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Tussen Spanje en Oostrum nov. 2015 
 

 
Beste Kinderen, het is werkelijk waar, dus opgelet, 

Sinterklaas heeft zijn wens op papier gezet. 
Ben heel nieuwsgierig of die in vervulling kan gaan, 

en, of jullie hier allemaal achter kunnen staan. 
Zou zo graag eens met een luchtballon willen varen, 

Oostrum, van boven uit de lucht willen ervaren. 
Om zo, heerlijk over jullie daken te kunnen zeilen, 

van bovenuit de sintstemming in het dorp te pijlen. 
Landen wil ik dan graag dichtbij de spoorlijn, 

op de losplaats, waar jullie dan allemaal zijn. 
Vol verwachting klopt mijn hart, dus laat maar gaan, 

zeker is wel, wij komen de 22ste nov. in Oostrum aan. 
En jullie wensen, hoe zit het daarmee?, geef ze maar door, 

stop die in de brievenbus op school, die staan daarvoor. 
Piet heeft er daar op maandag 9 nov. 2 neer gezet, 

op twee verschillende plaatsen, dus opgelet. 
Ook welkom zijn tekeningen, kleurplaten, al dat soort zaken, 
hier naar kijken, ophangen, kan ik mij heel goed vermaken. 

Dus aan de slag jullie, en doe vooral  je uiterste best, 
wij varen richting Nederland, doen daar straks de rest. 

 
Tot ziens, Groetjes van Sint en al zijn Pieten. 

 

 
 



ZATERDAG  28 November 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

12 nov. 19.30u. Generale repetitie Maestro
13 nov. 20.00u. Maestro
14 nov. 09.00u. Inzamelen oud papier 
16 nov. 18.45u. Repetitie jeugdorkest

20.00u. Repetitie orkest
18 nov. 14.00u. Music for Life mixed groep
 15.00u. Music for Life blokfluitgroep
 16.00u. Leerlingen slagwerk
           * Geen repetities Hit-it en Slagwerkgroep 

Agenda

22 nov. Intocht Sinterklaas
28 nov.Inzamelen oud papier
12 dec. Inzamelen oud papier
13 dec. Drumsensation in Oirlo (slagwerkgroep)
20 dec. Kerstconcert (jeugdorkest, Hit-it, 
jeugdblokfluitgroep)
24 dec. Kerstconcert en opluistering H.Mis (orkest)



Zondag 15 nov.        11.00 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)   
                   Sint Caeciliaviering van het Gemengd Koor! 

 voor de leden en overleden leden van het Gemengd Koor, 
 Thei Camps en An Camps-Jeuken en Ger en Peter Camps, 
 Annie Rutten-Weijs, 
 Harry en Albert Moorrees en overleden familie Moorrees-Peeters, 
 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.
 

          IK VERTREK…

Wat denkt u als u de titel boven dit artikel leest en u weet dat uw pastoor dit schrijft? Maar vrees niet, het is waar-
schijnlijk niet wat u denkt. Ik ben nog (lang) niet van plan om mijn koffers te pakken. Nee, wat ik bedoel is het te-
levisieprogramma waar we mensen zien die een buitenlands avontuur aangaan. Ze zoeken hun heil elders om een 
camping , cafë of pension over te nemen. Altijd weer komen ze voor verrassingen te staan, gaat het soms behoorlijk 
mis, maar soms ontstaat er iets moois en vinden ze hun draai. Het is altijd een hele gok om de grote stap te zetten, 
vaak aangewakkerd door die grote buitenlandse droom. Nu zegt men wel eens dat dromen bedrog zijn, maar dus 
niet altijd, maar er zal dan wel behoorlijk ‘aan de bak’ gegaan moeten worden. In ons grote avontuur met onze lieve 
Heer is het niet veel anders. Als wij eraan beginnen weten we niet wat ons te wachten staat, maar één ding staat 
vast: het zal niet altijd van een leien dakje gaan. We zullen ook ‘aan de bak’ moeten. Hoe vaak raken we niet teleurge-
steld en gooien we het bijltje er maar bij neer en denken we bij onszelf: ik vertrek weer. Maar ook hier geldt: als we 
volhouden, als we de strijd niet al te snel opgeven dan ontstaat er iets moois. Vroeg of  laat komt de klik en vinden 
we onze draai. Maar op onze lauweren gaan rusten is er niet bij. Ook in het geloofsleven is het van: rust roest. Het 
hele avontuur begint altijd met de eerste stap. Hij lijkt wel een beetje op miljoenenjacht. In plaats van koffers gaan er 
onbekende deuren open. We moeten het er maar op wagen en zien wat ons te wachten staat. Alleen…we zullen niet 
teleurgesteld raken en ‘afgescheept’ worden met een klein, nietszeggend bedrag. Onze lieve Heer, die laat ons nooit 
alleen. Van alles weet Hij wel iets te maken, als wij maar de stap en de gok wagen om het avontuur met Hem aan te 
gaan.  Het zal niet altijd gemakkelijk zijn, zoals trouwens niets in het leven. Vaak, ja maar al te vaak worden we teleur-
gesteld, zinkt ons vaak de moed in de schoenen, maar als we weten waarvoor we het doen en met wie wij op weg 
zijn dan loont het zich altijd de moeite om steeds weer uit te spreken: ik vertrek.

