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Noodkreet ouders BSO De Oever 
 
Vorige week kregen wij van Kinderwereld Venray te horen dat BSO de Oever (in basisschool de Meulebeek in Oostrum) 
met ingang van het nieuwe schooljaar gaat sluiten. Reden hiervan is dat te weinig kinderen gebruik maken van de BSO, 
hierdoor is het voor Kinderwereld financieel niet haalbaar om BSO de Oever open te houden. 
 
Petra Tielen, directeur van Kinderwereld, heeft in een gesprek met de gedupeerde ouders laten weten dat per dagdeel 7 
kinderen nodig zijn om de BSO open en rendabel te houden. 
Op dit moment maken op maandagmiddag 2 kinderen gebruik van de BSO, op dinsdagmiddag zijn dat 3 kinderen en op 
donderdagmiddag zijn 6 kinderen bij BSO. 
Wij zijn, als ouders zijnde, bereid om met onze dagen opvang te schuiven om de BSO open te houden. Dit zou 
bijvoorbeeld tot gevolg kunnen hebben dat de BSO alleen op dinsdag en donderdag open is.  
 
Om BSO de Oever in Oostrum open te houden willen we als ouders inventariseren welke kinderen in schooljaar 2016-
2017 gebruik willen maken van de dienstverlening van BSO de Oever. Op deze manier willen we Kinderwereld Venray 
overtuigen van de levensvatbaarheid van onze Oostrumse BSO.  
Hierbij willen we benadrukken dat BSO in Oostrum niet meer terug komt, als de BSO nu wordt gesloten. 
 
Om nieuwe ouders te informeren organiseren wij, samen met Kinderwereld Venray, de volgende 
informatiebijeenkomsten: 

 Dinsdag 31 mei om 20.00 uur in BSO de Oever op De Meulebeek 
 Woensdag 8 juni van 12.00 uur tot 13.00 uur in de Leefkuil van De Meulebeek (gelijktijdig met ophalen van T-

shirts voor Avond 4-daagse) 

We hopen dat de komende weken zich nieuwe kinderen aanmelden, zodat de BSO in Oostrum blijft bestaan!! 
 
Als er vragen zijn kunnen jullie contact opnemen met één van ondergetekende of met Petra Tielen van Kinderwereld 
Venray (0478-586498 of p.tielen@spovenray.nl). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Daniëlle Strijbosch 
Lyanca en Vince Vissers 
Sandra Litjens en John Creemers 
Frank en Ineke Litjens 



ZATERDAG  18 Juni 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

12 juni 12.45u. Defilé Avondvierdaagse Venray
13 juni 18.45u. Repetitie jeugdorkest

20.00u. Repetitie orkest
15 juni 13.00u. Music for Life blokfluitgroep
 14.00u. Music for Life mixed groep
 16.00u. Leerlingen slagwerk

19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

18 juni Inzamelen oud papier
2 juli Inzamelen oud papier
10 juli Muzikale seizoensafsluiting



Zondag 12 juni 9.30 uur: Hoogmis (pater J. Berndsen) (Gemengd Koor)      

 overleden ouders Jan Janssen en Nel Janssen-Hagens,  
 Tony Ewals en Theo Claessens,   
	 Jos	Thielen	en	Maria	Rutten,			
	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,	
	 Familie	Vennekens-Verschuren	en	wederzijdse	familie.		

Dinsdag 14 juni  9.00 uur: heilige mis in de Mariakapel (pastoor B. Clemens)

  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.                    
  

 
 

     Buurtbemiddeling  
 

Synthese biedt buurtbemiddeling voor bewoners die overlast ondervinden of in conflict 
raken met hun buren. Geluidsoverlast, vervuilde tuinen, rookoverlast, pesterijen,                      
et cetera … mensen ondervinden wel eens last van hun buren of buurtgenoten. 
 
Onenigheid met uw buurtgenoten kan een zware last zijn. Zowel de direct betrokken 
buren als de rest van de buurt lijden onder een conflict, de leefbaarheid verslechtert.  
 
Vrijwillige buurtbemiddeling wordt ingezet wanneer het buren niet meer lukt om samen tot een gesprek te komen en er 
nog geen sprake is van een strafrechtelijk traject. De buurtbemiddeling werkt samen met gemeenten, 
woningcorporaties en wijkagenten. Zij verwijzen bewoners naar de buurtbemiddeling om verdere escalatie tussen 
buren te voorkomen. 
 
