
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

REDACTIE ADRES:                                                                                  
G. Smedts, Valkenkampstraat 14,                                                                                

5807 AN Oostrum ☎ 0478 – 58 46 42                                                                                  

Emailadres: weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

SLUITING AAN TE LEVEREN KOPIJ:                                                                           
ZATERDAG 18.00 uur 

FINANCIELE ZAKEN & ABONNEMENT:                                                                             

R. Arts, Eijckenhof 6, 5807 CH Oostrum  ☎ 06 - 51 26 99 58                  

Emailadres:  financieel.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

BEZORGKLACHTEN:   PERIODIEK   ☎ 0478 – 58 28 77 

 

 

 

47e JAARGANG - WK - 17 - 25 APRIL 2019

  

Wij zijn namelijk op zoek naar enthousiaste 
oproepkrachten die ons team willen 

komen versterken! 

Ben jij op zoek naar een bijbaan? En lijkt het jou leuk om tijdens carnaval, 
feestjes, ko�etafels of andere gelegenheden in de bediening te werken?

Dan zijn we op zoek naar jou!

Heb je interesse of wil je meer informatie? 

Neem dan contact op met 
Antoinet Verheijen via 0618075027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Peel en Maas zijn wij op zoek naar een                                                              
nieuwe bezorger in Oostrum.                                                                                                   

Bezorging op donderdag. 

Aanmelden kan bij Liesbeth Verheijen  

Liesbeth@peelenmaasvenray.nl                                                                                                                              
  of via de                                                                                                                                                                                        
website www.peelenmaasvenray.nl 

 



 
 

 

 

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 Huisartsenpost. 

0900 – 8818  
Bij een melding van vernieling                                         

of overlast dan kunt u  zich wenden tot de wijkagenten 
van de Politie Venray-Oost      

 

Esther Kessels, Harry van der Kruijs, 
Peter Wefels en Esther van Lee 

                                                                                                                                                                                 

 Bereikbaar via  

GEEN SPOED, WEL POLITIE ?                                        

0900 – 8844 
Meldingsformulier: www.politie.nl 

Email: wijkagenten-venray-oost.venray-gennep@politie.nl 
 

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 

WEEKENDDIENSTEN                                                                     
HUISARTSEN & APOTHEEK 

MELDINGEN                                                                     
AMBULANCE-POLITIE                                                           
GEMEENTE VENRAY 

 

   Zaterdag     4 Mei 09.00 - 12.00 uur
            (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

        INZAMELEN OUD PAPIER

                     LOCATIE: PARKEERPLAATS

                     ‘t ALLEMANSCAÉ

    “GEZELLIG ZONDAGMIDDAG”
        (14.00 - 16.00 uur)

 5     Mei
 19   Mei
 2     Juni

servicepunt
oostrum

29 apr. 20.00u. Repetitie orkest

1 mei. 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

4 mei Inzamelen oud papier

12 mei Communie (slagwerkgroep, M4L)

12 mei Oetblaoze (15.00u. Schouwburg Venray)

18 mei Inzamelen oud papier



Zondag 28 april Beloken Pasen 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (samenzang)    

 voor Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima en hun kinderen,
 Hanny Steenkamer-Hoogenes,
 overleden ouders Lei en Marie Janssen-Gommans,
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 

Dinsdag 30 april 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	08.00	uur	op	te	geven	bij	vicevoorzitter
 Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  0478-584031.        
 

     
     Oostrum bedankt! 
 
                            
 

 
De oud ijzer actie afgelopen zaterdag is wederom prima verlopen. Vele inwoners van Oostrum en enkele 
bedrijven boden ons oud ijzer aan en daar zijn we iedereen erg erkentelijk voor! Als bestuur bedanken we de 
leden welke het ijzer her en der opgehaald hebben, klasse! 
 
Tot slot bedanken we allen die materieel in de vorm van trekkers, auto's en aanhangers ter beschikking hebben 
gesteld. Hopelijk kunnen we volgend jaar wederom op uw steun rekenen, de opbrengsten zijn ieder jaar een zeer 
welkome inkomst voor onze club! 
 

