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JULI  
  
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
  



ZATERDAG  25 Juli 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Henk Bovee
Horst

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

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

Complete keuken 
(recht of hoek) 

voor 2995.-

Hoekkeuken

Rechte keuken

HBASIC

Bij Henk Bovee in Horst heeft u al 
’n complete keuken voor 2995 euro.
Inclusief blad, spoelbak, kraan, vaatwasser, 
koelkast, schouwkap, gaskookplaat en 
’n oven of magnetron.
De keuken is verkrijgbaar in 61 fronten. 
U kunt kiezen uit ’n rechte keuken of 
’n hoekkeuken.
Voor de prijs hoeft u het niet te laten want 
die is voor beide uitvoeringen even laag:

2995.-



                       

Zondag 26 juli  11.00 uur: Hoogmis (orgelspel)                 

   Thei van Kessel,  
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.                                                                                                     
                                                                                       

EN DAN IS ER KOFFIE

Nu wij ons in de vakantietijd  bevinden moet ik hier soms aan denken. Nu zult u zich wel afvragen wat koffie met va-
kantie te maken heeft. In de tijd dat ik kapelaan was in Maastricht kreeg ik van een parochiaan altijd een pak koffie 
als ze op vakantie waren geweest. Zo heb ik, als koffieliefhebber, heel wat koffie van over de hele wereld gedronken. 
Gebruikelijk bieden we onze gasten ook koffie aan en zo drink ik heel wat van dit zwarte goedje weg bij huisbezoe-
ken. Tegenwoordig is het veelal dat gemak de mens dient. Vele mensen hebben tegenwoordig alleen maar Senseo. 
Pad erin, watertank vullen en binnen een mum van tijd staat er een kopje koffie. Maar de ene koffie is de andere niet, 
dit even terzijde. We gunnen ons ‘Senseo-momenten’. Al snel komen we via ‘Senseo’ bij ‘Sensatie’. Dit woord komt 
van het Latijnse ‘sensere’ dat ‘voelen’ betekent. U kent het wel van het woord ‘sensor’, een apparaat dat beweging 
voelt. Het Engelse ‘sensere’ betekent zintuigen. Het is ons mensen eigen dat we uit zijn op sensatie, behoefte hebben 
aan intense gevoelsmomenten. En als deze uitblijven hebben we gelukkig nog ‘senseo-momenten’. Persoonlijk en col-
lectief hebben we steeds meer ‘kicks’ nodig. Sommigen denken er zelfs recht op te hebben, momenten die het leven 
weer kleur geven. Ook naar God en het geloof wordt door die bril gekeken. Men verlangt van God iets sensationeels, 
een ingrijpen, wonderen, intense ervaringen. Deelnemen aan het kerkelijk leven moet ‘goed voelen’ en ‘me een po-
wer geven’. De vieringen in de kerk mogen wel een beetje ‘Senseo-achtig’ werken. Maar God werkt anders. Hij richt 
zich op ons hart, onze wil en ons verstand en niet alleen op ons gevoel. Hij verkiest de weg van de geleidelijkheid, 
boven ‘piekmomenten’. Hij kent ons immers door en door en weet dat sensaties vluchtig zijn en eerder verarmen dan 
verrijken. Hoe minder we uit zijn op sensatie en gevoel, des te meer kan Hij doen. Het geloof kan dan sterker worden 
en minder afhankelijk van onze stemmingen en omstandigheden. Het wordt een geloof dat tegen een stootje kan en 
het ook uithoudt zonder ‘Senseo-momenten’. Het is een volwassen geloof, de weg naar vreugde die niemand ons kan 
afnemen. We leven in de innerlijke geloofszekerheid dat Hij bij ons is. En dan is er….God, Hij is altijd bij ons, of we nu 
aan de koffie zitten of niet.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Pastoor	J.	Boon





DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
 
Excursie naar IJssalon Clevers in Grubbenvorst 
 
Datum: maandag 31 augustus 2015 
Plaats:  Grubbenvorst, Hagelkruisweg 3 
Aanvang: 19.30 uur / vertrek Oostrum  19.00 uur. 
Kosten:            € 9,95 per persoon excl. vervoerskosten € 2,00 per persoon  
 
Op maandag 31 augustus gaan we naar IJssalon Clevers in Grubbenvorst.  
De rondleiding is van 19.30 uur tot 20.30 uur op Hagelkruisweg 3 in Grubbenvorst  
Daarna ijs eten in de ijssalon Grubbenvorst ( Lottumseweg 1 ) 
 
De kosten zijn € 9,95 per persoon, dit is inclusief ijs, consumptie en rondleiding. 
Er kunnen zich hiervoor maximaal 20 personen aanmelden.   
 
Op deze avond is het mogelijk om in de ijsmakerij het boek ijsgeheimen te kopen voor een 
gereduceerd tarief van € 17,50 ( normaal € 24,95 ) 
 
Graag ook gelijktijdig opgave van degene die willen rijden tegen een vergoeding van € 2,00 
per persoon. 
 
