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Sluiting aan te leveren kopij: 
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Bezorgklachten? s.v.p. Periodiek bellen: (0478) 58 28 77 ??? jaargang - week: ??44e    5

4 februari 2016

Baeste elders van Aostrum, 
 
Tiejes de jeugdbals mit de carnaval zal de jeugdkemissie binne toezicht hâlde 
ien de zaal. Op ut geen d’r zich bute áfspult kan de jeugdkemissie gén toezicht 
hâlde! Jeugd hengt veul bute roond op straot en op ’t däörpsplein, dit zörgt 
regelmaoteg vur gevaorleke situaties waorbeej vurreg jaor kiender vur auto’s 
op de straot zien gón ligge!  
 

Dit viende weej echt nie kunne!!!  
 

Mákt hier mit òw kiender áfsprake aover! D’r hebbe zich nog gén òngelukke 
vurgedaon en dit wille weej gaer zoeë hâlde! Weej wense iederieën ‘n gezellige en veilige carnaval… 
 

Bestuur en Jeugdkemmissie CV de Karklingels. 
 

 

                                                  

 
 
 
 
 
 

Aanvang: 14.00 uur 
Locatie: Back In Time 
 
Na de vergadering wordt de middag muzikaal ingevuld door Michel Coenen.                                                                       
Hij zingt Nederlandstalige liedjes v.a. 1950-2000, afgewisseld met een praatje met “zijn”publiek.   
 
Noteert u deze datum alvast in uw agenda. 
 
P.S.  Mocht u door middel van een machtiging toestemming hebben verleend tot 
automatische incasso van de contributie delen wij u mede, dat op 8 februari a.s. 
het bedrag zal worden afgeschreven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ZATERDAG  13 ebruari 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

7 febr.  10.00u. Opluistering carnavalsmis door  
  ensemble
 14.33u. Carnavalsoptocht Oostrum
8 febr. 13.41u. Carnavalsoptocht Venray
10 febr. * Geen repetities en lessen

Agenda

13 febr. Inzamelen oud papier
27 febr. Inzamelen oud papier
6 mrt.  Rommelmarkt
12 mrt.  Potgrondactie
25 mrt.  Oostrumse Passie



     
Zondag 7 febr. 10.00 uur: Carnavalsmis/Hómmes (pater R. Willemsen)  
                   (Hermeniekepel van SMT en De Snörkes)      
 
 voor de leden en overleden leden van Carnavalsvereniging  “De Karklingels”,  
 voor alle overleden familieleden van Prins Bas II  
 en van Jeugdprins Bas II en van het Gevolg,     
 Jeu en Mie Staaks-Hermans en overleden familieleden,     
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.   
 
Aswoensdag 10 febr. 19.00 uur: H. Mis met uitreiking van het askruisje!  
                   (pater R. Willemsen)   
 
 voor onze parochie Oostrum en voor de vrede.   
 

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.      
 
 

Noteer in uw agenda: 
 

 
Harmonie  SMT  Organiseert:  

Rommelmarkt                                                                                                         
zondag   06 Maart 2016.  

 

11.00 uur tot 13.00 uur   
 
 
U kunt uw spullen weer zoals van ouds brengen op 
 
Zaterdag 05 maart 2016 van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
 





               
 

Gratis WOZ-scan! 
 
Te hoge WOZ-waarde? 
U heeft hem wellicht al gezien: de aanslag 
gemeentelijke belastingen met daarop de WOZ-
waarde van uw woning of bedrijfspand. Op basis 
van deze WOZ-waarde betaalt u onroerende 
zaak-, inkomsten-, waterschaps- en mogelijk ook 
vennootschapsbelasting. 
 
In veel gevallen is de WOZ-waarde door uw 
gemeente te hoog vastgesteld of zijn er 
bijzondere omstandigheden die een lagere WOZ-
waarde rechtvaardigen. 
 
