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Redactie adres:
G. Smedts

Valkenkampstraat 14
5807 AN Oostrum

Tel.: (0478) 58 46 42
E-Mail: weekblad@dorpsraadoostrum.nl

Sluiting aan te leveren kopij: 
zaterdag 18.00 uur

?? maand 20??

Bezorgklachten? s.v.p. Periodiek bellen: (0478) 58 28 77 ??? jaargang - week: ??44e    25

23 juni 2016

   “INLOOPAVOND” Dorpsraad 

 

 

 Er 5 juli a.s. een “INLOOPAVOND” is voor mensen die iets willen 
betekenen voor de Dorpsraad (Oostrum) 

 We dan laten weten wat we allemaal doen. Wil je je handen uit de 
mouwen steken voor de Oostrumse gemeenschap, kom dan om 20:30 
uur naar D’n Oesterham dan praten we je bij. 

 Je iemand mee kunt nemen die dat ook leuk zou vinden. 

 Als je niet kunt de 5e, maar wil je wel iets doen  
Bv deelnemen in ’t bestuur, een werkgroep, commissie of anders laat 
het dan gerust weten.  Dan nemen we contact met je op. 

Voorzitter@dorpsraadoostrum.nl 

 



ZATERDAG  2 Juli 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

27 juni 18.45u. Repetitie jeugdorkest
20.00u. Repetitie orkest

29 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

2 juli Inzamelen oud papier
10 juli Muzikale seizoensafsluiting
16 juli Inzamelen oud papier
30 juli Inzamelen oud papier

Data  Tijd  Plaats

13 juli 11.00 tot 12.00     Watermolen
27 juli 11.00 tot 12.00    Oesterham
10 aug  11.00 tot 12.00    Watermolen
24 aug 11.00 tot 12.00    Watermolen
07 sept 11.00 tot 12.00     Watermolen
21 sept  11.00 tot 12.00    Watermolen
05 okt 11.00 tot 12.00    Watermolen
19 okt 11.00 tot 12.00    Watermolen
02 nov 11.00 tot 12.00    Watermolen
16 nov 11.00 tot 12.00    Watermolen
30 nov 11.00 tot 12.00    Oesterham
14 dec 11.00 tot 12.00    Watermolen
28 dec 11.00 tot 12.00    Watermolen



Zondag 26 juni 9.30 uur: Hoogmis (pater O. v.d. Brink) (Gemengd Koor)        

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

Dinsdag 28 juni  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 10.00 uur op te geven bij kerkbestuurslid 
 Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  0478-584031.                
     

 
IVN fietstocht oude Maasarm                     

van Ooijen tot Wanssum 
 
IVN Geysteren-Venray organiseert op zondag 26 juni een fietstocht van circa 18 km door de oude Maasarm tussen 
Ooijen en Wanssum en het daarin gelegen natuurgebied ’t Soar . Vertrek met eigen fiets om 9:30 uur bij het oude 
gemeentehuis in Meerlo. Deelname is gratis. Rond 12:00 is de tocht afgelopen. 

 
Vorig jaar hebben de organiseren de IVN-gidsen de cursus 
landschapsgids afgerond. De fietstocht is het resultaat van de 
eindopdracht: het maken van een ommetje. IVN Geysteren-Venray 
heeft dit ommetje dit jaar in het programma opgenomen.  
De gidsen laten het gebied van de oude Maasarm zien en zullen op een 
aantal markante punten stoppen om een korte uitleg te geven.                   
Ze zullen zich met name richten op hoe waterkundige ingrepen 
worden gecombineerd met het ontwikkelen van natuur en landschap. 
Duidelijk wordt dat de invloed van de Maas in het gebied weer 
toeneemt, waardoor het gebied zijn oorspronkelijke dynamiek 
terugkrijgt.   

 
 

 Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor op 
vrijdag 8 juli 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 12 augustus. 

 

 





 

 
ZONDAG 10 JULI om 14.00u. 

 
m.m.v. 

 
Jeugdorkest 

Harmonieorkest 
Hit-it 

Slagwerkgroep SMT 
Ut Gôt 

Flavour 
 

Locatie Watermolen (buiten) 
(bij slecht weer d’n Oesterham) 



Wij passen uw keuken aan naar al uw wensen. 

