
 7  Augustus 2014
32

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 

ZATERDAG 9 Aug 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

                      

Zondag 10 aug. 9.30 uur: Hoogmis (orgelspel)           

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



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
  
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





Wandeling ’t Ham 
Op zondag 10 augustus organiseert IVN Geijsteren-
Venray een wandeling in natuurgebied ’t Ham.  Deze 
wandeling start om 9:30 uur bij de kleine parkeerplaats 
aan de Hesselenweg in Horst. Deelname is gratis. 

’t Ham en de aangrenzende Reulsberg vormen een zeer 
afwisselend en kleinschalig natuurgebied met een grote 
variatie aan planten en dieren. ’t Ham wordt doorsneden 
door de Groote- of Molenbeek die weer mooi in het 
beekdal meandert. Er komen veel soorten vogels voor en 
ook de bever heeft het beekdal inmiddels ontdekt. Aan 
de oostkant van het beekdal zijn tijdens de laatste ijstijd 
stuifduinen afgezet. Op deze stuifduinen, die nu bekend 
zijn onder de naam Reulsberg, is in de vorige eeuw 
bos aangeplant. Kortom: ’t Ham en de aangrenzende 
Reulsberg zijn een bezoek zeker waard.

Thema-avond Alzheimer Café Venray

Op maandag 11 augustus 2014 is het Alzheimer Café 
Venray weer open.

Het café is een maandelijkse informele bijeenkomst waar 
mensen met dementie, familieleden, hulpverleners en 
andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen 
sfeer kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen 
en te leren over dementie en aanverwante thema’s.

Het thema van de avond is:

Vakantieprogramma

Het Alzheimer Café Venray vindt plaats in De Kemphaan, 
Kennedyplein 1 te Venray.

Inloop is vanaf 19.00 uur en aanvang van het programma 
is om 19.30 uur. 

De avond wordt uiterlijk 21.30 uur afgesloten. De 
toegang is gratis.

Voor meer informatie kunt u bellen met de 
avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray, Joke 
Halmans, telefoon (0478) 583806.

Cursus Mindfulness

Na de zomervakantie start de afdeling Preventie van Vincent van Gogh weer 
een cursus ‘Mindfulness’ in Venray. Tijdens deze cursus leert u anders om 
te gaan met klachten zoals: angst, stress, negatief denken, piekeren en/of 
somberheid. U leert uw aandacht doelbewust te richten op de ervaring van dit 
moment, zonder hierover te oordelen. 

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur op maandagochtend.
Informatie en aanmelding: Informatiepunt Vincent van Gogh
Telefoon: 0478 – 527 066 of E-mail: informatiepunt@vvgi.nl





COLUMN

Vakantie

Ik zou ook wel vakantie willen nemen,  maar dan staat er deze week nog minder in het Oostrums Weekblad.

Eigenlijk ben ik een column vooruit, hij was kennelijk zo goed, dat hij er twee keer in stond.

Foutje natuurlijk, het zij de redactie vergeven.

Wel constateer ik, dat het Oostrums weekblad best een oppepper kan gebruiken. Zo is het wel erg minimaal. Denk er 
met zijn allen eens over na, misschien heeft U een goed idee, voor wat meer actualiteit.

Over actualiteit gesproken, kijk eens op Aostrum.nl.

Hier staat al twee maanden hetzelfde op. Hoe kan dat nou, is er in Oostrum zo weinig activiteit??

Het gastenboek bv., daar staat al vanaf het stratentoernooi hetzelfde op.

Voelt er zich nou niemand geroepen om die site actueel te maken, anders kan men hen beter helemaal opdoeken.

Dat zou toch ook weer jammer zijn.

Ik wil hiermee proberen te bereiken, dat beide media weer meer actualiteiten laten zien.

Deze week dus een korte column, want ik sta op het punt een terrasje te gaan pikken op Venrayse kermis.

Misschien zien we mekaar daar nog.

Prettige kermis.

O  -  WEE.

S.V. Oostrum Ledenvergadering (2.0) 
 
Wij hopen met een gewijzigde opzet een wat meer interactieve ledenvergadering te kunnen 
hebben, die de leden meer aanspreekt dan wat ze gewend zijn (geraakt). 
 
