
 

 

Beste leden  
van de afdelingen voetbal en korfbal van de S.V.O. 
 

Op maandag 22 oktober a.s. vindt de jaarlijkse 
ledenvergadering van de Sportvereniging Oostrum plaats. 
Tijd: 20.30 
Plaats: kantine op het sportpark. 
 
Schrijf alvast op in je agenda, smartphone, tablet, harde 
schijf,  zodat je er ook bij kunt zijn. 
Secretaris SVO 
 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Bericht van de redactie: De komende tijd is het inleveradres voor de kopij:  

 bovengenoemd   e-mailadres of 
 Buitenhof 13,  5807 BW  Oostrum, tel. 550566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Oostrums weekblad  “DIGITAAL”   ???? 

 
Geef uw mening op dinsdag 9 oktober 2012 “den Oesterham” 20.00 uur. 

 
 
 
 
 
 
 

REDACTIEADRES: 
 

G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 
 

5807 AN  Oostrum. Tel. 58 46 42. 
 

E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl 
 
Rabobank: 12.81.44.912 
 

Bezorging: “Periodiek”, tel. 582877. 

40e jaargang WK 40                 Sluitingsavond in te leveren kopij 

4 oktober 2012             Zaterdagavond 18.00 uur 

Stichting Dorpsraad Oostrum  

Jofferspas 15 
5807 BZ OOSTRUM 
tel. (0478) 561231 
e-mail: dorpsraadoostrum@home.nl 

internet: www.dorpenvenray.nl 
Rabobank Venray Meerlo-Wanssum 
14.00.01.689 

mailto:oostrumsweekblad@planet.nl
http://www.dorpenvenray.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

                                                                                            

 

 
Zondag 7 okt.  9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)              
     
    tot bijzondere intentie uit dankbaarheid,   
    voor de overledenen van de familie Steenkamer-Hoogenes,  
    Theo en Koos Hellegers-Jeuken en dochter José en kleinkind Jur,    
    overleden ouders Claessens-Teuws,  
    overleden leden van de voormalige Bakkersvereniging Venray,  
    Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,   
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.     
 
                  Misdienaars: Floor, Jack en Lynn                                                                                     
  
Donderdag 11 okt.  9.00 uur: H. Mis                                                                            
 
NB:  Het telefoonnummer van Pastoor A. Keller, Mgr. Hanssenstraat 20, is 851146.   
         In verband met tijdige publicatie in het Oostrum’s Weekblad en Peel en Maas  
         dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 18.00 uur op te geven bij kerkbestuurslid 
         Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  584031.                                                                                                                                                    
 
 
 

             

 

Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend, de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten          

Voor Spoedrecepten van uw Apotheek kunt u buiten openingstijden                                          

terecht bij een Huisartsenpost. 

TEL. 0900 - 8818 

Bij een melding van vernieling of overlast dan kunt u zich wenden tot de gebiedsmentor van de 

Politie Noord-Limburg, dhr. R. Coppus of via e-mail roel.coppus@limburg-noord.politie.nl 

GEEN SPOED, WEL POLITIE?   0900 – 8844 

Hinder of overlast in de openbare ruimte, of als u vragen of meldingen heeft van praktische 

aard zoals bv. Losliggende stoeptegels, gevaarlijke obstakels e.d. met de: 

GEMEENTE VENRAY      523333 

 MELDINGEN-AMBULANCE-POLITIE-GEMEENTE VENRAY 

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN & APOTHEEK 

 

R.K. Parochie O.L. Vrouw Geboorte, Oostrum 

 

R.K. Parochie O.L. Vrouw Geboorte, Oostrum 

mailto:roel.coppus@limburg-noord.politie.nl


Wat was het fijn om te ervaren dat u onze vader, opa en overgroot opa  

                                             Lei Janssen  

een warm hart toedroeg. Uw aanwezigheid bij het afscheid, de blijken van medeleven in de 

vorm van kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoeken, hebben ons heel veel steun gegeven. 

Het verdriet blijft, maar uw steun heeft ons bijzonder geholpen.  

Heel hartelijk dank daarvoor. 

       kinderen , klein- en achterkleinkinderen. 

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 14 oktober om 9.30 uur in de parochiekerk 

Onze Lieve Vrouw Geboorte in Oostrum. 

Oostrum, oktober 2012  
 
________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    "Dacht je dat ze er keurig gewassen en gestreken u it  komen?" 

