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Prins Bas II regieërt ien Aostrum! 
 

Ien enne afgelaaje Oesterham is afgeloeëpe zaoterdagaovend de neeje prins van 
Aostrum Lull en d’Boshuuze uutgekomme:  Bas II (Kessels) 

Vurdat de neeje prins bekend gemakt wier, was d’r netuurlik urst de gebruukelike 
ceremonie um de ald-prins beej de AAP op te neme.  Ald prins Clemens hed nao en 
fantastisch jaor afscheid genome van de Karklingels. Naodat Clemens van al zien 
versiersele was ontdaon,  stond de AAP te popele  um um op te neme ien ur geledere. 
Mar vurdat dat kos, mosse d’r wel urst wat plojkes glad gestreke werre. Clemens hed 
namelik oeëts dur laote schemere dat heej gaar nie beej de AAP wooj. Clemens wieër 
dur niemes anders dan Matthijs van Nieuwkerk in de studio uutgenuuëdigd  vur en 
uutzending van DKDD, oftewel de Karklingel draejt dur. Nao en indringend onderzuuk 
en verschillende analyses bleek uutaendelik dat zien vroegere uutsprake allemaol op 
en misverstand berustte en dat heej netuurlik niks liever wooj as beej de Ald 
Aostrumse Prinse te komme. 

Nao en korte pauze verscheen Matthijs van Nieuwkerk wer op de bühne um ut twedde dieël van d’n aovend ien te 
leide: DKDD University. De Karklingels han ieën van de maest enthousiaste professor den d’r ien os land te viende is 
uutgenueëdigd um en gastcollege te komme gaeve 
ovver zien neejste project: P-20.16                                              
Dat project bestoond uut allemaol belangriek factore, 
eigenschappe en testjes die d’r uutaendelik toe mosse 
leide um en persoeën te kunne vurme den alles ien zich 
hed um en perfecte prins te werre. Vanuut zien alde 
klaslokaal gaaf heej en interessante les ovver zien 
project en an de haand van bewaarde en opgeslage 
exemplare uut ut verleeje, makte heej op en mojje 
manier duudelik, tigge welke dilemma’s heej was 
angeloeëpe um uutaendelik tot ut gewenste resultaat                                   
te komme. 
Trots was d’n professor dan ok um zien eindresultaat an 
Aostrum te onthulle: project p-20.16 hiette vanaf dat 
moment vort:  Prins Bas II 
 
Um ut project hieëlemaol compleet te make verschene ok zien adjudanten Roel  (Kessels)en Coen (Litjens) en ziene nar 
Eppo (Haneveld) en was Aostrum klaor vur enne neeje jaorgang vastelaovend 
 
Nao en mojje openingsspeech en d’n traditioniëele prinsendans volgde d’r en gigantisch fieëst onder leiding van prins 
Bas II en netuurlik de band van d’n aovend Sjloetingstied,die  bovvedien ok nog verraste mit en optreeje van Spik en 
Span de LVK winnaars van vurreg jaor. Kortum, ut was wer enne aovend um ien te lieste! 
 
© Foto’s Jos Euwes 

 



ZATERDAG  16 Januari 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

16 jan.  09.00u. Inzamelen oud papier
18 jan.  18.45u. Repetitie jeugdorkest
 20.00u. Repetitie orkest
20 jan. 14.00u. Music for Life mixed groep
 15.00u. Music for Life blokfluitgroep
 16.00u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

30 jan. Inzamelen oud papier



Zondag 17 jan. 2016 9.30 uur!: Hoogmis (pater O. v.d. Brink) (Gemengd Koor)    

 jaardienst Wim Pouwels, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.

  Zie ook de website van de parochie Oostrum: www.parochieoostrum.nl 

	 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.                     
                    

Kick-off 2016 

 

Met genoegen kijken wij terug op de eerste Oostrumse Kick-off. De belangstelling was groot en de sfeer was uitstekend. 
We hebben veel positieve reacties mogen ontvangen op dit initiatief, waar we natuurlijk heel blij mee zijn. 