Na aanmelding gaan geschoolde vrijwillige buurtbemiddelaars met de bewoners in gesprek. Ze maken de onderlinge 
irritaties bespreekbaar en ondersteunen in de zoektocht naar gezamenlijke oplossingen voor de toekomst.    
 
Wilt u ons inschakelen in een conflict met uw buren of wilt u meer weten over de buurtbemiddeling? Neem dan contact 
op met Colin Weeink via telefoonnummer 0478 – 517300 of e-mail buurtbemiddeling@synthese.nl 
  
Wilt u zelf vrijwillige buurbemiddelaar worden? Neem contact op met Synthese via bovenstaande contactinformatie. 
 
 
 





 

Wil Oostrum glasvezel?! 
Glasvezel wordt in Oostrum alleen aangelegd wanneer u het wilt! 

Het College van B&W heeft afgelopen week een positief advies gegeven over de garantstelling voor het burgerinitiatief 
GlaswebVenray. Dinsdag 28 juni zal de gemeenteraad hier een beslissing over nemen. Zoals wethouder Ike Busser 
uitspreekt is het risico van niet slagen minder dan 30%. De kans dat de gemeenteraad met dit advies akkoord gaat en 
GlaswebVenray een GO krijgt is dan ook groot. 

Echter alleen de dorpen en wijken die het benodigde aantal aanmeldingen behaald hebben worden aangelegd op dit 
unieke netwerk. Oostrum heeft het percentage nu nog niet behaald. Dat betekent dat wij straks niet klaar zijn voor de 
digitale toekomst! 

Ons bedrijventerrein, de ondernemers, de inwoners maar zeker ook de studenten zijn en worden steeds meer 
afhankelijk van een goede internetverbinding. Het digitaal TV kijken staat in een stroomversnelling, ook hiervoor is een 
betrouwbare internetverbinding nodig. Wij hebben nu nog de keuze, willen wij afhankelijk blijven van die enkele 
commerciële partij? Of stappen wij in de trein van Coöperatie GlaswebVenray en worden wij er ook zelf beter van?! 

Nu of nooit? 
Oostrum kiest nu zelf voor wél of geen aanleg van glasvezel. Jaren geleden werden de grotere kerkdorpen van Venray 
voorzien van kabel. Een aantal kleinere kerkdorpen en alle buitengebieden werden toen niet aangelegd. Zij hebben nu al 
een digitaal probleem. Wij hebben nu de keuze als inwoners van ons dorp om zowel binnen als buiten de bebouwde 
kom aan te laten sluiten op glasvezel. Denk niet, mijn buurman meldt zich wel aan dan halen ze het aantal 
aanmeldingen wel en ik zie later wel. Nee, zet alle belangen en kosten op een rijtje en maak zélf de juiste keuze voor de 
toekomst! Aanmelden is mogelijk via de website www.glaswebvenray.nu  bij Welcom bij Kivits (de Bleek 58-60 Venray), 
Electro Gommans (Oirlo) of bij een van onze Glasweb-teamleden. 

Ik kies voor glasvezel, u ook?! 

Voor meer informatie en hulp bij het aanmelden kunt u terecht bij: 
Glaswebteam Oostrum, 

Leo Lenssen,    mailadres  / telefoonnummer 
Bas Künen ,  mailadres  / telefoonnummer 

 



schouwburgvenray.nl

   Het nieuwe 
programma  
     is uit!

Roué Verveer
donderdag 20 april 2017

Jochem Myjer
12, 13 & 14 april 2017

Indecent Proposal
dinsdag 10 januari 2017

reserveer nu!
met vroegboekkorti ng



 
Beter een goede buur 
 
Straotestrijd 2016, wat een prachtig evenement! En wat een manier om mensen, straat- en 
dorpsgenoten, met elkaar te verbinden. Want wat zorgt er nou voor meer binding dan samen een 
potje te korfballen, je hoofd te buigen over de breinbrekers in de denktank, over de stormbaan te 
razen of na afloop van alle activiteiten samen een drankje op de mooie dag te drinken? De 
Spitsbroeders denken dit een uitstekend voorbeeld is van een burgerinitiatief om de 
participatiesamenleving een duwtje in de juiste richting te geven. Om er maar eens een paar in de 
politiek veel gebruikte termen in te gooien.... 
 
