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Herstart. 
 
Het Oostrums Weekblad gelezen?  
Een schrijversgenootschap gaat de draad weer oppakken.  Geen gemakkelijke taak. 
 
Mij is gevraagd om daar ook medewerking aan te verlenen. Na enkele bijeenkomsten en wat 
slapeloze nachten, heb ik uiteindelijk schoorvoetend toegestemd. Geen gemakkelijke taak, om de 
vorige schrijver te doen vergeten. Maar aan alles komt een einde. 
 
Bedankt voor de moeite om een wekelijkse invulling te geven aan het Oostrums weekblad. 
 
Wij gaan er in ieder geval samen tegenaan. Ieder op zijn/haar manier van schrijven, om zodoende 
wat gesprekstof los te peuteren. Wij hebben ervoor gekozen om U wekelijks de kans te geven om te 
reageren, via onderstaand e-mail adres. Elk lid van het genootschap, heeft zijn eigen visie op 
bepaalde zaken. Die zullen worden weergegeven op een gezonde, beschaafde en respectvolle 
manier, ieder in zijn eigen stijl. 
 
U kunt dan weer lekker ouwe hoeren op verjaardagsfeestjes, langs de lijn, of tijdens het Jeu de Boule 
of biljarten en noem maar op. 
 
Reacties zijn daarom welkom en geeft ons extra motivatie, of een mea culpa. 
 
Dit team van creatieve geesten, zoals de voorzitter van de dorpsraad schrijft in zijn voorwoord, zal 
wekelijks het schrijven afwisselen en U vooral een spiegel voor houden, plagen, troosten en 
entertainen. Als U als lezer een interessant onderwerp heeft om er een column aan te wagen, laat 
dat dan weten. Hoe meer betrokkenheid, hoe liever. 
 
Net als voorheen zullen de schrijvers anoniem blijven. Dus weer gissen en allerlei smoesjes 
verzinnen. Dat maakt het nog mysterieuzer. 
 
Ik had de moeilijke taak om de spits af te bijten, bij deze dus. 
Het genootschap wenst U voor de toekomst weer veel leesplezier toe. 
 
O-2. 
 
 



ZATERDAG 27 Juni  09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

18 juni 19.30u. Generale repetitie Maestro
19 juni 20.00u. Maestro
21 juni 11.00u. Vaderdagconcert                                                           
(jeugdorkesten Oirlo, Leunen en Oostrum)
   in d’n Oesterham
22 juni  18.45u. Repetitie jeugdorkest
       20.00u. Repetitie orkest
24 juni 16.00u. Open les Music for Life (blokfluitgroep 
en mixed-instrumentengroep) in de Watermolen
 16.00u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it

20.00u. Repetitie slagwerkgroep 

Agenda

27 juni  Inzamelen oud papier
11 juli Inzamelen oud papier
13 juli Laatste repetitie voor de vakantie
25 juli Inzamelen oud papier



