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Spoorvernieuwing in Oostrum 
 
ProRail vernieuwt van vrijdagavond 16 juni tot en met maandagochtend 19 juni een deel 
van het spoor in Oostrum. Dat is nodig om het spoor in goede conditie te houden zodat 
treinen er veilig en comfortabel overheen kunnen blijven rijden. De werkzaamheden zijn 
tussen de overweg Monseigneur Hanssenstraat en de overweg Witte Vennenweg. In dit 
weekend worden spoorstenen (ballast), dwarsliggers, spoorstaven en wissels vernieuwd.  

 

Overweg afgesloten 
Tijdens de werkzaamheden is de overweg Monseigneur Hanssenstraat in Oostrum afgesloten. De omleidingsroute die wordt 
gebruikt is dezelfde als die al langere tijd wordt gebruikt voor de lopende wegwerkzaamheden. 
Depots 
Voor het opslaan en laden en lossen van spoorballast en dwarsliggers worden een aantal depots ingericht. Er zijn depots bij 
de overweg Monseigneur Hanssenstraat, ter hoogte van de Oirloseweg 4 en bij de kruising Oirloseweg / Witte Vennenweg. 
De bouwkeet zal ter hoogte van Stationsweg 213 staan. 
Bouwverkeer 
De spoorballast wordt per vrachtwagen aan- en afgevoerd. Dat gebeurt van zaterdag 17 juni, ca. 06.00 uur, tot en met 
zondag 18 juni, 08.00 uur. De vrachtwagens rijden via twee routes: Oirloseweg, Germaan, Oostrumse Beek en Stationsweg, 
Henri Dunantstraat, Germaan, Oostrumse Beek. 
Mogelijke hinder 
Naast de vrachtwagens wordt bij de spoorwerkzaamheden divers materieel gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan een 
stopmachine om het ballastbed onder het spoor op de juiste hoogte te krijgen en aan een hijskraan die op de rails staat. 
Ook een aggregaat en werkverlichting horen hierbij. Van het werk en het te gebruiken materieel kunt u hinder ervaren. 
Onze mensen proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de omgeving. 
Gevolgen voor het treinverkeer 
Tijdens de werkzaamheden rijden er geen treinen. Wilt u reizen met de trein? Kijk dan voor actuele reisinformatie op 
www.arriva.nl of www.ns.nl. 
Heeft u vragen? 
Met vragen kunt u terecht bij ProRail via www.prorail.nl/contact of u belt naar 0800-776 72 45 (gratis). Dat kan 
doordeweeks tussen 08.00 uur en 18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast uiteraard ook buiten kantooruren. 
 

 
 
 



ZATERDAG  24 Juni 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

10 juni 19.00u. Concert fanfare St. Nicolaas                  
             Broekhuizen en harmonie SMT Oostrum
                          Gemeenschapshuis d’n Oesterham
11 juni 12.45u. Defilé Avondvierdaagse Venray
12 juni 18.30u. Repetitie jeugdorkest  

20.00u. Repetitie orkest
14 juni 13.30u. Music for Life blokfluitgroep
 14.30u. Music for Life instrumentengroep

16.15u. Leerlingen slagwerk
19.00u. Repetitie Hit-it
20.00u. Repetitie orkest

15 juni 14.30u. Optreden Klasse Orkest (basisschool de   
  Meulebeek)

Agenda

22 juni Generale repetitie orkest voor Peeltoernooi
24 juni Inzamelen oud papier
25 juni  Peeltoernooi orkest
3 juli Seizoensafsluiting
15 juli Inzamelen oud papier
29 juli Inzamelen oud papier

DATUM   TIJD         LOCATIE 

12 jul    11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
26 jul    11.00 tot 12.00   Oesterham                                                                                                                                        
09 aug   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
23 aug   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
06 sep   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
20 sep   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
04 okt   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
18 okt   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
01 nov   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
15 nov   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
29 nov   11.00 tot 12.00   Oesterham                                                                                                                                        
13 dec   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
27 dec   11.00 tot 12.00   Watermolen



Zondag 11 juni 9.30 uur: Hoogmis (pater R. Willemsen) (Herenkoor)   

 overleden ouders Jan Janssen en Nel Janssen-Hagens,
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.   

Dinsdag 13 juni 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel    

  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.             
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zaterdag 10 juni houden we in de Jofferspas een garage sale. 
Van 9:00-14:00 uur. Hieraan doen diverse huishoudens mee... 

Dus zet 'm in je agenda en tot dan! 
 