          pastoor J. Boon



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.-



 
Alles verandert  
Ook bij D’n Oesterham veranderen dingen voor de veiligheid.  

Nu (bijna) iedereen contactloos kan betalen hebben we gekozen 
voor een muntautomaat met nieuwe munten. 

Deze muntautomaat heeft de mogelijkheid om met contactloos 
betalen munten te kopen, maar ook  met cash geld. 

Op vrijdag 13 november a.s. bij de finale van Maestro gaan we 
starten met de muntautomaat en de nieuwe munten.                                                         
De prijs van de munt is € 2,-. 

De huidige consumptie munt blijft tot en met carnaval 2016 geldig. 

Tot zo ver de eerste info over de nieuwe munt en muntautomaat.                                                                                               
Wil je zien hoe dat hij werkt, kom dan naar de finale van Maestro,                                                                                                    
en ervaar hoe snel en gebruiksvriendelijk de muntautomaat is. 

Bestuur D’n Oesterham.    

 

 

 
 

Collecte       
Decembercomité 

 
 
In de week van 16 t/m 20 november 2015  wordt  weer de jaarlijkse collecte voor 
het Decembercomité Oostrum gehouden.  
 

De collecte is bedoeld voor de organisatie van de intocht van Sinterklaas op 
Zondag 22 november en de traktatie voor onze Oostrumse kinderen deze dag.  
Ook willen wij met de opbrengsten uit deze collecte onze dorpsgenoten, die de 
feestdagen niet thuis door kunnen brengen, een hart onder de riem steken.  
 

Bij voorbaat onze hartelijke dank,  
 

“Het Decembercomité”  

 





                                                              
 
 
 

 
 
Hobbymiddag, gymnastiek op stoel   
 
Datum: maandag 16 november 
Aanvang: 13.30 uur 
 
Wij gaan deze schattige sneeuwpopjes maken van badstof sokken. Wij zorgen voor de sokken en de rijst, om de popjes 
te vullen en oogjes. Heeft u thuis nog leuke knoopjes, garen om een sjaaltje te breien, strikjes en andere versieringen, 
dan kunt u deze meenemen. 
 
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 16 november 
 
 

Kerstviering op 10 december a.s. 
 
Donderdag 10 december nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op de kerstviering. 
De H.Mis begint om 14.30 uur, waarna we naar d’n Oesterham gaan. 
Daar wordt u ontvangen met koffie en koek. 
( Overige consumpties zijn voor eigen rekening,                                                                                                                      
waarvoor u bij binnenkomst muntjes kunt  kopen) 
 
Daarna zal er een toneel (kerst)stuk worden opgevoerd door de toneelgroep uit Sevenum. 
 
Het wordt ongetwijfeld weer een mooie afsluiting van ons verenigingsjaar waarbij u zeker niet met een 
hongergevoel naar huis zult gaan. 
 
