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ZITTINGS-AOVENDEN KARKLINGELS 
 
Vreejdag 20 nevember en zaoterdag 21 nevember zien wèr de jaorlekse zittings -aovenden van òs 
Carnavalsvereniging. Ok dit jaor denke we d’r ien geslaagd te zien een moj programma vur ollie ien mekaar te 
zette mit butedäörpse artiesten en van aege bòjjem.  
 
Dit wilde nie missen, ge kunt de kaarte hale op de volgende daag:  
 
Verkoeëp leeje: Allemanscafé Aostrum op zòndág 1 Nevember tusse 14:00 en 16:00  
  

(Ge mugt maximaal 4 kaarte p.p. mit neme) 
 
Vreeje verkoeëp: Allemanscafé Aostrum op zòndág 8 Nevember tusse 14:00 en 15:00  

Pries € 12,50 ,- 
 
Noa de vreeje verkoeëp zien d’r nog kaarte áf te hale beej:  
 
Bob van Mil, Wester Thienweg 3  
Arjan Kempen, Hoefslag 5 
 
De Kemmissie Zitting 
 
 

“Bella is er niet, migraine. Enorme aanval, maar ja, wat wil je ook met zo’n kop.”



ZATERDAG  31 oktober 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

31 okt.  09.00u. Inzamelen oud papier
1 nov. 10.00u. Allerzielenviering
2 nov. 18.45u. Repetitie jeugdorkest

19.30u. Repetitie orkest
4 nov.. 14.00u. Music for Life mixed groep
 16.00u. Leerlingen slagwerk
  16.30u. Music for Life blokfluitgroep
 19.30u. Repetitie Hit-it
  20.00u. Repetitie slagwerkgroep 

Agenda

7 nov.  St. Maarten
13 nov. Finale Maestro
14 nov.Inzamelen oud papier
22 nov. Intocht Sinterklaas
28 nov.Inzamelen oud papier



Zondag 1 nov.        10.00 uur (!): Allerheiligen- en Allerzielenviering (pastor R. Frenken), 
 opgeluisterd door de Harmonie Sub Matris Tutela, 
 eerst  in onze kerk en daarna op het kerkhof Trans Cedron!   

 Jan en Nelly Verheijen-Kessels, 
 overleden ouders Ser en An Kessels-Verheijen, 
 Antoon Volleberg, 
 overleden ouders Lei en Marie Janssen-Gommans en overleden familieleden,
 overleden ouders Thei en Mia Hendrix-Hendrickx, 
 overleden ouders Thielen-Steeghs en overleden familieleden, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.        

Zie ook de website van de parochie Oostrum: www.parochieoostrum.nl

Het telefoonnummer van pastoor J. Boon, Lovinckplein 8, 5813 CC Ysselsteyn, is 545055.
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.  584031.                                                         

         
        GEWOONTEDIEREN SPAREN ENERGIE 

Aan bijna alles kunnen wij mensen wennen. Wat nooit went is bijvoorbeeld chronische pijn of depressiviteit. 
Hoewel wij aan alles kunnen wennen zijn wij in het algemeen gewoontedieren. We houden van wat vertrouwd is en 
nestelen ons graag in tradities en gewoontes. Hoe vervelend is het niet als we het gewonde, het vertrouwde achter 
ons moeten laten.  Dit moeten wij als pastoor bij elke nieuwe benoeming weer doorstaan. Alles wat je vertrouwd is 
achter je laten en een nieuw leven proberen op te bouwen in en met de gemeenschap waar je als herder voor wordt 
aangesteld. In het begin valt dit echt niet mee, want ook priesters zijn gewoontedieren. Gewoontes waar wij mensen 
ons leven mee inrichten zijn psychologisch van groot belang. Ze maken dat een deel van het alledaagse leven zonder 
veel nadenken min of meer vanzelf kan verlopen. Daardoor komen krachten vrij die ons in staat stellen om ons 
intensiever bezig te houden met inhoud en zin en met datgene dat buiten het dagelijkse raamwerk valt. Gewoontes 
besparen energie. Onlangs deed ik voor de eerste keer boodschappen in Venray in een voor mij ‘vreemde’ winkel. 
Het was zoeken geblazen. Zo moet u zich eens voorstellen dat in een supermarkt ineens alles een andere plaats 
gekregen heeft. We zullen dan moeten gaan zoeken waar alles ‘verstopt’ is. Dit kan verwarring en irritatie met zich 
meebrengen. Mensen gedijen vaak het beste wanneer zij met vaste gebruiken op dezelfde plek kunnen blijven. 
Doordesemd als ze zijn van herhaalbaarheid en betrouwbaarheid geven gewoontes ons een gevoel van veiligheid 
en vertrouwen. Ze beschermen ons tegen chaos in ons hoofd en tegen psychische druk. We zouden kunnen zeggen 
dat gewoontes ‘ontspannend’ zijn. In gewoontes kunnen mensen hun leven inrichten. Zo wordt een huis niet op 
grond van een koopcontract tot je ‘eigen’ woning, maar op grond van de gewoontes die erin ontstaan. Laten we ons 
vasthouden aan goede gewoontes in ons leven en als we ze al moeten loslaten, laten we dan vertrouwen op onze 
lieve Heer die ons leven in handen heeft.  