Bestuur SV Oostrum  
 
 
 





 

 

DAGREIS VELUWE:   KBO  CASTENRAY-OIRLO-OOSTRUM 
 
DONDERDAG 20 JUNI   
 
Vertrektijd bij kerk: Castenray 8.10u,  Oirlo 8.20u,  Oostrum 8.30u 
 
In Barneveld worden we na koffie/gebak in het Pluimveemuseum rondgeleid “door de tijd” van de pluimveehouderij.            
Er is ook een expositie met o.a. een antieke broedmachine en in het vroegere veilinglokaal kan iedereen gratis meedoen 
aan een ouderwetse veiling. Ook de museumwinkel is een bezoek waard.  
 
                                                                                                                                                                          
 
De gezamenlijke lunch is daarna in Garderen.            
 
 
Vervolgens maken we o.l.v. de  gids een rondrit door het 
normaal voor verkeer verboden schitterende 
Kroondomein Het Loo en omgeving met dorpen                             
als Vierhouten, Elspeet en Gortel. 
 
        
 
 
 

 
 
Er is voor eigen rekening een korte (drank)stop in Hoog Soeren.                                                         
 
 
De dag wordt besloten met een diner bij het Witte Huis in Zeeland. 
 
 
 
Opgeven kan door voor 24 mei  € 65,00 over te maken op 
NL72RABO0138791791 t.n.v. KBO Oirlo met vermelding van:                  
dagreis en naam. 
 
 

  
 
Loopafstanden zijn echt minimaal en ook geen problemen voor deelnemers met een rollator.                                         
 
 
 
Voor eventueel meer informatie: Hay Achten, 0478-571726  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

ACTIE…ACTIE….ACTIE….ACTIE…ACTIE 
 

12 Perkplanten € 1,50 
Meer dan 200 soorten perk, hang en kuipplanten 

Dahlia’s 0,50 & Gazania’s € 0,50 
Million Bells v.a. € 0,75 

 

Geopend ma t/m vrijdag 9.00 – 19.00 uur 

’s zaterdags van 9.00 – 17.00 uur 

KWEKERIJ DE LIFRA. Lorbaan 12A VEULEN. 06 14217697. 

      Op Koningsdag geopend van 10.00 – 16.00 uur 



 

Ben jij een initiatiefnemer en wil je afwisselend                                                   
 vrijwilligerswerk in een plezierige sfeer?                         

Wij, De Zonnebloem “Oicastrum” zoeken een nieuw bestuurslid 
 met de functie bezoekwerk.                                                                   

Momenteel  bestaat onze afdeling uit 44 deelnemers en 24 vrijwilligers                                                      
 uit de dorpen Oirlo, Castenray en Oostrum.            

Wat houdt dit in: 

Nieuwe vrijwilligers werven. In gesprek gaan met nieuwe deelnemers en aan de hand van dit gesprek deze koppelen  
aan een vrijwilliger. Contacten onderhouden met deelnemers en daaraan gekoppelde vrijwilliger. Scholing vanuit  het 
Nationaal bureau van de Zonnebloem.  Een vrijwilligersfunctie waar je zelf je tijd kunt indelen.  

Wat krijg je ervoor terug: 

De Zonnebloem geeft je energie, boeiend en afwisselend vrijwilligerswerk in een plezierige en respectvolle sfeer. 

De Zonnebloem zet zich in voor mensen met een fysieke beperking door leeftijd, ziekte of handicap. Door huisbezoeken 
en het organiseren van aangepaste activiteiten vermindert De Zonnebloem het sociaal isolement van deze mensen. 

 Wil je meer weten? Neem dan contact op met Ien van Els ☎ 06-39089409. 

 

 

 

Relatieworkshop ‘Houd Me Vast’ 

 

‘Houd me vast’ is dé tweedaagse workshop om de partnerrelatie te verbeteren. Jullie verminderen ruzies en krijgen 
meer begrip voor elkaar. Jullie leren anders te kijken naar de patronen in de relatie. Waarbij negatieve patronen worden 
gestopt en onderliggende emoties en behoeften worden herkend.  
 
