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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 
 

 4 apr. 09.00u. Inzamelen oud papier

 Agenda

 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

2



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	

 
 

 

Palmzondag 5 april 9.30 uur: Pastoor Clemens draagt in de kerk alleen  
 de heilige mis op tot welzijn van onze parochie Oostrum.  

Gewijde palmtakken kunt u ophalen achter in de Mariakapel!   
 

NB:  Zoals gebruikelijk worden de kerkklokken vóór elke kerkdienst geluid,  

        zodat de gelovigen zich thuis in gebed geestelijk/spiritueel kunnen verenigen 

        met de viering en met de pastoor (“participatio actuosa”).   

 

Voor een gebed en het opsteken van een kaars bij Maria, Behoudenis der Kranken,   
is tijdens deze coronacrisis de Mariakapel in Oostrum elke dag open van 09.00-17.00 uur!  
 
Dinsdag 7 april  9.00 uur: Pastoor Clemens bidt alleen het rozenkransgebed   

                 en draagt alleen de heilige mis op in de Mariakapel 

                 tot welzijn van onze parochie Oostrum.  

 

Witte Donderdag 9 april  9.00 uur: Witte Donderdagmis door de pastoor alleen.     

 

Goede Vrijdag 10 april 15.00 uur: Kruiswegoefening door de pastoor alleen.  

 

Paaszaterdag 11 april 19.00 uur: Korte Paaswake door de pastoor alleen. 

 

Paaszondag 12 april 09.30 uur: Paasmis door de pastoor alleen.  

 
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       

                      

  
 

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. 
A 
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KLEINE BLOEMPJES  

“In ‘t groene dal in ’t stille dal waar kleine bloempjes bloeien,  

daar ruist een blanke waterval en druppels spatten overal om ieder bloempje te besproeien ook ‘t kleinste.”                                       

Deze woorden weerklonken op woensdag 25 maart jl., de feestdag van Maria Boodschap, in de genadekapel van Onze-Lieve-Vrouw 

van Oostrum, Behoudenis der Kranken, tijdens de uitvaartmis voor onze dierbare Dien Wolters-Pouwels. 

Het was haar lievelingslied. Het “groene en stille dal” was nu de neogotische kapel van Maria, versierd met “kleine bloempjes.”          

De  “blanke waterval” was voor ons een hint om te denken aan de overvloedige stroom van Gods liefde die wij door de viering van 

de heilige Mis mogen ontvangen, een troost voor de nabestaanden. Het kleine kerngroepje dat Dien zo dierbaar was, de 

“bloemetjes” in de tuin van haar leven, die zij met elk “Wees gegroet” dat zij in de genadekapel bad, het “levende water” van Gods 

liefde schonk. Daarom keken de kleinkinderen met grote dankbaarheid terug naar het leven van hun oma, beseffend dat zij werkelijk 

de levende wortelstronk (“roots”) van hun bestaan en existentie is. Meet orgel en pianomuziek werd de dienst opgeluisterd en 

ondertussen bewierookte de pastoor het altaar van Maria. Deze bijzondere sfeer ontlokte ons allen de liefdevolle groet tot de 

moeder van God Maria: “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 wierookwolken werden verlicht door de stralen van de opgaande zon die via de glas-in-loodramen de ruimte tot leven 

brachten, zodat er een prachtige, neogotische belevingswereld gecreëerd werd die de harten van de nabestaanden troostte en ze 

tot God trok (sursum corda – verheft uw hart) en waar het heilig beeldje van Maria met zijn moederlijke stralen van liefde ons op 

innigste wijze als maar weer bewoog het “Wees gegroet” te bidden. De Gregoriaanse gezangen: Requiem, Kyrie en In paradisum en 

enkele Nederlandse kerkliederen weerklonken. Samen zongen wij het lied: Dank U voor deze nieuwe morgen. … Dank U, Uw liefde 

kent geen grenzen, dank U, dat ik nu weet daarvan. Dank U, o God ik wil U danken dat ik danken kan.”  Met dankbaarheid mogen 

terugkijken dat met een kleine groep familieleden afscheid werd genomen, niet minder persoonlijk, alleen met een veel kleiner 

aantal. Velen hadden willen komen, maar waren door de omstandigheden verhinderd en hebben thuis een “Wees gegroet” en 

“Onze Vader” gebeden en: Heer, geef Dien de eeuwige rust en het eeuwige Licht verlichte haar. Dat zij moge rusten in vrede.  