WOZ-Consultants is samen met Groengoed 
Makelaardij gespecialiseerd in het voor hun 
cliënten GRATIS verlagen van de WOZ-waarde. 
Als gevolg hiervan betaalt u als eigenaar van een 
woning al snel honderden euro’s per jaar minder 
belasting. Voor eigenaren van grote- en 
middelgrote bedrijven gaat dit al snel om 
(tien)duizenden euro’s per jaar. 
 
 

 
Gratis. Hoe kan dat..? 
 
Indien de gemeente de WOZ-waarde verlaagt op 
basis van het bezwaar van WOZ-Consultants en 
het taxatierapport van Groengoed Makelaardij 
worden de gemaakte proceskosten via een 
regeling uit de Wet vergoed. Deze vergoeding 
dekt de door ons gemaakte kosten. Als de 
gemeente uw WOZ-waarde niet verlaagt bent u 
ons niets verschuldigd en dragen wij de 
gemaakte kosten volledig. 
 
Fantastisch, regel het maar… 
 
Bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-
waarde moet binnen 6 weken nadat u de 
aanslag gemeentelijke belastingen heeft 
ontvangen. Daarom is het belangrijk dat u zo 
snel mogelijk contact met Groengoed 
Makelaardij opneemt om ervoor te zorgen dat 
het bezwaarschrift tijdig wordt ingediend. 
 

 

 

19 maart 2016: Open Dag TBS Nederland 

Op zaterdag 19 maart 2016 openen zeven forensisch psychiatrische 
centra en klinieken hun deuren voor het publiek. Voor bezoekers een 

unieke kans om een kijkje te nemen achter de muren en een antwoord te krijgen op vragen over 
tbs, behandeling en veiligheid. De Rooyse Wissel neemt ook deel aan de Open Dag.  

 Inschrijven                                                                                                                                                                     
Inschrijven voor de Open Dag is verplicht en kan vanaf maandag 8 februari tot zondag 28 februari via 
www.tbsnederland.nl. Het aantal plaatsen is beperkt en ‘vol is vol’. De minimumleeftijd voor 
deelname is 12 jaar. Personen onder de 18 jaar krijgen alleen toegang als zij worden begeleid door 
een volwassene. 
 
Programma bij de Rooyse Wissel                                                                                                                             
Het bezoek aan de Rooyse Wissel start op het Plein, de centrale plek in de kliniek. Daar staat koffie 
en thee klaar en is een informatiemarkt ingericht. Na een welkomstwoord door de directie en de 
patiëntenraad leiden medewerkers en patiënten de bezoekers rond door de kliniek. Er wordt een 
bezoek gebracht aan een woonafdeling en aan de werkzalen. Het programma duurt 2,5 uur.  

 
 

WWW.GROEN-GOED.NL // MAIL: INFO@GROEN-GOED.NL // TEL: 0773987576 







Daarom

• Komt bij u thuis.
• Deskundig en eerlijk advies.
• Lokaliseren en oplossen van problemen.
• Alles wordt voor u aangesloten en ingesteld.
• Ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar.
•• Alles voor bedrijf, thuis, auto of boot.

                 info@in2sound.nl | Tel: 06-14653208

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



                                   

 

 

 

 

Help je medemens terwijl je wandelt of fietst 

Ook mindervaliden houden van de natuur. In Venray en 
omgeving zijn heel veel wandel- en fietspaden. Maar welke zijn geschikt voor wandelaars met een rollator?                           
Voor rolstoelen en scootmobielen? Wij weten het niet.  

U kunt ons helpen dat te weten te komen. Als u een route gaat wandelen of fietsen kunt u uw bevindingen noteren op 
een controlelijst. Enkele voorbeelden waar u op kunt letten zijn: 

 Klopt de  bewegwijzering. 
 Hoe is het onderhoud van  (half)verharde paden.  
 Zijn er geen stukken zandpaden die verbeterd kunnen worden?  
 Zijn de voldoende goede rustbanken?  
 En ook waar is iets bijzonders te zien.  

