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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 
 

  

     De Gezellige Zondagmiddag kan           

    vanwege het Corona-virus tot nader      

    bericht niet doorgaan.

   Zaterdag  10 Juni 09.00 - 12.00
                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

10 juni 16.30u. Lessen slagwerk volgens rooster

 19.00u. Repetitie Hit-it

 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

13 juni Inzamelen oud papier

27 juni Inzamelen oud papier
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Er zijn weer publieke vieringen in onze kerk toegestaan 

met inachtneming van de coronamaatregelen van het RIVM en Bisdom.   
 

 

Zondag 7 juni 9.30 uur: Hoogmis met kerkgangers met inachtneming van 

                  de 1,5 meter afstand enz.! (Pastoor) (orgelspel)    
 voor gezondheid, geluk en welzijn van onze parochie Oostrum,     
 voor meer vrijheid, eenheid en vrede in de wereld,  
 voor alle zieken thuis, in de verpleeghuizen en ziekenhuizen,  
 voor alle overledenen van Oostrum en het dekenaat Venray,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  
 

Dinsdag 9 juni  9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)  
 voor alle zieken thuis, in de verpleeghuizen en ziekenhuizen.    
 

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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ECHT  
 

Het kleine beeldje van Maria had op 24 mei jl. voor een paar uur de mooie troon verlaten en was wat dichterbij 
gekomen.  Het stond op het altaar in zijn veelzeggende eenvoud, verbonden met ons leven, verbonden met onze 
hartenwensen om gezondheid, troost, nieuwe moed en onze wens om een spoedig einde van de coronatijd. 
Nu het beeldje wat dichtbij kwam konden we het wat nauwkeuriger bekijken.  

 
Maria draagt op haar linkerarm haar Zoon die ons  met Zijn rechterhand 
zegent. Drie vingers wijzen naar boven, naar een eeuwige vriendschap met de 
Vader, met Zijn veelgeliefde Zoon die ons zegent en met de Heilige Geest,     
een vriendschap die ons door het heilig doopsel geschonken wordt en 
ervaarbaar wordt als we het kruisteken maken en bidden:  
 
“In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.” 

 
Het feest van onze drie grote vrienden vieren 
we aanstaande zondag.  
Het feest heeft de naam:  
 

feest van de Allerheiligste Drievuldigheid.  
 
 
 
 
 
 

 
In zijn linkerhand houdt Jezus de “aardbol”, een symbool van Zijn wereldwijde heerschappij van liefde en 
gerechtigheid niet ‘over’ maar voor de  mensen, die op aarde wonen, die allen – onbewust of onbewust - een 
onzichtbare band hebben met God, omdat alle mensen iets van God zelf in het diepst van hun wezen dragen: een 
vlammetje van liefde.  
 
De ziel van de mens is immers geschapen is naar het beeld en gelijkenis van God, naar het beeld van een God die 
liefde is. Het is heel droevig dat in een mensenleven de haat tegen mensen de overhand krijgt,  maar de oproep 
van Jezus en Maria om het vlammetje van de liefde weer wat groter te laten worden weerklinkt in het geweten 
van ieder mens: een nieuw begin, met een schone lei beginnen, zo nodig ommekeer, spijt, berouw is altijd 
mogelijk voor iedereen ook al is iemand de weg van de liefde kwijt geraakt, wat trouwens niet door “eigen schuld” 
 hoeft veroorzaakt te worden, maar ook van buitenaf door teleurstelling kan groeien.  
 
Jezus zegent ons bij elke goede daad en Hij geeft ons door de heilige Mis kracht om de moed erin te houden.          
Door die liefde voor alle mensen heeft Jezus een machtige globalisering op gang gebracht.                                
Daarnaar wijst de ‘rijksappel’, de aardbol, in de hand van het Kindje Jezus. 
 
Het lijkt een kleine aarde, maar het grote wordt altijd door het kleine opgebouwd,            
elke kleine wereld, zichtbaar in het huis waar mensen wonen, leven, samen optrokken, 
steunen, elkaar vergeven is een bouwsteen voor een dorp, een stad of land.   
 
