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   INTOCHT                      
  SINTERKLAAS 
 
 

Op zondag 20 november 2016 zal Sinterklaas met zijn pieten om 14.15 uur 
aankomen bij het spoor, aan de kant van het oude rangeerterrein. 
 

Na ontvangst gaan we samen met de harmonie naar d’n Oesterham om het feest 
voort te zetten. Ouders, willen jullie ervoor zorgen dat de Sint  
de naam van uw kind goed kan lezen?  
 
 
Voor iedereen een fijn Sinterklaasfeest  
 

“Het Decembercomité”  



ZATERDAG  19 November 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

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

11 nov. * Optreden Hit-it bij St. Maarten
14 nov. 18.45u. Repetitie jeugdorkest

20.00u. Repetitie orkest
16 nov. 13.30u. Music for Life blokfluitgroep
 14.30u. Music for Life mixed groep
 16.00u. Leerlingen slagwerk

20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

19 nov. Inzamelen oud papier
20 nov. Intocht Sint



Zondag 13 nov. 9.30 uur: Hoogmis (pastoor B. Clemens) (Herenkoor)            

 Thei van Kessel, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.        
 
Dinsdag 15 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. 

 





Om te beginnen willen we de vele bezoekers bedanken die bij deze tweede editie 

van Òs Gemis aanwezig waren! We hopen iedereen een plek en de gelegenheid te 

hebben geboden om hun dierbaren in een sfeervolle omgeving te gedenken. 

Een avond als deze kan uiteraard niet plaatsvinden zonder hulp van buitenaf. We zijn 

dan ook heel erg blij met alle omwonenden, organisaties, bedrijven en vrijwilligers die 

hun steentje hebben bijgedragen om Òs Gemis mogelijk te maken. We willen bij deze 

dan ook hen allemaal bedanken voor hun geweldige inzet en bijdrage! 

Een speciaal woord van dank voor Monuta voor de bijdrage, het kerkbestuur voor het 

beschikbaar stellen van de locatie, en Kim Sprunken en Lucas Segers van zangduo Puur 

voor de mooie muzikale bijdrage. Diegene die op deze avond terug willen kijken, ver-

wijzen we graag naar onze site www.osgemis.nl. 

We kijken terug op een mooie avond vol verbondenheid, herkenning, samenzijn en 

beleving. Wij hopen dat jullie dat ook doen. Tot volgend jaar!

Toon van Goch, Jules Kreutz, Clemens Weijs en Joris Roth

www.osgemis.nl - Onze dierbaren herdenken en levend houden in onze herinnering...

Bedankt!





           Zeezicht    nov. 2016 
 

Hallo lieve Oostrumse kinderen, 
kunnen jullie mijn zorgen verminderen? 

Wij zijn onderweg naar het Oostrumse land, 
maar zijn bij veel wegversperringen gestrand . 

* 
Vanaf de Wanssumseweg zit het potdicht, 
de Henri Dunant, is de asfalt eruit geligt. 
Kan ik nog wel bij jullie huizen terecht? 
want dit alles is toch wel superslecht. 

* 
Wie kan mij vertellen hoe het verder gaat, 

als zondag 20 nov. De trein in Oostrum stil staat. 
Op de losplaats ligt zoveel tuinafval tegen de hekken, 

wij lopen hier vast, hebben de neiging om weer te vetrekken. 
* 

Moet er niet aan denken, dat wil ik absoluut niet, 
en al heel zeker niet mijn hoofdpiet. 

Help mij hier een oplossing te verzinnen, 
dat de opruimactie heel snel kan beginnen. 

* 
Deze oplossingen kun je in de Sintbrievenbussen doen, 

die in de school staan, of gewoon in de schoen. 
Wij dobberen nog steeds op zee, een heerlijk gevoel, 

maar zit toch liever in de Oesterham op de Gouden Stoel. 
* 

Zijn jullie al aan het tekenen, kleuren of knutselen, 
Iets moois voor mij in elkaar aan het frutselen? 

Dat hoop ik wel, kan niet wachten op het resultaat, 
als dat straks allemaal in mijn werkkamer staat. 

