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    Krijgt Oostrum glasvezel? 
 

Maandag 11 december 2017 start Spitters in opdracht van GlaswebVenray 
met de aanleg van glasvezel in Ysselsteyn. Krijgt Oostrum ook glasvezel? 
Dat hebben wij als inwoners en ondernemers van Oostrum zélf in de hand! 

Voordat GlaswebVenray in Oostrum mag starten met de aanleg van glasvezel 
hebben wij nog een aantal  klant-aanmeldingen nodig. Om precies te zijn: binnen bebouwde kom:  26,                     
buiten bebouwde kom:  16 ; totaal dus nog maar 42! 
Kom op inwoners en ondernemers van Oostrum, wij willen toch ook glasvezel?! 
 
Woensdagavond 25 oktober vindt er om 20.00 uur een informatie- en aanmeldavond plaats in de Zandhoek      
in Wanssum. Tijdens deze avond ontvangt iedereen informatie over de mogelijkheden van GlaswebVenray  
om klant en lid te worden en is er mogelijkheid om aan te melden. 

Verder zal GlaswebVenray een presentatie verzorgen over de obligaties die zij aanbieden.   

Wij zien jullie graag op  woensdag 25 oktober. 

Met vriendelijke groet, 
Glasweb-team Oostrum 

Leo Lenssen  06-20151241 
Bas Kühnen 
info@glaswebvenray.nu 
www.glaswebvenray.nu 

 

 



ZATERDAG  21  Oktober 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

DATUM   TIJD         LOCATIE 
                                                                              
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

Agenda 

21 okt. Inzamelen oud papier

22 okt.  Activiteit jeugdleden

29 okt. Allerzielenviering

29 okt. Mini Maestro

 
 

 

 

Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend,                    
de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten.                        

Voor Spoedrecepten van uw Apotheek kunt u 
buiten openingstijden terecht bij een Huiartsenpost. 

0900 – 8818  
Bij een melding van vernieling                                         

of overlast dan kunt u  zich wenden tot de 
gebiedsmentor van de Politie Noord-Limburg,                                                

Dhr. Pim Hoevenaars.                                                                                                                                                                                  
  

 

 

Bereikbaar via  

GEEN SPOED, WEL POLITIE ?                                        

0900 – 8844 
Hinder of overlast in de openbare ruimte,                                  

of als u vragen of meldingen van praktische aard                       
zoals b.v. Losliggende stoeptegels, gevaarlijke                     

obstakels e.d. met de: 

GEMEENTE VENRAY       

   523333 

WEEKENDDIENSTEN                                                                     
HUISARTSEN & APOTHEEK 

MELDINGEN                                                                     
AMBULANCE-POLITIE                                                           
GEMEENTE VENRAY 

 



Zondag 22 okt. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Gemengd Koor)

 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.       
 14.00 uur: Doop van Joep van Dam 

Dinsdag 24 okt. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)

Zondag 29 okt. 9.30 uur: Allerheiligen- en Allerzielenviering (Pastoor) (Harmonie SMT)

  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.              
 

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

De afgelopen twee jaar hebben we Òs gemis georganiseerd op het Trans Cedron in Oostrum. 

We zijn erg blij met de mooie, positieve reacties en daarnaast ook enigszins verrast door de 

hoge opkomst. Ons is duidelijk geworden dat er bij veel mensen zeker behoefte is om onze 

dierbaren te herdenken en levend te houden in onze herinneringen.

 

Om het unieke karakter en de sfeer van os gemis te behouden hebben wij besloten om 

Òs gemis eens in de twee jaar plaats te laten vinden. In 2018 zal daarom de volgende editie 

van os gemis plaatsvinden.



Gerealiseerd door onze eigen montage-medewerkers. 

Uw complete badkamer of 
keuken gemaakt van A tot Z 

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

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

U heeft al een complete badkamer met wastafel, 
inloopdouche, wandcloset, 
decorradiator, tegel-en
installatiewerk voor 9678.-

www.keuken-badwinkel.nl



 
 
 
 

      
Op woensdag 25 oktober gaan we weer een heerlijke maaltijd voor u bereiden. 

 
doperwtensoep 

* 
varkenshaasje - spitskool - aardappelen 

* 
toetje 

 
 
 
De kosten voor dit etentje bedragen € 7.50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 21 oktober opgeven. 
 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
       
   
              Graag tot ziens.      'De vrijwillige mègjes uut de keuken'. 
 
