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   INTOCHT                      
  SINTERKLAAS 
 
 

Op zondag 20 november 2016 zal Sinterklaas met zijn pieten om 14.15 uur 
aankomen bij het spoor, aan de kant van het oude rangeerterrein. 
 

Na ontvangst gaan we samen met de harmonie naar d’n Oesterham om het feest 
voort te zetten. Ouders, willen jullie ervoor zorgen dat de Sint  
de naam van uw kind goed kan lezen?  
 
 
Voor iedereen een fijn Sinterklaasfeest  
 

“Het Decembercomité”  



ZATERDAG  19 November 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Data  Tijd  Plaats

16 nov 11.00 tot 12.00  Watermolen
30 nov 11.00 tot 12.00  Oesterham
14 dec 11.00 tot 12.00  Watermolen
28 dec 11.00 tot 12.00  Watermolen

19 nov. 09.00u. Inzamelen oud papier
20 nov. 14.15u. Intocht Sinterklaas
21 nov. 18.45u. Repetitie jeugdorkest

20.00u. Repetitie orkest
23 nov. 13.30u. Music for Life blokfluitgroep
 14.30u. Music for Life mixed groep
 16.00u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it

20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

3 dec. Inzamelen oud papier
17 dec. Inzamelen oud papier
24 dec. Opluistering Kerstvieringen
31 dec. Inzamelen oud papier



Zondag 20 nov. 9.30 uur: Hoogmis (pater R. Willemsen) (Gemengd Koor)            
                 Sint Caeciliaviering van het Gemengd Koor!

 voor de leden en overleden leden van het Gemengd Koor,   
 overleden familie Camps-Jeuken, 
 Harry en Albert Moorrees en overleden familie Moorrees-Peeters, 
	 overleden	familie	Sikes-Rutten,	
	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,	
	 Familie	Vennekens-Verschuren	en	wederzijdse	familie.								

 11.45 uur: Doop van Lot van Dam
 
Dinsdag 22 nov.  9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (pastoor)  

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

  Tel.nr. van pastoor B. Clemens, Hoenderstraat 16, 5855 AH Well, is 0478-501202.  

	 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.  0478-584031.             
 

Kerstviering 2016: gezinsmis 
 
We willen dit jaar graag het kerstverhaal samen met de kinderen uitbeelden, met muziek en spel. 
Wanneer:  zaterdag 24 december om 15.00 uur in de kerk van Oostrum. 
Iedereen is van harte welkom! 
 
In de aanloop naar Kerstmis komen er nog oproepjes om 
mee te doen aan het kerstspel. 
Kinderen kunnen zich opgeven voor de verschillende rollen, 
te denken valt aan: Jozef, Maria, engeltjes, soldaten, 
vertellers, herders etc…. 
 
We hopen dat er veel mensen komen kijken en mee gaan doen! 
 
Werkgroepje kerstspel: Meneer pastoor, Helga Cornelissen, Liedy Janssen en Leonie Roth. 

 



  

  
 
 
 
 
 
 

 
In week 46 zijn de aanbiedingen: 

 
 

500 GR. HERTENGOULASH 
 

1 BAKJE KAANTJES  
 

1 KG. GEHAKT 
 
 

SAMEN VOOR € 9,90 
 
  



                                         Maassluis  17 nov. 2016 

Beste kinderen, 
 

Bij mijn binnenkomst in Maassluis, 
voelde ik mij meteen helemaal thuis. 

Wat een spontaniteit en plezier, 
prachtig toch, blijf voorlopig nog hier. 

Er valt hier veel te beleven, snel aan de slag, 
een periode waarin veel kan, en mag. 

Een paar momenten, die ik mocht beleven, 
waarin kinderen zichzelf zijn, wil ik doorgeven. 

Er kwam een mannetje aan mij vragen, 
of hij een zelf gemaakt versje voor mocht dragen. 

Het meisje met haar zieke pop in de hand, 
vroeg een EHBO koffertje met verband. 

Maar ook een brutaal ventje, zeg gossiemijne, 
wil jij heel snel naar huis verdwijnen. 

