middag uw spieren en gewrichten trainen zodat 
uw lichaam wat soepeler beweegt, dan kunt u een half uur tot 3 kwartier 
bewegen op een stoel onder begeleiding van Netty Jeuken. U hoeft zich hier 
niet voor op te geven.  
 
Kom vrijblijvend naar de Watermolen.  
 

Wij zien u graag op maandag 26 januari ! 

OPROEP 
  
Enkele bestuursleden van onze afdeling leggen dit jaar hun functie neer. 
  
In verband hiermede zoeken wij een man/vrouw om ons bestuur te komen versterken. 
Het is de bedoeling iemand te benoemen met financiële ervaring om de penningmeester t.z.t.                            
(m.i.v. 2016) te kunnen vervangen. 
Bent u geïnteresseerd en denkt u hieraan te kunnen voldoen vragen wij u z.s.m. contact op te nemen met 
Leny Tromp tel.589033 of per mail l.tromp-brand@home.nl. 
 
 
 
 
 
 
 

Noteer in uw agenda: 

Harmonie SMT organiseert, 

ROMMELMARKT 2015 
ZONDAG  08   MAART   2015 
AANVANG    11.00 UUR.  ( SLUITING 13.00 UUR.) 

SPULLEN  BRENGEN  OP: 

ZATERDAG  07 MAART  VAN 10.00 UUR TOT 12.00 UUR 

P.S.  Alle overgebleven spullen zullen zoveel als mogelijk naar een goed doel worden gedoneerd. 

 

 



 

 

 

 

5 Februari                                        
Grote Carnavalsavond 

Met medewerking van: 

`n jonge dansgroep van Aostrums talent 

Muziek Ut Güt  

Buuteredeners:                                                                  

Frans Bever & Hans van Baarschot 

En ons eigen buuttalent Helga 

Verder nog meer Aostrums talent 
 

50 + van Aostrum dit 
meugde nie missen 

 

Aanvang 19.30 uur 

Entree 6 euro 

Tot ziens in d`n Oesterham  

 
 



 

Cursus Landschapsgids Maasdal 2015 
 
De IVN afdelingen Regio Maasdal (IVN De Maasdorpen, Geijsteren-Venray, Maas en Niers, Maasvallei en Maasduinen) 
organiseren in 2015 voor de tweede maal de cursus Landschapsgids Maasdal voor mensen met interesse voor het 
landschap (natuur en cultuur). De cursus staat open voor zowel leden als niet-leden van het IVN. 
 

Het doel van de cursus is mensen op te leiden tot landschapsgidsen die zelfstandig een landschapsexcursie kunnen 
ontwerpen, uitzetten en begeleiden. De cursus is specifiek gericht op het gebied in het Maasdal tussen Venlo-Nijmegen 
en Peel-Duitse grens. 
 

Aan bod komen de processen die het landschap vormden en nog steeds vormen. De cursus gaat niet specifiek in op een 
bepaald onderwerp maar biedt een brede basiskennis op het gebied van onder andere geologie, vegetaties, 
cultuurhistorie en landschapsinrichting. Gedurende elke lesdag schenkt de docent tevens uitgebreid aandacht aan 
technieken om een groep door een landschap te gidsen en om kennis en inzicht over te dragen (het feitelijke gidsen). 

 
De cursus omvat tien lesdagen (zaterdagen). In de ochtenden komt de theorie aan bod, gegeven door ervaren docenten. 
In de middagen gaan de cursisten naar buiten waar het geleerde in praktijk wordt gebracht.  
De cursist ontwerpt in de loop van de cursus een landschapswandeling (ommetje) dat als afstudeerwerkstuk dient.  
 

De lessen zijn op de volgende zaterdagen: 14 maart, 21 maart, 11 april, 16 mei, 6 juni, 4 juli, 11 juli, 5 september, 26 
september en 17 oktober. De cursus sluit op de laatste dag af met een presentatie van de ommetjes en de uitreiking van 
het cursuscertificaat.  
 

De cursusprijs bedraagt € 150,-. Hiervoor ontvangt de cursist naast lessen ook koffie/thee, een cursusmap en het 
speciaal voor deze cursus geschreven boek Landschappen in het Maasdal (ISBN/EAN 9789461086235). 
 

Meer informatie over de inhoud van de cursus en de invulling van de cursusdagen staat op de website 
www.landschapsgidsenmaasdal.nl of kan men verkrijgen bij de cursus-coördinator. 
 
Aanmelden vóór 1 maart bij de cursus-coördinator Koos Agricola, koosagricola@home.nl 
 

Het maximum aantal deelnemers is 24. 
 

Kennnismakingsavond maandag 2 maart in ’t Zoemhukske, Kasteellaan3, 5961 BW, Horst, om 19.30 uur. 



Jacqueline Verrijth . Vlasakker 1a, 5807 BK Oostrum . T (0478) 85 40 06 . E info@hairstylingbijhaar.nl

Nieuw in Oostrum

Hairstyling Bij Haar geeft je net dat stukje extra...

Kwaliteit, service en een moment voor jezelf!

Een vakkundig en persoonlijk advies, ervaring en kennis van de laatste haartrends, 

aangevuld door de unieke natuurlijke haarverzorgingslijn van Fuente, zorgen voor 

pure verwennerij voor hem en haar. Zo wordt naar de kapper gaan een uitje!

Mijn droom is hiermee uitgekomen en vanaf 3 februari, 13.00 uur 

is het aan mij de beurt om uw droom uit te laten komen! 

Wees welkom, gun je tijd voor jezelf! 

Bel voor een afspraak 0478-854006 of loop gewoon eens binnen 

en maak kennis met Hairstyling Bij Haar.

Kijk ook eens op:

www.hairstylingbijhaar.nl

Openingstijden
Maandag  gesloten
Dinsdag  13.00-21.00 uur
Woensdag  08.30-17.30 uur
Donderdag  gesloten
Vrijdag  08.30-17.30 uur
Zaterdag en zondag gesloten