           pastoor J. Boon





Sint Maarten 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 november 2015 

KOM JE OOK? 
 

We  verzamelen om 18.20 uur op het dorpsplein          
zodat we om 18.30 uur aan kunnen lopen. 

Breng je lampion mee, want we gaan in een 
(lampionnen) optocht  door Oostrum lopen. 

Na de tocht gaan we op het schoolplein bij de 
vuurkorf iets lekker drinken/eten. 

 
Tot dan! 



 

 
Onder het genot van een 
hapje en een drankje 
heten wij u welkom op:  
Woensdag  14:00 - 20:00  
Donderdag  10:00 - 17:00  
Vrijdag  10:00 - 20:00  
Zaterdag  10:00 - 17:00 
 

15 november koopzondag 
        11.00 – 16.00 uur 

Heidseweg 33, 5812 AA Heide  www.twoonatelier.nl tel. 06-16476389 kleding 06-23508096 

                                                                                    
 
 
 

                   

  Onze winkel zal gedompeld zijn in   
een gezellige wintersfeer 
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13 november 2015  -  20.00 uur  -  D’n Oesterham, Oostrum 

 
 
 
 
 
 
Harmonie Sub Matris Tutela, Oostrum, organiseert op 13 november a.s. de finale van ‘Maestro’.  
Naar het voorbeeld van het programma ‘Maestro’ van de AVRO/TROS gingen op 19 juni jl. in totaal 9 kandidaten de 
strijd met elkaar aan voor een plek in de finale voor de titel ‘de Maestro van Oostrum’. De kandidaten waren niet 
muzikaal onderlegd en dit terrein was dan ook compleet nieuw voor ze.  
 
Tijdens de eerste voorbereidingen maakten zij zich, aan de hand van dirigent Henk Houben van het harmonieorkest, de 
eerste beginselen van het dirigeren eigen. Dit middels workshops door de dirigent en door oefensessies met het 
complete harmonieorkest. Gradje Camps, Vera Janssen, Carola Sterk, Nick Manders, Ruud Custers, Jan Raedts, Ton Arts, 
Ted Verhoeven en Tini Kreutz, allen afkomstig uit Oostrum, gingen de uitdaging in de halve finale aan.   
Tijdens de drukbezochte en kwalitatief hoogstaande halve finale beoordeelde de jury de kandidaten op inhoud en 
uitvoering en uiteindelijk resulteerde dat in 4 finalisten, t.w. Vera Janssen, Ruud Custers, Nick Manders en Jan Raedts. 
 
Ook voor de finale bereiden de overgebleven kandidaten ieder een ander muziekwerk voor en komen weer diverse 
muziekgenres aan bod. Tevens zal de eigen dirigent van het harmonieorkest, Henk Houben, dan nog 2 werken dirigeren. 
De jury, ook nu weer bestaand uit professionals uit de muziekwereld én de leden van het harmonieorkest, zal dan 
beoordelen en beslissen wie er zich uiteindelijk ‘de Maestro van Aostrum’ mag gaan noemen. Het belooft een zeer 
bijzondere en spannende strijd te worden waarin de kandidaten niet voor elkaar willen onderdoen.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                “En geej zet dat ut wel mit viel!” 
 





                                                              
 
 
 

 
Hobbymiddag, gymnastiek op stoel   
 
Datum: maandag 02 november 
Aanvang: 13.30 uur 
 
Wij gaan deze middag verder met roosjes maken van lege eierdoosjes of houten bordjes bewerken met servetten e.d. 
 
Wilt u liever kaarten maken, breien, haken of gewoon gezellig een kopje koffie drinken, u bent van harte welkom. 
 

Wilt u tijdens deze creatieve middag uw spieren en gewrichten trainen 
zodat uw lichaam wat soepeler beweegt, dan kunt u een half uur tot 3 
kwartier bewegen op een stoel onder begeleiding van Netty Jeuken. U 
hoeft zich hier niet voor op te geven.  

 
 
Kom vrijblijvend naar de Watermolen.  
 
Wij zien u graag op maandag 02 november 
 
 
 

ATTENTIE… ATTENTIE…. ATTENTIE 
 

 
Onze penningmeester is m.i.v.2016 aftreedbaar en niet herkiesbaar. 

 
Mocht u, man of vrouw,  interesse hebben en enige financiële ervaring vragen wij u zich 
kandidaat te stellen om deze functie te gaan bekleden.  

 
Tevens willen wij ons bestuur versterken met een activiteitenbegeleider(ster).  

 
Wij zien uw kandidaatstelling met belangstelling tegemoet. 

 
Heeft u nog vragen kunt u zich wenden tot het secretariaat. 
 
 

Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor op 
vrijdag 13 november terecht bij stichting De Kemphaan aan het Kennedyplein 1 te Venray.        

Vooraf moet wel even een afspraak worden gemaakt via 0478-586706. De kosten bedragen € 30.                   
De volgende keuring zal zijn op vrijdag 11 december. 

 

 
“Ooit ben ik eens in China in een tempel geweest van een mystieke mystiekeling.” 

 



Gerealiseerd door onze eigen montage-medewerkers. 

Uw complete badkamer of 
keuken gemaakt van A tot Z 

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

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

U heeft al een complete badkamer met wastafel, 
inloopdouche, wandcloset, 
decorradiator, tegel-en
installatiewerk voor 9678.-



Mohammed, Fanida en Aylan 

Het begon met de foto van Aylan. Het Syrische jongetje dat aanspoelde aan de Turkse kust. 
Ineens was iedereen geraakt door de schrijnende situatie waarin de vluchtelingen verkeren. 
Als jonge ouder kun je je niet voorstellen dat je eigen kind daar stijf op het strand ligt, terwijl 
de golven tegen zijn gezicht slaan. Het lag daar omdat zijn vader op zoek was naar een 
veilige plek. 

Vorige week lijkt het debat rond de vluchtelingen zich weer te keren. Scheldende mannen 
met petjes op een bijeenkomst in Steenbergen. De aanhoudende stroom vluchtelingen 
verdeelt Nederland, verdeelt vrienden en verdeelt families.  

De soms ongenuanceerde opvattingen over de groep mensen die vanuit een plat 
gebombardeerd Aleppo hun toevlucht zoeken tot een veilige plek, raken me dan ook. De 
onderbuikgevoelens voeren ineens de boventoon. Maar wat kunnen wij ons eigenlijk 
voorstellen van de achtergrond van de mensen die massaal naar Europa trekken. Altijd in 
onzekerheid, het gevaar overal op de loer. Hoe kunnen wij oordelen over deze groep die met 
alle gemak gelukszoekers wordt genoemd. Natuurlijk zullen er mensen profiteren van de 
chaos die is ontstaan. Maar het gros zijn nog steeds gezinnen met kinderen, moeders die 
hoogzwanger zijn, of jongetjes van 8 die geen ouders meer hebben. Moeten we ze uit pure 
angst ontmoedigen om te vluchten voor hun leven? Welk recht hebben wij om dat te 
bepalen. 

In het Allemanscafé, bij de slager, op verjaardagsfeestjes. De vluchtelingen zijn onderwerp 
van gesprek. De media is er ook bovenop gedoken. Elke week kondigt een gemeente weer 
een locatie aan om tijdelijk vluchtelingen op te vangen. Van Geleen tot Swalmen, en van 
Maasbracht tot Reuver. Burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas kondigde het 
plan aan om 400 statusvluchtelingen, de mensen met verblijfsvergunning, zo snel mogelijk in 
huizen onder te brengen, zodat er weer plek komt voor nieuwe vluchtelingen.  

Staatssecretaris Dijkhoff roept provincies op snel met een plan over de brug te komen om 
2000 tot 2500 vluchtelingen op te vangen. Onze gouverneur pleit echter, tegen de vraag van 
Den Haag in, voor kleinschalige opvang. 10 locaties voor 200 vluchtelingen, of 16 voor 125 
vluchtelingen. 

