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?? maand 20??

Bezorgklachten? s.v.p. Periodiek bellen: (0478) 58 28 77 ??? jaargang - week: ??44e    4

28 januari 2016

Vul de parkeerenquête in 
 

Ook uw mening telt! 
 
U woont niet in het centrum van Venray? Maar u bezoekt het centrum wel regelmatig met de auto?                                          
Dan zijn we ook benieuwd naar uw mening over de proef met vrij parkeren.                                                                                                
U kunt de enquête invullen via  www.venray.nl. Klik op ‘parkeren’.  
 
Sinds 18 november 2015 lopen in Venray twee proeven rond parkeren. De proeven zijn bedoeld om informatie te 
verzamelen voor een nieuw parkeerbeleid, waarover de gemeenteraad in mei van dit jaar een besluit neemt.                            
Om die reden worden de effecten van de proeven zorgvuldig in beeld gebracht. Dat gebeurt onder meer met de 
enquête via de website. Maar ook zijn enquêteurs actief in het centrum om de mening van bezoekers te vragen.    
 
De eerste proef is begonnen op 18 november en loopt tot en met 31 januari. In deze periode is parkeren op alle 
openbare parkeerplaatsen in Venray gratis.                                                                                                                                            
Tijdens de tweede proef  –van 1 februari tot half april- geldt betaald parkeren alleen voor de slagboomparkeerplaatsen 
Raadhuisplein en Blekersveld (bij Emté) en voor parkeergarage De Gouden Leeuw.                                                                             
Het tarief tijdens deze tweede proefperiode bedraagt slechts € 1,- per uur, met een maximum van € 3,- per dag.                     
 
Alle parkeerplaatsen met een parkeermeter zijn ook tijdens de tweede proef gratis. Ook tijdens de tweede proefperiode 
worden de effecten zorgvuldig gemeten. Tussen februari en april kunt u opnieuw op de website van de gemeente via 
een enquête uw mening geven.  
 
 
 

  Logeerhuis Kapstok viert feest! 
 

 
 
Wij bestaan een jaar. Graag nodigen wij u uit om met ons logeerhuis kennis te maken, als gast of misschien als 
toekomstige vrijwilliger. Logeerhuis Kapstok, Bergweg 2 in Venray, ondersteunt mantelzorgers door degene waarvoor 
wordt gezorgd te laten logeren.  
Er worden ‘open dagen’ georganiseerd van 16.00 – 18.00 uur op 29 januari, 12 en 26 februari, 11 en 25 maart, 15 en 29 
april, 13 mei en 27 mei, 10 juni en 24 juni.  U bent van harte welkom. 
 
Voor meer informatie:  Mail: info@logeerhuiskapstok.nl www.logeerhuiskapstok.nl     Telefoon: 0478-782555 
 
 



ZATERDAG  30 Januari 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

30 jan.  09.00u. Inzamelen oud papier
1 febr.  18.45u. Repetitie jeugdorkest
 20.00u. Repetitie orkest
3 febr. 13.00u. Music for Life blokfluitgroep

14.00u. Music for Life mixed groep
 16.00u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

7 febr.   Opluistering Carnavalsmis
7 febr.   Carnavalsoptocht Oostrum
8 febr.   Carnavalsoptocht Venray
13 febr.   Inzamelen oud papier
27 febr.   Inzamelen oud papier
6 mrt.    Rommelmarkt
12 mrt.    Potgrondactie
25 mrt.    Oostrumse Passie



Zondag 31 jan.  9.30 uur: Hoogmis (pater O. v.d. Brink) (Herenkoor)   

 zeswekendienst Jo Hoex-Clephas,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 

Zondag 7 febr. 10.00 uur: Carnavalsmis/Hómmes (pastor R. Willemsen) 

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.          
          

 

 

 

 

 

 

 

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 !!! 
Nadere informatie volgt. 

 





 Actie kerkbalans 2016. 

Deze weken loopt de actie Kerkbalans weer. 
De actie is van groot belang om de financiële situatie van onze 
parochie gezond te houden. 

