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De Aostrumse Zangkompeneej 
 

 
 

KORENTREFFEN IN OOSTRUM 
 
Aanstaande zondag 12 oktober 2014 om 14:00 uur organiseert mannenkoor De Aostrumse Zangkompeneej 
het jaarlijks Korentreffen in de zaal bij café “Back In Time”, Mgr. Hanssenstraat 29 te Oostrum.  
Hieraan zullen, naast De Aostrumse Zangkompeneej, hun zangkunsten tonen: mannenkoor De Linner Zengers 
uit Linne, gemengd koor Laetitia uit Afferden en gemengd koor Bobowaro uit Bergeijk.                                               
Ook dit jaar zal dit Korentreffen weer een gezellige middag worden voor eenieder, die van koormuziek houdt. 
De diversiteit aan repertoires met voor iedereen bekende koorliedjes en eigentijds liedjes in een modern en 
nieuw jasje,  belooft voor de luisteraars een gezellige middag. 
  
De toegang is gratis en iedereen is bij deze uitgenodigd. 
 
Verder wil De Aostrumse Zangkompeneej alle zangers, die er nog een leuke hobby bij willen hebben, 
aanraden eens te komen luisteren naar ons eigen repertoire, waarvoor onze dirigent, Kenny Jansen, steeds 
maar weer nieuwe arrangementen van liedjes heeft gemaakt. Liedjes, die door veel mensen graag gehoord 
worden. Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom. 
 
 



 

Het telefoonnummer van Pastoor A. Keller, 
Mgr. Hanssenstraat 20, is 851146.                               
In verband met tijdige publicatie in het 
Oostrum’s Weekblad en Peel & Maas                      
dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 10.00 uur 
op te geven bij kerkbestuurslid                                     
Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6, tel. 584031 

ZATERDAG 4 Oktober 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Zondag 12 okt. 9.30 uur: Hoogmis (Koor van Oirlo)                      

  Bedevaart van de parochie Oirlo. 

      overleden ouders Rongen-Rutten                                                      
 en Mia Driessen-Rongen,  

 Wim Pouwels,     Jan Zegers en Johanna Camps,  
  Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.                      

12 okt. 20.00u. Concert orkest in theater de Voorste 
Venne,  Anton Pieckplein, 5152LZ Drunen

13 okt. 18.45u. Repetitie jeugdorkest
 19.30u. Groepsrepetitie 

20.15u. Repetitie orkest
15 okt.  16.00u. Leerlingen slagwerk

19.00u. Repetitie Hit-it
20.00u. Repetitie slagwerkgroep

  
Agenda
18 okt. Inzamelen oud papier
31 okt. Halloween jeugdleden



           Secretariaat: Mevr.L.Tromp-Brand,  
Stationsweg 211a, 5807 AB Oostrum 
Tel.: 0478 589033 
E-mail:l.tromp-brand@home.nl 

 
 

Herfstwandeling St. Goard Kapel 
 

Hallo wandelvrienden 
 
Datum: donderdag 16 oktober 2014 
Opgave: vóór 14 oktober bij Jan Aarts, tel. 586091 
Aanvang: wandeling start om 13.15 uur parkeerplaats sportpark Wanssum 
   
Gezamenlijk vertrek per auto: parkeerplaats Watermolen: 13.00 uur 
Indien u op eigen gelegenheid wilt gaan dan dient u om 13.15 uur bij parkeerplaats sportpark Wanssum                        
aanwezig te zijn. 
 

1e gedeelte langs sportpark Wanssum richting St. Goard kapel, een stukje Pieterburenpad, langs oude sportpark 
Meerlo, naar onze pauzeplaats (bakkerij Sijbers) waar koffie met gebak wordt aangeboden door de KBO (4,2 km.). 
 

2e gedeelte dorp Meerlo richting Oirlo, Postbaan,  St. Goard, langs Molenbeek naar de parkeerplaats in Wanssum 
(totaal 8,1 km). 
 
Bij opgave svp aangeven of je op eigen gelegenheid gaat of met auto naar de Watermolen. 
 

S.v.p. zij die meerijden met andere auto's betalen dit maal € 1,- aan de bestuurder. 