Met het plan van Bovens kan ik het alleen maar eens zijn. Het draagvlak om mensen op te 
vangen creëer je niet met AZC ter grootte van een dorp als Geijsteren. En waar is onze eigen 
gemeente Venray in de hele discussie? Waar is onze eigen gemeente nu de nood hoog is? 
Het blijft muisstil…. Of is dat hetzelfde uitgangspunt als Rutte aan hangt. Helpen, maar niet 
in mijn achtertuin! 

Ikke van het genootschap 

 





Toneeluitvoering  
 
 
 
De tante, tante Bella, van Berend en Albert is overleden.  
Berend en Albert hebben hier niet zo erg om gerouwd, want een band met tante Bella hadden ze niet. Sterker nog, 
eigenlijk zijn ze zelf wel blij met haar overlijden, wan ze hebben nu immers een erfenis! 
De erfenis bestaat uit een iets wat verpauperde beautysalon. Berend is er van overtuigd, dat de beautysalon met een 
likje verf en wat kleine aanpassingen voor goud geld te verkopen is. Maar is dit allemaal wel zo’n goed plan? Immers tot 
de verkoop moet de beautysalon natuurlijk wel gewoon doordraaien en dan is er wel personeel nodig. Dat is niet het 
enige probleem waar de beide heren mee te kampen hebben, want zo’n gemakkelijk klantenbestand had tante Bella nu 
ook weer niet. Trouwens, zijn de beide heren wel de enige erfgenamen? 
Al met al problemen genoeg die de meest absurde situaties veroorzaken. 
 
Bent u benieuwd geworden naar de Beautysalon van Bella en naar de deskundigheid van de heren kom dan een avond 
heerlijk ontspannen in de Beautysalon van Tante Bella op zaterdag 7 november om 20.00 uur of zondag 8 november 
om 19.00 uur in d’n Oesterham. 
Voor maar 5 euro krijgt u een heerlijke ontspannen avond aangeboden. 
 
Hebt u ons gemist in de week van 19 t/m 25 oktober dan kunt u ook kaarten bestellen per mail. Stuur een mailtje met 
uw naam, gewenste datum en het aantal kaarten naar onderstaand adres. Dan zorgen wij ervoor dat de kaarten klaar 
liggen bij de kassa. toneelverenigingdevlasbloem@hotmail.com 
Geen mail, dan kunt u ook nog een kaartje kopen aan de kassa. 
 
Zet 7 en 8 november vast in uw agenda en dan zien wij u hopelijk in de altijd gezellig Beautysalon van Tante Bella. 
 
Neem ook eens een kijkje op de Facebookpagina van Toneelvereniging de Vlasbloem. 
Like onze pagina, deel dit bericht en maak kans op 2 gratis kaarten voor de voorstelling! 
 
 
 
 
 

Op 21 oktober kwam onze Zonnebloemclub samen,  
                          in de Wis in Castenray voor onze tweejaarlijkse kien middag. 
 
 
De tafels waren in een "hoefijzer"- vorm gezet.  
Er werd gestart met koffie en vlaai. En daarna opperste concentratie. Opletten dus! 
En jawel.........ons hoefijzer bracht geluk. 
We waren allen verrast door de vele en mooie prijzen.  
Op een enkeling na had iedereen wat gewonnen.  
En waar dat niet zo was, werd dit met een mooie poedelprijs opgelost. 
 
Heel veel dank aan de commissie (Nelly,Wilma,Joseph) die dit zo mooi had voorbereid. 
 
Daarbij dank aan iedereen die deze middag tot zo'n gezellige middag maakten. 
Graag tot ziens bij onze volgende activiteit. 

      Het Zonnebloembestuur “Oicastrum”. 
 
 
 
 

                    “Kijk, hierop staat crème. Rall-kleur 9001.”  
 



