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DORPSSERVICEPUNT OOSTRUM GAAT VAN START ! 
De officiële opening is op woensdag 8 april a.s. om 11.00 uur tijdens de Inloop 
van de KBO in de Watermolen.  

’s Avonds is iedereen om 19.30 uur van harte welkom in De Watermolen om 
kennis te nemen van de start en de eerste presentaties over de 
totstandkoming, het aanbod en de mogelijkheden in de toekomst: 

“ Zo zorgen we in ons dorp voor elkaar “ 

De verzorgingsstaat van de 20e eeuw is niet meer. We gaan terug naar de 
onderlinge solidariteit met aandacht voor elkaar. Onze inzet is: goed wonen – 
goed welbevinden en goede zorg voor de inwoners van ons dorp ! 

Samen het zo organiseren dat alle inwoners, als ze hulp nodig hebben, kunnen 
blijven wonen waar ze willen, verbonden met hun eigen sociale omgeving. 

Tijdens deze eerste bijeenkomst zullen we ook aangeven, wie we zijn en waar 
we al concreet mee bezig zijn.  

Nieuwsgierigheid gewekt ??? …..U bent van harte welkom op woensdag 8 april 
a.s. om 11.00 uur bij de officiële opening  of om 19.30 uur in De Watermolen 
voor meer informatie. 

De koffie of thee staat voor u klaar ! 

 



Witte Donderdag 2 april 19.15 uur: gezamenlijke 
eucharistieviering in de Grote Kerk te Venray  

Goede Vrijdag 3 april 19.00 uur: gezamenlijke Goede 
Vrijdagviering in de Paterskerk te Venray   

Paaszaterdag 4 april  21.00 uur:                                          
Paaswake (Gemengd Koor)   

voor de parochie Oostrum en voor de vrede, 
Pastoor J. de Ceuster en Pastoor P. Hoedemaeckers,  
	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,	
familie	Vennekens-Verschuren	en	wederzijdse	familie.										

Paaszondag 5 april  9.30 uur: Paashoogmis                   
(Pater A. Jansen) (Gemengd Koor)       

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

Paasmaandag 6 april géén heilige mis!
                                                                                  
                             



ZATERDAG 4 April 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

GOEDE KEUZE

We	zullen	in	ons	leven	dagelijks	keuze	moeten	maken.	Deze	gedachte	kwam	bij	mij	boven	toen	ik	laatst	bij	een	
doopgesprek	de	vraag	kreeg	of	ik	ook	op	desbeteffende	avond	op	stap	ging.	Op	dat	moment	moet	je	een	keuze	
maken.	De	vraag	is	maar	op	welke	gronden	wij	een	keuze	maken.	Vaak	maken	wij	die	op	grond	van	wat	we	
zelf	denken,	wat	we	zelf	goed	vinden.	Hierbij	kan	het	ons	wel	overkomen	dat	wij	een	verkeerde	keuze	maken.																																
Het	zou	een	beter	zijn	als	wij	bij	het	maken	van	een	keuze	in	ons	achterhoofd	meenemen	wat	anderen	over	ons	
zeggen	of	ons	aanraden.	En	wat	zou	het	goed	zijn	als	wij	een	keuze	maken	op	grond	van	wat	God	van	ons	vraagt.	
Hierbij	kan	het	gebeuren	dat	wat	wij	nu	net	leuk	vinden,	wij	aan	onze	neus	voorbij	moeten	laten	gaan.	En	dat	is	ook	
wat	Jezus	ons	heeft	laten	zien.		Hij	maakte	ook	steeds	een	welbewuste	keuze	die	Hij	afstemde	op	wat	God	van	Hem	
vroeg.	Zelfs	het	uur	van	sterven	liet	Hij	‘over	zich	heenkomen’	.	Hierover	zegt	Hij	dat	Hij	dit	uur	niet	aan	Zich	voorbij	
wil	laten	gaan,	maar	dat	Hij	juist	hiervoor	gekomen	is.	Hij	onderging	dit	omdat	Hij	wist	dat	er	daarna	iets	beters	
kwam.	En	dat	is	wat	wij	met	Pasen	vieren.	Jezus	is	uit	de	dood	opgestaan,	Hij	heeft	voor	ons	de	dood	overwonnen.	
De	dood	heeft	niet	meer	het	laatste	woord.		Wat	is	het	toch	fijn	dat	wij	hierin	mogen	delen.	Laten	wij	dan	ook	zo	
verstandig	zijn	om	een,	of	beter	gezegd,			om	de	goede	keuze	te	maken	ook	al	moeten	we	iets	wat	we	nou	net	leuk	
vinden	aan	de	kant	zetten.		Dan	mogen	we	iets	‘proeven’	van	wat	Pasen	betekent.	Het	is	toch	wel	iets	meer	dan	
de	smaak	van	chocolade	eitjes	en	gekleurde	eieren.	Ook	al	gun	ik	die	u	van	harte	(want	ook	ik	kan	geen	chocolade	
weerstaan),	ik	hoop	dat	u	de	smaak	van	Pasen	echt	te	pakken	gaat	krijgen.	Het	is	een	kwestie	van	kiezen.

