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Baeste Karklingels en Karklingelinnekes, 
 
 
Ut is al veule jaore en traditie dat de Prins, Vorst en Vurzitter van de Karklingels                                                                                      
en paar daag vur de vastelaovend en bezuuk brenge an de (ald-) Aostrumse ienwoeëners                                                
die ziek zien. Weej ervare ieder jaor wèr, dat dees bezuukskes zieër gewardieërd werre. 
 
Netuurlik blieve we dit gaer doen, mar we wieëte nie âltied van iederieën ofdat iemes ziek is. 
Dus binde zelf ziek thuus of ien ut ziekehuus en stelde ut op pries dat weej efkes langskomme,                                               
of kende iemes den dat op pries stelt, laot ut os wieëte!!!! 
 
Ge kunt contact opneme mit ozze vurzitter Sjoerd Vollenberg (sjoerdje@home.nl / tel. 584345)                                             
of mit Vera Janssen (karklingels@home.nl / tel. 06-14639412) 
Dit jaor zulle de bezuukskes platsviende op woensdag 11 fibberwarie. 
 
 
Alvest bedankt vur óllie hulp! 
CV de Karklingels 
 



ZATERDAG  7 Februari 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

                      
   Zondag 8 feb. 11.00 uur: Hoogmis                                                             
 (Pater P. Pubben) (Gemengd Koor)       

 zeswekendienst Ger Muijres,   
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
           familie Vennekens-Verschuren                      

7 febr.  09.00u. Inzamelen oud papier
9 febr. 18.45u. Repetitie jeugdorkest 
 19.30u. Kapelformatie voor Carnavalsmis

20.00u. Repetitie orkest
11 febr. 16.00u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep 

Agenda

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



 

 

 

 

Harmonie Sub Matris Tutela Organiseert: 

Rommelmarkt. 

Zondag   08 maart 2015. 

Aanvang:  11.00 uur. ( sluiting 13.00 uur ) 

Alleen verkoop. 
Heeft u nog oude spullen die  niet meer nodig zijn? 

Steun hiermee uw Harmonie. 

Alleen maar voordelen: 

Er komt weer ruimte vrij voor nieuwe spullen. 

Wij recyclen en zoeken nieuwe eigenaren. 

U steunt de Harmonie en wij kunnen weer instrumenten aanschaffen. 

U kunt uw spullen brengen op: 

Zaterdag 07 maart: van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
 

P. S. Alle overgebleven spullen gaan zoveel als mogelijk naar goede doelen. 

Vastelaond vurbeej, 

Dan hedde nou tied um 

Op te ruume.  !!!!!!!!!!!! 



Verstelwerk Oostrum
Naaiwerkzaamheden met een
creatief oog voor oplossingen

Maureen van Erp
Coupeuse

Goetzenhof 23
5807 CC Oostrum

0478-515 544 / 06-1378 6578
jgm.achten@home.nl

Openingstijden:
Ma - Wo:        9.00 - 13.00 / 18.00 - 20.00 uur
Di - Do - Vr:  9.00 - 15.00 uur
buiten deze tijden op afspraak



                         
 
 
 
 

Hobbymiddag, gymnastiek op stoel 
 
Datum: maandag 9februari 
Aanvang: 13.30 uur 
Opgave: n.v.t. 
Meenemen:    fles(jes), doosjes of iets dergelijks. 
Wij gaan deze middag de door u meegebrachte spulletjes bewerken. (zie foto) 
 
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 9 februari ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publiekswandeling Overloonse Duinen 
 
Op zondag 8 februari organiseert IVN-Geysteren-Venray een wandeling in natuurgebied de Overloonse Duinen.                 
De wandeling start om 10 uur bij de parkeerplaats van het Schaartven aan de Holthesedijk in Overloon.                   
Deelname is gratis. 
 

De Overloonsche Duinen is de verzamelnaam van een aantal bossen en natuurgebieden nabij Overloon. De belangrijkste 
onderdelen ervan liggen op een voormalige stuifzandrug ten zuiden van het dorp en worden aangeduid met de 
Klokkenberg en de Helderse Bossen. Hier zijn, naast stuifduinen en (naald)bossen, ook enkele heiderestanten en 
jeneverbesstruwelen te vinden.  
 