Uw bijdrage kan een mindervalide helpen een mooie route te kiezen om van de natuur te genieten.  

Vindt u het een uitdaging om, als u toch gaat wandelen of fietsen, mee te werken aan toegankelijke wandel- en 
fietsroutes? Stuur dan een bericht naar:  

jac.haegens@home.nl (voorzitter GPV)  info@gehandicaptenplatformvenray.nl    

Bij voorbaat dank voor uw medewerking 

       http://www.gehandicaptenplatformvenray.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

TE HUUR:                                                     

APPARTEMENT                                                

MGR. HANSSENSTRAAT 18 B te Oostrum. 
 

Het betreft een appartement op de 
begane grond voorzien van                            

twee slaapkamers,  balkon, toilet, 
badkamer met inloopdouche                                

en tweede toilet, vloerbedekking,                  
gordijnen en rolluiken.  

Huurprijs nader overeen te komen.  
 

Te bevragen: fam. de Vrede.                                                    
Tel. 0478-632029 of 06-51240461 

 



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! 

                            
               





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



 

Bekiek ut ns op de kop 

 

Nog een paar dagen en dan is het zover… Dan zwaait prins Bas II zijn scepter over het 
Karklinggelland en laten we allemaal even een paar dagen de boel de boel. Bij de jeugd is de 
kartrekker naamgenoot Bas II. Even drie dagen geen verplichtingen, maar genieten van de 
gekkigheid die bij carnaval hoort.  

Carnaval is gemaakt van twee woorden: carne en vale. Het betekent ‘vaarwel aan het vlees’. 
Het feest luidt van oudsher de vastentijd in. Een katholieke traditie die zijn waarde de 
afgelopen jaren bij veel mensen is verloren.  

Wat wel overeind is gebleven dat carnaval ook een moment is om het leven even op de hak 
te nemen. In de vele optochten die voorbij trekken zien we hoe serieuze onderwerpen van 
het afgelopen jaar met een knipoog worden vertaald door de carnavalsvierders. En dat is 
ook de waarde van carnaval. “Bekiek ut ns op de kop”.  

Even niet te serieus. We trekken gekke kostuums aan, zijn even verlost van onze ‘rol’ in de 
dagelijkse leven en niemand kijkt er gek van op. Want het is carnaval. Gedragsregels voor 
carnaval? Ben je helemaal gek geworden, bij de rasechte Limburger zit het in de genen. En 
de ‘buitenstaander’ zal dit misschien nooit helemaal begrijpen. Want wij draaien 
doorrrrrrrr…. 

In Brabant komt een folder. Dat kan, want daar is de carnaval ook samen te vatten in 10 
regels. Ik wil niet te chauvinistisch klinken, maar in Limburg is de carnaval toch echt een 
cultuur. Die niet alleen bestaat uit de kroeg in duiken en bier drinken in een slecht kostuum. 
Nee, in Limburg is carnaval zoveel meer dan dat. Met bijbehorende rituelen, zoals de 
carnavalsmis, een prinsenreceptie en een boerenbruiloft. Met prachtig uitgedoste 
carnavalsvierders. En met de kwinkslag die bij carnaval hoort. 

Laat maar komen: carnaval 2016. We zijn er klaar voor! 

Ik wens de prinsen Bas II een onvergetelijke tijd. En onszelf ook… 

En misschien kunnen we met zijn allen de traditie van 40 dagen vasten na de carnaval 
omzetten in 40 dagen geen alcohol na de carnaval. Dat zal ons goed doen. Wie doet er mee? 