TRY out
Met Harmonie SMT Oostrum en Fanfare St. Nicolaas Broekhuizen

Beide orkesten spelen binnenkort op het Peeltoernooi in Meijel. Zij spelen daar een programma met blaasmuziek dat 
wordt beoordeeld door een jury. Tijdens het optreden in Oostrum zullen zij hun werken voor het eerst ten gehore 
brengen. Het programma met muziek van vooraanstaande componisten, geeft een mooi beeld van kwalitatieve en 
hoogstaande symfonische harmonie- en fanfaremuziek van deze tijd.                                                                                       

Harmonie Sub Matris Tutela uit Oostrum staat onder leiding van Henk Houben en Fanfare St. Nicolaas uit Broekhuizen 
wordt geleid door Geert Jacobs. Het concert vind plaats in Gemeenschapshuis D’n Oesterham te Oostrum                                            
op zaterdag 10 juni a.s. aanvang 19.00 uur.                 De entree is gratis.





 

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 12 juni 2017 is het Alzheimer Café Venray weer open. 
Het café is een maandelijkse informele bijeenkomst waar mensen met dementie, familieleden, 
hulpverleners en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten 
om ervaringen uit te wisselen en te leren over dementie en aanverwante thema’s. 
 

Het thema van de avond is: 
Hoe wordt de diagnose dementie gesteld? 
Gastspreker: 
dhr. F. van Schendel, klinisch geriater VieCuri 
 
Het Alzheimer Café Venray vindt plaats in De Kemphaan, Kennedyplein 1 te Venray. 
Inloop is vanaf 19.00 uur en aanvang van het programma is om 19.30 uur.  
De avond wordt uiterlijk 21.30 uur afgesloten. De toegang is gratis. 
Voor meer info kunt u bellen met de avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray, Joke Halmans, tel. (0478) 583806. 
 

 
 Dagwandeling Swalm en Swalmdal 
 

Op zondag 11 juni organiseert IVN Geijsteren-Venray een 
dagwandeling door het Swalmdal. De wandeling start om 
10:00 uur bij Herberg de Bos, Bosstraat 115, Swalmen.  
Voor Carpoolen verzamelen om 9:00 uur bij de 
parkeerplaats Gamma in Venray (vertrek 9:15 uur) 
Graag aanmelden via info@ivn-geysteren-venray.nl.                   
Voor deelname vragen wij een bijdrage van € 3,50 pp, te 
voldoen bij aanvang van de wandeling. Zorg zelf voor een 
lunchpakket en voldoende drinken. 
 
De wandeling zal ongeveer 15 km lang zijn en gelet op 
terreingesteldheid en hoogteverschillen is het raadzaam 
stevige wandelschoenen te dragen en is enige lichamelijke 
conditie vereist.  
 
Het riviertje de Swalm ontspringt in een bronbosje bij het dorpje Geneiken in Duitsland, om vandaar bij het Duitse 
middeleeuwse stadje Brüggen Nederland binnen te stromen. Uiteindelijk mondt de Swalm als grensriviertje tussen 
Swalmen en Beesel in de Maas. De Swalm is grotendeels een regenrivier en het stroomgebied bedraagt ongeveer 
270m2. Zij wordt gevoed door een groot aantal soms zeer fraaie zijbeken. Het Swalmdal is Natura 2000 gebied. In deze 
dagwandeling kunnen deelnemers kennis maken met de grote diversiteit van het Swalmdal en de bijzondere natuur.   

 
Het Swalmdal heeft een bewoningsgeschiedenis vanaf de steentijd.                                         
Waar gronden vroeger in gebruik als cultuurgrond voor landbouw en veeteelt, 
tegenwoordig zijn deze veelal aan de natuur terug gegeven en is er ook plaats voor 
nieuwe natuurontwikkeling.   
 
De grootste bedreiging voor het gebied is de bruinkolenwinning van Garzweilwer III in 
Duitsland die op circa 25 km afstand tot op grote diepte water onttrekt aan de 
omgeving en daarmee ook aan de Swalm.  
 
Maak tijdens deze dagwandeling kennis met dit bijzondere gebied en met zijn 
hoogteverschillen, afwisselende landschappen en prachtige gevarieerde  natuur.  
 
De wandeling wordt gegidst door Frans Tegels, afkomstig uit Swalmen en sinds 15 jaar 
als gids actief voor IVN, Staatsbosbeheer en Milieu – en Heemkundevereniging 
Swalmen. 
 

