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1 september 2016

Synthese biedt diverse trainingen aan in Venray. Hieraan zijn geen kosten 
verbonden. Informatie/aanmelding: telefoonnummer 0478 517300 of via de 
site: www.synthese.nl (bovenaan de homepage: cursussen en activiteiten/voor 
iedereen: trainingen en groepen). 
 

Durven Doen! voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. 
 
Negen bijeenkomsten en twee ouderavonden. 
Heeft uw kind moeite in de omgang met leeftijdsgenootjes? Sluit een reguliere sociale vaardigheidstraining niet aan 
omdat uw kind een autisme spectrum stoornis en/of ADHD heeft? Tijdens de training leert en oefent uw kind om zich 
staande te houden in allerlei situaties. 
Data: 28 september, 5, 12, 19 oktober, 2, 9, 16, 23 en 30 november van 14.00 tot 15.00 uur. 
 
 
Opkomen voor jezelf: training voor volwassenen 
 
Voelt u zich niet altijd op uw gemak in het gezelschap van anderen? En vindt u het lastig om voor uzelf op te komen 
binnen een groep? In deze training leert u hoe u zich gemakkelijker staande houdt binnen een groep. Een opluchting om 
te zien dat u niet de enige bent!   
Data: 29 september, 6, 13, 20 en 27 oktober van 19.00 tot 21.00 uur. Terugkombijeenkomst: 17 november. 
 
Blijf in Balans: training voor mantelzorgers 
 
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.  
Data: 28 september, 12 en 26 oktober van 09.30 tot 11.30 uur. 
 
Puber in huis 
 
Een puber is niet altijd een gemakkelijke huisgenoot. Ouders kunnen zich machteloos voelen; misschien geen grip meer 
hebben op hun puber. In de cursus 'Puber in huis' wordt u als ouder(s) ondersteund in het omgaan met 
'puberteitsproblemen'. U leert anders te luisteren, te onderhandelen, te zien wat voor wie een probleem is en wat 
kenmerkend is in deze fase.  
Data: 20 september, 4 en 17 oktober van 19.00 tot 21.00 uur. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERMIST           VERMIST 

 

Sinds 18 juli bruine Jack Russel gecastreerde reu met witte buik/hals vanuit Castenray.                                             
’t Spoor eindigt in Oostrum. Ziet u hem of heeft u hem gezien bel dan a.u.b. 06 - 42297396 



ZATERDAG  24 September 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Data  Tijd  Plaats

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

5 sept.  18.45u. Repetitie jeugdorkest
20.00u. Repetitie orkest

7 sept. 13.30u. Music for Life blokfluitgroep
 14.30u. Music for Life mixed groep
 16.00u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 

10 sept.            Geen oud papier i.v.m. kermis
24 sept. Inzamelen oud papier



Zondag 4 sept. 9.30 uur: Hoogmis (pater R. Willemsen) (Venray’s Gregoriaans Koor)           
 
 jaardienst Lei Janssen, Marie Janssen-Gommans,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.       

Dinsdag 6 sept.  9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (pastoor)  

  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.             
 

 

Music for Life – harmonie SMT 
 

Wat is leuk aan Music for Life? 
- Gezellig samen muziek maken 
- Samenspelen 
- Muziek maken wordt mogelijk gemaakt voor iedereen die dat wil 
- Geen voorwaarden 
- Is een echte ontspanning 

Zo maar wat uitspraken van de huidige deelnemers. 
Iedereen is welkom om een muziekinstrument te leren spelen, ongeacht ervaring of leeftijd. 
Ook iets voor jou? Twijfel dan niet langer en geef je op. 
 
Vanaf woensdag 7 september gaan de bestaande blokfluitgroep en de instrumentengroep weer van start. 
Bij voldoende nieuwe aanmeldingen start er ook een beginnersgroep. Op welke dag en tijdstip zal in onderling 
overleg met de deelnemers afgesproken worden.  
 
