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Opknapbeurt Trans Cedron en vernieuwing urnengraven 
 
Ons kruiswerkpark en begraafplaats Trans Cedron 
vraagt veel onderhoud. Een groep trouwe vrijwilligers 
verricht het groenonderhoud en allerlei andere 
klussen waardoor het park en de begraafplaats er 
altijd heel mooi verzorgd uitziet.                                                                                                   
Daarnaast is er voortdurend groot onderhoud nodig 
om dit rijksmonument in stand te houden.                                                                   
Zo zijn enkele jaren geleden de kruiswegstaties 
nagenoeg in oorspronkele staat gerestaureerd 
evenals de grot met de beelden.                                                                                                       
Verder zijn zieke, soms meer dan 100 jaar oude 
bomen gerooid en vervangen door nieuwe 
exemplaren. 

Urnengraven 
Het kerkbestuur heeft nu besloten om de achterzijden van de begraafplaats op te knappen en de urnengraven te 
vervangen. Dat gebeurt ook op veler verzoek uit de dorpsgemeenschap. Aan de linker en rechterzijde komt een rij met 
nieuwe graven in een onderhoudsvrije natuurstenen uitvoering. De huidige graven gaan daar onderdeel van uit maken. 
De bestaande ornamenten worden teruggeplaatst. Met de nabestaanden is daarover goed overleg geweest en 
overeenstemming bereikt. Tevens zal vóór de urnengraven een mooie bestrating worden aangebracht van gebakken 
klinkers. De nieuwe urnengraven zijn dadelijk ook te gebruiken als familiegraf. 
 

Paden 
Tevens zijn de paden,die nu bedekt zijn met gemalen asfaltsplit, aan vervanging toe. Dat zal gebeuren met een goed 
begaanbare halfverharding zodat de paden ook goed toegankelijke zijn voor voetgangers met rollator of rolstoel.  
 

De werkzaamheden zullen in de komende weken worden uitgevoerd. 
  
 



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

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Data       Tijd  Plaats 
                                                                                                                                                      
03 mei 11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
17  mei 11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
31 mei 11.00 tot 12.00 Oesterham                                                                                                                                        
14 jun 11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
28 jun 11.00 tot 12.00 Oesterham
  

1 mei    18.45u. Repetitie jeugdorkest
 20.00u. Repetitie orkest
3 mei 16.00u. Leerlingen slagwerk
             19.00u. Repetitie Hit-it
             20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

6 mei Inzamelen oud papier
14 mei  Communie
20 mei Inzamelen oud papier
21 mei  Mariaviering
21 mei  Concert jeugdorkesten in Leunen



Zondag 30 april 9.30 uur: Hoogmis (pater R. Willemsen) (samenzang)

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

Dinsdag 2 mei 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.            
     

Het Servicepunt Oostrum gaat zich de komende tijd meer bekend 
maken bij de Oostrumse inwoners.                                                                             
We gaan dit o.a. doen door de komende tijd allereerst de vrijwillige 
adviseurs die aan het Servicepunt Oostrum verbonden zijn nader 
bij u bekend te maken. Zij zijn op toerbeurt om de twee weken 
aanwezig bij de inloop van de KBO in de Watermolen. 

De adviseurs zullen zich de komende tijd bij u introduceren.  

Deze week de introductie van Tini Kreutz. 
 

Ik ben Tini Kreutz,  (Ouderen) Adviseur van het Servicepunt Oostrum. 

Samen met een vijftal collega’s beman ik als adviseur het 
servicepunt. Wij zijn regelmatig aanwezig in de Watermolen 
of d’n Oesterham om u te adviseren bij uw eventuele 
vragen, opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot 
uw leefsituatie op het gebied van zorg en welzijn te 
behandelen. 

 Als u hulp nodig heeft wil ik u hierbij graag adviseren.          
We kijken samen naar wat u zelf kunt doen of wat er in uw 
omgeving gedaan kan worden. 

Regelmatig ben ik, of mijn collega’s aanwezig in de 
Watermolen of in den Oesterham op de woensdagmorgen 
van 11 tot 12 uur. De dagen waarop wij aanwezig zijn staan 
in de agenda in het Oostrums Weekblad of op de website 
van de dorpsraad. 

Schroom niet en kom een keer naar de Watermolen of 
Oesterham, ook al heeft u geen specifieke vragen. 