Keuken renoveren? 
Met een mooi stenen blad op uw bestaande 
keuken lijkt uw keuken als nieuw! ook voor nieuwe 
apparaten bent u bij ons op het juiste adres. 
Kom kijken, internet is echt niet goedkoper! 

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 

      
Op woensdag 29 juni staat er weer ’n heerlijke maaltijd op het menu. 

 
 
 

Venkel-soep 
 
* 

Stoofpotje – krieltjes – peultjes/worteltjes 
 
* 

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 25 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 29 juni a.s. 
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.  O (aankruisen indien van toepassing) 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  25 juni bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



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



\ 

 

 

 

Verslag internationaal veteranen toernooi van 04-06-2016 

 

Onder een stralende zon hebben we op 4 juni jl het internationaal veteranen- toernooi gehouden. Om 13.00 werd 
begonnen met de wedstrijden, om zo tot de kruisfinales te komen. In de poule wedstrijden werd zeer sportief gespeeld, 
dit bleek uit de punten die de scheidsrechter gaven aan de teams. Na de poule- wedstrijden werden de kruisfinales 
gespeeld en direct erna de finale tussen SV Ooij en BVC Ubbergen, strafschoppen brachten  hierin de beslissing in het 
voordeel van BVC Ubbergen. 

De uitslag is als volgt 

 

1e BVC Ubbergen 

2e SVO Ooij 

3e Achilles Reek 

4e SVO Oostrum veteranen 

 

Al met al kunnen wij terugkijken op een geslaagd toernooi. Rest ons nog iedereen te bedanken die op welke wijze dan 
ook zijn of haar steentje heeft bijgedragen. 

Volgend jaar zal het toernooi plaatsvinden op 10 juni 2017 

Nogmaals bedankt 

Namens de organisatie 

Jacqueline, Piet, Rob, en Ben 

  

 

 

 

 

 

Het project Veteranen Voetbaltoernooi wordt mogelijk gemaakt door  
het INTERREG V A-programma Duitsland-Nederland  
en medegefinancierd door de Europese Unie (EU)  

  



 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 



Dansshow Dansschool Martine  
zondag 3 juli Maaspoort Venlo 
 
Genieten van gevarieerde dans en kleurrijk circus 

 
Dansschool Martine 
uit Well staat zondag 
3 juli voor de 11e keer 
op het podium met 
een kleurrijke en 
gevarieerde 
dansvoorstelling. 
Cursisten van heel 
jong tot ouder tonen 
hun beste kunnen in 
een show vol met 
dans, toneel en 
drama. Een 
bakkersjongen die 
droomt van een 
circusbestaan krijgt 
zijn kans als het circus 
zijn dorp aan doet. Hij 
verliest zijn hart aan 
een mooi 
koorddanseresje. 

 
Al 11 jaar lang zet Dansschool Martine een prachtig verhaal op het toneel.  Eén doorloop van muziek, kleurrijke 
kostuums, dansers en fantasievolle decors. Geniet van verschillende dansstijlen,  van klassiek ballet tot moderne dans 
en van urban tot jazzdance.  Niet alleen dans, ook drama en circusacts maken dit keer deel uit van het ontroerende, 
hartverwarmende en soms stoere verhaal. 
 

Lessen 
Dansschool Martine is gevestigd in het centrum van Well (Lb) en 
heeft meer dan 250 cursisten. Naast Martine geven ook Natascha 
Dejong , Karin Groenen en Charlotte Wijnhoven danslessen.  Van 
maandag tot en met zaterdag is de dansschool open voor 
dansgroepen met cursisten in leeftijden vanaf 3 tot 50 jaar.  De 
dansdocenten geven in diverse stijlen les. Het volledige lesaanbod 
staat op www.dansschoolmartine.nl. 
 