De workshop ‘Houd me Vast’ wordt groepsgewijs aangeboden, maar is géén groepstraining. Jullie gaan als stel samen 
aan de slag. Aan de hand van opdrachten en oefeningen leren jullie met elkaar de verdieping en de verbinding (weer)          
te maken. Met de andere deelnemende stellen (minimaal vier, maximaal zes) kunnen jullie gedachten en ervaringen 
uitwisselen.  

Voor wie:  paren die in hun relatie willen investeren 
Wat:  tweedaagse relatieworkshop 
Waar:  Synthese Horst aan de Maas, Bemmelstraat 2 
Wanneer:  vrijdag 24 en zaterdag 25 mei 2019 van 9.30 tot 16.00 uur  

Informatie en aanmelden 
Kosten voor deelname bedragen € 75,-- per stel. 
Aanmelden is mogelijk tot vrijdag 17 mei 2019.  
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving.                             
Voor uitgebreidere informatie kijk op onze website of neem contact op met Hetty Vestjens; ☎ 06  17433092 / 
h.vestjens@synthese.nl of Colin Weeink; ☎06  40161422 / c.weeink@synthese.nl                                                                                                                                   
 
 



UW MOBILITEITSPARTNER  BLITTERSWIJCK 

OUDE HEERWEG 23  BLITTERSWIJCK   T 0478 532 444  E INFO@WEJEBE.NL   WWW.WEJEBE.NL

AUTO
STERK IN ELK MERK!

 ONDERHOUD 
APK 

OCCASIONS 
REPARATIE

SCHADEHERSTEL
LEASING

WASSERETTE
BROMMOBIELEN

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



 
Minicursus dagvlinders 
 
 
 

Wilt je meer weten over vlinders in uw omgeving of hoe je deze vrolijke fladderaars kunt helpen? Meld je dan aan 
voor één of voor beide delen van de minicursus dagvlinders van IVN Geysteren-Venray.  
 
Misschien besteedde je weinig aandacht aan vlinders of wellicht weet je al soorten te onderscheiden.                                                          
Als je een beetje oog hebt voor deze sierlijke insecten, dan merk je al snel dat zelfs in een eenvoudige tuin verschillende 
vlindersoorten voorkomen.  
De minicursus Dagvlinders bestaat uit twee delen: een basiscursus voor beginners en een workshop ‘dagvlinders in mijn 
omgeving’ voor gevorderden.  
 
Basiscursus dagvlinders voor beginners 
In deze beginnerscursus leer je tijdens interactieve lessen en een excursie in het veld dagvlinders herkennen.                             
De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde: de levenswijze en leefomgeving van dagvlinders, het verschil tussen 

dag- en nachtvlinders, welke 
dagvlindersoorten zijn er en hoe kun je ze 
herkennen? We besteden hierbij ook 
aandacht aan soorten die je in je tuin aan 
kunt treffen en hoe je vlinders en andere 
insecten helpt door eenvoudige 
maatregelen in je tuin of in een 
natuurgebied.  
De basiscursus begint op 6 mei om 19:30 
uur met een theorieavond in de 
Kemphaan (kennedyplein in Venray). Op 
zaterdagochtend 11 mei van 10:30 tot 
12:00 vervolg theorie in het JUG, Alde 
Schol, Dorpstraat 15 in Geijsteren. 
Aansluitend van ± 13:00 tot 16:00 uur 
veldexcursie omgeving Broekberg en 
Molenbeek in Wanssum.  
                                                                                             

De kosten voor de basiscursus bedragen € 37,50,- voor niet leden (leden € 27,50,-). Aanmelden voor 27 april via 
secretariaat@ivn-geysteren-venray.nl. Deze aanmelding is definitief als het cursusgeld is overgemaakt op rekening  
NL36 Rabo 015 63 203 t.n.v. IVN Geysteren-Venray o.v.v. basiscursus dagvlinders.  
 