Tot ziens 

 



Wij passen uw woning aan naar al uw wensen. 

Ander huis gekocht? 

1. Renovatie of vernieuwing keuken. 
2. Renovatie of vernieuwing badkamer en/of toilet 
3. Nieuwe tegelvloer met vloerverwarming. 
4. Inclusief alle werkzaamheden vanaf het slopen. 

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

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

www.keuken-badwinkel.nl



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

 
 
 

Bridge informatieavond dinsdag 9 mei 2017 
 
Afgelopen winter hebben 17 KBO-leden met heel veel enthousiasme een beginnerscursus bridge gevolgd.                       
Mogelijk volgt eind dit jaar een vervolgcursus. 

 
Bridge is een sport die je op heel hoge leeftijd nog kunt beoefenen en is 
een goede investering in je oude dag!                                                                                       
 

Om er achter te komen of bridge ook iets voor jou is, is er op dinsdag 9 mei 
a.s vanaf 19:30 uur een informatieavond in het MFA, De Schans in Arcen.                                                         
 

Via een korte presentatie van ongeveer 15 minuten wordt eerst het 
bridgespel toegelicht en daarna kunnen de deelnemers zelf de kaarten in 
de hand nemen en onder begeleiding gaan spelen.                                                         
 

Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden. Vervoer in overleg. 
 

 

Mocht je interesse hebben om aan deze info-avond deel te nemen, dan kun je je aanmelden bij Gerry Daniels,                       
tel. 0478-585287 of via de website: www.kbolimburg.nl  afdelingen  Oostrum. 
 

Graag tot ziens op 9 mei 2017! 
 
 

 
Waterwandeling Oostrumse Beek Geijsteren  
(introducé’s zijn welkom) 
 
Datum: donderdag 1 juni 2017 
Vertrek: 14.00 uur bij het plein tegenover Trefpunt in Geijsteren  
Opgave: vóór 24 mei bij Tonny Duijn, via mail: secr.kbo.oostrum@hotmail.com , tel. 584396 
  of via de website :  http://oostrum.dorpenvenray.nl/kbo-oostrum 
  of: www.kbolimburg.nl/   afdelingen  Oostrum 
 

Van de Natuur en Milieufederatie hebben we deze wandeling aangeboden gekregen. We gaan op eigen gelegenheid 
naar het plein tegenover Trefpunt in Geijsteren waar we om 14.00 uur starten met een wandeling, die maximaal 2 uur 
zal duren. Onze gids is: Joke Steeghs. 
 

U krijgt uitleg over het werk van het Waterschap Limburg.  
Een doel van de Natuur en Milieufederatie is het vergroten van het 
milieubewustzijn in Limburg. Zij doet dit onder meer door het 
geven van voorlichting. Onder begeleiding van een deskundige gids 
wandelt u dwars door natuurgebieden, langs de beek en door de 
bossen.  De gids kan u van alles vertellen over het belang van 
nauwkeurig waterpeilbeheer voor landbouw en natuur, en over de 
manieren waarop het waterschap verdroging bestrijdt. Maar ook 
waarom saaie kaarsrechte kanaaltjes worden omgetoverd tot 
meanderende beken met een hoge ecologische waarde.  
 

Introducés zijn van harte welkom. 
 

Tip: neem een flesje drinken mee voor onderweg. 
 

Graag tot 1 juni! 





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

25 mei dagreis KBO Oostrum/Wanssum 
 
Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) hebben we een dagreis georganiseerd samen met Wanssum. 
 
Programma: 
 
Vertrek uit Oostrum om 11.30 uur (dorpsplein) 
Vertrek uit Wanssum om 11.45 uur. 
 
Brabantse koffietafel om 12.30 uur in Museum Brabants leven in Den Dungen 
 
14.00 uur een huisconcert door Lya de Haas en Hennie Korsten. 
 Lya zingt uit eigen werk en begeleidt zichzelf op gitaar.                                                                                                                                     
Haar bekende Brabantse Marialied “Ons lieve Vrouwke”staat op haar eerste CD en op de Maria CD. 
 
Hennie is gitarist. Samen brengen zij warme liedjes over het mooie Brabant, afgewisseld met instrumentale nummers. 
Maar ook internationaal repertoire is hen niet vreemd. 
 
Wij sluiten af met soep en een Brabants worstenbroodje. 
Dan vertrekken we huiswaarts. 
 