Open lessen 
In week 28 van 11 juli tot en met 16 juli zijn er open lessen. 
Bestaande cursisten kunnen kennismaken met andere dansstijlen 
en meedansen met  andere lessen dan die van henzelf.  
Geïnteresseerden kunnen kennismaken maken met  diverse 
dansstijlen en gratis meedoen met lessen.  Je kunt je hiervoor 
aanmelden via info@dansschoolmartine.nl. Meer informatie via de 
website www.dansschoolmartine.nl. De dansvoorstelling in de 
Maaspoort geeft  een mooie presentatie van het aanbod van de 
dansschool. 
 
De dansshow ‘Komt dat zien’ staat op de planken van de 
Maaspoort op 3 juli om 10.30 uur en om 14.00 uur.                       

Kaarten zijn verkrijgbaar via info@dansschoolmartine.nl of telefonisch via (0478) 501851. 
 



Polenhotel: deel 2 

De kurken kunnen weer terug op de champagneflessen. Het in mijn column van twee 
maanden geleden afgelaste Polenhotel komt niet in Oostrum, maar in Leunen! En geen plek 
voor 200 arbeidsmigranten, maar voor 288. Vinden we dit dan wel okay? Niet in eigen dorp, 
maar bij de buren. Ik wel.  

Niet omdat het in Oostrum niet had gemogen. Maar als dat niet kan dan maar Leunen. Want 
de nood is kennelijk hoog. We halen onze mede-Europeanen massaal naar Limburg om te 
werken, maar fatsoenlijk onderdak regelen, ho maar. 

Ik zie de schrijnende plaatjes nog voor me van aftandse caravans op een veldje. Vier Polen in 
één ruimte gepropt. De schimmel tussen de voegen. Nu ziet de Oude Melkfabriek er ook niet 
uit als een luxe bed-and-breakfast, maar daar komt volgens de initiatiefnemers verandering 
in. Melkfabriek tegen de vlakte en dan… Ja, wat dan? Wat komt er dan eigenlijk voor terug? 

Eén van de initiatiefnemers komt uit ons eigen Oostrum, en als ik wel eens verlekkerd kijk 
naar wat dit bedrijf voor huizen en interieurs bouwt, dan komen die Polen eindelijk eens in 
een gespreid bedje terecht. Luxe strakk(e) keukentjes in de units, mooie houtzen deuren en 
een degelijke ‘hoex’ bouw. Als dit verhaal zich de ronde doet, dan moeten ze daar in Leunen 
nog meer ruimte creëren om alle Polen die door de mond-op –mond reclame ook wel op 
zo’n prachtige plek willen wonen.  

Maar als ik dan toch een klein kritiekpuntje mag geven. Ik vind het wel zonde. Zonde van de 
Oude Melkfabriek. Ik had gedacht dat die eens mooi zou worden opgeknapt. Met een beetje 
fantasie staat daar een prachtig pand. Een plek om de nostalgie van oude tijden te laten 
herleven. Prominent in Leunen. Maar okay, daar heeft niemand tijd en geld in willen steken, 
dus dan is dit een prima alternatief. 

Dus terug naar de plek waar straks zulke mooie woonruimte is, dat ook de starters in Leunen 
wel een plekje willen in de Oude Melkfabriek. Appartementen met hoge plafonds. Luxe 
badkamers. En lekkere Piet Boon-achtige loungebanken. Ik zie het al helemaal voor me! 

Aan de andere kant. Die Hoex bouwt natuurlijk ook varkensstallen. Het zal toch niet ….. Nee, 
dat zal hij toch niet doen. Het zijn immers ook zijn eigen werknemers die daar vast een plek 
moeten krijgen. Ik blijf hopen op de luxe variant. 

We zullen het gaan zien. Deze week is de bijeenkomst voor de omwonenden. Benieuwd wat 
zij ervan vinden. Want ik kan wel als 1 man of vrouw achter de plannen staan, maar tot nu 
toe is geen enkel initiatief een grootschalige woonplek voor arbeidsmigranten in Venray van 
de grond gekomen. En dan komt er binnenkort misschien een column: Polenhotel – deel 3.  

