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ZATERDAG  3 Oktober 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

3 okt. 09.00u. Inzamelen oud papier
5 okt. 18.45u. Repetitie jeugdorkest
  20.00u. Repetitie orkest
7 okt. 14.00u. Music for Life mixed groep
  16.00u. Leerlingen slagwerk
  16.30u. Music for Life blokfluitgroep
  19.30u. Repetitie Hit-it
  20.15u. Repetitie slagwerkgroep 

Agenda

10 okt. Deelname jeugdslagwerkgroep aan                             
 jubileum koor Harmony
17 okt. Inzamelen oud papier
31 okt. Inzamelen oud papier



     Zondag 4 okt.  11.00 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)             

    Martien Reijnders,  
    overleden leden van de voormalige Bakkersvereniging Venray,

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

                  NB: Zondag 11 okt. 10.00 uur: Bedevaartsmis van de parochie Oirlo!

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.     

                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

K3 ZOEKT K3

Wat was het een schok en teleurstelling voor velen toen het bericht kwam dat K3 ermee ging stoppen. Zowel oud als 
jong was ‘er kapot van’, was ‘erdoor van het padje af’. Maar nu kunnen we meegenieten van de vele meisjes die een 
gooi doen om toe te treden tot de nieuwe K3, want in het programma K3 zoekt K3 zijn de 3 lieftallige dames, samen 
met hun ontdekker op zoek naar opvolgers. We zouden de titel van het programma ook heel anders kunnen lezen. K3 
zoekt K3: K3 is op zoek naar zichzelf.  We zouden ons hierbij kunnen afvragen of dit mogelijk is. Inderdaad, een mens 
kan op zoek gaan naar zichzelf. Alleen is het maar de vraag of wij hier tijd voor willen maken. We komen allemaal in 
periodes terecht dat we het niet zien zitten, dat we ergens ‘kapot van zijn’. Soms is het heel oppervlakkig en zijn we 
er zo weer bovenop, soms zit er een diepe wond in ons en zijn daardoor goed ‘van ons padje’ af. Dan is het verstandig 
om iemand om raad te vragen, iemand in vertrouwen te nemen die je zo goed als mogelijk probeert te helpen. Hoe 
kom ik nu op deze gedachte? Onlangs werd ik door een jong iemand gevraagd om eens samen ‘rond te tafel’ te gaan 
zitten, om samen te praten. Na dit gesprek ben ik op zoek gegaan hoe ik deze persoon verder zou kunnen helpen. 
Iets wat ik graag doe, want dat hoort bij mijn roeping, maar ook als ik geen priester was geworden, zou ik mensen 
helpen. Alleen, volgden maar meer mensen de goede stap van deze jonge persoon. Dan zouden, zoals onlangs in een 
dagblad te lezen viel: de wachtkamers bij de psychiaters leger zijn en de biechtstoelen voller. Nu zal dit misschien 
vervelende herinneringen oproepen, maar dit hoeft echt niet meer in het ‘donker hokje’ om een rijtje op te dreunen. 
Nee, gewoon aan de keukentafel, kop koffie (of iets anders) erbij en met elkaar in gesprek gaan. Het lucht niet alleen 
op, maar het helpt ook om weer op het goede padje te komen.  Het eerste ‘schaapje’ is over de dam, is op zoek naar 
zichzelf, op zoek naar de liefdevolle persoon die, om de privacy te bewaren zal ik maar zeggen deze mens, is en ik 
hoop dat vele ‘schaapjes’ zullen volgen.

pastoor J. Boon





Herfstwandeling  
Ooyen-Wanssum-visvijver-Blitterswijck 
 

Hallo wandelvrienden 
 
Datum: donderdag 15 oktober 2015 
Opgave: vóór 15 oktober bij Jan Aarts, tel. 586091 
Aanvang: vertrek 13.00 uur parkeerplaats Watermolen 
   
1e gedeelte langs uitgegraven waterplassen en oude maasarm Ooyen naar visvijver Wijnhoven waar we onze 
pauze zullen houden en waar koffie met vlaai/gebak wordt aangeboden door de KBO (5,1 km.). 
 

2e gedeelte rond en door de bossen richting Meerlo naar Wijnhoven (2,6 km.) 
 

Totale wandeling: 7,7 km.  
 

Bij opgave svp aangeven of je op eigen gelegenheid gaat of met auto naar de Watermolen. Ook bestaat de 
mogelijkheid alleen naar de pauzeplaats te komen. 
 

