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DE VOLGENDE WEEK (WK 33) 

VERSCHIJNT ER GEEN 

OOSTRUMS WEEKBLAD 

 
 
 
 
 

 
 

De Aostrumse Zangkompeneej heeft besloten te stoppen                                                                             
met haar jaarlijkse bloemenactie.                                                                                                                   
Hartelijk dank voor uw steun in de voorgaande jaren!!!!!! 
Overigens blijft de Zangkompeneej gewoon doorzingen. 

 
       Nogmaals hartelijk bedankt voor uw steun in het verleden. 

 
 

 
 
 
 

 
 



ZATERDAG  12 Augustus 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

DATUM   TIJD     LOCATIE 

23 aug   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
06 sep   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
20 sep   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
04 okt   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
18 okt   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
01 nov   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
15 nov   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
29 nov   11.00 tot 12.00   Oesterham                                                                                                                                        
13 dec   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
27 dec   11.00 tot 12.00   Watermolen

Agenda 

12 aug. Inzamelen oud papier

26 aug. Inzamelen oud papier

27 aug. Luikse Markt

28 aug. Start repetities orkest na de vakantie

30 aug. Start repetities Hit-it en slagwerkgroep



Zondag 13 aug. 10.00 uur: Bedevaartsmis van de parochie Geijsteren!      
                   (Pastoor K. Wauben) (Koor Geijsteren)

 Jo Hoex-Clephas,
 Door Schelbergen-Versleijen, 
	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,		
	 Familie	Vennekens-Verschuren	en	wederzijdse	familie.			

Dinsdag 15 aug. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)     

Zondag 20 aug. 9.30 uur: Hoogmis met zegening en uitreiking van de kruidwissen
                 (Pastoor) (samenzang)  

	 Leo	en	Frank	Martens,
	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,	
	 Familie	Vennekens-Verschuren	en	wederzijdse	familie.					

Dinsdag 22 aug. 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.              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEDANKT  

voor 

Jullie medeleven.                                                                                                                                                               
Alle zorg en aandacht voor os moe en os oma.                                                                                                           

Jullie aanwezigheid bij haar afscheid.                                                                                                                               
De vele kaarten, de mooie woorden.                                                                                                                                  

De financiële bijdrage voor de Alzheimerstichting. 

Het gaf ons veel troost en steun. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen  

van 

Nell Kessels-Coenen 

Oostrum, augustus 2017 

 

 



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

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

Bij Henk Bovee in Horst heeft u al 
’n complete keuken voor 2995 euro.
Inclusief blad, spoelbak, kraan, vaatwasser, 
koelkast, schouwkap, gaskookplaat en 
’n oven of magnetron.
De keuken is verkrijgbaar in 61 fronten. 
U kunt kiezen uit ’n rechte keuken of 
’n hoekkeuken.
Voor de prijs hoeft u het niet te laten want 
die is voor beide uitvoeringen even laag:

2995.-Hoekkeuken

Rechte keuken

Complete keuken (recht of hoek) voor 2995.-

HBASIC

www.keuken-badwinkel.nl



                    
  Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst VoordeBuurt in Oostrum 
Op woensdag 20 september organiseren wij, Van de Mortel, in Oostrum als Zelfstandig Adviseur 
van RegioBank, samen met de initiatiefnemers van de Oostrumse Kick-off, de 
Inspiratiebijeenkomst VoordeBuurt. Wij nodigen je hier graag voor uit. Je bent van harte welkom 
op: 
Woensdag 20 september, 19.00 uur, Kantine SVO, Oostrum 
Voor wie? 

 Verenigingen                                                            
 Organisaties 
 Betrokken bewoners 
 Ondernemers 

uit Oostrum en omgeving. 
 
Doel van de bijeenkomst                          
Wil jij ook een bruisend verenigingsleven in Oostrum, vandaag en morgen? Kom, luister en praat 
met elkaar. En ga naar huis met inspiratie, verrassende uitkomsten en nieuwe samenwerkingen. 
Samen maken we het  wonen, werken en leven in Oostrum nog beter. Dus zijn er onderwerpen 
die spelen bij jouw vereniging, breng ze mee en breng ze in! 
 
