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Met deze week:

Hét blad van, voor en door Oostrum!

48e JAARGANG - WEEK 10 - 5 MAART 2020

- Import/export met John van Cuijk

- Een heerlijk recept in ‘Âlde wievensoep’

- Nieuwe rubriek van Joep Van Goch

- De historie van Oostrum in ‘Âld Aostrum’

En veel meer!

OOK DE OW! ONTVANGEN?

Financiele zaken & abonnementen:
R. Arts - 06-51269958 - financieel.weekblad@dorpsraadoostrum.nl
Bezorgklachten Periodiek: 0478-582877 



 
 

 

 

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. 

0900 – 8818  
Bij een melding van vernieling                                         

of overlast dan kunt u  zich wenden tot de wijkagenten 
van de Politie Venray-Oost      

 

Esther Kessels, (esther.kessels@politie.nl)              

Harry van der Kruijs,                                        
Peter Wefels en Esther van Lee 

                                                                                                                                                                                 

 Bereikbaar via  

GEEN SPOED, WEL POLITIE ?                                        

0900 – 8844 
Meldingsformulier: www.politie.nl 

Email: wijkagenten-venray-oost.venray-gennep@politie.nl 
 

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

zoals b.v. Losliggende stoeptegels, gevaarlijke                     
obstakels e.d. met de: 

GEMEENTE VENRAY       

523333 

WEEKENDDIENSTEN                                                                     
HUISARTSEN & APOTHEEK 

MELDINGEN                                                                     
AMBULANCE-POLITIE                                                           
GEMEENTE VENRAY 
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8 maart 22 maart 5 april 19 april 3 mei 
17 mei 7 juni 21 juni 5 juli 

   Zaterdag   7 Maart 09.00 - 12.00 
                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

7 mrt. 09.00u. Inzamelen oud papier
7 mrt. 10.00-12.00u. Inleveren spullen           
   rommelmarkt
8 mrt. 11.00-13.00u. Rommelmarkt
9 mrt. 20.00u. Repetitie orkest
11 mrt. 19.00u. Repetitie Hit-it
11 mrt. 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

21 mrt. Inzamelen oud papier
21 mrt. Potgrondaktie
28/29 mrt. Solistenfestival in Castenray
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Zondag 8 maart  9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Herenkoor)    

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

Dinsdag 10 maart 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor) 

 Zie ook de website van de parochie Oostrum: www.parochieoostrum.nl   
                                                       
 Tel.nr. van pastoor B. Clemens, Hoenderstraat 16, 5855 AH Well, is 0478-501202.   

 In verband met tijdige publicatie in het Oostrum’s Weekblad en Peel en Maas  
 dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 08.00 uur op te geven bij vicevoorzitter
 Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  0478-584031, josdebeer47@gmail.com    



4

   Aan alle leden, 
Namens het bestuur nodig ik u uit op onze jubileum jaarvergadering die gehouden wordt op  

woensdag 18 maart om 10:00 uur in D’n Oesterham te Oostrum 

Agenda 
1. Opening door de voorzitter 

 

2. Notulen vorige vergadering d.d. 19 maart 2019 
 

3. Jaarverslag boekjaar 2019 
 

4. Financieel verslag 2019 
 

5. Verslag kascommissie: benoeming nieuw lid kascommissie 
 

6. Mededelingen vanuit het bestuur   
 

7. Groenploeg 
 

 
8. Vaststelling jaarprogramma 2020 

 

 
9. Benoeming (nieuwe) bestuursleden  

       aftredend en herkiesbaar:                                                                                                                                                                                                                                                                               

Wim van Delft 
Els Hermsen 
Gerry Daniels 
Eventuele kandidaten kunnen zich melden t/m 13 maart  
 

Evt. stemming en benoeming 

10. Rondvraag 
 

11. Sluiting door de voorzitter 
 

 
Tot ziens op 18 maart 2020 

Het financieel verslag 2019, de notulen van 19 maart 2019 en het jaarverslag van 2019 liggen ter inzage op de tafels. 
Voorafgaand aan de vergadering kunt u deze inzien, de zaal is vanaf 10.00u open. 

Ellie Jeucken, secretaris 



De agenda en bijlagen ontvangt u van tevoren per mail. Voor degenen die geen mailadres hebben zal de agenda 
in het Oostrums Weekblad vermeld worden. Tevens zal deze agenda met de notulen van de vorige vergadering, 
jaarverslag 2019 en de financiële stukken ter inzage voor de vergadering op de tafels worden gelegd.                                 
De zaal is om 10:00 uur open 
 

Ellie Jeucken, secretaris                                               
 

 Jaarvergadering / 60 jarig bestaan KBO Oostrum  
 

Beste leden, 

Graag nodigen wij u uit voor onze  jaarvergadering met een feestelijk tintje op 
                      
woensdag 18 maart 10.00 uur in de Oesterham 

  
KBO Oostrum bestaat dit jaar 60 jaar en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.                                                                                                                                                          
 
10:00 uur   Ontvangst leden 

10:30 uur   Aanvang jaarvergadering + toast op 60-jarig bestaan                                             

11:15 uur   Pauze: koffie met lekkernij 

11.30 uur   Vervolg jaarvergadering 

12:15 uur   Lunchbuffet 

14:00 uur   Optreden Henk Deters o.b.v. Maartje Smedts                                       

14:45 uur   Pauze met drankje 

15:15 uur   Tweede deel optreden Henk Deters  

±16:15 uur Afsluiting jubileum jaarvergadering 

 
i.v.m. de organisatie is opgave noodzakelijk, ook vragen wij een borg van  €5,-- 
Bij binnenkomst krijgt u het bedrag terug, of bij tijdige afmelding wordt dit bedrag aan u terug gegeven. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Naam………………………………………………………………meld(t)(en) zich aan voor de jubileumvergadering. 
 