In haar rechterhand draagt Maria een scepter, teken van haar milde heerschappij over 
de hele wereld,  want zij kan heel veel omdat zij het woord van de engel Gabriël 
geloofde: “Bij God is niets onmogelijk.”  
 

4



 

Eindelijk is dan nu weer het onmogelijke mogelijk gemaakt: 
een openbare dienst in de kerk.                                        
Enkele maanden hebben we uitgezien naar het moment  
dat we weer samen mochten komen bij Jezus en Maria      
op het meest vertrouwde, kleine plekje van ons dorpje 
Oostrum: de kerk.  
Het was een heel bijzonder: Pinksteren.  
 
Samen de eucharistie vieren, samen danken in een geest 
van dankbaarheid en liefde, de zegen ontvangen, elkaar 
zien, elkaar groeten en samen bidden, want samen gaat het 
beter dan alleen, we steunen elkaar. Jullie aanwezigheid is 
ook voor Uw pastoor een steun.   
 

Op schermen mochten we het in de laatste maanden volgen: de heilige Mis of opa en oma, maar we weten 
allemaal dat echt zien en omhelzen pas het echte leven is. 
 

Het is gewoonweg een gemis als je niet bij iemand kunt zijn die je liefhebt.     
 

In de coronatijd hebben we godzijdank een beroep mogen doen op heel wat technische snufjes, maar we zijn ons 
ook bewust geworden van de armoede van de virtuele wereld van talloze camera’s en kleine en grote schermen.  
 

Niet voor iedereen is op het moment de kerkgang weggelegd. Voor bijzonder kwetsbare mensen is het nog altijd 
beter om thuis te blijven als je het gevoel hebt: ik voel me nog niet zo veilig. Je kunt ons wel niet livestream volgen 
maar als je het klokje hoort en thuis een “Wees gegroet” bidt ben je door Maria toch met ons verbonden en met 
die stroom van het levende water dat opborrelt uit het Heilig Hart van Jezus bij de woorden:                                       
 “Dit is mijn lichaam, dat voor U gegeven wordt.” 
 

Gods Zegen voor alle mensen,                                                                                                                                              

op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Oostrum, Behoudenis der Kranken, vooral voor de eenzamen,  
 

Jullie pastoor  

 
 

5



  

Anker  

 

weet je 
ik zie in mijn gedachtes  
het rijtje ‘berouw geloof hoop en liefde’ 
de oefeningen van berouw geloof hoop en liefde  
ik leer ze volgzaam van buiten 
ik reproduceer ze als een vers dat ik opdreun 
ik weet niet waar het over gaat 
de oefening van hoop 
Oneindig goede God,  
ik hoop, door de verdiensten van Jezus Christus,  
van U te verkrijgen: de eeuwige zaligheid en alle genaden,  
die ik daarvoor nodig heb.  
Dat hoop ik met een vast vertrouwen,  
omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt,  
oneindig goed voor ons en getrouw in uw beloften.  
Heer, versterk mijn hoop!  
 
weet je 
en de Heer versterkt mijn hoop, dagelijks nog  
ik gooi het anker uit  
ik meer aan en loop over het water 
nog steeds geniet ik hiervan 
het applaus, de toejuichingen  
het voelt nog steeds bijzonder  
de loop, zelfs de looppas over het water 
de kleinkinderen verwoorden verrast en verwonderd 
opa, je loopt in en met dezelfde pas als Jezus 
mooi toch 
 
hoopvol kijkt de Sint of hij zijn broer Bernard op de kade ziet 
het is honderd en twee jaar geleden 
dat hij hem voor het laatst ziet 
plots ontwaart hij hem te midden van de grote mensenmassa 
‘werp het anker Pedro’ 
de hoofdpiet slingert het anker overboord en de pakjesboot stopt plotsklaps 
tien Pieten slaan overboord 
de Sint glimlacht en beschouwt dit als een vorm van  
onschuldig wit wassen 
hoop doet leven 
de omhelzing op de kade is innig 
onopvallend veegt Bernard een traan weg 
zijn herinneringen aan hun jeugd 
aan de achtertuin van het paleis in Madrid  
gaan richting de boomhut 
waar ze de ‘gezuumde’ appels van Buijssen Piet opeten 
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terloops zwaait de kever naar de vlieg 
de vlieg heeft haast 
ze is op weg naar huis 
ze heeft honger 
ze roept naar de kever 
ik zie je zo bij mijn huis  
de mesthoop achter de koeienstal van boer Flipsen  
ik hoop ‘t, roept de kever terug 
hoopvol kuiert hij verder 
die mier en de eekhoorn lopen met hem mee 
plots wordt de weg versperd 
een wegomleiding als gevolg van een zandhoop 
ze lopen verder door de molshopen 
achter de mesthoop smullen ze van de meegebrachte broodjes 
de mier duikelt, maakt een salto en roept 
wij gaan nooit voorbij  
vanachter de schroothoop steekt de egel zijn duim op  
 
de das houdt van woordspelingen 
samen met de haas en het komijn oefenen ze al weken voor 
het festival van de hoop 
de das telt tot drie en in koor dreunen ze op 
afvalhoop mierenhoop steenhoop composthoop 
koeienhoop stronthoop opeenhoop drekhoop sterrenhoop  
de mol onderbreekt hun bijna ritmische dreun 
hij applaudisseert en gooit de suikerbietenhoop overhoop  
onderin liggen de lekkerste 
terloops laat hij zich ontvallen 
morgen vlieg ik samen met de ekster 
naar Kaap de Goede Hoop  
we zijn hoopvol gestemd  
geen wanhoop 
onze vlucht gaat door 
hoop je, roept de mier terwijl hij nog een salto maakt 
 
ik hoor de stilte 
de stilte hoort mij  
plots vraagt de stilte om stilte                                                         
hier word ik stil van  
 
aan de horizon glimmen de molshopen 
Nederlands hoop in bange dagen 
fluistert de Vlaamsegaai hoopvol 
de egel herinnert zich het gezegde van zijn grootvader 
al glimmen de molshopen aan de horizon nog zo mooi  
de pakjesboot van Sinterklaas gooit zijn anker in de sloot  
en de Pieten dansen en zingen luidkeels 
zolang er leven is, is er hoop 
 
Ingezonden door Hay Freriks 
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   GRATIS WIFI IN OOSTRUM 
 

 

 

Glasweb Venray biedt in alle dorpen gratis wifi aan.  

In Oostrum is dat sinds kort beschikbaar bij de Watermolen.  

Aan twee kanten van het gebouw hangt er een antenne / access point.  

U kunt vanaf nu dus 'thuiswerken' in de speeltuin.  

Of even het laatste nieuws bekijken, zittend op een van de vele bankjes van 't Fort. 

 

De technische installatie is gedaan door electrobedrijf Zoll,                                                   

samen met ICT-specialist eClicker.                                                                                                               

Vanuit de Dorpsraad heeft Leo Lenssen de plaatsing begeleid. 

 

 

Rouwverwerkingsgroep
                                                                                             

Heb je een dierbare verloren en heb je behoefte om dit verlies met anderen te 

delen? Hiervoor biedt de rouwverwerkingsgroep ondersteuning.                                      

Door in gesprek te gaan met lotgenoten krijg je inzicht in jouw persoonlijke verlieservaring.                                                         

Je kunt ervaringen uitwisselen en elkaar steunen.

De rouwverwerkingsgroep biedt ruimte om emoties en verhalen met elkaar te delen om je te helpen met het verwerken 

van het verlies. Per groep worden zes begeleide bijeenkomsten georganiseerd. Daarna kan de groep desgewenst als 

zelfhulpgroep verder gaan.

Voor wie: Inwoners uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel, Mook en Middelaar en Bergen.

Wat: Rouwverwerkingsgroep

Waar: Synthese Venray, Leunseweg 51 te Venray.

Wanneer: woensdagochtend 17 en 24 juni,  1, 15 en 22 juli en 19 augustus 2020 van 10.00 tot 12.00 uur  + een 

terugkomdag op woensdag 23 september 2020.

Informatie en aanmelden
Er zijn geen kosten aan de training verbonden.   

Aanmelden kan tot 2 weken voor start cursus.

Enkele weken voor de start van de training is een intakegesprek.

Trainers: Anja Damhuis en Jolanda van der Weijden.

Voor uitgebreidere informatie kun je altijd contact met ons opnemen.

Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving.
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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    

                                         

GGD Limburg-Noord opent 1 juni nieuwe teststraat in Venlo 
 
Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via 

een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen. Aan de Nijmeegseweg in 

Venlo opent GGD Limburg-Noord een nieuwe testlocatie waar 720 testen per dag kunnen worden afgenomen. Is er sprake 

van een besmetting met het coronavirus, dan volgt een bron- en contactonderzoek. 

 

Om het coronavirus nu en de komende tijd onder controle te houden is uitgebreid testen en – bij besmetting – een bron- en 

contactonderzoek cruciaal. De afgelopen tijd is er door GGD Limburg-Noord hard gewerkt om de testcapaciteit en het bron- 

en contactonderzoek uit te breiden, zodat er breed getest kan worden. 

 

Opschaling capaciteit enorme klus  

De prognose voor juni is dat 24.000 mensen in Nederland per dag getest worden. Dit loopt op tot 70.000 testen per dag in 

december. Vertaalt naar Limburg-Noord betekent dit het testen van ongeveer 700 mensen per dag in juni tot 2.100 testen per 

dag later in het jaar. Uitgaande van de inschatting dat 5% van deze testen een positieve uitslag heeft, zullen er 35 bron- en 

contactonderzoeken per dag nodig zijn. Een aantal dat kan oplopen tot 105 per dag later in het jaar.  

Henk Janssen (adjunct-directeur GGD Limburg-Noord): “Het testen en uitvoeren van bron- en contactonderzoek is een vast 

onderdeel van ons werk. Maar het uitvoeren op deze schaal is ook voor onze GGD een enorme klus die we niet alleen kunnen 

uitvoeren. Naast het extra inzetten van collega’s uit onze eigen organisatie hebben we contact gezocht met bestaande en 

nieuwe partners die ons gaan helpen.” 

 
Event Medical Service en Rode Kruis ingezet voor testen 

Vanaf maandag 1 juni wordt er een dubbele teststraat geopend aan de Nijmeegseweg 40 in Venlo met een capaciteit van 720 

testen per dag. De locatie is alleen op afspraak te bezoeken. De teststraat is open van 8.00 uur tot 20.00 uur. De teststraat in 

Blerick sluit voorlopig, maar wordt weer geopend mocht dat nodig zijn.  

 

Voor de bemensing van de teststraat werkt GGD Limburg-Noord samen met Event Medical Service (EMS) uit Uden, 

gespecialiseerd in medische hulpverlening bij evenementen, en het Rode Kruis. De medewerkers van EMS en vrijwilligers van 

Rode Kruis Noord- en Midden-Limburg worden door de GGD getraind en gaan vanaf 1 juni de bemonsteringen in de teststraat 

uitvoeren.  

 

Voor het testen van mensen die om medische redenen niet naar de teststraat kunnen komen, wordt ook samengewerkt met 

vrijwilligers van het Rode Kruis. Zij gaan in teams de thuistests afnemen in regio Limburg-Noord.  

 

AmbulanceZorg Limburg-Noord en de GGD onderzoeken of het mogelijk is een mobiele test-unit in te zetten om, als het nodig 

is, op een locatie in de regio snel meerdere inwoners te testen. 

 

Personenvervoerder Munckhof partner voor bron- en contactonderzoek 

Zowel bij negatieve als positieve uitslag wordt er binnen 48 uur gebeld over de uitslag. Als er sprake is van een besmetting 

met corona informeert GGD Limburg-Noord telefonisch de besmette persoon en start het bron- en contactonderzoek. 

Besmette personen gaan vervolgens in isolatie en hun huisgenoten krijgen het dringende verzoek om 14 dagen in 

thuisquarantaine te gaan. Aan nauwe contacten die uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen, wordt ook 

gevraagd om twee weken thuis te blijven en te rapporteren over eventuele gezondheidsklachten.  

