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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 
 
 
 

 

 
Op zondag 2 augustus werden in Reuver de Limburgse Kampioenschappen 
Dressuur voor paarden verreden. 
In de klasse B behaalde Lisette van den Berg een 6e prijs met B Zarah.                               
In de klasse L2 behaalde Aukje Poels met Elan eveneens een 6e prijs.  

 
 



ZATERDAG  8 Augustus 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ



                       
Zondag 9 aug.  11.00 uur: Hoogmis (orgelspel)                 

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

             NB: Zondag 16 aug. 10.00 uur: Bedevaartsmis van de parochie Geijsteren! 
                    (Pastoor K. Wauben)

        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.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                 

BABEL
Om maar eens uw kennis te testen: weet u wat er in Babel gebeurd is? Lang, lang geleden waren de toenmalige 
bewoners zo dom om een toren te bouwen die tot in de hemel moest reiken. Zo hoopten ze eer en aanzien te 
krijgen. We hoeven niet lang na te denken om vast te stellen dat dit bouwsel voortkwam uit hoogmoed. Ze hadden 
echter hierbij niet op Jahwe gerekend. Hij daalde uit de hemel af en bracht spraakverwarring. De één verstond de 
ander niet meer en de mensen verspreidden zich over de aardbodem. Weet u het nu weer? Aan dit verhaal moest 
ik denken toen ik onlangs een dopeling had waarvan de moeder van Poolse komaf was. Van de aanwezigen bij de 
doop was bijna niemand de Nederlandse taal machtig en ik spreek geen woord Pools. Op dat moment was heel goed 
aan te voelen hoe de mensen zich toen in Babel gevoeld moesten hebben. Maar gelukkig was er twee jaar geleden 
een moeder in Merselo, ook van Poolse komaf, die de doopliturgie in het Pools vertaald had. Dat maakte het een 
stuk gemakkelijker, al bleef het behelpen. Eén van de aanwezigen bij de doop sprak wel Nederlands en nam het 
�vertalen� voor zijn rekening. Zulk een ervaring doen we ook op als we naar andere oorden trekken. Vele mensen 
bevinden zich in de vakantie in landen waar men een andere taal spreekt en andere gebruiken heeft. En als men 
de taal niet meester is, wordt het behelpen. Maar willen we de mensen echt �verstaan� dan zullen we ons moeten 
inleven. Trouwens dit geldt ook veel dichter bij huis. Neem nu alleen maar eens het verschil tussen een Noord- en 
Zuidlimburger. op een relatief kleine afstand spreken we al een eigen dialect en kennen we andere gebruiken, is 
de mentaliteit anders. Willen we elkaar verstaan dan zullen we ons moeten inleven. Dit geldt ook voor mensen die 
uit eenzelfde streek afkomstig zijn. Je kunt dan nog dezelfde gebruiken, dezelfde mentaliteit hebben, dezelfde taal 
spreken, als je je in een ander niet inleeft blijf je voor elkaar ‘onverstaanbaar’, blijf je vreemden voor elkaar. Om 
elkaar echt te leren kennen is er meer nodig dan alleen maar dezelfde taal te spreken, anders blijf je ronddolen op 
Babelse grond.

pastoor J. Boon





Column: Generaties 

Generaties. Ze gaan van vader op zoon, van moeder op dochter. Van opa op kleindochter en 
van oma op kleinzoon. Met de generaties zijn er honderden verhalen te vertellen. Verhalen 
over de oorlog en verhalen over je jeugd. 

Mijn opa’s en oma’s leven al lang niet meer. Maar wat graag had ik op oudere leeftijd hun 
verhalen over vroeger gehoord. Vroeger, de tijd dat alles nog zwart-wit was. In ons hoofd 
dan, want natuurlijk waren er net zoveel rijke kleuren als nu. Nostalgie met van die oude 
Volvo’s en feestjes waar de glazen volgestouwd met sigaretten op tafel stonden. Mijn opa’s 
en oma’s waren stuk voor stuk hardwerkende mensen. Met grote gezinnen.  

Hoe hebben zij hun tijd beleefd en hoe kijken ze naar de generaties van nu. De kinderen die 
volledig geobsedeerd zijn door de I-pad en de mobiele telefoon. Denken deze jongeren ook 
wel eens ‘hoe heeft opa vroeger zijn jeugd doorgebracht’. Of willen ze alleen maar, ‘digitaal’ 
natuurlijk, weten hoe hun vriendjes en vriendinnetjes de dag doorbrengen.  

Mijn laatste oma overleed toen ik nog op de basisschool zat en niet het besef had wat ik nu 
heb. Wat ik nog zo graag van haar had willen weten. Mijn herinneringen zijn kaartavondjes 
tot diep in de nacht. Ja, ondanks dat ik pas 8 was, mocht ik van oma opblijven om te kaarten. 
Anders had ze natuurlijk ook geen tegenstander, want opa leefde al niet meer. Ik mocht 
tijdens de logeerpartijtjes opblijven totdat ik met mijn neus op tafel in slaap viel. Trots 
vertelde ik de volgende ochtend aan mijn ouders dat ik pas om drie uur was gaan slapen. 