Aantal personen………………..          en borg  € ………..     bijgesloten (€ 5,--per persoon) 
 
Graag inleveren vóór 6 maart bij Gerry Daniels, Randenrade 41 
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info@vande-mortel.nl
www.vande-mortel.nl

V E R Z E K E R I N G E N   |   H Y P O T H E K E N   |   R E G I O B A N K

I N  E L K E  F A S E  V A N  J E  L E V E N

“Is ons huis nog betaalbaar, als een van ons komt te overlijden?”

“Ik heb mijn droomhuis gevonden! En nu?”        “Heb ik spaargeld nodig bij het kopen van een huis?”

In ieder geval hypotheekadvies

 



                               

BEWEGEN en  CREA 
 
maandag 9 maart  crea-middag met een half uurtje bewegen op muziek. 
 
13.30 uur – 14.00 uur: bewegen op muziek o.l.v. Els Hermsen 
14.15 uur – 16.15 uur: hartjes maken o.l.v. Greet Bonte ( zij zorgt ook voor de materialen ) 
  

  Aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden     
 
Dames én heren die niet komen knutselen, zijn uiteraard ook om 13.30 uur welkom.           
 

Tenslotte:   

BEWEGEN IS GEZOND EN GOED VOOR IEDEREEN! 

                               

                                   

  Dinsdag 10 maart 14.00u  gaan we weer…. 

 

Graag tot dan! 

 

 
 
 
Hulp bij het invullen van belastingformulieren 
 
De belastingservice van de KBO is bedoeld voor leden van 65 jaar of ouder                                                                                            
met een AOW-uitkering of AOW met een aanvullend pensioen als inkomen. 
 
U kunt nog altijd gebruik maken van deze belastingservice bij, 
Herman van Limbeek, Binnenhof 10   tel.nr. 581198 
 
Deze informatie is ook te vinden op www.kbo-oostrum.nl 

 
                                                                                                                                         

 



 

 

 
 

Dat kan want zaterdag 21 maart 
vanaf 09.30 uur komt SMT weer met 

potgrond langs de deur. 
 

 



  

Joep: 

Ik ben geboren en getogen in Venray aan de Overloonseweg. Eind zestiger jaren verrees een paar honderd 
meter bij ons vandaan een flatgebouw van tien verdiepingen. Zo’n hoog gebouw was een noviteit voor 
Venray en het kreeg dan ook de naam “Hoge Beek". 

St. Anna had hier vier flats gehuurd voor verpleegsters in opleiding. Suus Fransen was er één van. Ik leerde 
haar kennen doordat ze met mijn zus thuis kwam rikken. We trouwden in 1972. In die tijd was het niet 
makkelijk om een woning te vinden. Toenmalig wethouder Grad Schols echter zei: “ Al 29 jaar oud! Dat 
zullen we eens gauw regelen!”. En zo kwamen wij te wonen op de Hoge Beek.  Zesde verdieping, twee 
deuren verwijderd van de flat waar Suus al woonde.       

Mijn broer André woonde in Oostrum en met carnaval hoorde hij van Jan Raeds dat die van plan was een 
nieuw huis te bouwen. Jan had tijd om te bouwen, wij hadden tijd om te sparen en zo gebeurde het dat we 
in 1973 verhuisden naar Watermolenstraat 8, waar we nu nog wonen. In 1973 hield bij dat huis de verharde 
weg op; er liep een zandpad verder naar de watermolen. Daar was de beekbedding nog te zien maar er 
stroomde al geen water meer door. De oude Mariaschool stond nog aan het Dorpsplein en de school had 
een noodlokaal tegenover ons huis. Onze kinderen groeiden hier op en vlogen uit. Noortje naar den Bosch, 
Natasja naar Venray en Toon is Oostrum trouw gebleven.   

In de 80er jaren heb ik op de carnavalszitting enkele keren in de buut gestaan. De buut van de Chinees Woep 
Sjeng was echt lachen. “Den zaal den gông” zoals een van de toppers van toen placht te zeggen. 
Tegenwoordig zou dit niet kunnen en zou ik wegens discriminatie aan de schandpaal worden genageld. We 
doen nu niet meer mee met carnaval, laten dit over aan de jeugd. En natuurlijk aan ieder ander die er plezier 
aan beleeft.   
                                                                                                                                                                                                                                                                         
