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DE WATERMOLEN OPEN OP DE VRIJDAGMIDDAGEN. 
Vanaf vrijdagmiddag 28 oktober zal de Watermolen ook op de        
vrijdagmiddagen open gaan van 14.00 tot 16.00 uur. 

Tijdens de opening van de herinrichting Watermolen d.d. 24 juni j.l. hebben we dit voornemen al aangegeven.  
Voorlopig worden er nog geen vaste activiteiten georganiseerd.  

Maar er kan gekaart worden. Het zou leuk zijn als we een of meerdere groepen m.b.t. “rikken “kunnen formeren.  

Ook kan ieder in de boekenkast een boek meenemen/ruilen  onder het motto: “geef een boek en neem een boek” .  

We hopen dat we binnenkort ook kunnen melden dat er op de vrijdagmiddagmiddag dan ook boven biljart gespeeld kan 
worden. We zullen dat op tijd laten weten.  

Maar u bent ook welkom voor een praatje, een vraag of een kopje koffie/thee .  

Aan het spelen met de kinderen/kleinkinderen  buiten de Watermolen ?  Aan het Jeu de boulen ? Wij zijn open !                  
Kom gerust samen binnen.   De Watermolen is er voor jong en oud ! 

Op geregelde tijden zullen we wel een activiteit organiseren:                                                                                                                   
een film uit de oude doos – een quiz – een wandelactiviteit  etc.  

U begrijpt dat we ook vrijwilligers nodig hebben om dit van de grond te krijgen want er zal steeds een                     
basisbezetting van twee personen nodig zijn. Doet u mee…..laat het ons dan weten. 

U kunt zich opgeven als vrijwilligers bij één van de bestuursleden.          

Bestuur KBO 

 



ZATERDAG  5 November 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

31 okt. 18.45u. Repetitie jeugdorkest
20.00u. Repetitie orkest

2 nov. 13.30u. Music for Life blokfluitgroep
 14.30u. Music for Life mixed groep
 16.00u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it

20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

5 nov. Inzamelen oud papier
11 nov. St. Maarten
19 nov. Inzamelen oud papier
20 nov. Intocht Sint

Data  Tijd  Plaats

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 30 okt. 9.30 uur: Allerheiligen- en Allerzielenviering (pastoor B. Clemens),           
 opgeluisterd door Harmonie Sub Matris Tutela, 
 eerst in onze kerk en daarna op het kerkhof Trans Cedron. 

 overleden ouders Thei en Mia Hendrix-Hendrickx, 
 Ser Kessels en An Kessels-Verheijen,
 overleden ouders Thielen-Steeghs en overleden familieleden, 
 overleden ouders Camps-Wolters en Jeanne en Ger van Helden-Camps,
 Door Schelbergen-Versleijen en wederzijdse familie, 
 overleden ouders Lei en Marie Janssen-Gommans, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.        
 
Dinsdag 1 nov.  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.                   
 
 

Kerstviering 2016: gezinsmis 
 
We willen dit jaar graag het kerstverhaal samen met de kinderen uitbeelden, met muziek en spel. 
Wanneer:  zaterdag 24 december om 15.00 uur in de kerk van Oostrum. 
Iedereen is van harte welkom! 
 
In de aanloop naar Kerstmis komen er nog oproepjes om 
mee te doen aan het kerstspel. 
Kinderen kunnen zich opgeven voor de verschillende rollen, 
te denken valt aan: Jozef, Maria, engeltjes, soldaten, 
vertellers, herders etc…. 
 
We hopen dat er veel mensen komen kijken en mee gaan doen! 
 
Werkgroepje kerstspel: Meneer pastoor, Helga Cornelissen, Liedy Janssen en Leonie Roth. 

 





 
 

WELKOM VORST ……......????? 
 
 
Op zaoterdágmiddag 12 november organisiēre de Karklingels én middagmatinee waorien de 
bekendmaking van òzze neeje Vorst centraal zal staon. 
 
