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Denkt u nog aan de thema-avond van het Servicepunt Oostrum 
op woensdag 8 juli om 19.30 uur in de Watermolen. 

 
Notaris Weijs komt spreken over:  

Een goed testament levert geld op! 
 

Geen nood, als u per ongeluk niet kunt, mail uw vraag naar: 
servicepuntoostrum@gmail.com 

en u krijgt via de mail een reactie terug. 
 

Wij zien u graag tijdens deze thema- avond. 
 

De vrijwilligers van het Servicepunt Oostrum 
 
 



ZATERDAG  11 Juli 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

6 juli  18.45u. Repetitie jeugdorkest
       19.30u. Repetitie orkest + jeugdorkest
8 juli 15.00u. Music for Life mix-groep
 16.30u. Music for Life blokfluitgroep

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

20.00u. Repetitie slagwerkgroep 

Agenda

11 juli Inzamelen oud papier
13 juli Laatste repetitie voor de vakantie
25 juli Inzamelen oud papier



LOSLATEN

Loslaten, daar hebben we in ons leven veel moeite mee. We zijn immers gehecht aan wat we hebben en 
willen dat graag (vast)houden. Hier dacht ik de laatste dagen iets vaker over na dan anders, ingegeven door de 
omstandigheden. Zo hadden we laatst ‘ongewenst’ bezoek in de kerk. Een vogeltje had zich weten binnen te werken 
en leek niet naar buiten te willen. Alle deuren openzetten om het diertje los te laten, om het te bevrijden, leverde 
niets op. Het gevolgd: een ‘bevuilde’ kerk en een dood vogeltje. In dezelfde dagen dat zich dit afspeelde werd ik 
bij een zieke geroepen voor het toedienen van het sacrament van de zieken. De zieke zelf wist niet dat ik daarvoor 
kwam, maar hij gaf aan het te willen en maakte zelf het kruisteken nog mee. Meteen na de bediening gaf deze zieke 
nog een laatste zucht en ging heen. Het lijkt er wel op dat hij gewacht had op het ontvangen van het sacrament. 
Op zo’n moment mag je ervaren dat er toch wel meer is tussen hemel en aarde, want toeval, dat bestaat niet. De 
zieke had zijn leven losgelaten en overgegeven aan onze lieve Heer. Daags erna was ik in Oostrum bij een activiteit 
van de harmonie. Negen kandidaten mochten voor de harmonie gaan staan om de ‘leiding’ over te nemen, om te 
dirigeren. Enige vaardigheden hadden ze aangeleerd door de echte dirigent Het was mooi te zien hoe de kandidaten 
zich erdoorheen sloegen. Niet alleen voor hen een onzekerheid, ook voor de muzikanten waarvan sommigen zelfs 
bij sommige  ‘dirigenten’ hun ogen moesten sluiten om maar goed te kunnen blijven spelen en niet in lachen uit te 
barsten. Het is ook niet niks. Ga er maar ‘ongeschoold’ voorstaan, terwijl de muzikanten alles moeten loslaten en 
aan jouw overgeleverd zijn. En tenslotte de afscheidsviering van groep 8 van Merselo. In een gebedsdienst in de kerk 
vertelden ze wat hen te wachten staat, oude school loslaten en je overgeven aan de nieuwe situatie. Zo moeten we in 
ons leven steeds maar weer loslaten, zelfs tot het eind toe. Zou het leven, zou ons leven, niet een stuk gemakkelijker 
en fijner zijn als we dit kunnen? Want onze lieve Heer vraagt van ons niets meer dan loslaten en je overgeven aan de 
situatie.
           pastoor J. Boon

                                                             

Zondag 5 juli  11.00 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)               

    voor de parochie Oostrum en voor de vrede, 
    voor alle geslaagde en niet-geslaagde eindexamenkandidaten, 

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

Zie ook de website van de parochie Oostrum: www.parochieoostrum.nl 

Het telefoonnummer van pastoor J. Boon, Lovinckplein 8, 5813 CC Ysselsteyn, is 545055.
In verband met tijdige publicatie in het Oostrum’s Weekblad en Peel en Maas
dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 10.00 uur op te geven bij kerkbestuurslid 
Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  584031.                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                               





                                                              
 
 
 
  
 

Samen een donatie bij elkaar fietsen tijdens de Rabobank fietsdag. 

