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De Dorpsraad organiseert op dinsdag                
8 september van 20:00-21:00 een 
Bijeenkomst in de Oesterham 

De gemeente zal een toelichting geven op 
de status en visie op de ontwikkeling van 
“Oostrum Oost”. 

We willen u graag informeren en u kunt uw vragen gemakkelijk stellen. 

U bent van Harte welkom!!!! 

Dorpsraad Oostrum 

 

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 



ZATERDAG 5 September  09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

31 aug.  20.00u. Repetitie orkest
2 sept. 20.00u. Repetitie slagwerkgroep 

Agenda

5 sept. Inzamelen oud papier
19 sept. Inzamelen oud papier



VERLEIDENLIJKE APPEL
Besteedde ik enkele weken geleden aandacht aan het gebeuren in het plaatsje Babel, vandaag wil ik nog meer 
teruggaan in de bijbelse geschiedenis. Wat er gebeurde in die mooie tuin die onze lieve Heer aan Adam en Eva 
gegeven had, is bij iedereen wel bekend. Ze kwamen voor een grote verleiding te staan. En toen gebeurde het 
gegoochel met die befaamde appel. Adam zegt dat het de schuld van de vrouw is dat hij van die appel gegeten had. 
Eva op haar beurt vindt dat de slang heeft ‘gemaakt’ dat zij deed wat zij deed. Niemand neemt verantwoordelijkheid 
en op het eind heeft iedereen een geweldige kater. En ook dat is allemaal de schuld van de ander. Nu we het toch 
over de appel hebben, u kent deze vast wel van het logo van een computerfabrikant: een appel met een flinke hap 
eruit.  In combinatie met het verhaal van Adam en Eva kunnen we hier ook verleiding en zonde in zien. Ook voor 
religieuzen. Zo las ik laatst in het Katholiek Nieuwsblad dat er een abt is die zich hier zorgen over maakt. Er wordt 
gebruik gemaakt van het internet onder het mom van het verspreiden van de spiritualiteit, maar de werkelijkheid 
is dat het surfen over het net de religieuzen doet verwereldlijken. Menige religieus die een roeping waarneemt 
zegt deze vaarwel, niet omwille van het celibaat maar door oversten die hun meegebrachte computers willen 
wegnemen.  Waar is de persoonlijke verantwoordelijkheid nog van de geroepene tegenover onze lieve Heer? Ik denk 
dat menige priester en trouwens iedereen zich deze vraag eens mag stellen. Waar we goed in zijn is het afschuiven 
van verantwoordelijkheid. Als er in relaties problemen opduiken dan moeten instanties deze maar oplossen of, 
nu de scholen hun deuren weer openen, zijn zij het die de kinderen maar alles moeten bijbrengen, ook zaken die 
eigenlijk thuis geleerd moeten worden. En als de school de verantwoordelijkheid, die bij de ouders ligt, niet op zich 
neemt wordt er verhaal gehaald. Waar blijft onze persoonlijke verantwoordelijkheid?  In de dezelfde uitgave van het 
Katholiek Nieuwsblad waar ik eerder uit putte, stond ook een citaat uit de Volkskrant: “We spreken over het recht van 
ouders op een kind, maar het recht van een kind op ouders wordt gemakkelijk weggewuifd.” Nu de vakantieperiode 
erop zit en het ‘normale leven’ weer begint waarin we onze eigen verantwoordelijkheid dienen te dragen  een 
moment om eens na te denken wat die verantwoordelijkheid voor mij persoonlijk inhoudt en of ik deze wel op me 
neem, met andere woorden: kijk of durf ik naar mijzelf te kijken of neem ik nog een hap uit die verleidelijke appel.

pastoor J. Boon

                                                               
Zondag 30 aug.  11.00 uur: Hoogmis (orgelspel)     

    jaardienst Lei Janssen, Marie Janssen-Gommans, 
    overleden familie Claessens-Verstappen,     

               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.                                                                                                                                          
                                                                                        





 

Omschakeling. 