NET OP TIJD
Klinkt u dit niet als muziek in de oren? Hoevaak komt het niet voor dat wij door ons hectisch bestaan maar net op tijd 
aankomen bij onze afspraak, onze sportavond, de winkel die op het punt staat te sluiten. We hollen de hele dag wat 
af en kunnen nergens meer onze rust vinden, zelfs niet in tijden en omstandigheden die ons juist rust moeten geven. 
Het zou al een stuk schelen als we eens iets eerder van huis gingen Maar ook dat is niet altijd de garantie dat we op 
tijd aankomen. Er kunnen onderweg omstandigheden zijn die ons ophouden. Zo hadden we laatst bij de deken een 
werkbespreking met aansluitend een etentje met de team-collega’s en andere priesters. Ik had die dag voordien een 
uitvaart en had al aangekondigd later te komen. Maar alles verliep op rolletjes en ik was dan ook op tijd zodat er ook 
nog tijd was om van de zon, die welig aan de hemel ons trakteerde op haar warmte, kon genieten. Het had ook an-
ders kunnen verlopen omdat je niet alles zelf in de hand hebt. Zo zette ik op een vrijdagavond de radio aan om naar 
het programma van een collega te gaan luisteren. Maar tot  mijn schrik, alleen maar ruis. De gedachte die toen bij 
mij bovenkwam bespaar ik u omdat ik dacht dat het aan mijn radio lag. Maar nee hoor, bij navraag bij de buren links 
en rechts en bij mensen ‘om de hoek’ bleek dat er een algemene storing was, waardoor beeld, geluid en telefoon 
waren uitgevallen. Daags erna, net op tijd, was er weer beeld en geluid, zodat ik op de zaterdagmiddag naar het voor 
mij vaste radioprogramma op die middag kon luisteren. Het was maar weer eens duidelijk dat wijzelf niet alles zelf in 
de hand hebben en in omstandigheden terecht kunnen komen waaraan we zelf niets kunnen doen. Zo gaat het ook 
tussen mensen onderling. We hebben invloed op elkaar wat goed, maar ook minder goed of zelfs verkeerd kan uit-
pakken. We zullen steeds op onze hoede moeten zijn om ons hiervan op tijd bewust van te worden zodat er geen ruis 
op de lijn ontstaat. De oorzaak van de storing zullen we moeten opsporen en aanpakken om zonder storingen verder 
te gaan. Hoe vaak zit er trouwens geen storing tussen ons en onze lieve Heer? Hoe vaak verstaan we Hem niet? Hoe-
vaak komen we obstakels op onze weg naar Hem toe tegen? We hebben nu nog alle tijd om eraan te werken, op tijd 
eraan beginnen voorkomt dat we net op tijd zijn of misschien zelfs te laat.

           pastoor J. Boon

  Zondag 21 juni  11.00 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)            

    voor alle vaders,  
    Jeu en Mie Staaks-Hermans en overleden familie,    
    Wim Pouwels, 
    Martien Reijnders, 

               Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
     familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.        

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

 Het telefoonnummer van pastoor J. Boon, Lovinckplein 8, 5813 CC Ysselsteyn, is 545055.
	 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.                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      





                                                              
 
 
 
  
 

Samen een donatie bij elkaar fietsen tijdens de Rabobank fietsdag. 

Datum: 5 september 2015, vertrek tussen 10.00-11.00 uur 
Opgave: zo spoedig mogelijk   Tonny Duijn, tel. nr. 584396,  
     of email: Tonny_Duijn@hotmail.com 

Speciaal voor haar leden organiseert Rabobank Horst Venray op zaterdag 5 september 2015 de Rabo Fietsdag.                
Tijdens die dag kunnen leden van Rabobank Horst Venray geld bij elkaar fietsen voor een vereniging die meedoet. 

Onze vereniging KBO doet mee aan de Rabo Fietsdag. We kunnen daarmee € 400,- verdienen voor onze vereniging. 
Daarvoor hebben we 25 fietsers nodig. Die fietsers moeten wel lid zijn van Rabobank Horst Venray. Op de website van 
Rabobank Horst Venray kunt u zich zonder extra kosten aanmelden als lid van de Rabobank.. Onder "Uw gegevens" in 
internetbankieren kunnen klanten zien of zij lid zijn van Rabobank Horst Venray. 

Als u klant bent bij de Rabobank of uw partner is lid van de Rabobank, betekent dit niet dat 
u automatisch ook lid bent!  

De Rabo Fietsdag wordt een leuke gezellige fietstocht door de omgeving van Horst en Venray.                                                          
We fietsen ongeveer 30 kilometer. Tijdens de route is er van alles te beleven. 

We starten vanuit Venray. 

Graag tot ziens op de Rabo Fietsdag op 5 september 2015! 

 

 
 
 
 

Ontdekkingstocht door                            
voormalig munitiedepot 
 

Op zondag 21 juni organiseert IVN Geijsteren-Venray een ontdekkingstocht door een voormalig munitiedepot in het 
prachtige Brachterwald net over de grens bij Reuver. Deze excursie start om 10:00 uur bij de grensovergang de Witte 
Stein, Keulseweg 193 in Reuver. (Eventueel gezamenlijk vertrek om 9:15 bij parkeerplaats Gamma in Venray.)  Om 
12:30 koffie bij de Witte Stein (op eigen kosten) en om 13:30 bezoek aan de educatieve tuin de Sjaenshof in Reuver. 
Deelname aan excursie en bezoek educatieve tuin is gratis.  
 
