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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 
 

30	mrt.	Geen	repeti	ti	e
1	apr.	 Geen	repeti	ti	e

Agenda

4 apr. Inzamelen oud papier
18 apr. Inzamelen oud papier

     Gezellig Zondagmiddag van 14.00 - 16.00 uur

19 april (De Oesterham)         3 mei                   

17 mei 7 juni 21 juni 5 juli 

   Zaterdag  4 April 09.00 - 12.00
                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ
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Zondag 29 maart 9.30 uur: heilige mis in kleine kring (Pastoor) (samenzang)
  
Dinsdag 31 maart 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)  

Woensdag 1 april Van 19.00-19.15 uur luiden we in Oostrum bewust onze kerkklokken 
                           uit solidariteit en voor kracht, steun, troost, hoop en bemoediging   
                           in verband met alle ellende rondom het Coronavirus, zoals we  
                           op 18 en 25 maart jl. ook al onze kerkklokken hebben geluid. 

Zondag 5 april 9.30 uur: Palmzondagviering in kleine kring met wijding en uitreiking 
                 van de palmtakken! (Pastoor) (samenzang)

 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 

 

 

Straotestrijders opgelet!! 

Op zondag 7 juni vindt op sportpark de Spar weer een nieuwe editie plaats van de                       
Aostrumse straotestrijd, dus zet deze datum alvast in je agenda. 

Straten gaan die dag een onderlinge strijd aan middels verschillende spelen, geschikt voor 
jong en oud. Denk aan: jeu de boules, voetbal, waterspel,  denktank. Iedereen doet mee aan 
de spelen die hij/zij leuk vindt en aankan.  

De twee beste teams spelen een tot het laatste moment onbekend finalespel. 

Naast deelnemers zijn we ook op zoek naar spelleiders/vrijwilligers.                                                                          
Heb je interesse om een handje te helpen of ken je iemand die dat wil?                                                             
Laat het ons weten via een mailtje op straotestrijd@svoostrum.nl.  

Zorg dat je d’r weer bij bent! 

  GEZELLIG ZONDAGMIDDAG 

Als gevolg van de maatregelen rondom Corona is de Watermolen zondag 5 april                                      

niet geopend voor een Gezellige Zondagmiddag. Wij houden u op de over de volgende data. 
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Geachte Parochianen, 

 

Mijn medeleven gaat in deze moeilijke tijd uit naar jullie, mijn parochianen, de 

kinderen en hun ouders, de ouderen en zieken.  

Ik leef met jullie mee, met jullie zorgen en angsten.   

Samen steunen wij elkaar door ons gebed tot Onze-Lieve-Vrouw van Oostrum, 

Behoudenis der Kranken, die ons in deze nood bijstaat, want ze heeft ten allen 

tijd de noden van de mensen die haar aanroepen  behartigd.   

Laat ons dan samen bidden en haar hulp inroepen met de vertrouwde woorden: 

“Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gij Zijt de gezegende 

onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, 

moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.” 
 

DE HEILIGE MIS WORDT ALTIJD VOOR UW WELZIJN EN BESCHERMING OPGEDRAGEN   

De heilige Mis waarin wij Gods hulp vragen voor deze grote nood gaat uiteraard 

door, al draagt de pastoor de heilige Mis alleen op, want het goddelijk Licht van 

de liefde van Jezus dat door de heilige Mis naar ons toekomt zal ons helpen, 

troosten en bemoedigen.  
 

MAATREGELEN  

De belangrijkste maatregel om verspreiding te voorkomen is zo weinig mogelijk fysiek 

contact met mensen en als we iemand ontmoeten  altijd op een afstand van anderhalve 

meter, uiteraard ook in de kerk.  

Voor kwetsbare ouderen zal thuis het plekje zijn waar ze gaan bidden tot Maria. 

Begrafenissen zullen met maximaal 30 personen plaatsvinden.  

Iemand die naar de kerk komt kiest een plekje op minimaal anderhalve meter afstand tot 

de ander. De grote ruimte van de kerk biedt ons daartoe de mogelijkheid.  