In 1986 en 1987  zocht ik (oudere) mensen op en verzamelde foto’s van vroeger. Daarvan maakte ik met de 
camera reproducties en zo kwam in 1987 het boek “oud Oostrum op de foto” uit. Tien jaar later was het 
digitale tijdperk al aangebroken. Foto’s uit de periode globaal genomen van 1940 tot 1970 heb ik op diskette 
aangeleverd en zo kwam in 1997 het tweede fotoboek uit.    
                                                        
In 2004 was ik medeoprichter van de Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland. Na vijf jaar heb ik de 
voorzittershamer neergelegd om meer tijd te krijgen voor andere hobby's, zoals biljarten.                                                                    
In 2007 vernam ik van onze Toon dat het Podium in Venray het daar staande biljart wilde vervangen voor 
een poolbiljart. Ik tipte de KBO en die zorgde dat dat biljart naar de Watermolen kwam. Toen een paar jaar 
geleden het biljart naar boven werd verplaatst gingen de wedstrijdbiljarters voor competitie naar Back in 
Time. We zijn nu met een clubje van 11 man dat op woensdag- en donderdagochtend in de Watermolen een 
partijtje kan spelen. 

Suus gaat al jarenlang met een clubje dames op woensdagavond volleyen. Gewoon recreatief een partijtje 
tegen elkaar spelen. Al weer meer dan twintig jaar geleden werd ik gevraagd om het groepje te coachen. 
Met plezier doe ik dat vandaag nog steeds. (We kunnen nog wel enkele nieuwe leden gebruiken.)                                                                                                

 

Binnenkort gaat in OW! de nieuwe rubriek “Door de 
lens van Joep” van start. Hierin staan  prachtige 
natuurfoto's van onze dorpsgenoot Joep van Goch 
(77) – een fervent hobbyfotograaf – centraal. 
Daarnaast beschikt Joep over veel foto's “uit de 
oude doos”. Ook deze zullen in de vier wekelijkse 
rubriek aan bod kunnen komen. Graag maken we 
eerst kennis met Joep zelf! 

 



 

En ook al meer dan twintig jaar zing ik in Venray bij het wereldkoor A Djambo. Het koor bestaat op dit 
moment uit eenentwintig dames- en vier mannenstemmen.  Repertoire is vooral Afrikaanse muziek. 

Wat de fotografie betreft, mijn interesse daarvoor begon al op 16-jarige leeftijd. Als aspirant 
verpleegkundige kwam ik te werken bij broeder Bonitus in het (inmiddels gesloopte) hoofdgebouw van St. 
Servaas. Hij was geabonneerd op twee fototijdschriften. Daar moest ik de reclamebladen uithalen. Dan 
gingen ze naar de boekbinderij en kwamen uiteindelijk als boek in de bibliotheek terecht. Van broeder 
Bonitus waren meerdere foto’s in die tijdschriften gepubliceerd. 

In die tijd kwam de heer Rooyackers uit Roermond in de Wilhelminazaal judolessen geven. Dat boeide en ik 
werd enthousiast deelnemer. In 1960 was ik een van de medeoprichters van judovereniging Venray. Na de 
judoles een potje biljarten of aan de bar nakaarten met de trainer en enkele stamgasten. Daar trof ik ook 
een drietal enthousiaste amateurfotografen. Al gauw had ik een donkere kamer en drukte zelf foto’s af tot 
wel 50 bij 60 centimeter. Meer dan twintig jaar was ik lid van fotoclub Venray. Maar zwart/wit fotografie 
ging plaatsmaken voor kleurenfotografie. Dat bemoeilijkte het donkere kamer werk en was ook prijzig. Mijn 
interesse verdween en fotografie kwam op een laag pitje. 

Een nieuwe passie diende zich aan in 1989 toen ik startte als bonsaibeginner. Vier jaar later begon ik  met 
enkele andere enthousiastelingen met het houden van bonsaibijeenkomsten in het jeugdgebouw aan de 
Wittevrouwenstraat. Nu heb ik een mooie collectie en beleef daar veel plezier aan.   

Ik heb gewerkt als psychomotorisch therapeut op het Vincent van Gogh instituut. In 2002 kon ik met 
vervroegd pensioen. Het digitale tijdperk was inmiddels aangebroken en ik kocht ik mijn eerste digitale 
camera bij de Aldi. Veel vrije tijd, een cursus Photoshop van Toon den Brok en een abonnement op het 
tijdschrift  ZOOM  hebben de liefde voor fotografie weer aangewakkerd. 

Vaak trek ik de natuur in. Je kunt me voor dag en dauw al tegenkomen op de Boschhuizen, bij de Leunse 
Paes, de visvijver of bij de Ballonzuil. Mijn voorkeur gaat uit naar het fotograferen van insecten, 
paddenstoelen, planten of bloemen. Ik gaf fotopresentaties bij IVN, meerdere verenigingen en onlangs zelfs 
op school bij mijn kleinzoon Joep. 

Met plezier zal ik Oostrum via OW! laten zien wat mijn camera registreert en erbij vertellen hoe dat tot 
stand kwam. 

