
g
43 
20 augustus 2015

34

                                                                                                 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
 
Dauwtrappen in Geijsteren met ontbijt 
 
 
Datum:  zaterdag 19 september 2015 
Vertrek:         op eigen gelegenheid 
Plaats:                Geijsteren, Eet- en drinkcafé ‘t Trefpunt  
Tijdstip:               7.00 uur. 
Kosten:                € 10,00 per persoon. 
Aanmelding:   d.m.v. betaling van € 10,00 p.p.  tot uiterlijk 25 augustus  
 
Op zaterdag 19 september gaan we dauwtrappen in Geijsteren. Onder leiding van de gids, Niek Min, lopen we een 
mooie route over landgoed Geijsteren waar men normaal niet komt. 
 
Aansluitend staat er een ontbijtbuffet voor ons klaar. 
 
Aanmelding geschiedt door middel van betaling van € 10,00 p.p. op rekeningnr.  NL89Rabo0140093613  t.n.v. ZijActief 
Oostrum onder vermelding van je achternaam. 
 
Bij slecht weer laarzen en paraplu meenemen. 
 
Namens het bestuur van ZijActief tot ziens bij het dauwtrappen! 
 

 
 

 
 
 
 
 



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

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

De Stoff elhoeve

5807 AC Oostrum
T 0478-585956 of 

0478-580361
www.stoff elhoeve.nl

TOT EN MET 22 AUGUSTUS 15% KORTING 
OP ALLE BRYNXZ VAZEN, POTTEN EN SCHALEN 



                                                          
Zondag 23 aug.  11.00 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)  

   Leo en Frank Martens, 
   Ger Muijres,

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.     

HEERLIJK, HELDER….

Nee, het is waarschijnlijk niet wat u denkt. U denkt waarschijnlijk aan de reclame slogan van een biermerk. Nu 
zou dit ook het eerste zijn wat mij zou binnenvallen nu de buitentemperatuur tropisch is op het moment dat ik dit 
schrijf. Maar ik bedoel toch iets anders. Omdat ik maar voor een paar uurtjes in de week huishoudelijke hulp heb 
moet ik geregeld zelf de handen uit de mouwen steken. Gelukkig heb ik hierin ervaring mogen opdoen in de Ark-
gemeenschap waar ik een jaar heb mogen wonen en werken.  Zo ben ik net de ladder afgestapt omdat ik mijn ramen 
gewassen heb. Ze leken niet zo vuil, maar er kwam heel wat van af en het water was meer zwart/bruin dan schoon. 
De moeite loont zich want het glas ‘blinkt’ weer heerlijk helder. Nu houd ik persoonlijk van een net, opgeruimd en 
schoon huis, maar ik wil me niet bestempelen als een ‘poets-Miep’. Hoewel soms moeilijk, je moet ook werk kunnen 
laten liggen. Dit geldt zeker voor de vakantieperiode. Veel mensen zijn inmiddels alweer teruggekeerd, misschien 
uzelf ook wel. Maar zeg eens eerlijk, had u geen moeite met loslaten?  Hoe vaak hebt u aan thuis gedacht en 
misschien ook wel aan uw werk? En dan die moderne communicatie. Even mobiele telefoon uit en laptop of tablet 
terzijde schuiven. O wat voelen we ons dan onthand, onrustig en misschien ook wel opgejaagd. Dit zijn duidelijke 
tekenen dat we op de weg zitten van een verslaving. Al deze technische hulpmiddelen zijn geen stimulans voor de 
onderlinge communicatie en beperken onze kijk, onze blik op de werkelijkheid. Heel veel moois gaat zomaar aan ons 
voorbij. Wat zou het fijn zijn als wij daar weer eens meer oog voor zouden hebben, een heerlijk en heldere kijk voor 
alles wat zich rondom ons afspeelt. Misschien dat het wel wat moeite kost, maar het zal zich lonen. En de volgende 
stap is dat we ons dan ook best zelf daarom mogen belonen met heerlijk, helder….

pastoor J. Boon





Dag van de Ouderen 
  
Donderdag 1 oktober wordt weer de dag van de ouderen gevierd.                                                                                                            
Alle ouderen, lid of geen lid, kunnen deze dag meevieren. 
  
De kaartjes kosten € 7.50 per stuk en inschrijving kan bij Leny Tromp door in een enveloppe een briefje te doen met 
naam en adres, alsmede uiteraard het benodigde geld. 
  
de kaartjes zijn reeds in het bezit van Leny en kunnen meteen worden meegenomen. Mocht zij niet aanwezig zijn kunt u 
de enveloppe in de brievenbus doen. 
  
Naam................................................................................... 
  
Straat en huisnummer............................................................ 
  
ontvangt graag .................... kaartjes 
  
Handtekening 
  
 
Een volledig programma van deze dag is vermeld in de Schakel van 14 augustus (nummer 7) 
  
 

 
 
 
 
 

Beginnen met hardlopen?  
Gratis kennismaken 
 
Die rode wangen, dat frisse gezicht en dat gezonde lijf; ook jij kunt een hardloper zijn! Kom meedoen, kom beleven, 
kom hardlopen en maak het mee tijdens de 6-weekse cursus Start to Run.  
 
Zaterdag 12 september start ATV Venray op Atletiekbaan van Venray een nieuwe beginnerscursus Start to Run. Na een 
zes-weekse cursus kun je zo’n 20 minuten achter elkaar hardlopen. Believe it! Enthousiaste trainers en gezellige 
loopmaatjes wachten je elke zaterdag op voor een energieke training in het park, het bos of op de atletiekbaan. Samen 
werk je toe naar de afsluitende ‘Start to Finish’ trainingsloop op de zevende zaterdag. Je conditie verbetert en dat voel 
je: je wordt steeds fitter! Elke kilometer verbrand je ook nog een flinke hoeveelheid calorieën. Wie heeft er nog een 
excuus om op de bank te blijven zitten? Ga mee naar buiten!  
 