In verband met de organisatie van het geheel is het noodzakelijk dat u zich uiterlijk 30 november aanmeldt bij 
Leny Tromp, Stationsweg 211a door invulling van onderstaand strookje of per mail  
(l.tromp-brand@home.nl) 
 

  
  
 

 
 
Kerstviering 2015 
 
Naam: …………………………………………………………. 
 
Aantal personen ……………….. 





ZITTINGS-AOVENDEN KARKLINGELS 
 
Vreejdag 20 nevember en zaoterdag 21 nevember zien wèr de jaorlekse 
zittings-aovenden van òs Carnavalsvereniging.  
 
Zaal open: 19:22 uur 
Ánvang:  20:00 uur 
 
Weej verzuuke iederieén op tied anwezig te zien, omdat we iederieén de 

kans wille gaeve um ’n goeie plats te bemachtige.  
We hope hier mit te vurkome dat hieéle tòffels bezet 
werre gehalde. 

 
D’r zien allieén nog kaarte vur de vreejdag verkriegbaar (Pries € 12,50,-). 

Dees zien te koeëp beej: 
 
Bob van Mil, Wester Thienweg 3  06-20851829 
Arjan Kempen, Hoefslag 5  06-22626238 
 
De Kemmissie Zitting 
 
 
 

 

Wilde zwijnen, link, lastig, lekker of leuk? 
 

Op maandag 16 november organiseert IVN Geijsteren-Venray een lezing over           
wilde zwijnen. De lezing start om 20:00 uur in zaal de Kemphaan, Kennedyplein te 
Venray en wordt verzorgd door de ecoloog Jasja Dekker. De lezing is gratis voor leden 
van IVN-Geijsteren-Venray. Niet-leden betalen een bijdrage van € 2. 
 
Officieel zijn er maar een paar gebieden in Nederland waar zwijnen mogen voorkomen. 
Toch weten ze zich de laatste jaren in allerlei nieuwe gebieden te hervestigen. Zo ook in 
Noord-Brabant en Limburg. Sommigen vinden dat een positieve ontwikkelin, anderen 
maken zich zorgen. Maar wat doet het zwijn nu echt? Geven ze problemen of plezier? 
Onder de slogan ‘link, lastig, lekker of leuk’ bespreekt ecoloog Jasja Dekker de ecologie 
van het dier en de soms moeilijke relatie tussen zwijn en mens. Dekker studeerde 
biologie en voert opdrachten uit op het gebied van toegepast ecologisch onderzoek, 
beheeradvies en communicatie over natuur.Hij werkte mee aan het boek ‘Wilde zwijen,’ 
een uitgave van de Zoogdiervereniging en de KNNV 
 
 



          

 

 
 
 

Oliebollenactie LR Nobel 
 
 
Dit jaar komen wij, Landelijke Rijvereniging Nobel uit Oostrum,  
weer bij u aan de deur met heerlijke, verse oliebollen en wel op: 

 

Zaterdag 21 november 
vanaf 15.45 uur 

 

Een zak oliebollen (5 stuks) kost € 3,50 en u krijgt drie zakken voor 
€10,00. Hiermee steunt u onze vereniging én geniet u van heerlijk 
verse, thuisbezorgde oliebollen.  
 
 
Mogen wij op uw steun rekenen?  
 
 
 
Alvast dank! 
Leden van LR Nobel Oostrum   

 

 

  

 



 Gespreksgroep voor kinderen (9 tot en met 12 jaar),                                 
 die getuige waren van huiselijk geweld. 
 

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in de Nederlandse samenleving. Het komt overal voor en 
iedereen kan ermee te maken krijgen. Jonge kinderen kunnen geweld helemaal niet plaatsen. Ze voelen zich vaak 
schuldig, angstig en machteloos. Synthese biedt een gespreksgroep aan die is gericht op het beginnen met de 
verwerking van ervaringen.  
De training start op woensdag 25 november 2015: van 13.30 tot 15.00 uur. Er zijn negen bijeenkomsten en een 
ouderavond. De eigen bijdrage voor de training is € 50,--. 
Meedoen kan alleen na aanmelding op de site van Synthese (www.synthese.nl via het blauwe kopje bovenin: ‘cursussen 
en activiteiten’ en dan: (‘Voor iedereen: trainingen en groepen’). U kunt ook bellen: telefoonnummer 0478 517317. 
 