Trots ben ik ook op mijn pieten, toch klasse, 
die heel veel mensen wisten te verrassen. 
Het was prachtig zoals ik ben ontvangen, 

begin steeds meer naar Oostrum te verlangen. 
Dat komt er heel snel aan, gelukkig maar, 

wij hebben alles op orde, zijn ervoor klaar. 
Hebben jullie nog iets aan de losplaats gedaan, 
zijn die bomen gesnoeid, of toch blijven staan? 

En  hangt de Oesterham  weer vol met kleurplaten? 
van die kunstwerken, waar de mensen over praten. 
Hebben jullie ook aan de brievenbussen gedacht? 

die mijn postpiet naar school heeft gebracht. 
Heb ze wel al op facebook zien staan, 

en ook dat er kinderen iets in hebben gedaan. 
Ik kom snel om van dat alles te genieten, 
met de Veoliatrein en minstens 10 pieten. 

Op Zondag 20 nov. om 14.15 uur komen wij aan, 
jullie hoeven er alleen maar op tijd te staan. 
We gaan er een gezellige middag van maken, 
het dec. Comité zal zorgen voor alle zaken. 

 
Tot dan, en lekker slapen. 

Groetjes van Sinterklaas en zijn Pieten 



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

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

Bij Henk Bovee in Horst heeft u al 
’n complete keuken voor 2995 euro.
Inclusief blad, spoelbak, kraan, vaatwasser, 
koelkast, schouwkap, gaskookplaat en 
’n oven of magnetron.
De keuken is verkrijgbaar in 61 fronten. 
U kunt kiezen uit ’n rechte keuken of 
’n hoekkeuken.
Voor de prijs hoeft u het niet te laten want 
die is voor beide uitvoeringen even laag:

2995.-Hoekkeuken

Rechte keuken

Complete keuken (recht of hoek) voor 2995.-

HBASIC



 Secretariaat: 
Valkenkampstraat 20, 5807 AN Oostrum 
Tel. 0478 – 584396 / 06 28151705 
Email: secr.kbo.oostrum@hotmail.com 
 
 

 
 

  Kerstviering KBO op woensdag 14 december 2016   
 
 
 
 
Leden KBO 
 
Op woensdag 14 december 2016 nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze sfeervolle Kerstviering. 
De H. Mis begint om 11.00 uur, waarna we naar d’n Oesterham gaan. 
 
Rond 12.30 uur wordt u een lunch aangeboden. 
Tijdens de lunch zal het jeugdensemble van de Harmonie zorgen voor gezellige muziek. 
(Consumpties tijdens de lunch zijn voor eigen rekening, waarvoor u bij binnenkomst muntjes kunt kopen uit 
de automaat) 
 
Om 14.00 uur zal het Toneelgezelschap “60 Plus”uit Horst een toneelstuk opvoeren met als titel:                                  
“De verrassing van de Pastoor”. 
 
Na de toneeluitvoering  nuttigen we een kop koffie of thee met de traditionele kerstkoek. 
 
We sluiten rond 16.30 uur af met een Kerstgedachte. 
 
Het wordt ongetwijfeld weer een mooie afsluiting van ons verenigingsjaar waarbij u zeker niet met een 
hongergevoel naar huis zult gaan. 
 
In verband met de organisatie van het geheel is het noodzakelijk dat u zich uiterlijk 6 december aanmeldt bij 
Gerry Daniels door invulling van onderstaand strookje:  
adres: Randenrade 41 te Oostrum (tel. 585287) of 
via de website: www.kbolimburg.nl/   afdelingen  Oostrum 
òf http://oostrum.dorpenvenray.nl/kbo-oostrum 
 
 

  
 
 
Kerstviering 2016 
 
 
Naam:…………………………………………………………. 
 
Aantal personen……………….. 



       

Voor al uw koude en warme                                                                                                           
buffetten,  luxe borrelgarnituren,                                   
kookworkshops, 
wijn/spijsproeverijen,              
thuisdiners,koken op locatie,              
ook met de kerstdagen                  

Kijk eens op www.pauluskookt.nl 
of bel 06-28285002      



DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM. 
   
Brandblussen thuis! 
 
Datum:  donderdag 24 november 2016 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang:  20.00 uur. 
 
 
Brandveiligheid in en om de woning; samen onze zorg! 
 
Onder dit thema verzorgt Brandweer Noord Limburg een bijeenkomst. 

 
Herken de signalen van brandgevaar! 