Het gebied rondom Overloon bestond in het verleden 
vooral uit woeste gronden. Op de meest onvruchtbare 
delen werden na 1950 bomen geplant voor de 
productie van hout. We komen hier o.a. Grove Den, 
Lariks en Douglasspar tegen. Door de bebossing zijn 
de oorspronkelijke hoogteverschillen in stand 
gehouden, terwijl het omringende gebied geheel is 
geëgaliseerd.  
 
Tegenwoordig spelen aspecten van natuur en 
recreatie een belangrijke rol in het gebied. Daarom 
probeert met het eentonige productiebos om te 
vormen tot een meer gevarieerd bos met een hogere 
natuur- en belevingswaarde.  
 
 

In de buurt van het Schaartven, dat overigens geen ven is maar een zandwinningsplas waar recreatie plaats vindt, is in 
2009 een 25 m hoge uitkijktoren geplaatst. Vanaf de top hebben we een prachtig uitzicht over de omgeving en op het 
mooie heideterrein dat er onder ligt. 
 
 





 

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 9 februari 2015 is het Alzheimer Café Venray weer open. 
Het café is een maandelijkse informele bijeenkomst waar mensen met dementie, familieleden, 
hulpverleners en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen 
ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en te leren over dementie en aanverwante thema’s. 

 
Het thema van de avond is: 
Muziek en dementie 
Gastspreker: mw. Els Denessen, muziektherapeute van De Zorggroep 
 
Het Alzheimer Café Venray vindt plaats in De Kemphaan, Kennedyplein 1 te Venray. 
Inloop is vanaf 19.00 uur en aanvang van het programma is om 19.30 uur. De avond wordt uiterlijk 21.30 uur afgesloten. 
De toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u bellen met de avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray,                  
Joke Halmans, telefoon (0478) 583806. 
 
 

AUTOMATISCHE    INCASSO 
 

Voor de abonnementsleden die een incasso hebben afgegeven wordt       
op 9 februari het bedrag van € 12,50 afgeschreven voor het 
abonnement van het weekblad voor 2015. 
 

 
Wilt u voortaan ook het weekblad in uw mailbox 
ontvangen, meld u dan aan via http: //eepurl.com/73Tmr                                                                
of nevenstaande QR-Code                                                            
o.v.v. uw naam en adresgegevens. 
 
 

 

 Heeft u nog oude spullen die u niet meer nodig heeft,                                          
maar die wij nog wel kunnen verkopen? 

Steun hiermee uw Harmonie. 

Wij recyclen en zoeken nieuwe eigenaren. 

U steunt de Harmonie en wij kunnen weer instrumenten aanschaffen. 

Breng ons uw spullen op: 

Zaterdag 07 maart: van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

Wij gaan ze dan op 08 Maart verkopen. 

P. S.  Alle overgebleven spullen gaan zoveel als mogelijk naar goede doelen. 

 





 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 31 januari 2015    
 
SV Oostrum D1 Lottum D1 afgelast  
SV Oostrum F1 HRC'27 F1 afgelast  
SV Venray F10 SV Oostrum F2 afgelast  
    
Programma    
 
zaterdag 7 februari 2015    
 
SV Oostrum A1 Constantia A1 15.00  
SV Oostrum B1 Constantia B1 14.00  
Constantia B2 SV Oostrum B2 15.00  
Constantia C1 SV Oostrum C1 12.00  
Constantia C2 SV Oostrum C2 12.00  
Venlosche Boys D5 SV Oostrum D2 12.00  
Constantia E1 SV Oostrum E1 10.00  
SV Oostrum E2 Constantia E2 11.00  
Constantia E3 SV Oostrum E3 10.00  
    

Senioren    
 
Uitslagen    
 
zondag 1 februari 2015    
 
Volharding 4 S.V. Oostrum 3 3 - 1   
Sporting S.T. 4 S.V. Oostrum 4 2 - 3  
S.V. Oostrum 5 V.V. Holthees 4 afgelast  
    
 
Programma    
 
zondag 1 februari 2015    
 
SVEB 1 SV Oostrum 1 14:30  
SV Oostrum 2 Melderslo 2 11:00  
S.V. Oostrum 3 VCH 4 9:30  
Wittenhorst 9 S.V. Oostrum 4 09:30  
Heijen 4 S.V. Oostrum 5 09:30  

 