Wij wensen u een prettige wandelmiddag namens de KBO 

Hobbymiddag 
 
Wilt u de donkere wintermaanden creatief doorbrengen? 
Wij willen u daarbij helpen.  
 

Op maandag 13 oktober vanaf 13.30 uur kunt u in de Watermolen met uw handwerk komen om gezellig 
samen bezig te zijn.  
 

Wij zien u graag op maandag 13 oktober ! 
 

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 

Op maandag 13 oktober 2014 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: 
Wat verandert er in je leven als je voor een naaste met dementie zorgt? 
Interview met een mantelzorger. 

 

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. (0478) 583806. 
 



 

                      
 
Houdt u ook van zingen? Bent u degene die de Aostrumse Zangkompeneej komt versterken?  Wie neemt 
de handschoen op en komt met ons meezingen?? 
Wij repeteren elke woensdagavond in de zaal van Back in Time te Oostrum. En wel van 20:30 tot 22:30 
uur. Wilt u een repetitie meemaken?  
U bent van harte welkom.  
 
Zondag 12 oktober organiseert De Aostrumse Zangkompeneej het Korentreffen, samen met gemengd 
koor Laetitia uit Afferden, gemengd koor Bobowaro uit Bergeijk en mannenkoor De Linner Zengers uit 
Linne. Dit begint om 14:00 uur en de toegang is gratis. Het beloofd weer een gezellige middag te worden.  
 
Kijk ook eens op www.Aostrumsezangkompeneej.  
 

Dank zij de medewerking van de 
Aostrumse mensen is de 
bloemenactie van de Aostrumse 
Zangkompeneej ook dit jaar weer 
geslaagd. 
 
De leden van de Aostrumse 
Zangkompeneej danken iedereen 
voor hun bijdrage. 

Beste O-WEE, O-WEE, dit is niet oke!
Op de dorpsraadvergadering van dinsdag 9 september gaf jij, O-WEE, op persoonlijke titel aan dat je het erg betreurt 
dat Oostrum de laatste tijd zo vaak negatief in het nieuws komt. Jij zou graag zien dat dit anders zou worden en dat 
de rust in het dorp zou wederkeren……..

Voor mijn gevoel heb ik op die dorpsraadvergadering een heel helder verhaal gehouden over hoe de situatie m.b.t. 
Paschalis, de gemeente en Work and Stay ervoor stond. Ik heb verteld dat ook ik het erg betreur dat wij door de 
politiek en media, voor mijn gevoel, bewust in de hoek zijn gezet om zich tegen de tegenstanders van grootschalige 
huisvesting af te kunnen zetten om de plannen zo snel mogelijk doorgang te kunnen laten vinden.

Jij hebt met geen enkel woord op mijn verhaal ingehaakt, kritiek gegeven of wat dan ook.

Mijn verbazing wordt dan ook met de week groter, als jij O-WEE, in alle volgende uitgaven van het Oostrum’s 
Weekblad na de dorpsraadvergadering van 9 september, in je column een blijk van afkeur geeft richting de actiegroep 
“Nu is het genoeg!” of zelfs naar mij persoonlijk. Ik kan hier zelf gelukkig vrij goed tegen, dus dat is je vergeven. 
Misschien word ik er zelfs nog wel meer gedreven van om door te gaan!

Maar, als jij, O-WEE,  het steeds opnieuw negatief in de publiciteit komen van Oostrum dan als een doorn in het oog 
ervaart, dan zou het je sieren deze situatie niet wekelijks zelf te voeden in je eigen column…….

Bart Camps, op persoonlijke titel!

P.S. De Actiegroep “Nu is het genoeg!” zal zelf binnenkort met een reactie komen naar aanleiding van de situatie tot 
nu toe.



 
 
Natuurwerkdag in de Spurkt 
 
Voor iedereen die mee wil doen, maar vooral voor kinderen vanaf 8 jaar onder begeleiding van (groot)ouders, 
organiseert IVN Geysteren-Venray op zondag 12 oktober van 9:30 tot 12:30 uur een gezellige ochtend samen werken 
in en aan de natuur.                    
 
