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JULI  
  
   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
   22 Vissen KBO
   23 Kienen (BIT) KBO
   25        Informatie avond Muziek en Ouderen                                        Harmonie en KBO
   26           Thema avond: Oesterham en Watermolen                        ABC
   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 

                      

Zondag 20 juli 9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)           

  jaardienst Marie Janssen-Gommans, 

  Lei Janssen, 

  Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 

familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.           



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

Vissen 
 
Datum: maandag 22 september 2014 
Tijd:  14.00 – 17.00 uur 
Opgave: vóór 12 september bij Joop Bus, Witte Vrouwenstraat 11 te   
  Oostrum, tel. nr. 0478 – 54496, of per mail: joopbus@home.nl 
 
 
Maandag 22 september weer een keertje “Vissen”, 
 
We gaan dit doen met behulp van vrijwilligers van Visvereniging ’t Alvertje in de visvijver aan 
de Wanssumseweg. 
 
Er wordt gezorgd voor hengels, voer, aas, schepnet etc….maar als u graag met eigen hengel 
vist kan dat natuurlijk ook. 
We gaan ervan uit dat ieder op eigen kracht naar de visvijver komt maar indien er voor 
vervoer gezorgd moet worden horen we dat graag ! 
 
Maximaal kunnen er 15 personen deelnemen ! Ook dames zijn van harte welkom. 
 
Er zijn geen kosten aan deze middag verbonden tenzij u met zalm of kabeljauw thuis wilt 
komen…s´maandags staat de vishandel van E. Camps altijd op het dorpsplein. 
 
Opgave graag voor 12 september a.s. met vermelding van naam, adres en 
geboortedatum…dit in verband met het invullen van de dagvergunning.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam: _____________________________________________________________________ 
 
 
Adres:______________________________________________________________________ 
 
 
Geboortedatum:______________________________________________________________ 
 





 

 

Wil jij leren blokfluiten en samen muziek maken? Dat kan in Oostrum! 
 

Je leert spelen op de blokfluit, luisteren naar muziek, spelletjes doen op muziek en 
samen met anderen muziek maken. Plezier staat voorop!  

Het leuke van de blokfluit is dat je er al snel leuke liedjes op kunt spelen. 
 

Na de zomervakantie starten we weer met een nieuwe groep op woensdagmiddag van 
13.00 tot 13.45 uur. Wil je meer weten?  

Neem dan gerust contact op met Sandra Moorrees. Email: s_moorrees@hotmail.com 
 

Ben je enthousiast en wil je je meteen inschrijven? 
Vul dan onderstaand inschrijfformulier in en lever het in bij Leoniek Vermeulen, 

Asselberghsstraat 19 te Oostrum. 
 
 
 
 
Ondergetekende  :………………………………......................................................... 
 
1. Meldt hierbij als toekomstig lid van de harmonie aan zijn/haar* zoon/dochter*: 

 
Naam en voorletters :…………………………………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum  :…………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres   :…………………………………………………………………………………………………. 
 
Postcode en woonplaats :…………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefoon   :…………………………………………………………………………………………………. 
 
E-mail   :…………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Verzoekt hem/haar* als leerling voor de blokfluitgroep aan te melden.  
 

3. Is bereid de verschuldigde kosten wegens lidmaatschap (gratis) en lesgeld (€150,- 
per lesjaar) te betalen op de volgende wijze: 
Ineens of (alleen bij automatische incasso) per half jaar/per kwartaal*. 
 

4. Ondergetekende verleent Harmonie Sub Matris Tutela tot wederopzegging wel/geen* 
machtiging om de verschuldigde kosten periodiek (zie punt 3) van zijn/haar* 
rekening af te schrijven. 
 
Rekeningnummer :…………………………………………………………………………………………………. 
 
Oostrum,    :…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Handtekening  :…………………………………………………………………………………………………. 





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

Leden KBO 
 
Ter herinnering 
 

Het bestuur wil graag aandacht besteden aan leden die langdurig ziek zijn of langer dan 8 
dagen in het ziekenhuis liggen of hebben gelegen. 
 