Dit kunnen wij u bieden voor € 50.00 per persoon. 
 
Opgave met onderstaand ingevuld strookje en betaling van € 50.00  uiterlijk 15 mei bij Wim van Delft, Randenrade 14              
of Leny Tromp, Stationsweg 211a. 
 
 
Naam ------------------------------- 
 
Aantal personen ------------------- 
 





 
 

Ondersteuning ouders en kinderen (OOK) 
 
 

 
Kun je net dat extraatje gebruiken om weer structuur in huis te hebben of zoek je een voorbeeld hoe  
je samen met jouw kinderen iets kan ondernemen? Weet jij soms ook niet wat je moet doen als jouw  
kind niet luistert en je geen controle hebt in huis?  
Dan is het OOK project iets voor jou. 
Vrijwilligers van OOK helpen gezinnen (ouders èn kinderen) die om verschillende redenen, tijdelijk,  
een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het opvoeden en opgroeien.  
 
De hulp die we bieden betekent veel voor gezinnen en kan bestaan uit;  

- samen met ouders een vaste dagstructuur in huis aanbrengen  
- ervaringen uitwisselen over de ontwikkelingsfase van jouw kind(eren)   
- het aanleren van regels en grenzen stellen.  

Naast deze praktische zaken kunnen we ook samen met het gezin werken om het  
sociaal netwerk te vergroten. Bijvoorbeeld om meer contact te maken met de buren en ouders van  
klasgenootjes. Als ouder bepaal je zelf waaraan je werkt en een vrijwilliger helpt jou hierbij.  
Al met al biedt het OOK project (lichte) ondersteuning om de opvoeding vanuit jou en het opgroeien 
van de kinderen zo plezierig mogelijk te maken. 
 
Marlies: “Ik ga altijd donderdagavond een uurtje voorlezen en krijg dan ook een lekkere kop koffie.  
Het is al eens gebeurd dat ik bij binnenkomst zomaar een knuffel krijg van een moeder omdat ze zo 
blij is dat de meisjes goed gelezen hebben in de klas en een goed cijfer hebben behaald. Dat doet je 
goed.” 
 
Vrijwilliger nodig of vrijwilliger zijn? 
Wil jij net als Marlies iets betekenen voor een gezin bij jou in de buurt of het dorp?  
Of kun jij wel iemand zoals Marlies gebruiken voor tijdelijke ondersteuning?  
Voor meer informatie over het project OOK of om samen met een professional te bekijken wat OOK  
voor jou kan betekenen neem je contact op met Welzijnsorganisatie Stichting Synthese, 0478-517300of stuur een email 
naar een van de coördinatoren van OOK. 

- Gemeente Horst: Tanja Cuppen, t.cuppen@synthese.nl   
- Gemeente Venlo (Arcen, Velden, Lomm): Mieke Cruijsberg, m.cruijsberg@synthese.nl  
- Gemeente Leudal: Irma Versteegen, i.versteegen@synthese.nl  
- Gemeente Beesel: Diny Keijsers, d.keijsers@synthese.nl  
- Gemeente Venray: Songul Tasdemir, s.tasdemir@synthese.nl en Moniek Seijkens m.seijkens@synthese.nl. 

Onze vrijwilligers volgen allemaal een introductiecursus.  
Kennis en ervaringen worden uitgewisseld tijdens vrijwilligersbijeenkomsten.  
Ook organiseren wij thema-avonden en ontvangen vrijwilligers een kleine onkostenvergoeding.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 
 Vanuit zorgboerderij en mobiele manege  
In Draf willen wij iedereen bedanken  
voor de gezellige en geslaagde opendag!  
Wij hebben er met z’n allen van genoten en zijn blij dat 
we dit met zoveel mensen hebben mogen delen!  
Op deze manier gaan we In Draf nu voortzetten voor onze cliënten van de 
dagbesteding die bij ons komen om te beleven en genieten op de zorgboerderij 
of te werken in de tuin, op het land of met de dieren, binnen of buiten……bij 
In Draf is alles mogelijk!!  
                  Groetjes team In Draf 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beste planten tegen de laagste prijzen. 

Ze zijn er weer !!! Alle soorten hang-kuip en perkplanten. 