Langs de grens, tussen Bruggen en Reuver, op het hoogterras van de Rijn, ligt een bijzonder gebied met een rijke flora 
en fauna. Eeuwenlang was het in gebruik als heideterrein voor de omliggende gemeenten. In 1948 veranderde dat, 
doordat door de Engelsen een 18 hectare groot, omheind munitiedepot werd aangelegd. Doordat het jarenlang was 
afgesloten en streng werd bewaakt, was het voor de omwonenden een geheimzinnig terrein.  
In de loop van de tijd ontwikkeld zich, door de rust en afgezonderdheid, een fraai natuurgebied met een bijzondere 
belevingswaarde, waarin, tal van planten- en diersoorten floreerden. Dat gebied gaan wij ontdekken, onder begeleiding 
van gidsen van IVN de Steilrand. 
Om 12:30 uur is de excursie in het voormalige munitiedepot afgelopen en bezoeken wij café-restaurant de Witte Stein 
voor een kop koffie. Vervolgens bezoeken we om 13:30 de Sjaenshof in Reuver. De Sjaenshof is een educatieve tuin die 
de ontstaansgeschiedenis van het landschap laat zien. 
 
 



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

TE KOOP

PEULEN & AARDBEIEN

THIELEN
ROSMOLENWEG	4

OOSTRUM



 

 

 

Oostrum krijgt glasvezel!!!  
 

Bij deze danken wij alle inwoners die zich aangemeld hebben voor glasvezel van 
GlaswebVenray. Onder voorbehoud van financiering zal naar verwachting januari 2016 de 
aanleg van glasvezel starten. Wanneer ons dorp aangelegd wordt, is nog niet bekend. 

Voor iedereen die zich nu aangemeld heeft verandert er niets. Wanneer u nog niet 
aangemeld bent dan kan dit nog steeds. Vanaf 9 juni zijn de volgende wijzigingen ingevoerd: 

• Aanmelden blijft mogelijk via www.glaswebvenray.nu 

• € 7,50  korting vervalt 

• Aanleg ongeveer tot aan de erfgrens→ niet tot aan de gevel 

• Klant: aanleg tot in de meterkast. Geen aanlegkosten totdat glasvezel in de straat is 
gelegd, daarna actuele aanlegkosten minimaal 250 euro 

• Niet klant: aanleg ongeveer tot aan de erfgrens.  
Kosten aanleg nadat glasvezel in de straat ligt actuele aanlegkosten, minimaal 250 
euro. 

 Straten zonder aanmeldingen (klanten) worden niet aangesloten. 
 

Maandagavond 8 juni hebben Dorpsraden en Wijkraden- overleg een GO gegeven voor 
verder uitwerken van het plan. Hierbij is het project overgedragen aan de Coöperatie 
GlaswebVenray en is de werkgroep opgeheven. De Coöperatie zal de organisatie en 
structuur verder inrichten en uitvoeren. 

Elke nieuwe klant maakt dit project sterker. Bent u nog geen klant, realiseer u dat nu de 
aanleg van glasvezel gratis is. Straks niet meer … , aarzel niet en meld u aan. 

De Glasweb-teamleden blijven actief om u te adviseren en te helpen bij het aanmelden. 
Verder kunt u voor informatie en aanmelden terecht op de website www.glaswebvenray.nu  
Welcom bij Kivits, de Bleek 58-60, Venray en bij Electro Gommans, Hoofdstraat 37, Oirlo. 

Samen kunnen wij meer! 

Uw Glasweb-team, 
Leo Lenssen en Bas Künen 

 



MIJLING SPECIAAL OPTIEK          Passage 5 - Venray – www.mijlingoptiek.nl 

 

Orthoptist:  
gespecialiseerd in meting van kinderen en prisma's 

 
Wanneer gaat u naar een orthoptist? 
 
De orthoptist onderzoekt en behandelt klachten of problemen op het ge-
bied van: 

Afwijkingen bij kinderen, Scheelzien, lui oog, dubbelzien, oogbewe-
gingsstoornissen, specifieke hoofdpijn en leesklachten. 

