
 28 Augustus 2014
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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 Capella  Oestrem tot Oostrum” Kerkbestuur/Hist kring
   12 Korentreffen (BIT) AZKompeneej 
   15 Spellenmiddag De Zonnebloem
   16 Herfstwandeling KBO
  18-19 Tentoonstelling: “van Capella  Oestrem tot Oostrum” Kerkbestuur/Hist kring
   21 Caberetgroep “utovergerdien” ZIJACTIEF
   21 Kienen (BIT) KBO

  Deelnemers Reis Rijs 

     In de week voor het vertrek op zondag 7 september ontvangen juie  via 
 Ghielen nog de reisbescheiden met onder meer de bagage-labels.                                                                  
Hier toch alvast de vertrektijden, steeds bij de kerk:
                       Castenray 8.00 – Oirlo 8.05 – Oostrum 8.15
 



 

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 31 aug. 9.30 uur: Hoogmis (orgelspel)             

Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,                             

fam. Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.             

11.00 uur: Doop van Fleur Frederix

1 sept. 18.45u. Repetitie jeugdorkest
19.30u. Groepsrepetitie bassen, barytons,  

  fagot, barytonsax, basklarinet
 20.15u. Repetitie orkest
3 sept. 16.00u. Leerlingen slagwerk

19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep
  
Agenda
6 sept. Inzamelen oud papier
20 sept. Inzamelen oud papier
28 sept.Beoordelingsconcert orkest in Heythuysen

ZATERDAG 6 Sept 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ



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

RABO Fietsdag  
Datum: zaterdag 6 september 2014 

Voor degenen die zich hebben opgegeven voor de fietstocht: hierbij de volgende informatie. 

De deelnemers zijn welkom vanaf 9:45 uur bij: 

De Wetteling  
Zuidsingel 2 
5802 EG VENRAY 

Om 10:00 uur begint de organisatie met een openingswoord en aansluitend geeft een lokale topsporter het 
startsein voor de Rabo Fietsdag 2014. 

 De deelnemers kunnen zich om 10:45 uur melden bij de stand met het bordje “Route 1”. Alle deelnemers 
ontvangen een stempelkaart en een routebeschrijving waarna zij met de fietsroute kunnen starten. Op de 
start- en pauzeplekken staan leden van verenigingen en stichtingen klaar om de deelnemers te verwelkomen 
en een leuke dag te bezorgen. 

 Tijdens de Rabo Fietsdag  zijn medewerkers van Rabobank Horst Venray aanwezig om u te helpen en uw 
vragen te beantwoorden. Zij zijn herkenbaar aan de oranje polo shirts. 

 Wij hopen dat het weer goed is en zien er naar uit u te ontmoeten tijdens de Rabo Fietsdag! 

  

  

 

Workshop                                              

‘Eenzaamheid. (H)erkenning en hoe verder’. 

 

Het signaleren en herkennen van eenzaamheid is niet eenvoudig. 

Eenzaamheid is vaak een verborgen probleem. Het is van belang om in een vroeg stadium signalen op te vangen en in 

gesprek te gaan. In het kader van de Week van de Eenzaamheid bieden de vrijwilligerscentrales van Venray en Horst een 

workshop aan voor vrijwilligers. In de workshop wordt ingegaan op verschillende signalen van eenzaamheid en worden 

handvatten aangeboden om in gesprek te gaan. Er wordt aandacht besteed aan gesprekstechnieken en het maken van 

een persoonlijke netwerkkaart. De workshop wordt gegeven door Anja Damhuis van Synthese. De organisatie is in 

samenwerking met Match, Steunpunt Vrijwilligerswerk Venray en Servicepunt Jong en Oud van Synthese Horst.                     

De workshop vindt plaats op dinsdagavond 30 september van 19.30 uur tot 22.00 uur bij Synthese, Leunseweg 51 in 

Venray. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Synthese t/m vrijdag 26 september.                               

De kosten zijn € 5,- per deelnemer.  

 

 

 





Contactpersoon: 
 Piet Pannekoek 
Commissie PR VMK 
Tel.: 0478 589207 
pietpannekoek@home.nl 

Bosuil 2 
5804 VH  VENRAY 

Venrays Mannenkoor 

Persbericht 
UITDAGING VOOR DAPPERE MANNEN! 

Uit onderzoek is gebleken dat 45,2 % van 
de mannen van zingen houdt en graag 
actief zou willen zingen. Weinig tijd, andere 
hobby’s, een slechte stem of “onbekendheid 
met koorzang” zijn de voornaamste redenen 
voor jongere mannen om zich niet aan te 
sluiten bij een koor. 

Het Venray’s Mannenkoor nodigt dappere 
jonge mannen (tussen 30 en 50 jaar) uit 
voor een gratis zangopleiding! Zingen en 
swingen met meer dan 100 mannen! Niet 
zoals velen denken met “ouwe meuk” maar 
met muziek in alle stijlen van klassiek tot 

Rock, Pop, Blues, Soul en alle andere muziekstijlen. 
Het VMK is niet voor niets toonaangevend in de vernieuwing van de Nederlandse mannenkoorzang! Dit 
blijkt o.a. uit het onlangs behaalde Nederlands Kampioenschap in de hoogste klasse. 

Het Venray’s Mannenkoor daagt die dappere jonge mannen uit om te bewijzen dat iedereen kan zingen 
door op 18 september te starten met een GRATIS zangopleiding.. 
Deze zangcursus wordt zonder enige verplichting gegeven door onze dirigent Jac Jansen. Daarnaast 
zullen gedurende deze twaalf weken ook andere  gastdocenten  hun specifieke muzikale bijdrage 
leveren. Zo hebben we Geert Pelzer, de bekendste zanger van Venray, bereid gevonden om ook als 
ambassadeur van deze zanggroep op te treden. 

Wanneer je na afloop van de opleiding nog steeds geïnteresseerd bent, of wanneer je interesse 
misschien zelfs wel is toegenomen, dan bestaat de mogelijkheid om lid te worden van ons koor. Een 
koor dat sfeer en gezelligheid wil koppelen aan goede prestaties.  
De opleiding start op donderdag  18 september van 19.30 uur tot 21.00 uur en duurt 12 weken. 
 

Wie  interesse heeft om met andere jonge mannen gezellig op donderdagavond te zingen in gebouw 
Odeon aan de Hoenderstraat in Venray, meld je dan NU aan voor onze Gratis zangopleiding. Een aantal 
enthousiaste mannen heeft zich al opgegeven! 
Sluit je snel bij hen aan want vol = vol!! 

Aanmelden kan door een mailtje te sturen aan info@venraysmannenkoor.nl.  
Vermeld daarin je naam, adres en telefoonnummer en er wordt contact met je opgenomen. 

Apri
l 2014: VMK Nederlands Kampioen! 



Coaching

Stress Counselling 

Loopbaan -en Studiekeuze advies

Re-integratie 

Outplacement

Coaching met Paard Als Spiegel

Rosmolenweg 2 |  5807 EM Oostrum |  06-22245712

info@doelengroei.nl |  www.doelengroei.nl

 ‘Het bereiken van jouw doel
door persoonlijke groei.’

-Aukje Poels-



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

PERSBERICHT DAG VAN DE OUDEREN 
 
Kaartverkoop Dag van de Ouderen 
 
Op 1 oktober wordt weer de Dag van de Ouderen gevierd. In de gemeente Venray gebeurt dit met een 
hoogmis om 13.30 uur in de Grote Kerk en een schouwburgvoorstelling die om 15.15 uur begint. 
 
Alle ouderen, ook zij die geen lid zijn van een ouderenvereniging kunnen hiervoor kaartjes kopen goed voor 
koffie/thee met gebak, de voorstelling in de schouwburg + 2 consumptiebonnen. 
De kaartjes kosten € 7.50 per stuk. 
U kunt deze kaartjes kopen door onderstaand strookje volledig ingevuld met het benodigde geld                             
(€ 7.50 per kaartje)in een enveloppe in te leveren bij Leny Tromp, Stationsweg 211a, uiterlijk 12 september. 
De kaartjes zijn reeds in haar bezit, zodat u ze meteen kan meenemen. 
Mocht u geen gehoor krijgen kunt u de enveloppe in de brievenbus doen en zullen de kaartjes tijdig worden 
bezorgd. 
 
Wees er vlug bij, want op = op!! 
 

 
 
Naam………………………………………………………. 
 
Adres……………………………………………………….. 
 
Woonplaats………………………………………………… 
 
Telefoon……………………………………………………. 
 
Ontvangt graag ….. kaartjes voor de Dag van de Ouderen 
 
Handtekening 
 





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

 
 
Excursie breifabriek (met Oirlo en Castenray) 
 
Datum:  maandag 29 september 2014 
Vertrek:  13.00 uur met de bus, bij de kerk 
Eigen bijdrage: € 6,- per persoon (incl. 1 koffie/vlaai en modeshow) 
Opgave:  t/m donderdag 4 september d.m.v. onderstaand strookje bij 
   Nelly van Soest, Geeststraat 9 te Oostrum 
 
Op maandag 29 september gaan we naar de breifabriek in Heinsberg. 
We vertrekken met de bus om 13.00 uur en gaan dan via Oirlo en Castenray naar Heinsberg. 
In de breifabriek vindt een modeshow plaats en wordt koffie met een stukje vlaai aangeboden. 
 
Na de show wordt de gelegenheid geboden de geshowde kleding en/of accessoires aan te schaffen. 
 
Gelieve onderstaand strookje, incl. de eigen bijdrage van € 6,- per persoon in de bus te doen bij Nelly van 
Soest. 
 
Graag tot ziens op 29 september. 
 
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….. 
 
Excursie breifabriek maandag 29 september 
 
Naam: _____________________________________________________________________ 
 
Aantal personen:_____________________________________________________________ 
 
Bedrag:_____________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Vanaf 28 maart 2014 hebben 
we nieuw munten bij ’t Allemanscafé. 
 De oude munten zijn nog geldig t/m 16 sept 2014. 

 Tot ziens bij de gezelligste huiskamer van Oostrum. 

 

 





 

  Uitnodiging algemene ledenvergadering 
 

Sportvereniging Oostrum 
  

  
 
Datum: 1 september 2014 
Tijd:   20.30 
Plaats:  Kantine Sportpark de Spar 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
 

2. Notulen ledenvergadering dd 21 oktober 2013 
 

3.  Mededelingen en ingekomen stukken 
 

4. Jaarverslagen seizoen 2013-2014 
 

5. Stellingen 
 

6. Financiële verslagen seizoen 2013-2014, deze verslagen en de begroting zullen 1 uur voor de vergadering ter inzage in de 
kantine worden gelegd, maar kunnen ook vanaf 15 augustus  2014 bij de penningmeester via mail 
marcel.linskens@svoostrum.nl  worden opgevraagd. 

 
7. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie 

 
8. Begroting 2014-2015 
 Contributieverhoging  

 
9. Bestuursverkiezingen 

 Bestuur SVO 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Robert Emons 
o Aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar:  
o Tussentijds aftredend: Sjef Claessens 
o Nieuw bestuurslid:  

 
 Bestuur afdeling voetbal 

o Nieuw bestuurslid: Patrick Verrijth 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Math Gommans 
o Aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar: Arno Stam 
 

 Bestuur afdeling korfbal 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar:   
o Aftredend en niet herkiesbaar: Marion van Dijk 
o Tussentijds aftredend: Petra van Bergen 
o Nieuw bestuurslid: Annet Jeucken 
 

Door de leden kunnen tot uiterlijk drie dagen voor de vergadering kandidaten voor bestuursfuncties voorgedragen worden.                     
Dit dient te gebeuren onder overlegging van een door het kandidaat-bestuurslid en drie leden ondertekende verklaring,                           
dat hij of zij bij verkiezing, deze functie ook zal aanvaarden. 
 

10. Rondvraag 
 
De notulen en jaarverslagen zijn via e-mail bij M. Claessens (mclaessens@planet.nl) op te vragen en liggen ook vanaf 15 augustus 
2014 ter inzage in de kantine) 
 
Afmeldingen bij: M. Claessens  mclaessens@planet.nl 





                                                              
 
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:______________________________________________________________ 
 



  
                      
                      
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            jose@kookkelder-meerlo.nl 
In de KOOKKELDER worden de volgende kookcursussen 
gegeven, voor ’t seizoen: september 2014 t/m april 2015 
 

* KOKEN voor 60+: BEGINNERS: 12 lessen 
Start: maandag 22 sept. van 13.00-15.00 uur.  

* BUITENLANDS: 6 lessen Start: ma. 22 sept. 10.30 uur. 
*  CHINEES/INDISCH: 6 lessen Start: ma. 6 okt. 10.30 uur. 
* GEVORDERDEN: 12 lessen Start: di: 23 sept. 18.00 uur. 
* TAPAS: 3 lessen Start: di. 30 sept. of do. 2 okt. 20.15 uur.  
*  BUITENLANDS 2: 6 lessen Start: wo. 24 sept. 20.15 uur. 
*  GROENTE: 3 lessen Start: wo. 1 okt. 20.15 uur. 
*  VIS: 3 lessen Start: do: 27 nov.. 18.00 uur  
* BORRELHAPJES: 2 lessen Start: do. 5 feb. 20.15 uur. 
* KOUD BUFFET: 2 lessen  wo. 4 + do. 5 mrt. 20.15 uur. 
* BEGINNERS: 12 lessen Start: do. 18 sept. 18.00 uur. 
* BAKKEN: 6 lessen Start: do. 25 sept. 20.15 uur                                                                         * 
KERSTCURSUS: 2 lessen Start: ma. 8 + di.9 dec.  20.15 uur.                                             * 

KINDERFEESTJES op woensdag/vrijdag/zaterdagmiddag.                                              * 
PARTYKOKEN:      8-24 personen                                                   

Feestjes voor  personeel/vrijgezellen/familie/vrienden, gezellig samen kokkerellen èn eten. 