Perkplanten vanaf € 0,20, Million Bells (hang) € 0,50, Dahlia´s € 0,50, Mimulus € 0,50, 

Solanum (Op stam) € 5,00 

OPENINGSTIJDEN: Ma t/m vr 9:00 t/m 19:00 uur zaterdag 9:00 t/m 18:00 uur 

KONINGSDAG 10.00 / 17.00 uur 



 

 

 
 

Straotestrijders opgelet!! 

Op zondag 28 mei vindt op sportpark de Spar weer een nieuwe editie plaats van de Aostrumse straotestrijd. 

Straten gaan die dag een onderlinge strijd aan op verschillende spelen. Denk aan: jeu de boules, voetbal en 
voetbalspelen, waterspel, krachtspel, korfbalspel, denktank en een tennisspel. De twee beste teams spelen een tot het 
laatste moment onbekend finalespel. 

Naast deelnemers zijn we ook op zoek naar spelleiders/vrijwilligers. Heb je interesse om een handje te helpen of ken je 
iemand die dat wil? Laat het ons weten via een mailtje op straotestrijd@svoostrum.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

Zorg dat je d’r weer bij bent! 

 Beste Straotestrijders, 

Het duurt nog maar kort en dan is het zondag 28 mei, de dag van de Aostrumse Straotestrijd. 

Sommige mensen hebben zich al opgegeven en ook de straotambassadeurs zijn aan het werven in de straten.                   
Omdat niet voor iedereen duidelijk is welke straotambassadeur bij welke straat hoort, staat hieronder een overzicht. 
Mocht jouw straat er niet bij staan of heeft jouw straat geen ambassadeur dan kun je je opgeven via: 
straotestrijd@svoostrum.nl. 

Asselberghstraat Willem van Leendert  Binnenhof - 
Buiten hof Job Euwes  De Horik Helga Cornelissen 
Geysterseweg Luciene Litjens  Ghunebeek Helga Cornelissen 
Gildestraat -  Goetzenhof - 
Hatendonkstraat -  Herenpasweg Joep Reijnders 
Het Gevlecht Helga Cornelissen  Jofferspas Rein Fleurkens 
Kloosterstraat Roy de Klein  Mgr. Hanssenstraat Inge van Dijk 
Ooster Thienweg -  Randenrade Lars Kessels 

Boshuizen  -  Randenrade Chris Wildschut 
Stationsweg Peter Fleurkens  Valkenkampstraat - 
Van Broekhuizenstraat Esther de Jong  Vlasakker Willem van Leendert 
Wanssumseweg -  Witte Vrouwenstraat Eugene Jacobs 
Wester Thienweg Jules Kreutz    
 

Aanvullende info: 

 Elk team is een mix van jong en oud en bestaat uit 8-10 personen. 
 Er is een minimum leeftijd van 15 jaar (dus geboren voor 29-05-2002). 
 Aanmelden kan bij de teamcaptains/straotambassadeurs. Zij zullen de straatbewoners benaderen. 
 Aanmelden kan ook via (straotestrijd@svoostrum.nl) o.v.v. naam, leeftijd, adres. 
 Aanmelden kan tot uiterlijk 15 mei. 
 Er zijn diverse activiteiten voor de allerkleinsten. 
 straotestrijd@svoostrum.nl  is ook het adres waar je met je vragen terecht kunt. 

 





SVO   VOETBAL 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
zaterdag 22 april 2017    
Reuver JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 1 - 2  
S.V. Oostrum JO17-1 Ysselsteyn JO17-1 afgelast  
ST HRC'27/Stormvogels'28 JO17-2G S.V. Oostrum JO17-2G 1 - 2  
Wittenhorst JO15-2G S.V. Oostrum JO15-1 2 - 1  
S.V. Oostrum JO15-2G ST SV United/BVV'27 JO15-3G 1 - 6  
S.V. Oostrum JO13-1G Sportclub Irene JO13-2 2 - 2   
S.V. Oostrum JO11-1 Estria JO11-1 7 - 2 Speler van de week Tim Visser 
S.V. Oostrum JO11-2 SV Venray JO11-4 3 - 9  
Volharding JO11-4G S.V. Oostrum JO11-3G 0 - 7 Speler van de week Marijn Baselmans 
EWC'46 JO11-2 S.V. Oostrum JO11-4 2 - 0  
Blerick JO9-1 S.V. Oostrum JO9-1 1 - 0  
EWC'46 JO9-1 S.V. Oostrum JO9-2 1 - 0 Speler van de week Joris Nellen 
S.V. Oostrum JO9-3 Melderslo JO9-2 1 - 0 Speler van de week Jason 
Leunen JO9-4 S.V. Oostrum JO9-4 0 - 1  
Volharding JO7-1/Volharding JO7-2   -  S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 7 - 17                                                                                
  Spelers v/d wk Fabian Jeucken en Tijn Kessels 
S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4  -  Montagnards JO7-1/Montagnards JO7-2 2 - 15 Speler v/de wk Jesse Pelzer 
    
Programma    
zaterdag 29 april 2017    
Vitesse'08 JO17-3G S.V. Oostrum JO17-2G 15:00  
S.V. Oostrum JO11-1 ST SV United/BVV'27 JO11-1 09:00  
 
    

Senioren    
 
 
Uitslagen    
zaterdag 22 april 2017    
S.V. Oostrum Vet.  vrij  
zondag 23 april 2017    
Meterik 1 S.V. Oostrum 1 2 - 1  
SV Venray 4 S.V. Oostrum 2 1 - 2  
S.V. Oostrum 3 Sparta'18 3 5 - 3  
America 3 S.V. Oostrum 4 afgelast  
GFC'33 4 S.V. Oostrum 5 3 - 0  
Elsendorp VR1 S.V. Oostrum VR1 0 - 0  
    
Programma    
zaterdag 29 april 2017    
S.V. Venray Vet. S.V. Oostrum Vet. 16:00  
zondag 30 april 2017    
S.V. Oostrum 1 Montagnards 1 14:30 Wedstrijdsponsor: Rene Gellings Keukens 
S.V. Oostrum 2 SSS'18 3 12:00  
S.V. Oostrum 3 Ysselsteyn 3 10:00  
S.V. United 3 S.V. Oostrum 4 10:30  
Ysselsteyn 6 S.V. Oostrum 5 10:30  
S.V. Oostrum VR1 HRC'27 VR1 12:00  
 



Een enkeltje Venray... 
 
Als de Spitsbroeders de verhalen uit de overlevering moeten geloven weet heel Nederland al sinds 
jaar en dag dat je beter geen “enkeltje Venray” kunt krijgen. Het staat garant voor een ritje met de 
trein naar een van Venrays gestichten. Het enkeltje staat hierbij natuurlijk voor het feit dat ze thuis 
voorlopig niet op je hoefden te rekenen met eten. Een enkeltje met de trein dus naar Station Venray. 
Was je al niet gek op het moment dat je de trein nam, werd je het wel als je hoorde dat je eenmaal 
op station Venray nog een half uur mocht lopen naar Venray.  
 
Gezien het feit dat ook Oostrum niet stil heeft gestaan met het stichten van gestichten zou de 
benaming “enkeltje Oostrum” niet misstaan. Dit moet de dorpsraad gedacht hebben toen ze met het 
voorstel kwamen om station Venray om te dopen tot station Oostrum-Venray. Een prima voorstel 
vinden de Spitsbroeders! Station Vierlingsbeek heet immers ook geen station Overloon omdat hier 
toevallig wat meer mensen wonen en een goed lopende ijssalon zit…  
 
“Aostrum pletske an de lien”, in hoeveel carnavalsnummers is dit niet al bezongen? Inderdaad we 
staan met zijn allen wel eens wat langer te wachten, en inderdaad je hoort wel eens een trein voorbij 
komen. Maar het station heeft ons natuurlijk ook al veel gebracht! Zonder twijfel de Gilde 
opleidingen gezien de ideale ligging aan trein en bus verbindingen en natuurlijk jaarlijks de 
Goedheiligman… 
 
Het traject van Venlo naar Nijmegen, of omgekeerd natuurlijk, wordt ook wel de Maaslijn genoemd. 
Waarschijnlijk genoemd naar de route die de Maas aflegt… Wat minder bekend is dat dit traject ook 
wel de “Heilige lijn” wordt genoemd. Waar deze naam vanaf komt kunnen de Spitsbroeders alleen 
maar naar raden. Wellicht naar de Heiligen die de trein op dit traject aan doet, Os Lieve Vrouwke, St. 
Jozef in de Smakt… Of wellicht toch naar een oud handelstraject van Noord naar Zuid dat in vroeger 
jaren ook wel een Heilige lijn werd genoemd… 
 
Oostrum en het spoor hebben al een lange geschiedenis samen. Het traject werd geopend in 1883, in 
eerste instantie om de kolen die door de koempels boven de grond werden gebracht vanuit het 
Zuiden naar de rest van het land te vervoeren. De trein passeerde hierbij het prachtige station, de 
Stasie, dat Oostrum had, en dat in 1976 werd gesloopt. de Maaslijn vervoert per jaar ruim 5 miljoen 
reizigers, samen goed voor zo’n 146,6 miljoen reizigerskilometers. Hiermee is het de drukste 
regionale spoorlijn van Nederland. 
 