We zitten weer op een wissel. 

Van vakantie naar het dagelijkse werk. Althans als men in die  gelukkige omstandigheid verkeert. 

Maar helaas voor velen maakt dat geen verschil, omdat ze simpelweg geen werk hebben. 

Hoe lang duurt het nog voordat voor hen ook een omschakeling plaatsvindt? 

De omschakeling gaat nog verder. Na enkele maanden geen voetbal wedstrijden, of in zeer beperkte 
mate, gaat de bal weer aan het rollen. Voor menigeen een opkikker, voor de ander hoeft het niet zo 
nodig. Maar vergeet niet, het voetbal en de sport in het algemeen, hebben een enorme sociale 
functie. 

Zo kun je nog even verder gaan. De muzikanten van de harmonie staan weer te trappelen van 
ongeduld, om hun instrumenten weer lucht in te blazen. 

Ook de Oostrumse koren willen zich weer laten horen en laten we eerlijk zijn, het scheelt op zondag 
minstens twintig kerkgangers meer. Mooi meegenomen toch. 

Een heel belangrijke omschakeling vindt ook plaats bij de kinderen. Voor het eerst naar de 
basisschool. Of van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. 

Voor de een ‘n makkie, maar voor de ander een hele omschakeling in zijn of haar leven. 

Na enkele weken is alles weer heel vanzelf sprekend. 

Dan blijft er nog een categorie over. Onze ouderen hebben geen of weinig last met de omschakeling. 

Zij zijn daar aan gewend. Zij gaan immers enkele keren per jaar op vakantie langere of kortere tijd. 

Zij hebben geen moeite met acclimatiseren. 

Ik heb maar weer eens een poging gedaan om een bladzijde te vullen in het Oostrums 
Advertentieblad…… 

Want laten we eerlijk zijn, veel meer is het niet meer. 

Gelukkig hebben we tegenwoordig een tweede columnist, n.l. pastoor J. Boon. We weten nu in ieder 
geval, dat poetsen niet zijn grootste hobby is, dat staat tenminste in zijn column en een pastoor mag 
niet liegen. 

Hij durft wel zijn naam onder de column te zetten, chapeau… 

Nog een mogelijke omschakeling…..wanneer wordt Aostrum .nl  van niets tot wat…….? Wie durft  ?? 

 

O2. 



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



 

Voor iedereen: trainingen en groepen Synthese  
Synthese biedt in het najaar 2015 diverse trainingen aan. Voor meer informatie over het aanbod, kunt u contact opnemen met de 
coördinator: Yvonne Imming via telefoonnummer 0478 517300.  
Het is mogelijk om u direct in te schrijven via de site. Daarvoor klikt u bovenaan op de homepage van Synthese op de blauwe link: 
cursussen en activiteiten. U kunt het aanmeldingsformulier invullen door verder te klikken op de link ‘Voor iedereen: trainingen en 
groepen’ en te kiezen voor de betreffende groep.  
 
Korte informatie 
 

Tim en Flapoor: opkomen voor jezelf voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar 

De training Tim en Flapoor bestaat uit zes bijeenkomsten en een ouderavond.  
De eigen bijdrage is € 50,-. 

Tim en  Flapoor is een training voor het aanleren en oefenen van nieuwe sociale vaardigheden aan kinderen in de leeftijd van 6 tot 9 
jaar. Veel kinderen vinden het bijvoorbeeld moeilijk om te vragen of ze met anderen mogen spelen of worden snel boos in de 
omgang met andere kinderen. Voor het verbeteren van deze vaardigheden zou deze training helpend kunnen zijn. De training start 
op 15 september van 15.45 uur tot 17.00 uur.  
 

Opkomen voor jezelf (g)een kunst: training voor kinderen van 9 en 10 jaar.  
Elke training bestaat uit zes bijeenkomsten en een ouderavond. De eigen bijdrage is € 50,-. 
 