 Hoe verkleint u zelf de kans op brand? 
 Hoe test u uw rookmelders? 
 Hoe komt u veilig uw woning uit bij brand? 

Dit en meer komt er langs. 
 
Voor eerdere deelnemers aanleiding om te verwoorden: 

- Een leuke en vooral leerzame bijeenkomst; 
- Fijn om in kleine groepjes van gedachten te wisselen; 
- Genoeg ruimte om vragen te stellen en veel  nuttige tips gekregen. 

 
            Graag tot dan! 
 
 
 

 
 Publiekswandeling Stippelberg 
 
 

Op zondag 20 november organiseert IVN-Geysteren-Venray een wandeling in natuurgebied de Stippelberg bij Rips.  
De wandeling start om 10 uur bij de parkeerplaats halverwege de weg tussen De Rips en Millheeze, Stippelberg 1               
in de Rips. Deelname is gratis. 

Het natuurgebied de Stippelberg is een uitgestrekt 
bosgebied te midden van uitgestrekte, zeer intensief 
benutte landbouwgebieden. Het wordt dan ook wel 
omschreven als een beboste oase in een maïswoestijn. 
Sinds het gebied eigendom is van Natuurmonumenten 
(1994), werkt Natuurmonumenten eraan om er een 
meer gevarieerd natuurgebied van te maken.                   
Daarom wordt naaldbos omgevormd tot loofbos en 
aan de oostzijde wordt de heide, die van oudsher hier 
voorkwam, hersteld. 

Het gebied dankt haar naam aan de vele stippels in het 
gebied. Deze stippels, heuveltjes, zijn kleine stuifduinen 
die vroeger zijn ontstaan toen de wind nog vat had op 
het zand. Slingerend door de stuifduinen komen we 
een paar keer over de Milheezerbreuklijn.                           
Deze breuklijn loopt dwars door het gebied de 

Stippelberg. Precies op deze breuk liggen twee verschillende aardlagen tegen elkaar aan. Het gevolg hiervan is dat het 
oostelijk deel en het westelijk deel een hoogteverschil kent van vier meter, met de daarbij horende verschillen in 
waterhuishouding en plantengroei.  

 



 

 
Onder het genot van een 

hapje en een drankje 
heten wij u welkom op: 

 
Donderdag  10:00 - 20:00 
Vrijdag  10:00 - 20:00 
Zaterdag  10:00 - 17:00 

 

Heidseweg 33, 5812 AA Heide  www.twoonatelier.nl tel. 06-16476389 
Heidseweg 33, 5812 AA Heide  www.twoonatelier.nl tel. 06-16476389            Like us on   
 

                                                                                    
 
 
 

                

Sfeerdagen 
  

  
  

 



 Secretariaat: 
Valkenkampstraat 20, 5807 AN Oostrum 
Tel. 0478 – 584396 / 06 28151705 
Email: secr.kbo.oostrum@hotmail.com 
 

Boeken 
 
De KBO bedankt eenieder die boeken heeft gegeven voor de boekenkast.  
 
Momenteel hebben we voldoende boeken ontvangen.  
Wanneer er weer behoefte is aan meer boeken,                                                                                                                        
laten we dit via het Oostrums Weekblad weten. 
 
Neem uit de boekenkast gerust een boek mee naar huis om te lezen. 
 
 

Rabo Clubkas Campagne 
 
De Rabo Clubkas Campagne heeft voor onze vereniging met 159 stemmen € 361,70 opgebracht. 
 
Namens het bestuur: hartelijk bedankt voor uw stemmen! 
 
 

Uniek pianoconcert in Holthees 
 

Zondagmiddag, 20 november a.s., vindt er  in de Mariakapel te Holthees een uniek pianoconcert plaats op een 
Steinway concertvleugel uit 1886. Er zijn weinig instrumenten die de enorm romantische- en warme klank van deze 
Victoriaanse concertvleugel kunnen evenaren. Ruim tien jaar geleden is dit instrument ontdekt in de bekende Jazz-
club “Bleu Note” in New-York. Na vele jaren restauratie door Piano-Technica is dit een top instrument geworden dat 
aan het concert van deze middag wel een hele speciale dimensie zal geven. 
 