Aanmelden kan door een mail te sturen naar annie-verheijen@versatel.nl onder vermelding van naam, adres, 
tel.nummer en leeftijd.   Na aanmelding ontvang je een bevestiging met verdere informatie.     (Max 30 deelnemers) 
 

Lekker aan de slag in de Spurkt.                                                              
Een poel opschonen en lisdodden eruit trekken.                           
Of wat denk je van bomen zagen, takken slepen of rillen 
maken. En ondertussen kun je ook nog interessante 
natuurverschijnselen ontdekken, waarover je uitleg kunt 
krijgen.   
 
Stichting IKL                                                                   
(Instandhouding Kleine Landschapselementen)                 
begeleidt het project en stelt verschillende soorten 
gereedschappen, lieslaarzen, handschoenen en kruiwagens 
ter beschikking. Zo dragen we een steentje bij aan de 
ontwikkeling van een mooi gebied en kunnen we gezellig 
samen in en aan de natuur werken.  
 

 

Wandeling voor ouderen 
 
Op dinsdagmiddag 14 oktober organiseert IVN Geijsteren-Venray een ontspannende seniorenwandeling in het 
stroomgebied van de Molenbeek.  De wandeling start om 13:30 uur bij de parkeerplaats van de voetbalvelden in 
Wanssum (Venrayseweg).  De wandeling duurt circa een uur en een kwartier en wordt in een rustig tempo gelopen. 
Deelname is gratis. 
 

 
De wandeling loopt langs het beekdal van de Groote Molenbeek, die de 
dorpen Meerlo en Wanssum verbindt. Via het stuifduin van de 
Broekberg bereiken we de Sint Goarkapel. De kapel is een plek van rust 
en om even stil te staan bij het leven van alledag. Van daaruit gaat de 
tocht weer terug richting Wanssum langs de grafheuvel. Gidsen van IVN 
Geysteren-Venray zullen tijdens de wandeling uitleg geven over het 
mooie en bijzondere landschap. 
Na afloop kunt u gezellig (op eigen rekening) een kop koffie of thee 
drinken in de lunchroom van Bakker Verdeuzeldonk in Wanssum. 
 
 





Jeugd    

Uitslagen 
  

 
zaterdag 4 oktober 2014    
S.V. Oostrum B1 ST SSS '18/Holthees B2  1 - 2  
Sparta'18 B4 S.V. Oostrum B2G  3 - 6  
S.V. Oostrum C1 Meterik C1  6 - 0   
S.V. Oostrum C2 ST Stormvogels'28/HRC'27 C2G 1 - 5  
S.V. Oostrum D1G Volharding D2G  0 - 2  
Wittenhorst D3G S.V. Oostrum D2G  afgelast  
EWC'46 E3 S.V. Oostrum E1  0 - 28 Speler van de week Daphne Weijs 
S.V. Oostrum E2 SV Venray E9  1 - 7  
S.V. Oostrum E3 Sporting S.T. E3  5 - 4  
ST DEV-Arcen/RKDSO F1 S.V. Oostrum F1  1 - 3  
IVO F3 S.V. Oostrum F2  2 - 2 Speler van de week Joel Jansen 
S.V. Oostrum F3 Reuver F5  8 - 1 Speler van de week Giaro Cathalina 
S.V. Oostrum  MP1/2 Volharding MP1/2  19 - 0 Speler van de week Douwe Roth 
EWC'46 MP1 S.V. Oostrum  MP3  15 - 1 Speler van de week Koen Wijnen 
 

 
  

Programma 
   zaterdag 11 oktober 2014    

S.V. Oostrum A1 Venlosche Boys A2 15:00  
S.V. Oostrum B2G SV Lottum B2 13:00  
America C1 S.V. Oostrum C1 14:00  
SV Venray C7 S.V. Oostrum C2 15:00  
Baarlo D1 S.V. Oostrum D1G 12:00  
S.V. Oostrum D2G SV Venray D6 11:00  
S.V. Oostrum E1 SV Venray E8 9:00  
Sparta'18 E7G S.V. Oostrum E2 10:15  
Wittenhorst E7G S.V. Oostrum E3 9:00  
S.V. Oostrum F1 SVOC'01 F1 10:30  
S.V. Oostrum F2 Venlosche Boys F6 11:00  
GFC'33 F3G S.V. Oostrum F3 11:00  
S.V. Oostrum  MP1/2 HRC'27 MP1 11:30  
S.V. Oostrum  MP3 SVEB MP1/2 10:30  