De orthoptist is gespecialiseerd in de oogmetingen bij kinderen, met na-
me gericht op de samenwerking tussen de ogen.  
De samenwerking kan echter op alle leeftijden en door verschillende 
oorzaken verstoord worden. Vroegtijdig opsporen is van groot belang.  
Een orthoptist onderzoekt de oogstand, de samenwerking tussen de 
ogen en de ontwikkeling van het zien. Als er afwijkingen worden gecon-
stateerd, stelt de orthoptist, indien mogelijk, een behandeling in.  

Wilt u ook een deskundig onderzoek? 
Ik zie u graag in onze winkel. 

Monique Sponselee 

WORKSHOP !   VOEDING BEREKENEN!  
 
Gebruik jij een volwaardige voeding en krijg je alle vitamines en mineralen binnen die je nodig hebt?                           
In deze workshop ga je zelf aan de slag om je voeding te berekenen en krijg je advies hoe je jouw voeding 
gezonder en volwaardiger kunt maken! 
 
Wat heb je nodig? 
 

 laptop of tablet 
 een overzicht van je eigen voeding (eten, drinken, hoeveelheden, productsoorten) van 1-3 dagen 

 
Datum: vrijdag 19 juni 2015 13.30-15.00 of dinsdag 30 juni 10.00-11.30 
 
(Wel interesse maar komt dag en tijd niet uit of heb je geen laptop of tablet, dan hoor ik het graag!) 
 
 
Locatie: Puur,  De Horik 8 Oostrum 
Kosten: 12,50 Euro 
Aanmelden of meer informatie opvragen kan via:  
info@puurcounselling.nl, www.facebook.com/puurcounselling 
06-12760953 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Een heerlijk zomers gerecht zetten we u deze keer voor. 

 
Voor woensdag 24 juni ziet het menu er als volgt uit 

 
 

 
Kervelsoep 

 
------ 

 
Tagliatelle met spinazie en vis 

------ 
 

Zomers toetje 
 

 
Mochten er mensen zijn die niet zo mobiel zijn ( rolstoel / niet goed ter been ) maar 
toch graag willen aansluiten aan de dis, vermeld het op het inschrijfformulier en wij 
zorgen dat dit geen probleem hoeft te zijn. 
De kosten voor dit etentje bedragen 7.50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 21 juni opgeven 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
         
              Graag tot ziens.      De vrijwillige megjes uut de keuken. 
 
Kijkt u ook eens op onze mooie website. www.oesterham.nl 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:___________________________________________________ 
 
Komt met  _________    perso(o)n (en) 
 
Wil(len) graag aansluiten aan de dis op woensdag 24 juni a.s. 
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.   
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  21 juni bij Dorpscentrum D’n Oesterham 





Kom kijken bij Music for Life 
24 juni – 16:00 uur – Oude Watermolen 

In de afgelopen weken heeft u in het Oostrums weekblad kunnen lezen hoe enthousiast de huidige 
deelnemers van Music for Life zijn.  

 
 
Op 24 juni krijgt u de gelegenheid om dat enthousiasme van dichtbij mee te maken. De beste manier 
om te beoordelen of het misschien ook iets voor u is. Of gewoon leuk om eens te komen kijken. 
Voor de deelnemers van Music for Life wordt het hun eerste optreden voor publiek.  
Het zal spannend worden voor de deelnemers, maar na afloop zullen ze allemaal blij zijn dat jullie 
met zijn allen zijn komen luisteren. 
 
Het programma is: 

16:00 uur Aanvang open les; gezamenlijk door blokfluitgroep en mixed-instrumentengroep 
16:45 uur info door docenten, bevindingen door enkele deelnemers van Music for Life en 
gelegenheid tot vragen stellen en gewoon gezellig kletsen met een kopje koffie of thee. 
 
Music for life is een initiatief van harmonie SMT. Het is een muziekproject waar iedereen, ongeacht 
ervaring en leeftijd, welkom is om een muziekinstrument te leren bespelen. De opleiding vindt plaats 
in groepen. Gezellig en stimulerend. 

In september start er weer een nieuw blok van 20 lessen (half jaar; € 150,=). Daarvoor kun je je vanaf 
nu inschrijven.  

Wanneer je met mensen praat over het leren bespelen van een muziekinstrument bespeur je vaak 
wel interesse, maar ook aarzeling en onzekerheid. Daarom willen we jullie graag kennis laten maken 
met het enthousiasme van de deelnemers van nu tijdens een open les. 