Datum: 5 september 2015, vertrek tussen 10.00-11.00 uur 
Opgave: zo spoedig mogelijk   Tonny Duijn, tel. nr. 584396,  
     of email: Tonny_Duijn@hotmail.com 

Speciaal voor haar leden organiseert Rabobank Horst Venray op zaterdag 5 september 2015 de Rabo Fietsdag.                
Tijdens die dag kunnen leden van Rabobank Horst Venray geld bij elkaar fietsen voor een vereniging die meedoet. 

Onze vereniging KBO doet mee aan de Rabo Fietsdag. We kunnen daarmee € 400,- verdienen voor onze vereniging. 
Daarvoor hebben we 25 fietsers nodig. Die fietsers moeten wel lid zijn van Rabobank Horst Venray. Op de website van 
Rabobank Horst Venray kunt u zich zonder extra kosten aanmelden als lid van de Rabobank.. Onder "Uw gegevens" in 
internetbankieren kunnen klanten zien of zij lid zijn van Rabobank Horst Venray. 

Als u klant bent bij de Rabobank of uw partner is lid van de Rabobank, betekent dit niet dat 
u automatisch ook lid bent!  

De Rabo Fietsdag wordt een leuke gezellige fietstocht door de omgeving van Horst en Venray.                                                          
We fietsen ongeveer 30 kilometer. Tijdens de route is er van alles te beleven. 

We starten vanuit Venray. 

Graag tot ziens op de Rabo Fietsdag op 5 september 2015! 

 

 
 
 
 

 
Insectenwandeling Paardekop IJsselsteijn 
 

Op zondag 5 juli organiseert de Insectenwerkgroep van IVN Geijsteren-Venray een insectenwandeling in 
natuurgebied de Paardekop in IJsselsteijn. De wandeling start om 14:00 uur en het startpunt is aan de Moostdijk                 
in IJsselsteijn. Deelname is gratis.  

 
Het gebied de Paardekop bestaat uit heidevelden, vennen en bossen. Deze afwisseling 
in biotopen zal in ieder geval diversiteit geven in de soorten die we kunnen aantreffen. 
Libellen en juffers, verschillend soorten dagvlinders en divers ander klein grut zal op 
naam of soort gebracht worden.  
De insectenwerkgroep laat zichzelf ook een beetje verrassen, omdat dit de eerste keer 
is dat op deze plaats zo uitgebreid naar de diverse soorten gezocht zal worden. 
Iedereen die wil meelopen, is van harte welkom en zal uitgebreid te woord gestaan 
worden om in de aanwezige kennis te delen. Voor hobbyfotografen is dit ook een 
unieke gelegenheid om de diverse insecten vast te kunnen leggen. 

  
 

Tijdens een dressuurwedstrijd in Helden bracht Bianca Enders haar paard Fassini Boy 
twee keer uit in de dressuurklasse B. 

Met de eerste proef scoorde deze combinatie 206 punten; goed voor een 3e prijs.                 
De tweede proef werd beloond met 196 punten, eveneens een 3e prijs .  

 



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

Daarom

• Komt bij u thuis.
• Deskundig en eerlijk advies.
• Lokaliseren en oplossen van problemen.
• Alles wordt voor u aangesloten en ingesteld.
• Ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar.
•• Alles voor bedrijf, thuis, auto of boot.

                 info@in2sound.nl | Tel: 06-14653208

 
TE KOOP 

AARDBEIEN, PEULEN                                   
& TUINBONEN 

THIELEN 

ROSMOLENWEG 4   OOSTRUM 



Niet langer twijfelen – doen !! 

Dit is het moment om de knoop door te hakken. Meld je nu aan voor Music for Life. Je kunt kiezen 
voor de blokfluitgroep (alt blokfluit) of voor de mixed instrumentengroep waar je elk instrument kunt 
kiezen wat je maar wilt. 