Het is voor kinderen niet eenvoudig om zelfbewust om te gaan met anderen, zonder zichzelf weg te cijferen, ondergesneeuwd te 
raken, gepest te worden, last te hebben van verlegenheid of vaak ruzie te krijgen. De training helpt kinderen om steviger in hun 
schoenen te staan in contacten met anderen. De training start op 21 september van 15.45 uur tot 17.00 uur.  
 

Opkomen voor jezelf (g)een kunst: training voor kinderen van 11 en 12 jaar 
Elke training bestaat uit zes bijeenkomsten en een ouderavond. De eigen bijdrage is € 50,-. 

Het is voor kinderen niet eenvoudig om zelfbewust om te gaan met anderen, zonder zichzelf weg te cijferen, ondergesneeuwd te 
raken, gepest te worden, last te hebben van verlegenheid of vaak ruzie te krijgen. De training helpt kinderen om steviger in hun 
schoenen te staan in contacten met anderen. De training start op 23 september van 15.30 uur tot 17.00 uur.  
 

Kinderen van gescheiden ouders: voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar, in de periode rondom de scheiding 
Deze cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en een ouderavond. De eigen bijdrage is € 50,-. 

In deze cursus worden kinderen geholpen met het verwerken van de echtscheiding. Er wordt met de kinderen geoefend zodat zij 
vaardigheden leren die een goede communicatie bevorderen in de nieuw ontstane situatie. De cursus start op 16 september van 
13.30 uur tot 15.00 uur 
 

Gespreksgroep voor kinderen (9 tot en met 12 jaar), die getuige waren van huiselijk geweld 
De training bestaat uit negen bijeenkomsten en een ouderavond. De eigen bijdrage is € 50,-. 
Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in de Nederlandse samenleving. Het komt overal voor, iedereen kan 
ermee te maken krijgen. Jonge kinderen kunnen geweld helemaal niet plaatsen. Ze voelen zich vaak schuldig, angstig en 
machteloos. Deze gespreksgroep is gericht op het beginnen met de verwerking van ervaringen. De groep start op 25 november van 
13.30 uur tot 15.00 uur.  
 
SO(ciale) VA(ardigheids-) training opkomen voor jezelf: voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar 
De training bestaat uit zes bijeenkomsten en een ouderavond. De eigen bijdrage is € 50,--. 
Het is voor jongeren niet altijd makkelijk om aansluiting te vinden bij leeftijdgenoten en zelfbewust om te gaan met anderen. Soms 
raak je ondergesneeuwd, word je gepest, heb je last  van verlegenheid of krijg je vaak ruzie. De training helpt jongeren om steviger 
in hun schoenen te staan in contacten met anderen. De groep start in week 38: de exacte datum en tijd is nog niet bekend.   



Opkomen voor jezelf: training voor volwassenen 

De training opkomen voor je zelf bestaat uit zes bijeenkomsten en is gratis. 

Ook volwassenen voelen zich niet altijd op hun gemak in het gezelschap van anderen en iedereen vindt het weleens 
moeilijk om voor zichzelf op te komen. Als dit een belemmering vormt in de omgang met anderen biedt deze training 
uitkomst. Men komt mensen tegen die met dezelfde remmingen te maken hebben: een opluchting om te zien dat je 
niet de enige bent. De training start op 15 september van 19.00 tot 21.00 uur.  
 
Ouders met inwonende volwassen kinderen 

De training bestaat uit drie bijeenkomsten en is gratis. 
Een goede relatie onderhouden met je volwassen kind is niet altijd even gemakkelijk. Wanneer spanningen thuis te 
hoog oplopen weten veel ouders niet langer wat ze nog kunnen doen. Daarom start Synthese op 15 september van 
19.00 uur tot 21.00 met een training voor ouders die problemen ervaren in de omgang met hun volwassen kind.  
 