Voor dit pianoconcert is gekozen voor muziek uit de 
Romantiek. Pianostukken die ook bij het grote publiek zéér 
toegankelijk en aansprekend zijn. Loek Kleeven, een vertolker 
van de romantische muziek bij uitstek, zal de concertvleugel 
bespelen. De afgelopen  jaren waren zijn pianoconcerten in 
de Mariakapel iedere keer een groot succes en waren de 
reacties unaniem zéér lovend en enthousiast.                           
Vandaar dat deze pianoconcerten een vast onderdeel zijn 
geworden in het jaarlijkse concert aanbod van de Mariakapel.  
Loek Kleeven is als uitvoerend pianist cum laude 
afgestudeerd aan het conservatorium van Maastricht.                       
Op het programma voor deze middag staan stukken die 
zonder enige twijfel  het gevoel aanspreken.                                       
Dit vooral door de melancholische klankkleur en melodie van 
de composities.                                                                                         

Gespeeld worden o.a. nocturnes en etudes van Chopin, de nocturne “Liebestraum” van Liszt, impromptus van Schubert 
en stukken van Debussy. Gezien de akoestiek en de besloten sfeer die de Mariakapel biedt, zal het een middag van 
intens genieten worden. Vanwege  de grote belangstelling voor dit concert is het aan te raden tijdig te reserveren. 
Het concert begint om 15.30 uur en de kaarten kosten € 12,50 
Kaarten kunnen worden gereserveerd bij firma Wijenberg: 0478-636390 of 0478-636948. Informatie en reserveringen 
kunnen ook via de site: www.mariakapel.nl 
 
 





De clown wint, maar ach, het is bijna carnaval 

Vorige week woensdag werd ik wakker in de vaste overtuiging dat Clinton de verkiezingen 
had binnen gesleept. Ik vond het dan ook niet nodig om ’s nachts om 3 uur mijn wekker te 
zetten om getuige te zijn van een nek-aan-nek-race tussen de twee presidentskandidaten. 
Alle betrouwbare media spraken mij geruststellend toe. Clinton zou in zoveel staten alle 
kiesmannen binnen halen, dat het voor Trump welhaast onmogelijk zou zijn om meer dan de 
benodigde 270 aan zijn kant te krijgen. Met die geruststellende gedachte ging ik op 
dinsdagavond om 1 uur slapen.  

Voor de vorm keek ik ’s ochtends op de NOS.nl. Het hoofd van protserige hotelmiljardair  
deed het slecht op mijn nuchtere maag. Wat? Wat is er gebeurd…? Het kan toch niet… Meen 
je dat nou…? Gaat deze clown de komende vier jaar aan het roer staan van een machtig land 
als Amerika? Ja, ondanks dat Clinton meer stemmen binnen haalde, wint Trump de meeste 
kiesmannen in Amerika. Ik zie geen beter argument om dat stokoude systeem meteen in de 
Atlantische Oceaan te kieperen. De gevestigde media vielen in al hun analyses over elkaar 
heen. Hoe had iedereen zo op de hand van Clinton kunnen zijn? Hebben wij onze ogen 
gesloten voor wat we eigenlijk niet wilden zien, namelijk dat een man als Trump de taal van 
het volk spreekt. De opmerking ‘grab them by the pussy’ weerhield niemand om voor deze 
zelfingenomen man te kiezen. Net als Geert Wilders ook veel kiezers aanspreekt op hun 
onderbuikgevoel.  

Betekent dit nu een omslag voor de toekomst? De gevestigde ‘politiek correcte’ orde 
tegenover de one-liners van politici die misschien zeggen waar veel mensen achter hun 
voordeur mee bezig zijn. Hoe ongelofelijk het ook klinkt. Trump als nieuwe president van 
Amerika is wel democratie. Al is het een republikein. Het volk heeft gekozen, zoals ook het 
volk in Engeland koos voor een Brexit. Niemand zag het aankomen, maar het is nu een feit. 

Een wijze les voor al die journalisten die weg keken voor wat er echt leefde onder de 
mensen. Tijd om ook die kant te belichten waar je misschien liever geen aandacht voor wilt. 
Als het er is, verdient het ook aandacht. Al is het alleen maar omdat de underdog vaak meer 
sympathie krijgt. Laat hem dan maar geen underdog zijn. Maar laat hem overal zien, net als 
zijn politiek correcte collega. En dan hopen dat de kiezer wijs besluit. 