Op dit moment wört d’r hard gewerkt um de laeste puntjes op de spraekwoordeleke i te zette um 
d’r bieësteg moije middag van te make. Enne middag waorien ge kunt gón geniete van mesiek en 
enne hoeëp kwats, van aete en van drinke. Enne middag waorien òw kennis van òs verieëneging 
getest göt wörre en enne middag mit én optreeje van enne onvervalste vastelaovesmeens: 

  
Frans Pollux! 

 
Weej hebbe gekoze vur én middagprogramma umdat òzze neeje Vorst saoves al acte de presence 
mugt gaeve op ut (beslote) Vorsteraodsbal ien Wânssum. 
 
Ut programma ien d’n Oesterham zal um 15.00 uur beginne, waornao roond 17.00 uur de neeje 
Vorst bekend zal zien. Roond de klok van 19.00 uur löpt ut programma op zien aend. Már as geej 
genne zin het um dan al nor huus te gaon, hoeft dat netuurlek ok nie. 
 
D’n ientree van dizzen middag is gâns en gehieël vur niks. 
 
Zoeëas al geschreeve kunde dizzen middag ok geniete van lekker aete. Van én lekker waerm buffet 
um preciēs te zien. En wilde gaer bliēve aete, iets wat weej hieël schón zun viende, dan mòtte òw 
wel efkes opgaeve! De koste vur dit buffet zien 8,50 euro p.p. 
 
Opgaeve kan mit én smsje, appje of mailtje nor ieën van onderstònde nummers: 
 
Ozze neeje Vorst ???:  06-30356694 
Ozze âlde Vorst Rob:  06-25207046 
Of mit én mailtje nor:  vorstenbuffet@karklingels.nl 
 
Gaer huure weej vur móndág 7 november of geej gebruuk wilt make van ut buffet. 
 
Ut matinee roondum ut uutkomme van ozze neeje Vorst is toegankelek vanaf 15 jaor. 
 
Netuurlek hope weej òllie op 12 november allemól ien d’n Oesterham te meuge begroete um òzze 
neeje Vorst enne vliegende start te gaeve! 
 
En vergaet dus nie um òw efkes op te gaeve vur ut buffet. 
 
Gaer tot 12 november!  



Bij ons koopt u Atag, Pelgrim of Etna voor internetprijzen. 
U koopt nergens goedkoper.

Nieuwe apparatuur 
in uw keuken?  

En…. 1. Met 8 jaar garantie! 
2. Montage door eigen vakkundige monteurs! 

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

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



DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.  
  
Datum: donderdag 10 november 2016 
Plaats: Congrescentrum Het Forum,  
  Elmpterweg 50, Roermond 
Aanvang: 10.00 uur tot 16.30 uur 
Kosten:       € 15,00 per persoon 
Thema:       De kracht van samen  
 
Het nieuwe beleidsplan van ZijActief voor de periode 2017-2020 draagt de titel “de 
kracht van samen”. In dat samen schuilt de kracht van ZijActief Limburg. Samen 
bieden we de veranderingen om ons heen het hoofd; samen zijn we voor elkaar van 
betekenis; samen vormen wij een vrouwenorganisatie. 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2016 staan we stil bij dit thema. Bovendien maken we er 
samen een feestelijke ontmoetingsdag van! Met als dagvoorzitter onze eigen Noortje Voncken, 
bestuurslid van ZijActief Limburg. 
 
Smart&Sexy met Lisa Portengen 
Als acteur is ze regelmatig op tv te zien in onder meer GTST en commercials. Smart&Sexy is een 
lifestyle die vrouwen helpt om steeds weer bij de kern van zichzelf te komen en ze inspireert om van 
daaruit dagelijks bewuste en liefdevolle keuzes te maken. Lisa neemt jullie mee in de wereld van 
Smart&Sexy. Met humor en heel veel interactie deelt Lisa haar inzichten met alle vrouwen. Geen saaie 
PowerPoints, maar muziek, eigen liedjes, oefeningen en veel praktische voorbeelden. 
 