Gun jezelf een leuke hobby en de gezelligheid van muziek maken met een groep.  

Meer informatie en het inschrijfformulier vindt u op http://www.harmonieoostrum.nl/music-for-
life.html 

 



Naar het voorbeeld van het programma ‘Maestro’ van de AVRO/TROS zullen in totaal 9 
kandidaten uit Oostrum als gelegenheidsdirigent van het harmonieorkest van SMT gaan 
strijden om de titel ‘de Maestro van Oostrum’. 

Gradje Camps, Vera Janssen, Carola Sterk, Nick Manders, Ruud Custers, Jan Raedts, Ton 
Arts, Ted Verhoeven en Tini Kreutz zijn al met de voorbereidingen begonnen en volgen 
workshops o.l.v de dirigent van SMT, Henk Houben, om op 19 juni in de halve finale besla-
gen ten ijs te komen. Natuurlijk zullen zij daarnaast in de voorbereiding ook al echt een 
keer als dirigent voor het harmonieorkest staan. Iedere kandidaat bereidt een ander mu-
ziekwerk voor en diverse genres zullen aan bod komen. 
De inzet van de halve finale is een plek in de finale op 13 november. Een deskundige jury 
zal hiervoor in de halve finale de beste 4 kandidaten selecteren. 
 
Halve finale: 19 juni 2015 
Finale:  13 november 2015 
Aanvang:  20.00 uur 
Locatie:  Gemeenschapshuis D’n Oesterham, Oostrum 
 
                                            Dat wil je toch niet missen!!!!!! 

Harmonie SMT organiseert 



AOSTRUMS  BEACHVOLLEY EN VOETVOLLEYTOERNOOI  2015 
 
Aankomend weekend is het alweer zover: het jaarlijkse beachvoetvolley/volleytoernooi. 
We hopen dat het zonnetje schijnt en dat we er een fantastisch toernooi van gaan maken. 
 
Op zaterdag 20 juni is het voetvolleytoernooi. 
De teams die zaterdag hieraan meedoen moeten zich uiterlijk om 17.30 melden bij het 
wedstrijdsecretariaat. Om 18.00 starten de wedstrijden. 
 
Op zondag 21 juni is het volleybaltoernooi. 
De teams die zondag hieraan meedoen moeten zich uiterlijk om 10.00 melden bij het 
wedstrijdsecretariaat. Om 10.30 starten de wedstrijden. 
 
Heb je nog vragen?  
Dat kan bij: 
 
Arjan Kempen 
06-22626238 

óf 
Bij het Allemanscafé 
 
VC ’t Vat en CV de  Karklingels 

                              BEACHVOETVOLLEY 
                               & 

                                BEACHVOLLEYBAL 
                               TOERNOOI 

 
 
 
 

                                       20 en 21 juni 



Vrijwilligers hard nodig voor anoniem hulpgesprek 

“Veel mensen schamen zich voor wat hen overkomt” 

In een tijd waarin het sociale netwerk steeds belangrijker wordt, kunnen of durven 
veel mensen hun verhaal niet in de eigen omgeving kwijt. Vrijwilligers van Sensoor bieden al meer dan 55 jaar een 
luisterend oor, dag en nacht, per telefoon, chat of e-mail. Om de stijgende vraag naar dit anonieme mens-tot-mens 
contact het hoofd te bieden, is Sensoor de campagne ‘Dus ik luister’ gestart om nieuwe vrijwilligers te werven. 

Problemen worden zwaarder wanneer je ze met niemand kunt delen. Marije, al drie jaar vrijwilliger bij Sensoor, hoort 
het regelmatig aan de telefoon. Sociaal isolement bijvoorbeeld, “Mensen vinden het fijn een stem te horen, ze hebben 
soms dagenlang niemand gesproken. Ze bellen Sensoor want ze schamen zich, in deze tijd vol sociale netwerken, voor 
hun eenzaamheid. Door naar hen te luisteren worden zij gezien in hun bestaan.” Schaamte speelt ook een rol bij andere 
gespreksonderwerpen zoals psychische problemen, seksueel misbruik en zelfbeschadiging. “Sommige mensen hebben 
professionele hulp nodig maar durven dit niet te vragen. Bellen met Sensoor is dan een eerste stap, juist omdat het 
anoniem is” vertelt Marije. ‘’Ik bied geruststelling en aanmoediging. Help hen op een andere manier naar zichzelf te 
kijken.’’ Eens per maand is Marije s’ nachts aan de telefoon te vinden, in gesprek met mensen die de slaap niet kunnen 
vatten. ‘’Al die voordeuren waarachter ik een kijkje mag nemen, dat doet iets met mij. Wat ik leer is om het positieve te 
zoeken, zelfs in de donkerste verhalen.’’ 
 