S.v.p. zij die meerijden met andere auto's betalen € 2,- aan de bestuurder.  

Wij wensen u een prettige wandelmiddag namens de KBO 

 

 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
 

Molukse avond 
 
Datum: dinsdag 6 oktober 2015 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang: 20.00 uur. 

 
Op dinsdag 6 oktober 2015 is er een kennismakingsavond met de Molukse 
cultuur d.m.v. muziek, zang, dans en klederdracht en er wordt een 
presentatie gegeven over de geschiedenis van de Molukkers in Nederland. 
  
Er wordt thee op Indische wijze geserveerd met spekkoek en cake. 
 
U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen, tot dan! 
 
 
 
 
 



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



Open inloop 
Ergotherapie na niet aangeboren hersenletsel 

 
Ergotherapie richt zich op het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, analyseert de problemen die hierbij worden ervaren 
en zoekt samen met u naar praktische oplossingen. Ergotherapie praktijk Venray behandelt diverse doelgroepen, maar 
is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met niet aangeboren hersenletsel. 
 

Heeft u bijv. een CVA gehad, Parkinson, Dementie, MS, schedelletsel door een ongeval, zuurstofgebrek gehad na een 
hartstilstand, dan kan de uitvoering van dagelijkse activiteiten niet meer zo vanzelfsprekend zijn als dat u gewend was. 
Cognitieve en/of motorische problemen kunnen hiervan een oorzaak zijn.  
 

Voorbeelden van problemen die u tegen kan komen: 
- Ik kan me zo moeilijk concentreren en ben snel afgeleid; 
- Ik heb weinig energie en ben vaak zo moe; 
- Ik heb moeite met plannen en overzien van activiteiten; 
- Door verminderde kracht en/of coördinatie kan ik activiteiten niet meer uitvoeren zoals ik zou willen. 
 

Herkent u bovenstaande of soortgelijke voorbeelden? 
Ergotherapiepraktijk Venray organiseert vrijblijvend een open inloop voor cliënten met niet aangeboren hersenletsel en 
hun mantelzorgers. 
 

Data:  7 oktober of 2 november 2015 tussen 19:00-21:00 uur. 
18 oktober tussen 10.30-12.30 uur (NIEUW TOEGEVOEGD) 

 

Locatie: Medisch centrum Buitenlust - Ergotherapie, Buitenlust 19a Venray. 
Volg op het terrein het bordje ergotherapie. Onze praktijk bevindt zich op de eerste etage en is bereikbaar met de trap 
of de lift.  
 

Voor vragen kunt u mailen naar info@ergotherapiepraktijk-venray.nl 
 

Martine Josten en Judith Bouten   
 

 
 
 
 
 
 

 

‘Post voor de hemel...’

Om een idee te geven wat de gedachtenis avond Òs gemis nu precies inhoudt zullen de komende 
weken een paar items in het kort uitgelicht worden. Deze week: Post voor de Hemel...

Post voor de Hemel, de naam zegt het al; je stuurt een berichtje, gedachte, tekening, gedicht of wat je 

zelf maar wilt naar een dierbare in de hemel. Op deze avond is er de gelegenheid om iets te schrijven, of 

voor de kinderen om te tekenen en dit papiertje dan in een polygonum (een soort hout) stokje te doen. 

Vervolgens gooi je dit stokje op het vuur en de rest gaat letterlijk vanzelf... Het enige wat je nodig hebt 

zijn liefdevolle, goede gedachtes! Vooral voor kinderen is dit een hele mooie en visuele manier van ‘post’ 

versturen! Volgende week meer...

Òs gemis - zaterdag 24 oktober 2015 - begraafplaats Trans Cedron Oostrum





 

Oostrum is een hechte gemeenschap 

 

Ben je alleen Oostrummer als je er geboren en getogen bent… Of kun je een Oostrummer 
‘worden’?  

Die vraag is mij wel eens gesteld. 

Hoor je erbij als je in Oostrum geboren bent, je eerste vriendinnetje hier gezoend hebt of 
stiekem je eerste sigaret achter de kerk hebt gerookt? Of kun je Oostrummer ‘worden’ 
omdat je al vanaf je puberteit een vriendje in Oostrum hebt, je op je 8e bent verhuisd naar 
Oostrum of door omstandigheden in Oostrum bent beland. 