pastoor J. Boon

4	apr.	 09.00u.	Inzamelen	oud	papier
6	apr.				 11.00u.	Optreden	slagwerkgroep	in	Oploo
	 Locatie:	“de	Oude	Heerlijkheid”

*	Geen	repetities
8	apr.	 15.00u.	Music	for	Life	

16.00u.	Leerlingen	slagwerk
											 19.00u.	Repetitie	Hit-it
          20.00u.	Repetitie	slagwerkgroep	

Agenda
18	april		Inzamelen	oud	papier
19	april	Communie
26	april	Aktiviteit	voor	alle	leden



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, actieve 
en gemotiveerde  

Oproepkracht die ons team komt versterken. 
 

Wil je graag wat bijverdienen in het weekend 
en in de vakantie`s dan is dit de juiste job. 

Heb je interesse vraag dan naar  
Ad of Esther. 

 
Cafetaria de klein. 

Ad de klein – Esther de Vos 
Brugstraat 7 5861 AJ Wanssum 

0478-531398 
06-22903176 

esther@cafetariadeklein.nl 
www.cafetariadeklein.nl 

 
 

TE KOOP                                          
in 
 
 

 
 

 

Twee onder één kap woning                                 
met garage en serre. 

 
Buitenhof 15 

 
Bwj:1995,  perceelsopp. 246 m2 

 
Vraagprijs: €235.000 K.K. 

 
Voor info bel:                                                      

0478-853853 na 17.00 uur 
 



Theatervoorstelling de Rooyse Wissel 
 
Van donderdag 16 t/m zondag 26 april spelen patiënten en medewerkers van de 
Rooyse Wissel  de voorstelling ´Van kwaad tot erger´. Regisseur Jos Spijkers baseerde 
de voorstelling mede op verhalen en ervaringen van patiënten en medewerkers.                                                                                 
Met de voorstelling geven we een gezicht en stem aan de mensen die werken en worden behandeld in de Rooyse 
Wissel.  
 
Op zondag 26 april, om 19.30 uur, organiseert de Rooyse Wissel een extra theatervoorstelling voor inwoners van 
Oostrum.  Het tijdstip van deze theatervoorstelling wordt niet gecommuniceerd naar anderen en is dus speciaal 
gereserveerd voor inwoners van Oostrum. Kijk voor meer informatie over het reserveren van plaatsen, de exacte data 
en aanvangstijden op www.derooysewissel.nl, onder ‘Agenda’.                                                                                                   
Belangrijk: vermeld bij de reservering dat het gaat om de voorstelling voor inwoners uit Oostrum!  
 
 

van kwaad tot erger
 
Van donderdag 16 tot en met zondag 
26 april worden er theatervoorstellingen
uitgevoerd op een bijzondere locatie:
de Rooyse Wissel in Venray. Ook de cast
is bijzonder: patiënten en medewerkers
van de Rooyse Wissel zelf. Onder leiding
van regisseur Jos Spijkers spelen zij
de theatervoorstelling ‘Van kwaad tot
erger’, mede gebaseerd op verhalen van
patiënten en medewerkers. De voorstel-
ling geeft een gezicht en stem
aan de mensen die werken en worden 
behandeld in de Rooyse Wissel.
 