 

In onze parochie worden de brieven die uitnodigen tot deelname aan deze actie voor het laatste jaar rondgebracht.           
Het kerkbestuur hoopt dat de deelnemers zullen overgaan op een doorlopende machtiging omdat de belasting voor het 
teruglopend aantal vrijwilligers te groot wordt. 
De laatste jaren werden de brieven ook daarom uitsluitend bij deelnemers van vorige jaren bezorgd. Onze parochie 
heeft geen mogelijkheden om adressen te krijgen van nieuwe inwoners om deze te benaderen voor deelname aan de 
actie Kerkbalans. Meedoen aan deze actie geeft onder voorwaarden recht op kortingen bij uitvaarten, begravingen e.d. 
Ook kunt u specifiek voor de instandhouding van ons monumentale kerkgebouw doneren.  
Wanneer u niet bent benaderd en toch mee zou willen doen aan deze actie, dan kunt u contact opnemen met  
 
Hans Cramer, Mgr. Hanssenstraat 30, Tel. 0478-562831 
 

of het onderstaande formulier in te vullen en te bezorgen op Mgr. Hanssenstraat 30. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SEPA doorlopende machtiging 
 
Naam : Parochie O.L.Vrouw Geboorte Oostrum  
Adres : Mgr. Hanssenstraat 20  5807BD Oostrum 
Land : Nederland  
Incassant ID : 302696441547 
Kenmerk machtiging :  (lidnr. administratie op adressticker) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de parochie O.L.Vrouw Geboorte om 
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en 
aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de 
parochie O.L.Vrouw Geboorte te Oostrum.  
 
Bedrag per jaar:  € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Frequentie: Per jaar / half jaar / kwartaal (Svp doorhalen wat niet van toepassing is)  
Incassodata:  Per jaar: Einde mei  
  Per half jaar: Einde mei en december Per kwartaal: Einde mei, juli, september en december  
 
Naam : Dhr / Mevr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Adres : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
Postcode : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Woonplaats : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Telefoonnummer : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Uw IBAN : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Plaats: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Handtekening :  
 
 
 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.                                                                                                        
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 



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

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

KEUKENS • HENK BOVEE • BADKAMERS

EETKAMERMEUBELS VAN RICHMOND
NIEUW 

in ons programma: 
woon- en eetkamermeubelen van 
RICHMOND. Tafels, stoelen, kasten 

van de modellenlijn Oakdale

ELKE ZONDAG

OPEN
De hele maand 
JANUARI

van 11.00 
tot 17.00 uur



 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.  
  
Verkeersopfriscursus 
 
Datum: dinsdag 2 februari 2016 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang: 20.00 uur. 
 
 
Ben jij op de hoogte van alle nieuwe verkeersregels? 
 
En weet jij de betekenis van alle verkeersborden? 
 
Of wil je graag je kennis eens bijspijkeren? 
 
Kom dan dinsdag 2 februari naar D'n Oesterham voor een opfriscursus van Rijschool Rick Gielens. 

  
 
 
     Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor 
op vrijdag 12 februari terecht bij stichting De Kemphaan aan het Kennedyplein 1 te Venray.                                                                                               
Vooraf moet wel even een afspraak worden gemaakt via 0478-586706.                                                                                                      
De kosten bedragen € 30. De volgende keuring zal zijn op vrijdag 11 maart. 

 

 

 

 



Gert (-14,9 kg) 
Voor de zomervakantie de kilo’s 
eraf, het is me gelukt!

Wendy (-15 kg) 
Van een dip en gebrek aan zelfver-
trouwen naar lekker in mijn vel, 
dat voelt heerlijk!

Samen sterk voor een gezondere levensstijl!

Vindt u afvallen ook niet 
makkelijk? Dan bent u niet de 
enige! De oplossing is: afvallen 
met begeleiding! Dat werkt in 
de praktijk veel beter dan in 
uw eentje aan de slag gaan.

•	 Geen honger of lekkere 
trek.

•	 Fit gevoel en geen humeur-
daling!

