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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    50

15 december 2016

 Secretariaat: 
Valkenkampstraat 20, 5807 AN Oostrum 
Tel. 0478 – 584396 / 06 28151705 
Email: secr.kbo.oostrum@hotmail.com 
 

Leden KBO, 
 
Bij deze delen wij u mede dat Jos de Beer zijn functie als bestuurslid en als voorzitter van het KBO-bestuur heeft 
neergelegd vanwege te drukke werkzaamheden.   Joop Bus zal zijn taak waarnemen tot de komende jaarvergadering             
28 maart 2017. Wij danken Jos voor zijn inzet. 

 

Wij gaan op zoek naar een nieuwe voorzitter, iets voor u ???                                                                                     
Dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. 
 
Bestuur KBO Oostrum  
 

 
 

 
 
       HERINRICHTING MGR. HANSSENSTRAAT 
 
 
 
 

 Helaas zal fase 1(rotonde N270 tot kruising Geijsterseweg) niet voor de Kerst klaar zijn! 
 

 De aannemer werkt tot en met vrijdag 23 december 
 

 Het kruispunt Mgr. Hanssenstraat - Vlasakker zal tijdens de feestdagen geheel of 
gedeeltelijk afgesloten blijven 

 
 Er is minimaal een veilige voetgangersverbinding richting centrum beschikbaar 

 
 Vanaf maandag 9 januari zal de aannemer de werkzaamheden van fase 1 afronden 
 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met: 
 
Projectleider Martijn Schreven, 0478-523589 
martijn.schreven@venray.nl 
 
Toezichthouder Peter Duijkers, 0478-523463 
peter.duijkers@venray.nl 
 
Dorpsraad Oostrum 
 
 



ZATERDAG  17 December 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Data  Tijd  Plaats

14 dec 11.00 tot 12.00  Watermolen
28 dec 11.00 tot 12.00  Watermolen

17 dec. 09.00u. Inzamelen oud papier
19 dec. 18.45u. Repetitie jeugdorkest
 19.30u. Repetitie kerstensemble orkest
 20.00u. Repetitie orkest
 * Aktiviteit Vrienden van de Harmonie
21 dec. 14.00u. Optreden Music for Life op   
    Vincentiushof
 16.00u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it

Agenda

23 dec. Optreden jeugdensemble en Hit-it bij  
   kerstactiviteit de Meulebeek
24 dec. Opluistering Kerstvieringen
31 dec. Inzamelen oud papier



Zondag 18 dec. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Gemengd Koor)           
 
 jaardienst Jo Hoex-Clephas, 
	 jaardienst	Martien	Reijnders	en	overleden	familie,		
	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,	
	 Familie	Vennekens-Verschuren	en	wederzijdse	familie.								
 
Dinsdag 20 dec. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)  

Zaterdag 24 dec. 15.00 uur: Kerstgezinsmis (Pastoor)
 20.30 uur: Kerstnachtmis (pater	R.	Willemsen)	
                   (Gemengd Koor en Harmonie SMT)
	 (vóór	de	nachtmis	van	20.00-20.30	uur:	kerstconcert)		

1e Kerstdag 25 dec. 9.30 uur: Kersthoogmis (Pastoor) (Gemengd Koor) 
2e Kerstdag 26 dec. 11.00 uur: H. Mis (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.               
    

 
 

DECEMBERCOMITÉ 
 

 
Zoals U wellicht weet, verzorgt het decembercomité                                     
een jaarlijkse attentie met Kerst.  
 
Gezien de moeilijkheidsgraad,wie hiervoor in aanmerking komt, 
gaan wij terug naar de basis. Via deze weg doen wij een beroep op 
jullie om aan te geven wie van de zieke mensen uit Oostrum                       
de feestdagen NIET thuis kan doorbrengen.  

 
Dit kunt u vóór vrijdag 23 december kenbaar maken bij:  
 
Leonie Roth-Overbeek: Tel.  512518  
of via de mail: jorisenleonie@home.nl 
 
Helga Cornelissen-Tielen: Tel. 583374   
of via de mail: rhcornelissen@kpnmail.nl 
 

Bij voorbaat dank,  
 

Het decembercomité. 