Joep van Goch, 21 februari 2020 

 

 



Bouwclub de Karklingels – Aostrum
Seizoen 2019-2020

      

Bedanken de volgende bedrijven die dit voor ons mogelijk hebben gemaakt

cr8las groep:

Allemanscafé:

Friet op Locatie:

Maatschap Verheijen – van Vegchel:

Hooftman Geo Boortechniek:

Ook willen we iedereen bedanken voor de schouderklopjes, ondersteuning                                               
en warme woorden in de afgelopen moeilijke tijd.
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Optocht 2020 
 



  

 

STICHTING HISTORISCHE KRING OOSTRUM EN 
SPRALAND 

 

De Oostrumse watermolen of Campsmolen – deel 1 

Rond 1900 telde de provincie 
Limburg nog 150 watermolens. 
Door het kanaliseren van 
beken, de opkomst van andere 
krachtbronnen (stoom, gas, 
elektriciteit) maar ook door 
schaalvergroting, is het aantal 
watermolens sindsdien fors 
verminderd. In 2018 waren er 
nog ruim 50 over. 

De Oostrumse molen (of 
Campsmolen) behoort tot de 
verdwenen watermolens. Nu resteert alleen nog het molengebouw waarin zich de 
maalinrichting en wat opslag van koren en meel bevond 

Oorkonde uit 1451 
De Oostrumse beek kwam aanvankelijk vanuit Leunen ter hoogte van het huidige 
treinstation Oostrum binnen. De beek liep vóór de watermolen langs, dus aan de zijde waar 
nu de twee leilinden staan, vervolgde zijn weg over de huidige Randenrade en stroomde dan 
via Geijsteren naar de Maas. 

De oudste vermelding van deze watermolen vinden we in een oorkonde uit 1451 uit het 
schepenbankarchief van Oostrum. De molen is dan waarschijnlijk in bezit van de Heer van 
Geysteren en Oostrum, woonachtig op kasteel Geysteren. 

In 1732 werd de watermolen met boerderij en weiland aangekocht door het klooster 
Bethlehem voor 1350 gulden. Andries Poels was de verkoper. Wanneer hij de molen en 
omgeving in het bezit kreeg is onbekend. Het klooster werd gesticht door Jan van 
Broeckhuysen (o.a. Heer van Geysteren en Oostrum) en lag waar nu de Kloosterstraat en 
Asselberghstraat zijn. 

 

 

De Oostrumse watermolen in 2019 



 

 
 
 
 
 
 
 
Schattingsrapport 
In de Franse tijd (1794-1814) werd de molen verpacht door de Franse overheid, die de 
kloosters ontmantelde,  dus ook klooster Bethlehem. Het klooster werd in 1806 door de 
Fransen verkocht en vervolgens door de koper afgebroken. De molen werd daarna opnieuw 
verpacht aan ene Gerard Grafs. Uit een schattingsrapport, bij die tweede verpachting 
opgemaakt, blijkt dat de molen toen een groot waterrad, een as, een kamrad, een steenrad 
en twee molenstenen had. Ook wordt vermeld dat het bouwwerk 50 m2 groot was en de 
Oostrumse beek in de zomer onvoldoende water toevoerde om permanent te kunnen 
malen. Er volgden nog enkele kortdurende verpachtingen o.a. aan Gerard Lensen en Jan 
Jansen. Deze laatste was op dat moment ook pachter van de Rosmolen. 

Campsmolen 
In 1822 kocht Peter Camps, 
afkomstig uit Venray, de 
watermolen, boerderij en 
omliggende gronden. Na zijn 
overlijden ging de molen over op 
zijn zoon Johannes en vervolgens op 
zijn kinderen en kleinkinderen. 
Enkele leden van deze familie 
Camps waren naast landbouwer, 
schaapskuddehouder en molenaar, 
ook tientallen jaren raadslid in de 
gemeente Venray. De molen bleef 
ruim 150 jaar in deze familie. 
Daarom kreeg de molen toen in de      
volksmond de naam Campsmolen. 

 

Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland 
samensteller Piet Rongen 

Volgende week het vervolg van de historie van de watermolen. 

 

De Campsmolen rond 1910 
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vrijheid en verdraagzaamheid
rondom een tbs kliniek

theater in de Rooyse Wissel

8 tot en met 26 maart
reserveringen en info: theater.derooysewissel.nl 



FPC de Rooyse Wissel | Wanssumseweg 12A | 5807 EA Oostrum | T (0478) 635 200 | theater.derooysewissel.nl

‘Samenleven‘ is een confrontatie en een ontmoeting tussen 
de samenleving en een tbs kliniek. Vanuit het perspectief van 
patiënten, medewerkers, slachto�ers en omwonenden 
wordt belicht wat terugkeer in de samenleving oproept. 
Staat de samenleving wel open voor een tbs-patiënt? En wat 
als er iets mis gaat?

Een voorstelling over de zin van behandelen, over de angst 
voor herhaling en over vooroordelen en incidenten die 
samenleven in de weg staan. Een voorstelling die verbindt, 
betrokken maakt en aan het denken zet.

De voorstelling wordt in de kliniek, gespeeld door 
medewerkers, patiënten en omwonenden van forensisch 
psychiatrisch centrum de Rooyse Wissel. Regisseur Jos 
Spijkers tekende voor het script en de regie en realiseerde 
samen met de medewerkers en patiënten een zeer 
professionele voorstelling die niemand onberoerd laat.

