
g
43 
30 juli 2015

31

S.V. Oostrum Ledenvergadering 

 
 
 
 
 

We willen met de leden van gedachten wisselen hoe ze denken over het aanvragen van een 
verklaring omtrent gedrag voor jeugdleiders en over het bijwonen van ouders van jeugdleden van 
de ledenvergadering.  
 
Wat mag u nog meer verwachten: 

 Toelichting van bestuursleden op het afgelopen jaar. 
 Financiële verantwoording. 
 15 min. Groepsdiscussie over door het bestuur gedropte stellingen, om inzicht te krijgen hoe 

er over de desbetreffende onderwerpen, 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 7 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 
 
 
 

 

Tijdens een dressuurwedstrijd in Heijen op zondag 26 juli, won Aukje Poels met haar 
paard Elan twee rubrieken in de dressuurklasse L2.                                                                    
Zowel de eerste als de tweede proef was goed voor 205 punten.  
 

 



ZATERDAG  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.-



IK GA OP REIS…

… en neem mee. Als we hier over nadenken en een lijstje gaan samenstellen dan zal er voor iedereen een ander 
lijstje uitrollen. De een probeert zo min mogelijk mee te nemen en de ander die neemt als het ware de halve 
huisraad mee. Hierbij speelt ook mee waar we naar toegaan, de tijd die we ergens anders verblijven en wat we 
willen ondernemen. Zo hebben enkele oudere en ook jongere tot zelfs zeer jongere dorpsgenoten ‘besloten’ om met 
zekerheid op reis te gaan door hun auto, fiets of zelf zichzelf te laten  zegenen. Voor de eerste keer was er dit jaar dit 
aanbod op initiatief van ‘Forest’. Voor herhaling vatbaar, maar zoals mij tijdens de zegening gevraagd werd of ze 100% 
garantie konden krijgen, wat de begeleiding van onze lieve Heer betreft natuurlijk wel, maar het blijft toch oppassen 
op de weg. Zo moest ook ik er aan ‘geloven’. Voor de mensen die niet tegen kritiek kunnen kunnen het beste niet 
verder lezen. Bent u er nog? Door de wegafzetting in Ysselsteyn blokkeerde een vrachtwagen de andere kant van de 
rijrichting. Er zat niets anders op dan te keren, terwijl een grote vrachtwagen achter mij stond. En toen een ‘schraap’ 
geluid, met schade aan de bumper tot gevolg. Ik dacht meteen, hoe kunnen ze ook, de ene kant afsluiten en zo 
dom zijn om de andere kant te blokkeren zodat het verkeer geen kant meer op kan. Nu begrijp ik best dat waar 
gewerkt wordt er ongemakken ontstaan, maar onnodige ongemakken zijn door een ‘goed belieid’ ook te mijden. 
Dit voorkomt ergernis en onnodige schade. Hoe goed je auto of ander vervoersmiddel ook gezegend is, dat is geen 
garantie voor schadevrij rijden. En wie heeft opgelet bij de zegening die heeft kunnen horen dat in eerste instantie 
de zegen voor de bestuurders bedoeld is. Zolang er geen mensenlevens bij ongevallen gemoeid zijn valt het dus wel 
mee. Al vraag ik me soms af hoe het komt dat er niet meer ongelukken gebeuren als je sommige automobilisten en 
ook vrachtwagenchauffeurs ziet rijden. Wilt u het volgend jaar met een goed gevoel de vakantie ingaan en met een 
‘zeker’ gevoel op de weg zitten, dan kunt u van te voren de zegening ontvangen en dan is het ook van: ik ga op reis en 
neem mee:  de bescherming van onze lieve Heer.

pastoor J. Boon 

 Zondag 2 aug.  11.00 uur: Hoogmis (orgelspel)                 

    overleden ouders Pierre Linssen en Fien Linssen-Zeegers,   
  Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 

     familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.        

 NB: Zondag 16 aug. 10.00 uur: Bedevaartsmis van de parochie Geijsteren!

 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.	
      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                   





Reaktie. 

Eindelijk een reaktie in het Oostrums Weekblad op de wekelijkse column. Bert bedankt. 

Je hebt zelf ruim twee jaar geleden de trein in beweging gezet. Jou doel was, om de aantrekkelijkheid 
van het Oostrums Weekblad te vergroten.  

Daarin is men geslaagd aldus Bert, met sterk wisselende columns, die meermalen tot gespreksstof 
leidde in Oostrum. 

Volgens Bert voelde de vorige columnist zich niet besmet met de ziekte “geen politiek”. 

Met de nodige terughoudendheid zette hij zijn eigen visie met de nodige prikkelingen op papier. 

De een vond het prachtig en acceptabel, de ander kon er niet om lachen. Dat heeft Bert als positief 
ervaren aan de columns. 

Wat hij minder prettig vindt, is, dat de schrijvers nog steeds onder een pseudoniem schrijven. 