Oostrum is een hechte gemeenschap. Ons kent ons. Dat is natuurlijk een prachtig principe, 
maar sluit je daarmee niet (onbewust) mensen uit die niet door toeval Oostrum in hun 
paspoort hebben staan als plaats van geboorte. Dat had voor de Oostrummers net zo goed 
Tegelen kunnen zijn als je in de jaren zeventig bent geboren, en plotsklaps naar het 
ziekenhuis moest worden gebracht om een ‘veilige’ landing te krijgen. 

Of kijk je als Oostrummer altijd met een ‘reserve’ naar mensen die niet van oorsprong 
Oostrum zijn. Want eigenlijk hebben ze onbewust een streepje achter bij de rest… 

Of kijken we anders naar mensen die Oostrum hebben verlaten en na twintig jaar omweg 
toch weer ‘landen’…. Of maakt dat niets uit? 

Vraag is:  maakt dat eigenlijk iets uit? Is het geen bekrompen idee om mensen die niet vanaf 
dag 1 in Oostrum wonen met een andere blik te bekijken. Of is Oostrum een dorp waar 
iedereen zich  kan voegen als hij of zij mee doet? 

Is het in deze tijd, waarin de wereld buiten Oostrum en de wereld binnen Oostrum een 
smeltkroes is, nog zinvol daarover na te denken? Of kunnen we gewoon iedereen omarmen 
die naar Oostrum komt, omdat die keuze bewust of onbewust is gemaakt… 

Is het ‘zij’ als we verliezen en ‘wij’ als we winnen. Of kunnen we ‘ons’ gewoon Oostrummers 
noemen.  

Een relevante vraag denk ik… 

Ikke van het genootschap 



Keukens 
Badkamers • Tegels 
Nieuw ToileT Nodig?
luxe strak wandcloset+zitting, 
fontein+kraan. 
Alles 1e keus voor slechts 875.-

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

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



ELEKTRO VAN GOCH Sponsort SV OOSTRUM 
 

 

Jan van Goch, 
directeur van                
Elektro van Goch, 
overhandigt het 
nieuwe  
trainingspak aan 
aanvoerder en 
doelman                          
Ralph Kessels                    
van SV Oostrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektro van Goch blijft ook de komende jaren sponsor van de selectie van SV Oostrum.                                                          
Directeur Jan van Goch (links op de foto), heeft het eerste en tweede elftal in nieuwe trainingspakken                                       

gestoken voor seizoen 2015-2016. De sponsorovereenkomst loopt nog tot 2017. 
 



Gert (-14,9 kg) 
Voor de zomervakantie de kilo’s 
eraf, het is me gelukt!

Wendy (-15 kg) 
Van een dip en gebrek aan zelfver-
trouwen naar lekker in mijn vel, 
dat voelt heerlijk!

Samen sterk voor een gezondere levensstijl!

Vindt u afvallen ook niet 
makkelijk? Dan bent u niet de 
enige! De oplossing is: afvallen 
met begeleiding! Dat werkt in 
de praktijk veel beter dan in 
uw eentje aan de slag gaan.

•	 Geen honger of lekkere 
trek.

•	 Fit gevoel en geen humeur-
daling!

•	 Goed toepasbaar binnen 
ieder gezin.

Stel niet uit, bel nu voor een 
intake gesprek!

Kosten
•	 Weekbehandeling € 23,50 

(incl. supplementen)

“Droom jij ervan? Het kan...
Samen op weg naar jouw 
doel!”

Loes Baltissen

M
y-

Li
fe

 S
lim Verantwoord 1 tot 2 kilo 

per week afvallen!

www.mylifeslim.com

Zelfstandig Gewichtsconsulent Loes Baltissen
Eikenlaan 2A •  5802 CV Venray

Legert 3 • 5866 CG Swolgen
loesbaltissen@mylifeslim.com

T. 06-22020908 • Uitsluitend op afspraak



 
 
 
 
 