Programma: 
 
10.00 – 10.30 u.  Ontvangst met koffie en thee 
 
10.30 – 12.00 u.  Welkom door dagvoorzitter Noortje Voncken 
 
    Meditatieve viering 
 
    Jaarrede door voorzitter Truus Geraeds 
 
    Huishoudelijk gedeelte met 

- Behandeling van de formele stukken 
- Verkiezingen nieuwe voorzitter en bestuursleden 
- Afscheid Truus Geraeds 

 
12.30 – 13.30 u.  Lunch met een kop soep en belegde  broodjes 
 
13.30 – 16.30 u.  Middagprogramma:  
    Smart&Sexy door Lisa Portengen 
 
    Afscheidsreceptie Truus Geraeds 
                                        Samen proosten met een drankje en een hapje 
 
Net als vorig jaar vindt de ALV plaats in Congrescentrum Het Forum, aan de rand van Roermond. Het 
Forum is een goed te bereiken locatie (vlakbij de A73), waar volop gratis parkeergelegenheid is. 
Kijk op www.forumroermond.nl voor de aanrijroute en de bereikbaarheid met openbaar vervoer. Vanaf 
het station van Roermond zet ZijActief  gratis speciaal busvervoer in. 
Omdat deze locatie niet in het centrum ligt, bieden we voor iedereen het programma aan incl. lunch, 
koffie of thee vooraf en borrel na afloop. Hiervoor betaalt u € 15,00 per persoon. 
Aanmelden kan t/m 28 oktober 2016 bij het afdelingssecretariaat of bij het servicebureau via het 
aanmeldformulier of per mail.(zijactief@zijactieflimburg.nl) 
Geef bij aanmelding even door of u gebruik wilt maken van het gratis busvervoer vanaf het station van 
Roermond.   
 
Tot ziens op donderdag 10 november 2016! 



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



 
Op woensdagmiddag 19 oktober jl. begon Zonnebloemvereniging                                                                                  
Oicastrum aan een  mozaïek-doe middag.                                                                                                                                                         
Nou, dat hebben we geweten.  
In de Watermolen van Oostrum kwamen we allemaal bijeen. 
 

 
Na een welkomstwoord werd er gekozen om eerst met werken te  beginnen,                                                                                           
en dan later van de "verdiende" koffie te genieten. 
Er werd begonnen met het verzamelen van een aantal mozaïekstenen in vele kleuren. 
Aan de hand van een patroon naar eigen keuze, werden deze stenen gerangschikt op een vel papier.  
Er kon nog geschoven en creatief gestuurd worden. 
Iedereen kreeg een houten dienblad dat keurig in gelijmd was door de activiteitencommissie. 
Een op een was het nu de kunst om je mooi ontworpen patroon op het dienblad over te brengen. 
Een flink karwei dat de nodige concentratie vereiste. 
Maar na hard werken werd iedereen dan toch beloond. 
De resultaten waren prachtig. Veel tevreden blikken. 
De activiteitencommissie gaat de dienbladen "inwassen" met cement. 
En zijn dan bij de volgende bijeenkomst helemaal klaar. 
Hartelijk dank aan iedereen die zich zo mooi voor deze middag ingezet heeft. 
 
De activiteitencommissie. 
 
 

Onze dierbaren herdenken en levend houden in onze herinnering...

Onze samenleving bestaat tegenwoordig uit een zeer uiteenlopende groep mensen. Ieder met verschillende normen, 
waarden en tradities. Mede hierdoor is de beleving van afscheid nemen of het herdenken van onze naasten enorm ve-
randerd... Vanuit deze gedachte zal dit jaar de tweede editie van het initiatief ‘Òs gemis’ plaats vinden. Dit om ieder-
een binnen de gemeenschap van Oostrum een plek en de gelegenheid bieden om hun overledenen in een sfeervolle 
omgeving te gedenken. Een herdenkingsbijeenkomst voor jong en oud, vrij toegankelijk voor iedereen. Alleen of samen 

met anderen stilstaan bij onze dierbare overledenen, ongeacht waar deze begraven of gecremeerd zijn. 

