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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 3 aug. 9.30 uur: Hoogmis          

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

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                            

 
Wie kan bij mij enkele uren per maand wat huishoudelijk werk verrichten?                                                                                     

Ik zou dat heel erg op prijs stellen.                                                                                                                                    
Kom je ’n keer bij me langs om koffie te drinken en dan kunnen we het samen overleggen.                                    

 
Je kunt mij bereiken via tel. 0478-512823.                                                                                                                  

Alvast bedankt! 
 
 



  
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  Oestrem tot Oostrum” Kerkbestuur/Hist kring
   12 Korentreffen (BIT) AZKompeneej 
   15 Spellenmiddag De Zonnebloem
   16 Herfstwandeling KBO
  18-19 Tentoonstelling: “van Capelle  Oestrem tot Oostrum” Kerkbestuur/Hist kring
   21 Caberetgroep “utovergerdien” ZIJACTIEF
   21 Kienen (BIT) KBO





 COLUMN.

Ramp.

Ik ga U geen verslag doen van de Trieste gebeurtenissen van de laatste dagen. Ik neem aan, dat U 

er veel van heeft meegekregen.

Waarschijnlijk zullen de nabestaanden nog weken of maanden moeten wachten voordat ze definitief afscheid kunnen 
nemen van hun dierbaren.

Het is natuurlijk diep en diep triest wat er gebeurt is. Uit de lucht geschoten worden, het is niet te bevatten.               
De waarschijnlijke daders een zootje  criminele Russen, die nu hun brood verdienen met oorlogvoering. Reken maar 
dat deze, meestal bezopen Russische criminelen goed betaald worden door mijnheer Poetin, de grootste crimineel.

De officiële toedracht is op dit moment, als ik dit schrijf, nog niet bekend, maar alles wijst in een richting.

De opstelling van met name Nederland, is een juiste en een begrijpelijke in mijn ogen.

Eerst de slachtoffers terug en het onderzoek zijn gang laten gaan.

In deze moeilijke situatie  heeft onze minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans zich bijzonder 
onderscheiden. Wat een mens met gevoelens, een echte vader voor de nabestaanden.

Alle respect en waardering  voor deze man. Ik kreeg kippenvel, toen ik toevallig zijn speech live meekreeg bij de 
Verenigde Naties in  New York.

Het was hart verscheurend wat hij daar liet horen, emoties alom.

Maar ook heel Nederland heeft, tot ver buiten de grenzen zelfs,laten zien, waar een klein landje groot in kan zijn.  
Heel Nederland leefde mee met de nabestaanden.

We zijn weer eens een keer met de neus op de feiten gedrukt.

Waarom kunnen we in dit kleine landje niet vaker en meer eensgezindheid tonen. Daar ligt nog een terrein braak.

Blank, zwart of getint laten we eens proberen om meer respect voor mekaar te hebben en wat tolleranter zijn.

Dan zou voor velen het leven weer wat prettiger worden.

O  -  WEE.
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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