Met de campagne ‘Dus ik luister’ zoekt Sensoor mensen die net als Marije vrijwilligerswerk willen doen waarbij ze in een 
persoonlijk contact iets betekenen voor een ander. Ook wil Sensoor aandacht vragen voor het belang van écht luisteren, 
een openhartig gesprek met bekenden en onbekenden. Sensoor ziet als ideaal een maatschappij waarin mensen met 
respect en aandacht met elkaar omgaan, waarin mensen zelfredzaam zijn en wanneer nodig steun vinden in het eigen 
netwerk. Geïnteresseerden kunnen kijken op www.sensoor.nl/vrijwilligerswerk. 
 
Sensoor 
Sensoor biedt dag en nacht een luisterend oor via telefoon, e-mail en alle dagen via de chat. Met dank aan zo’n 900 
vrijwilligers vanuit 26 locaties verspreid door Nederland. In 2014 zijn  250.000 gesprekken gevoerd. Een goed gesprek 
voeren, zeker rond gevoelige onderwerpen, is niet eenvoudig. Nieuwe vrijwilligers krijgen daarom een gedegen 
basistraining, goede begeleiding en een mentorperiode voor zij zelfstandig aan de slag gaan. Sensoor voert deze dienst 
namens vrijwiel alle Nederlandse gemeenten uit. Daarnaast ontvangt zij giften van particulieren, fondsen en kerken.  

 

 

JUNI  
  
18 Wandelen KBO
19 Maestro Harmonie SMT
20 Beachvoetvolleybaltoernooi 
21 Beachvolleybaltoernooi 
21 Vaderdagconcert  Jeugdorkest SMT        Harmonie SMT  
24 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham 
25 Wandelen KBO
  
JULI  
  
2 Wandelen KBO
8 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
15 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
16 Wandelen KBO
25 Jeu de Boules (met Oirlo & Castenray) KBO
29 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
  



AUGUSTUS  
  
5 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
6 Wandelen KBO
11 Kevelaer (met Oirlo & Castenray) KBO
12 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
20 Wandelen KBO
26 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
31 Excursie: (Ijssalon Clevers, Grubbenvorst) Zijactief
  
SEPTEMBER  
  
2 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
2 De Locht De Zonnebloem
3 Wandelen KBO
5 Rabo Fietsdagtocht Rabobank
6-7-8-9 Meerdaagse reis KBO
12 Bloemenactie AZKompeneej
16 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
17 Wandelen KBO
19 Dauwtrappen & Ontbijt (Geysteren) Zijactief
22 Kienen KBO
21 Knutselmiddag KBO
26 Wandelen KBO
28 Breifabriek KBO
30 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
  
OKTOBER  
  
1 Dag voor de Ouderen (voor alle Ouderen) KBO
1 Wandelen KBO
5 Knutselmiddag KBO
6 Molukse avond Zijactief
7 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
10 Loodsrock CV De Karklingels
10 Jubileumconcert in Schouwburg Venray (20.00 uur) Harmony
13 Dagreis Wittem (met Oirlo & Castenray) KBO
14 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
15 Herfstwandeling KBO
19 Knutselmiddag KBO
20 Kienen KBO
21 Kienen De Zonnebloem
22 Fit door de overgang (Lezing door Mw. Dr. B. Havenith) Zijactief
28 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
  
NOVEMBER  
  
4 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
9 Knutselmiddag KBO
10 Meidenkist (door Dhr. C. Prinsen) Zijactief
11 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
12 Algemene Ledenvergadering (Roermond) Zijactief
13 Finale Maestro Harmonie        Harmonie SMT
17 Kienen KBO
?  KBO
23 Knutselmiddag KBO
24 Wet WMO (Lezing door Mw. J. Hendrix) Zijactief
25 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum




