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Met deze week:

Hét blad van, voor en door Oostrum!

48e JAARGANG - WEEK 12 - 19 MAART 2020

- Een nieuw recept in ‘Aldewievensoep’

- Ons kent ons met D’n doije hoēk

- Geef de pen door

- Een kijkje bij RIT in ‘Oh zit dat OOZO?’

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 
 

21 mrt. 09.00u. Inzamelen oud papier
21	mrt.	09.30u.	Potgrondakti	e

Agenda
4 apr. Inzamelen oud papier
8 apr.  M4L optreden Stekske Landweert
18 apr. Inzamelen oud papier

     Gezellig Zondagmiddag van 14.00 - 16.00 uur

22 maart 5 april 19 april (De Oesterham)         

3 mei 17 mei 7 juni 21 juni 5 juli 

   Zaterdag  21 Maart 09.00 - 12.00
                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ
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Donderdag 19 maart Feestdag van St.-Jozef: 19.00 uur: heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)  

Zondag 22 maart  In verband met het coronavirus is er géén heilige mis in opdracht van                                                
	 	 	 de	Nederlandse	Bisschoppenconferentie	c.q.	de	Nederlandse	Bisschoppen!	
 
Dinsdag 24 maart 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor) 

Donderdag 26 maart 19.00 uur: 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	OW	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	

         

 

 

 
 

 

Het kabinet heeft samen met het RIVM voor heel Nederland aangescherpte maatregelen aangekondigd. 
Hierin is ook een aantal zaken gezegd over senioren. 

• Vermijd grote groepen. 

• Senioren moeten ook het openbaar vervoer mijden en sociale contacten beperken. 

• Werk zoveel mogelijk thuis. 

In navolging op het advies hebben wij besloten om  ALLE  activiteiten van de KBO stop te zetten tot eind maart 

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 

Bestuur KBO Oostrum 
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        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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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
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Lenteconcert 
 

Aostrumse Zangkompeneej & Bobowaro            
met combo uit Bergeijk 

 

Op zondagmiddag 29 maart verzorgen de Aostrumse Zangkompeneej samen met Bobowaro en hun combo een 

muzikale middag in Back in Time te Oostrum. Beide koren staan onder de muzikale leiding van Kenny Jansen. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

✓ Opening 14:30 uur 

✓ Optreden van de Zangkompeneej 

✓ Pauze 

✓ Optreden Bobowaro met combo 

✓ Pauze 

✓ Gezamenlijk optreden van de Zangkompeneej en Bobowaro 

✓ Sluiting omstreeks 17:00 uur 

 
Er is ook deze keer flink gerepeteerd om dit Lenteconcert tot een succes te maken.                                                                                   

Graag nodigen wij u dan ook uit om hierbij aanwezig te zijn.                                                                                                                           

Wij rekenen op uw komst!! De toegang is gratis.             

       

Bobowaro is een enthousiaste en gezellige zangvereniging uit Bergeijk, opgericht in 1997.                                                                      

Voor de naam Bobowaro is gekozen omdat het eerste lied dat door het koor gezongen werd als titel: BOBOWARO had.  

De doelstelling van het koor is: “Iedereen in Bergeijk en omstreken, ervaren of onervaren, in de gelegenheid stellen om 

in groepsverband te zingen en daarbij een goede balans te vinden tussen enerzijds plezier en persoonlijk kunnen en 

anderzijds samen groeien naar een steeds beter resultaat”. 

De zangvereniging heeft circa 52 leden onderverdeeld in 5 stempartijen.                                                                                                      

Onder leiding van dirigent Kenny Jansen zingt het koor nummers van verschillende genres zoals hedendaagse 

muziek, pop, musicals en wereldmuziek.                                                                                                                                                       

Meerdere keren per jaar brengt het koor een gevarieerd repertoire ten gehore in Bergeijk en omgeving. 