 

MAATREGELEN  

Naar aanleiding van de op dinsdag 24 maart jl. door onze regering afgekondigde maatregelen heeft onze bisschop samen met de 

andere bisschoppen besloten dat vanwege de coronacrisis de heilige Mis in het weekend en door de week alleen maar wordt 

opgedragen door de pastoor en een noodzakelijk assistent: begrafenis en huwelijken uitgezonderd. Bij deze diensten wordt geen 

heilige communie uitgedeeld. 

Het kerkbestuur van Oostrum heeft de beslissing uiteraard volledig aanvaard. Tot zondag 22 maart jl. werden wel nog publieke 

heilige Missen gevierd omdat op 14 maart jl. de perschef van het bisdom nog een gedoogbeleid afgekondigd dat hier en daar een 

pastoor in het weekend voor een kleine groep een heilige Mis opdraagt  (zie: De Limburger d.d. 14.3.2020, blz. 14 actueel, derde 

kolom). Onze parochie is de Nederlandse regering zeer erkentelijk, dat ook na de strengere maatregelen van 24 maart jl. toch nog 

religieuze bijeenkomsten worden toegestaan voor minder dan 30 personen. Van deze regeling maakt de rooms-katholieke kerk 

gebruik voor begrafenismissen en huwelijksmissen. 

Bovenstaand voorbeeld van onze laatste begrafenis geeft aan dat het in een waardevolle sfeer kan gebeuren.  Samen bidden wij in 

deze tijd van nood het couplet van ons volkslied: “Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer, op U zo wil ik bouwen, 

verlaat mij nimmer meer! Dat ik toch vroom mag blijven Uw dienaar t’ aller stond,  de tyrannie verdrijven die mij mijn hart 

doorwondt.” Ook tot Maria bidden wij elke dag dat wij van de tirannie van de corona-pandemie spoedig worden bevrijd: “Onder Uw 

bescherming nemen wij onze toevlucht, o heilige Moeder van God, versmaad onze gebeden niet in onze noden maar verlos ons van 

alle gevaren. O glorierijke en gezegende Maagd. Amen.” Het bisdom heeft gevraagd om iemand in de functie van “noodzakelijk 

assistent” van de pastoor aan te  stellen omdat de kosters vaak tot de risicogroep horen die op het moment beter thuis blijven.  

Alle drie de kerkbesturen hebben unaniem besloten twee mensen voor deze functie te benoemen. Zij zijn bereid om deze dienst op 

zich te nemen. Zij behoren niet tot de risicogroep. Woensdag kwam de assistentie van Monique al goed van pas tijdens de 

begrafenismis van Dien Wolters.  

De bisschop heeft ook gevraagd: “De gelovigen moeten op de hoogte gebracht worden van de begintijden van de vieringen,               

zodat ze zich thuis in gebed kunnen verenigen.” In het parochieblad kunt U de begintijden van de heilige Missen volgen.  

 

Sorry: Mijn oprechte excuses voor de mensen die ik afgelopen zondag naar huis moest sturen vanwege bovenvermelde 

maatregel die bij het ter perse gaan van het Oostrums weekblad nog niet bekend waren.  

 

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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Corona heeft ons stevig in zijn greep. Voorlopig staat alles stil tot 1 juni. 
 

De bus excursie Mooder Maas is helaas ook een van de 
activiteiten die niet door kan gaan. 
Er wordt, weliswaar onder voorbehoud nog gekeken of het in 
het najaar gepland kan worden. 
Mocht dat lukken dan benaderen wij te zijner tijd eerst die 
leden die zich al opgegeven hadden of zij ook op de nieuwe 
datum mee kunnen/willen. 