  

NOVEMBER  
  
2 Computeren 14.00 - 16.30 (De Watermolen) KBO
4 Thema-avond toewijzingsbeleid woningen door Wonen Limburg in de Watermolen  Servicepunt Oostrum
6 Jaarvergadering (BIT)                                                                                 CV De Karklingels
7 Toneeluitvoering De Vlasbloem
8 Toneeluitvoering De Vlasbloem
9 Knutselmiddag KBO
10 Meidenkist (door Dhr. C. Prinsen) Zijactief
11 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen             Servicepunt Oostrum
12 Themamiddag over Dementie KBO
12 Algemene Ledenvergadering (Roermond) Zijactief
13 Finale Maestro Harmonie                                                                                   Harmonie SMT
16 Computeren 14.00 - 16.30 (De Watermolen) KBO
17 Kienen KBO
20 Zitting (D’n Oesterham)                                                                                   CV De Karklingels
21 Olibollenactie LR Nobel
21 Zitting (D’n Oesterham)                                                                                   CV De Karklingels
22 Intocht Sinterklaas                                                                                                                       
Decembercomité
23 Knutselmiddag KBO
24 Wet WMO (Lezing door Mw. J. Hendrix) Zijactief
25 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham               Servicepunt Oostrum
30 Computeren 14.00 - 16.30 (De Watermolen) KBO
  

  
 

 

In manege Hermkushof te Merselo werd op zondag 25 oktober een springwedstrijd voor paarden verreden. 
Bianca Enders behaalde daar een 9e prijs in de klasse B springen met haar paard Elena. 

 



 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 24 oktober 2015    
S.V. Oostrum B1 ST HRC'27/Stormvogels'28 B1 1 - 4  
Wittenhorst C2 S.V. Oostrum C1 1 - 1  
S.V. Oostrum C2G Montagnards C2G 1 - 9  
S.V. Oostrum E2 Hegelsom E1 0 - 10  
S.V. Oostrum E3G SSS'18 E3G 7 - 1 Speler van de week Jaimey Tip 
S.V. Oostrum F3 Sportclub Irene F10 1 - 0 Speler van de week Eed Noijen 
    
Programma    
 
zaterdag 31 oktober 2015    
S.V. Oostrum A1 Rood Wit'67 A1 14:45  
SV Venray B5 S.V. Oostrum B1 15:00  
S.V. Oostrum C2G SV Venray C5 12:00  
S.V. Oostrum D1G Baarlo D1G 12:00  
FCV-Venlo D6 S.V. Oostrum D2G 9:30  
S.V. Oostrum F1 Merselo F1G 11:00  
Venlosche Boys F9 S.V. Oostrum F2 9:00  
 
Dinsdag 3 november    
S.V. Oostrum D1G Vitesse'08 D1 19:00  
    

Senioren    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 24 oktober 2015    
S.V. Oostrum Vet. V.V. Holthees Vet. 1 - 0  
 
zondag 25 oktober 2015    
VVV'03 4 S.V. Oostrum 4 3 - 3  
    
Programma    
 
zaterdag 31 oktober 2015    
S.V. Melderslo Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
 
zondag 1 november 2015    
Olympia'18 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
SV Venray 6 S.V. Oostrum 2 10:30  
S.V. Oostrum 3 GFC'33 2 09:30  
S.V. Oostrum 4 Blerick 6 10:00  
SV Lottum 4 S.V. Oostrum 5 10:00  

 



Om te beginnen willen we de vele bezoekers bedanken die bij deze eerste editie van 

Òs Gemis aanwezig waren! We hopen iedereen een plek en de gelegenheid te hebben 

geboden om hun dierbaren in een sfeervolle omgeving te gedenken. 

Een avond als deze kan uiteraard niet plaatsvinden zonder hulp van buitenaf. We zijn 

dan ook heel erg blij met alle organisaties, bedrijven en vrijwilligers die hun steentje 

hebben bijgedragen om Òs Gemis mogelijk te maken. We willen bij dezen dan ook hen 

allemaal bedanken voor hun geweldige inzet en bijdrage! 

Een speciaal woord van dank voor de Dorpsraad van Oostrum voor de bijdrage, het 

kerkbestuur voor het beschikbaar stellen van de locatie, en Kim Sprunken en Lucas 

Seger van zangduo Puur voor de mooie muzikale bijdrage. Diegene die op deze avond 

terug willen kijken, verwijzen we graag naar onze site www.osgemis.nl. Hier is binnen-

kort een sfeerimpressie te vinden. 

We kijken terug op een mooie avond vol verbondenheid, herkenning, samenzijn en 

beleving. Wij hopen dat jullie dat ook doen. Tot volgend jaar!

Toon van Goch, Jules Kreutz, Clemens Weijs en Joris Roth.

www.osgemis.nl - Onze dierbaren herdenken en levend houden in onze herinnering...

Bedankt!