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 
 

Wij zoeken per direct:
Verkoopspecialist

aankomend filiaalmanager 
Takenpakket:
  - Het verkopen van producten en uitwerken van offertes
  - Aanmeten van producten en adviseren van klanten
  - Geven van gebruiksinstructies aan eindgebruiker.
  - Opbouw/afleveren nieuwe fietsen
  - Opbouwen en onderhouden van relaties.
  - Plaatsen van bestellingen.  - Plaatsen van bestellingen.
  - Beoordelen van garantieclaims en afhandelen van klachten
  - Externe communicatie (o.a. verzorgen promotionele activiteiten)

Meer info? 
www.dekkerstweewielers.nl

Word jij enthousiast van deze vacature?
Mail dan jouw CV met motivatie naar:

rob@dekkerstweewielers.nl

Wilt u voortaan ook 
het weekblad in uw 
mailbox ontvangen, 
meld u dan aan via                                 
http: //eepurl.com/73Tmr                                                                
of onderstaande QR-Code                                                            
o.v.v. uw naam en 
adresgegevens.



 
 
 
 
 

Uitslagen: 
 

Oostrum D1 – SVOC ’01 D2   2 - 9 
Oostrum C1 – Sporting ST C1   4 - 3 
De Merels B1 – Oostrum B1   10 - 2 
Spes (M) A1 – Oostrum A1   6 - 1 
Ajola/De Wilma’s – Oostrum MW1  6 - 5 
     
Programma: 
 

Vrijdag 6 februari 
Oranje Wit (L) A2 – Oostrum A1   17.20  De Wetteling  Venray 
 

Zaterdag 7 februari 
De Merels D2 – Oostrum D1   16.05  De Berkel  Horst 
DES (V) C2 – Oostrum C1   14.30  De Raayhal  Overloon 
Oostrum B1 – Spes (M) B2   09.00  De Wetteling  Venray 
Oostrum A1 – De Peelkorf A2   10.00  De Raayhal  Overloon 
 

Zondag 8 februari 
Oostrum 1 – Oranje Wit (L) 3   10.15  De Wetteling  Venray 
     
Woensdag 11 februari 
Oranje Wit (L) MW1 – Oostrum MW1  19.15  De Weert  Venray 
 
 
 





Glasvezel in Oostrum? 
Beste Dorpsbewoners, dat is de vraag. 

Het is nu de kans om op een relatief goedkope manier in geheel Venray en dus ook in Oostrum glasvezel aan 
te leggen. Zoals je in de diverse bladen hebt kunnen lezen is de inschrijving hiervoor verlengt.                                         
In Oostrum krijg ik ondersteuning van twee Glaswebvenray teamleden nl. 

Dhr. Ronnie Classens (werkzaam in Oostrum) uit Vredepeel                                                                                                       
Dhr. Kevin Fledderman (compuzone computers) uit Oostrum.                                                                                                   
Ook teamleden uit Geysteren komen ons ondersteunen, waar nodig.                                                                                     

Wij organiseren in Oostrum in ieder geval twee inloop morgen, deze zijn: 

Zaterdag 7 februari van 09.30 tot 12.00 uur    in de watermolen 

Woensdag 25 februari van 19.30 tot 22.00 uur    in het AMC café  

Verder zullen er ook nog inloopmomenten worden gehouden in de Compuzone winkel Stationsweg 126 in 
Oostrum (zie de flyer die deze week huis aan huis bezorgd is) 

Schrijf je nu in met de nog geldende korting van € 7,50 voor de eerste 6 maanden.  

Wil jij al eerder inschrijven, dat kan ga naar glaswebvenray.nu, daar kun jij zelf inschrijven.                                           
Heb je nog vragen of wilt U persoonlijk uitleg dat kan ook mail dan naar oostrum@glaswebvenray.nu  

 

 

 

 

FEBRUARI  
  
5 Carnavalsavond KBO
7 Verkoop Carnavalskrant CV De Karklingels
8 Wagenoverdracht mer 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
27 H. Vormsel (Groep 8, door Mgr. E. de Jong) 19.00 uur  Parochie
28 Potgrondactie Harmonie SMT
  
MAART  
  
3 Film: (“Michiel de Ruyter”) Zijactief (Roermond)
4 Etentje (Valuas College Venlo) Zijactief 
6 Vrijwilligersfeestavond (Bowling)   Parochie
8 Rommelmarkt Harmonie SMT
9 Knutselmiddag KBO
11 Muziekmiddag (met de Maasbloemen) De Zonnebloem
12 Wandelen KBO



 

 

 

 

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  

 
 