De voorstellingen zijn toegankelijk voor
mensen van binnen en buiten de kliniek.
U kunt vanaf 16 maart kaarten (à 10 euro
per stuk) reserveren via onze website,
www.derooysewissel.nl. We hopen u
te mogen begroeten tijdens één van de
voorstellingen.

Rose Schmitz
Hyacinthe van Bussel
Directie FPC de Rooyse Wissel





 
 
 
 

Bloemenactie 
 

Zoals ook in vorige jaren, organiseert de afdeling korfbal van de Sportvereniging Oostrum de jaarlijkse 
bloemenactie. Ook dit jaar weer op Goede Vrijdag en wel op vrijdag 3 april 2015. 
Zet de datum alvast in je agenda. Meer nieuws volgt. 
De verkoop geldt voor alle leden van de afdeling korfbal. 
 

Bloemenactie 
 

Ook dit jaar weer op Goede Vrijdag en wel op 3 april 2015 komt de Sportvereniging Oostrum vanaf zes uur 
langs met mooie bloemetjes. Zorg dat je thuis bent en daardoor leuke plantjes kunt kopen. Hiermee wordt de 
sportvereniging extra gesteund. 
Zet de volgende bedragen klaar: 
1 voor € 2,50 
2 voor € 4,00 
3 voor € 6,00 
4 voor € 7,50 
 

Alvast bedankt en tot vrijdag !!! 
 
 Uitslagen:

HBSV	F1	–	Oostrum	F1	 	 	 12	-	4
SVSH	D2	–	Oostrum	D1	 	 	 4	-	1
Quick	Up	C1	–	Oostrum	C1	 	 0	-	4
TOG	B1	–	Oostrum	B1	 	 	 5	-	1
Oostrum	1	–	SVOC	’01	3		 3	-	3

Programma:

Zaterdag  4 april
Oostrum	F1	–	Peelkorf	F1	 	 13.00	De	Spar	Oostrum
Oostrum	D1	–	Emos	D3	 	 	 09.00	De	Spar	Oostrum
Oostrum	C1	–	Klimop	K)	C1	 	 10.15	De	Spar	Oostrum
Oostrum	B1	–	Spes	(M)	B2	 	 11.30	De	Spar	Oostrum
Oostrum	A1	–	Ajola/De	Wilma’s	A1	 13.00	De	Spar	Oostrum
   
Zondag 5 april
Oranje	Wit	(L)	3	–	Oostrum	1	 	 09.30	’t	Klaverblad	Leunen

Woensdag 8 april
Oranje	Wit	(L)	MW1	–	Oostrum	MW1	 20.00	’t	Klaverblad	Leunen

LR en PC Nobel Oostrum 
 
Op zondag 22 maart heeft Bianca Enders deelgenomen aan een dressuurwedstrijd in Boekend. 
Ze startte met haar paard Fassini Boy twee proeven in de klasse B, beiden goed voor een 2e prijs.  
Vrijdag 27 maart organiseerde Het Zwarte Water in de Mortel een dressuurwedstrijd voor paarden. 

Bianca Enders behaalde daar met haar paard Fassini Boy een mooie eerste prijs, met 191 punten in de klasse B.  
 

 





 

 

GEZAMENLIJKE COLLECTE OOSTRUM. 
 
 
Aan alle inwoners van Oostrum, 
 

Vanaf maandag 31 maart worden huis aan huis de enveloppen van de Gezamenlijke Collecte Oostrum 
bezorgd.  
 

In deze enveloppen vindt u een begeleidende brief en een lijst met de goede doelen die mee doen met deze 
Gezamenlijke Collecte.  
 

Op deze lijst kunt u achter de beschrijving van ieder goed doel aangeven welk bedrag u hieraan wilt schenken. 
Het totale bedrag dat u doneert doet u samen met de ingevulde lijst in de enveloppe. Daarna sluit u de 
enveloppe. 
 

