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               “Laaste Nieuws” 
 

 De carnavalsoptocht gewoon kan doorgaan omdat de werkzaamheden 
aan de Mgr. Hanssenstraat zijn hervat. 

 De gemeente gevraagd is ACTIE te ondernemen naar aanleiding van het 
VVN rapport over de bocht van Mgr. Hanssenstraat-Stationsweg. 

 De gemeente in april met een inhoudelijke reactie komt. 
 Op 14 maart enkele eerste resultaten van de DOP enquête bekend 

gemaakt zullen worden. 
 22 maart de Nationale Boomplantdag is en er een nieuwe wilg bij de 

watermolen zal worden geplant. 
 Er op 13 mei op het dorpsplein een Preventie Event zal worden 

georganiseerd: met Politie, Brandweer en Ambulance en onze NIEUWE 
Oostrumse wijkagent dit organiseert.  

 Kick Off Oostrum in de race is om €1.000 en het predicaat KERN met PIT 
te winnen om samenwerking te bevorderen. 



ZATERDAG  25 Februari 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Data Tijd Plaats    
   

8 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
 

25 febr. 09.00u. Inzamelen oud papier
26 febr. 10.00u. Opluistering Carnavalsmis
26 febr. 14.33u. Optocht Oostrum
27 febr. 13.41u. Optocht Venray
1 mrt.              Geen repetities

Agenda

11 mrt.  Inzamelen oud papier
12 mrt.  Rommelmarkt
18 mrt.   Potgrondactie

25 mrt. Inzamelen oud papier

 

 

 

 

Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend,                    
de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten.                        

Voor Spoedrecepten van uw Apotheek kunt u buiten 
openingstijden terecht bij een Huiartsenpost. 

0900 – 8818 
Bij een melding van vernieling of overlast dan kunt                     

u  zich wenden tot de gebiedsmentor van de                          
Politie Noord-Limburg, Mv. Maud van Arsen                                    

of via e-mail Maud.van.Arsen@politie.nl 
 

 

GEEN SPOED, WEL POLITIE ?                                        
 

0900 – 8844 
 

Hinder of overlast in de openbare ruimte,                                  
of als u vragen of meldingen van praktische aard                       

zoals b.v. Losliggende stoeptegels, gevaarlijke                     
obstakels e.d. met de: 

 

GEMEENTE VENRAY                                                       

523333  
 

MELDINGEN                                                                     
AMBULANCE-POLITIE                                                           
GEMEENTE VENRAY 

WEEKENDDIENSTEN                                                                     
HUISARTSEN & APOTHEEK                                                            

 

 



Zondag 26 febr. 10.00 uur: Carnavalsmis/Hómmes (Pastoor) 
                   (Hermeniekepel, De Snörkes, Noor) 

                                                  voor de leden en overleden leden van Carnavalsvereniging “De Karklingels”, 
 zeswekendienst Lien Rutten-Kessels,  
 Jeu Arts, Joos Hoex,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 

Dinsdag 28 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.  

    Aswoensdag 1 maart 18.00 uur: H. Mis met uitreiking van het askruisje! (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.               

 

 



Wij passen uw woning aan naar al uw wensen. 

Ander huis gekocht? 

1. Renovatie of vernieuwing keuken. 
2. Renovatie of vernieuwing badkamer en/of toilet 
3. Nieuwe tegelvloer met vloerverwarming. 
4. Inclusief alle werkzaamheden vanaf het slopen. 

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

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

www.keuken-badwinkel.nl



 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Vlierstraat 31, 5802 DC Venray, 06-54636474 
www.wendylinders.com 

wendy@wendylinders.com 
IBAN NL02 RABO 01412.03.404 

KvK 54977185 
BTW NL160383213B01 

 

BurgerTop Venray – nu doorpakken 
 
Alweer bijna drie weken geleden was het dan zover, de eerste editie van BurgerTop Venray, vond plaats op 28 januari 
j.l.. Een dag waar 140 inwoners uit Venray aan de slag gingen met wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van 
Venray. Door alle energie die iedereen meebracht, werd het een zeer inspirerende dag. 
 