 
 
Kijkt u ook eens op onze mooie website. www.oesterham.nl 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:___________________________________________________ 
 
Komt met  _________    perso(o)n (en)    Wil(len) graag aansluiten aan de dis op woensdag 25 oktober 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met 21 oktober bij Dorpscentrum D’n Oesterham 





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

WORKSHOP VOLKSDANSEN VOOR ALLE SENIOREN IN OOSTRUM 
 
Datum: donderdag 2 november 2017  
Aanvang: 13.30 uur – 15.30 uur 
Locatie: D’n Oesterham 
 
 
Onder leiding van dansleidster Gerry Penris kunnen alle senioren uit Oostrum op 2 november 
gezellig komen dansen om kennis te maken met de werelddansen uit allerlei landen.                                  
De leidster zorgt voor een mooi aantal niet te moeilijke country-, volks- en gezelschapsdansen                 
op leuke, toegankelijke muziek.  
 
Vindt u het fijner om alleen te kijken naar het volksdansen onder het genot van een kopje 
koffie/thee, ook van harte welkom! 
 
De dansmiddag  vindt plaats in gemeenschapshuis D’n Oesterham  
 
Ervaar hoe vrolijk u wordt van dansen en neem gerust  
uw partner, buurman/vrouw, vriend-(in), kennis mee. 
 
Graag tot donderdag 2 november in D’n Oesterham. 
 
 

           Hobbymiddag:  
Vazen/potten bewerken met muurvuller 
 
Datum:  maandag 23 oktober en 
  maandag 6 november 
Aanvang: 13.30 uur 
Opgave:  uiterlijk vrijdag 20 oktober bij Tonny Duijn, email:  
 secr.kbo.oostrum@hotmail.com, tel. 584396 
Meenemen: 2 kleine vazen of 1 grote (20 – 25 cm.),                  
  verfkwast of afwasborstel 
 
Onder leiding van Maria v/d Boogaard gaan we op 2 maandagen vazen oppimpen tot prachtige vazen in 
betonlook. Maximum aantal deelnemers: 15. We vragen een onkostenvergoeding voor het materiaal. 
 
Wilt u liever kaarten maken, breien, haken of gezellig een kopje koffie drinken, u bent van harte welkom.  
 
Kom vrijblijvend naar de Watermolen.  
 
Wij zien u graag  maandag 23 oktober.  





 

 

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

 
 

Vrijdagmiddag 17 november  

1 tegen 100 
voor alle leden van de KBO Oostrum 

Tijd: 14.00 uur – 16.30 uur 
Locatie: de Watermolen 

 

 
 

 

 

 

• Samen zijn onder het genot van koffie / thee met iets lekkers. 

• Spel: 1 tegen 100 met vragen, die iedereen kan beantwoorden. 

• Gezellige afsluiting. 

 

Kom op 17 november naar de Watermolen! 
 

Bestuur KBO Oostrum 

 

 

 

Opgave: vóór 12 november bij Joop Bus,                                
tel.584496 of per mail: joopbus@home.nl 





DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
Exotisch fruit 
 
 
Datum:  donderdag 26 oktober 2017 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang:  20.00 uur. 
 

                                                    
    
Wat is dit?                           Wat kan ik ermee?                                   Hoe eet ik dit? 
 
 
Louis Elemans uit Milsbeek komt ons die avond van alles vertellen over exotisch groente en fruit. 

Natuurlijk kunnen we ook van alles proeven. 

Na afloop kan buiten de groente en het fruit, ook 
het boekje dat hij hierover heeft geschreven, 
gekocht worden. 

Laten we ons verrassen! 

 

 

 

 

 

 
 IVN Paddenstoelenexcursie 
 
 

Op zondag 22 oktober organiseert IVN Geijsteren-Venray een paddenstoelenexcursie. Deze excursie onder leiding van 
paddenstoelenkenner Gerard Kompiet start om 10:00 uur bij de parkeerplaats van de voormalige voetbalvelden van 
Geijsteren (Oostrumseweg 34). Deelname is gratis. Vergeet niet uw fototoestel mee te nemen. 
 