•	 Goed toepasbaar binnen 
ieder gezin.

Stel niet uit, bel nu voor een 
intake gesprek!

Kosten
•	 Weekbehandeling € 23,50 

(incl. supplementen)

“Droom jij ervan? Het kan...
Samen op weg naar jouw 
doel!”

Loes Baltissen

M
y-

Li
fe

 S
lim Verantwoord 1 tot 2 kilo 

per week afvallen!

www.mylifeslim.com

Zelfstandig Gewichtsconsulent Loes Baltissen
Eikenlaan 2A •  5802 CV Venray

Legert 3 • 5866 CG Swolgen
loesbaltissen@mylifeslim.com

T. 06-22020908 • Uitsluitend op afspraak



Openstelling t/m april 2016 
 

Coöperatiefonds Rabobank Horst Venray geeft ook in 2016 
steun aan lokale initiatieven 
Als maatschappelijk betrokken bank helpt de Rabobank mensen en organisaties bij het verwezenlijken van 
ambities en dromen. Waar een beursgenoteerde bank haar winst of dividend uitkeert aan haar 
aandeelhouders, keren wij ons dividend uit aan de gemeenschap. Dat gebeurt via het Coöperatiefonds 
Rabobank Horst Venray.  

Het Coöperatiefonds heeft als doel een bijdrage te leveren aan de samenleving. Dit gebeurt door 
ondersteuning van projecten op het gebied van kunst & cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu, 
educatie & maatschappij. Denk aan initiatieven op het gebied van educatie, kennisoverdracht, 
verenigingsleven, vrijwilligerswerk, cultuur, welzijn en samenleving. Toekomstgerichtheid, innovatie, 
duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid van het project tellen bij de beoordeling zwaar 
mee. Daarnaast hebben projecten door en voor jongeren een streepje voor. 
 
Ook in 2016 steun voor goede initiatieven 
De regio Horst aan de Maas/Venray en de dorpen Well en Wellerlooi bruisen van de initiatieven om 
het maatschappelijke, sociale en culturele leven te verbeteren. Vaak hangt aan deze initiatieven een 
flink prijskaartje. In zulke gevallen kan het Coöperatiefonds van Rabobank Horst Venray uitkomst 
bieden. Onze bank staat immers dicht bij de mensen die in deze regio wonen, werken en leven. 
In 2015 werd in totaal  € 135.050 toegekend aan 16 gehonoreerde projecten.  
 
Heeft u een project dat in aanmerking komt voor dit fonds? 
Verenigingen en stichtingen worden uitgenodigd een projectaanvraag voor het Coöperatiefonds 
in te dienen. De beoordeling vindt plaats in de maand mei. In juni wordt bekend gemaakt welke projecten gehonoreerd 
zijn met een bijdrage. Inschrijven kan uitsluitend via onze website www.rabobank.nl/horstvenray  
 
Vragen of hulp nodig bij het indienen van uw aanvraag? 
Neem dan contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van Rabobank Horst Venray 
tel. 077 389 84 00 of mail naar: communicatie.horstvenray@rabobank.nl  

 

Rabobank Horst Venray 

 
 

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 1 februari 2016 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: 
Hoe wordt een diagnose dementie gesteld? 
Gastspreker:  
dhr. F. van Schendel, klinisch geriater VieCuri 
 
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 info kunt u bellen met de avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray, Joke Halmans, tel. (0478) 583806. 
 
 



betalen met pin of cash. pas op: automaat wisselt niet.

onze oude munten zijn nog
 geldig tot aswoensdag 10 februari

In D’n Oesterham 
kunt u uitsluitend 
met munten betalen!

Deze kunt u kopen 
bij de automaat! 

                            
               







 

Column. 

 

Honden stront. 

Sorry, dat ik mij wat boers uitdruk. Dat is normaal mijn stijl niet. 

Maar het is ook geen stijl, dat een bepaalde hondenbezitter (ster) steeds maar hun hond uitlaten op 
een vaste route, waar ze een enorme hoop stront achter laten. Een koe zou er jaloers om zijn. 