De organisatie is tevreden over de output en kijkt er naar uit om nu met de ideeën aan de slag te gaan.  
Aanstaande zaterdag – 18 februari – gaan de eerste stappen gezet worden en wordt het daar opgepakt waar het op 28 
januari eindigde. Het realiseren van de TOP 7 van de ideeën, dat is waar het nu om gaat. Deze bijeenkomst vindt plaats 
in de Petrus Bandenschool (Minister Charles Ruysstraat 1, Oranjebuurt, Venray) van 13.30 – 17.00 uur.  
 
De TOP 7 van de deelnemers  aan de eerste editie van de BurgerTop Venray bestaat uit: 
1.    De Bijeenkorf 
2.    Geluks-Kaffee(st) 
3.    Buurtcommunicatie 
4.    Pitch Venray – Uw Moment 
5.    Veiligheid begint bij jezelf! 
6.    Pop-up Buurtcafé 
7.    De Sociale Makelaar(s) 
 
Maar liefst 47 mensen hebben aangegeven deel te willen nemen aan het vervolg. Dat alleen al is mooi om te zien. Voor 
alle 7 ideeën zijn er deelnemers die zich hebben aangemeld om mee te gaan werken aan het realiseren hiervan. Ook 
voor nieuwe deelnemers uit de gemeente Venray is er plek! Iedereen is welkom! 
Graag even aanmelden via www.burgertopvenray.nl. Op de site staan ook de voorstellen van de TOP 7.  
 
 

Noteer in uw agenda: 
 

Harmonie  SMT  Organiseert: 

Rommelmarkt   zondag   12 Maart 2017.  

11.00 uur tot 13.00 uur   
 

U kunt uw spullen weer zoals van ouds brengen op 

 Zaterdag 11 maart 2017 van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

 

 





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

Woensdag 15 maart 2017 Bedevaart Smakt 
 
Tezamen met Oirlo en Castenray gaan we 15 maart wederom naar Smakt. 
 
Het programma is als volgt: 
 
14.30 uur H. Mis 
 
Daarna gezellig samenzijn onder het nuttigen van 2 kopjes koffie en vlaai in het Pelgrimshuis. 

Uw bijdrage hiervoor is € 3,- per persoon; gaarne te voldoen bij opgave uiterlijk 8 maart bij Nelly van Soest.  

Bij goed weer gaan we op de fiets; in dat geval wordt u tussen kwart over één en half twee verwacht op het Dorpsplein. 
Indien u per auto wenst te gaan, vertrekken we om 14.00 uur vanaf het Dorpsplein. 
Als u geen vervoer hebt en graag wil meerijden kunt u dit aangeven op onderstaand strookje 
 
 
 
Smakt 15 maart 
 
Naam…………………………………………. 
 
◊ per fiets                      aantal personen…………. 
 
◊ per auto                      aantal personen…………. 
 
◊ geen vervoer              aantal personen………….. 
 
Gaarne aankruisen wat van toepassing is. 
 
Mocht u per auto gaan wilt u ons dan laten weten hoeveel personen u eventueel kunt meenemen, zodat we met minder 
auto’s kunnen vertrekken. 
 
De vergoeding voor de chauffeur is € 2.00 
 
Tot ziens op 15 maart. 
 
 

 Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan,                 
kan daarvoor op vrijdag 10 maart 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 14 april. 

 





COLUMN. 

Ondernemen. 

Goed nieuws voor Oostrum. Werd er enkele weken geleden gewag gemaakt van de heropening van 
een onmisbare friettent “HET  FORT “, nu is er nog meer goed nieuws te melden. 

Velen waren bang, dat onze fietsenmaker MELVIN zou verkassen naar elders. Maar niets is minder 
waar, wij houden onze fietsenmaker in Oostrum. Goddank zullen vele fietsliefhebbers zeggen. 

Melvin blijft in Oostrum en gaat zelfs nog uitbreiden. Hij heeft namelijk het pand van onze 
vertrouwde herenkapper  Sjaak gekocht. Na enige verbouwing hoopt hij maart/april de zaak weer te 
heropenen. Het zou een gevoelige aderlating zijn geweest voor alle fietsliefhebbers, als we zonder  
waren komen zitten. 

Sjaak gaat dus genieten van zijn oude dag. Hij was de laatste uit het rijtje kappers, Ben, Johny, Henk. 
Dit gemis wordt in Oostrum ruimschoots opgevangen, we hebben nog kappers genoeg. 