Jeugd    
 

Uitslagen    
 

zaterdag 26 september 2015    
Wittenhorst A2 S.V. Oostrum A1 1 - 6  
Wittenhorst B2 S.V. Oostrum B1 3 - 2  
Venlosche Boys B4 S.V. Oostrum B2G 6 - 0  
S.V. Oostrum C1 ST SV United/BVV'27 C2G 2 - 0  
S.V. Oostrum C2G Montagnards C2G afgelast  
S.V. Oostrum D1G Volharding D2 7 - 2  
ST DEV-Arcen/RKDSO D2 S.V. Oostrum D2G 4 - 0  
S.V. Oostrum E1 SV Venray E3 4 - 12  
S.V. Oostrum E2 ST Stormvogels'28/HRC'27 E1 15 - 1  
SV Lottum E2 S.V. Oostrum E3G 1 - 0 Speler van de week Finn Swaghoven 
Leunen F1G S.V. Oostrum F1 1 - 0 Speler van de week Rens Kessels 
S.V. Oostrum F2 Sportclub Irene F11 1 - 0  
S.V. Oostrum F3 FCV-Venlo F6 1 - 0 Speler van de week Roel Jacobs 
HRC'27 MP1 S.V. Oostrum MP1/2 7 - 2 Speler van de week Teun de Koster 
S.V. Oostrum MP3/4 Merselo MP1 5 - 2 Speler van de week Levi Aben 
    
Programma    
 

zaterdag 3 oktober 2015    
S.V. Oostrum A1 Ysselsteyn A1G 15:00  
S.V. Oostrum B1 ST HRC'27/Stormvogels'28 B1 13:00  
S.V. Oostrum B2G SV United B2 15:00  
ST RKDSO/DEV-Arcen C2 S.V. Oostrum C2G 12:30  
S.V. Oostrum D1G ST SSS '18/Holthees D1 9:00  
S.V. Oostrum D2G SV Venray D9G 11:00  
FCV-Venlo E1 S.V. Oostrum E1 10:00  
S.V. Oostrum E2 Montagnards E1G 9:00  
S.V. Oostrum E3G ST SV United/BVV'27 E3G 11:00  
S.V. Oostrum F1 Kronenberg F1 9:00  
Leunen F4 S.V. Oostrum F2 9:15  
S.V. Oostrum F3 Leunen F3 11:00  
S.V. Oostrum MP1/2 Montagnards MP1/2 11:30  
Ysselsteyn MP1/2 S.V. Oostrum MP3/4 10:30  
    
Maandag 5 oktober    
Sparta'18/Kronenberg C2 S.V. Oostrum C1 19:00  
    

 





Senioren    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 26 september 2015    
S.V. Oostrum Vet. Sporting ST Vet. 1 - 10  
 
zondag 27 september 2015    
RKOSV Achates 1 S.V. Oostrum 1 1 - 0  
EWC'46 2 S.V. Oostrum 2 1 - 4  
S.V. Oostrum 3 Hegelsom 2 10 - 3  
S.V. Oostrum 4 Wittenhorst 8 0 - 1  
SV United 3 S.V. Oostrum 5 2 - 1  
    
Programma    
 
zaterdag 3 oktober 2015    
Montagnards Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
zondag 4 oktober 2015    
S.V. Oostrum 1 Merselo 1 14:30 Wedstrijdsponsor: Verstappen Verpakkingen 
S.V. Oostrum 2 V.V. Holthees-Smakt 2 12:00  
Meterik 2 S.V. Oostrum 3 11:00  
Belfeldia 4 S.V. Oostrum 4 10:30  
S.V. Oostrum 5 SSS'18 7 11:30  

 
 
 

 
 
Uitslagen: 
 
Oostrum D1 – Sporting ST D1  2 - 0 
Oostrum B1 – SVO B1   7 - 8 
Oostrum 1 – VIOS (O) 2   7 - 13  
  
Programma: 
 
Zaterdag  3 oktober 
 
Oostrum F1 – De Peelkorf F1  11.00  De Spar Oostrum 
De Peelkorf D2 – Oostrum D1  10.00   De Vlies Ysselsteyn 
Fortuna ’74 B1 – Oostrum B1  13.15  De Schaarweide Hernen 
Ona A1 – Oostrum A1   14.00  De Passelegt Overasselt 
     
Zondag 4 oktober  
 
Quick Up 1 – Oostrum 1  11.00  Veldzicht St Agatha       
 
 
 





OKTOBER  

  
1 Dag voor de Ouderen (voor alle Ouderen) 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
24 Najaarsconcert bij de Maasgalm te Lomm Aostrumse Zangkompeneej
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
6 Jaarvergadering (BIT) CV De Karklingels
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
20 Zitting (D’n Oesterham) CV De Karklingels
21 Zitting (D’n Oesterham) CV De Karklingels
22 Intocht Sinterklaas Decembercomitë
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
30 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum








