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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



 

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 27 juli 9.30 uur: Hoogmis (orgelspel)          

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

ZATERDAG 26 Juli 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ



 
 

Schemerwandeling  
 
Op donderdagavond 24 juli organiseert IVN Geijsteren-Venray een schemerwandeling rondom Wanssum.                       
Deze avondwandeling start om 20:30 uur bij de parkeerplaats van het sportpark in Wanssum en duurt 2 uur. 
Deelname is gratis.  

 
Als de schemering invalt  en het licht verdwijnt, verandert van alles in de natuur. Dieren die overdag actief zijn, maken 
zich op voor de nacht. Veel vogels zingen nog een laatste avondserenade en komen dan tot rust. De nachtdieren 
daarentegen, zoals (vleer)muizen, nachtvlinders en dassen, worden actief en gaan, beschermd door het donker, op zoek 
naar voedsel. Tijdens de schemerwandeling onder leiding van twee IVN-gidsen is er aandacht voor deze veranderingen 
in de natuur. De deelnemers zullen bovendien ervaren dat hun ogen en oren zich geleidelijk aanpassen aan de overgang 
van licht naar donker.  
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Beugelen in Oirlo.  
 
U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de KBO 
 
In veel dorpen is er geen beugelmogelijkheid. In Oirlo is een beugelbaan bij Wim Zanders, Bremmenkamp 
waar ook gebruik van kan worden gemaakt door omringende dorpen. 
 
Er wordt gebeugeld op dinsdagmiddag en op dinsdagavond.  
 
Per middag of avond wordt 2 euro betaald en hiervoor krijgt men ook nog 2 x koffie. 
 
Voor meer info kan men terecht bij Rini Steeghs, tel. 06-26780806. 
 
 
 





COLUMN

Scooters

Venray maakt zich zorgen om de scooter overlast door jongeren.

Een getinte jongere wordt tegenwoordig al snel aangekeken als een scooter- of fietsendief.

Vaak terecht, maar soms ook niet.  Niet iedereen die op een scooter rijdt, mag je daarvan verdenken.

Maar, dat er in Venray extreem veel gestolen scooters rondrijden zegt wel wat.

Er zullen scooters bij zitten, die op een legale manier zijn aangeschaft. Maar ik denk ook, dat er velen betaald zijn met 
geld van verkochte gestolen fietsen.

Dat is een ramp in Venray. Je fiets staat nergens meer veilig.

De politie kent het probleem maar al te goed, maar kan er weinig aan doen, mede door de beperkte capaciteit.                    

Ze vragen dan ook aan de burgers om medewerking door kentekens door te geven, als men daartoe toevallig in staat 
is.

Doe dat in ieder geval niet, als er een legertje hangjongeren in de buurt staat. Je loopt een groot risico, want de 
bendes schrikken nergens voor terug.

Die hangplekken zijn bij de politie bekend, daar zou dus juist meer toezicht mogelijk moeten zijn.

Een lokfiets helpt ook wel eens. Misschien moeten er wel undercovers ingezet worden.

Het schijnen diverse bendes in Venray te zijn, die daar mee bezig zijn, het zijn geen enkelingen.

Als je een scooter van 300 tot 400 kg op de huiszolder verbergt en via de vlizotrap naar boven moet brengen, kun je 
dat niet alleen. Hoe is het mogelijk, dat je dat als ouder toestaat. In  mijn ogen is dan iedereen in de directe omgeving 
crimineel.

Niet alleen diefstal van scooters is een probleem, ook het gebruik ervan. Stoer doen en gevaarlijke situaties creëren. 

Ook daar moet veel effectiever tegen worden opgetreden.

Politie doe je best en verlos ons van de scooter ellende.

O  -  WEE.



Verstelwerk Oostrum
Naaiwerkzaamheden met een
creatief oog voor oplossingen

Maureen van Erp
Coupeuse

Goetzenhof 23
5807 CC Oostrum

0478-515 544 / 06-1378 6578
jgm.achten@home.nl

Openingstijden:
Ma - Wo:        9.00 - 13.00 / 18.00 - 20.00 uur
Di - Do - Vr:  9.00 - 15.00 uur
buiten deze tijden op afspraak



JULI  
  
   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
  

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
  



 

 

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  :…………………………………………………………………………………………………. 
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Bedevaart Kevelaer (met Oirlo en Castenray) 
 
Datum:  dinsdag 12 augustus 2014 
Aanvang H. mis: 15.00 uur in de biechtkapel in Kevelaer 
Vertrek met de fiets: voor de lange fietstocht: 10.50 uur bij de Oesterham 
   voor de normale afstand fietstocht: 13.00 bij de Oesterham 
Vertrek met de auto:14.00 uur bij de Oesterham 
Eigen bijdrage: € 3,- per persoon (incl. 1 koffie/gebak)  
Opgave:  via onderstaand strookje t/m donderdag 7 augustus 2014  
   bij Nelly van Soest, Geeststraat 9, Oostrum  
 
 
Op dinsdag 12 augustus gaan we naar Kevelaer met de KBO leden van Oirlo en Castenray. 
De Heilige Mis begint om 15.00 uur. De zang wordt verzorgd door het Gemengd Koor. 
Aansluitend gaan we koffie drinken in het klooster. 
 
Degenen die met de auto gaan, vertrekken om 14.00 uur bij de Oesterham. Medepassagiers 
worden vriendelijk verzocht € 2,50 te betalen aan de chauffeur in verband met de hoge 
benzineprijs.  
Vertrek met de fiets: zoals hierboven vermeld. De lange route is 35 km. Onderweg rusten we 
om te picknicken met door u zelf meegenomen broodjes en drinken. 
 
Wilt u bij uw opgave doorgeven of u met de fiets of auto gaat en of u een auto tot uw 
beschikking heeft.  
 
Aub de eigen bijdrage bij onderstaand strookje voegen. 
 
Graag tot ziens op 12 augustus! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bedevaart Kevelaer, dinsdag 12 augustus 
 
Naam:______________________________________________________________________ 
 
Aantal Personen en 
bedrag______________________________________________________ 
 
Met  fiets lange afstand  /met de fiets korte afstand / auto   
(doorstrepen wat niet van toepassing is). 
 
Eigen auto  ja/nee (doorstrepen wat niet van toepassing is). 



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

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