* 
Ik begin echt ongeduldig te worden, wil aan de slag, 

zo’n bootreis duurt eigenlijk veel te lang. 
Mensen van Veolia hebben mij goed nieuws verteld, 

dat ze een ervaren stoomtreinmachinist hebben besteld. 
* 

die gaat proberen, zo hard mogelijk te claxonneren. 
Er is daar in een hele coupe voor ons gereserveerd, 
en die trein is speciaal voor Oostrum geprepareerd. 

Zorg dat jullie 20 november daar ook om 14.15 uur staan, 
dan komen wij op de oude lospaats aan. 

* 
Tot dan zullen we maar zeggen.   Groetjes van Sint en alle Pietermannen. 



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



  Collecte       
 Decembercomité 
 
 

In de week van 14 t/m 19 november 2016  wordt  weer de jaarlijkse collecte voor het 
Decembercomité Oostrum gehouden.  
 
De collecte is bedoeld voor de organisatie van de intocht van Sinterklaas op                                         
Zondag 20 november en de traktatie voor onze Oostrumse kinderen deze dag.  
Ook willen wij met de opbrengsten uit deze collecte onze dorpsgenoten, die de feestdagen              
niet thuis door kunnen brengen, een hart onder de riem steken.  
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank,  
 
“Het Decembercomité”  

 

ZITTINGS-AOVENDEN KARKLINGELS 
 
Vreejdag 18 nevember en zaoterdag 19 nevember zien wèr de jaorlekse 
zittings-aovenden van òs Carnavalsvereniging.  
 
Zaal open: 19:22 uur 
Ánvang:  19:55 uur 
 
Weej verzuuke iederieén op tied anwezig te zien, omdat we iederieén de 
kans wille gaeve um ’n goeie plats te bemachtige. We hope hier mit te 
vurkome dat hieéle tòffels bezet werre gehalde. 
 
D’r zien allieén nog kaarte vur de vreejdag verkriegbaar (Pries € 12,50,-).  
Dees zien te koeëp beej: 
 
Bob van Mil, Wester Thienweg 3  06-20851829 
Arjan Kempen, Hoefslag 5  06-22626238 
 
De Kemmissie Zitting 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AFHALEN !   (NOVEMBER) 
 

(A)    MAANDMENU VOOR 2 PERSONEN 
 

 Babi pangang  
 Tjap Tjoy 
 Sate 
 Mini Loempia 

 
 

(B) MAANDMENU VOOR 4 PERSONEN 

 
 Ti pan kipfilet  
 Babi pangang 
  Tjap Tjoy 
  Saté 
 Mini loempia  

 
 

(Met Nasi – Bami of Rijst) 
 
 

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

 

Dit jaar serveren wij op 25 december ( zondag),26 december (maandag) 
  en 1 januari (zondag) het Chinees specialiteit  " Kerst Buffet " 

   
Onbeperkt eten,  

 
inclusief soep en nagerecht   16,50 euro p.p   

 
Vanaf 17:00uur 

   
Kinderen 6 t/m 10 jaar   8,50 euro  

 
Wilt U vooraf reserveren a.u.b !! 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.denschellaertwanssum.nl 



 

Avontuurlijke vollemaanswandeling 
 
Op zondagavond 13 november organiseert IVN-Geysteren-Venray 
een avontuurlijke nachtwandeling in natuurgebied de Leunse 
Paes. De wandeling start om 19:00 uur bij de Baggerweg, nabij 
het viaduct over de A73 en duurt ongeveer 2 uur. Deelname is 
gratis. Doe laarzen aan, aangezien we gaan struinen in dit natte 
en soms modderige natuurgebied. Het gebruik van lichtbronnen 
wordt afgeraden. 
 
Deze tocht is voor avonturiers die graag van de gebaande paden 
afgaan, zelfs in het donker. Aangezien in de Leunse Paes geen 
paden zijn, biedt dat alle mogelijk om vrijelijk te struinen in de 
maneschijn. Deelnemers zullen ontdekken dat hun ogen zich snel 
aanpassen aan het beperkte licht. Als het onbewolkt is, zullen we 
na een tijdje merken dat het zilveren schijnsel van de volle maan 
ruim voldoende licht geeft, vooral als het ook nog weerkaatst in 
het water van de beek. Maar ook als het bewolkt en donkerder is, 
passen de ogen zich aan aan het donker.                                                      
Toch zullen de deelnemers merken dat vooral de tast, de reuk en 
het gehoor worden versterkt. Enorm leuk om eens mee te maken.                              
Dus als je avontuurlijk bent ingesteld, zorg je dat je erbij bent. 
 