 

Kantoorpersoneel van Munckhof, gespecialiseerd in telefonisch klantcontact, zal de GGD ondersteunen bij het uitvoeren van 

bron- en contactonderzoek. Onder regie van GGD-verpleegkundigen zullen de - door de GGD getrainde medewerkers van 

Munckhof - bellen met inwoners die positief getest zijn.  

 

Vanaf 1 juni testen mogelijk voor iedereen met milde klachten  

Om een testafspraak te maken is vanaf 1 juni een landelijk gratis telefoonnummer beschikbaar. Het nummer wordt op 

maandag 1 juni om 08.00 uur bekend gemaakt en is vanaf dat moment zeven dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur 

bereikbaar om een afspraak te maken bij een testlocatie in de buurt.  

 

Het telefoonnummer is bedoeld voor iedereen die milde klachten heeft passend bij het coronavirus. Alleen met deze klachten 

wordt een test afgenomen. Zonder klachten heeft het geen zin een test af te nemen. Voor het maken van de afspraken 

worden kort een aantal vragen gesteld over de aard van de klachten. Bij het maken van de afspraak wordt een BSN-nummer 

gevraagd ter identificatie. De beller krijgt dan de tijd en plaats waarop de test wordt afgenomen. Het streven is om de test zo 

snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag. 

11



12



 

13



14



KINDERSPREEKTAAL    

column   

________________________________________________________________________ 

Enkele weken geleden maakte ik een wandeling door het dorp. 

Halverwege die wandeling ging ik even uitrusten op een bank bij een 

klein speelterreintje, waar twee kinderen aan het spelen waren. Een 

jongen en een meisje. Ik schatte hun leeftijd op een jaar of zes, zeven, 

misschien acht. Ze hadden geen oog voor hun omgeving, ze gingen 

volledig op in hun spel bij een van de speeltoestellen. En terwijl ik daar 

op die bank zat, hoorde ik, onbedoeld, een gedeelte van hun gesprek.  

“Wist jij wat ik van plan was?” hoorde ik de jongen aan het meisje vragen. Hij had kennelijk een 

plan in zijn hoofd gehad en hij wilde weten of het meisje ook van dat plan wist.   

“Ja,” riep het meisje, terwijl ze tegelijkertijd ongelovig naar de jongen keek. Je kon aan haar gezicht 

zien dat ze het niet wist, terwijl ze toch ja had gezegd. 

“Wat dan,” vroeg de jongen op zijn beurt. “Dan moet je het ook zeggen. Als je het niet zegt, dan 

wist je het ook niet!” Hij sprak streng en hij wilde bewijs. Had ze maar niet ja moeten zeggen. Eigen 

schuld dus! 

Tot zover heb ik dit gesprek gehoord. Een gesprek in kinderspreektaal. Kinderen zijn in hun 

spreektaal soms heel direct naar elkaar, maar ook eerlijk en logisch, streng en altijd duidelijk. Wij, 

grote mensen, draaien er nog wel eens om heen, we zeggen soms niet duidelijk wat we precies 

bedoelen. Of we zwakken ons taalgebruik wat af, we maken het dan minder zwaar dan we eigenlijk 

bedoelen. Zacht uitgedrukt, zeggen we er dan bij!  

Met die gedachten in mijn hoofd heb ik mijn wandeling af gemaakt. 

In het verleden heb ik eens twee kleine boekjes gekregen, waarin uitspraken van kinderen zijn 

verzameld. Kinderspreektaal dus! De boekjes zijn ooit samengesteld door meester Hoving, destijds 

directeur van een basisschool in Friesland. Het ene boekje draagt de titel: Juf, daar zit een weduwe 

in de boom!  Het andere boekje heeft als titel: Juf, die vlinder heeft mijn pyjama aan! 

De boekjes bevatten uitspraken van kinderen, die door hun logica en helderheid een verrassend 

effect krijgen. Zoals deze uitspraak over een gezin: Ons gezin bestaat uit mijn vader, mijn moeder 

en ik, en ik ben de jongste! Of deze, over een vogel: Als een vogel kan zingen, al is het een beetje 

vals, dan is het een zangvogel!  En dan tenslotte nog deze, ook over een vogel: Als een vogel 

wormen uit de grond trekt, dan is het een trekvogel!  