Een ervaring die u mee moet maken! De Rooyse Wissel 
organiseert twaalf voorstellingen in de kliniek. We nodigen u 
van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

De voorstelling duurt anderhalf uur. Na afloop van de 
voorstelling is er gelegenheid om met elkaar en de acteurs 
na te praten over wat samenleven van ons vraagt.

Meer informatie over een voorstelling en een impressie van 
de eerdere uitvoeringen vindt u op theater.derooysewissel.nl.



Na 5 jaar opnieuw een theatervoorstelling in de Rooyse Wissel 
 
In 2015 heeft de Rooyse Wissel het intrigerende stuk ‘van kwaad tot erger’ opgevoerd, gespeeld 
door patiënten en medewerkers. Na het succes van dit stuk, zal er in maart 2020 een nieuwe 
voorstelling worden opgevoerd door patiënten, medewerkers én omwonenden:                       
‘Samenleven’ Vrijheid en verdraagzaamheid rondom een tbs kliniek. 
 

Waar gaat het stuk over? 
'Samenleven' is een confrontatie en een ontmoeting tussen de samenleving en een tbs kliniek. Vanuit het perspectief 
van patiënten, medewerkers, slachtoffers en omwonenden wordt belicht wat terugkeer in de samenleving oproept. 
Staat de samenleving wel open voor een tbs-patiënt? En wat als er iets mis gaat? 
 

Een voorstelling over de zin van behandelen, over de angst voor herhaling en over vooroordelen en incidenten die 
samenleven in de weg staan. Een voorstelling die verbindt, betrokken maakt en aan het denken zet. 
 

Jos Spijkers is de regisseur 
De voorstelling wordt in de kliniek, gespeeld door medewerkers, patiënten en omwonenden van de Rooyse Wissel. 
Regisseur Jos Spijkers tekende voor het script en de regie en realiseerde samen met de medewerkers en patiënten een 
zeer professionele voorstelling die niemand onberoerd laat. 
 

Een ervaring die u mee moet maken! De Rooyse Wissel organiseert tussen 8 en 26 maart twaalf voorstellingen                                     
in de kliniek. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 
 

De voorstelling duurt ongeveer anderhalf uur. Na afloop van de voorstelling is er gelegenheid om met elkaar en de 
acteurs na te praten over wat samenleven van ons vraagt. 
 

Inschrijven? 

Dat kan via theater.derooysewissel.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de voorstelling en een impressie van de 
eerdere uitvoeringen. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.  
 
 

 
 
 

          De Huismuis,                                                                                                
extra aandacht voor taal 

 
De Huismuis is voor ouders én kinderen van 4 t/m 12 jaar die op een leuke en speelse 
manier bezig willen zijn met taal. Vanaf 4 maart kunnen basisschoolleerlingen met hun ouders elke woensdag van 14.00 
tot 15.30 uur naar de Bibliotheek in Venray komen.  
Via een variërend aanbod in activiteiten wordt op een leuke en leerzame manier aandacht besteed aan taal.  
Voor meer info kun je contact opnemen met Synthese via 0478 517300 of je loopt binnen bij de Bibliotheek in Venray. 

 
De Huismuis is een initiatief van Synthese in samenwerking met BiblioNu en Gezinscoach Venray. 
 

 
 
 

ALZHEIMER CAFÉ VENRAY 
Maandag  9 maart 2020 
Inloop 19.00 uur 
Aanvang 19.30 uur 

 
Thema: Wat is dementie, en welke vormen van dementie zijn er? 
 

Gastspreker: Petra Zwager, Specialist ouderengeneeskunde 
 

Petra Zwager geeft uitleg over dementie en de meest voorkomende vormen van dementie. 
 

Lokatie: de Kemphaan, Kennedyplein 1 Venray 
Avondcoördinator: Joke Halmans joke.halmans@gmail.com/06-53730515 
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EEN MOOIE 
HERINNERING 
IS ZOVEEL 
WAARD
Een liefdevol en persoonlijk 

afscheid helpt je om met fijne 

herinneringen verder te leven.

Briensveld uitvaartverzorging 

luistert, denkt mee en verzorgt 

de uitvaart die bij de overledene, 

familie en vrienden past.

Brienshoekweg 6, Leunen

www.briensveld.nl

Bel 24/7  

0478-515221

Fysiotherapie

Wij zijn gespecialiseerd in:
• Manueel therapie
• Sportfysiotherapie 
• Geriatriefysiotherapie
• Oncologie
• Oedeemtherapie (lymfedrainage)
• McKenzie therapie
•  Hoofdpijnbehandeling 

Watson Headache® 
Approach

• Handtherapie
• Neurologie / NDT
• Parkinson
• COPD
• Kinesiotaping
• Claudicatio Intermittens   

(etalagebenen)

Bel of mail gerust om 
een afspraak te plannen

Mgr. Hanssenstraat 20 
5807 BD Oostrum

0478 855 925
info@vita-compleet.nl
www.vita-compleet.nlClaudicatio Intermittens   

Bel of mail gerust om 
een afspraak te plannen

Mgr. Hanssenstraat 20 
5807 BD Oostrum

info@vita-compleet.nl
www.vita-compleet.nl

O N D E R D E E L  V A N  V I T A  C O M P L E E T



Kruuswoordpuzzel 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

HORIZONTAAL  
3. Pláts um te schule 
5. Ge mákt d’r stampot van 
6. Òphitse, ánzette tot 
7. Koosnaam vur      
moēder/mam. 
8. Verderòp. 
11. Klaen iensect mit 3 lichaamsdieële en 6 
puuët. 
12. Kieskauwer, die mit lánge tând ét. 
13. Iemnes d’n graej jat. 
 