Gelukkig is het bijna carnaval, de rare Trump pruiken zullen niet aan te slepen zijn. ‘Grab 
them by the pussy’ zal ook in menig carnavalsoptocht een plek krijgen. Of er worden 
muurtjes gestapeld door gebruinde mannen met sombrero’s. De ‘clown’ biedt in elk geval 
meer dan voldoende inspiratie om het komende carnavalsseizoen uit te putten.  

En Geert, tja, die zit in een hoekje te genieten. Om in maart als underdog misschien wel 
hetzelfde kunstje te flikken. Ik houd mijn hart vast. 

Ikke van het genootschap 





SVO   VOETBAL 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 12 november 2016    
Wittenhorst JO19-2 S.V. Oostrum JO19-1 3 - 2  
RESIA JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1 2 - 2  
S.V. Oostrum JO17-2G Mierlo Hout JO17-3 0 - 5  
SVOC'01 JO17-1 S.V. Oostrum JO17-3 afgelast  
S.V. Oostrum JO15-1 SV Venray JO15-3 3 - 3  
Volharding JO15-4G S.V. Oostrum JO15-2G 3 - 0  
Vitesse'08 JO11-1 S.V. Oostrum JO11-1 2 - 2 Speler van de week Noah Moroz 
SV Venray JO11-6G S.V. Oostrum JO11-2 1 - 6  
SV Venray JO11-12 S.V. Oostrum JO11-3G 6 - 5 Speler van de week Noor 
Cornelissen 
S.V. Oostrum JO11-4 Merselo JO11-2G 3 - 2  
S.V. Oostrum JO9-1 Leunen JO9-1G 1 - 9 Speler van de week Teun Joosten 
SV Venray JO9-4G S.V. Oostrum JO9-2 0 - 1 Speler van de week Joris Nellen 
SV Venray JO9-7G S.V. Oostrum JO9-3 1 - 0 Speler van de week Levi Palmen 
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2     -  SVEB JO7-1G/SVEB JO7-2G 8 - 5 Speler van de week Ellis Cuijpers 
Heijen JO7-1/Heijen JO7-2      -  S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 11 - 6 Speler van de week Finn Versleijen 
    
Programma    
 

zaterdag 19 november 2016    
ST RKDSO/DEV-Arcen JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 15:00  
Wittenhorst JO17-2 S.V. Oostrum JO17-1 14:30  
S.V. Oostrum JO17-2G Stiphout Vooruit JO17-2 15:00  
ST Sparta'18/Kronenberg JO17-3 S.V. Oostrum JO17-3 15:15  
Olympia'18 JO15-2 S.V. Oostrum JO15-1 13:15  
S.V. Oostrum JO15-2G Ysselsteyn JO15-2 12:00  
S.V. Oostrum JO13-1G IVO JO13-1 10:00  
S.V. Oostrum JO11-1 ST Meterik/America JO11-1 9:00  
Wittenhorst JO11-4G S.V. Oostrum JO11-2 9:00  
MVC'19 JO11-7G S.V. Oostrum JO11-3G 9:00  
Melderslo JO11-2 S.V. Oostrum JO11-4 10:30  
SV Venray JO9-2 S.V. Oostrum JO9-1 11:00  
S.V. Oostrum JO9-2 Sporting S.T. JO9-1 11:00  
S.V. Oostrum JO9-3 Wittenhorst JO9-8 11:00  
Ysselsteyn JO7-1/Ysselsteyn JO7-2     -  S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 10:30  
S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4   - RKOSV Achates JO7-1/RKOSV Achates JO7-2 11:30  
    

Senioren    
 

Uitslagen    
 
zaterdag 12 november 2016    
S.V. Oostrum Vet.  vrij  
zondag 13 november 2016    
S.V. Oostrum 1 Meterik 1 3  - 1   
S.V. Oostrum 2 Leunen 2 1 - 0  
S.V. Oostrum 3 Wittenhorst 7 1 - 4  
S.V. Oostrum 4  afgelast  
Sparta'18 5 S.V. Oostrum 5 0 - 2  
S.V. Oostrum VR1 SSS'18 VR4 1 - 0   



Programma    
 
zaterdag 19 november 2016    
Holthees Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
zondag 20 november 2016    
ZSV 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
BVV'27 2 S.V. Oostrum 4 12:00  

 

 Op zaterdag 12 en zondag 13 november organiseerde LR Nobel een selectie 
dressuurwedstrijd bij Manege Hermkushof in Merselo. 
Tijdens deze wedstrijd vielen er 2 leden in de prijzen in de klasse M1 (2e proef).  
Aukje Poels behaalde met Elan een 1e prijs met 202 punten en Bianca Enders                                                           
met Elena behaalde een 3e prijs met 196,5 punten. 