Mocht u de enveloppe onverhoopt niet hebben ontvangen of kwijt zijn geraakt, dan kunt u ook de lijst 
gebruiken die volgende week bij dit bericht staat afgedrukt. U vult dan deze lijst in en doet hem samen met 
het totale bedrag in een eigen enveloppe. 
 

De week van 6 april worden de enveloppen opgehaald. De collectanten hebben een collecte- legitimatiebewijs 
bij zich en verzegelde emmers waar de enveloppen in gaan. 
 

 Het is voor de collectanten prettig wanneer u de enveloppe heeft klaarliggen! 
 

Na afloop van de Gezamenlijke Collecte wordt de opbrengst vermeld in het Oostrum’s Weekblad. 
 

Het Collectanten Comité Oostrum bedankt u hartelijk voor uw bijdrage.  
 

Vriendelijke groeten, namens het Collectanten Comité Oostrum, 
 

Koos Künen, Watermolenstraat 12, tel: 585186 
 
 
 
Uitslagen Jeu de Boule Oostrum, Poule A, 21-03-2015 

 
Club Wedstr. punten Gewon. Wedstr.  punten  
 
Oostrum 1              3              8 37  
Piëlboulers 2              2              5 26  
Hedse Boulers 1              2              5 24  
Oostrum 2              2              5 20  
JBC Venray 80              1              4 -20  
Piëlboulers  1              1              4 -24  
Lönse Boulers 1              1              4 -26  
BCM Merselo              0              1 -37  
                                             

Tussenstand met nog 1 wedstrijd te spelen 

Club Wedstr. punten Gewon. Wedstr. Punten 
   
Piëlboulers 2              13             35 140  1 
JBC Venray 80              13             31   56  2 
Piëlboulers 1              10             28   31  3 
Hedse Boulers 1               9             27   17  4 
Oostrum 2               9             26   39  5 
Lönse Boulers               8             26 -71  6 
Oostrum 1               6             26 -37  7 
BCM Merselo               4             17 -175  8 
 

 





 Lentefietstocht  
 
Dinsdag 7 april is onze jaarlijkse lentefietstocht. 

 
Vertrek:  13.30 uur beginnen we vanaf het Dorpsplein aan een mooie                          
fietstocht van 40 km. 
Halverwege de tocht wordt u door de KBO koffie met vlaai aangeboden bij                 
Raceway van Harrie Maessen in Ysselsteyn. 
 
Na de koffiepauze fietsen wij via een mooie route verder en is er nog een 
mogelijkheid om een tussenstop in te lassen. 
 
Opgave  vóór 3 april bij Harrie Holtackers (tel.583803) of Tonny Duijn (tel.584396,  
e-mail tonny_duijn@hotmil.com) 

 
PS Mocht u niet mee willen- of kunnen fietsen maar toch de  Raceway wilt bezoeken wordt u om 15.00 uur verwacht bij 
Raceway, Peelweg 47, Ysselsteyn. 
 
In verband met de koffie en vlaai wel even aanmelden. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Hallo wandelvrienden 
 
Donderdagmiddag 16 april is onze jaarlijkse lentewandeling  
 

1e gedeelte (4 km): 
Vertrek bij de Schaapskooi (Bergerheide) via Driessenven-natuurpark naar onze 
pauzeplaats (bos en Heide) waar door de KBO koffie met vlaai of gebak wordt 
aangeboden. 
 
2e gedeelte (3,2 km) 
Over het natuurpad naar de Schaapskooi. 
 
Vertrek: 13.00 uur van de parkeerplaats (watermolen) per auto. 
 Opgave vóór 16 april bij Jan Aarts (tel.586091) 
 
Zij die meerijden met andere auto’s € 2.50 aan de bestuurder betalen s.v.p. 
 
 
Prettige middag namens KBO Oostrum 
 

 





Veilig bankieren met de Rabo Scanner 
 
Internetcriminelen spelen in op actuele situaties. Zo misbruiken zij ook de komst van de Rabo Scanner om u valse e-
mails te sturen of telefonisch contact met u te zoeken.  
 

 De Rabobank vraagt u nooit om persoonlijke gegevens zoals uw toegangs-, inlog- en signeercodes of uw 
pincode(s).  