Hoewel er praktisch het hele jaar door wel 
paddenstoelen voorkomen, is de herfst natuurlijk de 
beste tijd om ze te bekijken. Voor wie meer van 
paddenstoelen wil weten of zijn kennis nog eens wil 
opfrissen, organiseert IVN-Geysteren-Venray ook dit 
jaar een paddenstoelenwandeling en wel op het 
landgoed Geysteren.  
Dit gevarieerd bosgebied staat bekend om zijn rijkdom 
aan paddenstoelen. Paddenstoelen hebben altijd tot 
de verbeelding gesproken. Omdat men vroeger de 
herkomst ervan niet kon verklaren, werd er al gauw 
gedacht aan heksen, duivels en tovenaars.  
Dit vind je nog steeds terug in namen als 
heksenboleet, heksenkring, duivelsei, etc. 
Tegenwoordig is wel al veel over paddenstoelen 
bekend. Zo weten we dat een aantal soorten nauw 
samenleeft met bomen/struiken.                                      

 

Hierbij is sprake van een win-win-situatie, want zowel de betreffende paddenstoel als de boom of struik worden daar 
beter van. Andere soorten breken dood of levend organisch materiaal af en spelen dus een belangrijke rol bij de 
recycling van voedingsstoffen 
 
 





STICHTING HISTORISCHE KRING OOSTRUM EN SPRALAND 
Fraai boek over de dertien Venrayse kerkdorpen 
Op vrijdag 27 oktober a.s. vindt in Zaal 7 van Hotel Asteria aan de Maasheseweg 80A in Venray de presentatie                                     
plaats van een heel bijzonder boek over de Venrayse kerkdorpen.                                                                                                                              
Het is deel 1 van de tweedelige uitgave ‘Venray tussen Peel en Maas’ dat in nauwe samenwerking met het                                                     
Historisch Platform Venray uitgegeven wordt door Pictures Publishers uit Wijk en Aalburg onder redactie van vier                        
personen uit de gemeente Venray: gemeentearchivaris Paul van Meegeren; Jan Strijbos; Koos Swinkels; Peter Teeuwen.                        

In het omvangrijke boek komt de geschiedenis van de Venrayse dorpen                 
aan bod, maar is er eveneens veel aandacht   voor het heden.                                     
Tal van schitterende foto’s geven een prachtig beeld van de dorpen                            
vroeger en nu.                                                                                                                                
De lezer krijgt van elk dorp een inkijk van wat karakteristiek is voor                            
dat dorp. Het bloeiende verenigingsleven, de idyllisch gelegen plekjes,                            
de historische elementen, de bijzondere beroepen, de weergaloos                     
mooie natuur en de prachtige kerkgebouwen met hun kunst- en 
beeldenschat. Te veel om op te noemen en dat alles op kunstzinnige                    
wijze in beeld gebracht door enkele vakkundige fotografen.                                      
Veel foto’s zijn gemaakt door oud-Venraynaar Frans Jansen (75)                       
van uitgeverij Pictures Publishers.  

 

Hij volgde aan de kunstacademie een opleiding als vormgever en fotograaf en zijn creativiteit en kunstzinnigheid zijn                                      
in het boek terug te zien in de fraaie vormgeving en de honderden schitterende foto’s.                                                                                             
Het is dan ook meer een kijkboek dan een leesboek, alhoewel we dan eigenlijk de verschillende auteurs uit de dorpen                             
te kort doen. Zij schreven elk in hun eigen stijl met veel enthousiasme over hun geliefde dorp en samen met de                          
historische en hedendaagse foto’s en een bevlogen voorwoord van burgemeester Hans Gilissen is het een uniek boek 
geworden.  
                                                                                                                                                                                                                                               
Het lijvige boek telt 404 pagina’s, 622 illustraties waarvan enkele uitslaand, een uitvouwbare Tranchotkaart,                                                  
alles afgedrukt op kwaliteitspapier, heeft een harde kaft en een formaat van 24 x 32 centimeter.                                                                  
Het boek kan nu al gereserveerd worden via www.picturespublishers.nl en is vanaf 27 oktober te koop in de Venrayse 
boekhandel. De prijs tot 1 januari 2018 bedraagt € 49,50. Na de jaarwisseling kost het boek € 59,50.                                                               
De via internet gereserveerde en betaalde boeken kunnen op dinsdag en donderdag worden afgehaald in de studiezaal                  
van het gemeentearchief (gemeentehuis Venray). 
De presentatie van dit bijzondere boek begint op vrijdag 27 oktober om 15.30 uur en iedereen is welkom in Asteria.  