 





GEZINSVIERING 
 

KERSTSPEL OPGAVE:     
 

Beste allemaal, 
 
Dit jaar willen we graag weer eens iets nieuws doen in Oostrum…. 
We gaan een kerstspel uitvoeren. 
Wanneer:  zaterdag 24 december om 15.00 uur in de kerk van Oostrum. 
 
Iedereen is van harte welkom! 
 
We gaan ons langzaam voorbereiden op het kerstspel. 
 
We weten al welke rollen er allemaal zijn: 

- Verteller  
- Gabriel 
- Maria 
- Jozef 
- Soldaat 
- Herbergier 
- Herder 1,2,3 
- Koning 1,2,3 
- Engeltjes, het liefste een heleboel…  

Heb je zin om mee te doen? 
Kinderen in alle leeftijden kunnen mee doen!! 
Geef je dan vanaf nu op via een briefje, mailtje, appje bij: 
 
Liedy Janssen: liedypierrejanssen@ziggo.nl  06-36160116  
Helga Cornelissen: rhcornelissen@kpnmail.com  06-23719560 
Leonie Roth: jorisenleonie@home.nl   06-23130071 
 
Vermeld er even bij welke rol je graag wilt spelen. Als je dat niets uit maakt, mag je dat ook zeggen. 
We hopen dat er veel mensen komen kijken en mee gaan doen! 
 
Hartelijke groeten, 
 
Werkgroepje kerstspel: Meneer pastoor, Helga Cornelissen, Liedy Janssen en Leonie Roth. 
 

 





 
 

OOSTRUM KICK OFF 2017 
 

“Samen versterken we Oostrum”. Dat is het thema van de kick-off 2017. 

Begin 2016 hebben we voor de eerste keer kennis kunnen maken met de “Oostrum kick off”. Het 

verenigingsleven speelt een belangrijke rol binnen onze leefgemeenschap en bepaalt daarmee voor een 

groot deel het gevoel van welzijn. Zaak dus om dit gezamenlijk in stand te houden en elkaar waar nodig te 

helpen en te ondersteunen.  

De “Oostrum kick off” is toegankelijk voor alle inwoners van Oostrum. Inwoners die al lid zijn van een 

verenigingen hebben de gelegenheid hun netwerk verder uit te breiden. Voor inwoners die nog geen lid 

zijn van een vereniging is het een mooie gelegenheid kennis te maken met het verenigingsleven.  

Daarnaast biedt de “Oostrum kick off” iedereen de gelegenheid te proosten op een goed 2017. 

De kick off vindt plaats in de Oesterham op 8 januari en begint om 12:30 uur voorafgaand aan de 

liedjesmiddag van de carnavalsvereniging. Een unieke gelegenheid voor een “dubbelslag”! 

 

Wij hopen u op 8 januari te mogen begroeten. 

 

Bas Künen, Geert Janssen en Marcel Linskens 

 

  

DECEMBER  

19 Computeren KBO
20 Kerstavond ZijActief
21 Kerstmiddag De Zonnebloem
28 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
  





 
 
 
 
 
 
 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM 
 

Kerstavond 
 
Datum: dinsdag 20 december 2016 
Plaats:  D’n Oesterham 
Aanvang: 19.30 uur. 
 
De kerstcommissie nodigt u uit voor de kerstviering. 
 
Een sfeervolle avond, een avond waar we gezellig met elkaar vertoeven. 
We beogen er een avond van de te maken, waarin ruimte is voor: 

- Een kerstgedicht 
- De Kerstgedachte, de oorsprong van (de) Kerst(man) 
- Muzikale omlijsting  

 
Graag tot de 20ste,  u bent van harte welkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die ons 60 jarig huwelijk                                
tot een fantastisch feest heeft gemaakt. De vele felicitaties, gesprekjes,                             

het handenschudden, bloemen, kaarten, kado’s en serenade, het was in een woord 
geweldig en zal  nog lang in ons geheugen gegrift staan. 