 U krijgt de Rabo Scanner vanzelf en zonder kosten thuisgestuurd.  
 U hoeft deze dus niet zelf aan te vragen. 
 Wij bellen en e-mailen u niet over het ontvangen of het in gebruik nemen van de Rabo Scanner. 

 
Vertrouwt u een e-mail of telefoontje niet? Klik dan niet op de link(s) in de e-mail, verwijder de mail of verbreek de 
verbinding. Bel zelf uw bank terug als u vragen heeft over een e-mail of telefoontje dat u heeft ontvangen. 

Helpdesk 
Bent u iets vreemds tegen gekomen? Heeft u per ongeluk toch codes verstrekt, op een link in een valse          
e-mail geklikt of twijfelt u over de juistheid van een scherm in internet- of mobielbankieren?                            
Neem dan onmiddellijk telefonisch contact op met de Helpdesk Rabo Internet- en Mobielbankieren op 
0900-0905 (lokaal tarief). 

 

 

Zegt u ’t maar!Méér dan een bank. 

Een goed 
gesprek...

Net als vorig jaar gaan we in 2015 ook weer graag met u in gesprek bij u in de 
buurt. Deze keer staat het thema 'Wonen' centraal, maar ook uw andere vragen 
of opmerkingen kunt u op deze avond aan ons kwijt. 
Tegen welke problemen loopt u aan als het op wonen aan komt? Waar maakt u 
zich zorgen over? Welke oplossingen ziet u? Daar spreken we graag met u over 
tijdens een van de Coöperatieve Cafés. Niet alleen wij, als Rabobank, zijn 
aanwezig, maar ook vertegenwoordigers vanuit de woningsector. Samen een 
bijdrage leveren aan woongenot voor iedereen. 

U kunt zich aanmelden via www.rabobank.nl/horstvenray

Een aandeel in elkaar

Aanmelden | Klik hier
Programma
Vanaf 19:00 staat de ko�e klaar. Om 19:30 start het Coöperatief Café. 
Wij sluiten rond 21:30 af met een hapje en een drankje.

Woensdag 15 april
·   Hegelsom  PTC+

·   Tienray  Parochiehuis

·   Merselo  d'n Hoek

·   Venray  WOC 't Schöpke
  

Dinsdag 21 april

·   America  Gemeenschapshuis

·   Evertsoord  Gemeenschapshuis

·   Wellerlooi  't Luukske

·   Castenray  De Wis
  

Donderdag 23 april

·   Grubbenvorst  't Haeren

·   Wanssum  De Zandhoek

·   Leunen  De Baank



 

Sfeervolle winkel met alles  
op het gebied van brocante, 
meubels, woondecoratie en 
lifestyle. 
 
Nieuwe openingstijden:  
Dinsdag                10:00 – 17:00 
Woensdag  10:00 - 17:00  
Donderdag  10:00 - 17:00  
Vrijdag   10:00 - 20:00  
Zaterdag  10:00 - 17:00 

Heidseweg 33, 5812 AA Heide  www.twoonatelier.nl Ria 06-16476389 Sandra 06-23508096 

                                                                                    
 
 
 

                       

2e Paasdag zijn wij geopend  
van 11.00 tot 17.00 uur 



 
 

Jeugd    
 

Uitslagen    
 

zaterdag 28 maart 2015    
S.V. Oostrum A1 Toxandria A1 2 - 1  
Hegelsom B1G S.V. Oostrum B1 2 - 3  
SV Venray B7 S.V. Oostrum B2G afgelast  
Blerick C2G S.V. Oostrum C1 1 - 0  
S.V. Oostrum C2 ST SV United/BVV'27 C3G 1 - 1  
Sparta'18 D4 S.V. Oostrum D1G 1 - 4  
SV Venray D8 S.V. Oostrum D2G 1 - 1  
S.V. Oostrum E1 S.V. Brandevoort E2 1 - 0 speler van de week Sten vd Heuy 
Sporting S.T. E2 S.V. Oostrum E2 8 - 3  
SV Venray E14 S.V. Oostrum E3 7 - 4  
S.V. Oostrum F1 Sparta'18 F3 8 - 3 speler van de week Tijn Kerstjens 
S.V. Oostrum F2 H.B.S.V. F4 6 - 1 speler van de week Noah Moroz 
SV Venray F12 S.V. Oostrum F3 5 - 3 speler van de week Sven Steeghs 
Stormvogels'28 MP1/2 S.V. Oostrum MP1/2 7 -14 speler van de week Tum Camps 
SV Oostrum MP3/4 Merselo MP1/2 3 - 6 speler van de week Dante Heldens 
    