Zoals in de korte toespraak benadrukt is één van de doelen van de kick-off het stimuleren van samenwerking in 
Oostrum. Om dat te onderstrepen hebben we een samenwerkings Award in het leven geroepen. Een Award die wordt 
uitgereikt aan de vereniging met het beste initiatief qua samenwerking in 2016. Naast de waardering vormt ook een 
geldbedrag deel van de Award. Tijdens de kick-off van 2017 zal deze Award voor het eerst uitgereikt worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heel veel geluk voor jullie allemaal in 2016 en tot ziens op de kick-off 2017.  

En in de tussentijd: werk samen! 

Marcel Linskens, Bas Kunen & Geert Janssen 





 

Music for Life – harmonie SMT 
Wat is leuk aan Music for Life? 

- Gezellig samen muziek maken 
- Samenspelen 
- Muziek maken wordt mogelijk gemaakt voor iedereen die dat wil 
- Geen voorwaarden 
- Is een echte ontspanning 

Zo maar wat uitspraken van de huidige deelnemers. 
Iedereen is welkom om een muziekinstrument te leren spelen, ongeacht ervaring of leeftijd. 
Ook iets voor jou? Twijfel dan niet langer en geef je op. 
 
Iedereen die zin heeft kan zich opgeven. Ook voor nieuwe beginners zijn er vanaf januari weer 
mogelijkheden. 
 
Aanmelden kan tot 24 januari. Nieuw lesblok start op 3 februari. 
 
Voor meer informatie en het inschrijfformulier kun je terecht op de website van de harmonie 
www.harmonieoostrum.nl onder Music for Life,  of bij Jack Schuurmans (tel: 586286)                                                 
mail j_schuurmans@hotmail.com en Marianne Manders mpbmanders@home.nl  
 
 

 

“OOSTRUMSE PASSIE” 

Een spectaculaire muzikale uitvoering van het Passieverhaal 

door 

Harmonie SMT  

 samen met zangtalenten uit Oostrum e.o. 

op 25 maart 2016 om 20.00 uur 

in de Kerk van Oostrum. 

 

DIT MAG U NIET MISSEN !!! 

Reserveer deze datum. 

Nadere informatie volgt. 

 



Jeugdprinsebal 2016 
Op 16 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 Joost 1 die ons een geweldig carnavalsjaar heeft bezorgd.  

Door het zachte weer voelt het alsof het vakantie is en daarom gaan wij met zijn alle 
op naar de camping. Korte Broeken, Slippers, Met de wc rol onder de arm naar de 
wc, Gezellig in een knusse caravan, Een op en top animatie team, Spannende 
verhalen. Wil jij het mee maken in het Café Zaal Back in Time? Wil jij weten of onze 

oude prins een traantje gaat laten? en misschien nog wel belangrijker wil jij  weten wie DE nieuwe jeugd prins 
van Aostrum, Lull en d’n Boshuuze wordt? 

Ga dan met ons mee naar camping La ri Couqe (18.33) uur. 
(Entree €3,-) 

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: (€1,- per naam €5,- voor alle namen) 

 

0 Daan Oudehoven                             
0 Samuel Winnen                                 
0 Ramon van Rattingen                     
0 Tim Linders 
0 Noah Herzfeld 
0 Wouter Derks 
0 Teun Cornelissen 
0           Willem Martens 
0           Kay Reijnders 
0           Bas Mertens 
0           Luciën Janssen 

 
 

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

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

De briefjes worden op 16 januari opgehaald door de raad 

 



JANUARI  
  
16 Jeugdprinsebal (BIT) CV De Karklingels
30 Verkoop Carnavalskrant CV De Karklingels
31 Receptie Prins CV De Karklingels
  

FEBRUARI  
  
2 Verkeersopfriscursus Zijaktief
3 Ziekenbezoek CV De Karklingels
5 Schoolcarnaval CV De Karklingels
6-7-8-9 Carnaval CV De Karklingels
  