In de voorbije weken hebben jullie het enthousiasme kunnen proeven van de huidige Music for Life 
deelnemers via dit blad en op de open les. Hopelijk heeft dat jullie besmet en stappen jullie nu over 
de drempel. Voor iedereen is het in het begin best even lastig. Maar het plezier van samen muziek 
maken begint vanaf de eerste les. Gezellig en gezond. 

In september start er weer een nieuw blok van 18 lessen (half jaar; € 135,=). Je verplicht je voor niks 
meer dan een half jaar. Meld je nog voor de zomervakantie aan, zodat wij de tijd hebben om een en 
ander voor te bereiden met het Kunstencentrum Jerusalem, die de lessen met overgave en 
deskundigheid verzorgen. 

Gun jezelf een leuke hobby en de gezelligheid van muziek maken met een groep.  

Voor meer informatie en het inschrijfformulier, kijk op http://www.harmonieoostrum.nl/music-for-
life.html.  Natuurlijk kun je ook gewoon met ons contact opnemen voor meer informatie. 

 

Marianne  mpbmanders@home.nl 
Jack  j_schuurmans@hotmail.com 
Geert  geertthuis@home.nl 
 
 

Music for Life – harmonie SMT 
 
 
 

 

VIERDAAGSE REIS ZUIDLAREN: NOG SLECHTS ENKELE PLAATSEN VRIJ 
 
Voor de vierdaagse reis naar Zuidlaren van zondag 6 t/m woensdag 9 september is momenteel voldoende 
belangstelling. Hebt u zich al aangemeld dan ontvangt u binnenkort bericht van Ghielen voor verdere afwerking. Er zijn 
nog slechts enkele plaatsen vrij. dus hebt u ook belangstelling neem dan vlug rechtstreeks contact op met 

Hay Achten, tel. 571726 of Leny Tromp, tel.589033 
 

 





Proteion ontvangt certificering voor zorg op afstand  
 
Horn, 23 juni 2015 - Als eerste zorgorganisatie in Limburg is Proteion gecertificeerd voor 
zorg op afstand door Stichting Quality Assurance E-Health (QAEH). Daarmee laat 

Proteion zien dat haar dienstverlening op het gebied van zorg op afstand veilig en kwalitatief goed is.  
 
Over zorg op afstand 
Onder zorg op afstand worden alle vormen van zorg verstaan waarbij de zorgverlener niet persoonlijk aanwezig is in de 
woning van de cliënt. De zorg vindt dan met behulp van techniek plaats. Gebleken is dat met inzet van zorg op afstand 
niet alleen de kwaliteit van zorg, maar ook de kwaliteit van leven verbetert.  
 
Proteion biedt leefstijlmonitoring, zorg TV/schermzorg, zorgalarmering en begeleiding in beeld. Voor de certificering zijn 
alle processen rond deze producten beoordeeld. Van het aansluiten van het product bij de cliënt tot en met het leveren 
van zorg bij de zorgvrager met behulp van het product.  
 
Vernieuwde oplossingen 
Joost Tibosch, directeur Proteion Thuiszorg, over de certificering: “Dit bewijst dat Proteion op een goede manier bezig is 
met innoveren. De veranderingen in de maatschappij en de zorg vragen om creatieve en vernieuwende oplossingen. 
Proteion wil mensen passend ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Zorg op afstand 
levert daar een grote bijdrage aan, aanvullend aan de persoonlijke ondersteuning en zorg. De afgelopen jaren heeft zorg 
op afstand zijn meerwaarde bewezen. Cliënten die er gebruik van maken zijn positief. Daarom wordt zorg op afstand de 
komende tijd een nóg belangrijker thema binnen Proteion.” 

 
Stichting QAEH 
De Stichting Quality Assurance E-health (QAEH) waarborgt dat zorgvragers en zorgverleners e-health (zorg op afstand) 
veilig kunnen gebruiken. Dit doet zij onder andere door het toetsen en certificeren van organisaties die techniek in de 
zorg  inzetten. Stichting QAEH toetst onder andere op de aanwezigheid van overeenkomsten, de samenwerking tussen 
verschillende partijen en het proces van de zorgverlening met zorg op afstand.  
 
