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JUNI  
  
   17 Fietsdagtocht & Picknick ZIJACTIEF
   19 Wandelen  KBO
   21 Beachvoetvolleybaltoernooi  
   22 Beachvolleybaltoernooi
   27 Zomeravondconcert (Baarlo) AZKompeneej
  
JULI  
  
   2 Picknick (Visvijver) De Zonnebloem
   3 Wandelen KBO
   9  Laatste repetitie (2014/2015) Openluchtconcert AZKompeneej                                       
   17  Wandelen KBO
 22/25  Opluistering Fiets4Daagse Venray AZKompeneej
   26 Jeu de Boules (Met Oirlo & Castenray) KBO
  
AUGUSTUS  
  
   7 Wandelen KBO
   12 Kevelaer (Met Oirlo & Castenray) KBO
   17 Accordionmiddag (Trio Buddinger) BIT
   20 1e Repetitie (seizoen 2014/2015) (BIT) AZKompeneej
   21 Wandelen KBO
  
SEPTEMBER  
  
   4 Wandelen KBO
   6 Ziekendag De Zonnebloem
   6 Nationale Fietsdag (Rabobank) KBO
   6 Opluistering nationale fietsdag (Rabobank) AZKompeneej
   7 - 10 Meerdaagse Reis KBO
   13 Bloemenactie AZKompeneej
   13 - 16 Kermis 
   17 Doe middag De Zonnebloem
   18 Wandelen KBO
   18 Happen & Stappen ZIJACTIEF
   23 Kienen (BIT) KBO
   26-27-28 Optreden in Treis-Karten a/d Moezel (DLD) AZKompeneej
   29 Breifabriek KBO
   30 Ladies Night (Film Roermond) ZIJACTIEF 



ZATERDAG 14 Juni 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

                              
Zondag 15 juni 9.30 uur: Hoogmis (orgelspel)    
 voor alle vaders,         
zeswekendienst May de Hoog-Muyres                      
en jaardienst Jan de Hoog,  

Wim Pouwels, Johan Camps en overleden familieleden,                   
overleden familie Kleuskens-Thoone,                                                                                     
Jos Thielen en Maria Rutten,                                                             
Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,                                    
familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.         

14 juni 09.00u. Inzamelen oud papier
             17.00u. Repetitie slagwerk
15 juni 10.00u. Repetitie koperinstrumenten
             12.45u. Defilé avondvierdaagse Venray
16 juni 18.45u. Repetitie jeugdorkest
  20.00u. Repetitie orkest
18 juni 16.00u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep
  
Agenda
28 juni Inzamelen oud papier
28 juni Try out concert programma Peeltoernooi 
(15.30u.)
29 juni Peeltoernooi orkest



                                                              
 
Secretariaat: Mevr.L.Tromp-Brand,  
Stationsweg 211a, 5807 AB Oostrum 
Tel.: 0478 589033 
E-mail:l.tromp-brand@home.nl 
 
  

Datum: 6 september 2014, vertrek tussen 10.00-11.00 uur 
Opgave: vóór 10 juli !!! bij  Harrie Holtackers, tel. nr. 583803,  
    of Tonny Duijn, tel. nr. 584396,  
    of email: Tonny_Duijn@hotmail.com 

Samen een donatie bij elkaar fietsen tijdens de Rabobank fietsdag. 

Speciaal voor haar leden organiseert Rabobank Horst Venray op zaterdag 6 september 2014 de Rabo Fietsdag. 
Tijdens die dag kunnen leden van Rabobank Horst Venray geld bij elkaar fietsen voor een vereniging die 
meedoet. 

Onze vereniging KBO doet mee aan de Rabo Fietsdag. We kunnen daarmee € 400,- verdienen voor onze 
vereniging. Daarvoor hebben we 25 fietsers nodig. Die fietsers moeten wel lid zijn van Rabobank Horst 
Venray. Op de website van Rabobank Horst Venray kunt u zich zonder extra kosten aanmelden als lid van de 
Rabobank.. Onder "Uw gegevens" in internetbankieren kunnen klanten zien of zij lid zijn van Rabobank Horst 
Venray. 

Als u klant bent bij de Rabobank of uw partner is lid van de Rabobank, betekent dit niet dat 
u automatisch ook lid bent!  

De Rabo Fietsdag wordt een leuke gezellige fietstocht door de omgeving van Horst en Venray. We fietsen 
ongeveer 30 kilometer. Tijdens de route is er van alles te beleven. 