MAART  
  
2 Race-circuit (Harry Maessen) De Zonnebloem
10 Van 112 bellen tot ziekenhuisopname Zijaktief	
15 Film “Rokjesdag” Zijaktief	(Roermond)
16 Bedevaart & Quiz (Smakt) Zijaktief
  

APRIL  
  
7 Dag voor Alleengaanden (Hegelsom) Zijaktief	(Roermond)
12 En Ikke dan (door Léon Pouls) Zijaktief
21 Salades maken Zijaktief
  

MEI  
  
12 Fotospeurtocht Zijaktief
25 Picknick  De Zonnebloem
  

JUNI  
  
2 Aspergebedrijf Martens (Rondleiding) Zijaktief
14 Fietsdagtocht met Picknick Zijaktief
  

JULI  
  
20 Blauwbessenland (America) De Zonnebloem
  

AUGUSTUS  
  
  

SEPTEMBER  
  
15 Leolux Venlo (Rondleiding) Zijaktief
  

OKTOBER  
  
4 Vincent van Gogh Museum (Servaas) Zijaktief
19 Doemiddag De Zonnebloem
20 Heksen met een Glimbach Zijaktief
  



Stichting hiStoriSche Kring ooStrum en Spraland

Recent heeft het Historisch Platform Venray (HPV), waarbij wij als kring zijn aangesloten, deel 7 uitgebracht in 
de reeks van:  Venrays Verleden.
In deze reeks zijn artikelen opgenomen over o.a. bijzondere personen, gebouwen en gebeurtenissen. Ook wij 
als “Historische kring Oostrum en Spraland” hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deel 7.
Wij willen dit boekwerk bijzonder onder uw aandacht brengen omdat hierin een 4-tal artikelen zijn 
opgenomen die betrekking hebben op Oostrum en het lezen zeer de moeite waard is. 
Het	betreft	onder	andere:	
	Zr. Lemmens ”de Engel van Karachi” (Jan Janssen),

	Villa	Josephine	en	de	historie	van	de	lederfabriek	in	Oostrum	(Jan	Janssen),

	De Oostrumse kelk uit 1616 (Koos Swinkels),

	Oprichting	van	een	Augustijns	klooster	in	Oostrum	(Rien	van	den	Brand),

	Industrieel	erfgoed	in	Venray	(Muvero)	(Brigitte	Aben).

Het boekwerk is te koop in de Venrayse boekhandel, u kunt het boekwerk ook bestellen via de Historische kring Oostrum en 
Spraland door € 15, 00 te storten op bankrekeningnr.: 
NL 38 RBRB 0928 9381 82 onder vermelding van: Venrays Verleden deel 7 en uw naam en adres.
Verder attenderen wij u er op dat wij nog enkele Dvd’s hebben met historische beelden over Oostrum, die wij tijdens 
de tentoonstelling in oktober 2014 hebben getoond. Deze DVD kunt u eveneens bestellen door € 5,00 over te maken op 
bankrekeningnr.: NL 38 RBRB 0928 9381 82 met vermelding van: dvd Oostrum en uw naam en adres.
Zodra wij het bedrag op onze rekening hebben wordt het bestelde bij u thuis bezorgd. 
----------------------------------------------------------------------
Stichting	Historische	Kring	Oostrum	en	Spraland
Secretariaat:  Valkenkampstraat 6, 5807 AN Oostrum  E-mailadres: historischekringoostrum@ziggo.nl

Zaterdaghulp gezocht. 
Wij zijn op zoek naar zaterdaghulp voor het 

vegen, poetsen en opruimen van de werkplaats 
en het wassen van auto’s. 

Dit is elke zaterdag van 8.00 uur tot 14.00 uur. 

Wij zoeken iemand die van aanpakken houd en 
minimaal 15 jaar oud is. 

Als je interesse hebt laat het dan weten via 
onderstaande gegevens of meldt je bij ons 
bedrijf (even vragen naar Koen). 