 
 
 Mededeling / oproep LR Nobel Oostrum 
 
Beste inwoners van Oostrum, 
 
Helaas moeten we u laten weten dat Rijvereniging Nobel stopt met de jaarlijkse oliebollenactie. 
Om de traditie in ere te houden willen we een oproep doen;                                                                                                                              
welke Oostrumse vereniging wil deze oliebollen actie van ons overnemen?  
 
Bij interesse graag contact opnemen met Alex Verstegen, bestuurslid LR Nobel Oostrum:    06 - 52535193 
 
 
   

NOVEMBER  

18 Zitting De Karklingels
19 Zitting De Karklingels
20 Sinterklaasintocht Oostrum Decembercomité
21 Knutselen KBO
24 Brandblussen Thuis Voorlichtingsavond ZijActief
30 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
28 Computeren KBO
Nov-Jan Najaarscompetitie TCO
  

DECEMBER  

  
8 Kerstengeltjes maken ZijActief
12 Knutselen KBO
13 Kienen KBO
14 Kerstviering KBO
14 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
19 Computeren KBO
20 Kerstavond ZijActief
21 Kerstmiddag De Zonnebloem
28 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
  



www.utgot.nl 
 

Ut GÖT  en Zwarte piet 
 

                  
 

Joekskapel Ut GÖT zal weer samen met zwarte pieten door 
Oostrum trekken en wel op dinsdagavond 29 november. 

 

                             
 

Dit jaar zal Joekskapel Ut GÖT op een aantal vaste plaatsen muziek maken 
waarbij de zwarte pieten lekkernij voor de kleintjes zullen hebben. 

Op iedere plaats zal ca. 15 minuten muziek 
gemaakt worden. 

 
Om 18.00 uur zullen we starten op De Horik 

nabij het speeltuintje.  
 

Omstreeks 18.30 uur zullen we op de 
Kloosterstraat sinterklaas liedjes ten 

gehoren brengen. 
 

Vanaf hier trekken we verder en zullen om 
ongeveer 19.00 uur onze muziekale noten 

laten horen op de Jofferspas. 
 

Het laatste optreden van Ut GÖT en de 
zwarte pieten zal plaatsvinden om 

omstreeks 19.45 uur nabij het speeltuintje op 
de van Broekhuizenstraat.  



Aktiviteitenkalender   2017
  

JANUARI  
  
7 of 8 Liedjesmiddag/avond De Karklingels
14 Prinsebal De Karklingels
22 Jeugdprinsebal (‘s Middags) De Karklingels
  

FEBRUARI  
  
4 Snert toernooi TCO
8 Muziekmiddag De Zonnebloem
11 Klingelbal De Karklingels
16 Carnavalsavond KBO
18 Verkoop caravalskrant De Karklingels
19 Wagenoverdracht en receptie Prins De Karklingels
22 Ziekenbezoek De Karklingels
24 Schoolcarnaval De Karklingels
25-28 Carnaval De Karklingels
  

MAART  
  
18 Lentetoernooi TCO
  

APRIL  
  
12 Kienen De Zonnebloem
  

JUNI  
  
14 Luchtmachtbasis De Peel De Zonnebloem
  

AUGUSTUS  
  
30 Spellenmiddag De Zonnebloem
  

OKTOBER  
  
18 Doemiddag De Zonnebloem
  

DECEMBER  
  
20 Kerstmiddag De Zonnebloem





www.utgot.nl 
 

 
 
NAAM:    LEEFTIJD:    STRAAT: 
 
 

JONGEN/MEISJE 
 
Lever deze tekening in tijdens het rond trekken van Joekskapel Ut GÖT                        
met zwarte pieten op 29 november en maak kans op een leuke prijs.  