 
 



 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Zou u het als man van 60+ niet erg leuk vinden eens een bijdrage in de keuken te leveren? 
      

     Vast wel!  
Om dit te bereiken kunnen we voor deze groep een cursus organiseren  
“koken voor beginners”. 

 12 lessen van 2 uur op maandag overdag, één keer in de twee weken. 
 Kosten: 2 termijnen van € 95.00 inclusief ingrediënten voor een hele maaltijd en een drankje., 

 
Zijn er nog 60 plussers die graag iets anders op tafel willen zetten en voor hun plezier met een aantal andere 
mensen willen kokkerellen en gezellig samen willen eten? 
 
Speciaal voor deze groep is de cursus 
“Koken voor gevorderden” 
Hier worden meer gevarieerde gerechten klaargemaakt, zodat ervan wordt uitgegaan dat men de dagelijkse 
keuken kan bereiden. 

 12 lessen van 2 uur, één keer in de twee weken 
 Kosten: 2 termijnen van €100.00 inclusief ingrediënten en een drankje. 

 
Deze cursussen worden gegeven in de Kookkelder, Tienrayseweg 12, Meerlo. 
 

Doet u mee?........................................wilt u zich dan opgeven bij mij (Leny Tromp) aanmelden, zodat ik de 
datum tijdig kan vastleggen en deze cursus kan opnemen in het jaarprogramma van 2013. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Hallo wandel vrienden 
 

Donderdagmiddag 18 oktober 2012 de Herfstwandeling naar theetuin de Roode Vennen te Broekhuizen. 
(tel.077-4632407). 
 
Eerste gedeelte grootschuitwater ca. 3,8 km. 
Pauze met koffie en vlaai of gebak aangeboden door de KBO 
Tweede gedeelte klein schuitwater ca. 4,5 km. 
 
Vertrek bij de Watermolen om 13.00 uur 
Opgeven vóór 18 oktober bij Jan Aarts tel. 586091 
 
NB mocht u in het geval u mee wilt rijden met een auto € 2.50 aan de chauffeur betalen s.v.p. 
 

Prettige middag namens de KBO 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nieuw in Oostrum: 
WIJKVERPLEEGKUNDIG SPREEKUUR IN D’N OESTERHAM 
 
Vanaf 29 augustus zit de wijkverpleegkundige van Proteion Thuiszorg iedere 
laatste woensdag van de maand voor u klaar in d’n Oesterham om al uw vragen 
op gebied van gezondheid, wonen en welzijn te beantwoorden.  
 
De wijkverpleegkundige kan advies, informatie en voorlichting geven en 
gezondheidstesten bij u afnemen voor onder meer bloeddruk en bloedsuiker.  
 
Wijkverpleegkundig spreekuur  
Gemeenschapshuis d’n Oesterham, Oostrum 
Iedere laatste woensdag van de maand tussen 11.00 en 11.45 uur.   
 
Loopt u gerust binnen bij de wijkverpleegkundige: een vertrouwd gezicht in de 
wijk! Een afspraak maken is niet nodig.  
 

          
www.proteion.nl  Ι  088 - 850 00 00

 



Selectiewedstrijd springen voor paarden en pony’s 
 
Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Nobel uit Oostrum organiseert op van  
vrijdag 7 december tot en met zondag 9 december een 3-daagse springwedstrijd 
voor paarden en pony’s in rijhal De Molenhorst te Horst-Meterik. Tijdens deze 
selectiewedstrijd wordt er in alle klassen gestreden om een startplaats voor de Regio 
Kampioenschappen. Een fantastisch paardensportevenement voor jong én oud.  

 
Programma: 
Vrijdagavond 7 december:  Paarden klasse BB 
Zaterdag 8 december :  Paarden klasse B t/m ZZ 
Zondag 4 december:   Pony’s  klasse B t/m ZZ 
    Extra rubriek ‘Surprise springen’ 
Locatie:  
Rijhal de Molenhorst, Molenhorstweg 40, Horst-Meterik.  
 
Ruiters en amazones kunnen zich vanaf heden inschrijven; meer informatie is te vinden is op de website 
www.nobeloostrum.weebly.com.  
Daarnaast is iedereen is van harte welkom om te komen kijken en te genieten van deze springwedstrijd! 
 

 

 

Tijd voor tennisles...!? 