 
 
        RIT Bandenservice BV 
           Witte Vennenweg 4 
             5807 EJ Oostrum 
    T: 0478-585254 
          E: koen@ritbanden.nl 
 

 



 

 Oehoe! Een leuke uilenmiddag 
 
 

Jeugd-IVN Geijsteren-Venray organiseert voor de jeugd van 6 tot 12 jaar op zaterdag 16 januari een leuke middag 
over uilen. Deze uilenmiddag start om 14:00 uur in De Alde Schôl, Dorpsstraat 15 in Geysteren (tegenover de kerk) en 
duurt tot 16:30 uur. Aanmelden uiterlijk vrijdag 15 januari per mail bij jacobs_marleen@hotmail.com.                                      
Er kunnen maximaal 25 kinderen meedoen en vol = vol, dus meld je zo snel mogelijk aan.  
 

In Nederland broeden tegenwoordig zes soorten uilen: bosuil, velduil, 
kerkuil, steenuil, ransuil en sinds kort de oehoe.  Je kunt ze alle zes het 
hele jaar zien, maar meestal zul je ze alleen horen. Je zult dan wel ’s 
nachts op pad moeten, want de meeste uilen zijn nachtvogels. Denk 
niet dat ze allemaal in oude bossen zitten, want elke uilensoort heeft 
zijn eigen leefgebied. 
 
Tijdens de uilenmiddag gaan we een filmpje over uilen bekijken. Ook 
vertelt meneer Willems over diverse uilensoorten en hij laat het een 
en ander zien. Daarna komt het leukste: we gaan braakballen van 
uilen uitpluizen. Met een zoekkaart kijken we wat er allemaal in de 
braakballen zit en we zullen ontdekken wat ze meestal eten. Keileuk 
om te doen en te ontdekken! 

 
Jeugd-IVN 
Deze uilenmiddag staat ook open voor kinderen die (nog) geen lid zijn van Jeugd-IVN Geysteren-Venray en is voor deze 
kinderen eenmalig gratis. Het jeugd-IVN is echt iets voor natuurkinderen: jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar die graag 
buiten zijn. Je kunt bij ons op een heel leuke manier veel leren over de natuur. Elke maand komen we één keer samen 
en struinen we door een bijzonder natuurgebied of we doen leuke dingen.  
Wil je lid worden van het jeugd-IVN, stuur dan een mail naar jacobs_marleen@hotmail.com met je naam, adres, 
telefoonnummer en geboortedatum. Meedoen met het jeugd-IVN kost € 10,-.per jaar. 
 
 

Lezing over IJsvogels 
 
IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 18 januari een lezing over de ijsvogel. De lezing start om 19:30 uur in 
zaal de Kemphaan, Kennedyplein in Venray en wordt verzorgd door Jelle Harder. De lezing is gratis voor leden van 
IVN-Geijsteren-Venray. Niet-leden betalen een bijdrage van € 2. 
 

Qua kleur en verschijning doet de ijsvogel exotisch aan, maar hij 
komt ook in onze streek voor. Een blauwe flits en een hoge 
scherpe roep zijn vaak het enige dat men van hem te zien en te 
horen krijgt. Als je geluk hebt, zie je hem zitten op een tak vlak 
boven het water waar hij roerloos zit te turen naar bewegingen 
van mogelijke prooien onder de waterspiegel: visjes en 
waterinsecten. 
 
IJsvogelkenner Jelle Harder, oprichter en coördinator van de 
ijsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek, vertelt onder begeleiding 
van mooie foto’s over ijsvogels en hun leefwijze. Harder doet al 
onderzoek naar de ijsvogel sinds de jaren negentig en kan veel 
vertellen over het leefgebied, het broeden en de broedzorg, de 
jachttechnieken van de ijsvogel. Tijdens de lezing maakt Harder 
ook duidelijk hoe de mens de ijsvogel kan helpen aan meer 
broedgelegenheid door het creëren van broedwanden. 

 
 



 



De reconstructie van de Stationsweg,                                                                          
het houd de gemoederen bezig !  
 