En natuurlijk weten wij ook dat ze in deze context misschien niet exact volgens definitie worden 
gebruikt. Maar wat maakt dat uit? Het overgrote deel van onze lezers weet zeer waarschijnlijk wat 
we hiermee bedoelen. Namelijk: samenbrengen! Want het samenbrengen van dorpsgenoten zorgt 
ervoor dat mensen elkaar leren kennen, in de toekomst goede dag zeggen tegen elkaar en op 
momenten elkaar opzoeken om hulp te vragen of te geven. Met andere woorden, om samen dingen 
op te pakken en initiatief te nemen. 
 
Wat is het dan toch jammer dat editie 2016 van de Straotestrijd vier teams minder telde dan editie 
2015. Jammer voor de organisatie, jammer voor de deelnemers, maar zeker ook jammer voor 
degenen die dit jaar hadden besloten niet deel te nemen. Want er was weer voor ieder wat wils. De 
tijd dat alleen de actieve voetballers hun ei kwijt konden op het Stratentoernooi ligt ver achter ons. 
Het Stratentoernooi 2.0 is geschikt voor iedereen: oud en jong, sporters en niet-sporters, 
fanatiekelingen en gezelligheidsspelers. En juist die mix is volgens ons de kracht van het evenement. 
Want wat is er nou mooier dan met de buurman van 70+ een spelletje jeu-de-boules te spelen, na 
afloop een klein biertje te drinken en er dan achter te komen dat je ergens ver weg familie bent. 
Inderdaad, dat je voorouders vroeger nog samen hebben geknikkerd.... 
 
Wie de 'strijd' dan uiteindelijk wint, is natuurlijk van ondergeschikt belang. Tenminste, dat zeggen wij 
meestal wanneer we niet de hoogste trede van het ereschavot hebben mogen beklimmen.... De 
steekwoorden op deze laatste zondag in mei zijn saamhorigheid, gezelligheid en kennismaken. En dat 
dat op meerdere manieren kan, bewijzen de verschillende initiatieven in de Oostrumse straten wel. 
Van samen ontbijten of lekker blijven nakaarten in de kantine tot na afloop samen naar de kroeg 
gaan of de barbecue aansteken. Allemaal een gevolg van de trigger die Aostrumse Straotestrijd heet. 
 
En neem van de Spitsbroeders aan dat die aanjagende functie nog niet is uitgewerkt. In de komende 
tijd zul je in veel straten, bij veel deelnemers, zien dat de onderlinge band is versterkt. Dat de 
buurvrouw toch wordt gevraagd om even op de kinderen te passen. Of dat je even de voortuin van 
de buurman meepakt als je toch aan het schoffelen bent. Want héj, vorige week zondag ging je 
samen over de stormbaan en bleek die buurvrouw heel goed te zijn met de kinderen uit de buurt en 
was die buurman met die hond helemaal niet zo nors als hij soms kijkt. 
 
Of bovenstaande bespiegeling de werkelijkheid een beetje benadert, weten we eigenlijk niet en is 
ook niet gestoeld op diepgaand onderzoek. Maar we zouden het ons zomaar kunnen voorstellen! De 
Aostrumse Straotestrijd als aanjager van het verbindende dorpsgevoel.... een prettige gedachte om 
mee af te sluiten. 
 
 
Hojje wor! 
 
Spitsbroeders 
 



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



 

 

 

Kienen 
 
Datum:  dinsdag 14 juni 2016 
Aanvang:  14.00 uur 
Locatie:  DE WATERMOLEN 
 
Vanaf nu gaan we voortaan kienen in de Watermolen. 
 

We gaan gezellig kienen voor mooi prijzen. 
 

Graag tot dinsdag in de Watermolen 
 

Leden en ook niet-leden van de KBO 
 
Gespreksgroep “Verlies en rouw” 
 
De KBO Limburg stelt de regio’s Horst en Venray in de gelegenheid om mensen die behoefte hebben aan een 
gespreksgroep met lotgenoten (overlijden van partner) deel te nemen aan deze groep. 
 

Deze gespreksgroep bestaat uit maximaal 8 personen en zal worden begeleid door Harry de Ridder. 
 

Bij voldoende aanmeldingen start de groep in de loop van september 2016.  
 

Op 8 september is er een kennismakingsbijeenkomst in de Naesenhof te Broekhuizen van 10.30 tot 12.00 uur. Tijdens 
deze bijeenkomst kan men geheel vrijblijvend kennismaken met de werkwijze en kan men daarna besluiten of men wel 
of niet mee wil doen aan de gespreksgroep.  
Deelname aan de kennismakingsbijeenkomst is gratis. 
 