                      
 



Effectief voor veel hedendaagse klachten

MAAGDARMKLACHTEN, HOOFDPIJN, MIGRAINE, 
GEWRICHTSKLACHTEN, TENNISELLEBOOG, 

SLAAPSTOORNISSEN, OVERGANGSKLACHTEN,

ACUPUNCTUUR 
BLAASPROBLEMATIEK, VERMOEIDHEID, STRESS, 

SUIKERINTOLERANTIE, STOPPEN MET ROKEN, AFVALLEN.

Praktijk voor Fysiotherapie, Acupunctuur en Fysiosport Buitenlust
Buitenlust 15, 5803 AZ Venray 
Tel: 0478 - 550156 
E-mail: info@fysiotherapievenray.nl

www.fysiotherapievenray.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.   
 
Wandeltocht Happen en Stappen 
 
Datum:  donderdag 18 september 2014 
Plaats:   vertrek  18.30 uur vanaf d’n Oesterham 
Kosten:               € 5,00 p.p. 
Opgave: tot uiterlijk 11 september 2014 door betaling van € 5,00 op                                                   

ibannr. NL89Rabo 01400 93 613 t.n.v. ZijActief o.v.v. je naam. 
 
Op donderdag 18 september gaan we weer happen en stappen  in Oostrum. 
Tijdens het stappen worden we op allerlei gebied verrast. 
De route is ongeveer 6 km. lang en heeft diverse tussenstops. 
 
Tussen 18.30 uur en 19.00 uur kunnen jullie in groepjes vertrekken vanaf d’n Oesterham. 
De avond eindigt ook weer bij d’n Oesterham, waar we nog even onder het genot van een drankje na kunnen genieten. 
 
Het belooft een reuze gezellige avond te worden. 
 
Je kunt je tot uiterlijk 11 september door betaling van € 5,00                                                                                                                       
op Ibannr.: NL89Rabo01400 93 613 t.n.v. ZijActief Oostrum o.v.v. je naam. 
 
 
 



 

Jeugd    
Uitslagen 

   
    Programma 

   zaterdag 30 augustus 2014 
   Montagnards A1 S.V. Oostrum A1 14:30 

 S.V. Oostrum B1 Swalmen B2 14:30 
 GFC'33 B2 S.V. Oostrum B2G 14:30 
 S.V. Oostrum C2 ST SV United/BVV'27 C2G 12:00 
 Kronenberg D1 S.V. Oostrum D1G 12:30 
 SV Venray D7G S.V. Oostrum D2G 9:00 
 S.V. Oostrum E1 Astrantia E1 9:00 
 SV Venray E4 S.V. Oostrum E2 10:00 
 RKOSV Achates E2 S.V. Oostrum E3 11:00 
 S.V. Oostrum F1 Ysselsteyn F1 10:30 
 S.V. Oostrum F2 Montagnards F2 11:00 
 SV Venray F10G S.V. Oostrum F3 12:00 
 

    Senioren    
Uitslagen    zaterdag 23 augustus 2014    SV Oostrum Vet. IVO Vet. 0 - 2  SV Oostrum 1 Belfeldia 1 2 - 3 Beker 
zondag 24 augustus 2014    SV Ysselsteyn 2 SV Oostrum 2 0 - 1 Beker 

    Programma    donderdag 28 augustus 2014    SV Oostrum 2 SV Venray 5 18:45 Beker 
zaterdag 30 augustus 2014    SV Ysselsteyn Vet. SV Oostrum Vet. 17:00  Sparta 1 SV Oostrum 1 18:00 Beker 
zondag 31 augustus 2014    S.V. Oostrum 2 Leunen 3  12:00 Beker 
Leunen 4 Oostrum 3 10:30 Oefen 
S.V. Oostrum 4 Leunen 5 10:30 Oefen 
S.V. Oostrum 5 Leunen 7 10:00 Oefen 

 



COLUMN

“Nu is het genoeg “

Een zeer gevoelig item in Oostrum op dit moment. Buurtbewoners, bedrijven en  sportclub maken zich terecht zor-
gen.