Het dichtstbijzijnde startpunt van de fietstocht is bij de Rabobank in Venray.  

Zie ook de website van de RABO: https://events.rabobank.com/venray/RaboFietsdag2014/ 

De Rabobank wil de namen van de deelnemers ontvangen vóór 10 juli. 

Graag tot ziens op de Rabo Fietsdag op 6 september 2014! 

 

 
 
 
 

Leden KBO,

    Zaterdag 14 juni tussen 13.00 uur en 17.00 uur houdt de Zorgboerderij de Haam ( Lorbaan 10, Veulen)      
 een open dag.

 De Zorgboerderij de Haam, een dagbesteding voor ouderen, zorg(t) voor kracht.





KBO Jeu de boules toernooi 2014 

De KBO afdelingen in de gemeente Venray gaan weer 
hun jaarlijks jeu de boules toernooi organiseren.                                                                 
Er zal gestreden worden om de KBO-RABO 
wisselbeker. In 2013 namen 92 leden hier aan 
deel. In 2013 is deze wisselbeker gewonnen 
door Toon en Liny van Rens uit Heide.                                                                                                                
Het toernooi zal gehouden worden op het 
Speulpark waar de nieuwe bouledrome ligt.                                                                       
Het toernooi zal om 10.30 geopend worden door de 
voorzitter van de Centrale van Ouderverenigingen 
Trudy Eekhout. Het is een 55+toernooi en iedereen 
vanaf 55 jaar is welkom, ook niet leden en leden 
van Ouderverenigingen en leden van de ANBO.                                                                                                                                            
Het toernooi zal op donderdag 26 juni gehouden 
worden. We beginnen om 10.30 uur en iedereen 
dient om 10.00 uur aanwezig te zijn.  Er zal doubletten 
gespeeld worden, twee tegen twee, en ieder team 
speelt 4 wedstrijden. Er zal in 2 poules gespeeld 
worden. De eerste van elke poule spelen de finale tegen 
elkaar om de KBO-RABO wisselbeker. De inschrijving 
is €3.50 per deelnemer en dient met de opgave te 
worden voldaan. Bij de opgave kunt u ook meteen 
opgeven met wie je speelt en samen een team vormt.                                                                                                              
U kunt zich opgeven tot 15 Juni                            
Th. Linskens, Gildestraat 11, Oostrum.                                                                                                    
In de bouledrome kun je broodjes en soep krijgen, 
evenals koffie, thee, frisdrank en bier. Tuinstoelen 
om rond de banen te zitten kun je zelf meebrengen.                                                                                                        
Willen de deelnemers van Venray, Oostrum, 
Leunen, Heide en Merselo zoveel mogelijk 
met de fiets komen en de deelnemers van de 
andere dorpen zo veel mogelijk samen rijden.                                                                                                               
Bij de bouledrome mag niet langs de weg geparkeerd 
worden.

Workshop kokkerellen uit de natuur 
Op maandagavond 16 juni organiseert IVN Geijsteren-
Venray een workshop kokkerellen uit de natuur 
verzorgd door herboriste Madeleine van den Hoek. De 
workshop start om 18:30 uur bij Zorgboerderij Boer 
Hans, Kiekweg 1 in Venray. U kunt zich opgeven tot 
vrijdag 13 juni door €20 over te maken op rekening 
NL36 RABO 0156320339 t.n.v. IVN Geysteren-Venray 
o.v.v. Workshop bloemenpicknick. 

Er groeit nu veel in de natuur en er staat van alles 
uitbundig in bloei. Wat is er mooier dan te gebruiken wat 
gratis voor handen is. Dit moeten we vieren met mooie 
gerechten.

Deze kruidige workshop wordt verzorgd door herboriste 
Madeleine van den Hoek. Met veel enthousiasme en 
passie vertelt zij over heerlijke wilde planten en kruiden 
en begeleidt zij de deelnemers bij het gebruiken ervan. 
Ze werkt met planten rechtstreeks uit de natuur, wat 
voor handen is op het erf van Boer Hans en ze neemt 
een aantal planten uit eigen tuin mee. Denk bijvoorbeeld 
aan “onkruiden” als zevenblad, brandnetel en vogelmuur, 
maar ook aan bloemen als oostindische kers.