 
We hebben nu al een tijd kunnen ervaren hoe de nieuwe inrichting van de Stationsweg en met name het kruispunt 
Stationsweg/Mgr. Hanssenstraat functioneert. Iedereen heeft wel een eigen beleving en de diegenen, die er verstand 
van hebben komen met de verkeersspiegel, rotonde of andere oplossingen aanslepen.  
Ik woon al meer dan 20 jaar tegenover het veel besproken kruispunt. Ik praat dus uit eigen ervaring. Die ervaring en 
zorg over de verkeersveiligheid heb ik in het verleden regelmatig uitgesproken naar de gemeente en dorpsraad.  
Van de gemeente en dorpsraad heb ik nooit enige reactie gekregen. In de krant heb ik alleen kunnen lezen, dat 
wethouder Busser niet genoeg politie ongevallenregistraties had om iets te gaan doen.  
 
Hoe was het vroeger ?  
Wat was de praktijk op de Stationsweg ? Het wegprofiel en de toegestane snelheid waren niet op elkaar afgestemd. Dit 
probleem leidde, versterkt door automobilisten, met sportuitlaten en spoilers of een eigen opvatting over snelheid, tot 
veel en veel bijna ongelukken op het kruispunt. Iedere maand was het wel enkele malen raak. Enkel door het feit, dat de 
slachtoffers voor of op de motorkap terecht kwamen en niet onder de voorwielen, heeft ervoor gezorgd, dat er geen 
levensgevaarlijk gewonden of erger, zijn gevallen. 

Hoe is het nu ?  
De gemeente heeft nu het profiel van de weg aangepast en de voorrangssituatie gewijzigd. Maar dat alleen is niet 
voldoende om weggebruikers tot het gevraagde rijgedrag en snelheid te bewegen! Daarvoor hebben we drempels en 
wegversmallingen nodig. Dat zit er nu allemaal in en het werkt ! De overlast beperkt zich nu tot de weggebruikers, die 
de drempel naar het dorp als springschans gebruiken, tussen de drempels door op het gaspedaal trappen of zich 
gedragen naar de oude voorrangssituatie.  
 
Wat is de winst ?  
De winst is een prachtig en veilig trottoir, ruimte voor de fietsers met bredere suggestiestroken, snelheidsbeperking, 
veilig afslaan vanuit het dorp naar het station, ontmoediging van doorgaand verkeer, samen over het algemeen een 
betere verkeersveiligheid.  
 
Maar is dat genoeg, nee !  
Ook ik heb het gevoel, dat het nieuwe kruispunt nog beter kan, qua verkeersveiligheid. Om een zinnige bijdrage te 
leveren aan de verkeersveiligheid van gebruikers en belendingen heb ik een verkeerskundige een onafhankelijke 
toetsing en advies laten uitbrengen. Deze heeft in ieder geval geadviseerd, het hele kruispunt net als de andere                        
T- splitsingen op een hoger niveau aan te leggen en de markeringen van het kruispunt/ de bocht te verbeteren. Dit moet 
leiden tot matiging van snelheid en meer tijd en overzicht voor met name het langzaam verkeer. 

Is er nog hoop op verbetering ?  
Het rapport en advies heb ik doorgestuurd naar de projectleider en het College van B en W. Laten we hopen, dat ze hier 
iets mee gaan doen.  
 
En dan heb ik dan nog een oplossing, neem de weg en drempels met de toegestane snelheid en geef ruimte of voorrang 
aan het langzaam verkeer. Wees een heer in het verkeer !  
 
Is alles dan opgelost ?  
Niet helemaal, ook fietsers en brommers uit Oostrum hebben haast en gebruiken het trottoir als een alternatieve route 
om full speed de “ Muur van Oostrum” te slechten. Zullen we de O van Oostrum een dubbele functie geven ?  
 
----------------------- 
Harry Geurts  
Stationsweg 201  
Oostrum. 

 



ELKE ZONDAG
OPEN
IN JANUARI

van 11.00 tot 17.00 uur

KEUKENS

BADKAMERS

EETKAMER MEUBELEN
VAN RICHMOND

Henk Bovee Horst
Handelstraat 13  •  T 077 - 397 90 00  •  www.bovee.nl

Al ruim 45 jaar hét vertrouwde adres voor keuken en badkamer!

