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Jeugdprins Steef I Karklingels Oostrum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen zondagmiddag 22 januari werd er tijdens het jeugdprinsenbal van de Karklingels afscheid 
genomen van Jeugdprins Bas II, Jeugdvorst Samuel en Jeugdnar Luciën.                                                         
Hierna werd er op zoek gegaan naar een nieuw jeugdtrio.  

Oostrums bekendste Vlogger Giel Janssen was door de Aostrumse boswachter gevraagd om te uit 
kijken naar de vreemde dieren in de Geijsterse Bossen. Giel kreeg het alleen niet voor elkaar, had 
hulp nodig en heeft bioloog Freek Vonk gebeld. Na een spannende safari is het Freek Vonk gelukt 
om de vreemde dieren te vangen en heeft ze in de samen met de Aostrumse boswachter ontmaskerd.  

De nieuwe Jeugdprins Steef I (Raedts) sprong vanuit de jeep van de boswachter te voorschijn, een 
van de dieren bleek de nieuwe Jeugdvorst Paul (Janssen) te zijn, Jeugdnar Michiel (Linskens) kwam 
tot slot vanachter een grote struik te voorschijn. Nadat het jeugdtrio zich tot de zaal had gericht 
sloten ze af met hun leus: 

"Mit vastelaovend hâlde weej de voetbalspulle ien de tas, gaeve weej mit Klingel en vaere vól gas!" 

Daarna gingen ze voorop in de polonaise en hebben ze er nog een leuk feestje van gemaakt! 

 

 



ZATERDAG  11 Februari 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Data    Tijd            Plaats   
    
 08 feb  11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
22 feb 11.00 tot 12.00 Oesterham                                                                                                                                                  
08 mrt 11.00 tot 12.00  Watermolen                                                                                                                                       
22 mrt  11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
05 apr 11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
19 apr 11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
03 mei 11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
17  mei 11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
31 mei 11.00 tot 12.00 Oesterham                                                                                                                                        
14 jun 11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
28 jun 11.00 tot 12.00 Oesterham  
   

6 febr. 18.30u. Repetitie jeugdorkest (in Leunen)
 19.30u. Groepsrepetitie trompetten en                         
  trombones
 20.15u. Repetitie orkest
8 febr.. 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
11 febr. Inzamelen oud papier
25 febr. Inzamelen oud papier
26 febr. Opluistering carnavalsmis
26 febr. Carnavalsoptocht Oostrum
27 febr. Carnavalsoptocht Venray
11 mrt.  Inzamelen oud papier
12 mrt. Rommelmarkt
18 mrt. Potgrondactie
25 mrt. Inzamelen oud papier



Zondag 5 febr. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (samenzang)  

 Jeu en Mie Staaks-Hermans en overleden familieleden, 
 Martien Reijnders en familie Reijnders-Pijpers-Streutjes, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 

Dinsdag 7 febr. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor) 
 ter ere van Onze Lieve Vrouw van Oostrum, Behoudenis der kranken,
 uit dankbaarheid voor ontvangen hulp.

  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.                    
  

Beste Parochianen,

In 2016 hebben wij uw kerkbijdrage ontvangen. Hiervoor hartelijke dank. Met uw bijdrage hebben wij de 
activiteiten van onze kerk en het onderhoud kunnen voortzetten.
Ook voor 2017 zullen uw bijdrage(n) weer op de gebruikelijke tijdstippen worden afgeschreven.
Wij bedanken u hiervoor bij voorbaat. 

Namens het Kerkbestuur,
\
Met vriendelijke groet,

Pastoor  B. Clemens
 

Gevonden 
bij de ondergrondse containers mgr. Hanssenstraat, 

vriendschapsring met L-M en datum erin. 
 

Marry de Lauw, De Horik 25 
 
 

 





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 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 
 

Òpgaeve kan via de link op www.karklingels.nl. 

Of via ut hieroonder stonde formelieër dat iengeleverd kan wörre beej Mark Broeren, Binnenhof 4. 
 

Ienschriēfformelieër vur d’n òptocht ien Aostrum. 

 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………… 

Woeënpláts: …………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoeën: ………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail:……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Categorie: 
 

o    W   Wagens 

o    E    Ieënlinge 

o    A    Kiender 

o    B    Groep 1 t/m 4 persoeëne 

o    C    Groep 5 t/m 15 persoeëne 

o    D    Groep 15 en mieër persoeëne 

 

Ántal persoeëne: ……………………………………………………………………………………………... 

Benaming (wat wert d’r uutgebeeld): ……………………………………………………………………………………… 

Mesiek:            JAO/NAE 

Dieëlname òptocht Venrooj:    JAO/NAE 

Biezònderheje: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................……………. 