Programma    
 

zaterdag 4 april 2015    
S.V. Oostrum B2G Melderslo B2 13:00  
S.V. Oostrum D1G Venlosche Boys D3 9:00  
S.V. Oostrum D2G ST HRC'27/Stormvogels'28 D2G 11:00  
S.V. Oostrum F2 Venlosche Boys F7 11:00  
Maandag 6 april    
S.V. Oostrum B1 Academy Fc 12:30  
S.V. Oostrum C1 Academy Fc 11:00  
    

Senioren    
 

Uitslagen    
 

zaterdag 28 maart 2015    
SV Oostrum Vet. Koninglust Vet. 0 - 0  
zondag 29 maart 2015    
RKOSV Achates 1 S.V. Oostrum 1 afgelast  
S.V. Oostrum 2 SV Venray 4 2 - 1  
S.V. Oostrum 3 SVEB 2 6 - 3  
SSS'18 6 S.V. Oostrum 4 6 - 0  
Leunen 7 S.V. Oostrum 5 0 - 9  
    
Programma    
 

zaterdag 4 april 2015    
S.V. Oostrum Vet. SVOC'01 Vet. 17:00 Hans 
zaterdag 4 april 2015    
S.V. Oostrum 3 VCH 4 18:00 Martijn 
Heijen 4 S.V. Oostrum 5 18:00  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TE KOOP 
 

Royaal uitgebouwde                        
twee-onder-één  kapwoning  

met verlengde garage. 
 

Buitenhof 16, Oostrum 
 

Peceelgrootte: 554 m2                              
met vrije achterom. 

 
Inlichtingen na 18.00 u.                                          

Tel. 06-21902901. 
 



APRIL  
  
3 Bloemenactie SVO
6 Ophalen enveloppen goede doelen actie Collectecomité
7 Fietstocht KBO
9 Dag voor alleengaanden in Arcen Zijactief (Roermond)
10 Vrijwilligersavond SVO
16 Excursie naar Mekkafood in Nettetal (Dld) Zijactief 
16 Lentewandeling KBO
18 Optreden bij gemengd koor Logeko, Overloon (De Pit) AZKompeneej
18 Aege Bojjum Live AMC
20 Knutselmiddag KBO
21 Kienen KBO
26 Zondagochtend Concert (Schouwburg Venray) AZKompeneej
  
MEI  
  
5 Dagtocht KBO
7 Wandelen KBO
12 Stadswandeling in Venray Zijactief
13 Aspergebedrijf Martens De Zonnebloem
17 Mariaviering (voor alle Ouderen) KBO
19 Kienen KBO
21 Wandelen KBO
22-23 A-Toernooi SVO
30 Receptie Kampioenen SVO
31 Straotestrijd SVO
  
JUNI  
  
2 Fietstocht (Picknick) KBO
4 Buurtzorg (Buurtzorg team Venray) Zijactief
4 Wandelen KBO
6 Veteranentoernooi SVO
7 Drumband treffen Harmonie SMT
11 Midgetgolf (met Oirlo & Castenray) KBO
16 Fietsdagtocht & Picknick Zijactief
16 Kienen KBO
18 Wandelen KBO
19 Maestro Harmonie SMT
20 Beachvoetvolleybaltoernooi 
21 Beachvolleybaltoernooi 
25 Wandelen KBO
  
JULI  
  
2 Wandelen KBO
16 Wandelen KBO
25 Jeu de Boules (met Oirlo & Castenray) KBO
  





OUD IJZERAKTIE S.V. OOSTRUM 
Zaterdag 18 april 

 

 
 

Zoals u van ons gewend bent helpen wij u graag van uw oud ijzer af.                                                                                           
Wij zijn er blij mee en u steunt de SV Oostrum!                                                                                                                                   

Zorg dan dat het aan straat klaar staat  (liefst zoveel mogelijk op één plek) op zaterdag 18 april! 
De inzameling zal beginnen om ongeveer 09.00 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur. 

