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Met deze week:

Hét blad van, voor en door Oostrum!

48e JAARGANG - WEEK 20 -  13 MEI 2020

- De eerste inzending van de schrijfwedstrijd hoop!

- ‘Kunt u deze nog’ over de techniek van vroeger

- Custers in ‘Oh zit dat OOZO?’

- ‘Ons kent ons’ met Susanne en Marieke

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 
 

  

     De Gezellige Zondagmiddag kan           

    vanwege het Corona-virus tot nader      

    bericht niet doorgaan.

   Zaterdag  16 Mei 09.00 - 12.00
                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

16 mei 09.00u. Inzamelen oud papier

S.v.p. zelf oud papier                               

in de container stapelen!!!!

Agenda

30 mei Inzamelen oud papier
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Er zijn géén publieke vieringen meer in onze kerk tot en met Pinksteren! 

 
Zondag 17 mei 9.30 uur: eucharistieviering zonder publiek (Pastoor)   
 
 “Meimaand is Mariamaand”, ter ere van Maria, Behoudenis der Kranken,  
 voor gezondheid, geluk en welzijn van onze parochie Oostrum,    
 voor meer vrijheid, eenheid en vrede in de wereld,  

voor alle overledenen vanwege het Coronavirus in Oostrum en Venray  
 én voor hun nabestaanden,   
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  
 
Dinsdag 19 mei 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel  

                 zonder publiek (Pastoor)       
 
 ter ere van Maria, Behoudenis der Kranken,    

 en voor alle zieken thuis, in de verpleeghuizen en ziekenhuizen.    
 
Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag: 9.30 uur: eucharistieviering zonder publiek (Pastoor)   
 

 voor het geluk en welzijn van onze parochie O.L.Vrouw Geboorte Oostrum, 
 voor positieve inspiratie, goede samenwerking, vriendschap en vrede, 
 voor de ic-Coronapatiënten én de overledenen vanwege het Coronavirus, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse famile. 
 

NB: Voor een gebed en het opsteken van een kaars bij Maria, O.L. Vrouw van Oostrum 
        Behoudenis der Kranken, is ook tijdens deze Coronacrisis de Mariakapel in Oostrum                    
        zoals gebruikelijk elke dag open van 09.00-17.00 uur!           
 

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     
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Beste Moeders van Oostrum,  
 

Van ganser harte proficiat met jullie grote feestdag van afgelopen zondag: Moederdag. 

 

Bedankt voor alle liefde, voor de vervulling van onze wens naar geborgenheid en 

vertrouwen. Bedankt voor alle zorg voor de kleine dingen van elke dag, het eten, de 

kleding, de schoonmaak. Bedankt voor jullie barmhartigheid, voor zo veel geduld met 

onze fouten, vooral tijdens onze puberteit, bedankt voor zo veel tranen. 

 

We kwamen thuis van school met een verhaal over ruzie. Nooit veroordelend maar bemoedigend om de ruzie te 

slechten om weer vriendjes te worden. Bedankt voor zo veel geestelijke steun toen wij het ouderlijk huis verlieten om 

zelf een gezin te stichten om anderen gelukkig te maken of dat wij een andere levensweg insloegen die jullie niet hadden 

verwacht. Wat waren jullie blij om onze blijdschap, maar in de stilte van jullie moederhart was er ook verdriet, want 

afscheid nemen is altijd verdrietig al weet je dat je iemand weer zult ontmoeten. Jullie troost was dat wij gelukkig zijn en 

dat wij vaak thuis kwamen om jullie te vertellen hoe het gaat.  

 

En toen kwam de tijd dat wij voor jullie iets mochten betekenen, voor hen die niet zo ver weg woonden van mam was 

het fantastisch om een klein beetje zorg terug te geven, voor moeder die altijd voor ons heeft gezorgd, voor jullie die 

altijd voor ons hebben gezorgd was het even wennen om ons zorggeschenk aan te nemen.  

 

Voor de kinderen die verder weg wonen was het verdrietig, dat wij jullie niet even konden helpen met die kleine 

huishoudelijke dingen die jullie gedurende vele jaren voor ons hebben gedaan. Liefde baant zich een weg in daden van 

behulpzaamheid maar als het vanwege de afstand niet kan, voelen jullie die stroom van liefde die uit onze harten komt.   