VERTICAAL 
1.Ienstaeke van de aerme ien de mòwwe 
van en hemd, kliëd, jas. 
2. Ònzin, nonsens: ònsamehángend 
praote. 
4. Megje of vrow die zoēr kiekt. 
8. Òpslagpláts nevve en huus. 
9. Ânder woord vur glijbaan. 
10. Ovvervloedig, ruum 
13. Alcoholische draank 
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UW MOBILITEITSPARTNER  BLITTERSWIJCK 

OUDE HEERWEG 23  BLITTERSWIJCK   T 0478 532 444  E INFO@WEJEBE.NL   WWW.WEJEBE.NL

AUTO
STERK IN ELK MERK!

 ONDERHOUD 
APK 

OCCASIONS 
REPARATIE

SCHADEHERSTEL
LEASING

WASSERETTE
BROMMOBIELEN

Rommelmarkt. 

A.S.   Zondag   08 maart 2020.  
Oesterham Oostrum 

Aanvang:  11.00 uur. (sluiting 13.00 uur ) 

Heeft u nog oude spullen die  niet meer nodig Zijn??:  

Wij verkopen deze en met de opbrengst steunt U  :         

SMT Oostrum. 

U kunt uw spullen brengen op: 

Zaterdag 07 maart: van 10.00 uur tot 12.00 uur.                                   

P.S. Alle overgebleven spullen gaan zoveel als mogelijk naar goede doelen. 



 

John van Cuijk – Leiden 
 
John (48) reageert enthousiast wanneer hij voor deze rubriek wordt benaderd. Met plezier geeft 
hij een kijkje in zijn leven van vandaag de dag. 
 

John: “Ik ben in 1971 geboren in het ziekenhuis van Venray en opgegroeid in Oostrum. Ik heb 
goede herinneringen aan mijn jeugd in Oostrum. Van mijn 12e tot mijn 16e woonde ik door-de-
weeks op een schippersinternaat in Mook.” Daarna is John gaan varen. Hij was 24 toen hij voor 
zijn Ina, met wie hij al weer heel wat jaartjes gelukkig getrouwd is, naar Katwijk aan de Rijn in het 
westen van ons land verhuisde. “In het begin was het zeker wennen, van vrijgezel naar het 
gezinsleven. Aan de omgeving wennen ging snel. Dicht bij de zee wonen is geen straf”.  

John werkte toen nog in de binnenvaart en zat om de week aan boord en aan wal. Nu werkt hij als 
nautisch verkeersleider in de haven van Scheveningen. Hij mist zijn vrienden van vroeger en die 
zoekt hij met Ina zo nu en dan op, maar ooit zelf weer in Oostrum wonen, dat zit er niet in. “Op 
bezoek gaan in Oostrum voelt vertrouwd maar het is niet zoals thuiskomen. We wonen nu in 
Leiden, wat een mooie, leuke stad is. Ik ben volledig gewend.” 

Hun 3 kinderen en de 2 kleinkinderen wonen in de buurt. De 2 honden, kat en hun boot maken 
het plaatje compleet. Bij mooi weer varen ze graag door de Leidense grachten. “Voor mijn gevoel 
is het leven hier rustiger. Maar dat komt misschien omdat wij geen verenigingsleven hebben en ik 
onregelmatig werk.” 
Tot slot meldt John dat het Limburgse toch niet helemaal uit hem is verdwenen. “Onze kinderen 
verstaan plat, ik vloek in het plat en tellen doe ik ook in het plat”. Plannen voor later heeft hij niet 
specifiek. Een mannetje van 80? Ja, dat hoopt John wel te worden. Maar wat Ina en hij dan doen 
en waar ze zich bevinden, daar heeft hij nu geen beeld bij. “Wij leven met de dag”. 
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Wij helpen u graag 
om naar tevredenheid gebruik te kunnen maken 
van het glasvezelnetwerk van GlaswebVenray.

www.GlaswebVenray.nu
info@GlaswebVenray.nu

Vragen over uw abonnement of overstappen binnen GlaswebVenray?

Wij helpen u graag!

Komende maanden organiseren wij weer op diverse locaties een service informatiebijeenkomst.
Tijdens deze bijeenkomsten zijn de providers ook zoveel mogelijk aanwezig.

U kunt daar terecht met al uw vragen, problemen en klachten over uw abonnement / provider.
Inmiddels leveren er 7 verschillende providers over ons consumentennetwerk.
Na een jaar kunt u probleemloos overstappen naar een andere provider binnen ons netwerk.Na een jaar kunt u probleemloos overstappen naar een andere provider binnen ons netwerk.