Tijdens hun optredens worden ze extra ondersteund door een combo bestaande uit een drummer, een gitarist en een 

basgitarist, soms uitgebreid met gastmuzikanten. 
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Dat kan want zaterdag 21 maart 
vanaf 09.30 uur komt de harmonie 
weer met potgrond langs de deur. 

 
U kunt de potgrond in zakken van 40 liter 
kopen. Prijs € 4,- per zak (3 voor € 11, -) 

 
----- 

 
Ook is er de mogelijkheid om tussen  

10.00 en 12.00u. potgrond te kopen op de 
parkeerplaats bij Jeuken, Stationsweg 82 
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Knien ien ´t zoēr  
 
Boodschappen (4 personen) 
1 konijn (in stukken) 6 kruidnagels  4-5 plakjes ontbijtkoek  

2 uien  3 laurierblad  2-3  eetlepels appelstroop 

1 prei  2 theelepels zout  4 eetlepels suiker  

1 wortel 1 dl azijn  2 dl rode wijn 

¼ knolselderij 50 gram boter  1 klein potje zilveruitjes  

Allesbinder Peper en zout   

 

Bereidingswijze 
Dag 1 
Uien, prei, wortel en knolselderij schoonmaken en in stukken snijden.  

In grote kom ui, groenten, azijn, kruidnagels, rode wijn, laurierblad, zout en 5 dl water mengen.  

Konijn erdoor scheppen en afgedekt in koelkast ca. 12 uur laten staan. 

 

Dag 2 
Konijn uit marinade nemen en droogdeppen met keukenpapier.  

In braadpan boter verhitten en konijn rondom bruinbakken.  

Marinade (ongezeefd) toevoegen en aan de kook brengen.  

Ontbijtkoek, appelstroop en suiker toevoegen en op laag vuur konijn afgedekt in 45 minuten a 1 uur 

gaar braden.  

Laatste 15 minuten van braadtijd deksel verwijderen, zodat de saus iets kan indikken. 

 

Konijn uit pan nemen en op schaal leggen.  

Saus boven andere pan door zeef schenken.  

Saus aan de kook brengen en op hoog vuur laten indikken tot mooie lichtgebonden saus ontstaat.  

Eventueel saus binden met allesbinder.  

Op het laatste voegt u de zilveruitjes toe aan de saus. 

 

Eet smakelijk! 
 

Ley Heijnen, Cafetaria ‘t Fort  

 

 

Ook een heerlijk recept? Stuur het naar werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 
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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

10



Synthese zoekt vrijwilligers voor ‘De Huismuis’. 
 

Dit is een informeel ontmoetingsmoment om de taalontwikkeling en 

integratie van ouders en kinderen te stimuleren. De Huismuis vindt plaats in 

de Bibliotheek van Venray. De bijeenkomsten zijn op woensdagmiddag van 14.00-15.30 uur. Om de bijeenkomsten goed 

voor te bereiden komen de vrijwilligers om 13.30 uur bij elkaar en wordt er na de bijeenkomst nog geëvalueerd. 
 

Wat vragen wij? 
• Als vrijwilliger bij de Huismuis ben je creatief, gemotiveerd en enthousiast over het werken met ouders en 

kinderen. 

• Je bereidt samen met de andere vrijwilligers de bijeenkomst voor. Hierbij ligt de nadruk op een gevarieerd, 

leerzaam maar vooral interessant en leuk programma voor kinderen in de basisschoolleeftijd. 

• Tijdens de bijeenkomst begeleid je de kinderen en stimuleer je taalontwikkeling op een informele manier. 

• Ouders kunnen met de activiteiten van de kinderen meedoen/helpen of als oudergroep samen in gesprek gaan 

en aan de slag met een eigen activiteit. 

Wat bieden wij? 
• Het team van De Huismuis is gemotiveerd, gezellig en enthousiast. 

• Scholing en bijscholing (desgewenst). 

• Reis- en onkostenvergoeding. 

• WA- en ongevallenverzekering. 

• Vrijwilligerscontract. 

Interesse? 
Lijkt het je leuk om bij te dragen aan de taalontwikkeling van kinderen? 

Neem dan contact op met Moniek Seijkens, m.seijkens@synthese.nl of via 0478-517300. 
 

Hierbij een link naar het (nieuws)bericht in deze publicatie: 
https://synthese.nl/vacatures/vrijwilliger-de-huismuis-informele-taalondersteuning-aan-basisschoolkinderen/ 

 

 
 
 

Hallo ik ben Rens en ik ben 11 jaar oud. Ik zit op voetbal bij SV 
Oostrum. Daar speel ik in de jo-13 1  op het middenveld. Voor de 
rest zit ik op basisschool de Meulebeek in groep 8. Mijn favoriete 
vak op school is gym, daarbij vind ik vooral trefbal en matten 
voetbal leuk. Ik kijk dit jaar nog heel erg uit naar het 
schoolvoetbaltoernooi met de jongens van groep 8. Ik kijk ook 
nog uit naar de musical met heel groep 8. We zijn nu aan het 
kijken welke musical het gaat worden we hebben al een 
voorkeur. Ik hoop nog dat we de laatste maanden het gezellig 
hebben in groep 8. volgend schooljaar ga ik naar het Denderon 
college.  

Nu geef ik de pen door aan: Ilse    

Hallo ik ben Rens en ik ben 11 jaar oud. Ik zit op voetbal bij SV 
Oostrum. Daar speel ik in de jo-13 1  op het middenveld. Voor de 
rest zit ik op basisschool de Meulebeek in groep 8. Mijn favoriete 
vak op school is gym, daarbij vind ik vooral trefbal en matten 
voetbal leuk. Ik kijk dit jaar nog heel erg uit naar het 
schoolvoetbaltoernooi met de jongens van groep 8. Ik kijk ook 
nog uit naar de musical met heel groep 8. We zijn nu aan het 
kijken welke musical het gaat worden we hebben al een 
voorkeur. Ik hoop nog dat we de laatste maanden het gezellig 
hebben in groep 8. volgend schooljaar ga ik naar het Denderon 
college.  

Nu geef ik de pen door aan: Ilse    
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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  I E D E R  G E V A L  L E V E N S W I J Z E R

“Wat zijn mijn spaardoelen? Voor mezelf? En voor mijn kinderen.”

“Op eigen benen en nu?”                                          “Wat is mijn scenario bij overlijden?”

In elke fase van je leven
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PPUUZZZZEELL  
 

• DIKKOP 

• GLAZESNEEJER 

• HOOND 

• INKTPOES 

• KELDERVAERKE 

• KUKE 

• MAESPEL 

• PAOLING STEKELVAERKE 

• ZEKDEMPEL 

• EEKTES 

• HERRING 

• IESBAER 

• KNIEN  

• LEW 

• PAERD 

• ROEPS 

• VUGGELKE 
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27, 28 & 29 

MAART 
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Knien ien ´t zoēr  
 
Boodschappen (4 personen) 
1 konijn (in stukken) 6 kruidnagels  4-5 plakjes ontbijtkoek  

2 uien  3 laurierblad  2-3  eetlepels appelstroop 

1 prei  2 theelepels zout  4 eetlepels suiker  

1 wortel 1 dl azijn  2 dl rode wijn 

¼ knolselderij 50 gram boter  1 klein potje zilveruitjes  

Allesbinder Peper en zout   

 

Bereidingswijze 
Dag 1 
Uien, prei, wortel en knolselderij schoonmaken en in stukken snijden.  

In grote kom ui, groenten, azijn, kruidnagels, rode wijn, laurierblad, zout en 5 dl water mengen.  

Konijn erdoor scheppen en afgedekt in koelkast ca. 12 uur laten staan. 

 

Dag 2 
Konijn uit marinade nemen en droogdeppen met keukenpapier.  

In braadpan boter verhitten en konijn rondom bruinbakken.  