Bouwvak arbeiders die ter plaatse een nieuw huis aan het bouwen zijn, staan elke dag in een hoop 
stront. Overburen kijken er ieder moment tegen aan, of lopen er middenin, evenals de bouwvakkers. 

Schandalig, nee asociaal gedrag. 

Begrijpt deze hondenbezitter dan niet dat hij/zij in een normale buurt woont, met normale 
omgangsvormen? 

Alle oproepen van de dorpsraad ten spijt, gaan zij maar door, ondanks de waarschuwing, dat er 
weleens een foto van de boosdoener in het Oostrums Weekblad wordt gepubliceerd als het niet 
ophoud. De hondenbezitter is gewaarschuwd, zij staan duidelijk op de foto en die liegt er niet om. 

Het zouden weleens dure hopen kunnen worden. 

We hebben de laatste tijd de mond vol over cultuur. Dit is in ieder geval geen Nederlandse cultuur en 
al zeker geen Oostrumse. 

Loopt U toevallig door de Wittevrouwenstraat of de Herenpasweg, dan loopt U groot gevaar dat U 
uw schoenen onder de stront hebt zitten. Ondank het feit, dat attente overburen de hopen hebben 
gemarkeerd met een luchtballonnetje aan een stokje. Dus denk niet, dat dit een straat versiering is 
voor de komende karnaval. 

Heeft deze hondenbezitter dan geen idee, dat hij zich op deze manier uit de gratie plaatst? 

Er zijn tegenwoordig honden wc’s in de handel, misschien is dit een oplossing voor  hen? 

We zijn dan met z’n allen van veel ergernis af en zeker de buurt, waar dit alles gebeurt. 

Ik wacht, en met U allemaal, of het kwartje zal vallen. 

 

O-2. 

 

P.S.  Deze waarschuwing geldt natuurlijk voor alle hondenbezitters in Oostrum 

 



 

  

 

Harry Maessen Wintercompetitie 2015 - 2016 

POULE  A     
 
 Uitslag 5e wedstrijd 23-01-2016    
      
 Team Competitie- Wedstrijd- Saldo  
  punten punten   
1 Lönse Boulers 1 3 6 24  
2 BCM Merselo 1 3 6 18  
3 Oostrum 1 2 5 5  
4 JBC Venray 80 1 2 5 1  
5 Hedse Boulers 1 1 4 -1  
6 Oostrum 2 1 4 -5  
7 Piëlboulers 2 0 3 -18  
8 Piëlboulers 1 0 3 -24  
      
 Competitiestand na 5 wedstrijden   
      
 Team Competitie- Wedstrijd- Saldo  
  punten punten   
1 Hedse Boulers 1 13 32 167  
2 JBC Venray 80 1 11 27 91  
3 Löne Boulers 1 9 23 -7  
4 BCM Merselo 1 8 21 -45  
5 Piëlboulers 1 6 22 -4  
6 Oostrum 1 6 19 -79  
7 Oostrum 2 5 20 -31  
8 Piëlboulers 2 2 16 -92  
      
De volgende competitiedag is 30-01-2016 Poule B    Aanvang 10.30 uur. Aanwezig zijn 10.00 uur.   
 

 

 
Het heeft ons bijzonder goed gedaan zoveel 

blijken van belangstelling te mogen ontvangen 
tijdens de ziekte en na het overlijden van 

 

Jo Hoex-Clephas 
 

Ook dank voor uw gift aan Hospice Zenit 
 

Leo Hoex 
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind 

 
Oostrum, januari 2015 

 
De zeswekendienst zal worden gehouden op 

zondag 31 januari om 9.30u in de Kerk                    
Onze Lieve Vrouw Geboorte in Oostrum 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTEER IN UW AGENDA 

 

Harmonie Sub Matris Tutela 

Organiseert: 

Rommelmarkt 

Zondag 06 Maart 2016 

Aanvang: 11.00 uur 
 

Het is weer tijd,                                     
begin maar met opruimen, 

 

Haal die zolder leeg 
 

En steun uw harmonie                            
met al die spullen. 

