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Expositie “Van Capella Oestrem  tot Oostrum “.
Onder grote belangstelling is op zaterdag 11 oktober 2014 deze tentoonstelling officieel geopend.
In zijn welkomstwoord kon de voorzitter veel vrijwilligers verwelkomen , die in de Parochie op velerlei gebied 
actief zijn. 
Namens de gemeente Venray waren burgemeester Hans Gillessen en wethouder Hans Teunissen aanwezig en 
namens het Dekenaat cq. Parochie Petrus Banden :  Deken H. Smeets.

Ook konden wij vele vertegenwoordigers van  Oostrumse Verenigingen verwelkomen. Dat de expositie ook in 
Venray in de belangstelling staat , bleek  uit de vele vertegenwoordigers van diverse verenigingen.

De bekende amateurhistoricus, de heer Rien van den  Brand,  hield een interessante lezing met  als titel 
“Kunstschatten O.L.V rouw Parochie Oostrum & Villa Oesterham “.  Hij geeft ons een terugblik op de vroege 
geschiedenis van Oostrum, Spralant zijn  klooster en kerk.

Alles is overzichtelijk vastgelegd in een interessante brochure, die tijdens de expositie verkrijgbaar is. 

Tijdens de openstellingsuren van deze tentoonstelling wordt er een film vertoond met beelden uit de zestiger 
jaren. Hiervoor bestaat heel veel belangstelling met positieve reacties. Daarom willen wij U hierop speciaal attent 
maken. Iedereen is van harte welkom. Gratis entree.

Openstellingsuren : zaterdag 18 oktober en zondag 19 oktober 2014 van 11.00 tot 17.00 uur.

  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yogastudio Annemiek, waar yoga méér dan ontspannen is. 
 

Yoga is aandacht voor jezelf, je adem en je lichaam. Innerlijke rust, plezier en ontspanning is in deze drukke tijd niet 
meer weg te denken. Yoga moet je voelen en ervaren. 
De les bestaat uit oefeningen in staande, zittende en liggende houdingen, waarbij ademhaling en concentratie 
centraal staan en je vitaliteit vergroot wordt. De les wordt altijd afgesloten met een ontspanning. Je hoeft geen 
ervaring te hebben of lenig te zijn. Yoga is voor iedereen. Yoga doet goed. 

Gratis proefles op maandag 20 oktober van 18.45-19.45 uur of dinsdag 21 oktober van 18.45-19.45 uur in de 
Clockert, Bergweg 4 te Venray. 
Voor vragen of aanmelding neem contact op via de site, via de mail of telefonisch. 
www.yogavenray.nl contact@yogavenray.nl 0478-586973 of 06-50597870 Kosten: 13 lessen voor € 110,- 

 



 

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

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Zondag 19 okt. 9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)                      

Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,                                    
familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.                      

18 okt. 09.00u. Inzamelen oud papier
20 okt. 19.30u. Groepsrepetitie 

20.15u. Repetitie orkest
22 okt.  19.30u. Groepsrepetitie koperinstrumenten

20.00u. Repetitie slagwerkgroep
  
Agenda
1 nov.    Inzamelen oud papier
2 nov.  Allerzielenviering
15 nov. Inzamelen oud papier
23 nov. Intocht Sint
28 nov. Generale repetitie orkest concours
29 nov. Inzamelen oud papier
30 nov. Concours orkest in Veldhoven



DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM. 
Cabaretgroep Ut Overgerdien  

Datum: dinsdag 21 oktober 2014 

Plaats: D’n Oesterham 

Aanvang:      20.00 uur 

Op dinsdag 21 oktober 2014 komt cabaretgroep Ut Overgerdien ons een gezellige avond bezorgen. Ut Overgerdien uit 
Helden-Dorp bestaat uit zes enthousiaste meiden die genieten van samen muziek maken, samen oefenen, samen 
harmonieus zingen en dat allemaal op bekende melodieën, voorzien van pakkende en humoristische dialectteksten. 