Marinade (ongezeefd) toevoegen en aan de kook brengen.  

Ontbijtkoek, appelstroop en suiker toevoegen en op laag vuur konijn afgedekt in 45 minuten a 1 uur 

gaar braden.  

Laatste 15 minuten van braadtijd deksel verwijderen, zodat de saus iets kan indikken. 

 

Konijn uit pan nemen en op schaal leggen.  

Saus boven andere pan door zeef schenken.  

Saus aan de kook brengen en op hoog vuur laten indikken tot mooie lichtgebonden saus ontstaat.  

Eventueel saus binden met allesbinder.  

Op het laatste voegt u de zilveruitjes toe aan de saus. 

 

Eet smakelijk! 
 

Ley Heijnen, Cafetaria ‘t Fort  

 

 

Ook een heerlijk recept? Stuur het naar werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 
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Oud ijzer actie                             
Zaterdag 18 april 2020 vanaf 9.00 uur zal het oud ijzer weer worden 

opgehaald door leden van SV Oostrum.  

We hopen dat u het oud ijzer weer met grote hoeveelheden                   

aan de straat zet deze ochtend!!!!                                           

Voor grote stukken graag even een mailbericht aan 

Marcel:  mholtackers@kpnmail.nl 

Alvast bedankt namens het bestuur van SV Oostrum 
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Lidmaatschap van de vereniging:  
 
Goed viswater is nooit gratis, maar ...... als lid van "het 
Alvertje" krijgt u waar voor uw geld:  
U hebt verschillende mogelijkheden om alle facetten van de 
hengelsport te beoefenen.  
 
Allereerst onze prachtige vijvercomplex "het Wanssums Ven" 
met 4 mooie vijvers met een grondoppervlak van 16 hectare 
en een wateroppervlak van 8 hectare. Vijver 3 is de 
jeugdvijver en vijver 4 de wedstrijdvijver.                               
Momenteel is een 5e de vijver in aanleg. 
 
Met de VISpas van het Alvertje mag u in het overgrote deel 
van de wateren in heel Nederland vissen.  
Lid worden kan via de site van Het Alvertje 

https://hetalvertje.mijnhengelsportvereniging.nl/                                      

bij Vergunningen. 

 

 

 

Vanwege het Corona-virus  
 

gaat het eetpunt op 1 april NIET door. 
 

       

  De vrijwillige megjes uut de keuken. 

Komen jullie ook spelen,leren en ontdekken bij gastouderopvang: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u opzoek naar opvang voor u kind(eren) voor overdag,                                                              
voor- naschoolse opvang, weekend en vakantie opvang? 

 

Neem vrijblijvend contact op met Sandra Broekman. 
E-mail: het-eekhoorntje@outlook.com 

Voor meer informatie kijk op Facebookpagina: Het Eekhoorntje - Nieuw-bergen 
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Interview met Koen Wijdeven, directeur van RIT bandenservice 

RIT: gecertificeerd servicebedrijf voor vrijwel alle banden 

 

Koen Wijdeven (44) is eigenaar van RIT Bandenservice, dé specialist op het gebied van banden. Met een 

spiksplinternieuw pand aan de Witte Vennenweg als paradepaardje vertelt Koen over zijn passies;  zijn bedrijf én 

andere hobby’s.   

 

Koen woont alweer dertig jaar in Oostrum en heeft een relatie met Carla. Buiten werken houdt hij van 

zaalvoetballen bij ZVCO en lekker eten. Een diner bij driesterrenrestaurant The Fat Duck in Bray (Engeland) staat 

daarom ook hoog op zijn wensenlijstje. Een wens die binnenkort in vervulling gaat. 

  

 

Prachtig pand 

Het nieuwe bedrijfspand van RIT maakt de weg vrij voor groei en efficiency. “Maar de ruimte en het licht maken 

het vooral een prettige plek voor onze medewerkers en klanten”, onderstreept Wijdeven.  

