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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 
 
 
 

                                                  
Wegens te weinig belangstelling gaat het wandelen op de donderdag                        
1 x per 2 weken tot nader order niet door. 
 
Noteert u alvast in uw agenda: 12 november themamiddag over dementie. 

 
 
 



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

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

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



                       
                                                                                                                     

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

    Martien Reijnders,    
              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.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

KOUDE OF WARME DOUCHE

Hoe het komt weet ik niet, maar de mensen die ‘thuis’ de kerk links laten liggen lopen, als ze op vakantie zijn, de 
kerkjes, kerken en kapelletjes binnen die ze tegenkomen. Veelal wordt er dan ook een kaarsje opgestoken. Ze worden 
blijkbaar toch door ‘iets’ aangetrokken. Nu zegt de ene religieuze ruimte ons meer dan anderen. Zo kom ik graag in 
Oostenrijk, maar de barokke stijl van de kerken die zegt me niets. Veel te veel tierelantijntjes. Persoonlijk houd ik toch 
iets meer van het eenvoudige, van een strakke sobere kerkinrichting. Al moet het ook weer niet te sober zijn. Het ene 
gebouw waar je binnenloopt laat je koud, de andere voelt behaaglijk en valt als een ‘warme deken’ over je heen. Dit 
geldt trouwens ook voor gemeenschappen. Zo kom ik graag op de foyer de Charité in Thorn, een gemeenschap van 
mannen en vrouwen (niet gewijden), die samen met een priester (de foyervader) in de geest van het evangelie als 
een gezin samenleven met Maria als moeder. Ze delen alles samen, leven het evangelie en dragen dit uit. Op de foyer 
voel ik mij echt thuiskomen, trouwens dit geldt ook voor andere bezinningshuizen, zoals bijvoorbeeld de Karmel op 
de Kollenberg in Sittard. Als je binnenstapt dan voel je ‘iets’. In de stilte voel je de hartelijkheid, de gastvrijheid en 
het gebed van de gemeenschap. Als een warme douche komt dit over je heen. Hierbij moet ik denken aan een con-
sumentenprogramma waar men ‘de douche’ uitdeelt. Nu zijn er ook gemeenschappen waar ik echt niet warm van 
wordt. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het klooster van de benedictijnen in Mamelis.  Voor mij persoonlijk veel te 
sober. Een parochiekerk en een parochiegemeenschap werkt ook op mensen. Je voelt je er thuis of niet, je voelt of 
het een gemeenschap is die steunt op evangelische gronden of er een gebedssfeer is of niet. Nu is een parochiege-
meenschap geen klooster of leefgemeenschap maar de ervaring leert dat men soms erg doorslaat naar de nominatie 
van de koude douche. Nu moeten we weten dat wij allemaal deel uitmaken van onze parochiegemeenschap en dat 
wij allen ons steentje dienen bij te dragen voor een goede nominatie. Het ligt dus ook aan ons of het parochieklimaat 
warm of koud is. In elk geval komen we in aanmerking voor de nominatie van de douche, koud of warm. 

          pastoor J. Boon  





 
 
 
Het zit in de lucht – 2 

Het is 25 juli 2015. 

In plaats van buiten te kunnen genieten van een zomers zonnetje, zit ik binnen te koukleumen. 
Buiten stormt het en het is 15 graden. Op de radio hoor ik het weerbericht en als ik de voorspellingen 
moet geloven dan komt er weer een weerrecord aan. Een record waar ik eerlijk gezegd niet op zit te 
wachten en u ook niet. Nog nooit zo hard gewaaid sinds jaren op 25 juli. Waarschuwingen voor het 
verkeer: ga niet onnodig de weg op.                                                                                                                                   
In Midden Nederland is behoorlijk wat schade door omgewaaide bomen en aan de kust is het 
windkracht 10/11. Rond het middaguur was er officieel sprake van een ‘zomerstorm’; de 25e 
zomerstorm sinds 1901.                                                                                                                                                       
De komende dagen krijgen slechte rapportcijfers: 3, 4, 5 en 6.  Geen herkansingen te lezen.                                                                                       
Hier zit behoorlijk wat in de lucht.  