Laten we ons verrassen! 
 
Iedereen wordt hiervoor van harte uitgenodigd. 
 
 
 

  
OKTOBER  
  
   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
  
DECEMBER  
  
   4 Wandelen KBO
   9 Kienen (BIT) KBO
   9 Kerststukjes maken (Met Martine Weijs) ZIJACTIEF
   10 Kerstmiddag De Zonnebloem
   ? Kerststukjes maken (De Watermolen) KBO
   16 Kerstavond ZIJACTIEF
   18 Kerstviering (D’n Oesterham) KBO
   18 Wandelen KBO





DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM. 
 
Datum:  donderdag 13 november 2014 
Plaats:  TheaterHotel de Oranjerie,  
   Kloosterwandplein 12-16, Roermond 

(op enkele minuten van NS- en busstation; 
parkeren kan in parkeergarage De Oranjerie) 

Aanvang:          10.00 uur tot 16.30 uur 
Thema:                ZijActief on stage  
 
ZijActief Limburg verbindt! Onze leden zijn met elkaar verbonden in 
afdelingen, afdelingen zijn verbonden in kringen, kringen in het 
provinciaal bestuur, het provinciaal bestuur in andere maatschappelijke 
organisaties… 
Allemaal zijn we ZijActief. Laten we dat zichtbaar maken voor iedereen! 
 
ZijActief Limburg biedt bovendien een podium. Voor het etaleren van talent, voor 
persoonlijke groei, om jezelf te zijn. Maar ook voor maatschappelijk belang, de positie 
van de vrouw en het verbreden van ons (vrouwen)netwerk. 
Tijdens deze Algemene Ledenvergadering staan onze afdelingen als verbindende factor in 
onze vereniging ‘in de spotlights’. Zij spelen de hoofdrol; letterlijk en figuurlijk. Laat je 
inspireren, informeren en enthousiasmeren tijdens deze interactieve, informatieve en 
gezellige dag! 
 
Deze Algemene Ledenvergadering wordt gepresenteerd door Joes Boonen, zangeres, 
actrice en presentatrice. 
 
Programma: 
10.00 – 10.30 u.  Ontvangst met koffie en thee 
 
10.30 – 12.00 u.  Welkom door presentatrice Joes Boonen 
 
    Bezinnend moment door kring Noord 
    Thema: Zichtbaar voor iedereen 
 
    Jaarrede door voorzitter Truus Geraeds 
 
    Huishoudelijk gedeelte met formele stukken 
 
12.00 – 13.30 u.  Lunch met een kop soep, luxe belegde broodjes, wraps,  
                                        salad shakers en enkele warme gerechten. 
 
13.30 – 15.30 u.  Middagprogramma: Ik hou van…..ZijActief! 

Interactieve quiz vóór en door de vereniging. 
Ken jij je kring en afdeling goed? Ontdek het tijdens deze 
interactieve middag, gepresenteerd door Joes Boonen 
 

15.30 – 16.30 u.  Afterparty 
                                        We verwelkomen graag iedereen graag op deze afterparty, 
                                        waar jullie een drankje krijgen aangeboden van ZijActief! 
 
De deelname aan de Algemene ledenvergadering is gratis. 
Wil je gebruik maken van de lunch, dan betaal je € 16,00. 
Aanmelden kan t/m 31 oktober 2014 bij het afdelingssecretariaat of bij het servicebureau 
via het aanmeldformulier of per mail.(zijactief@zijactieflimburg.nl) 
 
Tot ziens op donderdag 13 november 2014! 





 
 
 
 

Vier-seizoenenwandeling: Herfst in de Castenrayse Vennen 
 
Op zondag 19 oktober organiseert IVN Geijsteren-Venray alweer de laatste van de 4-seizoenenwandelingen in 2014 in 
de Castenrayse Vennen. Deze herfstwandeling start om 10:00 uur bij de Rietweg in Castenray. Deelname is gratis. 
Voor de wandeling raden we stevig en waterdicht schoeisel aan.  
 