Ikke van het genootschap 





  
 
 

 

 

Harry Maessen Wintercompetitie 2015 - 2016 
      
POULE  B 
     
 Uitslag 5e wedstrijd 30-01-2016    
      
 Team Competitie- Wedstrijd- Saldo  
  punten punten   
 
1 Oostrum 3 3 8 43  
2 Piëlboulers 3 3 6 24  
3 Lönse Boulers 2 3 6 7  
4 BCM Merselo 2 2 5 8  
5 Yssellooi 1 4 -8  
6 Piëlboulers 4 0 3 -7  
7 Hedse Boulers 2 0 3 -24  
8 JBC Venray 80 2 0 1 -43  
      
 Competitiestand na 5 wedstrijden   
      
 Team Competitie- Wedstrijd- Saldo  
  punten punten   
 
1 Hedse Boulers 2 11 29 113  
2 Lönse Boulers 2 11 28 43  
3 Oostrum 3 10 29 98  
4 Piëlboulers 3 10 25 48  
5 Piëlboulers 4 8 26 38  
6 JBC Venray 80 2 5 17 -82  
7 BCM Merselo 2 4 18 -65  
8 Yssellooi 1 8 -193  
      
 De volgende competitiedag is 20-02-2016 Poule A     Aanvang 10.30 uur. Aanwezig zijn 10.00 uur.   
 

  

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
13 Snert toernooi TCO
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
5 Lente/Ontbijttoernooi (evt. met Swolgen) TCO
6 Rommelmarkt Harmonie SMT
7 Computeren KBO
9 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
9 Jaarvergadering (aanvang 19.30 uur) TCO
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)
8 Voorjaarscompetitie TCO
11 Computeren KBO
12 En Ikke dan (door Léon Pouls) ZijActief
14 Lentewandeling KBO
15 Voorjaarscompetitie TCO
18 Knutselen KBO
19 Kienen KBO
20 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
21 Salades maken ZijActief
22 Voorjaarscompetitie TCO
25 Computeren KBO
29 Voorjaarscompetitie TCO
  
MEI  
  
??? Dagtocht KBO
4 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
12 Fotospeurtocht ZijActief
17 Kienen KBO
18 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
20 Voorjaarscompetitie TCO
22 Mariaviering KBO
25 Picknick  De Zonnebloem
27 Voorjaarscompetitie TCO
29 Concert Jeugdorkesten Harmonie SMT
31 Fietstocht met Picknick KBO

  



JUNI  
  
1 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
2 Aspergebedrijf Martens (Rondleiding) ZijActief
3 Voorjaarscompetitie TCO
5 Voorjaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
8 Midgetgolf (3 Dorpen) KBO
11 t/m 19 Clubkampioenschappen TCO
13 Voorjaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
14 Kienen KBO
14 Fietsdagtocht met Picknick ZijActief
15 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
29 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
  
JULI  
  
10 Muzikale Seizoensafsluiting Harmonie SMT
10 Voorjaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
20 Blauwbessenland (America) De Zonnebloem
23 & 24 Thuisblijvers Toernooi TCO
30 Jeu de Boules (3 Dorpen) KBO
  
AUGUSTUS  
  
9 Kevelaer (3 Dorpen) KBO
  
SEPTEMBER  
  
3 Fietsdag (Rabo) TCO
4_7 4-daagse Reis (3 Dorpen) KBO
12 Knutselen KBO
15 Leolux Venlo (Rondleiding) ZijActief
19 Computeren KBO
20 Kienen KBO
26 Breifabriek (3 Dorpen) KBO
??? Uitwisseling met de Gagel TCO
??? Najaarscompetitie TCO
  
OKTOBER  
  
1 Dag v/d Ouderen KBO
3 Computeren KBO
4 Vincent van Gogh Museum (Servaas) ZijActief
10 Knutselen KBO
11 Kienen KBO
13 Herfstwandeling KBO
17 Computeren KBO
18 Wittem (3 Dorpen) KBO
19 Doemiddag De Zonnebloem
20 Heksen met een Glimbach ZijActief
24 Knutselen KBO
31 Computeren KBO
  







 
 

 

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. 