Stap over
en krijg € 50 cadeau*

Van de Mortel
Pastoor Wijnhovenpark 5-7
5801 BZ Venray
T 0478 584 888
E info@vande-mortel.nl
I www.vande-mortel.nl
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SVO VOETBAL 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 14 oktober 2017    
GFC'33 JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 3 - 1  
S.V. Oostrum JO17-1 ST Sporting S.T./SVEB JO17-1G 1 - 6  
S.V. Oostrum JO15-1 ST RKDSO/DEV-Arcen JO15-1 0 - 6  
ST Sparta'18/Kronenberg JO15-4 S.V. Oostrum JO15-2G 2 - 6  
S.V. Oostrum JO13-1G Hegelsom JO13-1 2 - 2  
GFC'33 JO13-2G S.V. Oostrum JO13-2 9 - 0  
S.V. Oostrum JO11-1 SV Venray JO11-5G 12 - 0 Speler van de week Sam Swaghoven 
SV Venray JO11-8G S.V. Oostrum JO11-2 2 - 12  
S.V. Oostrum JO11-3G SVOC'01 JO11-2 0 - 16 Speler van de week Gijs van Berkel 
S.V. Oostrum JO9-1 Ysselsteyn JO9-1 11 - 1  
S.V. Oostrum JO9-2 SVOC'01 JO9-1 6 - 12  
S.V. Oostrum JO8-1 GFC'33 JO8-1 6 - 7 Speler van de week Sven Luijendijk 
S.V. Oostrum JO8-2 ST HRC'27/Stormvogels'28 JO8-1 8 - 5 Speler van de week Luuk Laurensse 
    
    
Programma    
 
zaterdag 21 oktober 2017    
ST Volharding/Sambeek JO15-2 S.V. Oostrum JO15-1 11:30  
S.V. Oostrum JO9-1 Liessel JO9-1 11:00  
SV United JO8-2 S.V. Oostrum JO8-3 11:00  
    

Senioren    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 14 oktober 2017    
S.V. Oostrum Vet V.V. Holthees 3 - 2  
zondag 15 oktober 2017    
SVEB 1 S.V. Oostrum 1 1 - 2  
Melderslo 2 S.V. Oostrum 2 9 - 1  
Wittenhorst 7 S.V. Oostrum 3 5 - 1  
S.V. Oostrum 4 Hegelsom 3 8 - 2  
S.V. Oostrum 5  Volharding 5 1 - 6  
S.V. Oostrum VR1 America VR1 1 - 3  
    
Programma    
 
zaterdag 21 oktober 2017    
S.V. Oostrum Vet SVV Vet. 17:00  
zondag 22 oktober 2017    
S.V. Oostrum 1 Melderslo 1                      14:30   Wedstrijsponsor:   Keurslager Biermann - v.d. Eijnden 
 
 



PERSBERICHT 

 
Zorgboerderij 'De Haam' vanaf november ook op zaterdag open 
 
In Veulen ligt het agrarisch familiebedrijf van Familie Janssen. Zij combineren het houden van vrije uitloop kippen 
bekend van “het Vriendelijkste ei van Nederland” met labrador en teckel kennel Janslust, een grote kudde schapen 
die o.a. ingezet wordt bij natuurbeheer én een zorgboerderij. Al bijna 13 jaar bieden Gerdie en Annerie Janssen 
dagbesteding aan onder de naam 'Zorgboerderij De Haam'. De cliënten zijn veelal zelfstandig wonende ouderen die 
ondersteuning nodig hebben wegens ouderdom, sociaal isolement, ziekte of handicap. Nadat een flinke verbouwing 
afgelopen zomer gaan de openingstijden van de zorgboerderij uitbreiden: de cliënten kunnen vanaf 1 november ook 
op zaterdagen terecht. 