Omdat de workshop in de avond plaatsvindt, maken de 
deelnemers lekkere hapjes voor bij de borrel, die echter 
ook als maaltijd of als bijgerecht te serveren zijn. De 
deelnemers krijgen de recepten mee naar huis. Onder 
het genot van een heerlijk (alcoholvrij) kruidendrankje 
en de gemaakte hapjes, wordt er lekker nagetafeld en 
vertelt Madeleine over alles wat eetbaar is.

 GEVRAAGD

 BIDPRENTJES 
  & 
 ANSICHTKAARTEN

 TEL. 077 - 7850361





Stichting Historische Kring Oostrum                       
en Spraland.

Op zaterdag 6 september 2014 organiseert de Rabobank 
Horst Venray  een speciale Rabo Fietsdag.
Leden van de Bank kunnen op die dag geld bij elkaar 
fietsen voor hun vereniging.
Ook de Historische Kring heeft zich aangemeld als 
deelnemer.
Bij een maximale deelname van 40 leden / fietsers kan 
men € 400,00 bij elkaar fietsen voor de verenigingskas.                          
De fietstocht omvat 30 km.
Onze Heemkundevereniging bestaat slechts uit een 
bestuur ( 5 leden ).
Onze vereniging heeft geen inkomsten. Alles is 
vrijwilligerswerk ! Niettemin ontkomen wij ook niet aan 
bepaalde kosten. Denk bv. aan het digitaliseren van 
fotobestanden, archivering en publicaties.
In de overtuiging dat velen in Oostrum de 
Heemkundevereniging een warm hart toedragen, is 
onze vraag aan de leden/fietsers uit Oostrum om de 
Historische Kring  aan te wijzen als het “Goede Doel  “ 
van Uw sponsorfietstocht.
U kunt zich aanmelden voor 1 juli a.s. bij : Jan Janssen, 
Stationsweg 138 A, 5807 AD Oostrum.
Tel. 0478 – 583555; e-mail : jansjong-oostrum@hetnet.nl 

        

 Vrijwilligersprijs Venray 2014
Vrijdag 24 oktober vieren we  voor de 11de keer de 

Dag van de Vrijwilliger 

met een speciaal programma in de theaterzaal van 
de Schouwburg in Venray.

Centraal op deze feestelijke dag staat de prijs voor de 
vrijwilligersorganisatie van ‘t jaar 2014 

€ 500,-- beschikbaar gesteld door de Rabobank 

en de publieksprijs € 250,-- gesponsord door                     
Wonen Limburg

Alle vrijwilligersorganisaties uit Venray en kerkdorpen 
kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Organisaties kunnen zichzelf aanmelden of aangemeld 
worden door derden.

U kunt het aanmeldformulier opvragen/afhalen bij 
Match of downloaden op www.vrijwilligerswerkvenray.nl

Inleveren vóór 25 augustus 2014 o.v.v. 
vrijwilligersorganisatie 2014.

Match Steunpunt vrijwilligerswerk Venray.                    
Marktstraat 8, 5801 BM Venray

 0478-516995 / info@vrijwilligerswerkvenray.nl

 

TE KOOP                                                                             

AARDBEIEN & PEULEN                                                                  

THIELEN                                                                         
ROSMOLENWEG 4                                                            
OOSTRUM 





COLUMN

D – Day

Vrijdagmiddag zat ik te kijken naar de herdenking van D-Day op 6 juni 1944 in Normandië.

Een passende herdenking en natuurlijk voor velen een erg emotionele.

Als je die enkele oud-strijders ziet zitten, die deze verschrikkingen hebben mogen overleven, vraag ik me af hoe zij 
zo’n herdenking beleven. Emoties natuurlijk, maar ook trots en erkentelijkheid.

Het is steeds weer fascinerend als je al die onderscheidingen op hun uniform ziet hangen.

Verdiend en meer dan dat zelfs. Zulke mensen zouden van mij het eeuwige leven mogen hebben. Kerels die vanaf 
hun achttiende een zware last met zich meedragen.

De show die werd opgevoerd, met op de achtergrond die verschrikkelijke oorlogsbeelden, mocht er zijn.

Negentien regeringsleiders, netjes naast elkaar zittend. Vriendelijk tegen mekaar babbelend.

Maar als ze ’s avonds thuis zijn, is de herdenking bij enkelen alweer vergeten en gaan ze weer over tot de orde van de 
dag.

Poetin gaat gewoon verder met “landje pik“, of heeft deze herdenking misschien wat teweeg gebracht, in de zin van 
‘zullen we nu eens eerlijk en menselijk tegen mekaar doen’. Laten we dat maar hopen.