 

Voor moeders in verpleegtehuizen was het afgelopen zondag een eenzame dag, maar onze harten waren toch innigst 

met jullie verbonden. In ons verdriet hebben we toen om troost van boven gevraagd, van die hemelse moeder die wij 

ook de troosteres der bedroefden noemen: Maria.  

 

De moeders die al daarboven in de hemel samen met onze hemelse moeder Maria zijn, ons oprecht: “Dank-jullie-wel.” 

Die dank heb ik afgelopen zondag tijdens de viering van de heilige Mis bij onze hemelse moeder Maria opgedragen als 

offer van onze dankbaarheid.  

 

Miljoenen rozen zijn weer gekocht om die liefde, die uit het diepst van ons hart komt, zichtbaar te laten worden, 

uiteraard ook de rozen die we bij Maria hebben geplaatst of die we in deze Mariamaand mei bij een beeldje van Maria 

thuis laten bloeien, want Maria is ook onze moeder. Zij houdt heel veel van ons. Aan haar wijden wij ons toe met de 

woorden: “Maria, mijn moeder, U wijd ik mijn hart. Aan U mijn liefde in vreugd’ en in smart.” 

 

De tweede groep die graag proficiat wenst zijn de kleinkinderen. Oma’s, grootmoeders, bedankt ook voor jullie liefde. 

Het grootmoederschap is een prachtige, nieuwe levensfase van een moeder, het moederschap nog een keer te mogen 

beleven met de kinderen van de kinderen. Bij oma te mogen zijn vond ik als kind heel speciaal. Ik heb ze in herinnering 

als een oud vrouwtje met heel veel rimpels, die ik helemaal niet lelijk vond, zelf boeiend en haar zelf bijzonder lief.  

 

Bedankt, beste grootmoeders dat wij bij jullie mochten komen omdat jullie de beste oppas zijn. Het zijn onvergetelijke 

momenten die in onze harten zijn gegrift. Met zo veel liefde hoor ik zo vaak bij een afscheidsmis de kleinkinderen van 

oma ontroerende verhalen vertellen.  En enkele moeders hebben ook de eretitel overgrootmoeders, ook voor hen een 

speciaal proficiat. Jullie gebed voor de achterkleinkinderen is een enorme, geestelijke steun voor de kinderen, voelbaar 

in jullie betrokkenheid met het leven van de nieuwe generatie.  
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Al met al: moeders worden op handen gedragen, handen van dankbaarheid. 

 

Eén keer per jaar wordt ook onze hemelse moeder Maria op handen gedragen, letterlijk en 

figuurlijk: de Mariaviering.  

Leden van het Gemengd Koor dragen dan het wonderdadig beeldje van Maria op een draagbaar in 

processie door het dorp of rond de kerk en de pastoor draagt het Allerheiligste Sacrament van het 

Altaar in de monstrans en schenkt daarmee de zegen voor huizen, straten, mensen.  

 

 

Dit jaar is bij de Mariaviering op 24 mei in onze kerk geen Gemengd Koor aanwezig. Het zal een 

kleine viering worden.  

Maar in die beslotenheid ligt een liefdevolle kracht die tot welzijn strekt van alle mensen van ons 

dorp.  

In navolging van onze voorbeeldige paus Franciscus die in de tijd van nood zo vaak de Zegen met het Allerheiligste 

Sacrament van het altaar gaf, wil ik op 24 mei a.s. in een stille tocht rond de kerk de eucharistische Zegen geven naar het 

noorden en zuiden, oosten en westen, voor alle mensen in ons dorp en uiteraard ook voor moeder-aarde, die ons zo 

veel goeds schenkt elke dag opnieuw, voor bomen en struiken, planten en vruchten der aarde, voor de huizen en straten 

waar wij elkaar ontmoeten.  

 

Op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Oostrum, Behoudenis der Kranken, geef ik U allen de zegen van de goede 
Vader in de hemel, van Zijn Zoon die met ons is in Zijn sacrament van liefde stil en liefhebbend aanwezig blijft, de 
zegen van de Heilige Geest, die ieder mens bezielt die goed wil zijn voor anderen.  
 
 

Jullie pastoor…  
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Stichting Lourdeswerk Venray e.o.

Bedevaart Lourdes
De Meimaand is traditioneel de Mariamaand en hoewel het nu nog onmogelijk lijkt, willen 

wij toch juist in deze maand jullie aandacht vragen voor een bedevaart naar Lourdes,

ondanks alles is: “Het huis voor de Pelgrim” nu volop bezig met de voorbereidingen van

bedevaartreizen in september 2020.