Op 23 juni 2015 reikte Wouter Meijer van de Stichting QAEH het certificaat officieel uit aan Proteion. Wouter Meijer: 
"Bij zorg op afstand gaat het om de mensen, niet om de techniek. En omdat het om mensen gaat, moeten de kwaliteit 
en veiligheid van de zorg worden aangetoond. Niet alleen binnen de eigen organisatie, maar ook in de gehele keten van 
fabrikant tot cliënt. Proteion is hiervoor met vlag en wimpel geslaagd en heeft de QAEH-erkenning behaald. Op deze 
manier is zorg op afstand dan toch dichtbij." 
 
 



MIJLING SPECIAAL OPTIEK          Passage 5 - Venray – www.mijlingoptiek.nl 

 

Orthoptist:  
gespecialiseerd in meting van kinderen en prisma's 

 
Wanneer gaat u naar een orthoptist? 
 
De orthoptist onderzoekt en behandelt klachten of problemen op het ge-
bied van: 

Afwijkingen bij kinderen, Scheelzien, lui oog, dubbelzien, oogbewe-
gingsstoornissen, specifieke hoofdpijn en leesklachten. 

De orthoptist is gespecialiseerd in de oogmetingen bij kinderen, met na-
me gericht op de samenwerking tussen de ogen.  
De samenwerking kan echter op alle leeftijden en door verschillende 
oorzaken verstoord worden. Vroegtijdig opsporen is van groot belang.  
Een orthoptist onderzoekt de oogstand, de samenwerking tussen de 
ogen en de ontwikkeling van het zien. Als er afwijkingen worden gecon-
stateerd, stelt de orthoptist, indien mogelijk, een behandeling in.  

Wilt u ook een deskundig onderzoek? 
Ik zie u graag in onze winkel. 

Monique Sponselee 

Verrijdbare buitenkeuken

barbecuen  
met een échte 
buitenkeuken!

1388.-
Ook nog uit te breiden. 

Henk Bovee Horst
Handelstraat 13  •  T 077- 397 90 00  •  www.bovee.nl

Al ruim 45 jaar hét vertrouwde adres voor keuken en badkamer!



Maestro. 

Het moet gezegd zijn, dat onze harmonie Sub Matris Tutela, SMT, de laatste tijd flink aan de weg 
timmert. 

Na het blokfluit initiatief voor o.a. ouderen, nu dan afgelopen vrijdag de voorronde voor de 
verkiezing van een Oostrumse Maestro, of wel een Oostrumse dirigent. 

Wat ik ervan heb opgevangen, moet het een grandioos succes zijn geworden. 

Een professionele dirigenten –jury stond voor de moeilijke, om uit de negen kandidaten, de vier 
besten te selecteren voor de finale in november a.s. Een zeer moeilijke taak, zoals men mij vertelde. 

Het waren alle negen winnaars, al was het maar om het lef te hebben om mee te doen. 

Daar is moed voor nodig. Let wel, de kandidaten hadden tot dan toe weinig affiniteit met muziek, 
zeker niet om een  voltallig orkest te dirigeren. 

Opvallend was, dat er ook enkele zeer jeugdigen meestreden en die tevens voor veel extra 
belangstellenden zorgden. Een van deze jonge dirigenten ging naar de finale van november a.s. 

Ik noem bewust geen namen, want ik wil U nieuwsgierig maken voor de finale. 

Ik denk, gezien de belangstelling voor de voorronde, dat de organisatie eens moet overwegen naar 
de Evenementenhal te verkassen,wil je alle belangstellenden  mee laten genieten. 

Ook zou een goed alternatief kunnen zijn, een groot scherm op het Dorpsplein te plaatsen, daar is 
dan tenminste ook weer eens wat te doen. 

De organisatie heeft, zoals ik heb begrepen, veel waardering mogen ontvangen, voor dit initiatief. 

Dirigenten in overvloed de komende jaren. 

Harmonie, maak er in november, bij de finale een groot feest van. Dit lid van het genootschap hoopt 
er dan wel bij te kunnen zijn. 

