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Bedevaart Kevelaer (met Oirlo en Castenray) 
 
Datum:   dinsdag 9 augustus 2016 
Aanvang H. mis:  14.00 uur in de Kerzenkapelle in Kevelaer 
Vertrek met de fiets: 11.30 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 5 augustus 2016  
    bij Nelly van Soest, Geeststraat 9, Oostrum  
 
Op dinsdag 09 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 11.30 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 9 augustus! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bedevaart Kevelaer, dinsdag 9 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). 
 
 



Zondag 7 aug.    9.30 uur: Hoogmis (pastoor)            

                       Thei  van Kessel,
          Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Fam. Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.       

Dinsdag 9 aug.   9.00 uur: rozenkransgebed en 
heilige mis in de Mariakapel (pastoor)  
bijzondere intentie uit dankbaarheid tot Maria,             
Onze Lieve Vrouw van Oostrum,                                               
Behoudenis der kranken. 

Zie ook de website van de parochie Oostrum: 
www.parochieoostrum.nl                                                    

Tel.nr. van pastoor B. Clemens, Hoenderstraat 16, 
5855 AH Well, is 0478-501202.  

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.  0478-584031.        
                
 

Data  Tijd  Plaats

10 aug  11.00 tot 12.00  Watermolen
24 aug 11.00 tot 12.00  Watermolen
07 sept 11.00 tot 12.00   Watermolen
21 sept  11.00 tot 12.00  Watermolen
05 okt 11.00 tot 12.00  Watermolen
19 okt 11.00 tot 12.00  Watermolen
02 nov 11.00 tot 12.00  Watermolen
16 nov 11.00 tot 12.00  Watermolen
30 nov 11.00 tot 12.00  Oesterham
14 dec 11.00 tot 12.00  Watermolen
28 dec 11.00 tot 12.00  Watermolen



 
 Ommetje de Zwarte Plak 
 

Op zondag 7 augustus organiseert IVN Geijsteren-Venray in het cultuurrijke landschap van de Zwarte Plak een 
ommetje. We starten om 10:00 uur bij de parkeerplaats van Golfcomplex de Golfhorst, Raamweg 8 America. 
Deelname is gratis.  

 
De streek de Zwarte Plak ligt op de grens                           
van de drie kerkdopen America, Kronenberg                  
en Evertsoord. Geologisch gezien ligt het gebied 
net buiten het moerassig gedeelte van de ‘badkuip’ 
van de Peel. Rond de Antoniushoeve startte medio 
19e eeuw de eerste ontginning. De benaming 
Zwarte Plak duidt op een relatief vruchtbare 
humusrijke bodem ten opzichte van de omliggende 
armere Peelgrond., een gebied dat van oudsher 
gekenmerkt is als heidegebied met stuifduinen. 
Deze vormde eeuwenlang de zogenaamde woeste 
gronden, die zo bepalend waren in het ontstaan 
van het typische Noord-Limburgse essenlandschap.  
 
Nieuwsgierig?                                                                      
Kom dan zondag 7 augustus meewandelen. 
 
 

 

S.V. Oostrum Ledenvergadering  
We willen met de leden van gedachten wisselen                                      
hoe ze denken over onze sportvereniging.  
 
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. 
 Benoeming erelid  

 
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                                   
donderdag 15 september 2016 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 bij kunt zijn 
 
Secretaris SVO 
 

 

 
Zondagavond 31 juli bracht Jeanine Huijbers met haar paard Espresso uit op een 
dressuurwedstrijd in Beuningen. De combinatie startte 2 Z1 proeven en behaalde 
twee maal een 1e prijs, met respectievelijk 234 en 225,5 punten.  

 





 
Op vakantie 

 

En eindelijk is het dan zo ver; de vakantieplannen kunnen ten uitvoer worden gebracht.                           
Lang nagedacht waar de vakantie naartoe zou gaan. Met de auto, trein, bus of vliegtuig?                                             
Wat wordt het vakantieland dit jaar? Gaan we voor warmte, cultuur, rust, stad, natuur in eigen               
land of is de bestemming de grens over? Gaan we voor luxe in een hotel, vakantiehuisje of de 
camping waar je ’s avonds vooral in gezelschap bent van veel muggen. Of wordt het weer                
afzien in een tentje met fikse regenbuien en een buitentemperatuur van 15 graden overdag?                   
Met welk gezelschap gaan  we; aansluiten bij een groep of veilig met eigen gezin?                                               
In de media ontkomen we niet aan berichten uit binnen –en buitenland die  de keuze van onze 
vakantiebestemming beïnvloeden.   Want we willen graag ‘zorgeloos’ op vakantie gaan om     
uitgerust en gezond weer terug te komen. Griekenland, Brazilië, Turkije en Egypte  zijn op dit 
moment niet in trek door oa bosbranden, politieke onrust en andere dreigingen.  