    Senioren    

Uitslagen    
zaterdag 4 oktober 2014    
SVOC'01 Vet SV Oostrum Vet afgelast  
zondag 5 oktober 2014    
Olympia'18 1 S.V. Oostrum 1 0 - 0  
S.V. Oostrum 2 Sporting ST 2 2 - 2  
S.V. Oostrum 3 Volharding 4 5 - 2  
S.V. Oostrum 4 Sporting ST 4 3 - 2  
Holthees 4 S.V. Oostrum 5 0 - 1  
    
Programma    
zaterdag 11 oktober 2014    
SV Oostrum Vet SV Merselo 17:00  
zondag 12 oktober 2014    
S.V. Oostrum 1 Vianen Vooruit 1 14:30 Wedstrijdsponsor: Turning Technic 
Olympia'18 3 S.V. Oostrum 2 12:00  
Leunen 5 S.V. Oostrum 3 11:00  
Sparta'18 4 S.V. Oostrum 4 12:00  
S.V. Oostrum 5 Resia 3 12:00 Bart 

 





 
 
 
 
 

Uitslagen: 
 

Oostrum D1 – VIOS (O) D1   2 - 11 
Oostrum C1 – DES (V) C2   3 - 5 
Oostrum B1 – VIOS(O) B1   10 - 2 
Oostrum A1 – SVOC ’01 A1   6 - 12 
Des (V) 1 – Oostrum 1    7 – 2  
 

Programma: 
 

Zaterdag  11 oktober 
 

United B1 – Oostrum B1   15.00  De Meulebeek Wanssum 
De Peelkorf A2 - Oostrum A1   12.30  De Vlies Ysselsteyn 
 

Zondag  12 oktober 
 

Oostrum 1 – Oranje Wit (L) 3   10.00  De Spar Oostrum 
     
Woensdag  15 oktober 
 
Spes (M) MW2 – Oostrum MW1  20.30  Sportpark Milsbeek     
 
 

  
OKTOBER  
  
   11-12 Tentoonstelling: “van Capella  Oestrem tot Oostrum” Kerkbestuur/Hist kring
   12 Korentreffen (BIT) AZKompeneej 
   14 Dagtocht Wittem (samen met Oirlo) KBO 
   15 Spellenmiddag De Zonnebloem
   16 Herfstwandeling KBO
  18-19 Tentoonstelling: “van Capella  Oestrem tot Oostrum” Kerkbestuur/Hist kring
   21 Caberetgroep “utovergerdien” ZIJACTIEF
   21 Kienen (BIT) KBO
  
NOVEMBER  
  
   6 Babbeltrucs KBO & Zijaktief
   7 Jaarvergadering (20.11) BIT CV De Karklingels
   6 Wandelen KBO
   11 Heel Zijactief bakt ZIJACTIEF
   13 Algemene Ledenvergadering Roermond ZIJACTIEF
   18 Kienen (BIT) KBO
   20 Wandelen KBO
   21 Zitting (D’n Oesterham) CV De Karklingels
   22 Zitting (D’n Oesterham) CV De Karklingels
   23 Intocht Sinterklaas Decembercomité
   25 Oudermishandeling (Lezing, Roermond) ZIJACTIEF
  



O---be- -ctie

------ ------ --31--
Inclusief montage €170,-

------ ------ -------
Inclusief montrage €250,-

www.in2sound.nl
iinfo@in2sound.nl 
Tel:06-14653208

€15-,-*

€---,-*

van Broekhuizenstraat 21
5807 AJ Oostrum



COLUMN.

Toeristenbelasting.

Heeft U de Limburger van afgelopen zaterdag gelezen?

Dan hebt U ook gelezen, dat de gemeente Venray zich al rijk aan het rekenen is, over de extra inkomsten uit de 
toeristenbelasting, m.n. in Oostrum.

In 2015 komt er extra 126.000,= euro binnen aan toeristenbelasting. In 2016 gaat dat naar 131.500,=euro en in 
2018 wordt dat zelfs 137.000,= euro.

In 2017 staat het geplande gebouw kennelijk weer leeg, want dan komt er geen toeristenbelasting binnen volgens 
het artikel in de krant.

Zo zorgvuldig gaat onze gemeente om met cijfers.