Daarnaast willen we meteen gebruik maken van het feit om geen kaarten                    
te sturen dit jaar maar jullie allen fijne kerstdagen en een gelukkig,                                  

maar vooral gezond 2017 toe te wensen!! 

Dit wensen wij jullie, ook namens kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. 

Theo en Annie Swemers-Thiesen, dorpsplein 8 te Oostrum. 
 



 

 
KERSTBOMEN 

  
 

 Zeer ruime keuze in alle soorten en maten  
  Gespecialiseerd in kwaliteits Nordmann bomen  

  Kent u al de Easy Fix standaard?         
 Binnen een minuut de boom gezet kaarsrecht en muurvast!  

 Al ruim 40 jaar kerstbomen uit eigen kwekerij  
  Voor Oostrummers makkelijk en dichtbij  

  Geopend van 9 tot 18.00 u  
 Zondags van 11 to 17.00 u  

 

Kerstboomkwekerij  
Hay Jeuken  

Stationsweg 66  
Venray  

 



Weerbaarheidscursus voor jongeren van 13 t/m 21 jaar 
 
Op donderdagavond in de maanden januari en februari 2017 organiseert het 
Jongerenwerk vanuit Synthese een weerbaarheidscursus voor jongens en meiden 
tussen de 13 en 21 jaar.  

 

In deze training worden zeer uiteenlopende realistische situaties nagebootst om de deelnemers op alle fronten meer 
weerbaar te maken. Op deze manier leren zij hoe ze kunnen reageren op verschillende soorten situaties en hoe zij 
zichzelf in veiligheid kunnen brengen.  
 

Door intensief met elkaar te werken leren de deelnemers zich beter en gemakkelijker aan elkaar en de groep aan te 
passen en zullen sociale situaties minder spannend worden: de deelnemers leren om zich meer te ‘ontspannen’ in 
dergelijke situatie. Ook is er veel aandacht voor je (onbewuste) houding. Wat straal je uit? Hoe kom je een groep binnen 
en hoe kun je hier mee ‘spelen’?  
 

Tijdens de cursus wordt er niet alleen aandacht besteed aan de sociale weerbaarheid maar gaat men ook en vooral 
fysiek met elkaar aan de slag. Hierdoor ervaren deelnemers dat zij meer kunnen dan ze denken. Dit sterkt het 
zelfvertrouwen/ zelfbeeld: iets wat je in sociale situaties soms hard nodig hebt. 
 

Waar:  Kleine vergaderzaal van het Vincent van Gogh Instituut, Oostsingel  7 in Venray. 

Data en tijd:  12, 19 en 23 januari, 2, 9 16 4 en 23 februari van 20.00 tot 22.00 uur. 
 

Het volgen van deze cursus is kosteloos.  
 

Aanmelden kan via Synthese 0478 517364, info@synthese.nl of via jongerenwerker                     
Patrick Kleisterlee 06 17157551, p.kleisterlee@synthese.nl. 
 

Aanmelden NL-Doet gestart 
 
Op 10 en 11 maart 2017 is de volgende editie van NLDoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland.                             
Inmiddels kunnen zowel klussen als klussers zich aanmelden. 
Dus: is uw gemeenschapshuis aan een likje verf toe? Kan de tuin of het terras wel een opknapbeurt gebruiken? 
Voor dit soort klussen kunt u een bijdrage van maximaal € 400,-- aanvragen bij het Oranje Fonds. 
Ga voor meer informatie naar www.nldoet.nl. 
Heeft u vragen of wilt u graag hulp bij het aanmelden van uw klus of van uw hulp als klusser?                                                                             
Neem gerust contact op met Synthese 0478-517300 of via e-mail: nldoet@synthese.nl. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Kerstwandeling Weverslo 
 

 
Op zondag 18 december organiseert IVN Geijsteren-Venray een kerstwandeling in naar het hoogste punt van Venray, 
de Weverslose Berg en de mooie omgeving daar in de buurt. Deze wandeling start om 10:00 uur bij Manege 
Hermkushof, Weverslo 4 Merselo. Deelname is gratis. 