Kinderspreektaal! Hoe eerlijk, hoe puur, hoe logisch en hoe vol eenvoud kan het zijn? Ze hebben 

immers het volste gelijk! Als kinderen een vogel horen zingen, dan is het een zangvogel. En als ze 

zien dat een vogel wormen uit de grond trekt, dan is het een trekvogel. En niet anders! Dat wij, 

grote mensen, met die begrippen toch iets anders bedoelen, dat is eigenlijk veel minder logisch dan 

wat die kinderen zien, bedoelen en dus ook zeggen!  

Jos Nellen 
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DOL OP HET DIGITALE TIJDPERK 

 

Als kind hoorde ik verhalen over de tijden van weleer, toen je voor een kwartje naar de bioscoop ging en de postbode 

een kopje koffie bij je thuis kwam drinken en dacht: “oh ja, dat was dus zo'n beetje in de Middeleeuwen??” Maar ik 

moet toegeven, als kind van de seventies kan ik anno 2020 zelf ook al heel wat anekdotes vertellen aangaande “hoe 

het vroeger ging”. En ik vraag me af, hoe deden we dat toen toch allemaal, zonder al die techniek? Hoe konden we 

überhaupt leven? 

 

Ik ben natuurlijk opgegroeid in het guldentijdperk! Die goeie ouwe piek, het duppie, het kwartje, de knaak… De euro 

werd aangekondigd en zo'n 10 jaar lang werden we voorbereid op de komst ervan. Het was natuurlijk heel wat. Ik ken 

twee mensen in mijn directe omgeving die nu nog steeds zeggen “kwam de gulden maar terug” en nog regelmatig 

een bedrag van euro naar gulden omrekenen. “Kost dat 10 euro? Dat kostte eerst altijd 10 gulden!!” En dan te 

bedenken dat het vorig jaar al 20 jaar geleden was dat de euro werd ingevoerd! Van mij persoonlijk mag de euro 

blijven. Alleen al het gemak dat ik ervaar omdat je in zo veel landen er direct mee kunt betalen! Wij namen vroeger 

“traveller cheques” mee naar het buitenland, die je op je bestemming tegen de lokale valuta kon omwisselen. 

 

Wat het reizen betreft, hoe kwamen we vroeger in vredesnaam van A naar B zonder navigatiesysteem in de auto of 

zonder Google Maps? Dat deed je toen inderdaad zonder. We reden met een landkaart door Europa of volgden de 

borden naar Groningen en eenmaal ín Groningen, pakten we het stratenboek. Of wellicht nog niet eens het 

stratenboek maar we vroegen gewoon aan iemand de weg. Ik zeg dan wel quasi terechtwijzend tegen mijn kinderen 

“Wij hadden geen mobiele telefoon hoor, dus laat staan navigatie op de telefoon!” maar ik zet de navigatie al aan als 

ik naar een bepaald adres in Venray moet of als ik aan het wandelen ben op een onbekend stuk hei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's maakten we met een fotocamera waar een filmrolletje in zat. Op vakantie knipte je op goed geluk wat weg. 

Het eerste wat ik na thuiskomst altijd deed was naar de fotograaf hollen om het filmrolletje weg te brengen: “de 

foto's laten ontwikkelen”. Na een week ging ik ze vol spanning ophalen. Dan zaten er leuke foto's tussen maar ook 

veel mislukte! Net bewogen, net de ogen dicht, net de vinger voor de lens …. Geweldig toch dat je nu meteen kunt 

zien of je kiekje gelukt is en zo niet, dan maak je hem even over, desnoods 10 keer. Ik raad wel aan de 9 mislukten 

meteen te wissen. Een veel voorkomend probleem tegenwoordig is “digitale vervuiling”. Dat woord kenden we 

vroeger natuurlijk niet. 

