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JUNI  
  
   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
   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
   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
  



 

Het telefoonnummer van Pastoor A. Keller, 
Mgr. Hanssenstraat 20, is 851146.                               
In verband met tijdige publicatie in het 
Oostrum’s Weekblad en Peel & Maas                      
dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 10.00 uur 
op te geven bij kerkbestuurslid                                     
Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6, tel. 584031 

ZATERDAG 28 Juni 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

22 juni 10.00u. Repetitie orkest
23 juni *  Geen repetities jeugdorkest en orkest
25 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

                      

   Zondag 22 juni  9.30 uur: Hoogmis                                   
 (Gemengd Koor)  

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

   15.30 uur: Doop van Fenna Hermans   

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                



DE REIS IN SEPTEMBER NAAR FRIESLAND GAAT DOOR!! 
 
Helaas zijn er nog enkele plaatsen vrij, maar we hebben toch besloten om die mooie reis door te laten gaan. 
(Vanwege de aantallen hebben we de reissom wel met € 10.00 moetEn verhogen) 
Binnenkort ontvangt iedereen rechtstreeks bericht van Ghielen en gelieve zo spoedig mogelijk daarop te 
reageren. Voor eventueel meer informatie kunt u terecht bij Leny Tromp, 589033 en bij haar kunt u zich ook nog 
aanmelden. 





 

 
 

Wij zoeken jou! 
Wandelgroep begeleiden 
Het mooie weer is weer in aantocht. 
Binnen Stevig wonen enkele mannen en vrouwen met een lichte verstandelijke beperking, die graag af en toe 
zouden gaan wandelen. 
Vind jij het leuk om samen met je vriend, buurvrouw of een andere vrijwilliger een wandelclubje op te zetten? 
Bel voor informatie Ger Gooren tel: 06-43114741 
 
Mantelzorger van dementerende ondersteunen. 
Heb jij 1x per 2 weken misschien enkele uurtjes tijd om aanwezig te zijn bij een dementerende oudere man. 
Samen de krant lezen, een praatje maken en een wandeling door de tuin? 
De echtgenoot zou er dan even tussen uit kunnen en zo de zorg vol blijven houden. 
Er is een mogelijkheid om een cursus dementie te volgen. 
Voor meer informatie bel met Lilian Spronken tel: 06-52590379 
 

I: www.dezorgondersteuner.nl 

 

Kennis maken met Nederland voor Poolse arbeidsmigranten Poznaj Holandie
De Nederlandse overheid vindt het belangrijk om nieuwkomers in Nederland bewust te maken van wat Nederland 
als ontvangende samenleving verwacht en biedt. Vanuit die visie vindt er een pilot-project plaats genoemd ‘Kennis 
maken met Nederland/ Poznaj Holandie’ waarin de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray 
samenwerken.

In deze pilot krijgen Poolse arbeidsmigranten die ingeschreven staan bij één van deze drie gemeenten de kans om 
deel te nemen aan een serie van vijf kennismakingsbijeenkomsten. Hierin krijgen zij op interactieve wijze informatie 
over hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit en over Nederlandse normen, waarden en gebruiken. Ze krijgen 
de kans om met elkaar ervaringen uit te wisselen, ze kunnen vragen stellen en ze worden bewust gemaakt van hun 
eigen woonomgeving. De bijeenkomsten worden in de eigen gemeente of soms zelf in het eigen dorp waarin men 
woont gegeven.

Er zijn inmiddels ruim honderd aanmeldingen binnen. Er is echter nog plek voor meer deelnemers. 

In Venray  ligt de uitvoering bij Synthese. Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Annie Korstjaans 
a.korstjaans@synthese.nl 0478-517300 of 06-19677708.

Voor direct aanmelden of informatie in het Pools, kunt u terecht bij Monika Brzakala van Viva Polonia, info@
vivapolonia.nl  of 06-16733597.





DE REIS IN SEPTEMBER NAAR FRIESLAND GAAT DOOR!! 
 
Helaas zijn er nog enkele plaatsen vrij, maar we hebben 
toch besloten om die mooie reis door te laten gaan. 
(Vanwege de aantallen hebben we de reissom wel met   
€ 10.00 moeten verhogen) 
Binnenkort ontvangt iedereen rechtstreeks bericht 
van Ghielen en gelieve zo spoedig mogelijk daarop te 
reageren. 
Voor eventueel meer informatie kunt u terecht bij 
Leny Tromp, 589033 en bij haar kunt u zich ook nog 
aanmelden. 

LR en PC Nobel Oostrum

Van 6 tot 8 juni vond de 17e editie van het Ruiterfestijn 
in Meerlo plaats, een 3-daags concours voor paarden 
en pony’s,  georganiseerd  door rijvereniging Rijdt met 
Beleid uit Meerlo.
Op vrijdag 6 juni nam Bianca Enders met haar paard 
Zolena deel aan het springen klasse M. De combinatie 
behaalde een 8e prijs.
OP zondag 8 juni verscheen Marloes van Rattingen aan 
de start in de klasse B springen. Ze behaalde met haar 
paard Sanne een 5e prijs. 