 In Dagblad de Limburger stond onlangs een mooie column over zorgeloos op vakantie gaan.                     
Wij columnisten mogen elkaar nog wel eens citeren. “Waar zijn die zorgeloze vakanties gebleven?”   
Toen je met vakantie nog overal naartoe kon zonder bang te hoeven zijn voor natuurgeweld en 
politieke onenigheden.                                                                                                                                                    
Ach, vakanties waren nooit echt zorgeloos; wij als mens nemen onszelf altijd mee. En als je denkt dat 
vakanties vroeger zorgelozer waren dan nu, dan is dat een broodje aap verhaal. Want vakanties zijn 
bij uitstek geschikt om met je vriendengroep eens flink ‘los’ te gaan en vooral niet in het zicht van je 
ouders. Op vakantie neem je soms extra risico’s, omdat je in een andere gemoedstoestand zit en 
soms letterlijk over je grenzen heen wilt gaan. Want vakantie betekent letterlijk ‘leegmaken’. 
Gewoon even nergens aan hoeven denken.                                                                                                       
Waarom beweren wij mensen dan dat vakantie vroeger zorgelozer was?  Volgens deze columnist om 
niet depressief te worden, want de mens  verfraait alles van vroeger; daar haalt de mens de kracht 
uit.  Hij geeft als tip om het boek van Stijn Tormans te lezen: de zomer van 1976. De zomer waarin 
alcohol uit wijn verdampte, water een schaars goed werd en zelfs de paus om regen smeekte. Een 
zomer waar maar geen einde aan de hitte leek te komen.                                                                                           
Ik heb besloten op vakantie te gaan, neem nog wat zorgen mee, neem me voor om er het beste van 
te maken en geen onnodige risico ’s te nemen . Zodat ik kan zeggen als ik terug ben:  “ Het was fijn 
om weg te zijn, maar ben blij dat ik weer thuis ben in Oostrum .”  

 

Buuf van het genootschap. 

Ps. En trouwens ik verheug me ook een beetje na de vakantie…….op de eerste Uitzending van Boer 
zoekt vrouw op 28 augustus as.  

 

 

  



Verrijdbare buitenkeuken

Barbecuen  
met een échte 
buitenkeuken!

1388.-
Ook nog uit te breiden. 

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
           
 
 
 
Damen Hydrauliek met vestigingen in Venray, Elsloo en Best, is gespecialiseerd in de in- en 
verkoop en reparatie en onderhoud van hydraulische laad- en loskranen, afzetinstallaties, 
meeneemheftrucks, hydraulische apparaten en -componenten. 
 
Damen Hydrauliek Venray is op zoek naar: 
 
een leerling-monteur / vakantie -weekendhulp                                  
(voor in de vakanties en op zaterdags, eventueel ook parttime of fulltime) 
 
Voor meer bedrijfsinformatie kunt u kijken op onze website: www.damenhydrauliek.nl 
 
Bent u geïnteresseerd, stuur dan uw CV naar  Damen Hydrauliek Venray BV, Energieweg 22,  
5804 CE Venray (venray@damenhydrauliek.nl), of neem dan contact op met Wim Nijsen (0478-511333).  
 

Praktijk voor
fysiotherapie

Bel of mail gerust om 
een afspraak te plannen

Mgr. Hanssenstraat 20 
5807 BD Oostrum

06 23 04 29 23
info@ vitaoostrum.nl
www.vitaoostrum.nl

• Master manuele therapie
• Geregistreerd McKenzie therapeut
• Hoofdpijnbehandeling
• Handtherapie
• Neurologie / NDT
• Master sportfysiotherapie
• Master oncologie
• Oedeemtherapie
• Kinesiotaping
• Claudicatio intermittens 
 (etalagebenen)



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



AUGUSTUS  

  
9 Kevelaer (3 Dorpen) KBO
10 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
24 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum

  

SEPTEMBER  

  
4_7 4-daagse Reis (3 Dorpen) KBO
7 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
10 Bloemenactie Aostrumse Zangkompeneej
12 Knutselen KBO
15 Leolux Venlo (Rondleiding) ZijActief
19 Computeren KBO
20 Kienen KBO
21 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
26 Breifabriek (3 Dorpen) KBO
??? Uitwisseling met de Gagel TCO
??? Najaarscompetitie TCO
30 Boottocht (Regio) De Zonnebloem
30 Dag van de Ouderen (in de Watermolen) KBO

  

OKTOBER  

  
1 Uitwisseling met Swolgen TCO
3 Computeren KBO
4 Vincent van Gogh Museum (Servaas) ZijActief
5 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
10 Knutselen KBO
11 Kienen KBO
13 Herfstwandeling KBO
17 Computeren KBO
18 Wittem (3 Dorpen) KBO
19 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
19 Doemiddag De Zonnebloem
20 Heksen met een Glimbach ZijActief
22 Najaarsconcert (Lomm) Aostrumse Zangkompeej
24 Knutselen KBO
25 Jong voor Oud (Regio) De Zonnebloem
31 Computeren KBO
  

NOVEMBER  
  
2 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
??? Themamiddag KBO
7 Knutselen KBO
8 Matroesjka Lezing & Workshop ZijActief





10 Jaarvergadering (20.11) De Karklingels
10 Algemene Ledenvergadering Roermond ZijActief
12 Uitkomen Nieuwe Vorst (Aostrum) De Karklingels
14 Computeren KBO
15 Kienen KBO
16 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
18 Zitting De Karklingels
19 Zitting De Karklingels
20 Sinterklaasintocht Oostrum Decembercomité
21 Knutselen KBO
24 Brandblussen Thuis Voorlichtingsavond ZijActief
30 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
28 Computeren KBO
Nov-Jan Najaarscompetitie TCO
  

DECEMBER  
  
8 Kerstengeltjes maken ZijActief
12 Knutselen KBO
13 Kienen KBO
14 Kerstviering KBO
14 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
19 Computeren KBO
20 Kerstavond ZijActief
21 Kerstmiddag De Zonnebloem
28 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
  

2017  
  
JANUARI  
  
7 of 8 Liedjesmiddag/avond De Karklingels
14 Prinsebal De Karklingels
22 Jeugdprinsebal (‘s Middags) De Karklingels
  
FEBRUARI  
  
4 Snert toernooi TCO
11 Klingelbal De Karklingels
18 Verkoop caravalskrant De Karklingels
19 Wagenoverdracht en receptie Prins De Karklingels
22 Ziekenbezoek De Karklingels
24 Schoolcarnaval De Karklingels
25-28 Carnaval De Karklingels
  
MAART  
  
18 Lentetoernooi TCO