Mocht dat niet zo zijn zullen wij de bijdrage uiteraard teruggeven. 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

Even alles anders...  
Even geen handdruk,  
maar een voetdruk, 
even geen knuffel,  
even geen zoen,  
maar 'werken met de ellebogen'.  

Even allemaal experts in handhygiëne, 
even op afstand, 
liefst zelfs één meter 
of verder, zo nodig...  

De wereld draait door,  
maar toch lijkt alles even anders.  
Gevoelens van eenzaamheid en angst,  
ze overspoelen velen...  
 
En toch... laten we er samen in geloven, 
dat het uiteindelijk... 
de liefdevolle afstand zal zijn, 
maar ook de blijvende verbondenheid,  
die nu even 'anders' (en op afstand) is, 

die ons de hoop zullen geven,  
om erin in te geloven,  
dat we binnenkort, 
weer hand in hand, 
het leven zullen vieren...  

(schrijver onbekend) 
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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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De Leunse Paes 
 
De Leunse Paes, een gebied langs de Oostrumse beek tussen Leunen en Oostrum, bestaat uit moerasbos, droog bos, natte 

graslanden, vennen en poelen. Die plek zoek ik regelmatig op met de camera. Vanuit Oostrum ga ik via de Beemdweg over 

de A73. Dan meteen de eerste weg rechts (de Baggerweg) en na 100 meter parkeer ik “tegen” de westkant van de A73.  
Over de ketting gestapt en lopend langs de beek zie ik geen waarneembare stroming in het water. Het rietveld aan de 

overzijde, waar ik enkele maanden geleden een ijsvogel op een rietstengel zag zitten, staat helemaal onder water. Het 

wateroppervlak reikt zelfs tot aan de bovenkant van de onderdoorgang van Baggerweg en A73. De oorzaak van dit hoge 

waterpeil moet verder stroomafwaarts liggen. Verder lopend zie ik dat de bever hier een enorm karwei heeft afgemaakt. 

Nog maar kort geleden stroomde de beek hier rustig voort met een breedte van hooguit drie meter. Nu is er een stuwwal in 

drie delen gebouwd waardoor het water daarvóór wel een halve meter hoger is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewoonlijk heb ik laarzen aan, is het niet vanwege modder en water dan wel als bescherming tegen teken. Die laarzen 

komen vandaag zeker van pas, want het looppad even verderop is door de hoge waterstand nat en moerassig geworden. 

Mijn laarzen zuigen zich vast, maar er liggen dikke takken. Voorzichtig daarop stappend kom ik toch weer op het 

begaanbare pad. De bever is hier duidelijk in zijn element. Vanuit de beek over de dijk is zijn looppad duidelijk 

zichtbaar. Blijkbaar moet er een doorgang komen naar riet en struiken aan de linkerkant.  

 

Langs de oever groeit volop kikkerbeet, in de zomer bloeit die met prachtige tere bloemen. Half verborgen onder die 

planten merk ik nu tot mijn verbazing een drietal nishikigoi  (in de volksmond koikarpers). Ze zijn zeker 40 cm. lang. Iemand 

moet ze ooit in het water hebben gedumpt. We kunnen er wel vanuit gaan dat ze zich in de toekomst gaan vermeerderen 

en tot de vaste waterbewoners gaan behoren. De zwart/wit foto is een zoekplaatje, maar in kleur was de vis niet te missen. 
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De Leunse Paes 
 

 

 

In februari ga ik weer de Paes in op zoek naar mooie plaatjes. Op de oever is een vuurtje gestookt. Resten van kranten die 

niet meer te herleiden zijn.  Verderop tussen de struiken ligt veel rommel en moet ik opletten om niet te vallen over twee 

pakkenbundels kranten. Een hoekje ombuigend lees ik de datum: 23 mei 2019. Het bovenste blad verder afpellend komt de 

naam van de krant tevoorschijn: Hallo Venray. Nu snap ik waarom wij in Oostrum lange tijd dit blad niet in de brievenbus 

hebben gehad. Die kranten zijn de eerste voorwerpen van het rotzooispoor dat leidt naar, wat ik aanneem, 

het primitieve onderkomen van een dakloze moet zijn geweest: het geraamte van een driezitsbank, houten pallets, een 