Kijkend naar de toekomst hoeven we niet bang te zijn dat we zonder spoor komen te zitten. Er zijn 
volop plannen om de capaciteit van het traject te vergroten, er moet op meer plaatsen een dubbel 
spoor komen te liggen, er moeten extra stations komen, de snelheid van de treinen moet omhoog 
om de reistijd tussen Nijmegen en Venlo met 6 tot 8 minuten te verkorten. Verder moet er tussen 
Nijmegen en Venray moet niet elk kwartier een trein gaan rijden maar elke tien minuten. In de 
ochtend een keer extra “snoozen” om een trein later te pakken wordt het overwegen waard! 
 
Oostrum en het spoor… al bijna 135 jaar aan elkaar verbonden. Af en toe kan ze ons wel eens tot last 
zijn en staan we op haar te wachten, vaak brengt ze ons ook op weg naar familie, school en vakantie. 
 
 
Hojje wor! 
 
Spitsbroeders. 
 



                        Activiteitenkalender   2017 
  

MEI  
  
5 Voorjaarscompetitie TCO
8 Knutselen KBO
9 Wandeling met Schaapsherder Zijactief
12 Voorjaarscompetitie TCO
13 Preventie event  Politie Venray
14 Eerste Communieviering (10.30 uur) Parochie
15 Computeren KBO
16 Kienen KBO
18 “Luisteren doet deugd” lezing door Mw. Olaerts Zijactief
19 Voorjaarscompetitie TCO
21 Mariaviering KBO
22 Knutselen KBO
25 Dagtocht KBO
25 Voorjaarscompetitie (inhaaldatum) TCO
26 Voorjaarscompetitie TCO
30 Fietstocht & Picknick KBO
  

JUNI  
  
1 Waterwandeling in Geysteren KBO
2 Voorjaarscompetitie (inhaaldatum) TCO
10 Beachvoetvolleytoernooi 
10_18 Clubkampioenschappen TCO
11 Beachvolleybaltoernooi 
13 Fietsdagtocht & Picknick Zijactief
13 Kienen KBO
14 Midgetgolf (3-Dorpen) KBO
14 Luchtmachtbasis De Peel De Zonnebloem
18 Zomerjazz door Babs en Vincent om 
 (16.00 uur) in de Watermolen 
  

JULI  
  
20 Thuisblijverstoernooi TCO
29 Jeu de Boules (3-Dorpen) KBO
  

AUGUSTUS  
  
8 Kevelaer KBO
27 Luikse markt Harmonie
30 Spellenmiddag De Zonnebloem
  



SEPTEMBER  
  
2 Fietstocht & Feestavond TCO
3_6 4 Daagse reis (3-Dorpen) KBO
12	 Kermisfietstocht	 KBO
15 Najaarscompetitie TCO
19 Kienen KBO
21 Modeshow Zijactief
22 Najaarscompetitie TCO
25 Marcienne Collection (3-Dorpen) KBO
29 Najaarscompetitie TCO
30 Uitwisseling met “’t Lobke” TCO
?_? Uitwisseling met “De GageL” TCO
  

OKTOBER  
  
1 Dag v/d Ouderen KBO
3 Hoofd/nek behandelingen (Vita Oostrum) Zijactief
6 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
10 Kienen KBO
12 Herfstwandeling KBO
13 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
17 Wittem (3-Dorpen) KBO
18 Doemiddag De Zonnebloem
20 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
26 Edelbrons Zijactief
27 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
  

NOVEMBER  
  
2 Themamiddag KBO
3 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
4 Herfsttoernooi TCO
7 Lezing: Homeopathie Zijactief
9 Algemen Ledenvergadering Roermond Zijactief Roermond
10 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
14 Kienen KBO
17 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
21 “Verstand op nul” Documentaire (Ruud Lenssen) Zijactief
  