Wat mag u verwachten: 

 Toelichting per bestuurslid op het afgelopen jaar 
 Uitleg van het gehele financiële plaatje met o.a. toelichting op de verwachte ontwikkeling van de voorzieningen 
 15 min. Groepsdiscussie over een door het bestuur gedropte stelling, om inzicht te krijgen hoe er over het 

desbetreffende onderwerp, in de vereniging gedacht wordt. 
 
Uiteraard blijven de standaard agendapunten gehandhaafd! 
 
Dus beste leden van de afdelingen voetbal en korfbal van de S.V.O. zorg dat je aanwezig bent op maandag 1 
september tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Sportvereniging Oostrum, want jouw mening telt. 
 
Tijd: 20.30, Plaats: kantine op het sportpark. 
 
Schrijf alvast op in je agenda, smartphone, tablet,  zodat je er ook bij kunt zijn 
 
Secretaris SVO 
 
 
 

 





 

 

 

 

Bent u de 55 gepasseerd en nog geen lid van de KBO?  

 

Lees dan verder: 

 

Er zijn veel goede redenen om lid te worden van de KBO : 

 

Wij pleiten o.a. voor: 

 Een goede en betaalbare gezondheidszorg 
 Uw inkomen, behoud van de AOW, de hoogte daarvan en uw pensioen 
 Voldoende, betaalbare, veilige en voor ouderen geschikte woningen 
 Een goed geregeld, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer 

 

Service o.a.: 

 Informatie en verwijzing 
 Ouderenadvisering 
 Rijbewijskeuring vanaf 70 jaar voor € 30.00 
 Belastingservice 

 

Activiteiten: 

 Er zijn allerlei activiteiten voor leden. Men kan deelnemen aan cursussen, informatiebijeenkomsten of aan 
één van de vele activiteiten op sociaal of recreatief gebied. 

 

Extra voordeeltjes: 

 Het ledenmagazine Nestor en het regioblad De Schakel (10 keer per jaar) 
 Kijk op KBO Limburg- de krant voor alle Limburgse KBO’ers (4 keer per jaar) 
 Interessante kortingen (via de ledenpas) op o.a. (zorg)verzekeringen, rijbewijskeuring, diverse evenementen 

en beurzen 
 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat 

De contributie bedraagt € 17.50 per jaar.  

Wilt u ook lid worden en gebruik maken van alle voordelen die hieraan verbonden zijn?                         

Vul dan het formulier in en bezorg dit bij het secretariaat. (zie briefhoofd) 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

AANMELDINGSFORMULIER 
Lidmaatschap KBO t.b.v. Ledenadministratie 
 
Persoons/adres/overige gegevens 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
 

HOOFDBEWONER MEDEBEWONER 

NAAM 
 

  

VOORLETTER(S) 
 

  

TUSSENVOEGSEL 
 

  

STRAAT 
 

  

HUISNUMMER 
 

  

POSTCODE 
 

  

WOONPLAATS 
 

  

TELEFOONNUMMER 
 

  

E-MAIL ADRES 
 

  

GESLACHT M/V 
 

  

GEBOORTEDATUM 
 

  

NAAM VERZORGINGSHUIS 
 

  

KAMERNUMMER 
 

  

NAAM AFDELING 
 

OOSTRUM IDEM 

 
 
 
MET INGANG VAN: …………………………………. 
 
 
HANDTEKENING”  …………………………………. 
 



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

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). 



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

Op zondag 27 juli behaalde Noortje Spee tijdens de Rabo Talenten Selectie Dag in St. Oedenrode in de categorie   
D-ZZ springen met haar pony Laika WE een mooie 3e plaats.

Ondanks de zware CSIOP wedstrijd in Lambrechtshausen (Oostenrijk), heeft Noortje zich in juli kunnen kwalificeren 
voor de Limburgse Kampioenschappen die dit jaar worden gehouden op 17 Augustus in Maastricht.  
Ze zal daar  in de categorie DZ springen starten met haar pony’s Romany Jane en Wiskey.

Donderdag 31 juli reisde Jeanine Huijbers af naar de Hippische Week in Zevenaar.                                                                    
Met haar paard Zinnya startte ze in de dressuurklasse ZZ-licht en behaalde een derde prijs behaald met 218 punten. 

Zondag 3 augustus behaalde deze combinatie in Heijen een mooie 1e prijs met 216 punten,                                              
eveneens in de klasse ZZ-licht.

Bianca Enders nam op vrijdag 1 augustus deel aan een springwedstrijd in de Mortel. In de klasse M springen 
behaalde ze een 7e prijs met haar paard Zolena. 