Blijf in Balans: training voor mantelzorgers 

De training bestaat uit drie bijeenkomsten en is gratis. 
Het is niet altijd gemakkelijk om balans te vinden in het dagelijks leven als u intensief voor een ander zorgt. Deze 
training maakt u bewust van uw patronen en helpt u te ontdekken hoe ù in balans kunt blijven. De training start op 23 
september van 10.00 uur tot 12.00 uur.  
 
 

Gerealiseerd door onze eigen montage-medewerkers. 

Uw complete badkamer of 
keuken gemaakt van A tot Z 

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

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

U heeft al een complete badkamer met wastafel, 
inloopdouche, wandcloset, 
decorradiator, tegel-en
installatiewerk voor 9678.-



 

   Uitnodiging algemene ledenvergadering 
 

Sportvereniging Oostrum 
  

  

Datum: 7 september 2015 
Tijd:   20.30 
Plaats:  Kantine Sportpark de Spar 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
 

2. Notulen ledenvergadering dd 1 september 2014 
 

3.  Mededelingen en ingekomen stukken 
 

4. Jaarverslagen seizoen 2014-2015 
 

5. Stellingen (verklaring omtrent gedrag aanvragen voor jeugdleiders; ouders van jeugdleden bij ledenvergadering) 
 

6. Financiële verslagen seizoen 2014-2015, deze verslagen en de begroting zullen 1 uur voor de vergadering ter 
inzage in de kantine worden gelegd, maar kunnen ook vanaf  24 augustus  2015 bij de penningmeester via mail 
marcel.linskens@svoostrum.nl  worden opgevraagd. 

 
7. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie 

 
8. Begroting 2015-2016 

 
9. Bestuursverkiezingen 

 Bestuur SVO 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Derk Ederveen, Marivi Claessens 
o Aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar:  
o Tussentijds aftredend: Piet Rongen 
o Nieuw bestuurslid: Paul Custers 

 
 Bestuur afdeling voetbal 

o Nieuw bestuurslid:  
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar:  
o Aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar:  
 

 Bestuur afdeling korfbal 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar:   
o Aftredend en niet herkiesbaar:  
o Tussentijds aftredend:  
o Nieuw bestuurslid: Abbey Vollenberg 
 

Door de leden kunnen tot uiterlijk drie dagen voor de vergadering kandidaten voor bestuursfuncties voorgedragen 
worden. Dit dient te gebeuren onder overlegging van een door het kandidaat-bestuurslid en drie leden ondertekende 
verklaring, dat hij of zij bij verkiezing, deze functie ook zal aanvaarden. 
 

10. Rondvraag 
 
De notulen en jaarverslagen zijn via e-mail bij M. Claessens (mclaessens@planet.nl) op te vragen en liggen ook vanaf   
24 augustus 2015 ter inzage in de kantine)   Afmeldingen bij: M. Claessens  mclaessens@planet.nl 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAG VAN DE OUDEREN 2015  
 
Op 1 oktober wordt weer de Dag van de Ouderen gevierd. In de gemeente Venray gebeurt dit met een hoogmis om 
13.30 uur in de Grote Kerk en een schouwburgvoorstelling die om 15.15 uur begint. 
 
Programma: 

 De oostbrabantse zangeres Marie Christien Verstraten zingt mooie levensliederen 
 De zanggroep ‘’Os Jonges’’ uit Deurne. Zij brengen humoristische liederen met veel kolderieke situaties en acties 

 
Kaartverkoop Dag van de Ouderen 
Alle ouderen, ook zij die geen lid zijn van een ouderenvereniging kunnen hiervoor kaartjes kopen goed voor koffie/thee 
met gebak, de voorstelling in de schouwburg + 2 consumptiebonnen. De kaartjes kosten € 7.50 per stuk. 
U kunt deze kaartjes kopen door onderstaand strookje volledig ingevuld met het benodigde geld (€ 7.50 per kaartje)in 
een enveloppe in te leveren bij Leny Tromp, Stationsweg 211a, uiterlijk 12 september.  
 