Hoe betrouwbaar zijn de overige cijfers dan?

Een tegenvaller tot 2018 van 760.000,= euro op de post toeristenbelasting.

Gaan de toeristische activiteiten en mogelijkheden dan zo hard achteruit in o.a. Oostrum?

Dat biedt een somber beeld. Of heeft de wethouder financiën zo’n slechte kijk op de zaak.

Als hij het al niet allemaal meer kan behappen, hoe moet de gewone burger dat dan kunnen!!!

Bovendien zijn de cijfers over de extra inkomsten uit toeristenbelasting wel erg futoristisch.

De plannen zijn nog lang niet zover, dat er extra toeristenbelasting binnenkomt. Rekent hij misschien met voor-
schotten hierop. Lijkt me niet erg realistisch.

Ik vind, dat de Oostrummers een extra korting zouden moeten krijgen op de OZB.

Oostrum wordt om extra veel tolerantie gevraagd, door de aanwezigheid van enkele instellingen en toekomstige 
ontwikkelingen.

Vraag aan de redaktie: stuur een exemplaar van het Oostrums Weekblad naar het gemeentehuis, zodat ze daar 
kunnen lezen, hoe Oostrum erover denkt.

O  -  WEE.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te koop woningcontingent in de gemeente Venray 
 
Uw droomhuis bouwen op uw droomplek. 
 
Met dit woningcontingent koopt u het recht om in het buitengebied van de gemeente Venray een 
burgerwoning te bouwen. 
U kunt zelf kiezen waar u uw nieuwe woning wilt bouwen zodat u aan ruimte niets te kort komt.                             
Een prachtige tuin of zelfs een paardenweide aan huis behoort daarmee tot de mogelijkheden.                   
Uiteraard dient de gemeente wel akkoord te gaan.                                                                                                                        
In aanmerking komen: Merselo, Smakt, Oostrum, Geysteren, Ysselsteyn en Wanssum. 
Het woningcontingent koopt u op voorwaarde dat u een vergunning krijgt om uw huis te bouwen.                            
Uw risico’s blijven daarmee beperkt. 
 
Is uw interesse gewekt of wilt u meer informatie over de mogelijkheden? 
Bel met dhr. N. Albers 06-55720221 
 



 opent eind oktober zijn deuren! 

Mijn insteek is om zo �exibel mogelijk voor    
iedereen te kunnen zijn. Ik ben bereid om ‘s 
ochtends om 6 u te beginnen op werkdagen. 
En de eindtijd kan ook in overleg besproken 
worden. Denk ook aan mee eten, kinderen   
ophalen en/of wegbrengen naar school, alles 
is bespreekbaar. Voor meer informatie bel, 
mail  of kom gerust even aan...

        Gastouderopvang Het Rupsje
Stationsweg 195C Oostrum - 0614771606 - marijkeoudenhoven_7@hotmail.com

Naam

E-mail

Woonplaats

✁

een dagje naar

Limburgse Peel 
•	Kinder-doe-bad
•	Kikkerfamilie	in	peuterbaden
•	Golfslagbad
•	Waterglijbaan
•	Gratis	parkeren
•	En	nog	veel	meer...

Peelheideweg	25,	America

€	2,50	p.p.	korting!
Geldig bij Center	Parcs	Limburgse	Peel van

10 oktober t/m 2 november 2014.
Vul	de	coupon	in,	knip	hem	uit,	lever	hem	in.

Voor het reserveren van zwemkaartjes en overige info zie

www.dagjecenterparcs.nl/limburgsepeel



Maak van uw gewone  fiets  
een Elektrische fiets!
Wist u dat uw gewone fiets omgebouwd kan worden naar een 
kwalitatief uitstekende elektrische fiets? 

Dat kan met een elektrische fiets ombouwset van Green – Drive.

Waarom ombouwen?
• Veelgoedkoper dan een kwalitatief vergelijkbare elektrische fiets.

• U beschikt nog over een goede fiets, waarvoor u bij inruil op een elektrische fiets, niet 

veel meer terug krijgt.

• U behoud uw vertrouwde goede fiets.

• Geen software zodat u niet gebonden bent, voor bijvoorbeeld onderhoud en reparatie, aan 

een dealer van een bepaald merk.