 

Ook iets wat je je niet meer kunt voorstellen is de manier waarop we een concertkaartje moesten scoren. Je stond 

dan niet in een digitále wachtrij, je stond gewoon letterlijk in de rij, voor de balie in het postkantoor waar de PTT 

huisde. Bij een populair concert stond je uren in de rij en de echte fanatiekeling spreidde voor de deur van het 

postkantoor zijn slaapzak uit. Niet echt iets om naar terug te verlangen toch? 
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  Heeft u zelf nog een goede herinnering aan vroeger? Deel het met ons! Mail naar: werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

En dan Google! Ik kan niet zonder. Je kunt gerust zeggen: ik hou van Google, met heel mijn hart. Zo'n 12 jaar geleden 

zat ik op een veerboot naar Terschelling en hoorde een jongetje zijn vader een vraag stellen. Het antwoord van de 

vader was: “Weet ik het, ga googelen”. Ik vond het enigszins zielig voor het jochie en heb die woorden altijd 

onthouden. Thuis haal ik ze nog regelmatig grappig bedoeld aan maar weet u, de man had een punt. Weet je het 

niet? Ga googelen! En ik google me dagelijks súf! Per dag komen zó veel vragen in me op, en ik vind het geweldig dat 

ik daar metéén antwoord kan krijgen. “Hoeveel vissen zwemmen er in de Noordzee?” of “Wie won in 1990 Roland 

Garros?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij ons thuis hadden we een encyclopedie in de kast staan voor als je iets wilde weten, en voor moeilijke woorden de 

Dikke van Dale. Of je ging naar de bibliotheek. Niets ten nadele van de bibliotheek overigens want ik kom er nog 

altijd graag. En als mijn kinderen hun boeken hebben uitgezocht zeg ik ze “Ga je boeken maar afstempelen”. Zo noem 

ik dat nog altijd, afstempelen. Want toen ik jong was, ging je als je je boeken had uitgezocht naar de baliedame die 

met een stempel de datum op een kaartje zette waarop de boeken weer moesten worden ingeleverd. Wat een 

moderniteit toen er op een apparaat kwam waar niet de mevrouw maar jijzélf het kaartje kon stempelen. Het “laten 

afstempelen” werd “afstempelen”. Vandaag de dag hebben we digitale toegang tot de bieb. Een boek verlengen of 

aanvragen? Je doet het gewoon vanuit huis. Daarentegen moet ik zeggen dat ik géén e-reader heb! Een boek lees ik 

nog altijd in boekvorm en ik zie daar eerlijk gezegd niet snel verandering in komen. 

  

Ik word wel weer heel blij van het fenomeen “online winkelen”. Ook ik vind het jammer dat het gemiddelde 

stadscentrum er niet meer gezellig uitziet met al die leegstaande panden maar mea culpa, ik winkel online heel wat 

af! Eerlijk gezegd … ik doe bijna al mijn aankopen online. Ik ben grootafnemer bij Bol.com en verwacht toch ooit 

genomineerd te worden voor beste klant! In mijn jeugd was er geen keuze, winkelen deed je in winkels, punt. Die 

waren op maandagochtend en zondag gesloten. Als tiener vond ik dat echt iets afschuwelijks! Zondag was bij uitstek 

de meest saaie dag van de week. Nu kunnen we op zondag ook naar de supermarkt. Dat vind ik handig als ik iets 

vergeten ben te kopen… want ik bestel de wekelijkse boodschappen natuurlijk online en laat ze thuisbezorgen.  

 

De romantiek van vroeger? Ja, waar ik met enige nostalgie aan terugdenk zijn alle handgeschreven brieven die ik 

wereldwijd naar diverse “penvrienden” heb verstuurd. Echt heel lang hield het nooit stand maar mijn brieven gingen 

de hele wereld over, van Friesland tot Japan. Toen ik met man en kids naar de VS op vakantie ging, zag ik in het 

vliegtuig op het schermpje voor me de plaats “Albuquerque” staan. Daar had ik járen geleden ook een penvriendin. 