Voor meer informatie en het inschrijfformulier kun je terecht op de website van de harmonie www.harmonieoostrum.nl 
onder Music for Life,  of bij Jack Schuurmans (tel: 586286) mail j_schuurmans@hotmail.com en Marianne Manders 
mpbmanders@home.nl  
 
 





  Uitnodiging algemene ledenvergadering 
 

Sportvereniging Oostrum 
  

Datum: 15 september 2016 
Tijd:   20.30 
Plaats:  Kantine Sportpark de Spar 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
 

2. Notulen ledenvergadering d.d. 7 september 2015 
 

3.  Mededelingen en ingekomen stukken 
- verklaring omtrent gedrag 
- afdeling korfbal 
- afronding privatisering sportpark 
 

4. Jaarverslagen seizoen 2015-2016 
 

5. Stelling (hoe ziet de situatie en toekomst van SVO in 2021 eruit) 
 

6. Financiële verslagen seizoen 2015-2016, deze verslagen en de begroting zullen 1 uur voor de vergadering ter inzage in 
de kantine worden gelegd, maar kunnen ook vanaf  31 augustus  2016 bij de penningmeester via mail 
marcel.linskens@svoostrum.nl  worden opgevraagd. 

 
7. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie 

 
8. Begroting 2016-2017 

 
9. Bestuursverkiezingen 

 Bestuur SVO 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Marcel Linskens 
o Tussentijds aftredend: Derk Ederveen 
o Nieuw bestuurslid: Job Euwes 

 
 Bestuur afdeling voetbal 

o Nieuw bestuurslid: Hans Custers 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Marcel Holtackers, Gerbert Loeffen, Lucienne Litjens en Roy 

Willems  
 

 Bestuur afdeling korfbal 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar:  May van Rooij 
o Aftredend en niet herkiesbaar: Claudia Wolterink  
o Tussentijds aftredend: Annet Jeucken 

 
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 
 

11. Benoeming erelid Tilly Rutten 
 

12. Sluiting vergadering; aansluitend huldiging erelid. 
 
De notulen en jaarverslagen zijn via e-mail bij M. Claessens (mclaessens@planet.nl) op te vragen en liggen ook vanaf 31 
augustus 2016 ter inzage in de kantine) 
Afmeldingen bij: M. Claessens  mclaessens@planet.nl 



 
 
 
 
 
 
 
 

In de KOOKKELDER worden de 
volgende kookcursussen gegeven,            

voor ’t seizoen:                                     
september 2016 t/m april 2017 

 
* KOKEN voor 60+: BEGINNERS:            
 12 lessen 

Start: maandag 26 sept. van 13.00-15.00 uur.  
* BEGINNERS:  12 lessen                               
Start: di. 20 en wo.28 sept. 18.00 uur. 
* BUITENLANDS 2:  6 lessen                               
Start: di. 27 sept.  18.00 uur.  
* CHINEES/INDISCH:  6 lessen                     
Start: di.  17 jan. 18.00 uur.  
* TAPAS: 3 lessen                                             
Start: di. 10 jan. of wo. 25 jan. 20.15 uur.  
* BORRELHAPJES:  2 lessen                         
Start: do.6 en  di.11 okt. 20.15 uur. 
* SOEP+TOETJE:  3 lessen                           
Start: di. 17 jan .  20.15 uur. 
* GROENTE:   3 lessen                                               
Start: di. 31 jan.  20.15 uur. 
* GEVORDERDEN: 12 lessen                         
Start: wo. 5 okt. 18.00 uur 
* BAKKEN:   6 lessen                                       
Start: wo. 5 okt.  20.15 uur  
* GEVORDERDEN +:  6 lessen                       
Start: do. 29 sept. 18.00 uur.                                              
* PASTA:    3 lessen                                                    
Start: do: 10 nov. 18.00 uur  
* VIS:    3 lessen                                                     
Start: do:  10 nov.  20.15 uur  
* KERSTCURSUS:  2 lessen                                 
Start: ma. 12 + di. 13 dec. 20.15 uur.                                             
* KINDERFEESTJES 
 woensdag/vrijdag/zaterdag                                                         

* PARTYKOKEN:  8-24 personen                                                              
Feestjes voor  personeel / vrijgezellen 
/familie/vrienden, gezellig samen 
kokkerellen èn eten. 