Voor meer informatie en/of aanmeldingen: 
 

Harry de Ridder, tel. 077 – 4634370 of bij een van de bestuursleden.  
 

Verstelwerk Oostrum
Naaiwerkzaamheden met een
creatief oog voor oplossingen

Maureen van Erp
Coupeuse

Goetzenhof 23
5807 CC Oostrum

0478-515 544 / 06-1378 6578
jgm.achten@home.nl

Openingstijden:
Ma - Wo:        9.00 - 13.00 / 18.00 - 20.00 uur
Di - Do - Vr:  9.00 - 15.00 uur
buiten deze tijden op afspraak



 WATERMOLEN  MINI ENQUÊTE                          

 

NAAM: ……………………………………….……………… 

 

1. Hebt U interesse om te leren Bridgen ?            ja/nee           
2. Hebt U interesse om eens in de week te “Rikken” ?       ja/nee 
3. Biljarten kan ook, gaat U meedoen ?                                ja/nee  
4. Een keer per maand een Thema- Avond ?                       ja/nee 

Internetbankieren  ?                                                            ja/nee 
Elektrische fietsen ?                                                             ja/nee 
Update Theorie Autorijden ?                                              ja/nee 
Erfrecht ? Nalatenschap ?                                                   ja/nee 
Geschiedenis Oostrum  ?                                                     ja/nee 
………………………………… ?              ja/nee 
…………………………………..?                                                     ja/nee 

5. Een keer per maand een filmavond ( klassieker )           ja/nee 
6. Een keer per maand quizavond b.v. 1 tegen 100 ?         ja/nee 
7. Een keer per maand een quizmiddag ?                            ja/nee       
8. Wat vindt U ervan als er een “klusjesdienst” komt ?     ja/nee 
9. Een keer per 2 jaar : “Meulespeule “ ( jaren ’70-’80)     ja/nee  
10. Watermolen in 2018 alle dagen open …                           ja/nee                           
11.  Eens per twee jaar; Hobbybeurs Oostrum                      ja/nee               
12.  Een keer per jaar: Boekenmarkt                                       ja/nee 
13.  Een keer per jaar: Vrijmarkt voor kinderen                    ja/nee                 
14.  Maandelijks “Knutselen voor en met kinderen”            ja/nee          
15.  Gaat U met ons mee, 1 keer per maand wandelen ?     ja/nee 
16.  Bent U voor een zondagmiddag opening ?                     ja/nee                  
17. ….                                                                                             ja/nee 
18. ….                                                                                             ja/nee 
19. ….                                                                                             ja/nee 
20. Bent u bereid om daaraan met ons mee te werken ?  ja/nee                  

 

Hebt u tips/ aandachtspunten voor ons ?  Laat het ons weten. 
 

U kunt de enquête invullen en inleveren bij: 

 

Jos de Beer, Mgr Hanssenstraat 6 ,  Oostrum  

Joop Bus, Witte Vrouwenstraat 11 , Oostrum 

 

Natuurlijk kunt u het ook meenemen als u op vrijdagmiddag  24 juni naar de Watermolen komt. 

 

Hartelijk bedankt voor uw deelname ! 



AAN DE INWONERS VAN OOSTRUM VAN JONG TOT OUD…… 
De Watermolen is de afgelopen 

maanden opnieuw ingericht. Het biljart 
is naar boven verplaatst en beneden is 

nieuw meubilair geplaatst. Er is nu meer 
ruimte ontstaan om allerlei activiteiten 

te kunnen gaan ontwikkelen. 
We zijn nog druk bezig met de 
aankleding om het gebouw ook echt 
“huiselijk” te maken……en voor ieder 
toegankelijk op de nieuwe 
inloopmiddag, de vrijdagmiddag. 

Op Vrijdagmiddag 24 juni a.s. om 13.30 
uur gaan we de “vernieuwde” 
Watermolen samen op feestelijke wijze 
in gebruik nemen. Samen wil zeggen 
met jong en oud. Groep 5/6  van 
basisschool de Meulebeek zal hieraan 
deelnemen. 

De opening zal verricht worden op ludieke wijze……en muzikaal ondersteund worden door Music For Life.   

De Watermolen is een prachtig gebouw geworden in het hart van Oostrum en is naast D’n Oesterham uitermate 
geschikt voor allerlei ontmoetingen. De jeugd kan zich uitleven op het er naastgelegen kunstgrassportveld en de diverse 
speeltoestellen. De senioren hebben hun jeu de boules-banen. In de Watermolen worden er al allerlei activiteiten 
ondernomen door de KBO, die bij de meesten wel bekend zullen zijn. Maar we gaan deze activiteiten op 24 juni in het 
daglicht zetten en er vinden enkele kleine demonstraties van activiteiten plaats.  