 





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

Midgetgolf met de 3 dorpen (Oirlo en Castenray) 
 
Datum:  woensdag 14 juni 2017 
Aanvang: 13.30 uur 
Plaats:  De Witte Vennen Oostrum 
Kosten:  € 5,- (incl. 2 kopjes koffie en een stukje vlaai) 
Betaling: bij voorkeur d.m.v. overmaking naar KBO Oostrum, 
   bankrekening NL76 RABO 0140 0011 15, onder vermelding van: midgetgolf 
  óf een envelop met € 5,- per persoon in de bus bij: 
  Els Hermsen, Het Gevlecht 5 Oostrum 
Opgave: tot vrijdag 9 juni  
 
Leden KBO 
 
Op woensdag 14 juni gaan we midgetgolfen bij Parc de Witte Vennen. Dit is een prachtige lokatie voor deze sportieve 
bezigheid. Bij slecht weer beslissen we om 12.00 uur of het midgetgolf doorgaat. Er is geen alternatief. 
 
Graag tot ziens op 14 juni. 
 
 
 
 

Uitgever Eric van Kempen (l) en commercieel directeur 
Jeroen Schobbers zijn klaar voor de nieuwe uitdaging. 

 

Venray krijgt HALLO nieuwsblad 
Venray, maandag 29 mei 2017 – De ruim 43.000 inwoners van de gemeente Venray krijgen in het najaar van 2017              
de eerste editie van lokaal nieuwsblad HALLO Venray op de mat. HALLO Venray zal alle huishoudens in de gemeente 
vanaf dat moment wekelijks én gratis voorzien van al het lokale nieuws. 

Nieuwsblad HALLO gaat uit van de kracht van lokaal:                     
de veertien kernen van Venray en hun inwoners gaan dan 
ook allemaal veelvuldig aan bod komen in de artikelen en 
fotoreportages.                                                                                                    
In het gratis huis-aan-huisblad wordt lokaal nieuws 
beschreven, maar is ook aandacht voor sport, verenigingen, 
politiek, jongeren en de andere inwoners van Blitterswijck, 
Castenray, Geijsteren, Heide, Leunen, Merselo, Oirlo, 
Oostrum, Smakt, Venray, Veulen, Vredepeel, Wanssum               
en Ysselsteyn. 

 

 

Het nieuwsblad en de website HALLO bestaan in buurgemeente Horst aan de Maas al acht jaar. Daar heeft het zich 
inmiddels bewezen: het blad wordt zeer goed gelezen en gewaardeerd. De inwoners daar geven HALLO gemiddeld een 
7,7. In gemeente Peel en Maas bestaat HALLO inmiddels twee jaar. Ook daar is het inmiddels een vaste waarde in de 
samenleving. 

Dat was aanleiding voor uitgever Kempen  Media om het concept ook in de gemeente Venray aan te bieden. “Wij willen 
met HALLO inwoners en bezoekers van een gemeente informeren en emotioneren met nieuws en achtergronden uit 
hun directe omgeving. De kracht van HALLO zit dan ook in een sterke en onafhankelijke, lokale redactie”, aldus Eric van 
Kempen, directeur van Kempen Media. 

Ook nieuwsgierig geworden? Op onze Facebookpagina www.facebook.com/nieuwsbladHALLOVenray volg je alle 
ontwikkelingen. 

 





 GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN VENRAY 

VENRAY - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die 
voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor 
terecht bij de RijbewijskeuringsArts op 20 juni, 18 juli in de Groene Kruis winkel, 
Schoolstraat 7 en vervolgens eens per maand. Voor informatie en een afspraak belt 
u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911. Zelf een datum reserveren kan 
via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.  

 

Informatie en een afspraak maken: 
Bent u lid van Meander eXtra neemt u dan contact op met Meander eXtra, telefoon 045-5748800. 
Bent u lid van Service van Envida (voorheen GroenekruisService) neemt u dan contact op met Service van Envida, 
telefoon 043-3690610. 
 

Bent u geen lid dan belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911.  
Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.  
 

Tarieven juni (incl. BTW): 75+ B/E € 37,50, medisch € 57,50, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 57,50.  
Leden van Meander, Envida en/of CNV/ouderenbonden krijgen € 7,50 korting op bovengenoemde prijzen. 
 

Tarieven juli (incl. BTW): 75+ B/E € 42,50, medisch € 59,50, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 59,50.  
Leden van Meander, Envida en/of CNV/ouderenbonden krijgen € 7,50 korting op de 75+ B/E en medisch, C/D/E en 
Taxipas krijgen € 4,50 korting. 
 

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken. 
 

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te worden. Het 
keuringsformulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). 
 