 
De kerstwandeling is de laatste IVN-activiteit van het jaar.                                       
Dit jaar lopen we naar het hoogste natuurlijke punt van de gemeente 
Venray: de Weverslose Berg.                                                                                      
Van daaruit naar de stuw waar de Loobeek begint. We meanderen 
met de Loobeek mee tot de weg Weverslo en lopen dan weer richting 
Hermkushof.                                                                                                                               
Onderweg vertelt de gids een en ander over de streek en wat hier de 
afgelopen tijd is veranderd en nog gaat veranderen.                                                    
Hoe staat het bijvoorbeeld met de volmolen? En met de Schans en de 
Schaapskooi?  
 

IVN Geysteren-Venray wenst iedereen fijne feestdagen en een b(l)oeiend 2017. 
 
 



  

  
 
 
 
 
 
 

In week 50 & 51 zijn de aanbiedingen: 
 
 

750 GR. FILET KERSTROLLADE  
1 KG. VARKENSPOULET 
750 GR. FRIKANDEAU 

 

SAMEN VOOR € 19,90 
 
 

SPECIAAL AANBEVOLEN 
 

HEERLIJK HERTENVLEES EN GOURMET SCHALEN 



 IVN-Boottocht over de Maas 
 

IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondagochtend 8 januari 2017 de jaarlijkse boottocht over de Maas.                            
Heeft u ook zin om mee te varen? Meldt u snel aan via info@ivn-geysteren-venray.nl want als u te lang wacht mist u 
wellicht de boot. De kosten bedragen €7,- pp te voldoen door het bedrag over te maken op rekeningnummer 
NL36RABO 0156 320 339. De boot vertrekt om 10:00 uur precies uit de haven van Wanssum.                                                                       
U kunt inschepen vanaf 9:30 op de parkeerplaats achter de C1000 in Wanssum.  

 
Dat IVN Geysteren-Venray met deze boottocht ieder jaar weer een 
grote groep mensen een leuke ochtend bezorgt, blijkt wel uit het feit 
dat de tocht al voor de 20e keer wordt georganiseerd.                                        
Het is een leuke activiteit voor zowel fervente vogelliefhebbers, als 
voor mensen die een gezellige zondagochtend op de Maas willen 
beleven. Boven op het dek zijn de enthousiaste vogelaars te vinden, 
trappelende van de kou, met hun kijkers in de aanslag om geen vogel 
te missen. Benedendeks, in de aangename warmte en voorzien van 
een lekker drankje, genieten de overige passagiers gezellig kletsend 
van het mooie winterse Maaslandschap.                                                                       
Mis de boot niet en meld u snel aan.  
 

 

SVO korfbal 
 
Uitslag       Speler van de week 
 
SV Oostrum E1 – De Peelkorf E4  4 – 2  Phileine Heldens 
 
Programma 
 
Zaterdag 17 december 
 
SV Oostrum E1 – SV Melderslo E2  09.00   Overloon 
 
 
      
 
 



 
 
 
Op woensdag 21 december gaan we voor U een feestelijke maaltijd bereiden. 

We gaan U nl. verrassen met een overheerlijk 
 
 

'KERSTDINER' 
 
 

We beginnen (anders dan U gewend bent) om 17.00 uur  
Ook de kosten voor dit kerstdiner zijn voor deze keer iets hoger nl. €10,= 

 
 
 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 17 december opgeven. 
De kosten voor dit etentje (€ 10,= per persoon), graag bij opgave te voldoen. 
 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
         
             
    Graag tot ziens.      De vrijwillige megjes uut de keuken. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:___________________________________________________ 
 
Komt met  _________    perso(o)n (en)    Wil(len) graag aansluiten aan de dis op woensdag 21 december  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  17 december bij Dorpscentrum D’n Oesterham 
 
Kijkt u ook eens op onze mooie website. www.oesterham.nl 
 



 

COLUMN. 