De handtekeningenactie, zal naast de reeds gehouden enquête van de dorpsraad, het college van de gemeente Ven-
ray wakker moeten schudden c.q. houden.

Of dat lukt is nog maar de vraag. Hoe gaat de gemeenteraad daar straks mee om, als de bestemmingsplanwijziging 
door de raad moet worden beoordeeld?

Hoe sterk zullen m.n. onze Oostrumse vertegenwoordigers in de raad zich maken voor de plannen rondom Paschalis?

Als het allemaal negatief uitpakt, is er voor iedereen, persoonlijk of een organisatie, de mogelijkheid om bezwaar aan 
te tekenen. Dat zal in ieder geval de plannenmakers dwarsbomen, want zij zullen langer op de uitvoering van hun 
plannen moeten wachten. Of het dan voor hen nog interessant blijft, is nog maar de vraag. Afwachten dus!!!!!!

Er zit echter ook een addertje onder het gras. Als deze plannen niet doorgaan kan het COA ( Centraal Orgaan Asiel-
zoekers) het pand zomaar huren om er asielzoekers in te huisvesten. Daarin is de gemeente geen partij, m.a.w. zij 
hebben geen toestemming van de gemeente nodig om het gebouw daarvoor te gaan gebruiken. Wat is nu het bes-
te????

Dat er een handtekeningenactie gevoerd wordt, is niks mis mee. Misschien had men ook kunnen wachten tot er door 
het gemeentebestuur een reactie was gegeven op de gehouden enquête.

Dat is een keuze, daar heb ik alle respect voor; vrijheid van meningsuiting.

In het begeleidend schrijven zijn me enkele dingen opgevallen die naar mijn mening te veel op aannames gebaseerd 
zijn.  Het woord “containers“ b.v. heb ik op de infoavond niet gehoord.

Veiligheid behoort m.n. in dat deel van Oostrum extra aandacht te hebben. Is de gemeente bereid om daarvoor extra 
maatregelen te gaan nemen?

Wat we niet mogen en kunnen maken is de vergelijking trekken tussen Poolse gastarbeiders en de rest van de be-
woners van dat gebied. Persoonlijk vind ik dat niet terecht. Rotte appels zitten er overal tussen, daarin verschilt de 
Nederlander niet.

De argumenten die het actiecomité aanvoert, kan ik grotendeels onderschrijven.

We wachten af hoe het allemaal uitpakt. Als het maar niet tot in tweedeling in Oostrum komt, dat zou natuurlijk erg 
jammer zijn.

O  -  WEE.

Afgelopen zaterdag 23 augustus zijn wij bij de pinautomaat of in de     
pinautomaat in Oostrum  het gepinde bedrag kwijtgeraakt door onachtzaamheid.                                                                                                                  

Het was  toen 09.30 uur. 
De eerlijke vinder zal  een ruim vindersloon ontvangen!  

Telefoon: 06-46816569



 
 
 
 
 
 
 

Programma: 
 
Zaterdag 30 augustus 
 
Oostrum D1 – Oranje Wit (L)D1   09.00 uur De Spar Oostrum 
Oostrum C1 – De Merels C2   16.30 uur De Spar Oostrum 
Oostrum B1 – Spes (M)B2   11.15 uur De Spar Oostrum 
Oostrum A1 – Oranje Wit (L)A2   12.30 uur De Spar Oostrum 
 
Zondag 31 augustus 
 
Swift (V)4 – Oostrum 1    10.00 uur De Vilgert Velden 
 
Woensdag 3 september 
 
Oostrum MW1 – VIOS (O)MW2   20.00 uur De Spar Oostrum  
     
 
 
 
   

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



 

 

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  :…………………………………………………………………………………………………. 



IENSCHRIEVING 
LIEDJESAOVEND 2015
De zommer is ien volle gang en vakanties zien host ten einde.
Tied vur inspiratie en UM vuruut te kieke!  Vuruut kieke naor de 
vastelaovend van 2015! 

Hierbij laote weej ollie wieëte dat de ienschrieving van de 
27e Liedjesmiddeg van CV de Karlingels is GEOPEND! 
Tekste en meziek gaer uuterlijk op 12 september 2014 beej os 
ienlevere. DEADLINE = DEADLINE! Ut maximaal aantal 
deelnemers is 11, dus bin dur snel beej. De inschrieving is 
officieel as weej zowel de meziek as de tekst binne hebbe.

De tekst / muziek en as ge hed, bladmuziek ut liefst digitaal 
ienlevere via noudvandemortel@gmail.com.  

Alvast bedankt vur ollie beejdrage en veul inspiratie/succes!!
Commissie Liedjesaovend