ATV Venray organiseert deze cursus. De trainingsdagen van de cursus zijn op zaterdag vanaf 9.30 uur en op dinsdag van 
19.00 uur. Je krijgt veel meer dan alleen een fit lichaam als je meedoet. 
Twijfel je nog. Op zaterdag 12 september kan je gratis kennismaken.  
 
Meer weten kijk op www.starttorun.nl of mail lopersgroep@atvvenray.nl 
 
 





 
 
 
 
 
 

 
De vakantie zit er op en we gaan weer heerlijk voor u koken 

 
Wat wordt het  woensdag 26 augustus?  

 
 

Groentesoep (dwars dur d^n hof) 
--------------- 

 
Bonen 
Sla 

Rösti 
Gevulde rollade 

 
-------------- 
Perzik uit de oven 

 
 
Mochten er mensen zijn die niet zo mobiel zijn ( rolstoel / niet goed ter been ) maar 
toch graag willen aansluiten aan de dis, vermeld het op het inschrijfformulier en wij 
zorgen dat dit geen probleem hoeft te zijn. 
De kosten voor dit etentje bedragen 7.50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 22 augustus opgeven 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
         
              Graag tot ziens.      De vrijwillige megjes uut de keuken. 
 
Kijkt u ook eens op onze mooie website. www.oesterham.nl 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:___________________________________________________ 
 
Komt met  _________    perso(o)n (en) 
 
Wil(len) graag aansluiten aan de dis op woensdag 26 augustus a.s. 
 
Is niet mobiel, maar wil wel graag komen.   
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  22 augustus bij Dorpscentrum D’n Oesterham 





 
 
Een blokje om… 
 
Ga je in Venray een rondje wandelen sluit je gewoon aan in de lange stoet van mensen die daar 
dagelijks de Singels loopt, linksom of rechtsom, dat maakt niets uit. In Oostrum kunnen we veel meer 
kanten uit! We kiezen voor een rondje Oirloseweg, een rondje Boshuizen of een rondje door het 
dorp zelf zodat je snel weer thuis kunt zijn als het dreigt te gaan regenen. Maar we kunnen ook 
kiezen voor een van de bewegwijzerde routes die in het dorp uitgezet zijn. 
 
De paaltjes staan al een aantal jaren door het hele dorp; bij de Oostrumse beek, de pinautomaat, de 
Watermolen, aan de Zuiderbergweg. Allemaal voorzien van een (bijna onleesbaar) aluminium 
nummer zouden we zo ongetwijfeld de mooiste plekjes van ons Oostrum te zien krijgen.               
Waar komen deze paaltjes eigenlijk vandaan, of belangrijker nog, waar leiden ze ons naar toe?  
 
Na een avondje zoeken op internet zijn we iets wijzer geworden. De paaltjes maken deel uit van een 
wandelknooppunten netwerk dat in meerdere dorpen in de gemeente terug te vinden is. Na jaren 
zijn deze wandelnetwerken dit jaar eindelijk aan elkaar gekoppeld zodat je zelf mooie wandelingen 
samen kunt stellen! Hiervoor moet je wel eerst bij een VVV kantoor voor €4,75 een heuse 
wandelknooppuntenkaart kopen… Of je vraag of je de kaart mag lenen van Burgemeester Gilisen, hij 
heeft juni jongstleden het eerste exemplaar in ontvangst mogen nemen. Zonder kaart zouden wij het 
er niet op wagen, je weet namelijk niet of route 23 een ronde door Oostrum maakt, of dat hij je naar 
Merselo brengt… 
 
Zou het niet zoveel mooier zijn ergens aan de rand van ons dorpsplein een plattegrond te plaatsen 
waarop je kunt zien welke routes er te wandelen zijn? Zet er een bankje bij, mensen treffen daar 
elkaar en kunnen er zelfs voor kiezen dan gezamenlijk een stuk te gaan wandelen. Tot nu toe is dit 
niet het geval, een gemiste kans zo vinden de Spitbroeders! Maak deze routes openbaar zodat we 
met z’n allen kunnen genieten van deze wandelingen en niet alleen van de her en der scheef staande 
paaltjes.  
 
Deze scheef staande paaltjes brengen ons dan bij de vraag wie eigenlijk het beheer heeft over dit 
knooppunten netwerk? Is dit de gemeente? Aan de beheerder de schone taak om de paaltjes 
regelmatig na te lopen en waar nodig opnieuw in de grond te zetten. 
 
Wij komen tot de conclusie dat we uit dit, ongetwijfeld goed bedoelde, initiatief meer zouden 
kunnen halen! Gemeente c.q. dorpsraad, breng dit wandelknooppuntennetwerk op zijn minst nog 
eens onder de aandacht in het dorp. Tot die tijd stippelen wij zelf onze route wel uit voor een blokje 
om door ons mooie Oostrum en zijn landerijen… 
 
 
Hojje woh! 
 
Spitsbroeders. 
  
 



AlTiJd
leuke afgeprijsde 

showroomkeukens
Henk Bovee Horst

Handelstraat 13  •  T 077- 397 90 00  •  www.bovee.nl
Al ruim 45 jaar hét vertrouwde adres voor keuken en badkamer!



AUGUSTUS  
  
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