Zet alvast in je agenda: Òs gemis; een avond waar voor iedereen ruimte zal zijn voor verbondenheid, 
herkenning, samenzijn en beleving. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 5 november 2016, vanaf 
18.30 uur op begraafplaats Trans Cedron in Oostrum. Kijk ook eens op www.osgemis.nl voor meer 
info en een foto-impressie van Òs gemis 2015.

Mocht het die dag zeer slecht weer zijn dan zijn we helaas genoodzaakt de avond niet door te laten gaan en wellicht 
op een ander moment te organiseren. Jullie worden hierover uiteraard tijdig geïnformeerd via de website!





SVO VOETBAL 
 
 

Jeugd   
   

Programma   
 

zaterdag 29 oktober 2016   
S.V. Oostrum JO19-1 Toxandria JO19-1 15:00 
ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO17-2 - S.V. Oostrum JO17-2G 15:00 
S.V. Oostrum JO17-3 IVO JO17-2 13:00 
Rood Wit'62 JO15-2 S.V. Oostrum JO15-1 12:30 
ST SV United/BVV'27 JO15-3G S.V. Oostrum JO15-2G 13:00 
S.V. Oostrum JO13-1G Mierlo Hout JO13-2 10:00 
SV Venray JO11-3 S.V. Oostrum JO11-1 10:00 
S.V. Oostrum JO11-2 ST SV United/BVV'27 JO11-3 9:00 
Wittenhorst JO11-5G S.V. Oostrum JO11-3G 9:00 
SV Venray JO11-11G S.V. Oostrum JO11-4 8:45 
S.V. Oostrum JO9-1 - ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO9-2G 11:00 
S.V. Oostrum JO9-3 - ST HRC'27/Stormvogels'28 JO9-3G 11:00 
   

Senioren   
 
Uitslagen   
 
zaterdag 22 oktober 2016   
S.V. Oostrum Vet.  vrij 
zondag 23 oktober 2016   
S.V. Oostrum VR1 De Zwaluw VR1 1 - 10 
   
Programma   
 

zaterdag 29 oktober 2016   
S.V. Oostrum Vet. SV Venray Vet. 17:00 
zondag 30 oktober 2016   
DEV-Arcen 1 S.V. Oostrum 1 14:30 
SVEB 2 S.V. Oostrum 2 11:00 
SV United 2 S.V. Oostrum 3 11:00 
S.V. Oostrum 4 SSS'18 7 10:00 
S.V. Oostrum 5 SV United 4 10:30 
Volharding VR3 S.V. Oostrum VR1 9:45 

 

 

SVO korfbal 
 

Uitslagen      Speelster van de week 
 

Oostrum E 2 – SVOC ’01 E2  5 – 8  Janne en Anne   

 



  

 



Dit was het nieuws. 

 

Volgt u het nieuws ook een beetje? Leest U de krant  of kijkt U tv? Misschien kijkt u naar het Journaal, de 
DWDD, Pauw of de regionale zenders. Of volgt u het nieuws van de app. Ikzelf probeer dagelijks de krant te 
lezen en als je daar serieus induikt, dan lees je echt nieuws, nieuws en kritiek op het nieuws, oud nieuws, goed 
nieuws en soms over nieuws dat nog moet komen. Dat laatste klinkt raar, maar er zijn mensen die 
voorspellingen doen over wat er komen gaat. Bijvoorbeeld: “Limburgse boeren kunnen op termijn nog wel 
eens meer voordelen dan nadelen van de klimaatveranderingen ondervinden.” Dat klinkt wat vreemd in de 
oren omdat er heel wat boeren met een forse schade zitten door de extreme regen –en hagelbuien van 
afgelopen juni.                                                                                                                                                                                  
Al vroeg leerde ik van mijn ouders met een kritisch oog naar het nieuws te kijken. “De krant brengt leugens in 
het land “, plachten ze te zeggen. In hun tijd was er nog niet zo veel nieuws tegelijk wat er over je heen gestort 
werd en waren familiebijeenkomsten vaak dè momenten om nieuws te verspreiden. Bijvoorbeeld wie er 
getrouwd waren, geboortes en overlijdens. Of er was de postbode waarvan je het laatste nieuws hoorde.                   
Wat er de laatste maanden in de krant heeft gestaan, daar kan ik vele columns mee vullen. Daar zou ik de 
‘Spitsbroeders’ een plezier mee doen als ik tenminste hun laatste column goed begrepen heb.                                         