Wat had ik graag tijdens die kaartavondjes aan oma gevraagd hoe zij als klein kind was. Hoe 
haar jeugd is geweest. Want generaties gaan voorbij. Als een generatie voorbij is en iemand 
heeft even niet opgelet, zijn ook al die mooie verhalen verdwenen. Ik ken weinig opa’s of 
opa’s die al hun verhalen opschrijven. Zodat we ze nog eens na kunnen lezen, als we het 
vergeten zijn.  

Mijn moeder gelukkig wel, zij schrijft zich een ongeluk. Alle verhalen worden opgetekend. Ik 
hoop stiekem ook de verhalen uit haar jeugd. Zodat al die mooie herinneringen die in 
gesprekken wel eens in flarden voorbij komen, bewaard blijven.  

De volgende keer dat ik bij mijn ouders op bezoek ga, vraag ik er nog eens naar. Hoe het 
was. Die vergeelde foto-albums met zwart-wit prenten met een wit randje. Wat weten ze 
nog van die tijd. Zijn het mooie herinneringen of soms ook lastig. En ook hoop ik dat de 
jongere generatie, zeg maar na mij, ook beseft dat tijd vluchtig is en dat opa en oma er niet 
altijd zullen zijn. En dat nu het moment is om eens te vragen naar al die mooie verhalen. Alle 
Facebook-hype’s en Twitter-berichten aan de kant. Je bent onderdeel van een generatie. 

En laat die prachtige verhalen niet verloren gaan. 

Ikke van het genootschap 



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



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). 
 
 





 
Excursie Groote Slink en Bunthorst 
 

Op zondag 9 augustus organiseert IVN Geijsteren-Venray een excursie in natuurgebied de Groote Slink en landgoed 
Bunthorst. De wandeling start om 10:00 uur bij de parkeerplaats van Villa Bronlaak, Gemertseweg 36 Oploo. 
Deelname is gratis.  
 
Excursieleider Jan Nillisen neemt de deelnemers mee naar het mooie gebied Groote Slink en Bunthorst. Dit gebied was 
van oudsher bedekt met heide, vliegdennen en slenken met veen. Begin vorige eeuw werd het gebied gekocht door de 
gebroeders Roelvink, die het transformeerden tot een prachtig en afwisselend rivierdallandschap. Midden in het gebied 
werd een landhuis gebouwd: Villa Bronlaak. Jan Nillisen brengt, door zijn boeiende manier van vertellen en door zijn 
uitgebreide kennis over natuur en cultuurhistorie, de natuur en de geschiedenis van het gebied tot leven.  
 
 
 

 

Nieuwe cursus voor vrijwilligers Horst/Venray 
 
Servicepunt Jong & Oud van Synthese Horst en Match, Steunpunt Vrijwilligerswerk 

Venray halen in september 2015 de cursus HACCP naar deze gemeenten. Een nieuwe cursus die op verzoek van diverse 
vrijwilligers is opgenomen in het cursusaanbod vrijwilligers (zie ook www.synthese.nl/cursussen-en-activiteiten en 
www.vrijwilligerswerkvenray.nl/pagina/cursusaanbod ). 
 
Waarvoor is de cursus HACCP  
De nVWA (nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit) controleert of een organisatie zich houdt aan de HACCP code, de 
hygiënecode voor alle organisaties die werken met voedselbereiding. Men heeft al aangegeven dat er strenger 
gecontroleerd gaat worden bij para-commerciële organisaties zoals buurthuizen, eetpunten en sportkantines.  
Met de Toepassing Hygiënecode-HACCP leer je hoe je de hygiënecode moet gebruiken in de praktijk oftewel hoe je 
zorgt voor een optimale hygiëne.  
 
Voor wie is de cursus HACCP? 
Deze cursus is voor alle vrijwilligers die, op welke wijze dan ook, zich bezig houden met bereiden en/of opwarmen van 
voedsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vrijwilligers in sportkantines, verenigingen, buurthuizen, eetpunten of 
instellingen. 
 
Meer informatie of inschrijven voor deze cursus kan via www.synthese.nl/cursussen-en-activiteiten .                            
Inschrijving is mogelijk tot 27 augustus 2015. Het deelnemen aan de drie cursusavonden en het voldoen aan alle 
(thuis)opdrachten levert de cursist een certificaat op. 
 
Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met:  
Mieke Cruijsberg, Synthese Horst 06-17433093, servicepuntjongenoud@synthese.nl 
 
  



Wij passen uw keuken aan naar al uw wensen. 

Keuken renoveren? 
Met een mooi stenen blad op uw bestaande 
keuken lijkt uw keuken als nieuw! ook voor nieuwe 
apparaten bent u bij ons op het juiste adres. 
Kom kijken, internet is echt niet goedkoper! 

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

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



 

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 

 





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 11.00 - 12.00 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