 

  Hondenpoep 

Eerder attendeerde de dorpsraad de hondenbezitters al eens om zorgvuldig om te gaan met de 
uitwerpselen van hun dierbare hond. En vooral niet anderen te belasten met ‘rondslingerende’ 

hondenpoep. Zo memoreerde de dorpsraad met name het wandelpad langs de beek achter de 
tuinen van de woningen aan de Ghünenbeek. Graag attendeer ik, in navolging van de dorpsraad,              

de geachte hondenbezitters nogmaals om de poep van hun dierbare hond zelf op te ruimen. Het is thans wekelijks een 
aaneenschakeling van hondendrollen. Ogenschijnlijk van vooral grote honden. Het is vooral leuk als de kleinkinderen 
(deze spelen immers graag langs de beek) weer eens binnenkomen met hun schoenen vol hondenpoep.                                    
Bij het schoonmaken kan ik een walging niet onderdrukken. 

Dus nogmaals een vriendelijk doch dringend verzoek aan de geachte hondenbezitters om de poep van hun geliefde 
hond zelf op te ruimen. 

Dank alvast en een hartelijke groet, Hay Freriks   

 





 
 
 
 
 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 7 november 2015    
 
Leunen A1 S.V. Oostrum A1 1 - 3  
ST SV United/BVV'27 B1G S.V. Oostrum B1 5 - 0  
RESIA B2G S.V. Oostrum B2G 5 - 0  
S.V. Oostrum C1 SV Venray C4 4 - 1  
Leunen C2G S.V. Oostrum C2G 1 - 7  
ST DEV-Arcen/RKDSO D1 S.V. Oostrum D1G 3 - 3  
Montagnards D3G S.V. Oostrum D2G 3 - 5  
S.V. Oostrum E1 Blerick E1 2 - 12  
S.V. Oostrum E2 SV Venray E5 0 - 16 Speler van de week Guusje Hoex 
SVEB E2G S.V. Oostrum E3G 11 - 2 Speler van de week Samuel Damoah 
EWC'46 F1 S.V. Oostrum F1 0 - 1 Speler van de week Guus Cornelissen 
S.V. Oostrum F2 Volharding F5G 1 - 1 Speler van de week Daan Kimman 
Merselo F3 S.V. Oostrum F3 0 - 1 Speler van de week Lars Clephas 
Leunen MP1/2 S.V. Oostrum MP1/2 3 - 23 Speler van de week Nick van de Weijse 
S.V. Oostrum MP3/4 SVOC'01 MP1/2 8 - 8 Speler van de week Lars Komen 
     
Programma    
 
zaterdag 14 november 2015    
 
Melderslo A1 S.V. Oostrum A1 14:30  
Melderslo B1 S.V. Oostrum B1 13:30  
ST Sparta'18/Kronenberg B3 S.V. Oostrum B2G 15:15  
S.V. Oostrum C1 Melderslo C1 13:30  
S.V. Oostrum C2G EWC'46 C2G 12:00  
S.V. Oostrum D1G SVOC'01 D1G 9:00  
S.V. Oostrum D2G ST DEV-Arcen/RKDSO D2 11:00  
ST SV United/BVV'27 E1 S.V. Oostrum E1 8:45  
ST Stormvogels'28/HRC'27 E1 - S.V. Oostrum E2 10:00  
SV Venray E9 S.V. Oostrum E3G 8:45  
S.V. Oostrum F1 ST HRC'27/Stormvogels'28 F1 9:30  
H.B.S.V. F5 S.V. Oostrum F2 9:00  
S.V. Oostrum MP1/2  HRC'27 MP1 10:00  
SVEB MP1/2 S.V. Oostrum MP3/4 11:00  
    

 
 
 

 

 



Senioren    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 7 november 2015    
 