Verrassingen. 

Ik ben het met mijn collega columnisten eens, dat ieder, zichzelf respecterend dorp een friettent 
moet hebben.  Een lekkere vette hap is niet te versmaden , ook in Oostrum niet. 

De Spitbroeders schenken er veel aandacht aan en geven zelfs waardevolle tips wat er straks op het 
menu moet staan. Een heel arsenaal aan mogelijke hapjes o.a. “Frietje Pieleke Schiete” of “Frietje 
Iduna  “en veel meer. 

Een waardevol initiatief van enkele jonge Oostrumse ondernemers. 

We moeten niet alles  zomaar accepteren, er verdwijnt al genoeg. 

Genoeg is genoeg….waar heb ik dat meer gehoord??// 

We laten ons verrassen. 

Ik hoop echter wel dat ze straks beter bereikbaar zijn als nu het geval is. Wat is het een situatie in ons 
dorp. Jarenlang  heeft men alle moeite gedaan om Oostrum op de kaart te zetten. Op dit moment is 
Oostrum echter van de kaart verdwenen, zij het tijdelijk. 

Zoeken…zoeken en nog eens zoeken hoe je ergens terecht kunt komen. Zelfs de eigen inwoners 
vergissen zicht nog weleens. Dit is gelukkig maar tijdelijk en over enkele maanden weten we meer. 
De contouren zijn langzamerhand zichtbaar. 

We laten ons verrassen. 

Dat er letterlijk aan de weg getimmerd wordt, is te zien langs de Geijsterseweg en de van 
Broekhuizenstraat. Volop bouwaktiviteiten in diverse stijlen. Oostrum-Oost gaat een duidelijk 
visitekaartje afgeven. 

Mooi die rieten daken, eens wat anders en een meerwaarde voor het gebied. Maar er volgt nog veel 
meer heb ik begrepen. 
Ook hier laten we ons verrassen. 

Verder wordt er hard gewerkt aan de verbreding van het fietspad langs de Sparrendreef. 

Straks kunnen we met z’n tweeën naast elkaar fietsen in plaats van achter elkaar. Zeker zo gezellig. 

Allemaal positieve ontwikkelingen toch. Komt Oostrum toch weer terug op de kaart????? 

We laten ons verrassen. 

 

O2 

 



 

 

 

 

 

December is een feestmaand waar iedereen er stralend 
uit wil zien. Deze feestelijke maand vieren we natuurlijk 
ook bij schoonheidssalon Mooi! bij Maud. 

 

Nieuwsgierig geworden naar alle mogelijkheden bij 
schoonheidssalon Mooi! bij Maud of voor het maken 

van een afspraak bel of app naar 0611826007 
 



SVO   VOETBAL 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 10 december 2016    
S.V. Oostrum JO19-1 ST Meterik/America JO19-1 1 - 3  
Rood Wit'62 JO17-3 S.V. Oostrum JO17-2G 8 - 0  
SVOC'01 JO17-1 S.V. Oostrum JO17-3 5 - 4  
S.V. Oostrum JO15-2G Ysselsteyn JO15-2 0 - 9  
S.V. Oostrum JO13-1G IVO JO13-1 0 - 3  
Deurne JO11-2G S.V. Oostrum JO11-1 5 - 4 Speler van de week Wout Sanders 
S.V. Oostrum JO11-2 Olympia'18 JO11-3 3 - 1  
IVO JO11-5 S.V. Oostrum JO11-3G 6 - 3  
Olympia'18 JO11-7G S.V. Oostrum JO11-4 2 - 2  
S.V. Oostrum JO9-2 SVEB JO9-1G 1 - 0 Speler van de week Joppe Litjens 
S.V. Oostrum JO9-3 SV Venray JO9-6G 1 - 0 Speler van de week Jason de Klein 
    