 

 

Uitslagen en eindresultaten TCO Najaarscompetitie Regio-Zuid 

“ De najaarscompetitie van de KNLTB Regio-Zuid zit er op. Hier aan deden 4 teams mee van 
TCO. Er is flink gestreden. Het ene team behaalde meer resultaten dan de andere, maar in 
sportief oogpunt is het voor alle spelers geslaagd.  
Gemengd Dubbel 35+ behaalde een tweede plaats. Van harte proficiat. Gemengd Dubbel 50+ 
een derde plaats.  Ook voor hen hierbij de felicitaties. Blijkbaar hebben de dames en heren 
een goede invloed op elkaar aangezien de Heren Dubbels niet verder kwamen dan een 
zevende plaats. Maar de opgedane sociale contacten waren ook winst moet je maar denken. 
En wie weet voor een volgende keer weer wat beter. Iedereen heeft immers weer wat 
nieuwe leer-ervaringen opgedaan! 

 Gemengd Dubbel 50+ TC Oostrum 1 -  De Witte Raven 1 ;  4 – 0                                                                                                                               
Eindrangschikking derde plaats 

 Gemengd Dubbel 35+        TC Arcen 5 - TC Oostrum 1 ;  2 – 2  
Eindrangschikking gedeelde tweede plaats met Oirlo/Castenray 

Heren Dubbel 50+          TC Oostrum 1 - TC Neerkant 1 ; 0 - 4  
Eindrangschikking zevende plaats 

Heren Dubbel 35+           Oostrum 1 – De Wiekslag 5 ;  0 – 4                                                                                                                                                               
Eindrangschikking zevende plaats    

 

 





 
 
 
 
Kunt u ons de weg naar Oostrum vertellen meneer? 

“Potdomme, wat is het lastig om hier te komen zeg...” Is dat de laatste weken ook het eerste dat mensen van buiten 
Oostrum zeggen als ze bij jou op de koffie komen? Het is de gemeente gelukt een dorp dat met de buitenwereld is 
verbonden via een snelweg, een provinciale weg, een dorpsweg, een sluiproute en treinrails bijna van de buitenwereld 
af te sluiten. Het valt nog mee dat er op de rondweg rond Oostrum geen borden staan ‘TomTom uitschakelen’. Want 
alleen als je goed bekend bent in en rondom ons dorp, dan kom je op de afgesproken tijd op de plek van bestemming 
aan. 
 
Wat de Spitsbroeders zich nu afvragen is waarom ervoor is gekozen de werkzaamheden aan de Mgr. Hanssenstraat en 
Henri Dunant tegelijkertijd te plannen. Is het handig voor de uitvoerder, omdat zijn werknemers nu meer kunnen 
carpoolen? Kwam het gewoon toevallig zo uit? Is het ene project vervroegd? Of misschien realistischer, het andere 
vertraagd? Of zijn het gewoon twee ambtenaren die separaat een project leiden en geen weet hebben van elkaar? Wij 
weten het niet. Misschien hadden we toch een keer naar een voorlichtingsbijeenkomst moeten gaan of de informatie 
van de Dorpsraad goed moeten lezen.... Of is deze vraag nog nergens gesteld en beantwoord? 
 
Het resultaat van dit labyrinth is wel dat Oostrum verkeersluwer is geworden. Een resultaat dat als einddoel van alle 
veranderingen was gesteld, maar dat in de eerste weken van het project al is behaald. Chapeau voor de gemeente! Zou 
dat ook de reden zijn dat er in de eerste fase al een flinke vertraging vast is te stellen? Dat de gemeente het project 
bewust traineert, zodat weggebruikers beter wennen aan de alternatieve route rond Oostrum? En er aan het eind dus 
een grotere kans van slagen is. Wij laten ons verrassen. 
 