De genadekapel van Onze-Lieve-Vrouw van Oostrum, Behoudenis der Kranken blijft elke 

dag open. Uiteraard dient iemand die hoest of verkouden is thuis te blijven. De heilige 

communie wordt niet meer uitgedeeld, we doen geestelijke communie.  

Op dinsdagochtend  is om 9.00 uur rozenkransgebed met aansluitend heilige Mis voor 

ons welzijn. Op zondag leest de pastoor de heilige Mis voor jullie hartenwensen om 

gezondheid, herstel voor de zieken, behoud van de gezondheid en uiteraard voor allen 

die in deze moeilijke tijden in de zorg werken.  

 

Ik wens jullie Gods Zegen, op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Oostrum, 

Behoudenis der Kranken en wij blijven aan elkaar denken en voor elkaar bidden, 

 

Jullie pastoor  
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KIENAVOND I.S.B.V. Venray e.o.

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus
hebben wij  besloten de kienavond van 27 maart 2020                                        
in Cafe Zaal ’t Veule, niet door te laten gaan.                                   
Ten alle tijden willen wij de gezondheid van onze bezoekers                             
aan de Kienavond waarborgen vandaar dan ook deze beslissing.

Onze volgende kienavond staat gepland op 20 november 2020

Bij voorbaat dank voor Uw medewerking.

Vanwege het Corona-virus 

gaat het eetpunt op 1 april NIET door.
De vrijwillige megjes uut de keuken.

In verband met het Coronavirus wordt de collecte van de week van                
de Goede Doelen uitgesteld naar week 38, van 14 tot 19 september.

Deze collecte was gepland in week 16, de week na Pasen.

‼WIJ ZIJN WEER BEPERKT OPEN‼
Vanaf afgelopen woensdag 18 Maart zijn wij weer beperkt geopend van 16 -20 uur.                                                                                              
Wij zijn vanaf dan elke dag geopend van 16 -20uur, 7 dagen in de week.                                                                                                                     
Deze gewijzigde openingstijden en dagen zijn tijdelijk tot nader order.
U mag alleen eten afhalen. 
Het zitgedeelte is afgesloten en eten mag helaas NIET opgegeten worden bij ons.
Bij voorkeur vragen wij u te pinnen.
Wij zullen er op toezien dat er voldoende afstand is tussen klanten 
en dat er niet teveel mensen tegelijkertijd binnen zijn.
Wij zullen de strenge hygiëne regels in acht nemen
We hopen u snel weer mogen te begroeten. 
Zorg goed voor jezelf en elkaar

Team Cafetaria 't Fort
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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 

     

GEZELLIG ZONDAGMIDDAG 
 

Als gevolg van de maatregelen rondom Corona is de Watermolen zondag 5 april               

niet geopend voor een Gezellige Zondagmiddag.  
 

We houden u op de hoogte over de volgende data. 

 

    

De Zonnebloem activiteit bezoek aan rozenkwekerij van der Hulst  

van woensdag 8 april gaat vanwege het Corona-virus NIET DOOR! 
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Tésnuzzik

Betekenis: Zakdoek

Âs ów ’t snot uut de neus löpt,

Kunde enne rojjen tésnuzzik gebruuke.

De Spreakbuūs
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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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Dwars door de Andes 

 

Het reisschema van onze reis door Peru begon elke dag met vetgedrukte kreten zoals: ‘Indrukwekkend Kuelap’ of 

‘Chaparri Ecologisch Reservaat’ maar ook ‘Wandelexcursie Gocta waterval’. Je hebt hier meteen een beeld bij en het 

triggert je enthousiasme. Peru is ontzettend groot en als je wat wilt zien ontkom je er niet aan: kilometers vreten. 