Binnenkort zijn wij aanwezig:
Do. 12 maart 18.30 - 20.00 uur  Gemeenschapshuis de Zandhoek,  
                     Sint Leonardusweg, 5861BR  Wanssum

Ma. 23 maart 18.30 - 20.00 uur  Gemeenschapshuis Blitterswijck, in de Huuskamer
                     Plein 4, 5863 AT  Blitterswijck

        Bus excursie MOODER MAAS vrijdag 8 mei.                                                                         
Vrijdag 8 mei staat er voor leden én niet leden een excursie per bus naar Mooder Maas op de planning. 
 

13.30u.  Start in de Watermolen waar onder het genot van een kopje koffie/thee de ons 
begeleidende gids tekst en uitleg zal geven, om vervolgens met de bus langs alle 
bezienswaardigheden van het project te rijden. 

 
De eigen bijdrage bedraagt € 8,--   per persoon  voor leden 
                                                 € 10,--  per persoon voor niet leden 
 
Voor deze activiteit is een minimum aantal personen noodzakelijk, vandaar deze vroege opgave. 

 

 
 
Wordt het minimale aantal deelnemers niet gehaald, kan de excursie helaas niet doorgaan. 
 
U kunt zich opgeven via onderstaande strook. 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Opgave Mooder Maas 
 
Naam………………………………………………………….meld(t)(en) zich aan en zijn wel / geen lid 
 
adres…………………………………………………………… 
 
Telefoonnr.…………………………………………………             
 
Aantal personen…………… en bedrag  € ………………   bijgesloten  (lid €8,-- en geen lid €10,--) 
 
 

Strookje plus het geld a.u.b.. voor 4 april in een gesloten envelop inleveren bij; 
  

Jan Kreutz  Wester Thienweg 17 
of 

Ellie Jeucken, Binnenhof 5 
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PPrriinnss  TToomm  dd’’nn  UUrrssttee,,  AAddjjuuddaannttee  PPiieetteerr  eenn  BBjjoorrnn,,  NNaarr  WWiillccoo,,  
VVoorrsstt  BBaarrtt,,  JJeeuuggddpprriinnss  JJaann  dd’’nn  VViieeffddee,,  JJeeuuggddvvoorrsstt  GGiieell,,    

JJeeuuggddnnaarr  WWoouutt,,  RRaaoodd  vvaann  EElllluuff,,  JJeeuuggddrraaoodd,,  JJeeuuggddkkeemmmmiissssiiee                                  
eenn  uutt  BBeessttuuuurr  vvaann  CC..VV..  ““DDee  KKaarrkklliinnggeellss””  wwiillllee  iieeddeerriieeëënn  hhiieeëëll  

hhaarrtteelluukk  bbeeddaannkkee  vvuurr  eennnnee  sscchhôônnnnee  VVaasstteellaaoovveenndd  22002200!!  
  
  

SSppeecciiaallee  ddaannkk  aann  ddee  WWaaggeebbòòwwwweerrss,,  AAoossttrruummssee  hhoorreeccaa,,  AAaacchhtt  
vvuurr  EElllluuff,,  ddee  RRookkkkeerrss,,  ddee  SSnnöörrkkeess,,  JJooeekksskkaappeell  UUtt  GGöött,,  ddee  

HHeerrmmeenneeeejj,,  PPaassttooeeëërr  CClleemmeennss,,  MMiilllleenniiuumm  SSoouunndd,,  aall  ooss  aaeeggee  DDJJ’’ss  
bbeeeejj  ddee  jjeeuuggddbbaallss,,  ppeeuutteerrbbaallss  eenn  iieenn  ddee  OOeesstteerrhhaamm,,  ffoottooggrraaffeenn  

BBeenn  eenn  LLoottttee  KKaammpphhuuiiss,,  TToonn  AArrttss,,  AAnnnneett  JJeeuucckkeenn  eenn    
RRiittaa  KKuueenneenn,,  vveerrddeerr  aallllee  aarrttiieessttee,,  BBeeddaannkktt!!  

  
  

EEnn  nneettuuuurrlleekk  aallllee  mmeeeennssee  ddiiee  mmiittggeewwaaeerrkktt  hheebbbbee  ooff  aannwweezziigg  wwaarree  
bbììjj  ddee  aakkttiieevviitteeiittee,,  wweenntt  zzoonnddeerr  óólllliiee  wwaass  dd’’rr  ggèènn  ffiieeëësstt  ggeewwiisstt..  

WWeeeejj  hheebbbbee  ggeennoottee  vvaann  ‘‘nn  mmoojjjjee  VVaasseellaaoovveenndd!!  

  
  

AAoossttrruumm  bbeeddaannkktt!!!!!!  



 
 

 
 

Zoērvlejs 
 
Boodschappen (4 personen) 
150 ml rode wijnazijn 
3 gedroogde laurierblaadjes 
3 kruidnagels 
750 g runderlappen 
3 uien 
30 g ongezouten roomboter 
4 plakken ontbijtkoek 
3 el rinse appelstroop 
 
Bereidingswijze 
Meng de azijn, laurier, kruidnagels , 300 ml water, peper en zout tot een marinade. Snijd het vlees in grote 
stukken en leg erin. Laat het vlees afgedekt 24 uur marineren in de koelkast. Neem het vlees uit de 
marinade, laat uitlekken en dep droog. Bewaar de marinade. Snijd ondertussen de uien in halve ringen. 
Vervolgens: verhit 1/3 boter in een braadpan. Bak het vlees 3 min. rondom aan. Voeg de marinade toe. 
Verhit de rest van de boter in een koekenpan en bak de ui lichtbruin. Doe bij het vlees. Laat met de deksel 
op de pan 2 uur op laag vuur sudderen. Schep regelmatig het schuim eraf. Als laatste verkruimel je de 
ontbijtkoek en voeg toe aan het vlees als het zacht en gaar is. Roer tot een gladde saus. Voeg stroop, 
peper en zout toe naar smaak. 