Landelijk ging het oa over politiek; met de verkiezingen in aantocht zegt onze premier Rutten in een interview 
dat zijn ambitie voor de komende periode is de zorgen van mensen weg te nemen. Kijk, dat is nog eens 
voorspellend nieuws. Hij vergeet gemakshalve te vermelden dat politieke keuzes van de afgelopen jaren er 
voor hebben gezorgd dat mensen meer zorgen kregen. Landelijk nieuws waren ook de gevaarlijke korreltjes in 
het kunstgras, de intro – activiteiten van de Studenten Verenigingen, voorbeelden van een intolerante 
maatschappij en de aanpak van verwarden die snel anders moet. Of was dàt nou een voorbeeld van een 
intolerante maatschappij? Het goede nieuws was, dat we als Nederlanders massaal genoten hebben van de 
Landelijke Burendag, dat we in de toekomst voortaan zelf online onze verzorger kunnen gaan kiezen en als we 
vinden dat ons leven voltooid is, moeten we er zelf een punt achter kunnen zetten. Er moet nog wel een 
‘aanpassinkje’ komen in de huidige Euthanasiewetgeving.                                                                                                                                             
Provinciaal nieuws was dat in Limburg 42 % van de inwoners, ouder dan 12 jaar, zich geregistreerd hebben in 
het donorregister. De Limburgers zijn massaal gaan genieten van de  “Oktoberfesten”. De Limburgse huisartsen 
zijn opvallend positief over patiënten die eerst googlen voor ze op het spreekuur verschijnen. Maar…. De 
basisscholen in Limburg doen te weinig om de leerlingen te laten bewegen en hun een gezonde leefstijl over te 
brengen. In de Gemeente Venray was ook nieuws. Op 28 januari 2017 wordt de Burgertop in Venray ( lees 
Oostrum ) gehouden, Glasweb Venray wordt uitgesteld,  parkeren in de blauwe zone is gestart, forse daling 
bezoek Venrays Museum en de Gemeente Venray heeft geen controle over een grote kostenpost. “Dan wordt 
het dus nu tijd om plannen in te dienen”, zou ik haast zeggen.                                                                                        
In Oostrum wordt de 1,7 kilometer lange Oostrumse Beek heringericht, de Mgr. Hanssenstraat krijgt een 
facelift en 12 november wordt een voorbeeldje van nieuws dat nog moet komen.                                                                                                                                

Het bericht dat het Kabinet het voorstel heeft gedaan de regels rondom euthanasie te versoepelen,                         
heeft mij (en vele anderen) bezig gehouden. Wat wordt de volgende stap? Ben benieuwd, maar het is ook een 
beetje eng. Eerst maar eens een cursus gaan volgen hoe ik oud moet worden, zorgen dat ik nog mee doe en                        
er voor zorgen dat ik verbonden blijf. Zodat het nog lang gaat duren voordat ik concludeer dat het voltooid is.  

 

Buuf van Het genootschap 



          

      Aaluna  
Yvette Kempen en haar helende,                                                                                            

holistisch praktijk in een unieke omgeving  

  Vortum Mullem Veerweg 3 

 

 

 

 

De omgeving van en in haar praktijk voelt weldadig en helend aan. Een voorbode van de helende behandelingen,                  
die Yvette Kempen in Aaluna aanbiedt. Vanuit haar holistische visie op de mens, zijn gezondheid, geluk en welzijn. 
Opgedaan en versterkt tijdens een 4-jarige holistische opleiding tot coach/therapeut bij opleidingsinstituut Ananta. 