En dus was er ook een dag waarop het reisschema begon met een vetgedrukte ‘Reisdag’. Dat klinkt niet als iets om 

naar uit te kijken maar wat kan een mens zich vergissen. Om 8 uur ’s morgens stapten we met koffer en lunchbox in 

onze luxe bus voor de 9 uur durende rit van Chiclayo naar Chachapoyas. Na een aantal volle dagen waarbij je ritme 

nog zoekende is beschouwde ik deze reisdag ook als rustdag, even bijkomen. M’n grote vriend op deze tocht was 

Spotify. Genieten met songs als Psycho, Leningrad en zelfs Droëme mit de oëge oop stond in m’n playlist.  Ik kon me 

op dat moment helemaal vinden in de titel van dit lied. We waren nog maar zo’n anderhalf uur onderweg toen we 

de Peruaanse Rijkswaterstaat tegen kwamen. Een opengebroken weg, al het verkeer plat. Het oponthoud zou zo’n 

2 uur duren. Een mooie gelegenheid om uit te stappen en het dorpje te verkennen. De lokale bevolking was druk 

met het verkopen van onder andere fruit, eieren en snoep. Overvolle winkeltjes waar amper plek was voor de 

verkoper zelf. Een schattig kerkje aan een mooi pleintje en muren vol graffiti. Een leuk, onverwacht bezoekje aan dit 

dorpje dus.  

 

De rit door de Andes leverde urenlang alleen maar mooie plaatjes op. We passeerden rijstvelden en vele dorpjes. 

Huisjes bestaan uit een paar muren en een golfplaten dak met daarop bakstenen om te voorkomen dat het er met 

een stevige bries vanaf waait. Veel huizen zijn beschilderd met een rode haan, politieke propaganda. Overal rijden 

tuktuk’s met meloenen, gasflessen of suikerriet. Oude mannetjes zitten in een gekleurd kuipstoeltje bij hun huisje, 

kinderen spelen, de schone was hangt te drogen op de vele struikjes en boompjes, afval is in de fik gezet en 

honden….overal honden. Het ziet er allemaal rommelig, arm en triest uit maar je kunt aan de grootte van het huis 

en de omgeving waarin het staat niet zien hoeveel geluk er schuil gaat achter de muren. 
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 Complete families rijden samen op een brommer en verderop staat een ezel die moeiteloos het beetje groene 

gras wat er staat van het plastic afval onderscheid. Dorre, droge bergkammen met hele grote cactussen worden 

afgewisseld met groene hellingen waar een kolkende rivier z’n weg door het immense gebergte vindt. Soms was 

het beter je ogen even te sluiten want enorme afgronden leken slechts van ons gescheiden door een klein stukje 

berm. Soms was dat kleine stukje berm weggeslagen en keek je zo de onheilspellende diepte in. Op de weg lagen 

regelmatig stenen die van de berghelling naar beneden waren gekomen, maar ook een zandverschuiving 

waardoor slechts de helft van het asfalt begaanbaar was. En ook niet-gemotoriseerd verkeer zoals koeien en 

geiten maken gebruik van deze weg. Vangrails? Als die er al was…zou die zeker niet bestand zijn tegen een 20 

persoons bus en even zoveel koffers. Het lot lag in de handen van onze chauffeurs, die overigens moeiteloos de 

haarspeldbochten volgden. Wellicht hebben ze deze rit al zo vaak gedaan dat ze ‘m met de ogen dicht zouden 

kunnen rijden. Hoewel…dat is misschien teveel eer voor de mannen. 12 uur later kwamen we aan op de plek van 

bestemming. 600 km gereden door een adembenemend landschap. Deze rit dwars door de Andes naar het 

Amazonegebied bleek een echte verwendag voor zowel oren als ogen. Eéntje om in je fotografisch geheugen op 

te slaan.  

 

Mazzel Tov, 

Reizende Reporter 
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Hallo Oostrum, 

 

Mijn naam is Alex Peerlings, ik ben 39 jaar. Getrouwd met Esther en samen hebben wij 2 vrolijke kinderen: onze zoon Mats van 

8 jaar en onze dochter Meike van 6 jaar. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als commercieel medewerker binnendienst bij 

de Technische Unie in Venlo. Toch alweer een kleine 15 jaar mijn werkgever. Geboren in Venray, grotendeels opgegroeid in 

Geijsteren van daaruit in 2007 gaan samenwonen in Oostrum in het Binnenhof.  