 
Na de herfstvakantie wordt er weer gestart met een nieuw blok tennislessen,  
dit is in week 43. Het blok bestaat uit 12 lessen, 8 lessen voor de kerst en 4 in het nieuwe  
jaar m.u.v. de vakanties en strenge winterdagen. 
 

De lessen voor de junioren worden gegeven op woensdag, voor de senioren zijn de lessen naar alle 
waarschijnlijkheid op maandagavond. 
Voor de senioren; wil je wel les maar kun je niet op maandag, geef dit dan aan bij je aanmelding, dan 
proberen wij hier een oplossing voor te zoeken.  
De lessen worden aangeboden in samenwerking met Tennisschool Maascourt, door gediplomeerde 
tennisleraar Rick Oudenhoven. 
Geef je op voor 15 oktober via junioren@tcoostrum.nl of senioren@tcoostrum.nl 
Voor vragen kun je altijd mailen of bellen met Jacomyn (0641236253). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thema avond op dinsdag 9 oktober 2012 om 20.00 uur in “den Oesterham” 
 

    “De toekomst van het Oostrums Weekblad” 
 

   Discussieer mee en geef uw mening. 

 
 

http://www.nobeloostrum.weebly.com/
mailto:j@tcoostrum.nl
mailto:senioren@tcoostrum.nl


 



“Wat deed je  nou? Ik  kon je  maar  net  opvangen.”   
 
 

SV Oostrum Jeugd 
uitslagen  

zaterdag 29 september 

S.V. Oostrum A1-VCH A1,  3-0 

 S.V. Oostrum A2-Baarlo A2,  0-6 

S.V. Oostrum B1-SVEB B1,  0-10 

SJVV MB1-S.V. Oostrum MB1, 3-1 

Festilent C1-S.V. Oostrum C1, 10-1 

SV Venray C5-S.V. Oostrum C2, 10-1 

S.V. Oostrum C3G-Leunen C2, 0-2 

Sparta'18 D2-S.V. Oostrum D1G, 0-2 

SV Venray D4-S.V. Oostrum D2G, 7-3 

S.V. Oostrum D3G-GFC'33 D4M, 5-0 

S.V. Oostrum E1-RESIA E1G, 4-2 

S.V. Oostrum E2-Hegelsom E1, 1-10, speler van de week Ties Broeren 

SV Venray E14-S.V. Oostrum E4, 13-0 

Meterik F1-S.V. Oostrum F1,  11-0, speler van de week Felipe Loonen 

S.V. Oostrum F2-Baarlo F2,  1-3, speler van de week Daphne Weijs 

SV Venray F9-S.V. Oostrum F3, 5-0, speler van de week Tymen Coppes 

S.V. Oostrum MP1/2-HRC'27 MP1/2,5-0, speler van de week Tymen Coppes 

 

programma  

zaterdag 6 oktober 2012 

Blerick A1-S.V. Oostrum A1,  14:30 

Leunen A2-S.V. Oostrum A2, 15:00 

Meterik B1-S.V. Oostrum B1, 14:30 

S.V. Oostrum MB1-Someren MB1, 15:00 

S.V. Oostrum C1-UDI'19/Beter Bed C3G, 13:30 

S.V. Oostrum C2-Belfeldia C2G, 15:00 

Ysselsteyn C2-S.V. Oostrum C3G, 13:00,vertrek 12.00 

S.V. Oostrum D1G-Hegelsom D1, 9:00 

S.V. Oostrum D2G-HRC'27 D1G, 11:30 

Kronenberg D2G-S.V. Oostrum D3G,11:30 

ST SV United/BVV'27 E1-S.V. Oostrum E1,9:00,in Meerlo 

TSC'04 E1-S.V. Oostrum E2, 11:00 

S.V. Oostrum E3-SV Lottum E1, 9:00 

S.V. Oostrum E4-RKDSO E2M, 11:30 

S.V. Oostrum F1-IVO F2,  9:30 

Kronenberg F1-S.V. Oostrum F2, 9:30 

S.V. Oostrum F3-Leunen F3,  11:30 

EWC'46 MP1/2-S.V. Oostrum MP1/2,9:30 



 



“Jao dat kan hard gaon mit enne forcipale extractie ."  

 
 
SV Oostrum Senioren 
 
Uitslagen 
zaterdag 29 september 2012 
S.V. Oostrum vet.-Montagnards Vet., 
zondag 30 september 2012 
S.V. Oostrum 1-MVC'19 1,2-1 
S.V. Oostrum 2-SSS'18 3,4-0 
Ysselsteyn 3-S.V. Oostrum 31-3, 
S.V. Oostrum 4-SV Venray 9,3-3 
America 5-S.V. Oostrum 5,1-5 
SSS'18 7-S.V. Oostrum 6,1-5 
S.V. Oostrum VR1-Gemert VR1,0-0 
Programma 
zaterdag 6 oktober 2012 
America vet.-S.V. Oostrum vet.,17:00 
zondag 7 oktober 2012 
TSC'04 1-S.V. Oostrum 1,14:30 
S.V. Oostrum 2 vrij 
S.V. Oostrum 3-Sporting S.T. 3,12:00 
Ysselsteyn 4-S.V. Oostrum 4,11:00 
S.V. Oostrum 5-Kronenberg 3,10:00 
S.V. Oostrum 6-BVV'27 3,9:30 
Sportclub Irene VR1-S.V. Oostrum VR1,11:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitslagen 
 
Sporting ST D2 Oostrum D1  0-5 
Sporting ST C1 Oostrum C1  3-4 
Oranje Wit (L) 5 Oostrum 3  6-3 
Oostrum B1 JES B1   4-3  
Olympia (O) D2 Oostrum  2-2 
Olympia Oostrum    10-0 
Oranjewit Oostrum    6-3 
 
Programma; 
 
06 oktober 
13:00 uur SVO F1 - Swift F1b 
11:30 uur Oostrum C1 - Lottum C2 
09:30 uur Oostrum D1 - DES (V) D2  
10:30 uur Oostrum D2 - Klimop (A) D2  
07 oktober 
11:00 uur Oostrum 1 - SVOC '01 3  
10 oktober 
20:00 uur Merselo 2 - Oostrum 3  
20:00 uur DOS (A) 2 - Oostrum 2  
11 oktober 
19:00 uur Erica B1 - Oostrum B1 



 



 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 

Herfststuk maken. 
 
Datum:  Donderdag 11 oktober 2012 
Plaats:  D’n Oesterham. 
Aanvang:  Avond 20.00 uur. 

 
Kosten: € 5.- 
Opgave: Bij Martine Weijs vanaf 4 oktober t/m 8 oktober tel 581656. 

Maximaal 20 personen.  
Meebrengen:  Naar eigen keuze pot, schaal of mand. 

Denk aan vulmateriaal voor grotere potten (tempex, kranten)  

 

Onderleiding van Martine Weijs gaan we een fantastisch herfststuk maken. Wil je graag een voorbeeld zien 
dan bestaat vanaf 4 t/m 8 oktober de mogelijkheid dit bij Martine te bezichtigen. 
Wat heeft men nodig: Pot,schaal of mand, verder zoveel mogelijk natuurlijke materialen b.v. eikenblad, 
coniferengroen, schors, mos, hortensia, sedum, klimopblad of ranken, vruchtjes, bessen, zonnebloemen of 
andere dingen uit de tuin of de natuur. 
 
Namens het bestuur wensen wij jullie een gezellige workshop en tot ziens op 11 oktober. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muziek met smaak! 
 
Muziek met smaak! vindt plaats op zaterdag 10 november 2012 in de Evenmentenhal te Oostrum. Het is een 
avond vol muziek en entertainment onder het genot van een heerlijk diner. Het orkest zorgt samen met de 
drumband, een combo, twee zangers en twee zangeressen voor de muzikale omlijsting van de avond. Om de 
show compleet te maken komt ook entertainment aan bod in de vorm van dans van twee danseressen en 
toneel van toneelgroep ‘de Vlasbloem’ uit Oostrum.  
Tijdens de show wordt u getrakteerd op een heerlijk diner in buffetvorm met voor ieder wat wils! 
 
We sluiten de avond af met een gezellige afterparty om nog even na te kletsen en de avond op een leuke 
manier af te sluiten. Natuurlijk mag goede muziek hierbij niet ontbreken en dus speelt er een goede band!  
 
Kortom: Dit mag u niet missen! 
 
Het is voor het eerst dat de harmonie een dinnershow organiseert en wij willen natuurlijk dat dit een groot 
succes wordt. Daarom zouden wij het heel leuk vinden als ook u aanwezig wilt zijn bij deze avond.  
 