Annerie en Gerdie Janssen zijn samen 
verantwoordelijk voor Zorgboerderij ' 
De Haam'.                                                             
Met behulp van professionele 
medewerkers, stagiaires en 
vrijwilligers wordt er inclusieve zorg 
aangeboden. Familie Janssen ziet het 
als een grote meerwaarde voor de 
cliënten én eventuele mantelzorgers 
dat de zorgboerderij ook op zaterdag 
open is. Annerie:  “De dagen van onze 
cliënten kunnen beter verdeeld 
worden over de week. Het weekend 
wordt onderbroken waardoor de 
draagkracht van de mantelzorgers 
beter in evenwicht is.” 
 

Zorgboerderij 'de Haam' staat voor deskundigheid en menselijke begeleiding waarbij respect, ontspanning, gezelligheid 
en herkenbaarheid voorop staat. Annerie: “Er heerst een sfeer van openheid bij ons waardoor onze cliënten zich zeer 
welkom, veilig en vertrouwd voelen. Binnen 'De Haam' wordt ieder mens gerespecteerd en door medewerkers 
ingespeeld op de mogelijkheden van onze cliënten. Hierdoor kunnen wij betere persoonlijke ondersteuning bieden bij 
het maken van zijn of haar keuzes”.  
 
Het uitgangspunt van Zorgboerderij ' De Haam' is daarom dat iedereen die iets kan en wil doen, hiervoor de 
mogelijkheid krijgt. Op de boerderij van familie Janssen kunnen de cliënten alle seizoenen volop beleven door middel 
van het ervaren en genieten van de buitenlucht, de dieren en de omgeving. “Niets moet, alles mag!” vult Gerdie 
enthousiast aan. “Op onze boerderij gebeurt altijd wel iets, wat de cliënt thuis weer kan vertellen. Dus neem gerust 
eens contact met ons op voor meer informatie. Ook mensen die vrijwilligerswerk zoeken of studenten die een opleiding 
in de zorg volgen zijn van harte welkom!” 
 
Meer informatie: www.dehaam.nl / info@dehaam.nl 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

Winterviolen 
Groot en kleinbloemige 

 

Groente planten 
Voor de winterteelt 

 

Vaste planten 
Diverse soorten voor de tuin 

 

Grote Buxus 
Diverse soorten en vormen 

Pot gekweekt 
 
 

Jan.voesten@hotmail.com 
Rouwkuilenweg 29 Ysselsteyn 

Mobiel 06-57677918 
 

 

       MELDERSLO 2   - OOSTRUM  2 

 

 

Oostrum geeft wedstrijd compleet weg tegen Melderslo 

Na een week van volle bak trainen stond op 15 oktober de wedstrijd tegen Melderslo op het programma.                                   
Vooraf werd ons duidelijk gemaakt dat deze wedstrijd gewonnen MOEST worden. Het bleek namelijk een collegiale 
titanenstrijd tussen de heren leiders van beide partijen. Na een goed begin van Oostrum 2, waarin er niet heel veel 
kansen te noteren vielen, kwam het eerste echte gevaar van Melderslo na ongeveer 20 minuten spelen.                                    
Een uitdraaiende corner werd ingekopt en vlak voor de lijn door een speler van Melderslo nog van richting veranderd 
waardoor de bal tegen de touwen ging. Nog geen twee minuten daarna werd er vergeten dat een bal aangenomen kon 
worden waarna een simpele een twee volgde en de 2-0 op het bord kwam te staan. Een grote domper voor Oostrum, 
aangezien we het betere van het spel hadden.  