Ieder mens heeft een natuurlijk zelfhelend vermogen. Ziek zijn is in een holistische visie, een poging van het lichaam              
om aandacht te vragen voor gevoelens, ervaringen en emoties die we hebben genegeerd of weggestopt.                                          
Door allerlei oorzaken is de energiestroom geblokkeerd geraakt. We kunnen de ziektesymptomen regulier-medisch 
behandelen, maar vanuit een holistische visie is dat niet het enige waar het lichaam om vraagt.                                                    
Door aan de slag gaan met de kern en de energiestroom pakken we tevens de oorzaak aan. 

Zo werkt Yvette onder andere met Health/Raymedy, welke het zelf genezend vermogen van het lichaam stimuleert. 
Hierdoor verbetert de gezondheid en kunnen klachten verminderen of verdwijnen. Bijzonder is de combinatie tussen 
fysieke en emotionele thema’s. De kern wordt zichtbaar waardoor je de echte oorzaak in plaats van de symptomen 
behandelt. Dit alles gebeurt op een volkomen veilige en pijnloze manier. Het is een unieke en uiterst effectieve manier 
om grote verbeteringen in iemands kwaliteit van leven te brengen.  

Deze behandeling is bijvoorbeeld aan te raden bij vele klachten, aandoeningen en diagnoses, zoals: burn-out, 
darmproblematiek, allergieën, (winter)depressies, ziekte van Lyme, whiplash, migraine, overgangsklachten, stress-
gerelateerde aandoeningen, (lage) rugpijn enz. 

De methode wordt ook succesvol ingezet bij kinderen met bijvoorbeeld ADHD, PDD-NOS en overige autistisch 
gerelateerde aandoeningen. 

Daarnaast is een behandeling zeer geschikt voor preventie ter voorkoming van klachten.                                                                              
In het geval van ernstige ziekten of klachten of een vermoeden daarvan, is het dringend aan te bevelen om ook altijd 
gebruik te maken van een reguliere medische diagnose of verzorging. 

Aaluna, een verrijking en versterking van en voor je leven, van en voor de professionele holistische geneeskunde. 
Yvette: “Graag nodig ik u uit voor een van de informatieavonden in de praktijk aan de Veerweg 3 te Vortum Mullem               
op 16 november of 22 november. Bij interesse kunt u zich aanmelden en bent u welkom om 19.00 uur:”                        
Aanmelden kan via yvette@aaluna.nl of 06 52 43 30 11. Zie verder de inspirerende website.  

CONTACT: Drs. Yvette Kempen Veerweg 3 Vortum Mullem                                                                                                                               
T +31 (0) 6 52 43 30 11   E yvette@aaluna.nl  en  I   www.aaluna.nl  

      

 



Praktijk voor
fysiotherapie

Bel of mail gerust om 
een afspraak te plannen

Mgr. Hanssenstraat 20 
5807 BD Oostrum

06 23 04 29 23
info@ vitaoostrum.nl
www.vitaoostrum.nl

• Master manuele therapie
• Geregistreerd McKenzie therapeut
• Hoofdpijnbehandeling
• Handtherapie
• Neurologie / NDT
• Master sportfysiotherapie
• Master oncologie
• Oedeemtherapie
• Kinesiotaping
• Claudicatio intermittens 
 (etalagebenen)

OKTOBER  

31 Computeren KBO
  

NOVEMBER  

  
2 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
3 Themamiddag (Verkeerstreffen) KBO
5 “OS GEMIS” (Op het Trans Cedron)
7 Knutselen KBO
8 Matroesjka Lezing & Workshop ZijActief
10 Jaarvergadering (20.11) De Karklingels
10 Algemene Ledenvergadering Roermond ZijActief
11 Sint Maartenviering De Meulebeek
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
20 Sinterklaasintocht Oostrum Decembercomité
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 Najaarscompetitie TCO 



Sint Maarten 
 
 
 
 
 
 

        11 november 2016 
 
 
 
 
           KOM JE OOK? 
 
 

 
We  verzamelen om 18:20 uur op het dorpsplein, 

waar we om 18:30 uur vertrekken. 
 

Breng je lampion mee, want we gaan in een 
(lampionnen) optocht  door Oostrum lopen. 
Na de tocht gaan we op het schoolplein bij de 

vuurkorf iets lekker drinken/eten. 
 

Tot dan! 