De kaartverkoop is inmiddels van start gegaan. Een kaart voor de dinnershow is € 49,50 en is all-in; zowel het 
diner, de show als de drank zijn bij de prijs inbegrepen. De entree van de afterparty is bij de prijs van de 
dinnershow inbegrepen, maar de consumpties voor de afterparty zijn voor eigen rekening. U kunt ook een 
kaart kopen voor alleen de afterparty, deze is € 2,-. 
 
Tot en met 20 oktober kunt u voor het kopen van kaarten terecht bij Slagerij Biermann. Daarnaast is er op  
8  en 22 oktober ook de mogelijkheid om kaarten te kopen bij de Oesterham van 18.30 tot 20.00 uur. 
 
Graag zien we u op 10 november bij Muziek met smaak! 
 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kaartverkoop uitvoering 27 / 28 oktober 
 
 
Beste mensen 
 

Als het goed is, heeft u de afgelopen weken verschi l lende zinnetjes in het Oostrums 
Weekblad zien staan. Dit  zi jn stukken teksten uit  het toneelstuk dat wij  gaan opvoeren. 
Hopel i jk hebben we u nieuwsgierig gemaakt en komt u kijken naar onze toneeluitvoering.  
Op zaterdag 27 en zondag 28 oktober  spelen wij  de klucht “Gestuntel op ver loskunde”, 
geschreven door Peter Damen.  
 
Korte toelicht ing;  
Het zijn drukke t i jden op de afdel ing ver loskunde van het zi ekenhuis.  
Hoofdzuster Debby probeert alles in goede banen te leiden, maar dat valt  niet mee gezien 
het personeel dat rondloopt op de afdel ing. Ze l i jken het drukker te hebben met andere 
zaken dan met hun werk. Zo is dokter Koekoek de hele t i jd op zoek naar  iets; Thijs, de arts 
in opleiding heeft meer oog voor de verpleegsters dan voor zijn patiënten; en de 
verpleegsters zelf  vl iegen elkaar om het minste of  geringste in de haren. Dan hebben we 
het nog niet eens over de pat iënten gehad. Kortom er gebeurt van al les op de afdeling en 
dat zorgt voor een hoop “gestuntel”.  
 
De uitvoer ingen zijn in gemeenschapshuis D’n Oesterham in Oostrum.  
Aanvang is op zaterdag om 20:00 uur, en op zondag om 19:00 uur.  
 
In de week van 8 oktober  gaan we met de spelers langs de deuren in de kern van Oostrum 
om toegangskaarten te verkopen.  
 
Voor meer informatie en het bestel len van kaarten kunt u contact opnemen met Lucienne 
Janssen email:  luciennej@home.nl.  
 
Met vriendel i jke groet,  
 
Toneelgroep de Vlasbloem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thema avond op dinsdag 9 oktober 2012 om 20.00 uur in “den Oesterham”  
 

“De toekomst van het Oostrums Weekblad”  
 

Discussieer mee en geef uw mening 
 

Stichting Dorpsraad Oostrum  

Jofferspas 15 
5807 BZ OOSTRUM 
tel. (0478) 561231 
e-mail: dorpsraadoostrum@home.nl 

internet: www.dorpenvenray.nl 
Rabobank Venray Meerlo-Wanssum 
14.00.01.689 

http://www.dorpenvenray.nl/


 



Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 8 oktober 2012 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 voor deze avond is:  
Hulpmiddelen bij geheugenproblemen. 
Gastspreker:  
mw. M. Josten, ergotherapeute van Ergotherapiepraktijk Venray 
 
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 informatie kunt u bellen met de avondcoördinator Alzheimer Café regio 
Venray, Joke Halmans, telefoon (0478) 583806. 

