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5807 AN Oostrum
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?? maand 20??

Bezorgklachten? s.v.p. Periodiek bellen: (0478) 58 28 77 ??? jaargang - week: ??44e    33

18 augustus 2016

                                                   

Excursie breifabriek (met Oirlo en Castenray) 
 
Datum:  maandag 26 september 2016 
Vertrek:  13.00 uur met de bus, bij de kerk 
Eigen bijdrage: € 7,- per persoon (incl. 1 koffie/vlaai en modeshow) 
Opgave:  t/m maandag 5 september d.m.v. onderstaand strookje bij 
   Nelly van Soest, Geeststraat 9 te Oostrum 
 
Op maandag 26 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 26 september. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
Excursie breifabriek maandag 26 september 
 
Naam: _____________________________________________________________________ 
 
Aantal personen:_____________________________________________________________ 
 
Bedrag:_____________________________________________________________________ 
 
 

 

Hallo Koorleden, 
 
Na een zomerstop beginnen we weer met een frisse start. 
De eerste repetitie is op donderdag 25 augustus om 19.30 uur in de leefkuil van de school. 
Probeer zo veel mogelijk  aanwezig te zijn. 
 
 

          Groetjes Jeanne , secretaris 
 

 

 



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

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

 

 

 

 

 
 

SLAGERIJ 

 Ysselsteynseweg 48 Ysselsteyn 

 Wij zijn geopend op:                               
Donderdag en Vrijdag van 10.00 - 17.00 uur 

Zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur 

 

Maandaanbieding AUGUSTUS  

BBQ PAKKET 
 

2 GEMARINEERDE VARKENSLAPJES  

2 GEMARINEERDE SPEKLAPPEN 

2 X 100 GR. VARKENS SATÈ 

2 BARBEQUE WORSTJES 

2 HAMBURGERS 

 

VOOR € 9,90 

 

  1 DOOS GEHAKT (12X500gr.) voor €21,- 
 

1 DOOS BRAADWORST (12x500gr.) € 24,- 

 

 

  



Zondag 21 aug. 9.30 uur: Hoogmis met zegening en uitreiking           
                 van de kruidwissen (pastoor) (samenzang)
                   
 Martien Reijnders en overleden familie, 
 Leo en Frank Martens,
 Tony Ewals en Thei Claessens, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.       

Dinsdag 23 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

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





Citius, Altius, Fortius. 

'Meedoen is belangrijker dan winnen'. Dat moet Yuri van Gelder hebben gedacht toen hij in een nachtclub 
in Rio de Janeiro aan zijn achtste caipirinha begon. Na de Spelen van 2008 te hebben gemist als gevolg van 
een 'kronkel' in de regels en de Spelen van 2012 door één ongecontroleerde afsprong, was The Lord of 
the Rings zo blij dat hij dit jaar van de partij was dat hij al samba dansend, gehuld in een oranje verentooi, 
de straten van Rio onveilig maakte. Het resultaat hiervan was dat  Maurits Hendriks, die als een 
ouderwetse schoolmeester een regime van orde en tucht aanhangt, hem bij de poort van het Olympisch 
dorp met opgeheven vingertje opwachtte en zonder pardon, op advies van zijn eigen trainer notabene, 
naar huis stuurde. 

Of daarbij het verleden van de oud-verslaafde meespeelde en de geldende regels voor hem iets strikter 
werden geïnterpreteerd dan voor de overige sporters zullen wij als fans waarschijnlijk nooit te weten 
komen. Feit is wel dat de enige sporter uit TeamNL die het gedachtegoed van Pierre de Coubertin, 
grondlegger van de moderne Olympische Spelen, daadwerkelijk uitdroeg, naar huis is gestuurd en geen 
kans meer maakt op Olympisch eremetaal. Of dit terecht of onterecht is, is als buitenstaander op dit 
moment (zaterdagmorgen de 13e) natuurlijk lastig in te schatten. Zelfs de Spitsbroeders hebben niet het 
directe nummer van Yuri of zijn trainer Bram van Bokhoven, noch van Maurits Hendriks trouwens, om de 
feiten te checken en hoor en wederhoor toe te passen. Maar wat deze analyse ook zou opleveren, zeker is 
dat het ideaalbeeld 'meedoen is belangrijker dan winnen' een flinke deuk zou oplopen. 

Vraag is echter of wij dat als Oranje supporters, als volgers, als sponsors, zelfs als deelnemers erg moeten 
vinden? De Spitsbroeders denken van niet. Wij kijken liever naar Daphne Schippers die juicht omdat ze 
goud wint dan omdat ze haar PR verbetert en in de finale als vierde finisht. Ook wij checken NOS.nl 
hopende op een winnende tijd van Dumoulin. En natuurlijk hadden we liever Yuri van Gelder half dronken 
hangend in de ringen een bronzen plak (inderdaad, zelfs brons) zien winnen in Rio, dan hem thuis op de 
bank zien zitten zijn gouden WK medaillle uit 2005 oppoetsend. Ook wij volgen het medailleklassement en 
duimen voor een stortvloed aan eremetaal. En hopen stiekem dat we daarin minimaal de boevenbende 
uit Rusland voor blijven.... maar dat terzijde. 

Dus nee, volgens de Spitsbroeders is meedoen niet belangrijker dan winnen. Wij neigen meer naar de 
gedachte dat winnen minstens zo belangrijk is dan meedoen. En vanuit deze filosofie hadden wij The Lord 
of the Rings juist niet naar huis gestuurd, maar aangespoord om zijn misstap goed te maken in de ringen 
finale. Dat hij zijn wangedrag, zo u wil zijn behoefte de stress het hoofd te bieden, naar zichzelf toe alleen 
met goud mocht vergoelijken. 
 
Want uiteindelijk is Yuri van Gelder, in de turnstrijd op het onderdeel ringen, een individuele sporter die 
in eerste instantie verantwoording aan zichzelf schuldig is. Hij maakt daarbij niet direct onderdeel uit van 
een team dat wordt benadeeld door zijn (mogelijk) niet optimale voorbereiding en er is geen andere 
sporter die door zijn optreden minder kans maakt op een medaille. 
 
En uiteraard willen wij daarnaast, als supporters en fervent volgers van het medailleklassement, zoveel 
mogelijk eremetaal zien tijdens de Koninklijke huldiging op de trappen van Paleis Noordeinde. Een 
rechterlijke uitspraak gedaan door de Spitsbroeders was dan ook in het voordeel van Van Gelder 
uitgevallen. Dan had hij afgelopen vrijdagmiddag, op kosten van NOC*NSF, gewoon met KLM business 
class teruggevlogen naar Rio, had Maurits Hendriks hem ergens boven de Atlantische Oceaan een 
caipirinha gebracht en had hij maandag ons Oranje hart laten juichen, een heel land op stelten gezet en 
een nieuw stukje Olympische sporthistorie geschreven. 

Hojje wor! 
 
Spitsbroeders 



Wij passen uw keuken aan naar al uw wensen. 

Keuken renoveren? 
Met een mooi stenen blad op uw bestaande 
keuken lijkt uw keuken als nieuw! ook voor nieuwe 
apparaten bent u bij ons op het juiste adres. 
Kom kijken, internet is echt niet goedkoper! 

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

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



 

 

4 September 13:00 - 17:00 

Iedereen is welkom,              
kom gerust binnen voor 

een koud drankje                 
en leuke muziek  
zonder entree.  

Meezingen mag altijd! 

 

  
 
 
            
 

 

 



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  
  
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
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
3 Themamiddag (Verkeerstreffen) 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