 



 
 
 
 
 

Kermis fietstocht voor KBO  leden 
 
Datum:  dinsdag 13 september 
Aanvang: 13.30 uur 
Vertrek bij: Het Bolwerk in Oostrum 
Opgave: tot 11 september bij: Harrie Holtackers,                                                                                                         
  tel. nr. 583803, mail: miaenharrie@hetnet.nl 
  
De KBO verzorgt op Kermisdinsdag 13 september een fietstocht van 40 km. 
  
De fietstocht loopt langs de Maas en verder door mooie heidevelden en bossen. 
  
Wij vertrekken per fiets om 13.30 uur vanaf het Bolwerk. 
  
Halverwege de tocht hebben wij een rustpauze met koffie en vlaai. 
  
Graag tot 13 september. 
 
                                                   

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:_____________________________________________________________________ 



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



 

COLUMN 

Ode aan DE BOOM. 

Hij was maar een boom, met een mooi groen blad, 

hij was maar een boom, maar nu ligt hij plat. 

Hij groeide maar door, tot hoog in de lucht, 

maar nu is dood, na een harde zucht. 

 

De herinnering blijft aan die boom van weleer, 

hij heeft alles gegeven, tot aan het slechte weer. 

Niemand kende de pijn van zijn stille verdriet, 

want er was niets wat hij achter liet. 

 

Hij stond daar alleen op de hoek van de soos, 

hij was maar een boom, maar zijn stam werd te broos. 

Zijn wortels te klein en de kruin te groot, 

hij was maar een boom maar nu is hij dood. 

 

Op een avond, hij viel, de storm had zijn buit, 

de jeugd lachte, maar voor hem was het uit. 

Hij was maar een boom, ook al was hij groot, 

hij was maar een boom, maar nu is hij dood. 

 

De herinnering blijft, aan die boom van toen, 

De jeugd wist wel wat ze met hem moesten doen. 

Alsof hij nog niet genoeg was geplaagd, 

hij werd zomaar aan stukken gezaagd. 

 

Met weemoed heb ik deze ode aan DE BOOM geschreven. 

Zodat hij nog lang in de Oostrumse gedachten zal leven. 

 

O – 2 





Aostrumse Zangkompeneej 
 
De bloemenactie van de Aostrumse Zangkompeneej staat weer voor de deur.  
Op kermiszaterdag zullen de leden van dit koor op hun jaarlijkse traditionele 
rondgang door het dorp zo tussen 11:00 en 13:00 uur aan de inwoners van 
Oostrum een bloemetje te koop aanbieden.  
 

Met de kermis een bloemetje in huis:….. wel zo gezellig!!!! 
 

 
 
 

Op zaterdag 10 september zult u in de straten van Oostrum weer de leden van 
de Zangkompeneej aantreffen met een bloemetje op de arm. Wij doen ons 
uiterste best om ieder jaar het Korentreffen tot een succes voor Oostrum en 
omgeving te maken. Dat kan ondermeer  met hulp van iedereen, die graag een 
bloemetje in huis wil hebben en onze vereniging op die manier wil steunen. 
Mogen wij op u rekenen? 
 

De Aostrumse Zangkompeneej valt niet weg te denken binnen de 
Oostrumse gemeenschap. 

 
En de jaarlijkse bloemenactie ook niet !!! 

  

Wij danken u hartelijk             
voor uw steun en wensen         

u een fijne kermis toe. 



 

Zwemmen is een feest!  
Vooral als ouders weten dat het kind zwem veilig is. Bij zwemvereniging 
SPIO staat zelfredzaamheid en een speelse manier van leren voorop 

Vind je zwemmen leuk of wil je graag beter leren zwemmen, dan kun je 
bij ons terecht. Wij bieden zwemlessen aan voor alle kinderen en voor 
alle niveaus. Bij ons kun je je A, B of C diploma halen, maar je kunt ook 
doorgaan voor zwemvaardigheid en voor survival, snorkelen, planksprin-
gen en wereldzwemslagen. Ook hiervoor krijg je een officieel diploma bij 
een goede afronding.  

Meld je aan via www.spio.nl  
of op zaterdag tussen 09.45-11.55uur en tussen 12.45-14.55uur op Kempweg 
70 in Venray (zwembad de Sprank) bij de baliemedewerkster van SPIO. 
Voor informatie bel: 06 -  28 84 03 53 tussen de bovenstaande tijdstippen. 