• Wisselt u tussentijds van fiets, dan kan deze ombouwset gewoon weer omgebouwd 

worden op uw nieuwe fiets. Een eenmalige aanschaf: vele jaren fietsplezier.
• Een 36Volt, 10Ampere LiFePo4 Accu standaard met een Capaciteit van 360Wh (Gazelle 

accu Brons = 252Wh, Zilver=324Wh, Goud=396Wh)

• Standaard alle ombouwsets met een uniek 1 kabelsysteem dus geen berg losse kabels aan 

uw fiets.

*Nu op alle ombouwsets 50,-- euro KORTING!!
Nu al een elektrische fiets ombouwset vanaf 599,-- euro! 

*Met inbouwservice 75,-- euro KORTING!!
Nu uw fiets compleet omgebouwd door ons vanaf 713,-- euro!

Green – Drive ook het juiste adres voor:
• Onderhoud en reparatie van uw fiets.

• Fiets Onderdelen, Accessoires en Gereedschap.

Ook leveren wij nieuwe fietsen, e bikes, mountainbikes, elektrische mountainbikes, 
tandems, en driewielfietsen van diverse kwaliteitsmerken. 

U bent op afspraak van harte welkom op Het Gevlecht 16 in Oostrum

Voor een geheel vrijblijvende proefrit op een reeds omgebouwde fiets. 

Tel: 06 42 56 34 24    email: info@green-drive.nu

Kijk voor meer informatie op www.goedkoop-elektrisch-fietsen.nl 

*Aanbiedingen geldig  tot en met 31 oktober 2014





ENTREE GRATIS 

 

 
KORENTREFFEN 
 
ZONDAG 12 OKTOBER 2014 
AANVANG: 14:00 UUR 

ZAAL:         BACK IN TIME 
 
MGR. HANSSENSTRAAT 29 TE OOSTRUM 
 
MET MEDEWERKING VAN: 
LINNER ZENGERS UIT LINNE 
BOBOWARO UIT BERGEIJK 
AOSTRUMSE ZANGKOMPENEEJ UIT OOSTRUM 
LAETITIA UIT AFFERDEN 

 



Expositie VAN CAPELLA OESTREM TOT OOSTRUM 
 
Kerk OLV Geboorte Oostrum 
11 en 12 oktober en 18 en 19 oktober 2014. 
Toegang is gratis. 
 
Openingstijden:   11 okt. 12.00-17.00 uur, 12 okt., 18 okt. en 19 okt. 11.00-17.00 uur. 
 
De oplevering van het noodzakelijk groot onderhoud aan onze parochiekerk OLV Geboorte en het 
kruiswegpark Trans Cedron met grot, beide rijksmonumenten, is aanleiding een expositie te organiseren 
rondom het middeleeuwse genadebeeld van Maria OLV Behoudenis der Kranken. 
 
De expositie is een initiatief van de Stichting Instandhouding Eigendommen Parochie OLV Geboorte, het 
Kerkbestuur, de Historische Kring Oostrum en Spraland, met ondersteuning van het Venrays Museum. 
Onze parochie functioneert alweer 75 jaar en de historische kring bestaat 10 jaar. De kerk als middelpunt van 
Mariaverering en het ontstaan van Oostrum als heerlijkheid van de heren van Spralant kennen al een langere 
geschiedenis dan het jaar 1257, waarin Gerard van Ooi zijn heerlijke rechten over ‘het dorp Oesterham en de 
borch Spralant’ overdroeg aan Otto II van Gelre. 
Als naam is voor deze expositie gekozen: VAN CAPELLA OESTREM TOT OOSTRUM. Dit om de lange weg in de 
geschiedenis van Oostrum, klooster Bethlehem en bedevaarts-kerk aan te geven. 
Naast de kerk- en kunstschatten wordt ook historisch zilver van het voormalige Mariagilde tentoon gesteld in 
een aantal vitrines. Daarnaast worden historische foto’s vertoond op een groot scherm. 
 
De opening van de expositie is op zaterdag 11 oktober. De kerk is open op zaterdag 11 en zondag 12 oktober 
en op zaterdag 18 en zondag  19 oktober van 11.00 uur tot 17.00 uur. Toegang is gratis. 

 