Wat de klanten wel zullen missen is de dialoog met Sjaak over hoe het in Oostrum allemaal zou 
moeten b.v. parkeerplaatsen dicht bij de zaak. Moet gezegd zijn, dat hij in de vergaderingen van de 
OOZO altijd wel wat te melden had. Dat zal de OOZO waarschijnlijk gaan missen. Wat we ook zullen 
missen zijn de enige stoplichten in Oostrum, of Melvin moet iedere keer op groen zetten als hij een 
fiets verkocht heeft. Maar dan staat het ook altijd op groen. 

Wat kunnen we nog meer verwachten in de toekomst van het ondernemersfront. Mogelijkheden zijn 
er voldoende t.w. het BAM-terrein, de Sparrendreef e.a. 

In het verleden hebben we in Oostrum tweemaal een ondernemersbeurs gehad. Beide waren zeer 
succesvol en trokken duizenden bezoekers. Daar zijn in het verleden ook ondernemers uit voort 
gekomen. 

Zouden we nog eens een oproep aan de plaatselijke ondernemersvereniging OOZO mogen doen, om 
nog eens een treffen te organiseren? Hoeft niet zo groot van opzet te zijn als voorheen, maar b.v. 
een weekendje op het dorpsplein, waar alle geïnteresseerde ondernemers, of aankomende zich 
kunnen presenteren. In deze vorm zou het voor de deelnemers ook betaalbaar zijn. 

Bestuur OOZO denk er eens over na of dat haalbaar zal zijn. 

In de zomermaanden missen we in Oostrum activiteiten. Misschien is dit iets om wat leven in de 
brouwerij te brengen. 

Toen ik vroeger als  snotneus eens een enkele keer in Venray naar de bioscoop ging, zag ik op het 
witte doek steevast, voordat de film begon, de slogan: ZOEK IN DE VREEMDE NIET, WAT UW EIGEN 
PLAATS U BIEDT “ 

Gaarne een reactie op deze oproep. 

O  -  2. 



  

          



 

-Ingezonden bericht van gemeente Venray- 

 
 

ONTWERP PLANTSOEN MGR. HANSSENSTRAAT GEREED 
 
Geachte inwoners van Oostrum, 
 
Op 30 augustus 2016 is op de uitvoeringsavond aan de inwoners gevraagd om zich op te 
geven voor een werkgroep die zich ging richten op het ontwerp/invulling van het nieuwe 
plantsoen aan de Mgr. Hanssenstraat. 
 
Naast verschillende aanwonenden namen ook de KBO, afvaardiging vanuit de Dorpsraad 
en bureau Stoep de afgelopen maanden deel aan het ontwerpproces voor het nieuwe 
plantsoen. 
Ondertussen is er een definitief ontwerp vastgesteld wat we namens de werkgroep u 
hierbij willen presenteren.  
 
Het kunstwerk “Bolwerk” krijgt weer een prominente plek in het plantsoen. Daarnaast 
komen er verschillende bloembakken en banken vervaardigd uit cortenstaal. Ook het 
oorlogsherdenkingsmonument krijgt een nieuwe plaats bij de kerkmuur aan de 
Vlasakker. 
 
De cortenstalen elementen worden binnenkort door een Oostrumse onderneming 
gemaakt en we verwachten begin mei de inrichting van het plantsoen gereed te hebben. 
De bloembakken en plantvakken zullen worden gevuld met vergelijkbare vaste planten 
zoals bij het kapelletje bij de Stationsweg/Klaproos, de rest wordt ingezaaid met gras. 
 
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de projectleider via  
0478 - 523 589 of via martijn.schreven@venray.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn Schreven 
 
Projectleider Team Civiel & Verkeer 
Afdeling Stad, Dorpen en Wijken 
Gemeente Venray 
 

 
 
 



     
Mgr.Hanssenstraat 25-B 
5807BA Oostrum 
Tijdelijke tel.nr. 0646128629  We wensen iedereen een super gezellige carnaval toe. Graag tot ziens! 