De Nijmeegse 4-daagse is goed verlopen lees ik in de krant. Alles zat mee: mooie tochten, weinig 
uitvallers, meer dan een miljoen toeschouwers, geen ernstige gezondheidsproblemen voor de 4-
daagse lopers en prachtig wandelweer. Voor volgend jaar, de 100e editie en dus een jubileumjaar,  
staan de deelnemers al te trappelen. De kans is vrij groot dat onder de deelnemers ook een paar 
koninklijke zitten.                                                                                                                                                              
Als ik vervolgens de televisie aan zet voor de één na laatste dag van de Tour de France, dan zie ik 
prachtige zomerse en zonnige beelden. Mensen in korte broek, petjes tegen de zon en op zoek naar 
een schaduwplek.  De renners hebben het zwaar in de hete zon op Alpe d’Huez, maar worden 
voortgestuwd door de aanmoedigingen van het publiek; soms iets te veel aanmoedigingen. De 
renners moeten langs wel hele enthousiaste tourliefhebbers en krijgen weinig ruimte en het 
daardoor naar mijn idee nog warmer. Wout Poels is de held van de dag: hij doet goed werk, heeft 
goede benen en blijkt van grote waarde te zijn voor de kans-hebber van de tourwinnaar. Er wordt 
door de commentatoren zelfs gerept over een standbeeld voor Wout Poels.                                                                                 
Mensen - het zit in de lucht. 

Ik begin intussen een beetje spijt te krijgen van mijn eerste  “Het zit in de lucht” verhaal voor het 
Oostrums Weekblad. Gekscherend geëindigd met  “Maar ook al wordt het snertweer, ook dat is 
zomer!”                               En dan te bedenken dat ik nog op vakantie ga en hiervoor mijn warme huis 
zal verlaten. Om dat in te ruilen voor buitentemperaturen van min 16 graden en regen tijdens 
fietstochten en wandelingen. Ik blijf positief, maar wie weet volgt er nog een                                                 
“Het zit in de lucht – 3”.  

Het is zomer: het zit in de lucht. 

 

Buuf 

 
 



Bij ons koopt u Atag, Pelgrim of Etna voor internetprijzen. 
U koopt nergens goedkoper.

Nieuwe apparatuur 
in uw keuken?  

En…. 1. Met 8 jaar garantie! 
2. Montage door eigen vakkundige monteurs! 

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

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



 

Spreekuren Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 
 
Voor aanvragen van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds kunt u vanaf                      

31 augustus 2015 weer telefonisch contact opnemen met Synthese.                                                                                                      
Het inloopspreekuur op de maandag en woensdag is vervallen. 
In plaats daarvan kunt u van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur telefonisch een afspraak maken. 
Telefoonnummer 0478 - 517300 of via de site: www.synthese.nl (kopje: Stel een vraag). 
Om in aanmerking te komen voor één van deze twee fondsen, mag u niet meer verdienen dan 120% van de bijstands-
norm. Deze regeling is alleen bedoeld voor kinderen van 4 t/m 21 jaar. 
Als u aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen, dan kunt een aanvraag doen bij Synthese.  
U kunt slechts aanspraak maken op één van de twee fondsen. De aanvraag moet elk jaar vernieuwd worden. 
Kijk voor meer informatie en voorwaarden op www.jeugdsportfonds.nl  
 
 

Hallo koorleden, 
 
Nu de vakanties weer op het einde lopen, gaan we er weer flink tegen aan.  
De eerste repetitie vindt plaats op donderdag 20 aug. in de leefkuil van de school. 
Allen zoveel mogelijk aanwezig zijn. 
 

Groetjes Jeanne. 
 
 

AUGUSTUS  

  
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
12-13-14-15 Kermis …. 
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
12 Themamiddag over Dementie KBO
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





 

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 

 