We bekijken natuurgebied de Castenrayse Vennen in alle vier de 
jaargetijden. Mensen die alle seizoenen meegaan, beleven het 
natuurgebied telkens anders en zien de natuur in de loop van het jaar 
veranderen. Doordat het gebied vochtig en moerassig is, met 
verschillende biotopen, komen er ook veel verschillende paddenstoelen 
en mossen voor. Daar gaat tijdens deze wandeling de speciale aandacht 
naar uit. 
Natuurlijk vertellen de IVN gidsen ook over andere interessante 
herfstverschijnselen en over de boerenveenkuilen, het veenmos, 
wollegras, veenpluis, het elzen-broekbos en de dieren die er leven. 
Kortom: dit afwisselend stukje natuur heeft veel te bieden.  

 
 

Lezing over schimmelrijk 
 
IVN Geijsteren-Venray organiseert in samenwerking met het Natuurhistorisch Genootschap op donderdag 23 oktober 
een lezing over schimmels. De lezing start om 20:00 uur in zaal de Oesterham, Watermolenstraat 1 in Oostrum en 
wordt verzorgd door onderzoeker Mark Smits.  
 

Schimmels staan aan de basis van 
antibiotica, ’s werelds meest 
succesvolle medicijn. Ze maken 
onderdeel uit van bepaalde 
voedingsmiddelen. Maar de 
belangrijkste rol van schimmels blijft 
vaak verborgen… onder de grond. 
Zonder dat we er bewust van zijn, 
hangt het leven op het land af van deze 
geheimzinnige levensvorm.  
 

In de lezing vertelt onderzoeker Mark 
Smits over het schimmelrijk: de 
geheimzinnige wereld tussen het 
planten- en het dierenrijk. Hij laat zien 
hoe schimmels hebben bijgedragen 
aan het ontstaan van leven op land en 
hoe ze nog steeds essentieel zijn voor 
de plantenwereld.  
 

Mark Smits doet al jaren onderzoek 
naar schimmels, eerst aan de 
Wageningen Universiteit, daarna in 
Sheffield (Engeland), Lund (Zweden) en 
tegenwoordig aan de Universiteit van 
Hasselt (Belgie).  
 



O---be- -ctie

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

------ ------ -------
Inclusief montage €250,-

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

Bel of mail voor een demonstratie bij u thuis!

€15-,-*

€---,-*

van Broekhuizenstraat 21
5807 AJ Oostrum



 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



Castenrayseweg 14 Oirlo, T (0478) 57 19 41
www.versleijen.com

Kom naar de Demodag en overtuig uzelf

PROBEER DIVERSE 
APPARATEN ZELF UIT

Profiteer tevens vandiverse acties

DUURZAME VERWARMING
Bespaar tot wel 50 % op uw stookkosten

•  automatische hout- 
gestookte cv installatie

• warmtepompen
• hybride cv installatie

zaterdag
18 oktober 
Demodag 

van 10.00 tot 16.00 uur 

 

Sfeervolle winkel met alles  
op het gebied van brocante, 
meubels, woondecoratie en 
lifestyle. 
 
 
Openingstijden  
Woensdag  13:00 - 17:00  
Donderdag  13:00 - 17:00  
Vrijdag   13:00 - 20:00  
Zaterdag  10:00 - 17:00 

Heidseweg 33, 5812 AA Heide  www.twoonatelier.nl Ria 06-16476389 Sandra 06-23508096 

                                                                                    
 
 
 

                        