Ook wij, Stichting Lourdeswerk Venray en omgeving zijn bezig en, hopen van 13 tot en met 18 september 2020 te 

kunnen deelnemen aan deze Lourdes reis. Mocht de Lourdes reis uiteindelijk toch niet doorgaan dan heeft U de 

mogelijkheid om de reservering door te schuiven naar 2021, of U krijgt uw geld terug.

Het gaat hier om een volledig verzorgde vliegreis, alle pelgrims vanuit Stichting Lourdeswerk Venray verblijven in 

hetzelfde hotel. Wij zullen ons dan ook de gehele week, als groep door Lourdes bewegen. Waarbij wij ons grotendeels, 

zullen aansluiten bij het programma van “Het huis voor de pelgrim”.

Deze reis is Volledig verzorgd, niet alleen wat betreft ontbijt, lunch en diner, maar U wordt de hele week persoonlijk 

door ons verzorgd en begeleidt. Er gaan vrijwilligers mee die de benodigde zorg kunnen leveren en/of rolstoelen kunnen 

duwen.

Wij vinden dat eenieder die graag naar Lourdes wil, deze mogelijkheid ook moet kunnen krijgen. Als de reiskosten voor 

u bezwaarlijk zijn kunnen wij als Stichting Lourdeswerk Venray e.o. u hier mogelijk in tegemoet komen. 

Indien u via CZ verzekerd bent kunt u ook voor een flinke korting in aanmerking komen.

Voor meer informatie over deze reis kunt u, liefst na 18.00 uur, bellen met: 

Maria Philipsen       06-15141726,                                                                                Sjaak Robben         06-22529374,                                 

Leo Pouwels           06-39081416                                                                                 Jacqueline Guelen 06-11585147

Web-site:    www.lourdeswerkvenray.com

e-mail adres:          bernadette@lourdeswerkvenray.com

Face book:     St.Lourdeswerk Venray en omstreken

Thema Lourdes 2020 !   ” Ik ben de onbevlekte ontvangenis”

St. Bernadette Soubirous

                   SMT Oostrum presenteert: The Mission

         The music of John Williams and Ennio Morricone

In deze tijd van een langzaam aflopende intelligente lockdown wordt er in verschillende huiskamers, gangkasten, 

tuinhuisjes en berghokken weer ijverig gerepeteerd. Wandelend door Oostrum vang je soms flarden op van Star Wars, 

The Ecstasy of Gold, Harry Potter, Israël en andere bekende en ook  minder bekende prachtige melodieën. Dat maakt 

het rondje door Oostrum na weer een dag binnen zitten extra aangenaam.                                                                                                  

De twee componisten - Williams en Morricone - staan garant voor een avond vol muzikale verrassingen.   

Want als de lockdown voorbij is gaat SMT er weer vol samen tegenaan. En als alles lukt presenteren we op 14 

November een muzikaal spektakel in Oostrum: The Mission.  Onze muzikale missie voor jou, voor je geliefden en voor 

iedereen in Oostrum en daarbuiten die een muzikaal opkikkertje kan gebruiken.

Reserveer alvast in je agenda:                                                                                                                                                       

14 November Kerk Oostrum Aanvang 20.00u

In verband met de Corona crisis volgt nadere berichtgeving over het programma                                                                     
en de kaartverkoop over enkele weken.
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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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Hopen op betere tijden, helemaal nu 

Achter schermen, geen knuffel en buurten met de videochat 

Alleen, onzeker en eenzaam naar bed 

 

Hoop, een verwachting, misschien, gebeurt dat wat ik wens of niet? 

Het heeft iets afhankelijks maar ook iets positiefs 

Hopen voor een ander, kan en mag, dat is pas lief 

 

Hoop, met de neus naar de toekomst en niet achterom 

Vooruitkijken en wensen op betere tijden 

Hopen op een vaccin, dat ik het niet meer kan krijgen 

 

Hoop, we hopen en wensen iets 

Soms is groots, soms is ‘t niets 

Hopen op een goede uitslag of beter weer 

Valt het tegen, dan kan hopen altijd nog een keer 

 

Er wordt gezegd: “Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest” 

Draait het om en het wordt: “Een Mens wordt blij en gelukkig, door beter tijden waarop hij hoopt” 

Sommigen houden zich eraan vast, anderen zien wel hoe het loopt. 