Graag opgave, telefonisch of per mail, vóór 8 augustus 2015 bij Annelies Joosten. 
(tel.nr. 580848 / mail: hay.joosten@home.nl) 
 

Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor op 
vrijdag 14 augustus terecht bij stichting De Kemphaan aan het Kennedyplein 1 te Venray. 

Vooraf moet wel even een afspraak worden gemaakt via 0478-586706.                                                     
De kosten bedragen € 30. De volgende keuring zal zijn op vrijdag 11 september. 

 

 



TE	KOOP

SNIJBONEN & COURGETTE

THIELEN
ROSMOLENWEG	4

OOSTRUM



Bedevaart Kevelaer (met Oirlo en Castenray) 
 
Datum:  dinsdag 11 augustus 2015 
Aanvang H. mis: 14.00 uur in de Kerzenkapelle in Kevelaer 
Vertrek met de fiets: 12.00 bij de Oesterham 
Vertrek met de auto:13.00 uur bij de Oesterham 
Eigen bijdrage: € 3,50 per persoon (incl. 1 koffie/koek)  
Opgave:  via onderstaand strookje t/m vrijdag 7 augustus 2015  
   bij Nelly van Soest, Geeststraat 9, Oostrum  
 
Op dinsdag 11 augustus gaan we naar Kevelaer met de KBO leden van Oirlo en Castenray. 
De Heilige Mis begint om 14.00 uur. De zang wordt verzorgd door het Gemengd Koor. Aansluitend gaan we koffie 
drinken en koek eten in het klooster. 
 
Degenen die met de auto gaan, vertrekken om 13.00 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 om 12.00 uur bij de Oesterham 
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 11 augustus! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bedevaart Kevelaer, dinsdag 11 augustus 
 
Naam:______________________________________________________________________ 
 
Aantal Personen en bedrag______________________________________________________ 
 
Met  fiets / auto   
(doorstrepen wat niet van toepassing is). 
 
Eigen auto  ja/nee (doorstrepen wat niet van toepassing is). 
 
 

Hallo tennisleden (senioren en junioren), 

 In september wordt er weer gestart met een nieuw blok tennislessen (5 lessen).  

De lessen worden aangeboden in samenwerking met Tennisschool Maascourt en zullen 
waarschijnlijk gegeven worden op de donderdag van 19.30 uur tot 20.30 uur.  

De kosten bedragen € 42 per lesuur en zal gedeeld worden door het aantal deelnemers in de groep.  

Heb je interesse, geef je dan op vóór 1 augustus via info@tcoostrum.nl  

Sportieve groet,    Namens TC Oostrum , Astrid Vollenberg 

 



 

Gezocht: 
 
Tijdelijke huishoudelijke hulp               

voor 1 dagdeel per week. 
 

 
 
 
 
 

Tel. 0478-511107                               
of                                                              

06-15024050 
 



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

 
RABO fietstocht 5 september.  
 
Opgave:  vóór 25 juli 
 
Datum: 5 september 2015, vertrek tussen 10.00-11.00 uur 
Opgave:  Tonny Duijn, tel. nr. 584396,  
 of email: Tonny_Duijn@hotmail.com 

Samen een donatie bij elkaar fietsen tijdens de Rabobank fietsdag. 

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. 

De Rabobank wil het aantal deelnemers vóór 26 juli 
doorgegeven hebben. 

Nadere informatie volgt tzt. 

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

 
 
Op zondag 12 juli nam Iris Verhoeven deel aan het Zomerfestijn in de Mortel. 
Ze bracht haar paard Elsludine S uit in het springen klasse B en behaalde een 5e prijs 
met 74 stijlpunten. 

Op zondag 19 juli behaalde Bianca Enders een eerste prijs tijdens een dressuurwedstrijd in Leunen. Ze startte haar paard 
Fassini Boy in de klasse B en behaalde 207 punten met haar proef.  Lisette van den Berg behaalde in dezelfde klasse 206 
punten met B Zarah en won daarmee een 2e prijs.  

 



Verantwoord 1 tot 2 kilo 
per week afvallen!
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My-LifeSlim is een absolute topper als het om 
lifestyle-interventie gaat.
Vindt je afvallen ook niet makkelijk? Dan ben je niet de 
enige! De oplossing is: afvallen met begeleiding! Dat werkt 
in de praktijk veel beter dan in je eentje aan de slag gaan.

“Droom jij ervan? 
Het kan...
Samen op weg naar 
jouw doel!”