 
 
 
 
 
 
 
 

OKTOBER 
04  Okt Wandelen        KBO 

09  Okt Dagreis Wittem (Met Oirlo & Castenray)    KBO 

09  Okt Openbare vergadering (Thema)     Dorpsraad 

12  Okt Boottocht Wanssum       Zonnebloem Oicastrum 

16  Okt Kienen         KBO 

18  Okt Herfstwandeling       KBO 

27/28 Okt Uitvoering “Gestuntel op verloskunde”    de Vlasbloem 

28  Okt Optreden in het bejaardenhuis (De Nieuwenhof, Deurne) Aostrumse Zangkompeneej 

30  Okt Gezichtsgymnastiek       Zijaktief 

31  Okt  Schone Schijn – Oirlo      De Zonnebloem  

NOVEMBER 
01  Nov Wandelen        KBO 

02  Nov Aostrums Bestuurders Café 

06  Nov Info-middag (door Nederlandse Brandwondenstichting)  KBO  

08  Nov Algemene Ledenvergadering (Roermond)    Zijaktief 

08  Nov Verrassingsavond       Zijaktief 

09  Nov Jaarvergadering (Café zaal Back in Time)    CV De Karklingel 

09  Nov St. Maartenviering       Ouderraad 

10  Nov Muziek met Smaak                                                                    Harmonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

13  Nov Kienen         KBO 

13  Nov Openbare vergadering  (Foyer)     Dorpsraad 

15  Nov Wandelen        KBO 

20  Nov Muzikaal Verteltheater      KBO  

23-24  Nov Zitting        CV De Karklingel 

25  Nov Intocht Sinterklaas       Decembercomité 

25  Nov Korentreffen in Oostrum (B.I.T.)    Aostrumse Zangkompeneej 

27  Nov Rondleiding Crematorium      Zijaktief 

2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aostrumse Zangkompeneej  
op  
de  
Floriade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op zaterdag 29 september heeft de Aostrumse Zangkompeneej opgetreden op de Floriade in Venlo.  
Er was veel belangstelling voor de diverse liederen die ten gehore werden gebracht.  
Het repertoire was door de muziekcommissie zodanig opgesteld, dat iedereen wel zijn voorkeurslied heeft 
kunnen brengen. Zowel enkele Russische liedjes als ook liedjes uit het moderne repertoire van de 
Zangkompeneej waren te beluisteren. Het publiek waardeerde het optreden met flinke complimenten.  
Daarbij werd zelfs direct contact gelegd met het Politiekoor uit Düsseldorf. Van hen uit werd hulp aangeboden 
in verband met de moeilijke uitspraken van mogelijk toekomstige liedjes in Oost-Europese taal, bijvoorbeeld bij 
Bulgaarse volksliederen. De ontvangst op de Floriade was uitstekend. Voor een geluidsinstallatie en podium 
was gezorgd. Wij werden zelfs voorzien van een lunchpakket, dus voor eten en drinken werd door de mensen 
van de Floriade eveneens goed gezorgd. Het geheel werd gefinancierd door het Prins Bernardfonds.  
Het fonds dat muziekgezelschappen en koren financiële steun verleend en waaraan ook de Aostrumse 
Zangkompeneej met de jaarlijkse loterij een bijdrage levert. Alles bij elkaar een zeer geslaagd optreden, dat 
helaas op deze wijze niet herhaald zal kunnen worden. Over 10 jaar zal de Floriade elders georganiseerd 
worden. De Aostrumse Zangkompeneej bedankt de Floriade en iedereen die verder aan dit succes hebben 
bijgedragen.    
 
 

Oostrums weekblad 40
e
 jaargang;  
volgt ook nog de 41

e
? 

     Discussieer mee over de toekomst van het weekblad!  
 

Dinsdag 9 oktober 2012  20.00 uur in “Den Oesterham” 

 
 

IVN Geijsteren-Venray gaat wandelen met aandacht voor mossen 
 

Op zondag 7 oktober gaan we een wandeling maken met aandacht voor mossen. Het is niet 
de bedoeling dat we daarna veel mossen bij naam kennen maar wel de mogelijkheden die 
deze plantjes zien om te overleven en zich te vermeerderen. Dit houdt in dat ze zich hebben 
aangepast aan veel milieus. Het milieu bepaalt n.l. het karakter van de 
mosbegroeiing. Daarom dat we gezocht hebben naar droge, vochtige, en 
natte gebiedjes. Ook zullen we natuurlijk aandacht besteden aan andere 

dingen en planten die we tijdens de wandeling zullen tegen komen. Maar vooral zullen we 
kunnen genieten van een klein, weinig betreden, stukje natuur. Gestart wordt om 10.00 uur 
bij de St.Willibrordus-kapel in het bos te Geijsteren. De wandeling kan niet met een 
kinderwagen gemaakt worden en goede schoenen zijn gewenst.  



 