gesloopte fiets, resten van een vuurtje, lege blikjes, plastic tassen en een grote hoop afgedekt met een stuk plastic. Wel 

spannend en een beetje griezelig. Wanneer ik voorzichtig een hoek van het plastic omhoog trek vind ik een berg klamme 

vochtige kleren. Verbazingwekkend; op enkele kledingstukken groeien zwammen zo groot als een mensen-oor. Thuis 

gekomen vind ik in mijn handboek dat het de wasgele bekerzwam betreft. Deze groeit normaal op rottend hout of 

kalkmuren, werd ooit in de Maasvlakte op fossielresten gevonden. Kon geen melding vinden dat ze op textiel voorkwamen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder het bos inlopend zie ik veel dood vlierenhout met daarop verschillende zwammen. Naast de “gewone” judasoor ook 

enkele die ik niet terug kan vinden op internet. Dan wordt mijn blik getrokken door een wel heel bijzondere boom: een 

eik met een enorme bult. De stam onder de bult heeft een omtrek van 2 meter. De bult zelf heeft een omtrek van 3,5 meter 

en de hoogte is 1,5 meter. Op internet vind ik dat het wortelhout, warrelknoest of maserknol wordt genoemd. Een 

boomspecialist die bij onze school de sequoia’s aan het doormeten was, vond het met deze afmetingen een bijzonder 

fenomeen. Het is wildgroei en kan geen kwaad. Hij noemt het een wrat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie: de Leunse Paes is een bezoek waard, maar doe dan vooral goede laarzen aan. Ik vrees evenwel dat het een 

muggenparadijs gaat worden want er zijn heel veel stukken moeras bij gekomen, dankzij de bever.  

 

Joep van Goch 
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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

Hete boontjes van Jan Mulder 
 
Boodschappen (4 personen)  

Bereidingswijze 

Selamat makan (smakelijk eten) 
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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    

 

Hete boontjes van Jan Mulder 
 
Boodschappen (4 personen)  
1 ui 

1 teen knoflook 

1 rode paprika 

1 rode Spaanse peper 

500 g sperzieboontjes 

1 zakje sambal goreng  

1/4 bouillonblokje (vleesbouillon)  

olie 

eventueel sambal brandal 

Lekker met rijst 

 

Bereidingswijze 
Ui, knoflook, Spaanse peper in de olie fruiten 

Rode paprika toevoegen en deze ook mee laten fruiten 

Sambal goreng er door roeren 

Klein beetje water toevoegen  

Let op! 

Niet te veel water, door ‘t smoren komt er voldoende vocht bij. 

Sperzieboontjes toevoegen 

Geheel goed door elkaar roeren en laten smoren totdat de boontjes gaar zijn  

Af en toe door elkaar roeren 

Laatste 5 minuten deksel van de pan zodat er vocht kan verdampen 

Blokje vleesbouillon verkruimelen en toevoegen 

Om het nog wat scherper te maken kan er op smaak sambal brandal toegevoegd worden 

 

Selamat makan (smakelijk eten) 

 

 

 

 

 

 

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

Wilt u de hondenpoep a.u.b. in een zakje doen, en het zakje 
a.u.b. mee naar huis nemen

Groeten,
Groenploeg KBO Oostrum

                                                                 
                     

A DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.

In verband met het Coronavirus heeft het bestuur besloten alle activiteiten                                                              
tot 1 juni niet door te laten gaan.

Eind mei wordt de situatie opnieuw bekeken.
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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! 

  

Beste inwoners van Oostrum, 
 

Wegens een tekort aan juryleden is de optochtcommissie van Venray 

op zoek naar nieuwe juryleden voor de venrayse optocht. 

Deze vraag zal in alle kerkdorpen worden gesteld waarbij het de 

bedoeling is dat er straks van elk kerkdorp één jurylid is zodat de 

competitie het eerlijkste blijft verlopen. 

Mocht je hier interesse in hebben of ken je misschien iemand die hier 

interesse in heeft laat het ons dan voor 27 April a.s weten. 

 

Iedereen kan zich opgeven voor 27 april bij Henri Cornelissen,                        

tel: 06-38969288 

 

Alvast bedankt! 