O-2 

 
 



 GRONDWERKEN           BESTRATING 
SLOOPWERKEN            BESTRATINGSMATERIAAL 
RIOOLWERKEN            GROOTHANDEL IN 
HOVENIERSWERKEN                TECHNISCHE ARTIKELEN 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

OPENINGSTIJDEN: 
 
MA:       08:00-18:00 
DI:  08:00-18:00 
WO: 08:00-18:00 
DO: 08:00-18:00 
VR: 08:00-18:00 
ZA:  08:00-16:00 
 

CARMELIETENSTRAAT 4, 5817 AE SMAKT 
 M 06-48829785 06-12795237  
WWW.PHILIPSENGRONDWERKEN.NL 
 



  
JULI  
  
2 Wandelen KBO
8 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
15 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
16 Wandelen KBO
25 Jeu de Boules (met Oirlo & Castenray) KBO
29 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
  
AUGUSTUS  
  
5 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
6 Wandelen KBO
11 Kevelaer (met Oirlo & Castenray) KBO
12 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
20 Wandelen KBO
26 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
31 Excursie: (Ijssalon Clevers, Grubbenvorst) Zijactief
  
SEPTEMBER  
  
2 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
2 De Locht De Zonnebloem
3 Wandelen KBO
5 Rabo Fietsdagtocht Rabobank
6-7-8-9 Meerdaagse reis KBO
12 Bloemenactie AZKompeneej
16 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
17 Wandelen KBO
19 Dauwtrappen & Ontbijt (Geysteren) Zijactief
22 Kienen KBO
21 Knutselmiddag KBO
26 Wandelen KBO
28 Breifabriek KBO
30 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
  
OKTOBER  
  
1 Dag voor de Ouderen (voor alle Ouderen) KBO
1 Wandelen KBO
5 Knutselmiddag KBO
6 Molukse avond Zijactief
7 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
10 Loodsrock CV De Karklingels
10 Jubileumconcert in Schouwburg Venray (20.00 uur) Harmony
13 Dagreis Wittem (met Oirlo & Castenray) KBO
14 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
15 Herfstwandeling KBO
19 Knutselmiddag KBO
20 Kienen KBO
21 Kienen De Zonnebloem
22 Fit door de overgang (Lezing door Mw. Dr. B. Havenith) Zijactief
28 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
  





LOURDESREIZEN    MAAS en PEEL  2015 
 
Elk jaar gaan vele duizenden mensen uit Nederland en 
daarbuiten naar Lourdes. Per trein, vliegtuig, bus of op eigen 
gelegenheid. Toch zijn er  nog mensen die heel graag naar 
Lourdes willen. Maar niet weten hoe ze dit moeten 
aanpakken Sedert 1 november jl. zijn wij, mede op initiatief 
van een groep pelgrims en enthousiaste vrijwilligers gestart 
met de Lourdesgroep Maas en Peel. 
Hier kunt u terecht met al uw vragen omtrent de reis. 
Door een ervaren reisleiding en vrijwilligers wordt U 
bijgestaan voor en tijdens de reis en tevens uw verblijf in 
Lourdes. Er gaan ook verpleegkundigen mee om u 
begeleiding en zorg te geven die u nodig heeft. 
Ook zijn er artsen aanwezig voor eventueel consult of 
behandeling. Deze reizen zijn bestemd voor zieken maar ook 
voor gezonde mensen, jong of al oudere, U bent van harte 
welkom in onze groep. 
 

Lourdesgroep Maas en Peel heeft in juni een zeer geslaagde 
reis gehad en gaan dit jaar nog een keer die prachtige reis 
maken. Ze gaan van 6 tot en met 11 september 
Tijdens het verblijf in Lourdes verblijven wij in een 
gerenommeerd hotel waar diverse faciliteiten aanwezig zijn 
o.a. rolstoelen en aangepaste kamers. 
 

Voor meer  informatie  kunt u contact opnemen met: 
Cristien Goumans  tel. 0478-636676  of 06.23.53.28.14 
Of kijk op onze website 
www.lourdesgroepmaasenpeel.jouwweb.nl of facebook 
pagina lourdesgroep Maas en Peel. 
 

 
 
 

 

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 

                                                                                    
 
 
 

                

Nieuw Bunzlau Castle servies  
 