Workshop ‘dagvlinders in mijn omgeving’ voor gevorderden 
Vlinders in de omgeving herkennen is lastig. Deze vrolijke fladderaard willen vaak niet echt stil zitten. Hoe kun je ze toch 
herkennen? Welke soorten dagvlinders komen in de omgeving voor? 
Je leert hierover tijdens deze workshop voor gevorderden op zaterdag 22 juni van 10:00 tot 12:00 uur. 
Aansluitend vindt op dezelfde dag een veldexcursie plaats van ±13:00 tot 16:30 uur. 
Iedereen die al de nodige kennis heeft van vlinders en mensen die de basiscursus voor beginners hebben gevolgd 
kunnen deelnemen aan deze workshop. 
De kosten voor de workshop bedragen € 30,- voor niet leden (leden € 20,-). Aanmelden voor 27 april via 
secretariaat@ivn-geysteren-venray.nl. Deze aanmelding is definitief als het cursusgeld is overgemaakt op rekening  
NL36 Rabo 015 63 203 t.n.v. IVN Geysteren-Venray o.v. v. workshop dagvlinders 22 juni.  
 
Lid worden 
Als je van plan bent om deel te nemen aan de hele minicursus dagvlinders is het slim om vooraf lid te worden van                 
IVN Geysteren-Venray. Je betaalt dan minder kosten voor de minicursus, waardoor je het eerste jaar contributie al bijna 
hebt betaald. 
 
 





 

 

 

 

 

 

Straotestrijders opgelet!! 
 

Op zondag 2 juni vindt op sportpark de Spar weer een nieuwe editie plaats van de              
Aostrumse straotestrijd, dus zet deze datum alvast in je agenda. 

Straten gaan die dag een onderlinge strijd aan middels verschillende spelen, geschikt voor 
jong en oud. Denk aan: jeu de boules, voetbal, waterspel,  denktank.                                                      
Iedereen doet mee aan de spelen die hij/zij leuk vindt en aankan.  

De twee beste teams spelen een tot het laatste moment onbekend finalespel. 

Naast deelnemers zijn we ook op zoek naar spelleiders/vrijwilligers.                                                               
Heb je interesse om een handje te helpen of ken je iemand die dat wil?                                                           
Laat het ons weten via een mailtje op straotestrijd@svoostrum.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg dat je d’r weer bij bent!  

Aanvullende info: 

 Elk team is een mix van jong en oud en bestaat uit 8-10 personen. 
 Er is een minimum leeftijd van 15 jaar (dus geboren voor 2-6-2004). 
 Aanmelden kan bij de teamcaptains/straotambassadeurs. Zij zullen de 

straatbewoners benaderen. 
 Aanmelden kan ook via (straotestrijd@svoostrum.nl) o.v.v. naam, leeftijd, adres. 
 Aanmelden kan tot uiterlijk 20 mei. 
 Er zijn diverse activiteiten voor de allerkleinsten.  
 straotestrijd@svoostrum.nl  is ook het adres waar je met je vragen terecht kunt. 

 



077-320 9700

www.vanleendertbv.nl

 



SVO   VOETBAL 
 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 20 april 2019    
Gemert JO19-4 S.V. Oostrum JO19-2 2-4  
S.V. Oostrum JO17-1 SIOL JO17-1 2-3  
    
    

Senioren    
    
Uitslagen    
 
donderdag 18 april 2019    
S.V. Oostrum 1 SVEB 1 1-1  
zaterdag 20 april 2019    
Emmerich Vet. S.V. Oostrum Vet. 4-1  
maandag 22 april 2019    
S.V. Oostrum 1 Meterik 1 4-0  
    
Programma    
 
zondag 28 april 2019    
S.V. Oostrum 1 Montagnards 1 14:30 Pupil van de week Nillis Vullings 
SVEB 2 S.V. Oostrum 2 11:00  
S.V. Oostrum 3 Hegelsom 2 10:00  
S.V. Oostrum 5 Wittenhorst 9 10:30  
 
 
 

Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 
Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan,                    
kan daarvoor op 6 mei 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. Chauffeurs met rijbewijs C/D/E betalen € 55.                                                              
De volgende keuring zal zijn op maandag 3 juni. 