Het programma 
19:00    Inloop  
19:30    Welkomstwoord Kick-Off Oostrum & RegioBank 
19:40    Visie van een inspirerende spreker 
19:55    Inspiratiespel begeleid door een professionele organisatie! 
20:55    Samenvatting van ideeën en oplossingen  
21:10    Afsluiting 
21:15    Borrel met iets lekkers 

 
Doe mee en meld je aan 
Kick-Off Oostrum en Van de Mortel zetten zich in voor de leefbaarheid in Oostrum. RegioBank is 
initiatiefnemer van het platform VoordeBuurt.nl. Als Adviseur van RegioBank organiseert Van de 
Mortel in samenwerking met Kick-Off Oostrum deze gratis inspiratiebijeenkomst. Kom ook of stuur 
de uitnodiging door naar familie, vrienden of kennissen die ook interesse hebben hieraan deel 
te nemen.  
Aanmelden: https://www.regiobank.nl/web/particulier/home/over-regiobank/wij-zijn-
regiobank/inspiratiebijeenkomsten-voordebuurt/oostrum.html 
 
Graag tot dan, met vriendelijke groet,            
Kick-Off Oostrum & Van de Mortel, Zelfstandig Adviseur van RegioBank  
 





Secretariaat: 
Valkenkampstraat 20, 5807 AN Oostrum 
Tel. 0478 – 584396 / 06 28151705 
Email: secr.kbo.oostrum@hotmail.com 

 

Excursie Marcienne Collection (met Oirlo en Castenray) 

 
Datum:  maandag 25 september 2017 
Vertrek:  13.45 uur met de bus, bij de kerk  
Eigen bijdrage: € 7,- per persoon (incl. 1 koffie/vlaai en modeshow) 
Opgave:  t/m vrijdag 1 september d.m.v. onderstaand strookje bij 
Joop Bus,       Witte Vrouwenstraat 11    
 
Op maandag 25 september gaan we naar de breifabriek in Heinsberg. (Marcienne collection). 
We vertrekken met de bus om 13.45 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  Joop Bus 
Graag tot ziens op 25 september. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Excursie Marcienne maandag 25 september 
 
Naam: _____________________________________________________________________ 
 
Aantal personen:_____________________________________________________________ 
 
Bedrag:_____________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 
 

Het mooiste cadeau dat je kunt geven is je tijd. 
Het mooie wat je terug krijgt is voldoening en verdieping. 
 

Meer weten over dit vrijwilligerswerk?  
Hospice Mariaweide Venlo:  077 4738160   www.hospicevenlo.nl 
Hospice Zenit Venray           0478 551434   www.hospicezenit.nl 
 

Wacht niet te lang: in oktober gaan we weer mensen opleiden. 
 



  

TE KOOP 

2-delige ladder 

Tel. 06 - 42961121 



 
 Avond-wandeldriedaagse in de natuur 
 
 

Zoals elk jaar organiseert IVN Geijsteren-Venray een natuurdriedaagse in drie verschillende 
natuurgebieden. Op dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 augustus starten we om 18:30 uur. 
Deelnemers kunnen kiezen of ze aan één, twee of alle drie de wandelingen meedoen.                                     
Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig.  We adviseren goede wandelschoenen.                                                                     
De wandelingen zijn niet geschikt voor wandelwagens of rolstoelen.                                                                                              
Kijk op www.ivn-geysteren-venray.nl voor meer informatie. 
 

 
Op dinsdagavond 15 aug: Schadijksche Bosschen 
 
Startpunt: Silversterweg, Horst (vanaf Lorbaan linksaf de 
Schadijkerpeelweg op, dan eerste afslag rechts het verhard 
zandpad Silvesterweg (de gidsen staan derde zandpad links)  
 
In 2007 is het op stuifduinen aangelegde dennenbos 
gedeeltelijk weer gekapt om open gebieden te creeren, 
waarna heide en stuifzandlandschap weer een kans kregen. 
Kortom: er is voldoende te ontdekken in dit gevarieerde 
bosgebied.  
 