S.V. Oostrum Vet. SV United Vet. 2 - 2  
 
zondag 8 november 2015    
 
S.V. Oostrum 1 SIOL 1 0 - 1  
S.V. Oostrum 2 SV United 2 4 - 0  
Kronenberg 2 S.V. Oostrum 3 1 - 2  
FCV Venlo 5 S.V. Oostrum 4 afgelast  
S.V. Oostrum 5 EWC'46 3 0 - 2  
    
Programma    
 
zaterdag 14 november 2015    
 
S.V.O.C. '01 Vet S.V. Oostrum Vet. 15:30  
 
zondag 15 november 2015    
 
Excellent 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
Wittenhorst 6 S.V. Oostrum 2 11:30  
S.V. Oostrum 3 SV Venray 7 9:30 Barry 
S.V. Oostrum 4 TSC'04 4 10:00 Bart 
Vitesse'08 4 S.V. Oostrum 5 10:00  

 

 

 

 

 

Uitslagen: 

Oostrum E1 – De Peelkorf E2  0 -18                                                                                                                                                    
De Horst A2 – Oostrum A1  3 - 4  

Programma: 

Zaterdag  14 november  

Oostrum D1 – United D1  09.00  De Weert Venray                                                                                                     
Oostrum B1 – Lottum B1  10.00  De Weert Venray 

Zondag 15 november 

Quick Up 1 – Oostrum 1  14.15  Meercamp Oeffelt  

 



 

 

 

 

Bent u de 55 gepasseerd en nog geen lid van de KBO?  
 

Lees dan verder: 

 

Er zijn veel goede redenen om lid te worden van de KBO : 

 

Wij pleiten o.a. voor: 

 Een goede en betaalbare gezondheidszorg 
 Uw inkomen, behoud van de AOW, de hoogte daarvan en uw pensioen 
 Voldoende, betaalbare, veilige en voor ouderen geschikte woningen 
 Een goed geregeld, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer 

 

Service o.a.: 

 Informatie en verwijzing 
 Ouderenadvisering 
 Rijbewijskeuring vanaf 75 jaar voor € 30.00 
 Belastingservice 

 

Activiteiten: 

 Er zijn allerlei activiteiten voor leden. Men kan deelnemen aan cursussen, informatiebijeenkomsten 
of aan één van de vele activiteiten op sociaal of recreatief gebied. 

 

Extra voordeeltjes: 

 Het ledenmagazine Nestor en het regioblad De Schakel (10 keer per jaar) 
 Interessante kortingen (via de ledenpas) op o.a. (zorg)verzekeringen, rijbewijskeuring, diverse 

evenementen en beurzen 
 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat 

De contributie bedraagt € 20.00 per jaar.  

Wilt u ook lid worden en gebruik maken van alle voordelen die hieraan verbonden zijn?                         

Vul dan het formulier in en bezorg dit bij het secretariaat. (zie briefhoofd) 



 
 
 
 
 
 

 
 

AANMELDINGSFORMULIER 
Lidmaatschap KBO t.b.v. Ledenadministratie 
 
Persoons/adres/overige gegevens 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
 

HOOFDBEWONER MEDEBEWONER 

NAAM 
 

  

VOORLETTER(S) 
 

  

TUSSENVOEGSEL 
 

  

STRAAT 
 

  

HUISNUMMER 
 

  

POSTCODE 
 

  

WOONPLAATS 
 

  

TELEFOONNUMMER 
 

  

E-MAIL ADRES 
 

  

GESLACHT M/V 
 

  

GEBOORTEDATUM 
 

  

NAAM VERZORGINGSHUIS 
 

  

KAMERNUMMER 
 

  

NAAM AFDELING 
 

OOSTRUM IDEM 

 
 
 
MET INGANG VAN: …………………………………. 
 
 
HANDTEKENING”  …………………………………. 
 



 

INTOCHT                      
SINTERKLAAS 

 
Op zondag 22 november 2015 zal Sinterklaas met zijn pieten om 14.15 

uur aankomen bij het spoor, aan de kant van het 
oude rangeerterrein. 
 
Na ontvangst gaan we samen met de harmonie naar d’n Oesterham om 
het feest voort te zetten.  
Ouders, willen jullie ervoor zorgen dat de Sint  
de naam van uw kind goed kan lezen?  
 