Af en toe probeer ik een link te leggen, tussen bovengenoemde wereldlijke zaken en ontwikkelingen vlak bij huis.

Hiermee bedoel ik de slag om Oostrum, of beter gezegd de slag om Paschalis.

D-day in Oostrum dus. We moeten weer slikken, maar wat krijgen we er voor terug?

Moeten we onze verzekeringen gaan aanpassen, kunnen we onze fietsen nog gebruiken, of kunnen we ze voortaan 
maar beter op stal laten staan.

Dat alles zal duidelijk worden, of niet, na de informatieavond voor alle inwoners.

Als U deze column leest heeft deze avond al plaatsgevonden.

Daarover volgende week meer.

Ik hoop met U, dat we in een veilig dorp kunnen blijven wonen.

O  -  WEE.



OKTOBER  
  
   1 Dag voor de Ouderen (Schouwburg Venray) KBO
   2 Wandelen KBO
   7 Boottocht De Zonnebloem
   7 Keukenkruiden (Lezing door Bea Geurts) ZIJACTIEF
  11-12 Tentoonstelling: “van Capelle tot Oestrem” Kerkbestuur/Hist kring
   12 Korentreffen (BIT) AZKompeneej 
   15 Spellenmiddag De Zonnebloem
   16 Herfstwandeling KBO
   21 Caberetgroep “utovergerdien” ZIJACTIEF
   21 Kienen (BIT) KBO
  
NOVEMBER  
  
   6 Babbeltrucs KBO
   7 Jaarvergadering (20.11) BIT CV De Karklingels
   6 Wandelen KBO
   11 Heel Zijactief bakt ZIJACTIEF
   13 Algemene Ledenvergadering Roermond ZIJACTIEF
   18 Kienen (BIT) KBO
   20 Wandelen KBO
   21 Zitting (D’n Oesterham) CV De Karklingels
   22 Zitting (D’n Oesterham) CV De Karklingels
   25 Oudermishandeling (Lezing, Roermond) ZIJACTIEF
  
DECEMBER  
  
   4 Wandelen KBO
   9 Kienen (BIT) KBO
   9 Kerststukjes maken (Met Martine Weijs) ZIJACTIEF
   10 Kerstmiddag De Zonnebloem
   ? Kerststukjes maken (De Watermolen) KBO
   16 Kerstavond ZIJACTIEF
   17 Kerstviering (D’n Oesterham) KBO
   18 Wandelen KBO

 
OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING! 
GIGANTISCHE OPRUIMING AAN ZOMERPLANTEN! 
ACTIE  zaaigeraniums NU € 0,25 surfinia s NU 0,50 
PERKPLANTEN ACTIE NU 12 stuks voor 1,50 
DAHLIA S NU 0,25, gazania s NU 0,40. 
ALLES NU MET 50% KORTING. OP=OP OP=OP 
BIJ ELKE AANKOOP NU 12 vlijtige liesjes GRATIS 
ALLES MET 50% korting en zolang de voorraad strekt 
OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING 
KWEKERIJ DE LIFRA LORBAAN 12A,VEULEN 
open ma t/m vr 9:00 t/m 17:00 zaterdags t/m 16:00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het weekend van 21 en 22juni aanstaande is er weer het jaarlijkse beachvoetvolley/volleytoernooi. 
Kortom: zin in een gezellig en sportief weekend? 
Geef je dan nu alvast op! 
 
 
Op zaterdag 21 juni is het beachvoetvolleytoernooi. 
Een beachvoetvolleybalteam bestaat uit 3 personen. 
Het inschrijfgeld op zaterdag bedraagt: € 15,= 
Het maximale aantal teams voor het beachvolleybal is 8 teams 
 
 
Op zondag 22 juni is het bechvolleybaltoernooi. 
Een beachvolleybalteam bestaat uit 5 personen (waarvan 1 dame in het veld). 
Het inschrijfgeld op zondag bedraagt: € 30,= 
Het maximale aantal teams voor het beachvolleybal is 24 teams 
 
 
(deelnemen aan beide toernooien mag!!) 
 
Iedereen vanaf 15 jaar mag aan dit toernooi deelnemen. 
 
Wil je je team alvast opgeven? 
 
Dat kan bij: 
Arjan Kempen, 06-22626238 óf bij het Allemanscafé 
 
Verdere informatie over het programma volgt over een aantal weken, maar noteer 21 en 22 juni 
2014 alvast in de agenda. 
 

VC ’t Vat en CV de Karklingels 

 