 

 
 
 
Op woensdagavond 16 aug: Geijsterse Bossen 
 
Startpunt: Parkeerplaats bij voormalige voetbalvelden 
Geijsteren, Oostrumseweg 34 in Geijsteren. 
Meestal denkt men bij de Geijsterse Bossen aan de 
Rosmolen, de kapel en de omgevallen boom.  
Er is echter nog een ander Geijsteren,                                                      
dat minder bekend is.  
Daar vind je oude maasarmen, stroomruggen en 
grindafgravingen. Al wandelend zullen we deze 
landschapselementen ontdekken. 
 
 
 

 
 
 
 
Op donderdagavond 17 aug: Putjesberg te Wellerlooi  
 
Startpunt: Parkeerplaats aan Kevelaersedijk, Wellerlooi 
(ruim 100m verder dan Brasserie de Huiskamer)  
 
Wandeling door een gedeelte van het Maasduinengebied, 
dat is gevormd na de laatste ijstijd. De rivierduinen geven dit 
gebied een uniek karakter. We bezoeken de Galgenberg en 
het natte gebied de Putjesberg met zijn mooie ven.  
 
 





                                                              
                                                      
Secretariaat: 
Valkenkampstraat 20, 5807 AN Oostrum 
Tel. 0478 – 584396 / 06 28151705 
Email: secr.kbo.oostrum@hotmail.com 
 

 

Voor iedereen:  
Hobbybeurs in Oostrum op zondag 12 november 2017  
 

Oostrum kent veel mensen die enthousiast vele verschillende hobby's beoefenen.                                                          
Deze hobby's lopen uiteen van fotograferen, schilderen, bloemsierkunst, textiele werkvormen tot het maken 
van sieraden. Een groot aantal hobbyisten vindt het leuk om de resultaten van hun  hobby's aan een ruimer 
publiek te laten zien  

In 2012 was er een heel geslaagde hobbybeurs. Gevraagd werd of er weer zo’n beurs zou kunnen komen. 

Op zondag 12 november 2017 wordt er opnieuw een hobbybeurs gehouden in D’n Oesterham.                   
Iedereen in Oostrum kan deelnemen. 
 
Noteer de datum in uw agenda. 
Hebt u een leuke hobby en wilt u deelnemen aan deze beurs dan kunt 
u zich alvast inschrijven per mail of via onderstaand strookje bij: 

W. van Delft 
Randenrade 14, def@home.nl 
 

Tot kijk op de hobbybeurs 12 november. 

 

 

Naam………………………………………………………………………… 

 

Adres………………………………………………………………………… 

 

Woonplaats………………………………………………………………….. 

 

Hobby………………………………………………………………………… 

 

Telefoon………………………………………………………………………. 

 

E mail…………………………………………………………………………. 



Aan alle Oud/Veteranen van SVOostrum:                    

 

Naar aanleiding van ons 50 jarig jubileum willen wij alle betrokkenen van nu en toen met aanhang, van harte uitnodigen 
om dit gezamenlijk te vieren. 

Wanneer: zaterdag 16-09-2017 

Waar: Sportpark de Spar 
We spelen om 17.00 uur met de huidige ploeg een wedstrijd waarvoor iedereen is uitgenodigd om ons aan te 
moedigen. 

Na de wedstrijd om omstreeks 19.00 uur beginnen we met een warm en koud buffet.                                                                                                                                                         
Hiervoor zijn we genoodzaakt een eigen bijdrage te vragen van €10,00 PP. 

Na het eten verzorgt DJ Axel de muziek voor jong en oud.  

Drank is voor eigen rekening. 

We hopen op een goede opkomst om oude herinneringen en sterke verhalen op te halen. 
 

Bij opgave gelieve contant te betalen in gesloten envelop in de brievenbus. 