De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd 
wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een 
keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom. 
 
 

Brandweer Venray oefent bij  jou in de Wijk 

Jaarlijks worden veel mensen verrast door brand in hun woning! Wist je dat de kans op een woningbrand 1 op 65 is? Uit 
onderzoek blijkt dat in veel gevallen het eigen gedrag een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van de brand. Aandacht 
voor brandpreventie is dus 365 dagen per jaar nodig.  Daarom gaan de lokale posten van Brandweer Limburg-Noord – 
samen met team Brandveilig Leven – oefenen bij jou in de buurt.  

Deze oefening  laat zien hoe de brandweer bij een 
woningbrand te werk gaat. Daarnaast krijg je handige tips om 
je huis brandveiliger te maken en de gevolgen van brand te 
beperken. Ook kun je vragen aan de brandweer stellen.            
De oefening duurt ongeveer een uur.  

Woon je in Venray? 
Voel jij je ook het liefst (brand)veilig? 
Ben je benieuwd hoe de brandweer een woningbrand 
bestrijdt? 
  
Dan is deze woningbrandoefening van brandweer Venray 
zeker interessant voor jou. Kom jij ook? 
 
De oefening vindt plaats op maandag 12 juni  a.s. om  18.45 
uur; Prinses Margrietstraat 12 in Venray 
 
 

Oefenen in jouw Wijk  gebeurt in samenwerking met gemeente Venray,                                                                                                   
Brandweer Venray  en team Brandveilig Leven van Brandweer Limburg-Noord. 

 

 

 







Ergotherapie 
                voor jong en oud! 
Een ergotherapeut helpt u om acti viteiten (weer) uit te kunnen 
voeren gericht op het dagelijks handelen. Ergotherapie wordt de 
eerste 10 uur vergoed vanuit uw zorgverzekering (denk wel aan 
uw eigen risico vanuit de basisverzekering). 

Bij ergotherapieprakti jk Domi kunt u o.a. terecht voor:

Ouderen: Kinderen:
- (opnieuw leren) schrijven - schrijven
- concentreren - concentreren
- langer thuis blijven wonen               - sti lzitt en
- verminderde mobiliteit - verminderde mobiliteit
- advies bij wassen en aankleden - aandachtsproblemen 
- vermoeidheid - samenspel
- tot acti viteiten komen - fi jne motoriek
- omgaan met hulpmiddelen - omgaan met hulpmiddelen
- aanvragen van hulpmiddelen  - problemen in de prikkel verwerking
  (bij WMO of zorgverzekeraar)      

Maak vandaag nog een afspraak 
aan huis of bij een van onze locati es:

Ergotherapieprakti jk Domi
Telefoonnummer: 0622698146
E-mail: ergotherapieprakti jkdomi@outlook.com
Website: www.ergotherapieprakti jkdomi.nl 

Locati e Bergen locati e Venray  locati e Tegelen
Rembrandtplein 10 Keizersveld 9e  Sint Annastraat 71
5854EM Bergen 5803Am Venray  5932 BV Tegelen
 

Ergotherapeuten:
Patt y Vennekens-Ewalts, Kim Rommen & Daphne Slot.





* INFORMEER IN DE WINKEL NAAR DE ACTIEVOORWAARDEN* Informeer naar de voorwaarden in de winkel

Prijzen zijn inclusief
ontspiegelde glazen

vanaf € 169,95



29 Juni vindt weer het K.B.O. Jeu de Boulle Tournooi plaats 
Op het BOULLE DROME in Venray 
Er wordt gespeeld in doubletten 

De onkosten bedragen € 3 p.p te betalen bij opgave bij: 
Th. Linskens, Gildestraat 11, Oostrum 

 

 Aanvang 10.00 uur   Aanwezig zijn 9.30 uur 

 

WALKING FOOTBALL 

Voetballen voor ouderen waarbij rennen is verboden en het alleen om de techniek/tactiek gaat. 
 

IS ER BINNEN HET DORP, C.Q. DE SPORTVERENIGING OOSTRUM VOLDOENDE ANIMO OM HIERMEE EEN START TE MAKEN? 

Om mensen meer bekend te maken met dit fenomeen willen wij op  

28 JUNI 2017  
een voorlichting / workshop laten geven door iemand van VVV. 

Er zijn al een aantal belangstellenden, maar wij willen graag iedereen zoveel mogelijk de kans geven,  
hieraan te ruiken. 
 
Mocht je dit zien zitten geef dan even een belletje naar: 

Herman Jeucken  06-28668378 
            of 
Arno Stam  06-46427285 
 

Verdere info volgt later. 
 