En we hebben er vertrouwen in dat het een positieve verrassing wordt. Want uiteindelijk hebben we de verwachting dat 
de weg door ons dorp er mooier op wordt. Dat er nog meer een gevoel onstaat van een dorpskern van een mooi Noord 
Limburgs dorpje. Met een mooi ‘schlingerende hoofdstraat’, minder asfalt, meer klinkers, misschien hier en daar weer 
een zandpad. Pure nostalgie. Zo ongeveer terug naar hoe het ooit was. Mooi om te zien dat inzichten komen, 
verdwijnen en later weer gewoon terugkomen. 
 
Zou het ook zo gaan met de discussie over Zwarte Piet? Moet hij nu zwart, bruin, wit met zwarte vegen, rood, geel of 
groen zijn? Er is door de toonaangevende journaals en programma’s een beslissing genomen, maar is dit ook zoals het 
voortaan zal zijn? Of zien we over 10 jaar weer gewoon mannen en vrouwen met schoenpoets op de kop de haven van 
Maassluis binnenvaren? 
 
En wie zou er op 20 november in Oostrum uit de trein stappen? Regenboog Piet? Stroopwafel Piet? Of toch Zwarte Piet? 
De Spitsbroeders hopen stiekem op Stroopwafel Piet. Gewoon omdat stroopwafels lekker zijn. Lekker bij de haard met 
een grote mok koffie. Echt iets voor de herfst. En verdere discussie, die soms erg fel wordt gevoerd, daar houden we ons 
buiten. Per definitie zijn wij tegen de voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. En daarmee basta. 
 
Wat veel interessanter wordt, is of die goede oude man wel van het station bij de Oesterham kan komen. Zou Amerigo 
raad weten met al die wegafzettingen en omleidingen. Of is dat een route waar (nog) geen werkzaamheden zijn 
gepland? En hoeven we ons dus geen zorgen te maken? Verdorie... volgende keer toch echt naar de 
voorlichtingsbijeenkomst gaan. 
 
Wij wachten vol spanning af. Zowel 20 november als het eindresultaat van alle wegwerkzaamheden. En ondertussen 
wandelen en fietsen we gewoon om alle wegversperringen heen. Want de Spitsbroeders laten zich niets in de weg 
leggen! 

 
Hojje wor! 
 
Spitsbroeders 





 
 
 
 

 

 Harry Maessen Wintercompetitie 2016 - 2017  
 

POULE  A    
 
 Uitslag 2e wedstrijd 5-11-2016  
     
 Team Competitie- Wedstrijd- Saldo 
  punten punten  
1 Piëlboulers 1 3 6 29 
2 WellVenBerg 3 6 17 
3 BCM Merselo  2 5 1 
4 Hedse Boulers 2 2 5 0 
5 Oostrum 1 1 4 0 
6 Piëlboulers 2 1 4 -1 
7 JBC Venray 80 1 0 3 -17 
8 Lönse Boulers 1 0 3 -29 
     
 Competitiestand na 2 wedstrijden  
     
 Team Competitie- Wedstrijd- Saldo 
  punten punten  
1 BCM Merselo  5 12 41 
2 Hedse Boulers 2 5 12 37 
3 Piëlboulers 2 4 11 28 
4 Oostrum 1 3 9 9 
5 Piëlboulers 1 3 8 0 
6 WellVenBerg 3 8 -23 
7 JBC Venray 80 1 1 7 -26 
8 Lönse Boulers 1 0 5 -66 
     
De volgende competitiedag is 19-11-2016 Poule B  Aanvang 10.30 uur. Aanwezig zijn 10.00 uur. 
 

 

SVO korfbal

Uitslag         Speler van de week

SVOC ’01 E1 – Oostrum E1    3 - 2   Lieke van Rengs  



NOVEMBER  

  
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
  

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
  

Programma

zaterdag 12 november 2016   
S.V. Oostrum Vet.  vrij 
zondag 13 november 2016   
S.V. Oostrum 1 Meterik 1 14:30 Wedstrijdsponsor: Camps Varkenshandel
S.V. Oostrum 2 Leunen 2 12:00 
S.V. Oostrum 3 Wittenhorst 7 10:00 
S.V. Oostrum 4  afgelast 
Sparta’18 5 S.V. Oostrum 5 12:00 
S.V. Oostrum VR1 SSS’18 VR4 12:00 

  