 

Vertrouwen, op een goede uitkomst is de overtreffende trap 

Niet verwachten en afwachten, maar juist rekenen op. 

Hopen, geloven, vertrouwen, goed dat ze er zijn 

Het geeft ons houvast op een goede afloop, groot of klein 

 

Soms is er Wanhoop, als Hoop zich ophoopt 

Hoop omgedraaid in Vrees, Hoop en vrees, twee tegengestelden 

Beide verwachtingen, met verschillende uitkomsten dan het voorspelde 

Ga ik wachten en stilletjes zitten hopen? 

Of ga ik iets doen en in de gewenste richting lopen 

Het leven is niet maakbaar, maar ook niet alleen maar verwachtingen en wensen 

Soms kun je het lot een handje helpen 

 

Wat kun je zelf doen om de wensen te vervullen en te worden gehoord? 

U kunt er misschien iets extra’s voor doen 

Hopen is niets voor niets, een werkwoord 

 

Hier en nu, is waar het is te doen 

Hoop, een mooi gebaar, als je weet wat je er mee doet. 

Voor iedereen, u weet wat ze zeggen: “Alles komt goed" 

 

Ingezonden door Bas Künen 
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Ook een heerlijk recept? Stuur het naar werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

EEeenn  hheeeerrlliijjkk  OOoosstteerrss  rreecceepptt,,  iinnggeezzoonnddeenn  ddoooorr  JJaann  MMuullddeerr  

Ingrediënten voor 4 personen: 

- 600 gr. magere runderlappen 
- 3 t. knoflook 
- ½ kippenbouillonblokje  
- 500 ml. water  
- 200 ml. romige kokosmelk of kokos-kookroom 
- 3 eetlepels curry madras (Jannie Boer kruiden) 
- eventueel sambal brandal of rode pepertje (voor hen die het graag wat pittiger hebben) 
- zout 
- peper 
- klontje boter 
- eventueel heeft men aan het einde wat bloem nodig 
- 400 gr. rijst 
- spercie- of snijbonen (hoeveelheid naar gelang behoefte) 
- kroepoek 
 
 
Bereiding: 
 
- snij het stoofvlees in kleine blokjes 
- voeg 3 eetlepels curry madras en een beetje zout/peper toe 
- pers de 3 teentjes knoflook en voeg deze toe 
- eventueel sambal brandal of rode pepertje naar smaak toevoegen 
- meng het vlees goed met de toegevoegde ingrediënten 
- laat dit afgedekt ± 30 a 45 min. intrekken 
- verwarm het water en voeg daar het kippenbouillonblokje aan toe 
- bak het vlees met de boter aan 
- voeg de kippenbouillon en de kokosmelk toe 
- zodra het geheel kookt zet je het vuur op de laagste stand 
- laat dit 5 uur sudderen, af en toe goed doorroeren 
 
Na 5 uur is het klaar. Mocht de saus te dun zijn, kun je deze verdikken met wat bloem. 
 
 
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    

 

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

EEeenn  hheeeerrlliijjkk  OOoosstteerrss  rreecceepptt,,  iinnggeezzoonnddeenn  ddoooorr  JJaann  MMuullddeerr  

Ingrediënten voor 4 personen: 

- 600 gr. magere runderlappen 
- 3 t. knoflook 
- ½ kippenbouillonblokje  
- 500 ml. water  
- 200 ml. romige kokosmelk of kokos-kookroom 
- 3 eetlepels curry madras (Jannie Boer kruiden) 
- eventueel sambal brandal of rode pepertje (voor hen die het graag wat pittiger hebben) 
- zout 
- peper 
- klontje boter 
- eventueel heeft men aan het einde wat bloem nodig 
- 400 gr. rijst 
- spercie- of snijbonen (hoeveelheid naar gelang behoefte) 
- kroepoek 
 
 
Bereiding: 
 
- snij het stoofvlees in kleine blokjes 
- voeg 3 eetlepels curry madras en een beetje zout/peper toe 
- pers de 3 teentjes knoflook en voeg deze toe 
- eventueel sambal brandal of rode pepertje naar smaak toevoegen 
- meng het vlees goed met de toegevoegde ingrediënten 
- laat dit afgedekt ± 30 a 45 min. intrekken 
- verwarm het water en voeg daar het kippenbouillonblokje aan toe 
- bak het vlees met de boter aan 
- voeg de kippenbouillon en de kokosmelk toe 
- zodra het geheel kookt zet je het vuur op de laagste stand 
- laat dit 5 uur sudderen, af en toe goed doorroeren 
 
Na 5 uur is het klaar. Mocht de saus te dun zijn, kun je deze verdikken met wat bloem. 
 