Effectief voor veel hedendaagse klachten

MAAGDARMKLACHTEN, HOOFDPIJN, MIGRAINE, 
GEWRICHTSKLACHTEN, TENNISELLEBOOG, 

SLAAPSTOORNISSEN, OVERGANGSKLACHTEN,

ACUPUNCTUUR 
BLAASPROBLEMATIEK, VERMOEIDHEID, STRESS, 

SUIKERINTOLERANTIE, STOPPEN MET ROKEN, AFVALLEN.

Praktijk voor Fysiotherapie, Acupunctuur en Fysiosport Buitenlust
Buitenlust 15, 5803 AZ Venray 
Tel: 0478 - 550156 
E-mail: info@fysiotherapievenray.nl

www.fysiotherapievenray.nl

Perkplanten
Geraniums, Bidens, Calibrachoa’s, Dahlia’s Knolbegonia’s, Hangbegonia’s, Surfina’s Hanggeraniums,  Australische 

Madaliefjes, Struikmargrieten, Tapijtbloemen, Verbena’s “uit stek“         

        Afrikanen, Begonia’s, Lobelia’s, Petunia’s Salvia’s, Vlijtige Liesjes, Zonnebloemen, Portulaka, 
 Goudsbloemen, Zomerasters, Lavatera’s, kattesnor,  “uit zaad”

Groente planten
In perskluit en pot vele soorten, nu ook zomerprei

Aubergina’s, Courgettes, Komkommers, Meloenen, Pompoenen, Tomaten, Paprika’s
diverse soorten voor kas en buitencultuur

Vaste planten en Grote Buxus
                                        diverse soorten voor de tuin     en        soorten en vormen, potgekweekt
                   
        Jan.voesten@hotmail.com     Rouwkuilenweg 29 Ysselsteyn           Mobiel 06-57677918



                     
                         Activiteitenkalender   2017 
 
 

JUNI  

  
10_18 Clubkampioenschappen TCO
13 Fietsdagtocht & Picknick Zijactief
13 Kienen KBO
14 Midgetgolf (3-Dorpen) KBO
14 Luchtmachtbasis De Peel De Zonnebloem
17 Beachvoetbaltoernooi 
18 Beachvolleybaltoernooi 
18 Zomerjazz door Babs en Vincent om 
 (16.00 uur) in de Watermolen 
  

JULI  

  
12 Buitenoptreden bij BIT (Aanvang 20.00 uur) Aostrumse Zang Kompeneej
20 Thuisblijverstoernooi TCO
27 Deelname Fietsvierdaagse Venray Aostrumse Zang Kompeneej
28 Optreden Venray-Centrum (tijdens Koopavond) Aostrumse Zang Kompeneej
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

  



 

 

...iets voor… 
 

 

? 
Wij als dorpsraad zijn aan het inventariseren of er interesse is 
voor het opzetten van een WhatsApp buurtpreventie 
groep/groepen. Het doel is om met z’n allen Oostrum veilig te 
houden!  

Vind je dit een goed idee en/of heb je interesse om hier iets in 
te betekenen stuur dan een mailtje met je opmerking(en), 
naam en adres naar: buurtpreventieoostrum@gmail.com 

Dan gaan wij als dorpsraad bekijken hoe we hierbij kunnen 
assisteren! 



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
  

DECEMBER  
  
12 Presentatie “Voedselbank” Zijactief
12 Kienen KBO
14 Kerstviering KBO
20 Kerstmiddag De Zonnebloem
21 Kerstavond Zijactief
  

                     Activiteitenkalender   2018 
 
 

JANUARI  
  
27 Snerttoernooi TCO
  

MAART  
  
17 Lentetoernooi TCO



café
‘t Allejeugd

Beste Jeugd van Oostrum,
‘t Allejeugdcafé organiseert het 

jeugd Beachvolley toernooi 
Op zaterdag 17 juni van 15.30-18.30uur

gaan we er een gezellige sportieve
middag van maken

en sluiten af met een
 heerlijke BBQ

.

Ben jij de jeugd van Oostrum 
(vanaf groep 8 tot 16 jaar)

Geef je op door een mail te sturen naar:
j.h.g.holtackers@home.nl 

doe dit vóór 9 juni 

‘t Allemanscafé|Mgr. Hanssenstraat 45| Oostrum

Kosten voor deze middag 
Beachvolley, BBQ en drinken voor

€7,00

      Biermann-v.d. Eijnden

- 

 

 

 
 

 

      Biermann-v.d. Eijnden