Ikke van het genootschap 
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CV De Karklingels presenteert: 
 

“DE GROTE CARNAVALSTEST 2.0” 
 
Beste Karklingel/Karklingelinneke, 
 
5 jaar geleden hebben we een carnavalstest georganiseerd. In dat jaar bestond de carnavalsvereniging 5x11 jaar en 
waren we heel erg benieuwd naar hoe de mensen in Aostrum carnaval beleefden. 
Wij, het bestuur en raad van elf, zien dat tijden veranderen (in ons als persoon, in ons dorp en natuurlijk daarbuiten). 
We zijn dan ook erg benieuwd naar hoe carnaval op dit moment in onze gemeenschap wordt beleefd.                                     
Door opnieuw zo’n soort avond te organiseren hopen we daarachter te komen. We willen jullie dus graag uitnodigen op 
donderdag 23 juni om 20:00 in de watermolen/soos/ojc iduna. 
We willen jullie vragen om met ons mee te denken over wat er goed gaat binnen ons carnavalsprogramma in Aostrum, 
maar vooral ook over wat beter of anders kan? Met andere woorden, willen jullie ons helpen om ook de komende jaren 
de vereniging sterk te houden voor onze gemeenschap? 
De opzet voor deze avond is om in kleine groepen gesprekken aan te gaan en een aantal thema’s te bespreken.                     
We hechten ontzettend veel waarde aan openheid en eerlijkheid, dat maakt ons sterker. 
We vinden het fijn om te weten wie er komt, wil je ons daarom laten weten of je wel of niet aanwezig bent?                                   
Stuur een berichtje/appje naar Ruud Custers, 06-43438065. 
 
Alvast hartelijk bedankt en hopelijk zien we elkaar op donderdag 23 juni om 20:00 in de watermolen/soos/ojc iduna! 
 
Bestuur en raad van elf CV de Karklingels 
 

Om sterk te zijn moet je je zwakte kennen! 

JUNI  

26 Smartlappenfestival Venray Aostrumse Zangkompeneej
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



  

  

 

 

 

In week 25 zijn de aanbiedingen: 

1 KG.BRAADWORST 

1 KG. SPEKLAPEN 

EN  

1 KG. GEHAKT 

SAMEN VOOR € 9,90 

PROEF EN BELEEF EDELBRONS 

 



  
JULI  
  
10 Muzikale Seizoensafsluiting Harmonie SMT
10 Voorjaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
13 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
20 Blauwbessenland (America) De Zonnebloem
23 & 24 Thuisblijvers Toernooi TCO
27 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
28 Optreden bij Fietsvierdaagse Venray Aostrumse Zangkompeneej
30 Jeu de Boules (3 Dorpen) KBO
  
AUGUSTUS  
  
9 Kevelaer (3 Dorpen) KBO
10 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
24 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum

  
SEPTEMBER  
  
4_7 4-daagse Reis (3 Dorpen) KBO
7 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
10 Bloemenactie Aostrumse Zangkompeneej
12 Knutselen KBO
15 Leolux Venlo (Rondleiding) ZijActief
19 Computeren KBO
20 Kienen KBO
21 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
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
5 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
10 Knutselen KBO
11 Kienen KBO
13 Herfstwandeling KBO
17 Computeren KBO
18 Wittem (3 Dorpen) KBO
19 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
19 Doemiddag De Zonnebloem
20 Heksen met een Glimbach ZijActief
24 Knutselen KBO
31 Computeren KBO

  



 
 
 

AOSTRUMS  BEACHVOLLEY EN VOETVOLLEYTOERNOOI  2016  
 
 
 
 
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 25 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 26 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 
 

 25 en 26 juni 
 



NOVEMBER  
  
2 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
??? 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
16 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
18 Zitting De Karklingels
19 Zitting De Karklingels
21 Knutselen KBO
24 Brandblussen Thuis Voorlichtingsavond ZijActief
30 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
28 Computeren KBO
Nov-Jan Najaarscompetie TCO
  
DECEMBER  
  
8 Kerstengeltjes maken ZijActief
12 Knutselen KBO
13 Kienen KBO
14 Kerstviering KBO
14 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
19 Computeren KBO
20 Kerstavond ZijActief
21 Kerstmiddag De Zonnebloem
28 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
  

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
  