 
 
 Ontdek en beleef Venrayse natuur  
 

 
IVN Geijsteren-Venray organiseert in het voorjaar van 2017 een Groencursus: voor mensen met belangstelling voor 
de natuur de ideale gelegenheid om meer te leren over de mooie natuur in de gemeente Venray  
Meld u aan door een mail te sturen naar info@ivn-geysteren-venray.nl. De kosten van de cursus bedragen € 55 pp 
(leden € 45). Plaatsing is definitief als het bedrag is overgemaakt op rekeningnr NL36 RABO 0156 3203 39 t.n.v. IVN 
Geysteren-Venray (o.v.v. Groencursus 2017).  

 
Deze cursus, geschikt voor iedere natuurliefhebber tussen 
de 18 en 100 jaar, is de leukste manier om de lente te 
beleven en de natuur in en om Venray beter te leren 
kennen. De cursus geeft u inzicht in de natuur. U leert kijken, 
voelen, ruiken en begrijpen. Resultaat is dat u na de cursus 
de natuur nog intensiever zult beleven dan voorheen.  
 

De groencursus start op woensdag 22 maart met een 
inleiding over de geologie van Venray en eindigt op zaterdag 
10 juli met een dagwandeling en de officiële afsluiting. In de 
tussenliggende periode worden de deelnemers op vier 
zaterdagochtenden getrakteerd op interessante excursies in 
de natuurgebieden Boshuizerbergen, Heidse Peel, 
Castenrayse Vennen en Geysterse Bossen.  
Op de woensdagavond, voorafgaand aan de excursies, is 
telkens een theorieavond in zaal de Kemphaan in Venray. 
Tijdens deze avonden wordt de specifieke flora en fauna van 
elk gebied besproken. 
 
Kijk voor meer informatie over de data van excursies en lesavonden op www.ivn-geysteren-venray.nl/cursussen. 
  
 

 Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor op 
vrijdag 10 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 10 maart. 

 

 

SVO korfbal 
 
Uitslag       Speler van de week 
 
SV Oostrum E1 – Sporting St E1  2 - 11   Janne Nooijen 
 
 
 
 
      
 
 





Orde. 

Ik neem aan dat jullie het ook allemaal gemerkt hebben, afgelopen week geen 
column van onze columnistenclub in het Oostrumsweekblad! 

Het is duidelijk 2017 is begonnen en gaat verder zoals 2016 is geëindigd. Hectiek 
en drukte alom de reden waarom er dingen ook mis gaan en we dus even niet 
alles op orde hebben. Wellicht is dit ook de reden dat er bij ons gezelschap ook 
veranderingen in aantocht zijn om aan deze waan van de dag weerstand te 
kunnen bieden. Niet alle columnisten zijn gepensioneerd en hebben dus ook een 
drukke werkweek. Uitbreiding van deze club is daar een eerste oplossing voor. 
Dus misschien wordt je binnenkort wel door iemand van de dorpsraad gevraagd. 
Of je neemt contact op met de dorpsraad omdat je denkt een aantal mooie 
columns te kunnen schrijven! 

Maar terug naar de orde van de dag zie ik dat ook de werkzaamheden weer 
worden opgepakt. In de van Broekhuizenstraat zijn de astronauten weer de 
daken aan het verfraaien. Zij in zo'n extra beschermd pak en wij lopen er maar 
zo bij rond! Blijft een raar gevoel vind ik.  

Er wordt in elk geval gewerkt en je ziet de vorderingen. Het ziet er overigens ook 
fraai uit. Beter dan de vorderingen aan de reconstructie van de Mgr. 
Hansenstraat dat ligt toch aardig op zijn gat nu. Hoop dat er snel een oplossing 
gevonden wordt want het sluipverkeer weet volgens mij al dat ze daar met wat 
gehobbel door kunnen. Hier zijn de bewoners van de Watermolenstraat, 
Randerade en Hoefslag dan weer blij mee. Dit is dus nog niet in orde. 

Waar ze het wel in en op orde hebben is bij de karklingels. Een dol enthousiast 
en energievol kwartet. Dat beloofd een prima carnaval te worden met deze 
mannen. En evenzo bij de jeugd. Een vernieuwing om de jeugdprins, vorst en 
nar op de zondagmiddag in de Oesterham uit te laten komen was een mooi plan. 
Wel al een wat oud plan, want het is in de vorige eeuw ook al enkele malen ter 
spraken gekomen. Maar een prima bezochte middag met gezelligheid, sfeer en 
een prachtig schouwspel in de Oostrumse Jungle. Laat Freek Vonk maar los hier. 

Als we dan over orde en zo hebben moeten we het natuurlijk ook over de orde 
van verdiensten hebben. Deze is dit jaar weggelegd voor Maarten Arts. En 
verdiend is ie. Ik noem de drumband, voetbalclub en jeugdcarnaval en dat geeft  
al heel wat aan. In de wandelgangen heb ik ook gehoord dat Jules Kreutz een 
orde heeft ontvangen. Hij heeft de "orde van de meest geraden maar nooit 
geworden prins" ontvangen. Uit dezelfde bronnen is vernomen dat Arjan Kempen 
een fraaie “runner up” is! 