 

Jeugd   
 
Uitslagen 

  geen uitslagen 
     Programma 
  geen programma 
     Senioren   

 
Uitslagen   
zaterdag 27 augustus 2016   Emmerich Vet. S.V. Oostrum Vet.  1 - 1 
S.V. Oostrum 1 Hegelsom 1 4 - 1 
zondag 28 augustus 2016   Melderslo 2 S.V. Oostrum 2 0 - 1 

   
Programma   
zaterdag 3 september 2016   S.V. Oostrum Vet. SVEB Vet. 17:00 
zondag 4 september 2016 

  Leunen 1 S.V. Oostrum 1 14:30 
S.V. Oostrum 2 SV Venray 5 12:00 
VVV'03 VR1 S.V. Oostrum VR1 12:00 
donderdag 8 september 
2016  

 S.V. Oostrum VR1 ST SVEB/SportingST VR2 20:00 
 

 

 



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
13 Fietstocht 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
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

 
 

  

 

 

 

In week 35 zijn de aanbiedingen: 

BBQ PAKKET 

2 GEMARINEERDE VARKENSLAPJES 

 2 GEMARINEERDE KIPFILETLAPJES 

2 GEMARINEERDE SPEKLAPPEN 

2 BARBEQUE WORSTJES 

4 LIHANBOUTJES 

VOOR € 9,90  





 

 

 

 

 

Bent u de 55 gepasseerd en nog geen lid van de KBO?  
 

Lees dan verder: 

Er zijn veel goede redenen om lid te worden van de KBO : 

 

Wij pleiten o.a. voor: 

 Een goede en betaalbare gezondheidszorg 
 Uw inkomen, behoud van de AOW, de hoogte daarvan en uw pensioen 
 Voldoende, betaalbare, veilige en voor ouderen geschikte woningen 
 Een goed geregeld, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer 

 

Service o.a.: 

 Informatie en verwijzing 
 Ouderenadvisering 
 Rijbewijskeuring vanaf 75 jaar voor € 30.00 
 Belastingservice 

 

Activiteiten: 

 Er zijn allerlei activiteiten voor leden. Men kan deelnemen aan cursussen, informatiebijeenkomsten 
of aan één van de vele activiteiten op sociaal of recreatief gebied. 

 

Extra voordeeltjes: 

 Het ledenmagazine Nestor en het regioblad De Schakel (10 keer per jaar) 
 Interessante kortingen (via de ledenpas) op o.a. (zorg)verzekeringen, rijbewijskeuring, diverse 

evenementen en beurzen 
 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat 

De contributie bedraagt € 20.00 per jaar.  

Wilt u ook lid worden en gebruik maken van alle voordelen die hieraan verbonden zijn?                         

Vul dan het formulier in en bezorg dit bij het secretariaat. (zie briefhoofd) 



 
 
 
 
 
 
 

AANMELDINGSFORMULIER 
Lidmaatschap KBO t.b.v. Ledenadministratie 
 
Persoons/adres/overige gegevens 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
 

HOOFDBEWONER MEDEBEWONER 

NAAM 
 

  

VOORLETTER(S) 
 

  

TUSSENVOEGSEL 
 

  

STRAAT 
 

  

HUISNUMMER 
 

  

POSTCODE 
 

  

WOONPLAATS 
 

  

TELEFOONNUMMER 
 

  

E-MAIL ADRES 
 

  

GESLACHT M/V 
 

  

GEBOORTEDATUM 
 

  

NAAM VERZORGINGSHUIS 
 

  

KAMERNUMMER 
 

  

NAAM AFDELING 
 

OOSTRUM IDEM 

 
 
 
MET INGANG VAN: …………………………………. 
 
 
HANDTEKENING” …………………………………. 
 





Naam:

Adres:

Leeftijd:

Lever deze kleurplaat in op zondagmiddag 11 
september, tussen 15.00-18.00uur bij ’t Allemans-
café en ontvang een verrassing! De winnaars 
worden op dinsdag 13 september om 18.30 uur 
bekend gemaakt op de Kermis, je moet wel zelf 
aanwezig zijn om je prijs in ontvangst te nemen.

Kleurwedstrijd Aostrumse Kermis