 

 
Op zondag 21 april verscheen Aukje Poels met haar paard Elan aan de start bij 
een selectie wedstrijd dressuur in Ottersum. 
De combinatie behaalde 209,5 punten in de klasse Z1 en dit resultaat was goed 
voor een 3e prijs. 

 





                        Activiteitenkalender   2019 
                          Kijk voor de Digitale kalender op: www.dorpsraadoostrum.nl/kalender
  

APRIL  

  
23/27	 De	week	v/d	goede	doelen,	gezamelijke	Collecte	
24 Inloopmorgen KBO
25	 Met	een	lach	en	een	traan	(Caberet)	 ZijActief
26	 Voorjaarscompetitie	 TCO
29 Creamiddag & Bewegen KBO

  

MEI  
  
2	 Voorjaarscompetitie	(Inhaaldata)	 TCO
5 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
8 Inloopmorgen KBO
10 Kasteel de Keverberg (Kessel) KBO
10	 Voorjaarscompetitie	 TCO
13 Creamiddag & Bewegen KBO
14 Kienen KBO
15 Inloopmorgen KBO
16	 Waterwandeling	Geysteren	 ZijActief
17	 Voorjaarscompetitie	 TCO
19 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
22 Inloopmorgen KBO
24	 Voorjaarscompetitie	 TCO
26 Samen op stap  (ZijAktief	Roermond)	 ZijActief
27 Creamiddag & Bewegen KBO
28 Fietstocht & Picknick KBO
29 Inloopmorgen KBO
30	 Voorjaarscompetitie	(Inhaaldata)	 TCO
31	 Voorjaarscompetitie	 TCO

  

JUNI  
  
1 Veteranentoernooi SVO
2 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
5 Inloopmorgen KBO
7	 Voorjaarscompetitie	(Inhaaldagen)	 TCO
11 Kienen KBO
12 Inloopmorgen KBO
12	 Midgetgolf	(3-dorpen)	 KBO
18	 Fietsdagtocht	&	Picknick	 ZijActief
19 Inloopmorgen KBO
20 Zomerdagreis (3-dorpen) KBO
26 Inloopmorgen KBO

  



JULI  
  
2 Buitenoptreden	bij	de	BIT	 Aostrumse	Zangkompeneej
10 Picknick De Zonnebloem
27 Jeu de Boules (3-dorpen) KBO

  

AUGUSTUS  
  
6 Kevelaer (3-dorpen) KBO
  

SEPTEMBER  
  
1 t/m 4 Meerdaagse reis (3-dorpen) KBO
9 Creamiddag & Bewegen KBO
10	 Kermisfietstocht	 KBO
11 Inloopmorgen KBO
13	 Najaarscompetitie	 TCO
14 Fiets & Feestavond TCO
17 Kienen KBO
18 Inloopmorgen KBO
19	 Proeverij	&	Lezing	 ZijActief
21	 Uitwisseling	met	‘t	Löbke	(in	Oostrum)	 TCO
23 Creamiddag & Bewegen KBO
25 Inloopmorgen KBO
20	 Najaarscompetitie	 TCO
27	 Najaarscompetitie	 TCO
30	 Marciënne	(Breifabriek)	(3-dorpen)	 KBO
  

OKTOBER  
  
1 Dag van de Ouderen KBO
3	 Digitale	Opsporing	 ZijActief
3 Inloopmorgen KBO
4	 Najaarscompetitie	 TCO
7 Creamiddag & Bewegen KBO
8 Kienen KBO
9 Inloopmorgen KBO
10	 Herfstwandeling	 KBO
11	 Najaarscompetitie	 TCO
14 Computeren & Bewegen KBO
15	 Dagreis	Wittem	(3	dorpen)	 KBO
16 Inloopmorgen KBO
16 Kienen De Zonnebloem
18	 Najaarscompetitie	 TCO
21 Creamiddag & Bewegen KBO
22	 Leven	met	een	Psychische	Kwetsbaarheid	 ZijActief
23 Inloopmorgen KBO
25	 Najaarscompetitie	 TCO
28 Computeren & Bewegen KBO
  



NOVEMBER  
  
1	 Najaarscompetitie	(Inhaaldagen)	 TCO
2 Uitwisseling met de Gagel (Wanssum) TCO
4 Creamiddag & Bewegen KBO
5	 Themamiddag	Diëtetiek	 KBO
6 Inloopmorgen KBO
7	 Spellenavond	 ZijActief
8	 Najaarscompetitie	(Inhaaldagen)	 TCO
11 Computeren & Bewegen KBO
12 Kienen KBO
13 Inloopmorgen KBO
14	 Algemene	Ledenvergadering	Roermond	 ZijActief
15	 Najaarscompetitie	(Inhaaldagen)	 TCO
16	 Herfsttoernooi	 TCO
18 Creamiddag & Bewegen KBO
19	 Pilates	 ZijActief
20 Inloopmorgen KBO
25 Computeren & Bewegen KBO
27 Inloopmorgen KBO

  

DECEMBER  

  
2 Creamiddag & Bewegen KBO
3	 Pepernotenavond	 ZijActief
4 Inloopmorgen KBO
9 Computeren & Bewegen KBO
10 Kienen KBO
11 Kerstviering De Zonnebloem
16 Creamiddag & Bewegen KBO
18 Kerstviering KBO
18 Inloopmorgen KBO
19	 Kerstavond	 ZijActief



“ Zo zorgen we in ons dorp voor elkaar “

SERVICEPUNT Oostrum
Wat doet het servicepunt?
Het helpen om mensen met elkaar in verbinding te brengen.

Hoe werkt het Servicepunt?
• Tweewekelijks inloop spreekuur in de Watermolen 

waar de HULPVRAAG besproken kan worden
• U kunt met uw HULPVRAAG of HULPAANBOD 

terecht op:
• Telefoonnummer: 0478-206966 (bericht inspreken)

• Ons emailadres: Servicepunt@dorpsraadoostrum.nl  
We nemen dan contact met u op.

P.s. Aan een website/ App wordt gewerkt

Het Servicepunt is onderdeel van 

Voor en Door Oostrum
Vraag      + Aanbod      = HULP = SAMENWERKEN



 

 
 
 

 

 

Naam: ………………………………………………… 
 
Leeftijd: .……………………………………………… 
 
Adres: ………………………………………………… 
 
Kleur, plak of versier zo mooi mogelijk deze kleurplaat en lever  
hem in bij het Allemanscafé op zaterdag 27 april voor 15.00 uur.  
Op dezelfde middag om 17.00 uur wordt de winnaar bekend gemaakt. 
Dus zorg dat je er bij bent! 
 

 

Kleurwedstrijd Koningsdag 2019 



 

 

 

 

 

Op zaterdag 27 april 2019 presenteert 
het Oranje Comité Oostrum bij het Allemanscafé: 

 
 We beginnen om 13.30 uur met Koningsspelen op het Dorpsplein, alle punten 

worden bij gehouden op een scorekaart en voor de winnaars is er een prijsje. 
Je kunt je vanaf 13.15 uur opgeven bij het marktkraampje voor het AMC. De 
spellen duren tot 15.00 uur. 

 Spring kussen voor groot en klein 
 Er kan geknutseld worden en stoepkrijten 
 Kleurwedstrijd 
 Schminken vanaf 15.00 uur 
 Plaatselijke DJ’s vanuit het Allejeugdcafé 
 17.00 uur prijsuitreiking spellen en kleurwedstrijd 
 Einde van de dag, rond 17.15, familie BBQ 
 Voor de kinderen is er drinken en iets lekkers 
 Voor alle ouders is het terras geopend 

Koningsdag is een feest voor iedereen en hoewel het een afgeschermd terrein is willen we toch graag 
alle ouders verzoeken om op hun kinderen te letten, zodat het ook een feestje voor iedereen blijft. 

 
 

         
 

 

 

 

Groetjes en hopelijk tot dan!  
Het Oranje comité: 
Lucy Broers 
Eveline Aapkes 
Maud Derix 
Kim Erps 
Marian Halferkamps 
 

 