Zo nu kunnen we echt weer naar de orde van de dag! 

Dit was weer het nieuws van uw, 

ALB reporter 





SVO   VOETBAL 
 

Senioren   
 
Programma   
 
zaterdag 4 februari 2017   
Achilles Reek Vet. S.V. Oostrum Vet 16:00 
 
zondag 5 februari 2017   
Olympia'18 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
S.V. Oostrum 2 Vitesse'08 3 12:00 
Hegelsom 2 S.V. Oostrum 3 12:00 
S.V. Oostrum 4 Leunen 6 10:00 
S.V. Oostrum 5 IVO 5 10:00 
S.V. Oostrum VR1 Heijen VR1 12:00 

 

   

      

      
   
   
   
  

 
  

  

 

                    Aktiviteitenkalender   2017 
  

FEBRUARI  
  
2 “Over weer gesproken” (Leon Rademakers) L1 ZijActief
4 Snert toernooi TCO
6 Knutselen KBO
7 Filmavond in Venray (Zijactief Roermond) ZijActief
8 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Watermolen) Servicepunt Oostrum
8 Muziekmiddag De Zonnebloem
11 Klingelbal De Karklingels
13 Computeren KBO
14 Kienen KBO
16 Carnavalsavond KBO
18 Verkoop caravalskrant De Karklingels
19 Wagenoverdracht en receptie Prins De Karklingels
20 Knutselen KBO
22 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Oesterham) Servicepunt Oostrum
22 Ziekenbezoek De Karklingels
24 Schoolcarnaval De Karklingels
25-28 Carnaval De Karklingels
  

MAART  
  
6 Knutselen KBO
7 Lezing Artrose & Fibromyalgie ZijActief
8 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Watermolen) Servicepunt Oostrum
11 Sing Challlenge Festival (Sevenum) Aostrumse Zankompeneej
12 Rommelmarkt Harmonie
13 Computeren KBO
14 Kienen KBO
15 Bedevaart & Quiz te Smakt ZijActief
15 Smakt (3-Dorpen) KBO
16 Dag voor Alleengaanden (ZijActief Roermond) ZijActief



18 Lentetoernooi TCO
18 Potgrondactie Harmonie
20 Knutselen KBO
22 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Watermolen) Servicepunt Oostrum
25 Korentreffen in Oostrum (BIT) Aostrumse Zankompeneej
27 Computeren KBO
28 Jaarvergadering KBO
  

APRIL  
  
4 Fietstocht KBO
5 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Watermolen) Servicepunt Oostrum
6 Toetjes ZijActief
8 Oud-Ijzeractie SVO
8 Slagwerkconcert Harmonie
10_16 Rondbrengen (Enveloppen) Goede Doelen Actie Parochie
11 Kienen KBO
13 Lentewandeling KBO
12 Kienen De Zonnebloem
19 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Watermolen) Servicepunt Oostrum
21 Vrijwilligersavond SVO
24_30 Ophalen (Enveloppen) Goede Doelen Actie Parochie
  

MEI  
  
3 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Watermolen) Servicepunt Oostrum
9 Wandeling met Schaapsherder ZijActief
14 Eerste Communieviering (10.30 uur) Parochie
16 Kienen KBO
17 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Watermolen) Servicepunt Oostrum
18 “Luisteren doet deugd” Lezing (Mevr Olaerts) ZijActief
21 Mariaviering KBO
27 Receptie SVO
28 Stratentoernooi SVO
30 Fietstocht & Picknick KBO
31 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Oesterham) Servicepunt Oostrum
  

JUNI  
  
2_3_4 A-Toernooi SVO
13 Kienen KBO
13 Fietsdagtocht & Picknick ZijActief
14 Midgetgolf (3-Dorpen) KBO
14 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Watermolen) Servicepunt Oostrum
14 Luchtmachtbasis De Peel De Zonnebloem
28 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Oesterham) Servicepunt Oostrum
  

JULI  
  
29 Jeu de Boules (3-Dorpen) KBO



 

GEVONDEN 

MOBIELE TELEFOON 

             Inlichtingen: Bij de redactie 







 

 

 

 

 

Mit optreejes van:      

 Dansgroep Enjoy  o.l.v. Marivi Weijs 

 Muziek van ut Göt 

 Twieje  Aostrumse jeugd talenten  Thijs en Joost 

 Buutreedners Pierre v. Helden en Helga Cornelissen 
 Tony Wijnands met zijn acts en mee zing liedjes 

 Duitse Schlagers band  4% Vet 
 

 

50+ van  Aostrum: dit meugde nie misse!!! 

 

 Tot ziens op 16 Februari 

ien dun Oesterham.  
 

  ànvang 19.30 uur  Entree 7 euro  

 

 