Hiervoor hebben we jullie hulp nodig.  
 

Is er iemand in uw omgeving ziek of hebt u dit vernomen, geef dit dan aub door aan een van 
de bestuursleden, zodat wij actie kunnen ondernemen. 
 

Verder wenst het bestuur van de KBO u een heel fijne vakantie! 
 
 

Beste leden van de afdelingen voetbal en korfbal van de S.V.O.

Op maandag 1 september a.s. vindt de jaarlijkse ledenvergadering van de Sportvereniging Oostrum plaats.
Tijd: 20.30
Plaats: kantine op het sportpark.
Schrijf alvast op in je agenda, smartphone, tablet, harde schijf,  zodat je er ook bij kunt zijn

            Secretaris SVO







STAY COOL!
MeT de  GRATIS 

VAkgArAge AirCOCheCk

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

kijk voor al onze acties & diensten op: 

GOMMANS EN DE WIT

Gezellenbaan 8  |  5813 EA Ysselsteyn  |  T 0478 541945  |  info@gommansendewit.nl

WWW.VAKGARAGEGOMMANSENDEWIT.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden, trekhaken

Accessoires

Leasing

Schadeherstel

Vakgarage Autoverzekering

Vervangend vervoer



COLUMN

Teamspirit

Wekenlang van spanning, worden we wereldkampioen of worden we het niet?

Niet dus. Maar dat wil niet zeggen dat Nederland is afgegaan. Integendeel.

Volgens Louis van Gaal hebben we ons doel bereikt: bij de laatste vier eindigen. Dat is gebeurd.

Liever wereldkampioen , maar goed…., je kunt niet meer als je kunt.

Kwaliteit houdt op een gegeven moment op, en dan komt genialiteit om de hoek.

Ik hoor het de coach zeggen in een van zijn interviews: “Ik ben overmand door genialiteit“.

Er zijn zoveel superlatieven over de tafel gegaan, ik zal ze U besparen. Ik neem aan, dat U er ook verschillende ge-
hoord hebt, want U was toch ook een van die 9,2 miljoen kijkers.

Louis predikte het gezin en dat heeft hij ook enkele keren laten zien. Betere prestaties als het gezin in de buurt is.

Bij een van de interviews had Robin van Persie zijn dochtertje op de arm. Aan haar werd ook gevraagd hoe papa ge-
speeld had. Het antwoord was ja natuurlijk, met daarop direct de mededeling:

“Papa ik heb de broek nat“. Maar dat zal papa ook wel gehad hebben, denk ik.

Als ik deze column schrijf, weet ik nog niet of Nederland derde of vierde wordt.

Een ding is zeker, Duitsland zal ons niet verslaan. Geen nachtmerries dus achteraf.

We kunnen met opgeheven hoofd zeggen…. ALLES IST VORBEI….

Ik ben door  Der Spiegel gevraagd om een column te schrijven voor hen als Duitsland verliest.

Dat zal, denk ik, niet gaan gebeuren.

O  -  WEE.

Verenigingsnieuws LR en PC Nobel Oostrum

Vrijdag 4 juli behaalde Bianca Enders met haar paard Zolena een 5e prijs in de klasse M-springen in de 
Mortel. Op zondag 6 juli verscheen deze combinatie tevens aan de start tijdens een wedstrijd in Horst,  
waar ze een 7e prijs behaalden in het M-springen progressief.
Op zaterdag 12 juli nam Marloes van Rattingen deel aan een wedstrijd in Helden-Panningen. 
Er werd gestreden om de Fokkersbokaal, een wedstrijd georganiseerd door het KWPN, speciaal voor 
Limburgs gefokte paarden. Marloes behaalde daar met haar paard Viona D een 10e plaats bij het springen. 
De trotse fokker van Viona D, de heer H. Gellings uit Merselo mocht tevens een prijs in ontvangst nemen.                              

Van harte gefeliciteerd!



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