 
Smakelijk eten! 
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Interview met Martien en Annemie Custers, eigenaren van Custers Tandtechnisch 

Laboratorium 
 

Leuk dat we gevraag zijn voor een interview om een stukje inzicht te geven over het werk in ons Tandtechnisch 

Laboratorium. Martien zit alweer 50 jaar in het vak, en sinds 1988 zijn we geheel zelfstandig. Martien is 66 en 

Annemie 59, en we zijn al 38 jaar gelukkig getrouwd. 

 

Martien is al heel vroeg begonnen (16 jaar oud) met het tandtechnische vak bij een bedrijf in Venlo, als leerling. 

Hier werd zijn interesse gewekt voor dit werk, daarom besloot hij de opleiding tandtechniek te gaan doen om 

vervolgens tandtechnicus te worden.  Annemie heeft eerst als kapster gewerkt, maar is vervolgens al snel mee 

gaan werken in het familiebedrijf.  

 

In de vrije tijd biljart Martien graag en is hij vaak in zijn groentetuin te vinden. Annemie houdt van lezen, fitness, en 

yoga. Samen kamperen ze graag. We hebben twee dochters en vier kleinkinderen, waar we volop van genieten. De 

oudste dochter Linda werkt ook mee in het laboratorium. En Marleen, de jongste dochter,  runt met haar man de 

tennishal in Venray. 

 

Martien is op de Oirloseweg geboren waar we nu nog altijd met veel plezier wonen, ons eigen bedrijf runnen en 

het als inwoners van Oostrum goed naar de zin hebben. 

Na al die jaren vinden we het nog steeds fijn om 

ons vak uit te oefenen en mensen te helpen die 

problemen hebben met hun protheses of 

implantaten. 

Sinds kort hebben we zowel een implantoloog,   

een tandprotheticus en een tandarts in huis. 

Hierdoor kunnen we alles wat met het onderhoud 

van je gebit te maken heeft onder een dak 

aanbieden, ook reguliere controles voor je (eigen) 

gebit.” 

In het tandtechnisch laboratorium worden 

kronen, bruggen en protheses (kunstgebitten) 

gemaakt. Maar Custers doet ook reparaties of 

aanpassingen in gebitten als er problemen zijn of 

onderhoud nodig is. 
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Team Custers bestaat uit 7 personen, die allemaal veel plezier in hun werk hebben. Martien doet het stukje 

techniek en Annemie doet de administratie en haalt het werk op. Het personeel heeft ieder zijn eigen specialiteit, 

zoals het maken van kronen, brugwerk, protheses, frames en reparaties. 

Eigenlijk allround! Het is heel prettig voor klanten dat het werk aan hun gebit op een adres afgerond kan worden, 

zodat ze niet van hot naar her gestuurd worden door hun tandarts.  

Hoe korter het lijntje hoe mooier het eindresultaat. Wanneer je de klant vanaf het begin ziet wordt het 

eindresultaat precies volgens de wensen van de klant en dat is voor ons het belangrijkste. Veel tandartsen sturen 

het werk naar een laboratorium, maar die zien de patiënt niet zelf. Hierdoor is het veel ingewikkelder om iets te 

maken wat echt mooi bij de patiënt en diens specifieke wensen past. 

 

We werken normaal gesproken viereneenhalve dag per week, de laatste weken ging dat door het coronavirus 

helaas even niet. Gelukkig zijn we eind april weer langzaam opgestart. Met de nodige aanpassingen hebben we 

ervoor kunnen zorgen dat de klanten op een veilige manier onze praktijk weer kunnen bezoeken.  

Aan de hand van een vragenlijst wordt bepaald wie wel en wie niet naar de praktijk kan komen en aan wie 

voorrang wordt verleend. We bellen iedereen die al een afspraak had staan en plannen nieuwe afspraken in. 

Hopelijk blijft iedereen gezond, wij kijken in ieder geval positief naar de toekomst en zien u graag bij ons in de 

praktijk. 
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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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Een leven zonder mobiele telefoons is nauwelijks meer voor te stellen. De leeftijdsgrens voor het bezitten van zo’n 

mobieltje wordt ook steeds lager. Geef de jeugd een ouderwetse bakelieten telefoon met draaischijf en vraag of ze je 

willen bellen dan zou daar een kleine studie aan vooraf moeten gaan.  