 

Allround bandenservice 

Bij RIT bandenservice staan banden uiteraard centraal. Koen: “Ik zeg altijd: we hebben alle banden, behalve 

fietsbanden. Dus ook een band voor je kruiwagen, caravan of aanhangwagen. Naast het wisselen en opslaan van 

winter- of zomerbanden kun je bij ons terecht voor de jaarlijkse APK keuring en auto-onderhoud van alle merken 

auto’s.” 
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Blijven uitbreiden 

In 1992 begonnen Marcel Linders en Alex Oudenhoven in een oude schuur met RIT. Toen als onderneming waar 

oude loopvlakken van heftruckbanden werden vervangen door nieuwe, zodat niet een hele nieuwe band 

aangeschaft hoefde te worden. “Vandaar de naam RIT, Rebuild Industrial Tires”, legt Koen uit. Koen startte als 

weekendhulp maar ging al snel fulltime aan de slag. Ook de dienstverlening breidde zich uit met het leveren en 

monteren van nieuwe vrachtwagenbanden en vervolgens auto-onderhoud en het vernieuwen van allerlei soorten 

banden. Daarmee was ook de verhuizing naar de Witte Vennenweg een feit.  

 

Gecertificeerde service 

“Marcel en Alex verkozen het ruime sop boven de autobranche en gingen respectievelijk als duikinstructeur en 

zelfstandig schipper aan de slag”, vertelt Wijdeven. “Ik nam het bedrijf over. RIT is inmiddels een gecertificeerd 

bandenservicebedrijf met onder meer een volledig ingerichte servicebus, die hulp biedt aan gestrande 

vrachtwagens en landbouwvoertuigen.” Het bedrijf met tien medewerkers volgt de nieuwste ontwikkelingen in de 

automotive branche en past de werkzaamheden daarop aan. “Denk aan onderhoud aan aircosystemen, het 

spoelen van automaatbakken, alle benodigde werkzaamheden aan elektrische auto’s en uitlijnen met de 

modernste apparatuur. We zijn van alle markten thuis”, besluit Koen trots.  

Ben je benieuwd naar het nieuwe pand en de mogelijkheden voor jouw auto of bedrijfswagens? Loop gerust eens 

binnen, de koffie staat altijd klaar. 

 

Binnenkort is er een open dag in het nieuwe pand. 

Houd hiervoor de aankondiging in de OW! in de gaten. 
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Deze week hebben de vrienden van D’n doije hoēk over hun vriendschapsgeheimen verteld. De groep bestaat uit 31 
man namelijk: Bas Kessels en Evelyn van den Beuken, Roel Kessels en Daniëlla Altink, Roy de Kleijn en Linda de Kleijn-

Houben, Thijs Emonts en Aukje Poels, Eppo Haneveld en Maud van Straaten, Robert Emons en Stephanie Hermens, 

Bob van Mil en Loes Schrooten, Paul Custers en Abbey Vollenberg, Sjoerd Vollenberg en Marieke Vollenberg-de 

Kleijn, Roy Willems, Mark Broeren en Judith Janssen, Jip Swinkels en Joris van Woezik, Yvonne Thielen en Bart 

Adriaans, Irene van Dijck-Camps en Ruud van Dijck, Kim Camps-Hermans en Bart Camps en Lonneke van Asseldonk 

en Dirk Peters. 

 

Waar / hoe is de groep ooit ontstaan?  

Ooit was er een jongens- en een meidengroep. De jongensgroep is ontstaan in onze tienertijd. Bas, Roel en Jip kenden 

elkaar al want het zijn neven én vrienden van elkaar. Jip was bevriend met Rob Jeucken. Eppo en Thijs hebben bij 

elkaar op de basisschool gezeten. De twee groepen jongens kwamen elkaar tegen bij voetbal. En van daaruit sloten 

Roy W. Robert en Mark ook aan. Zo was de club van negen jongens compleet. Bij de meiden zaten Yvonne, Kim en 

Lonneke zaten bij elkaar in de klas op de basisschool en waren vriendinnen. Kim ging naar de Mavo in Meerlo en 

werd daar vriendinnen met Irene. 