 

CV de Karklingels en de wagenbouw. 

 

 

 
De oud ijzer actie van SV Oostrum op 18 april a.s.                                                         

gaat vanwege de Corona perikelen helaas niet door. 

Bestuur SV Oostrum 
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Deze keer in de rubriek Import / Export het verhaal hoe een paar Zerumse  aezels Karklingels werden. 

 

Patrick Verrijth, 53, Manager Uitvaartdiensten Coöperatie DELA 

Jacqueline Verrijth, 52, Eigenaresse Hairstyling bij Haar & Medewerker Burgerzaken gemeente Venray 

 

Patrick en Jacqueline Verrijth zijn beiden opgegroeid in Sevenum. In 1995 betrokken ze hun eerste woning in 

Venray en 10 jaar later verhuisden ze naar Oostrum. Niet heel bewust, zo zegt Jacqueline: ‘Hier stond het huis 

wat we per toeval gezien hadden in de Peel & Maas’  

 

De goedlachse Jacqueline vertelt: ‘inburgeren….haha….dat is een leuk verhaal. Toen wij hier kwamen wonen 

waren onze 3 jongens 8, 7 en 3 jaar. Bo ging naar groep 2 en Dido naar groep 1 van de Meulebeek. In dat jaar 

werd ervoor gekozen om niet elders op schoolreis te gaan maar er werd een dag georganiseerd waarin ze in 

Oostrum ‘op vakantie’ gingen. Het leek school leuk om daarbij een “Spaans echtpaar” uit te nodigen wat 

zogenaamd kwam kamperen in Oostrum op de Meulebeek. Omdat wij allebei in het kindertheater van 

Centerparcs gespeeld hebben, werden wij gevraagd deze taak op ons te nemen. Natuurlijk, niks is ons te gek. 

Dus wij als 2 verkleedde typetjes over straat door Oostrum. Zelfs onze buurman wist niet wat hem aan de fiets 

hing, hij herkende ons helemaal niet. Dit was één van onze eerste kennismakingen met het dorp Oostrum. En 

van Oostrum met ons. Ze moeten gedacht hebben……….wat in godsnaam is hier komen wonen?  

Toen we hier een paar maanden woonden werd ik door Marielle Wijers gevraagd om samen met haar en 

Sandra Bovend’eerdt bij Aege Bojjum Live mee te doen als Linda, Roos en Jessica. Er was iemand uitgevallen. 

Door mee te doen aan dit dorpsevenement waren we meteen ingeburgerd’ 

 

Patrick en Jacqueline zijn door de jaren heen echte Oostrummers geworden en zijn ook in het verenigingsleven 

actief. ‘Onze jongens en Patrick zijn lid van voetbalvereniging SVO. Patrick heeft als jeugdvoorzitter enkele 

jaren binnen deze vereniging gefungeerd. Verder zijn we lid van Carnavalsvereniging De Karklingels. 

 

Patrick’s ouders, mijn vader en onze zussen wonen nog in Sevenum. Het blijft voor mijn gevoel “mijn” dorp. We 

komen er bijna wekelijks. Omdat we in Sevenum 10 jaar in een bar/dancing/ discotheek gewerkt hebben 

kennen we heel veel mensen. Ook nu komen we daar dan ook geregeld nog “bekenden” tegen’. 

 

Op de vraag wat ze typisch Oostrums vindt antwoord Jacqueline zonder twijfelen: ‘Het fort !! Toen wij hier 

kwamen wonen had iedereen het over het fort. Geen idee wat ze bedoelden, totdat iemand ons vertelde wat 

voor plek het is en waarom die plek het fort genoemd wordt’.  

 

Aan mensen die overwegen naar Oostrum te verhuizen hebben Patrick en Jacqueline advies:  

‘Zeker doen. Wij voelen ons er heel erg thuis en onze kinderen willen er niet weg. Oostrum heeft een hechte 

gemeenschap, ze zijn samen sterk. Het vernoemen waard vind ik dat door een groep ouderen de plantsoenen 

mooi verzorgd worden’ 
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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
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