Eerst was er de fase waarin telefonistes de abonnees met elkaar verbonden, dit ligt voor mijn tijd maar we kennen 

allemaal de beelden van tv. Ook de tijd dat je alleen vanuit je huis kon bellen is bij de huidige generatie niet te bevatten. 

Je kon niet verder van de telefoon af, dan het snoer lang was. Met de allereerste mobiele telefoon kon een gesprek 

van maximaal dertig minuten worden gevoerd, en het duurde een jaar om de batterij weer op te laden. Ik moet eerlijk 

bekennen: dat klinkt ook voor mij als verre geschiedenis. Tegenwoordig is het leven van bereiken en bereikt worden 

voor iedereen binnen bereik. De jongste generatie groeit ermee op alsof het een vast onderdeel is van hun hele bestaan 

maar ook vele ouderen hebben zich de techniek van de mobiele telefoon eigen gemaakt. Nieuws is maar heel kort 

nieuws want elke politieke, technologische of maatschappelijke ontwikkeling alsook de nieuwste trends zijn binnen 

enkele minuten alweer achterhaald door nieuwer nieuws. Moet je nagaan hoeveel vragen je vroeger moest bewaren 

voordat je ze kon stellen. En hoeveel keuzes je soms zelf moest maken omdat niemand anders binnen handbereik was. 

Stond je in de supermarkt en wist je niet of mama halvarine of margarine moest hebben dan was het een kwestie van 

kiezen. Sta je nu in die positie dan grijp je eerst naar je 4G alvorens het in je winkelwagentje te plaatsen. Mobiele 

telefoons hebben ons leven zeker veranderd. Maar is het daarmee ook leuker of gemakkelijker geworden?   

In gedachte ga ik even terug naar voorbije tijden. Als om 15.15 uur de schoolbel rinkelde dan fietste ik met m’n rooie 

fietsje naar huis en alles wat er daarna in het dorp gebeurde kwam mij pas de volgende ochtend bij het oversteken van 

de grote weg ter ore. De grote weg…dat was voor mij de grens van het nieuws. Een pasgeboren baby kon dus gewoon 

al meer dan 12 uur oud zijn voordat we van zijn bestaan afwisten. Als we gingen spelen op de zandberg en m’n ouders 

wilden weten wat we aan het doen waren dan moesten ze ook die kant op komen. ‘Waar zit je’ en ‘wat doe je’ werden 

vroeger vooral in de verleden tijd gesteld. Toen ik later met de bus naar m’n werk ging en deze was er niet op het 

aangegeven tijdstip dan was het een kwestie van wachten en berusten. Er was geen app die aangaf waar de Zuid-

Ooster met nummer 30 uit hing. Wilde je weten waar die loeiende sirene heen ging dan moest je de zwaailichten 

volgen, p2000 had nog geen bestaansrecht. En omdat de meeste antwoorden niet nodig waren, waren er ook minder 

vragen. Daar waar een antwoord wel noodzakelijk was, had je nog altijd de vaste telefoon. Toen heette dat natuurlijk 

niet ‘de vaste telefoon’. Deze benaming kwam pas bij de intrede van de mobiele telefoon. Ik herinner me nog ons 

telefoonnummer met 3 cijfers, later uitgebreid naar 4, 5 en zelfs 6 cijfers. Een teken dat er steeds meer abonnees 

kwamen. Wist je een nummer niet dan moest je bladeren in De Telefoongids. Hele kleine lettertjes, gerangschikt op 

alfabet…iedereen stond d’r in. Soms zou ik wel eens terug willen naar de mobielloze tijd. Niet altijd bereikbaar zijn 

klinkt nog helemaal niet zo slecht. En het kan handig zijn maar niet onmisbaar om te weten hoeveel graden het in 

Kaapstad is. Je boodschappenlijstje op een stukje papier, de dienstregeling van de NS in het Spoorboekje, foto’s 

knippen met je foto-toestel en oh ja….geen selfies. Een telefooncel opzoeken vanaf je vakantie-adres om te laten weten 

dat alles oké is, een fax sturen ipv al die appjes heen en weer. Mijn telefoon hebben m’n walkman, m’n pinpas, m’n 

scanner, m’n radio, m’n klok aan de wand en de vermelde uitslagen van de voetbalwedstrijden in het OW! vervangen. 