By-Boo nieuw in onze collectie 



Jeugd    
 

Uitslagen 
  

 
 

zaterdag 11 oktober 2014    
S.V. Oostrum A1 Venlosche Boys A2   
S.V. Oostrum B2G SV Lottum B2 0 - 2  
America C1 S.V. Oostrum C1 0 - 3  
SV Venray C7 S.V. Oostrum C2 5 - 0  
Baarlo D1 S.V. Oostrum D1G 5 - 0  
S.V. Oostrum D2G SV Venray D6 0 - 7  
S.V. Oostrum E1 SV Venray E8 21 - 0  
Sparta'18 E7G S.V. Oostrum E2 3 - 7  
Wittenhorst E7G S.V. Oostrum E3 3 - 2  
S.V. Oostrum F1 SVOC'01 F1 10 - 0 Speler van de week Joel Finn Camps 
S.V. Oostrum F2 Venlosche Boys F6 8 - 0 Speler van de week Noah Moroz 
GFC'33 F3G S.V. Oostrum F3 3 - 10 Speler van de week Stan Gielen 
S.V. Oostrum  MP1/2 HRC'27 MP1 5 - 7 Speler van de week Teun Joosten 
S.V. Oostrum  MP3 SVEB MP1/2 2 - 12 Speler van de week Niels Berkel 
 

   Programma 
    

zaterdag 18 oktober 2014    
S.V. Oostrum A1 Venlosche Boys A2 15:00  
Wittenhorst D3G S.V. Oostrum D2G 10:15  

    Senioren    
 

Uitslagen    
 

zaterdag 11 oktober 2014    
SV Oostrum Vet SV Merselo 5 - 2  
zondag 12 oktober 2014    
S.V. Oostrum 1 Vianen Vooruit 1 2 - 2  
Olympia'18 3 S.V. Oostrum 2 4 - 2  
Leunen 5 S.V. Oostrum 3 4 - 7  
Sparta'18 4 S.V. Oostrum 4 1 - 0  
S.V. Oostrum 5 Resia 3 5 - 0  
    
Programma    
 

zaterdag 18 oktober 2014    
SV United Vet. SV Oostrum Vet 16:30  
zondag 19 oktober 2014    
Geen programma    

 

 

 

 

Uitslagen: 

United B1 – Oostrum B1   10 – 3   De Peelkorf A2 - Oostrum A1   4 - 11 

Oostrum 1 – Oranje Wit (L) 3   5 – 6  Oostrum MW1 – Ajol/De Wilma’s MW1  6 – 5  





Korentreffen te Oostrum gezellig en vol afwisseling. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen zondag 12 oktober konden de toeschouwers in Oostrum van een gezellige middag genieten bij het 
Korentreffen 2014. De Aostrumse Zangkompeneej had een variëteit aan koren uitgenodigd, die ieder in hun 
genre voor een luisterrijk concert zorgden.  

De Linner Zengers uit Linne begonnen met een gezellig repertoire van Nederlandse en Duitse liedjes. Daarna 
volgde Bobowaro uit Bergeijk die het publiek met Engelstalige liedjes zoals “Something inside so strong” en 
“You raise me up” wisten te boeien.  

Voor de pauze trakteerden Bobowaro en de Aostrumse Zangkompeneej het publiek met een samenzang van 
het lied “Avond” van Boudewijn de Groot bewerkt door de dirigent van beide koren: Kenny Jansen (zie foto). 

Na de pauze zong de Aostrumse Zangkompeneej liederen uit hun repertoire, waarbij vooral “Homeless” van 
Paul Simon met veel enthousiasme werd gebracht.  

Tot slot zong Laetitia uit Afferden een medley uit Les Miserables naar een arrangement van Ed Lojeski. 

Aan de reacties te horen, is er volop genoten van het voorgeschotelde concert. Ook de deelnemende koren 
spraken hun lof uit voor de heerlijke middag en hebben aangegeven voor wederzijdse uitwisseling in te zijn. 

 

  
 
 
 
 

Op zondag 12 oktober behaalde Aukje Poels met haar paard Elan de 5e prijs tijdens een dressuurwedstrijd in Overasselt. 
De combinatie behaalde 183 punten in de klasse L1.  
 
 







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. 

 