Hij vindt dit niet meer van deze tijd. Een zichzelf respecterende columnist ondertekent zijn/haar 
gedachtenspinsels met zijn/haar naam, aldus de wens van Bert. 

Daar is heel veel van te zeggen en persoonlijk heb ik er niets op tegen. Ik ben echter 1/6 e deel van 
het schrijversgenootschap. 

Ik wil het best in de groep gooien en dan maar afwachten wat het resultaat zal zijn. 

We hebben echter ook nog een grote baas, de Dorpsraad. 

Ook zij zullen daar een mening over hebben. Wat mij betreft mag het de eerstvolgende vergadering 
van de dorpsraad op de agenda staan. 

Maar wanneer is er weer eens een openbare vergadering, of wordt er alleen nog maar vergadert 
achter gesloten deuren.  Nee toch……we wachten af. 

O2. 

 

 

  

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
  



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



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). 
 
  

Per 1 Oktober 
 

Woonhuis	te	huur	met	                                         
3 slaapkamers en garage. 

Hatendonkstraat 3, Oostrum 

Inlichtingen:   Tel. 0478 - 584071 

 
Jongeman 19 jaar                                                

zoekt bijbaantje voor                    
doordeweekse avonden 

van 18.00u tot ongeveer 22.00u 
 

tel. 06-37522023 na 16.30u 



1599,-
INCLUSIEF 

M-ACCU

Cortina Ecomo Daily
De Cortina Ecomo Daily is een comfortabele electrische stadsfiets met 7 
versnellingen. Accu keuze tot 140KM.

Postbaan 14 
5861 CT Wanssum 
Tel. 0478 - 53 21 66 
info@dekkerstweewielers.nl
www.dekkerstweewielers.nl

Koop een fiets bij Dekkers en krijg een tas vol lekkers!* 
Bij aanschaf van een nieuwe fiets kunt u voor  
€50,- boodschappen doen bij PLUS van Dijck!

Zomer aanbieding!

De Stoff elhoeve
Stati onsweg 86

5807 AC Oostrum
T 0478-585956 of 

0478-580361
www.stoff elhoeve.nl

TOT EN MET 8 AUGUSTUS 15% KORTING 
OP DE GEHELE COLLECTIE VAN BY-BOO



 
 

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 10 augustus 2015 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: 
 

Recepten herinneringen 
Op 10 augustus gaan we in ons Alzheimer Café samen proeven en praten over recepten waar we speciale 
herinneringen aan hebben. Wat aten we vroeger in de zomer of met de kermis? 
Vergeten groenten van weleer komen op tafel. Teamleden brengen kleine gerechten mee maar ook gasten mogen 
iets meenemen en daarover vertellen. En er is muziek! 
 

U bent van harte welkom! 
 

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 info kunt u bellen met de avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray, Joke Halmans, tel. (0478) 583806. 
 
 

 

Whiskyproeverij 
Via islay  

Zaterdag 05 september a.s. organiseren Sjef Claessens en Piet van de Ven 
de 3de whisky proeverij!  
De opbrengst van deze proeverij gaat 100% naar KiKa.  
 
Tijdens deze proeverij zal het accent liggen op de wat complexere whisky’s 
en is dientengevolge voor de wat gevorderde whiskyliefhebbers. 
Zes geweldige Schotse single malt whisky’s (1 speyside, 1 highlands en 4 
islay’s) zullen de revue passeren. 
Doe jij mee aan deze TOP-proeverij geef je dan op  voor 29 augustus a.s. 
door een mail te sturen naar: pietvdven@home.nl waarbij je aangeeft wat 
je naam is en met hoeveel personen je komt.  
 
WANNEER:   Zaterdag 05 september 
AANVANG:   19:45 (start proeverij 20.00) uur 
EINDE:    22.30 uur 
WAAR:   Het Allemanscafe, Mgr.Hanssenstraat te Oostrum 
BIJDRAGE voor Kika:  EURO 40 pp (meer is altijd welkom) 
 
Meer info op www.naardetopvoorkika.nl 

Jaarlijks worden 500 kinderen in Nederland getroffen worden door kanker. 100% van deze kinderen lijdt onder de 
ziekte, de behandeling of de gevolgen van deze behandeling en uiteindelijk sterft 25% van deze kinderen… Wij hebben 
besloten in actie te komen en geld in te zamelen voor Kika. 

In 2015 bestaat stichting Naar de Top voor KiKa 5 jaar en daarom pakken wij uit. Het doel voor 2015 is dan ook 
duidelijk; € 150.000,- ophalen voor KiKa! 

Om dit ambitieuze bedrag op te halen ontplooien we zoveel mogelijk initiatieven. Een daarvan is deze whisky 
proeverij waarbij we onze whisky passie combineren met “Naar de top voor KiKa”. Iedere bijdrage gaat dan ook 
rechtstreeks naar KiKa. Alle kosten rondom de beklimmingen betalen we uiteraard zelf. Help ons om KiKa te helpen 

 