 

De tienersoos in Oostrum heeft de jongens en meiden bij elkaar gebracht. Meeblèren met Bon Jovi en Guns ’n Roses. 
Ondertussen cola en sisi drinken en de etiketjes van de flesjes krabben. Wachten tot je groot en sterk genoeg bent 

om naar boven te mogen, naar de ‘echte’ soos. Uiteindelijk hebben we met de hele groep menig zaterdagavond 
doorgebracht in de soos, het AMC en De Steeg in Leunen. In het begin gingen de jongens stoer met de taxi of op de 

fiets naar Leunen terwijl de meiden nog werden weggebracht of opgehaald door pa of ma. Later gingen we allemaal 

samen. 

 

Verschillende mensen kregen een relatie en gingen samenwonen. Een clubje (vrijgezelle) vrienden bleef bij elkaar 

komen om bier te drinken in het AMC. Dat groepje bestond uit Eppo, Roy W., Mark, Paul, Bob, Roy de K., Mark van 

Dijk en Gijs Wijdeven. Ze noemden zichzelf de ZKGP: Zoep Kámmeroaj de Gaele Patsers. Een best officiële bedoeling 

want tijdens de ‘vergaderingen’ in het AMC droegen ze gele t-shirts bedrukt met hun bijnamen. In de ZKGP zaten ook 

jongens uit de vriendengroep GIMO (Paul, Bob, Roy). Naarmate de ZKGP minder actief werd en bij GIMO enkele leden 

langzaam minder betrokken waren bij het Oostrumse, hebben Paul, Roy, Bob en Sjoerd zich aangesloten bij d’n Doije 
Hoek. 

 

Hoe is de naam D'n doije hoēk ontstaan?  

Net als veel vriendengroepen hadden wij ook altijd een vaste plek in De Steeg waar we gingen staan. Ook gingen we 

weleens naar andere discotheken (bv. Kubke in Helden, Apollo in Zeilberg) en in die tijd gingen we ook nog al 

kermissen af. Het kermisseizoen begon in Oirlo en werd afgesloten in Wanssum. Overal waar we kwamen, stonden 

we meestal op de plaats waar de meeste ruimte was. Dat was vaak ook de minst gezellige hoek (voordat wij kwamen 

uiteraard). Het werd een soort van gewoonte om daar te gaan staan. Daniëlla noemde het ooit voor de grap, d’n 
doije hoēk en vanuit daar is de naam ontstaan. GIMO bestond uit Sjoerd, Paul, Bob, Roy, Alex Zweden, Jorn Rongen 

en Koen Truijen. GIMO betekent God Is Met Ons en Alex heeft die naam verzonnen tijdens het volleybaltoernooi bij 

de kerk. 

 

Jongste en oudste van de groep.  
Jongste: Bob (v/d werme kant) Linda (v/d hele groep)  

Oudste: Thijs (v/d werme kant) Bart Camps (v/d hele groep) 
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Waar komt de koude kant zoal vandaan?  
Oostrum – Ysselsteyn – de Mortel – Leunen – Wijchen – Cuijk – Merselo – Meterik - Venray  

 
Wat doet iedereen in het dagelijks leven?  
Regelende directeuren, vernieuwende boeren, handige timmermannen, eigenwijze leraren, verzorgende zusters en 

nog wat kantoorvolk. Verder zijn verschillende mensen uit de groep actief bij verenigingen in en buiten Oostrum. Zo 

hebben Robert, Roy W., en Bas verschillende rollen bij SVO. Is Mark lid van de Dorpsraad. En zijn Sjoerd en Abbey 

actief binnen het bestuur van de carnavalsvereniging.  