Tijdens de carnavalsdagen hebben we de openingstijden aangepast. 
Naast echte verse friet kunt u bij ons ook terecht voor een “normaal” frietje, 
diverse  handgemaakte  snacks,   broodjes, uitsmijter etc. 
Voor de volledige menukaart verwijzen we u graag naar onze website 
www.cafetariatfort.nl  

Tijdens de carnavals week  zijn we als volgt open: 
Zaterdag  12.00-23.00 uur 
Zondag   12.00-23.00 uur 
Maandag  12.00-23.00 uur 
Dinsdag  12.00-23.00 uur 
(As) Woensdag  gesloten 
Donderdag  gesloten 

Vanaf  vrijdag  03 maart houden we weer de normale  openingstijden aan.  Team Cafetaria ‘t Fort 
           

    

 

 

 

 



SVO VOETBAL 
 

Senioren   
 
Uitslagen   
 

zaterdag 18 februari 2017   
S.V. Oostrum Vet Lullingen Vet. 1 - 3 
zondag 19 februari 2017   
EWC'46 1 S.V. Oostrum 1 1 - 3 
S.V. Oostrum 2 Wittenhorst 3 2 - 0 
EWC'46 2 S.V. Oostrum 3 6 - 2 
SVOC'01 4  S.V. Oostrum 5 3 - 2  
 

25-02 en 26-02 geen programma ivm carnaval! 
 
 

SVO korfbal 
 
Uitslag      Speler van de week 
 
Peelkorf – Oostrum E1  2 – 8   Anne Rutten 
SV Melderslo – Oostrum E1 8 – 1   Ellen Versteegen 
 
 
 
      
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RT praktijk “de Opstap” geeft extra hulp 
aan  leerlingen, van het basisonderwijs.                                   
Denk hierbij aan rekenen, (begrijpend) 

lezen en spelling. Maar ook bijvoorbeeld 
het vergroten van het zelfvertrouwen. 

 

Neem vrijblijvend contact op: 
 

Wendy Hendrix 
Oostrumseweg 6, 5862 AP, Geijsteren 

T. 06 12615586 
E. wendy@deopstap.eu 

I. www.deopstap.eu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLAGERIJ 

 Ysselsteynseweg 48 Ysselsteyn 
 

 Wij zijn geopend op: 
 

Donderdag en Vrijdag van 10.00 - 17.00 uur 
Zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur 

 TEL. 06 20542128 
 

Week 8 Carnavals aanbieding: 
 

2 PIËLREUZEN 

1 KNAPZAK MET VLEESHAPJES 
VOOR DE CARNAVAL 

MET O.A. SCHENKWORST, 
METWORST, LEVERWORST,  

PEELSALAMI   ED. 

 
SAMEN VOOR € 9,90 

 
IEDEREEN EEN FIJNE EN 
GEZELLIGE CARNAVAL 

GEWENST 
 
 

WEEK 9 ZIJN WIJ GESLOTEN 
 



                      
                          Activiteitenkalender   2017 
  

FEBRUARI  

24 Schoolcarnaval De Karklingels
25-28 Carnaval De Karklingels
  

MAART  
  
6 Knutselen KBO
11 Sing Challlenge Festival (Sevenum) Aostrumse Zankompeneej
12 Rommelmarkt Harmonie
13 Computeren KBO
14 Kienen KBO
15 Smakt (3-Dorpen) KBO
18 Lentetoernooi TCO
18 Potgrondactie Harmonie
20 Knutselen KBO
22 Planten boom {Boomplantdag} (Watermolen)  Gemeente Venray
25 Korentreffen in Oostrum (BIT) Aostrumse Zankompeneej
27 Computeren KBO
28 Jaarvergadering KBO
  

APRIL  
  
4 Fietstocht KBO
11 Kienen KBO
13 Lentewandeling KBO
12 Kienen De Zonnebloem
  

MEI  
  
13 Preventie event  Politie Venray
14 Eerste Communieviering (10.30 uur) Parochie
16 Kienen KBO
21 Mariaviering KBO
30 Fietstocht & Picknick KBO
  

JUNI  
  
13 Kienen KBO
14 Midgetgolf (3-Dorpen) KBO
14 Luchtmachtbasis De Peel De Zonnebloem
  

JULI  
  
29 Jeu de Boules (3-Dorpen) KBO



  