Voor iedereen een fijn Sinterklaasfeest  
“Het Decembercomité”  





 
 
 
Hoort wie klopt daar… 
 
Dat op 22 november Sinterklaas uit de trein stapt op station Venray-Oostrum staat als een paal 
boven water. Maar wie er als trouwe vriend met hem is meegereisd vanuit Spanje is voor ons nog 
een vraagteken. Steekt Stroopwafel Piet, Regenboog Piet, Roetvegen Piet of toch gewoon Zwarte 
Piet zijn hoofd uit de deur? Een vraag die zo ongeveer heel Nederland bezighoudt, waar elke 
gemeente stelling in neemt en waar elk Sinterklaas comité een mening over heeft.... behalve in 
Oostrum. In ons dorpje lijkt deze discussie helemaal niet te spelen. Of hebben de Spitsbroeders 
onder een steen gelegen en is deze vraag wel degelijk gesteld? 
 
Wij weten het niet en eigenlijk maakt het ons ook niks uit. We vinden het prima als die vraag niet is 
gesteld. Volgens ons zou de belangrijke eerste vraag moeten zijn: moeten we deze discussie 
überhaupt wel voeren? Is dit een onderwerp dat onze aandacht verdient? 
Nee, zeggen wij. Laat Zwarte Piet, samen met zijn mattie Sinterklaas, lekker vanuit Spanje onze kant 
opkomen zonder ellenlange discussie vooraf. Gewoon volgens de traditie zwart, inclusief pofbroek en 
hoed met veer. Dat is zoals we het in Nederland gewoon zijn en zoals het Sinterklaas feest al 
decennia lang wordt gevierd. De Goedheiligman komt met zijn paard over de daken, Piet neemt de 
zak met cadeautjes mee en brengt deze door de schoorsteen naar binnen. Basta. 
 
Zwarte Piet racistisch? Blanke machthebber versus zwarte knecht? Deze zienswijze is sinds het 
midden van de 19e eeuw al dusdanig verandert dat van een racistische ondertoon al lang geen sprake 
meer is. Niemand, uitzonderingen daargelaten, viert het Sinterklaas feest vanuit extreem rechtse 
gedachtes. Dus waarom de discussie voeren als er geen reden voor is? Of in snelle managers taal: 
geen rootcause. De vraag stellen is hem waarschijnlijk beantwoorden. 
 
Want zeg nou zelf, Zwarte Piet is door de jaren heen getransformeerd tot een held. Niet meer de 
boeman met roe, maar de grappige en lenige jonge vriend die ook nog eens de cadeautjes en het 
snoep mag uitdelen. Elk kind wil toch Zwarte Piet zijn? Een kind dat Sinterklaas wil zijn is toch een 
beetje sneu. De traditie van het vieren van Sinterklaas is een uniek stukje Nederlandse cultuur. Het 
zorgt voor het samenkomen van gezinnen en families, voor gezellige avondjes en opgewonden, blije 
kinderen. Zorg dat deze traditie behouden blijft en niet gebruikt wordt voor het uitvechten van een 
discussie die geen doel dient. Met andere woorden zorg ervoor dat de hele discussie rondom Zwarte 
Piet geen onderwerp wordt in Oostrum. 
 
De Spitsbroeders willen geen verhitte gesprekken horen op verjaardagen of in de kroeg over waarom 
wel of geen Zwarte Piet. Ook willen wij onze kinderen niet uitleggen waarom de Pieten nu ineens 
geel, blauw en rood zijn en over een paar jaar ook niet waarom Sinterklaas juist weer zwart is 
geworden en borsten heeft. Wij willen gezellig met het gezin Sinterklaas vieren, omdat we het een 
mooie traditie vinden en we goede tradities graag in stand houden. Dat is hoe cultuur ontstaat en dat 
is een van de dingen waardoor een samenleving samenhang krijgt. 
 
En daarnaast is een zwarte Piet natuurlijk ook dé manier om te voorkomen dat onze kleine apen Piet 
herkennen als de buurjongen.... succes met dichten! 
 
Hojje wor! 
 
Spitsbroeders 
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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.  

 
 