NIEUW in ons programma: 
woon- en eetkamermeubelen van RICHMOND. 

Tafels, stoelen, kasten van de modellenlijn Oakdale



 
 
 
 
 
 

LEZEN 

In de krant van maandag 4 januari stond een artikel met deze kop: Doe eens gek in 2016,                   
maak van LEZEN een uitdaging. De lezers dagen zichzelf  uit met een reading challence;                       
mensen stellen zichzelf een doel om een aantal boeken te lezen, dit te delen met anderen en  op 
deze manier anderen te enthousiasmeren ook te ( gaan ) lezen. Dit voornemen melden ze op een 
speciale website. Het lezen op zich mag geen extra stress of druk opleveren, dus je mag         
tussentijds je persoonlijke doel bijstellen. Want lezen moet een vorm van ontspanning zijn.      
Mensen moeten genieten van telkens weer andere spannende, hartverscheurende, kritische en  
actuele verhalen; verhalen die je raken.                                                                                                                                      
Bovenstaande is zeker de drijfveer  voor de columnisten van het Oostrums Weekblad.                          
Elke keer is het  zoeken naar het juiste onderwerp en de juiste toon;   waarbij je je als schrijver 
afvraagt of de columns voldoende aanspreken, inspirerend zijn, de lezer prikkelen.                                 
Of de columns gelezen worden en of het voorgenomen doel bereikt wordt.                                                    
Het persoonlijk karakter van de schrijver mag hierbij niet ontbreken mijns inziens.                                                                                                                                                                                                
Aan het begin van zo ’n nieuw jaar en terugkijkend op het oude jaar, vraag ik me af of mijn columns 
wel voldoende prikkelen en kritisch genoeg zijn.  Zitten de mensen in Oostrums niet te wachten op 
meer pikant en opwekkend nieuws uit hun dorp; een aangedikt verhaal, een beetje roddel en 
achterklap, een beetje gissen en gokken, een beetje plaagstootjes uitdelen, gepeperde  
kanttekeningen plaatsen bij onderwerpen die spelen. Lekker anoniem je mening mogen geven en 
zaken tegen het licht houden door 2 kanten te belichten wat de lezers stimuleert en uitdaagt en 
daardoor aan het denken worden gezet.                                                                                                                    
Dit alles overdenkend ben ik tot de conclusie gekomen dat ik voor komend jaar bij mijn eigen 
schrijfstijl blijf. De buuf van alle inwoners van Oostrum en de lezers van het Oostrums Weekblad. 
Gezellig, vriendelijk zwaaiend naar mijn buren en naar iedereen die ik tegen kom. Luisteren naar wat 
er leeft in het dorp en daarover schrijven. En omdat ik ieders buuf kan zijn, blijf ik voorlopig ook 
lekker anoniem.                                                                                                                                                                    
En houd vooral die vriendelijk zwaaiende buuf in de gaten…… 

Buuf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

.  

 

                                                                                                    

 
 



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, Eijckenhof 3 / 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: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.......................................…………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.......................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 
 
 
 
 
 

Uitslagen: 
 
SVOC’01 D2 – Oostrum D1   1 – 8 
SVO B1 – Oostrum B1    10 – 4 
Astraintia A1 – Oostrum A1   5 –  6  
 
Programma: 
 
Zaterdag 16 januari  
 
United D1 –OostrumD1   16.00  ’t Haeren Grubbenvorst 
Lottm B1 – Oostrum B1   12.00  ’t Haeren Grubbenvorst  
 
Zondag 17 januari 
 
Oostrum 1 – Quick Up1   10.00  De Wetteling Venray 
 
 
 
      
 
 



 

 
    

  
  

 Mit optreejes van:    

 Dansgroep Enjoy 

 Muziek van ut Göt 

 De twieje pinten uut de Mortel 

 Buutreedners Rien Bekkers en Jorlan Manders 

 En van aege bojjum Helga en Lizan en Rick en Steef 

 En nog miër Aostrums talent 

 

 

 
 