De kaartjes zijn reeds in haar bezit, zodat u ze meteen kan meenemen. 
Mocht u geen gehoor krijgen kunt u de enveloppe in de brievenbus doen en zullen de kaartjes tijdig worden bezorgd. 
 
Wees er vlug bij, want op = op!! 
 
 
 
Naam………………………………………………………. 
 
Adres……………………………………………………….. 
 
Woonplaats………………………………………………… 
 
Telefoon……………………………………………………. 
 
Ontvangt graag….. kaartjes voor de Dag van de Ouderen 
 
Handtekening 

 
 
 
 

Claudia Verhoeven / Jofferspas 16 / Oostrum / 06 20357228 
www.naaizolderke.nl  / https://www.facebook.com/hetnaaizolderke.nl 

 





 
 
De vakanties voorbij. De tennis(t) sers van TCO staan in de startblokken voor 
het najaarsprogramma. Dat ziet er als volgt uit: 
 
 

Élke dinsdag en élke vrijdag van 9-10.30 u., plus élke woensdag (niet op 23-9) van 19.30-21 u.:                                                  
Racket-wisselen voor al wie komt! 
Za. 5 sept.: TCO doet met 25 deelnemers mee aan de jaarlijkse Rabobank-fietstocht;  gezellig en nog  goed voor de 
clubkas ook! 
Feestdiner én -avond vanaf 18.30 u. à € 17,50 pp in 't clubhuis voor leden én hun evt. partner.                                           
Opgeven kan nog t/m 30 aug. 
Do 10, 17 sept. en 1, 8 en 15 okt. van 18.30-21.30 u.:  Tennislessen  verdeeld over 3 groepen, waaraan in totaal 17 personen 
deelnemen.  
Vr. 11  sept. t/m vr. 23 okt. 's middags (50+) en 's avonds (17+) doen maar liefst 5 teams mee aan de Najaarscompetitie. 
Za. 19  sept. t/m zo. 27 sept. worden onze Clubkampioenschappen gehouden.                                                                                        
Er kan nog t/m 11 sept. ingeschreven worden. 
Za. 10 okt.  Uitwisseling met TV "De Gagel" in Wanssum deze keer.                                                                                                 
Sportief als ze zijn gaan onze deelnemers daar op de fiets naar toe! 
 
Kortom 't bruist (weer) bij TCO 

 

Excursie breifabriek (met Oirlo en Castenray) 
 
Datum:  maandag 28 september 2015 
Vertrek:  13.00 uur met de bus, bij de kerk 
Eigen bijdrage: € 7,- per persoon (incl. 1 koffie/vlaai en modeshow) 
Opgave:  t/m vrijdag 4 september d.m.v. onderstaand strookje bij 
   Nelly van Soest, Geeststraat 9 te Oostrum 
 
Op maandag 28 september gaan we naar de breifabriek in Heinsberg. 
We vertrekken met de bus om 13.00 uur en gaan dan via Oirlo en Castenray naar Heinsberg. 
In de breifabriek vindt een modeshow plaats en wordt koffie met een stukje vlaai aangeboden. 
Na de show wordt de gelegenheid geboden de geshowde kleding en/of accessoires aan te schaffen. 
Gelieve onderstaand strookje, incl. de eigen bijdrage van € 7,- per persoon in de bus te doen bij Nelly van Soest. 
 
Graag tot ziens op 28 september. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Excursie breifabriek maandag 28 september 
 
Naam: _____________________________________________________________________ 
 
Aantal personen:_____________________________________________________________ 
 
Bedrag:_____________________________________________________________________ 



Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan,                                     
kan daarvoor op vrijdag 11 september 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 9 oktober. 

 

 