Bewaar het dus voor zaterdag 18 april.  Het ijzer wordt op de Sparrendreef bijeen gebracht. 
 

LET OP: koelkasten, diepvriezers, gasflessen, gastanks etc. 
mogen door ons niet worden meegenomen! 

 

Namens S.V. Oostrum bedankt! 
 

Ps: Als U grotere of zware stukken heeft om op te halen, vernemen wij 
dat gaarne tijdig van u. Neem in dat geval even contact op met 

Stef Fleurkens, tel. 06-53690561 of email: s.fleurkens@gmail.com 
 
 

AUGUSTUS  
  
6 Wandelen KBO
11 Kevelaer (met Oirlo & Castenray) KBO
20 Wandelen KBO
31 Excursie: (Ijssalon Clevers, Grubbenvorst) Zijactief
  
SEPTEMBER  
  
2 De Locht De Zonnebloem
3 Wandelen KBO
6-7-8-9 Meerdaagse reis KBO
12 Bloemenactie AZKompeneej
17 Wandelen KBO
19 Dauwtrappen & Ontbijt (Geysteren) Zijactief
21 Knutselmiddag KBO
26 Wandelen KBO
28 Breifabriek KBO



 

      2015   
 

 

Doelstelling 
 

Bedrag 

 

1 op de 4 mensen krijgt te maken met een hersenaandoening. Uw 
bijdrage wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. 

www.hersenstichting.nl 

 
 

 

Geeft voorlichting over mensenrechten, o.a. op scholen. Spreekt landen 
en regimes aan op door hen gepleegde schendingen van mensenrechten.  

Kijk voor resultaten op www.amnesty.nl 

 
 

 

1 op de 3 Nederlanders overlijdt aan een hart- of vaatziekte. 
Daar moeten we wat aan doen! Help mee! 

www.hartstichting.nl 

 
 

 

De Nierstichting zet zich in voor een toekomst met zo min mogelijk 
nierziekten en een betere toekomst voor nierpatiënten.  

www.nierstichting.nl 

 
 

 

KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving. 

www.kwfkankerbestrijding.nl 

 

 

Het Longfonds strijdt voor mensen met een longziekte en wil gezonde 
longen houden. Want gezonde longen zijn van levensbelang.  

www.longfonds.nl 

 

 

Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan mensen in nood. 
Zonder mensen uit te sluiten. 

www.rodekruis.nl 

 

 

Steunt projecten en activiteiten ten behoeve van mensen met een 
verstandelijke handicap. 

www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl 

 
 
 

 

 
 

De Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten 
gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. 

www.brandwonden.nl 

 

 

De Zonnebloem brengt mensen bij elkaar. We zorgen voor 
betekenisvolle ontmoetingen tussen vrijwilligers en mensen met een 

fysieke beperking door ziekte of handicap. www.zonnebloem.nl 

 
 

 

Geeft kinderen met een moeilijke thuissituatie gewoon een beetje geluk. 
www.kinderhulp.nl 

 
 

 

Bevordert epilepsiebestrijding en epilepsiezorg door middel van 
voorlichting en wetenschappelijk onderzoek. 

www.epilepsie.nl 

 

 

Deze organisatie doet wetenschappelijk onderzoek, geeft voorlichting en 
behartigt de belangen voor iedereen die met dementie te maken heeft. 

www.alzheimer-nederland.nl 

 

 

Weeshuis St. Noa's Family in Nanuvule, Oeganda, biedt Aids-wezen 
onderdak en opleiding. Uw steun wordt gebruikt voor het renoveren van 
de nu zeer povere sanitaire voorzieningen. www.vastenaktie.nl 

 

Hartelijke dank 
voor uw bijdrage 
 

Totaal  