SVO   VOETBAL 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 5 november 2016    
S.V. Oostrum JO19-1 Leunen JO19-1 0 - 0  
S.V. Oostrum JO17-1 VVV'03 JO17-1 3 - 1  
Gemert JO17-3                          S.V. Oostrum JO17-2G 3 - 0  
S.V. Oostrum JO17-3 Merselo JO17-1G 2 - 6  
ST Stormvogels'28/HRC'27 JO15-1G S.V. Oostrum JO15-1 3 - 0  
S.V. Oostrum JO15-2G             ST SVEB/Sporting S.T. JO15-2G 0 - 3  
SV Venray JO13-2G                        S.V. Oostrum JO13-1G 5 - 0  
S.V. Oostrum JO11-1 Leunen JO11-1 2 - 6 Speler van de week Finn Camps 
S.V. Oostrum JO11-2 SVOC'01 JO11-1 3 - 2  
S.V. Oostrum JO11           3GST RKDSO/DEV-Arcen JO11-3 1 - 3  
SVEB JO11-2G                          S.V. Oostrum JO11-4 4 - 2  
Wittenhorst JO9-2G                            S.V. Oostrum JO9-1 1 - 3 Speler van de week Roel Jacobs 
Ysselsteyn JO9-1                            S.V. Oostrum JO9-2 1 - 0 Speler van de week Sem Janssen 
S.V. Oostrum JO9-3                             Sporting S.T. JO9-3 1 - 0 Speler van de week Tren Walter 
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 Volharding JO7-1/Volharding JO7-2 4 - 11 Speler v/de week Marijn Jeuken 
SV Milsbeek JO7-1G/SV Milsbeek JO7-2G S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 19 – 14 Speler v/d week Stijn Oomen 
    
Programma    
 
zaterdag 12 november 2016    
Wittenhorst JO19-2 - S.V. Oostrum JO19-1 14:30  
RESIA JO17-1         - S.V. Oostrum JO17-1 13:30  
S.V. Oostrum JO17-2G - Mierlo Hout JO17-3 15:00  
SVOC'01 JO17-1    - S.V. Oostrum JO17-3 14:30  
S.V. Oostrum JO15 -1 - SV Venray JO15-3 13:30  
Volharding JO15-4G S.V. Oostrum JO15-2G 14:30  
Vitesse'08 JO11-1 S.V. Oostrum JO11-1 10:00  
SV Venray JO11-6G S.V. Oostrum JO11-2 10:00  
SV Venray JO11-12 S.V. Oostrum JO11-3G 8:45  
S.V. Oostrum JO11-4 Merselo JO11-2G  9:00  
S.V. Oostrum JO9-1 Leunen JO9-1G  10:00  
SV Venray JO9-4G S.V. Oostrum JO9-2 8:45  
SV Venray JO9-7G S.V. Oostrum JO9-3 10:00  
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 - SVEB JO7-1G/SVEB JO7-2G 10:00  
Heijen JO7-1/Heijen JO7-2 - S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 10:00  
    

Senioren    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 5 november 2016    
S.V. Oostrum Vet. Montagnards Vet. 1 - 1  
zondag 6 november 2016    
S.V. Oostrum 1 RKOSV Achates 1 2 - 2  
S.V. Oostrum 2 Ysselsteyn 2 2 - 1  
S.V. Oostrum 3 SV Venray 6 1 - 8  
Volhgarding 4 S.V. Oostrum 4 2 - 0  
Leunen 5 S.V. Oostrum 5 4 - 0  
S.V. Oostrum VR1 ST BVV'27 /SVOC'01 VR1 0 - 2  



Aktiviteitenkalender   2017
  

JANUARI  
  
7 of 8 Liedjesmiddag/avond De Karklingels
14 Prinsebal De Karklingels
22 Jeugdprinsebal (‘s Middags) De Karklingels
  

FEBRUARI  
  
4 Snert toernooi TCO
8 Muziekmiddag De Zonnebloem
11 Klingelbal De Karklingels
16 Carnavalsavond KBO
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
  

APRIL  
  
12 Kienen De Zonnebloem
  

JUNI  
  
14 Luchtmachtbasis De Peel De Zonnebloem
  

AUGUSTUS  
  
30 Spellenmiddag De Zonnebloem
  

OKTOBER  
  
18 Doemiddag De Zonnebloem
  

DECEMBER  
  
20 Kerstmiddag De Zonnebloem



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! 