 

TIGGESWORRIG 



SVO   VOETBAL 
 
Jeugd    
 
Uitslag    
zaterdag 29 februari 2020    
SV Venray JO15-4 S.V. Oostrum JO15-1 7-1  
Overige wedstrijden afgelast    
    
Programma    
zaterdag 7 maart 2020    
FCV-Venlo JO19-2 S.V. Oostrum JO19-1 15:00  
S.V. Oostrum JO17-1G SV Venray JO17-3 14:30  
S.V. Oostrum JO15-1 Heijen JO15-1 13:30  
SJO Helmondia-Mulo JO14-3 S.V. Oostrum JO14-1G 11:00  
MVC'19 JO13-2G S.V. Oostrum JO13-1G 11:00  
S.V. Oostrum JO13-2 ST Meterik/America JO13-1 10:00  
S.V. Oostrum JO11-1 SV Venray JO11-3 09:00  
Wittenhorst JO11-2 S.V. Oostrum JO11-2G 09:00  
IVO JO10-1 S.V. Oostrum JO10-1 10:45  
GFC'33 JO10-2 S.V. Oostrum JO10-2G 10:30  
Wittenhorst JO10-3 S.V. Oostrum JO10-3G 11:30  
SV Venray JO9-4 S.V. Oostrum JO9-1 12:15  
ST Fiducia/Elsendorp JO9-1 S.V. Oostrum JO9-2G 11:00  
S.V. Oostrum JO8-1 MVC'19 JO8-4 11:00  
S.V. Oostrum JO8-2G Wittenhorst JO8-2 11:00  
S.V. Oostrum JO7-1G/JO7-2G S.V. Oostrum JO7-3G/JO7-4G 10:00  
    
Senioren    
 
Uitslag    
zaterdag 29 februari 2020    
Venlosche Boys Vet. S.V. Oostrum Vet. 2-0  
zondag 1 maart 2020    
S.V. Oostrum 1 America 1 afgelast  
S.V. Oostrum 2 VVV'03 3 afgelast  
SV Venray 6 S.V. Oostrum 3 5-1  
S.V. Lottum 3 S.V. Oostrum 4 afgelast  
S.V. Oostrum VR1 SSS'18 VR2 afgelast  
    
Programma    
zaterdag 7 maart 2020    
S.V. Oostrum Vet. Ysstelsteijn Vet. 17:00  
zondag 8 maart 2020    
S.V. Oostrum 1 Heijen 1 14:30 Pupil van de week Vince Vriens 
S.V. Oostrum 2 Wittenhorst 4 12:30  
S.V. Oostrum 3 Wittenhorst 6 10:30  
Sporting S.T. 2 S.V. Oostrum 4 12:00  
 



Redactie adres 
G. Smedts, 
Valkenkampstraat 14 
5807 AN  Oostrum
T 0478 58 46 42
E weekblad@dorpsraadoostrum.nl

Sluiting aan te leveren kopij
Zaterdag 18.00 uur

Bezorgklachten
Periodiek 
T 0478 58 28 77

Kijk voor de Digitale kalender op: www.dorpsraadoostrum.nl/kalender
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MAART  
  
4 Inloopmorgen      KBO
6 Jaarvergadering     TCO
8 Rommelmarkt      SMT
8 Gezellig Zondagmiddag    Servicepunt
9 Bewegen & Crea     KBO
10 Kienen       KBO
11 Inloopmorgen      KBO
11 Muziekmiddag (Geutefiks)    De Zonnebloem
12 Pijnbestrijding      ZijActief
14 Lente toernooi      TCO
16 Computeren/Bewegen    KBO
17 Filmavond in Venray   (ZijActief Roermond)  ZijActief
18 Jaarvergadering (60-jarig bestaan)   KBO
21 Potgrondactie      SMT
22 Gezellig Zondagmiddag    Servicepunt
23 Bewegen & Crea     KBO
24 Quiz       ZijActief
24 Dag van Alleengaanden   (ZijActief Roermond) ZijActief
25 Smakt (3 Dorpen)     KBO
26 Uitwisseling met Sambeek    TCO
29 Lenteconcert (Back in Time)    Aostrumse Zangkompeneej
31 Fietstocht      KBO
  

APRIL  
  
1 Inloopmorgen      KBO
2 TEV (Tennis Event Venray)    TCO
4 Limburgse Vrouwendag   (ZijActief Roermond) ZijActief
4 Uitwisseling met 't Löbke (in Oostrum)  TCO
5 Gezellig Zondagmiddag    Servicepunt
6 Bewegen & Crea     KBO
7 Kienen       KBO 