 

Mijn hobby’s zijn voetbal, tennis en af en toe eens een rondje maken op de wielrenfiets, voor zover er nog lucht in de banden 

zit. Verder volg ik graag diverse sportevenementen op tv en ben vaak bijna net zo goed als wat ik vertoond zie. Zelf ooit 

begonnen met voetballen in de F-jes van SV Venray. Jarenlang met veel plezier in de diverse elftallen mogen spelen bij 

meerdere verenigingen. Daar is een jaar of 2 geleden helaas een einde aan gekomen doordat ik een blessure opliep tijdens een 

wedstrijd bij de veteranen. Moet bij worden opgemerkt dat het niveau bij de Oostrumse veteranen ook wel erg hoog is 

tegenwoordig, dus van een comeback heb ik maar wijselijk afgezien. Gelukkig wel nog verbonden aan de veteranen als leider, 

en dat met veel plezier.  

 

In 2016 was Mats op een leeftijd dat hij wilde en mocht beginnen met  

voetballen bij SVO, waar enige assistentie voor het begeleiden van  

trainingen welkom was. Op woensdag een training voorbereiden en 

leiden, en dit op zaterdag voortzetten in de begeleiding van een  

wedstrijd. En dat inmiddels een paar jaar verder uitgebreid met het 

geven van 2 x 1 uur training en het bijwonen van de wedstrijden.  

Gaandeweg ook taken als jeugdcoördinator voor de jongste jeugd  

Jo7 t/m Jo10 opgepakt. Het opstarten van het seizoen met de daarbij  

behorende teamindelingen, het verzorgen van benodigde materialen,  

enthousiaste trainers/leiders koppelen aan teams, aanspreekpunt zijn  

voor ouders met vragen, maar ook trainers en leiders, zijn daarin enkele bezigheden.  

 

Hierin altijd gesteund door een vereniging die veel waarde hecht aan het welzijn van al haar leden. Een vereniging die voorziet 

in de ontwikkeling van vrijwilligers door onder andere het aanbieden van diverse cursus mogelijkheden en of trainingen. En 

een vereniging die meermaals blijk van waardering geeft doormiddel van onder andere de Vrijwilligersavond, maar ook 

persoonlijke aandacht. Het plezier waarmee ik de jongste jeugd wekelijks weer over de velden zie razen, de glimlach, het 

verdriet van die niet te missen kans, maar vooral toch de trots na het maken van een mooie actie of het scoren van die ene 

wereldgoal die net het verschil maakt…  

 

Nog vele honderden veters strikken, gekwetste knieën wrijven en voorzien in wonderwater dat alle pijn verzacht, dat is waar ik 

het meeste van geniet. Dat is wat ik nog lang hoop te kunnen doen. Dat is wat mij supporter maakt de jeugdafdeling van SVO.  

 

Met sportieve groet, 

 

Alex Peerlings 

 

 

 

 

 

Bent of kent u een vrijwilliger die goed in deze rubriek past? Schrijf naar: werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 
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Kijk voor de Digitale kalender op: www.dorpsraadoostrum.nl/kalender

APRIL  

  
1 Inloopmorgen      KBO
2 TEV (Tennis Event Venray)    TCO
4	 Limburgse	Vrouwendag			(ZijActief	Roermond)	 ZijActief
4 Uitwisseling met ‘t Löbke (in Oostrum)  TCO
6 Bewegen & Crea     KBO
7 Kienen       KBO
7 Intratuin 
8 Inloopmorgen      KBO
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
  
MEI  

  
1	 Inhaal	(Voorjaarscompetitie)	 	 	 	 TCO
3 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00 uur)  Servicepunt
3	 Samen	op	stap	op	Zondag			(ZijActief	Roermond)	 ZijActief
4 Bewegen & Crea     KBO
6 Inloopmorgen      KBO
8 Excursie MOODER MAAS    KBO
7	 Voorjaarscompetitie	 	 	 	 	 TCO
11 Computeren/Bewegen     KBO
12 Kienen       KBO
12	 Odapark	 	 	 	 	 	 ZijActief
13 Inloopmorgen      KBO
15	 Voorjaarscompetitie	 	 	 	 	 TCO
17 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00 uur)  Servicepunt 
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