Zaterdag 14 juni reisde Jeanine Huijbers af naar 
Alphen om daar haar paard Zinnya te starten in de 
dressuurklasse ZZ-licht. 
Ze reden 2 proeven en boekten dubbele winst; de 
eerste proef werd gewonnen met 220 punten en 
ook de tweede proef werd met winst afgesloten met 
een totaal van 217 punten.

Zondag 15 juni verscheen Bianca Enders met 
haar paard Zolena aan de start tijdens een 
springwedstrijd in Asten-Heusden.
De combinatie kwam uit in de klasse M-springen en 
behaalde een 4e prijs.

COLUMN

Paschalis

Ik fiets of loop weleens over het terrein van  DICHTERBIJ 
en PASCHALIS. Je ziet dan de ene vernieuwing na de 
andere.

Die bonte huisjes met een hoog afgerasterd 
buitenverblijf. Triest, ik moet er niet aan denken dat je 
daar een van je geliefden zou hebben zitten.

Als ik de huidige situatie vergelijk met de onderkomens 
van enkele tientallen jaren geleden dan constateer ik een 
groot verschil. Veel meer mensen bewoonden toen de 
ruimten gezamenlijk.

Ieder jaar was er wel eens een treffen tussen de 
bewoners en b.v. de carnavalsvereniging ‘De Karklingels’. 
Ik heb me laten vertellen dat men daar naar uitkeek 
en dat er dan feest was tussen de bewoners en de 
carnavalisten. Het ontbrak dan aan niets: drank, 
frikadellen en noem maar op.

Bewoners gingen door het dak, zeker als er ook nog eens 
iemand een carnavalsonderscheiding kreeg voor goed 
gedrag. Hij of zij was genomineerd door het verzorgend 
personeel.

Als ik dan verder fiets en ik kom langs het hoofdgebouw 
Paschalis, dan krijg ik de tranen in mijn ogen. Het ligt 
al lange tijd leeg en het is danig aan het verpauperen, 
zonde.

Ik moest er tijdens een van mijn fietstochtjes een 
keer schuilen voor de regen. Ik stond met de rug 
tegen de muur, waarachter broeder Huybers vroeger 
friet en frikadellen stond te bakken, voor onze 
jeugdvoetballertjes. Die verwennerij is er helaas niet 
meer.

Wanneer gaat er iets met dat gebouw gebeuren?  Toch 
niet slopen hoop ik. Dat zou het volgende monument zijn 
dat ging verdwijnen. Er zijn er al zoveel verdwenen in 
Oostrum.

Een ding is zeker, de stekker is eruit getrokken, want de 
torenklok staat al lange tijd stil op 09.45 uur.
Broeder Huybers moet maar weer eens terugkomen.

O  -  WEE.





 
 
 
 
 
 

 
In juli hebben we vakantie, dus die maand GEEN gezamelijke maaltijd    

 
Voor woensdag 25 juni hebben we voor u het volgende menu samengesteld 

 
Courgette soep 

-------- 
Rijst met kip pilav    

Frisse salade 
-------- 

“ Oranje “ toetje 
 
 
Mochten er mensen zijn die niet zo mobiel zijn ( rolstoel / niet goed ter been ) maar 
toch graag willen aansluiten aan de dis, vermeld het op het inschrijfformulier en wij 
zorgen dat dit geen probleem hoeft te zijn. 
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 juni opgeven 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
         
              Graag tot ziens.      De vrijwillige megjes 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 juni a.s. 
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.   
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  21 juni bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



Feestje!Feestje!
SwimSwimSwimSwimSwimSwimSwimSwimSwimSwimSwimPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartyPartySwim PartySwimSwimSwimSwimSwimPartyPartyPartyPartyParty
Vakantie!Vakantie!

Speciaal voor basisschool-
leerlingen geven we een
bijzonder (zwem)feestje!
Komen jullie ook? Reserveer
dan snel via www.dagjemeerdal.nl

Vakantie!
Feest je mee?

www.dagjemeerdal.nl

Vrijdag 27 juni17.45 - 20.45 uur
Zwemmen bij Aqua MundoDisco met DJ Willem

Inclusief Snackmenu*
Coole Gadget!

Vooraf reserveren is noodzakelijk • niet geldig in combinatie met andere acties 
en/of kortingen • op basis van beschikbaarheid • vanaf 16.00 uur toegang tot 
Aqua Mundo op 27 juni 2014 • exclusief kosten parkeren • Let op: kinderen onder 
de 12 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene • 1 volwassene gratis per 
5 kinderen • Zie overige info & voorwaarden op www.dagjemeerdal.nl
*Snackmenu = kleine friet + kroket of frikandel + kleine frisdrank.

1250,

PRIJS PER PERSOON



JUNI 

JUNI 

VOETVOLLEYTOERNOOI 

3 SPELERS  

LEEFTIJD 15+ 

AANWEZIG 17.30 UUR 

5 SPELERS WAARVAN 1 DAME 

MINIMAAL 15 JAAR OUD 

AANWEZIG 10.00 UUR 

 
OPGEVEN VOOR 14 JUNI:  

ARJAN KEMPEN - 06 22 62 62 38  
ALLEMANSCAFÉ AOSTRUM 

 

ZIN IN EEN SPORTIEF WEEKEND? 

BEACHVOLLEYBALTOERNOOI 