AUGUSTUS  
  
8 Kevelaer KBO
30 Spellenmiddag De Zonnebloem
  

SEPTEMBER  
  
3_6 4 Daagse reis (3-Dorpen) KBO
12	 Kermisfietstocht	 KBO
19 Kienen KBO
25 Marcienne Collection (3-Dorpen) KBO
  

OKTOBER  
  
1 Dag v/d Ouderen KBO
10 Kienen KBO
12 Herfstwandeling KBO
17 Wittem (3-Dorpen) KBO
18 Doemiddag De Zonnebloem
  

NOVEMBER  
  
2 Themamiddag KBO
14 Kienen KBO
  

DECEMBER  
  
12 Kienen KBO
20 Kerstmiddag De Zonnebloem

                        Activiteitenkalender   2018 
 
 

JANUARI  
  
27 Snerttoernooi TCO
  

MAART  
  
17 Lentetoernooi TCO



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: 

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

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

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

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



          
              Volg onze acties op                                                  
 

 BP Well 
 Moleneind 19 
 5855CB Well 

  

Beste BP dealer station van Nederland!       

                   

  

 

 

 

 



Een aandeel in elkaar

Kiek op www.rabobank.nl/horstvenray vur de openingstieje

Moj um te ziēn dat de Vastelaovesverieëneginge ok dit jaor wer eur baest doēn um 't

däörp te vurziēn van enne kleurrieke Vastelaovend.  Òw baankzake regele? Ok tiejes

de Vastelaovend zien weej bereikbaar.

Weej waense òllie enne gezellege Vastelaovend.

Laat carnaval
een feestje zijn!

Oud, jong,
groot of klein



 

 

Programma mit de carnaval Karklingels Aostrum 
 
  
 
 Vreejdág 24 fibberwarie. 
 
13.11 uur Òptocht mit de schólkiender nor ut Aostrums Bolwaerk wor de  
  Vastelaovend 2017 geopend wert dur Prins Kees I en Jeugdprins Steef I. 
13.44 uur Schólcarnaval ien de Basisschól. 
15.33 uur Verkoeëp van de peuter- en jeugdkaarten vur de bals mit de carnaval ien  
  ‘t Allemanscafé. (tot 16.33 uur). 
21.00 uur Wagebòwwersbal ien ‘t Allemanscafé. 
 
 Zaoterdág 25 fibberwarie. 
 
12.44 uur Ienstallasie van Prins Frank II van de Roojse Pieëlhaze 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 26 fibberwarie. 
 
10.00 uur Hómmes mit, vur de urste kieër, een preek van Vorst Bart. 
11.11 uur Resepsie Jeugdprins Steef I ien Café-Zaal “Back in Time”. 
14.33 uur Groeëte carnavalsòptocht dur Aostrum. 
15.44 uur Groeët vastelaovesbal ien D’n Oesterham mit um 17.11 uur de priesuutreiking van d’n òptocht en 

optreeje van fieëstband Sjloetingstied! 
19.11 uur Jeugdbal ien Café-Zaal “Back in Time” (tot 22.30 uur). 
 
 Móndág 27 fibberwarie. 
 
10.00 uur Klingelkesbal ien D’n Oesterham (tot 12.00 uur).  
13.44 uur Dieëlname mit wages en groepe an d’n òptocht ien Rooj. 
19.11 uur Jeugdbal ien Café-Zaal “Back in Time” (tot 22.30 uur). 
22.00 uur Vastelaovesbal ien ‘t Allemanscafé. 
 
 Dinsdág 28 fibberwarie. 
 
10.00 uur Klingelkesbal ien D’n Oesterham (tot 12.00 uur). 
15.11 uur Jeugdbal ien D’n Oesterham. 
16.33 uur Áfsluuting van de Jeugdcarnaval 2017 dur Jeugdprins Steef I ien D’n Oesterham.                   

Ánsluutend Klingel-Inn ien D’n Oesterham mit liedjesfestival en optreeje van Aostrums neejste 
fieëstband “de Rokkers” (durloeëpend programma). 

24.00 uur Sluuting van de Vastelaovend 2017 dur Prins Kees I en Vorst Bart ien D’n Oesterham 
 
 Woensdág 1 márt. 
 
Òprume, assekruuske hale en vur de volhâlders herringschelle. 
 