Loes Baltissen

Zelfstandig Gewichtsconsulent Loes Baltissen
Eikenlaan 2A •  5802 CV Venray

Legert 3 • 5866 CG Swolgen
loesbaltissen@mylifeslim.com

T. 06-22020908 
Uitsluitend op afspraak

Laat mij jouw personal coach zijn
Tijdens een uitgebreide intake 
maak ik voor jou een Persoonlijk 
Dag Schema. Iedere week zien we 
elkaar om de resultaten te bespre-
ken en coach ik jou op weg naar 
een betere en gezondere 
levensstijl.
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Geniet van het afvallen met bege-
leiding
In combinatie met de unieke voe-
dingssupplementen van My-LifeSlim 
zal het afvallen plezierig en vooral 
zonder hongergevoel verlopen.

Voedingssupplementen zijn geen 
maaltijdvervangers; alles wat je eet 
komt gewoon uit je eigen super-
markt. 
Voedingssupplementen:
•	 Ondersteunen je spiermassa
•	 Stimuleren je lichaamsvetver-

branding
•	 Onderdrukken je lekkere trek en 

hongergevoel



 
 
Dit is mijn club! 
 
“Dat moet de vereniging maar regelen...” Een uitspraak die we nog altijd met enige regelmaat horen 
langs het veld of in de zaal. Een uitspraak ook die in de zomerstop, tussen twee periodes van 
repetities of competities, veel wordt gebezigd. 
 
Want traditiegetrouw is de zomerstop de periode dat bestaande vrijwilligers nadenken over taken en 
verplichtingen en een andere invulling van hun vrije tijd overwegen. Wat het direct ook maakt tot de 
periode waarin de meeste nieuwe vrijwilligers worden benaderd voor een eventuele rol binnen een 
vereniging of club. Vaak hun eigen vereniging of club. 
 
Waar wij nu benieuwd naar zijn is hoe vaak een voorzitter of vrijwilligerscoördinator thuis komt met 
een “Nee, niks voor mij” op zak? Zouden hier studies naar zijn gedaan? En zijn er richtlijnen die de 
kans op een succesvol “Ja, lijkt me leuk” vergroten? 
 
Wanneer die richtlijnen er zijn, zouden we die graag willen doorspelen aan de leiding van 
Kindervakantiewerk Venray. Een organisatie die draait op slechts 16 vrijwilligers en een week lang de 
verantwoordelijkheid heeft over 670 kinderen. Met andere woorden: 42 kinderen per vrijwilliger! 
Een grove schatting leert ons dat 670 kinderen om en nabij de 1340 ouders of verzorgers hebben. 
Mocht een 40-tal hiervan een dag(deel) kunnen assisteren, dan kunnen de andere 1300 van een 
rustige eerste vakantieweek genieten. 
 
Wellicht vraag je je nou af waar die Spitsbroeders heen willen. Nou, laten we eens duidelijk zijn: 
Kindervakantiewerk kan niet zonder vrijwilligers, net zomin als ‘de vereniging’ kan zonder leden die 
oliebollen verkopen of kantinediensten draaien. 
Een vereniging is namelijk niks anders dan een groep mensen, met aan het hoofd een bestuur, ook 
weer bestaande uit mensen, die samen in georganiseerd verband graag muziek maken, een balletje 
trappen of een rondje op het paard rijden. 
 
Als elk lid naar het clubhuis komt met de instelling “Lekker even een uurtje plezier maken en de 
groeten”, dan bestaat er op den duur geen club meer. Want zonder de vrouw achter de snackcorner, 
de opbrengsten uit de potgrond verkoop en de jeugdleider op zaterdagmorgen kan een vereniging 
niet bestaan. 
 
Dus mocht een lid van het Aostrums Bestuurders Café een dezer dagen aan je voordeur staan, denk 
dan aan een overweging van een laureaat uit onze Oostrumse gemeenschap: “Zeg niet meteen nee, 
maar denk er op z’n minst over na.” Want bij elke vereniging of club is er voor iedereen wel een 
leuke en passende rol te vinden. Jij bent namelijk de club! 
 
Hojje wor! 
 
Spitsbroeders. 
 





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
  
NOVEMBER  
  
4 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
7 Toneeluitvoering De Vlasbloem
8 Toneeluitvoering De Vlasbloem
9 Knutselmiddag KBO
10 Meidenkist (door Dhr. C. Prinsen) Zijactief
11 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
12 Algemene Ledenvergadering (Roermond) Zijactief
13 Finale Maestro Harmonie        Harmonie SMT
17 Kienen KBO
22 Intocht Sinterklaas 
23 Knutselmiddag KBO
24 Wet WMO (Lezing door Mw. J. Hendrix) Zijactief
25 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
  
DECEMBER  
  
2 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
7 Knutselmiddag (Kerst) KBO
8 Kerststukjes (Martine Weys) Zijactief
8 Kienen KBO
9 Kerstmiddag De Zonnebloem
10 Kerstviering (D’n Oesterham) KBO
16 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
17 Kerstavond Zijactief
24 Wandelen KBO
30 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum

 

TE	KOOP                                                                
Nog te ontwikkelen landelijk gelegen 2 onder een kap  lang gevel boerderij                  

aan de Geysterseweg te Oostrum. Meer info via:  

06 - 20538718 





 