 
Hoeveel kinderen zijn er?  
Op het kraambord van Teigetje dat al jaren rondgaat binnen de vriendengroep staan inmiddels 29 namen. In mei 

2020 komt er weer eentje bij. De oudste is Finn (van Bart en Kim) van 13 en de jongste is Jans (van Roy en Linda) 

geboren in september 2019.  

 

Welke anekdotes / verhalen / gebeurtenissen worden vaak weer opgerakeld?  
Mooie vakanties! Naar Blankenberge met de jongens. En ook de meiden streken neer in Blankenberge maar wel met 

een minder stoere legertent. Naar Lloret de Mar gingen de jongens en meiden ook nog apart. Thijs en Roy W. kwamen 

in de vroege ochtend de meiden welkom heten door ondergetekend met stift en enigszins beschonken de touringcar 

binnen te komen. De hele bus was gelijk wakker. Llorett was eens maar nooit weer, zeker voor Mark die door een 

voedselvergiftiging het hotel niet uit is geweest. Naar Malta ging een deel van de jongens en meiden samen op 

vakantie.  

Tijdens het volleybaltoernooi maakte Thijs het spannend. Hij dacht, op z’n Thijs, dat een duik in de zandduin leuk zou 

zijn. Beetje jammer dat de chauffeur van de shovel dat niet had gezien dus zo een x aantal kub zand bovenop Thijs 

stortte. Gelukkig zagen verschillende mensen het gebeuren. Er werd over dranghekken heen gesprongen en een 

sprintje getrokken om Thijs te bevrijden uit z’n benarde positie.  

 

Zijn jullie honkvast of zijn er die Oostrum hebben verlaten?  
Het grootste deel woont nog in Oostrum, Irene en Ruud wonen in Oirlo, Roy woont in Landweert en wordt ooit prins 

van de Piëlhaan! Robert en Steffie en Jip en Joris wonen in Venray. Daarnaast zijn er nog twee stellen naar Brabant 

vertrokken: Yvonne en Bart wonen in De Mortel en Lonneke en Dirk wonen in Berlicum.  

 
Wat doen jullie zoal samen?  
In principe is op 1e Pinksterdag de jaarlijkse vriendendag. We gingen al kanoën, buggy rijden, paintballen, beugelen, 

schapen drijven en nog veel meer. Vroeger was het altijd een vriendenweekend. Toen er meer kinderen kwamen, 

werd het een vriendendag. Nu de meeste kinderen weer wat groter zijn (en oppas dus wat makkelijker geregeld), 

worden er weer vriendenweekenden georganiseerd. Toernooien als het Volleybaltoernooi (uiteraard duchtig 

gewonnen en zand gehapt) en het Veteranentoernooi. Kermis: inclusief toepen op maandag. Vasteloavend: met Bob, 

Eppo, Roy de K. en Mark in de Raad van Elf, ook hebben we een maandelijkse mannenborrel 

Ook een mooi verhaal of een prachtige vriendschap? Stuur het op naar werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 
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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

MAART  
  
21	 Potgrondactie		 	 	 	 	 SMT
22 Gezellig Zondagmiddag (De Watermeule 14.00 - 16.00 uur) 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
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 (De Watermeule 14.00 - 16.00 uur)  Servicepunt
6 Bewegen & Crea     KBO
7 Kienen       KBO
7 Intratuin 
8 Inloopmorgen      KBO
8	 Rozenkwekerij	Verhulst	 	 	 	 De	Zonnebloem
9 Lentewandeling     KBO
10	 Voorjaarscompetitie	 	 	 	 	 TCO
15 Inloopmorgen      KBO
17	 Voorjaarscompetitie	 TCO
19 Gezellig Zondagmiddag (De Oesterham 14.00 - 16.00 uur) Servicepunt
20 Bewegen & Crea     KBO
22 Inloopmorgen      KBO
23	 Mantelzorgmakelaar	 	 	 	 	 ZijActief
24 Voorjaarscompetitie TCO
29 Inloopmorgen KBO
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