Tenslotte: 

 De Watermolen is niet van de KBO alleen….. maar van en voor alle inwoners !       

 Met iedereen bedoelen we dus ook iedereen en dat mag u heel breed zien.  

 Twee inwoners van Oostrum komen om u daar iets meer over vertellen.  

  Wij zijn daar heel enthousiast over !  

  We gaan dit alles wat ons betreft samen doen.  

 Natuurlijk zijn vrijwilligers om ons daarin te ondersteunen van harte welkom.  

 

OOSTRUM , een dorp met een groot buurtgevoel, daar voel ik mij thuis !  

 

“Wij vinden het fijn als u deze middag even langs kunt komen”. 

 

DORPSRAAD          D’N OESTERHAM             SERVICEPUNT           KBO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AFHALEN !   (JUNI) 
 
 

(A)   MAANDMENU VOOR 2 PERSONEN 
 

 Babi pangang 
 Kipfilet met kerrysaus 
 Sate 
 Mini loempia 

 
 
 
 (B)  MAANDMENU VOOR 4 PERSONEN 
 

 Ti pan Kipfilet 
 Babi pangang 
 Kipfilet met kerrysaus 
 Sate  
 Mini loempia 

 
 
 

(Met Nasi – Bami of Rijst) 
 

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

Wegens familie omstandigheden 
 

zijn wij van 6 juni (maandag)                                                                          
tot en met 16 juni (donderdag)                                                                  

 
 

GESLOTEN !!! 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.denschellaertwanssum.nl 



 

  JUBILEUM JAAR VAN                                     
  ZONNEBLOEM OICASTRUM. 

 

Op de middag van 1 juni vierden we als afdeling Zonnebloem Oicastrum het 20 jarig bestaan met de 
deelnemers/gasten. 

Met  48 personen trokken we naar de Visvijver aan de Wanssumseweg. 

Daar had het feestcommissie gezorgd voor een verrassende ontvangst.  

De feestlocatie was aan alle kanten versierd met zonnebloemen.  

Het voorportaal ingepakt met plastic, om lekker uit de wind te zitten.  

Bij aankomst ontstond er lichte paniek omdat net de stroom was uitgevallen. 

Met behulp van een paar "Alvertjes "-handen werd dat snel hersteld. Supersamenwerking. 

Het feest kon beginnen. We kregen  allemaal een corsage opgespeld,  passend bij onze Zonnebloemkleuren.  

Een soep als start om ons op te warmen. Er volgt een uitgebreid koud buffet met fruit etc.  

Natuurlijk werd het toen tijd om die beentjes eens te strekken, gewapend met rollator/rolstoel of stok. 

Alles perfect tussen de buien door gepland. Wat een geluk. 

Bij terugkomst waren de tafels weer keurig leeggeruimd en was het tijd voor een feestelijk dessert met soesjes 
en ijs.  

Verblijd en bijgepraat keren we na dit fijne samenzijn allemaal huiswaarts. 

Uiterst tevreden kijkt eenieder terug op deze jubileummiddag die fantastisch was georganiseerd door een 
hele groep vrijwilligers o.l.v. Joseph Jacobs. 

Met dank aan de sponsoren! 

           Het bestuur. 

 

 





“ Het kampioenschap van het team GD 50+ KNLTB voorjaarscompetitie 
vrijdagmiddag TCO is een feit. 
 

Zij wonnen de laatste wedstrijd afgelopen vrijdag met 4-0 van Set ’77 uit Zeeland.                                                                      

 

En dat betekende feest!                       Hartelijk gefeliciteerd en op naar de najaarscompetitie! “  

 

 

  

 

 

 

In week 23 zijn de aanbiedingen: 

4 TRUFFELVINKEN 

1 KG. VARKENSPOULET 

500 GR. RUNDERPOULET 

 

SAMEN VOOR € 9,90 
 

PROEF EN BELEEF EDELBRONS 

 

 
 