Na wat halve kansen over en weer, werd vlak voor rust de bal op de stip gelegd door gelegenheidsscheidsrechter  
Patrick Verrijdt, en mocht uitgerekend de keeper van Oostrum aanleggen vanaf elf meter. Deze werd onberispelijk 
binnen geschoten waardoor met een redelijk positief gevoel de kleedkamer werd opgezocht voor de rust.                                       
Na rust werd de wedstrijd wederom goed hervat door Oostrum alleen tot echte kansen leidde dit niet, en toen eenmaal 
de 3-1 viel na een twijfelachtige strafschop – binnen of buiten de zestien was lastig te zien – en de 4-1 nog geen minuut 
later viel door dom balverlies op het middenveld was de wedstrijd gespeeld. De kopjes gingen hangen en het was dan 
ook wachten op een grote nederlaag. Het vijfde, zesde, zevende, achtste en negende doelpunt volgden elkaar in vlot 
tempo op wat leidde tot een eindstand van 9-1. Ja, u leest het goed, 9-1! Excuses kunnen gezocht worden maar we 
zullen echt in de spiegel moeten kijken, want de enige reden dat dit zo uit de hand gelopen is, zijn wij zelf.                      
Volgende week is er geen wedstrijd, maar over twee weken wacht SVEB 2 weer.                                                                                   
Reden genoeg om daar in ieder geval een goed resultaat te boeken, de manier waarop interesseert mij niet.  

 

 



                    Activiteitenkalender   2018 
  

JANUARI  
  
7 Liedjesmiddag (D’n Oesterham) De Karklingel
13 Prinsebal (D’n Oesterham) De Karklingel
13 Start Jubileumjaar (100 Jaar) Harmonie
18 Jaarvergaderig & Kienen Zijactief
21 Jeugdprinsebal De Karklingel
27 Klingelbal (D’n Oesterham) De Karklingel
27 Snerttoernooi TCO
  

FEBRUARI  
  
1 Carnavalsavond KBO
2 Receptie Jeugdprins De Karklingel
3 Krantverkoop De Karklingel
4 Receptie Prins De Karklingel
10_13 Carnaval De Karklingel
21 Muziekmiddag De Zonnebloem
  

MAART  
  
4 Rommelmarkt Harmonie
14 Quiz (Smakt) Zijactief
17 Lentetoernooi TCO
20 Jaarvergadering KBO
21 Anturiumkwekerij Peelen De Zonnebloem
28 Anturiumkwekerij Peelen De Zonnebloem
  

JUNI  
  
27 Kasteeltuinen Arcen De Zonnebloem
  

AUGUSTUS  
  
22 ????????????????????? De Zonnebloem
  

OKTOBER  
  
24 Edah museum Helmond De Zonnebloem
  

NOVEMBER  
  
3 Evenement (100 jaar) Harmonie
  

DECEMBER  
  
19 Kerstviering De Zonnebloem



                      Activiteitenkalender   2017 
  

OKTOBER  
  
20 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
23 Knutselen KBO
26 Excotisch fruit Zijactief
27 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
29 Mini Maestro Harmonie
30 Computeren KBO
  

NOVEMBER  
  
2 Themamiddag KBO
3 Parochievrijwilligersavond in de Bowling              Parochie
3 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
4 Herfsttoernooi TCO
6 Knutselen KBO
7 Lezing: Homeopathie Zijactief
8 Equestrian  Centre De Peelbergen  De Zonnebloem
9 Algemen Ledenvergadering Roermond Zijactief Roermond
10 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
10 Jaarvergadering “Back in Time De Karklingel
12 Hobbybeurs KBO
13 Computeren KBO
14 Kienen KBO
17 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
17 1 tegen 100 KBO
20 Knutselen KBO
21 “Verstand op nul” Documentaire (Ruud Lenssen) Zijactief
24 Zitting De Karklingel
25 Zitting De Karklingel
26 Intocht Sinterklaas 
27 Computeren KBO
  

DECEMBER  
  
4 Knutselen KBO
11 Computeren KBO
12 Presentatie “Voedselbank” Zijactief
12 Kienen KBO
14 Kerstviering KBO
16 Kerstconcert (Leuen & Oostrum) Harmonie
20 Kerstmiddag De Zonnebloem
21 Kerstavond Zijactief
  



CV DE karklingels

met veel verschillende acts, 

dans, buuts en muziek van eigen bodem 

+ 

winnaar liedjesmiddag 2017

Verkoop leden: Zondag 5 november tussen 15:00 en 17:00 - ’t Allemanscafé

 (maximaal 4 kaarten p.p. voor leden mee te nemen)

Vrije verkoop: Zondag 12 november tussen 15:00 en 17:00 - ‘t Allemanscafé

ZITTING  2017

KARKL INGELS

Vrijdag 24 november
Zaterdag 25 november

Zaal open: 19:15 uur
Aanvang: 19:45 uur