Bij: 

Rob Raijmakers  Valkenkampstraat 3 Oostrum 

Piet Fleurkens  Jofferspas 9  Oostrum 

Ton Arts  Spurkterdijk 8  Oostrum 

Voor eventuele informatie, tel: 06 55166609 

In verband met de voorbereidingen graag opgeven voor 14-08-2017  
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opgavestrook voor warm en koud buffet 
 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Aantal personen: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

 
Opkomen voor jezelf voor volwassenen (vanaf 18 jaar) 
 
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. Je komt mensen tegen die met dezelfde remmingen te maken hebben: een opluchting om te zien dat je niet de 
enige bent. In deze training wordt er geoefend met rollenspellen en wordt besproken hoe je met lastige situaties om kunt 
gaan.  Ook is er voldoende ruimte om eigen situaties in te brengen. De training vindt plaats bij Synthese in Venray op 28 
september, 12 en 26 oktober en 9 en 23 november van 19.00 tot 21.00 uur.  
 
 
  

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 14 augustus 2017 is het Alzheimer Café Venray weer open. 
Het café is een maandelijkse informele bijeenkomst waar mensen met dementie, 
familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen 
sfeer kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en te leren over dementie en 
aanverwante thema’s. 
 
 

Het thema van de avond is: 
Muziek en zang. 
Muziek verbindt en is een prachtig communicatiemiddel. 
Juist in deze vakantiemaand nodigen we iedereen van harte uit voor een gezellige avond in ons Café. 
 
Het Alzheimer Café Venray vindt plaats in De Kemphaan, Kennedyplein 1 te Venray. 
Inloop is vanaf 19.00 uur en aanvang van het programma is om 19.30 uur.  
De avond wordt uiterlijk 21.30 uur afgesloten. De toegang is gratis. 
Voor meer info kunt u bellen met de avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray, Joke Halmans, tel. 06-53730515. 
 

                     Activiteitenkalender   2017
  

AUGUSTUS  
  
8 Kevelaer KBO
27 Luikse markt Harmonie
30 Spellenmiddag De Zonnebloem
  

SEPTEMBER  
  
2 Fietstocht & Feestavond TCO
3_6 4 Daagse reis (3-Dorpen) KBO
12	 Kermisfietstocht	 KBO
15 Najaarscompetitie TCO
19 Kienen KBO
21 Modeshow Zijactief
22 Najaarscompetitie TCO
25 Marcienne Collection (3-Dorpen) KBO
29 Najaarscompetitie TCO
30 Uitwisseling met “’t Lobke” TCO
?_? Uitwisseling met “De GageL” TCO
  



 

 
 
 

LUIKSE MARKT 
 
 

ZONDAG 27 AUGUSTUS 
 

 
DORPSPLEIN OOSTRUM 

 
  

AANVANG: 09.00 uur 
 
 SLUITING:   17.00 uur 
 
      Organisatie in samenwerking met 
 
 
      Harmonie SMT Oostrum 



OKTOBER  
  
1 Dag v/d Ouderen KBO
3 Hoofd/nek behandelingen (Vita Oostrum) Zijactief
6 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
10 Kienen KBO
12 Herfstwandeling KBO
13 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
17 Wittem (3-Dorpen) KBO
20 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
26 Excotisch fruit Zijactief
27 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
29 Mini Maestro Harmonie
  

NOVEMBER  
  
2 Themamiddag KBO
3 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
4 Herfsttoernooi TCO
7 Lezing: Homeopathie Zijactief
18 Doemiddag De Zonnebloem
9 Algemen Ledenvergadering Roermond Zijactief Roermond
10 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
14 Kienen KBO
17 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
21 “Verstand op nul” Documentaire (Ruud Lenssen) Zijactief
  

DECEMBER  
  
12 Presentatie “Voedselbank” Zijactief
12 Kienen KBO
14 Kerstviering KBO
16 Kerstconcert (Leuen & Oostrum) Harmonie
20 Kerstmiddag De Zonnebloem
21 Kerstavond Zijactief
  

                   Activiteitenkalender   2018
  

JANUARI  
  
13 Start Jubileumjaar (100 Jaar) Harmonie
18 Jaarvergaderig & Kienen Zijactief
27 Snerttoernooi TCO
  

MAART  
  
4 Rommelmarkt Harmonie
14 Quiz (Smakt) Zijactief
17 Lentetoernooi TCO
  