JUNI  
  
11 t/m 19 Clubkampioenschappen	 TCO
13 Voorjaarscompetitie	(Inhaaldatum) TCO
14 Kienen KBO
14 Fietsdagtocht	met	Picknick	 ZijActief
15 Servicepunt	Oostrum	open	van	11.00	-	12.00	in	De	Watermolen	 Servicepunt Oostrum
24 De	“Watermolen”	in	een	nieuw	jasje	
25 Beachvoetvolleybaltoernooi	
26 Beachvollybaltoernooi	
29 Servicepunt	Oostrum	open	van	11.00	-	12.00	in	De	Oesterham	 Servicepunt Oostrum
  

JULI  
  
10 Muzikale	Seizoensafsluiting	 Harmonie SMT
10 Voorjaarscompetitie	(Inhaaldatum) TCO
20 Blauwbessenland	(America)	 De Zonnebloem
23 & 24 Thuisblijvers	Toernooi	 TCO
28 Optreden	bij	Fietsvierdaagse	Venray	 Aostrumse Zangkompeneej
30 Jeu	de	Boules	(3	Dorpen)	 KBO
  

AUGUSTUS  
  
9 Kevelaer	(3	Dorpen)	 KBO
  

SEPTEMBER  
  
4_7 4-daagse	Reis	(3	Dorpen)	 KBO
10 Bloemenactie	 Aostrumse Zangkompeneej
12 Knutselen KBO
15 Leolux	Venlo	(Rondleiding)	 ZijActief
19 Computeren KBO
20 Kienen KBO
26 Breifabriek	(3	Dorpen)	 KBO
??? Uitwisseling met de Gagel TCO
??? Najaarscompetitie	 TCO
  

OKTOBER  
  
1 Uitwisseling met Swolgen TCO
3 Computeren KBO
4 Vincent	van	Gogh	Museum	(Servaas)	 ZijActief
10 Knutselen KBO
11 Kienen KBO
13 Herfstwandeling	 KBO
17 Computeren KBO
18 Wittem	(3	Dorpen)	 KBO
19 Doemiddag	 De Zonnebloem
20 Heksen	met	een	Glimbach	 ZijActief
24 Knutselen KBO
31 Computeren KBO
  



NOVEMBER  
  
  
??? Themamiddag KBO
7 Knutselen KBO
8 Matroesjka	Lezing	&	Workshop	 ZijActief
10 Jaarvergadering	(20.11)	 De Karklingels
10 Algemene Ledenvergadering Roermond ZijActief
12 Uitkomen	Nieuwe	Vorst	(Aostrum)	 De Karklingels
14 Computeren KBO
15 Kienen KBO
18 Zitting	 De Karklingels
19 Zitting	 De Karklingels
21 Knutselen KBO
24 Brandblussen	Thuis	Voorlichtingsavond	 ZijActief
28 Computeren KBO
Nov-Jan Najaarscompetie	 TCO
  

DECEMBER  
  
8 Kerstengeltjes	maken	 ZijActief
12 Knutselen KBO
13 Kienen KBO
14 Kerstviering KBO
19 Computeren KBO
20 Kerstavond ZijActief
21 Kerstmiddag De Zonnebloem
  

2017
  
JANUARI  
  
7	of	8	 Liedjesmiddag/avond	 De Karklingels
14 Prinsebal	 De Karklingels
22 Jeugdprinsebal (‘s Middags) De Karklingels
  
FEBRUARI  
  
4 Snert toernooi TCO
11 Klingelbal De Karklingels
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



 



Aostrums 
 
 

AOSTRUMS BEACHVOETVOLLEY & BEACHVOLLEYBAl TOERNOOI 2016 
 

In het weekend van 25 en 26 juni is er weer het jaarlijkse 

beachvoetvolleybal/beachvolleybal toernooi. 

Kortom: zin in een gezellig en sportief weekend? Geef je dan nu alvast op! 

Op zaterdag 25 juni is het beachvoetvolleybal toernooi. 

Een beachvoetvolleybalteam bestaat uit 3 personen. 

Het inschrijfgeld op zaterdag bedraagt: € 15,= 

Het maximale aantal teams voor het beachvoetvolleybal is 8 teams  

Op zondag 26 juni is het beachvolleybal toernooi. 

Een beachvolleybalteam bestaat uit 5 personen (waarvan 1 dame in het veld). 

Het inschrijfgeld op zondag bedraagt: € 30,= 

Het maximale aantal teams voor het beachvolleybal is 24 teams 

(deelnemen aan beide toernooien mag!!) 

Iedereen vanaf 15 jaar mag aan dit toernooi deelnemen. Wil je je team alvast opgeven? 

Dat kan bij: Arjan Kempen: 06-22626238  óf  Bij het Allemanscafé 