Waar ik wel nog op wacht is een app die om half 6 ’s middags het eten op tafel heeft staan….dat zou voor mij nou echt 

van toegevoegde waarde zijn. Verder denk ik met weemoed terug aan die zware bakelieten telefoon… 
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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
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Marieke Holtackers-Beterams (42) is  getrouwd met Bart Holtackers. Samen hebben ze drie kids: Stijn(17),  Wout (14) 

en Pien (10). Ze is teamleider in het Geboortecentrum Viecuri in Venlo. Susanne Jeucken-Ingenpass (43) is getrouwd 

met Rob Jeucken. Samen hebben ze dochter Jans (10) en zoon Giel (8). Susanne is pedagogisch medewerker op 

kindercentrum het Atelier in Overloon. Marieke is geboren en getogen in Wanssum, Susanne in Blitterswijck. Deze 

week vertellen zij over hun bijzondere vriendschap.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marieke: “We leerden elkaar kennen op Mavo “Maasdorpen” in Meerlo maar zaten niet bij elkaar in de klas en waren 

toen nog niet bevriend. De vriendschap ontstond toen in 2003 Rob en Susanne een relatie kregen. De band tussen 

Bart, Rob en mij was al heel goed, met Susanne erbij liep het als vanzelf en er was meteen een klik. Die band is alleen 

maar sterker geworden. We zien elkaar minimaal 1 keer per week. Eén op één, maar ook vaak met anderen erbij.” 

 

Susanne: “Het is heel bijzonder hoe onze vriendschap gegroeid is. Op de Mavo hadden we niks bijzonders met elkaar. 

Nu vind ik onze vriendschap heeeeel bijzonder! De vriendschap is heel sterk, we delen heel veel, ik kan met alles bij 

Marieke terecht. En dat is echt heel fijn! We appen veel en lachen wat af. Samen shoppen, samen wandelen, samen 

kletsen, samen port drinken…samen is zoveel leuker!” 

  

Marieke: “Een mooie, bijzondere vriendschap, dat is wat wij samen hebben.  

We doen wat veel vriendinnen samen doen: weekendjes weg, heel veel thee,  

samen zwanger, onze gezinnen, getuige zijn van Susanne, dezelfde  

vriendengroep “de Fles”, veel lachen, appen, gesprekken, feestjes, 

carnaval, kermissen,  rommelmarkt, barbecueën… We genieten “gewoon”  

samen van de mooie dingen in het leven maar hebben ook al veel samen  

meegemaakt. “Gewoon” is soms niet zo vanzelfsprekend.  De wereld heeft  

al regelmatig stil gestaan in onze vriendschap,  dat is heftig en doet pijn.  

De kracht die Susanne dan ergens weer weten te vinden, ook al is die op  

dat moment heel ver weg, samen met een schepje positiviteit zoals ze  

het zelf benoemt, daar heb ik enorm veel respect voor. Op zulke momenten 

ben je er nog bewuster van dat je er iets van moet maken, hoe intens  

vriendschap is, dat je moet genieten en de dag moet plukken! We voelen 

van elkaar aan als er iets is. Een blik of een half woord is genoeg om te 

weten hoe het met de ander is.” 
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Susanne: 

“Plezier en positief in het leven staan, het leven vieren, daar zijn we altijd wel van. Soms gebeuren er dingen in het 

leven die niet zo fijn zijn. Marieke was en is dan een grote steun. Natuurlijk komt het ook door onze mannen dat we zo 

hecht zijn. Marieke was getuige op mijn bruiloft, heel speciaal. Toen ik  zwanger was van Jans en Marieke van 

Pien gingen we samen natuurlijk naar de 9 maanden-beurs! We doen heel veel leuke dingen samen. Jaarlijks een 

weekendje weg in de herfstvakantie, Tweede Kerstdag is ook vaste prik, carnaval vieren. En het is ook zo mooi om te 

zien dat onze kinderen samen ook zo veel plezier hebben. Waardevol!  Als oude dametjes samen in het 

bejaardentehuis, daar gaan we voor! Dan gaan we samen terugkijken op ons mooie leven. “Onze” tekst (zie de foto 

hieronder) die we elkaar regelmatig sturen past hier dan ook precies bij.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook een mooi verhaal of een prachtige vriendschap? Stuur het 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
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