 

 

 

 

 

 
 

Sportspreekuur in Wanssum 

 

Elke vrijdag tussen 19.30 uur en 20.00 uur                             
kunt u in Wanssum terecht voor al uw vragen                        

over uw sportblessure. 

Hieraan zijn geen kosten verbonden. 

Graag vooraf aanmelden via telefoon, of e-mail.                                                                                                                                         
Als we geen tijd hebben om op te nemen,                  
graag het antwoordapparaat inspreken. 

Telefoon: 0478 533244,                                                                    
e-mail: info@fysiotherapiezwiers.nl                           

Pastoorstraat 21 Wanssum 
 

Daarnaast is het mogelijk om op                              
maandag van 18.30 uur tot 19.00 uur en 

woensdag van 19.00 uur tot 19.30 uur                         
gebruik te maken van het gratis sportspreekuur                     

bij praktijk voor fysio- en manuele therapie                         
’t Hofse Veld,  

Kasteellaan 17 te Well.                                                                 
Telefoon: 0478-501743,                                                                      

e-mail: info@hofseveld.nl 

U zult geholpen worden door ervaren                                     
(sport) fysiotherapeuten. 

 



JANUARI  
  
28 Carnevalsavond KBO
30 Verkoop Carnavalskrant CV De Karklingels
31 Receptie Prins CV De Karklingels
  

FEBRUARI  
  
1 Computeren KBO
2 Verkeersopfriscursus ZijActief
3 Ziekenbezoek CV De Karklingels
5 Schoolcarnaval CV De Karklingels
6-7-8-9 Carnaval CV De Karklingels
10 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
15 Knutselen KBO
22 Computeren KBO
23 Kienen KBO
24 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
29 Knutselen KBO
  

MAART  
  
2 Race-circuit (Harry Maessen) De Zonnebloem
6 Rommelmarkt Harmonie SMT
7 Computeren KBO
9 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
10 Van 112 bellen tot ziekenhuisopname ZijActief
12 Potgrondactie Harmonie SMT
14 Knutselen KBO
15 Jaarvergadering KBO
15 Film “Rokjesdag” ZijActief	(Roermond)
16 Bedevaart & Quiz (Smakt) ZijActief
16 Smakt (3 Dorpen) KBO
21-26 Rondbrengen Enveloppen Goede Doelen Kerkbestuur Parochie
21 Computeren KBO
22 Kienen KBO
23 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
25 Oostrumse Passie Harmonie SMT
28 Mrt - 2 April Ophalen Enveloppen Goede Doelen Kerkbestuur Parochie
  

APRIL  
  
4 Knutselen KBO
5 Fietstocht KBO
6 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
7 Dag voor Alleengaanden (Hegelsom) ZijActief	(Roermond)
11 Computeren KBO
12 En Ikke dan (door Léon Pouls) ZijActief
14 Lentewandeling KBO
18 Knutselen KBO
19 Kienen KBO
20 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
21 Salades maken ZijActief
25 Computeren KBO 



 

 

 
Senioren   

    

Uitslagen   
 

zondag 24 januari 2016   
 

S.V. Oostrum 1 EWC'46 1 afgelast 
   Programma    

zondag 31 januari 2016   
 

Constantia 1 S.V. Oostrum 1 14:30 
S.V. Oostrum 4 TSC'04 4 10:00 

 

 

 

 

Uitslagen: 

Oostrum B1 – Sporting ST B1   3 – 6                                                                                                                                       
Oostrum D1 – De Peelkorf D2   9 - 1                                                                                                                                      
Oostrum B1 – Oranje Wit (L) B1  10 - 9                                                                                                                                            
VIOS (O) 2 – Oostrum 1   13 - 7 

Programma: 

Zaterdag 30  januari  

ZSV D1 – Oostrum D1   09.00  De Peelhorst Deurne                                                                                                  
ODIO B1 – Oostrum B1   14.45 De Duffelt  Millingen a/d Rijn                                                                                      
SVO A1 – Oostrum A1   19.00  Heuvelland Groesbeek 

Zondag 31 januari 

Oostrum 1 – SVOC’01 3   10.00  De Wetteling Venray 

Dinsdag 2 februari 

Oostrum A1 – ONA A1   18.45  Overasselt 

 
Op zondag 24 januari verscheen Aukje Poels met haar paard Elan twee maal 
aan de start tijdens een dressuurwedstrijd in Ewijk. 
De eerste proef was goed voor een 1e prijs met 205 punten en de tweedeproef 
leverde een 3e prijs op met 206 punten.  