Programma    
 
woensdag 14 december 2016    
S.V. Oostrum JO17-2G Sparta'25 JO17-2 19:30  
zaterdag 17 december 2016    
ST RKDSO/DEV-Arcen JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 15:00  
Wittenhorst JO17-2 S.V. Oostrum JO17-1 14:30  
S.V. Oostrum JO17-2G Stiphout Vooruit JO17-2 15:00  
S.V. Oostrum JO17-3 SV Venray JO17-6 12:30  
S.V. Oostrum JO11-1 ST Meterik/America JO11-1 10:00  
S.V. Oostrum JO9-3 Wittenhorst JO9-8 11:00  
    

Senioren    
 
Uitslagen    
 
zondag 11 december 2016    
SVEB 1 S.V. Oostrum 1 3 - 2  
S.V. Oostrum 2 SV Venray 4 3 - 2  
Sparta'18 3 S.V. Oostrum 3 4 - 2  
S.V. Oostrum 4 America 3 3 - 1  
S.V. Oostrum 5 GFC'33 4 0 - 2  
S.V. Oostrum VR1 Elsendorp VR1 3 - 0  
    
Programma    
 
zondag 18 december 2016    
S.V. Oostrum 1 DSV 1 14:15 Wedstrijdsponsor: Allemanscafé 
SJVV 2 S.V. Oostrum 2 11:00  
BVV'27 2 S.V. Oostrum 4 11:00  
    

 
Let op: aanvangstijd S.V. Oostrum 1 is 14:15 uur! 

 



MEI  
  
14 Eerste Communieviering (10.30 uur) Parochie
16 Kienen KBO
21 Mariaviering KBO
30 Fietstocht & Picknick KBO
  

JUNI  
  
13 Kienen KBO
14 Midgetgolf (3-Dorpen) KBO
14 Luchtmachtbasis De Peel De Zonnebloem
  

JULI  
  
29 Jeu de Boules (3-Dorpen) KBO
  

AUGUSTUS  
  
8 Kevelaer KBO
30 Spellenmiddag De Zonnebloem
  

SEPTEMBER  
  
3_6 4 Daagse reis (3-Dorpen) KBO
12	 Kermisfietstocht	 KBO
19 Kienen KBO
25 Marcienne Collection (3-Dorpen) KBO
  

OKTOBER  
  
1 Dag v/d Ouderen KBO
10 Kienen KBO
12 Herfstwandeling KBO
17 Wittem (3-Dorpen) KBO
18 Doemiddag De Zonnebloem
  

NOVEMBER  
  
2 Themamiddag KBO
14 Kienen KBO
  

DECEMBER  
  
12 Kienen KBO
20 Kerstmiddag De Zonnebloem



Aktiviteitenkalender   2017
  

JANUARI  
  
8 Liedjesmiddag/avond De Karklingels
14 Prinsebal De Karklingels
16 Computeren KBO
17 Kienen KBO
22 Jeugdprinsebal (‘s Middags) De Karklingels
23 Knutselen KBO
30 Computeren KBO
  

FEBRUARI  
  
4 Snert toernooi TCO
6 Knutselen KBO
8 Muziekmiddag De Zonnebloem
11 Klingelbal De Karklingels
13 Computeren KBO
14 Kienen KBO
16 Carnavalsavond KBO
18 Verkoop caravalskrant De Karklingels
19 Wagenoverdracht en receptie Prins De Karklingels
20 Knutselen KBO
22 Ziekenbezoek De Karklingels
24 Schoolcarnaval De Karklingels
25-28 Carnaval De Karklingels
  

MAART  
  
6 Knutselen KBO
11 Sing Challlenge Festival (Sevenum) Aostrumse Zankompeneej
12 Rommelmarkt Harmonie
13 Computeren KBO
14 Kienen KBO
15 Smakt (3-Dorpen) KBO
18 Lentetoernooi TCO
18 Potgrondactie Harmonie
20 Knutselen KBO
25 Korentreffen in Oostrum (BIT) Aostrumse Zankompeneej
27 Computeren KBO
28 Jaarvergadering KBO
  

APRIL  
  
4 Fietstocht KBO
11 Kienen KBO
13 Lentewandeling KBO
12 Kienen De Zonnebloem

  



 