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: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.......................................…………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.......................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 
 

Programma mit de carnaval 
 
 
 
 

Vreejdág 5 fibberwarie. 
 
13.11 uur Òptocht mit de schólkiender nor ut Aostrums Bolwaerkwor de Vastelaovend 2016 geopend wert dur 

Prins Bas II enJeugdprins Bas II. 
13.44 uur Schólcarnaval ien de Basisschól. 
15.33uur Verkoeëp van de peuter- en jeugdkaarten vur de bals mit de carnaval ien Café-Zaal “Back in Time”.         

(tot 16.33 uur). 
21.00 uur Wagebòwwersbalien ‘t Allemanscafé. 
 
Zaoterdág 6 fibberwarie. 
 
12.44 uur Ienstallasie van PrinsPaulVI van de RoojsePieëlhaze ien de schouwburg van Rooj mit ánsluutend de 

Vastelaovesroetjs op ut schouwburgplein. 
19.11 uur Jeugdbal ien Café-Zaal “Back in Time” (tot 22.30 uur). 
 
Zòndág 7 fibberwarie. 
 
10.00 uur Hómmesmit,vur de laeste kieër, een preek van Vorst Rob. 
11.11 uur ResepsieJeugdprinsBasII ien Café-Zaal “Back in Time”. 
14.33 uur Groeëte carnavalsòptocht dur Aostrum. 
15.44 uur Groeët vastelaovesbal ien D’nOesterham mit um 17.11uur de priesuutreiking van d’n òptocht. 
19.11 uur Jeugdbal ien Café-Zaal “Back in Time” (tot 22.30 uur). 
 
Móndág 8 fibberwarie. 
 
10.00 uur Peuter-, kleuter- en kienderbal ien D’nOesterham (tot 12.00 uur).  
13.44 uur Dieëlname mit wages en groepe an d’n òptocht ienRooj. 
19.11 uur Jeugdbal ien Café-Zaal “Back in Time” (tot 22.30 uur). 
22.00 uur Vastelaovesbal ien ‘t Allemanscafé. 
 
Dinsdág 9 fibberwarie. 
 
10.00 uur Peuter-, kleuter- en kienderbal ienD’nOesterham (tot 12.00 uur). 
14.00uur Jeugdactiviteitien Café-Zaal “Back in Time”. 
16.11 uur Áfsluuting van de Jeugdcarnaval 2016 durJeugdprins BasII ien Café-Zaal “Back in Time”. 
16.33 uur  Klingel-Inn ien D’nOesterham mit liedjesfestival (durloeëpendprogramma). 
24.00 uur Sluuting van de Vastelaovend 2016 dur Prins Bas II en Vorst Rob ien D’n Oesterham 
 
Woensdág 10 fibberwarie. 
 
Òprume, assekruuske hale en vur de volhâlders herringschelle. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De mesiek ien D’nOesterhamwört op zòndág van ut begin tot ut aend verzörgddur DJ-Jan en “AachtvurElluf”.                                
Joekskapel Ut Göt zal te beluustere zien mit de resepsie van Jeugdprins BasII en beej de afsluuting van de Jeugdcarnaval op 
dinsdágmiddág. Op de jeugdbals zal gedraejd werre dur ós aegeDJ’s op apparatuur van Jacky Relouw van Relouw Licht & Geluid, 
beej de peuterbals zal ók dur ós aege DJ werre gedraejd.                                                                                                                                                    
Ut licht en geluid ienD’nOesterham is ók dit jaor wer ien hande van Millenniumsound. 
 