Grappig dat ik er nu bijna overheen vloog. Een tip voor wie het nog altijd leuk vind om post uit andere landen te 

ontvangen, meld je aan op www.postcrossing.com: een platform voor het wereldwijd versturen en ontvangen van 

ansichtkaarten! 
 

U begrijpt inmiddels, bij het kijken naar Floortje naar het einde van de wereld raak ik zelden geïnspireerd door de 

mensen die in the middle of nowhere boven op een berg wonen, waar éénmaal per maand een postduif een in een 

stenen tableau gekerfde boodschap komt ophalen. Alleen bij de aflevering over een gezin dat op het Polynesische 

Tonga woonde, werd ik enigszins jaloers. Zij doken iedere ochtend vanuit hun bed dat onder de sterrenhemel lag in 

een azuurblauwe oceaan. Het witte zandstrand was hun voor- en achtertuin. Ze zagen zelden iemand en gaven de 

kinderen thuis les. Het zag er prachtig uit en ik jammerde tegen mijn man: “Wij doe echt iets helemaal verkeerd!!!” 

Maar ik weet nu, na 8 weken door Corona gesloten scholen en thuisles: voor een leven op Tonga ben ik niet geschikt! 
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Workshop avond- en nachtfotografie 
 

Met inachtneming van de Coronamaatregelen organiseert IVN Geysteren-Venray 

op 19 juni een workshop avond- en nachtfotografie door Luc Cappaert. Bij grotere belangstelling kan er een tweede 

avond worden georganiseerd op zaterdagavond 20 juni. Deze avondactiviteit, start om 21:30 uur bij de parkeerplaats 

voormalig voetbalveld Geijsteren, Oostrumseweg 34 in Geijsteren.                                                                                              

Kosten bedragen € 30,- (leden IVN Geysteren-Venray €20,-). 

In verband met Corona is het aantal deelnemers per workshop beperkt tot max 10, daarom is aanmelden via 

secretariaat@ivn-geysteren-venray.nl verplicht. Vermeld in het onderwerp ‘aanmelding fotoworkshop’ en in de mail 

naam, email en telefoonnummer van de deelnemer(s). Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.                                              

De aanmelding is pas definitief als het cursusgeld is overgemaakt op rekening NL36RABO 01563203                                         

tnv IVN-Geysteren-Venray ovv fotoworkshop 2020. 

 
Op vrijdagavond 19 juni – of bij veel aanmeldingen op zaterdagavond 20 juni – neemt fotograaf 
Luc Cappeart de deelnemers mee op een ontdekkingstocht in de mysterieuze wereld van de 
avond- en nachtfotografie. Gezamenlijk worden enkele technieken geoefend om te 
fotograferen bij weinig licht. Benodigdheden: een fototoestel dat handmatig ingesteld kan 
worden, een statief, een zaklamp en eventueel muggenmelk. 
 
Een foto genomen met daglicht of met veel kunstlicht heeft een belichtingstijd die gebruikelijk 
slechts een fractie van een seconde is. Hierbij worden onderwerpen bevroren in de tijd. 
Een foto genomen bij weinig licht of in het donker vereist een belichtingstijd van enkele 
seconden of in sommige gevallen zelfs de hele nacht. Bewegende voorwerpen worden daarom 
vervaagd: wolken en sterren creëren bijvoorbeeld strepen in het beeld. Snel bewegend 

onderwerpen, zoals een mens of een dier, worden ‘geesten’ in het beeld. Fototoestellen kunnen deze bewegingen 
vastleggen op een manier die onze ogen niet kunnen waarnemen. Dit laat ons een blik op de wereld toe, die buiten 
onze perceptie van de realiteit valt en maakt er iets mysterieus en onbekends van. 
 
De 1,5 meter coronamaatregel is bij deze workshop gemakkelijk te realiseren, dus meld je snel aan.  
 

Vollemaanswandeling Leukermeer  
 

Met inachtneming van de Coronamaatregelen organiseert IVN Geysteren-Venray op 5 juni een vollemaanswandeling. 

Deze avondactiviteit, start om 21:30 uur bij de St. Rochuskapel, Kampweg in Well en duurt tot circa 23:30.            

Deelname is gratis. In verband met Corona is het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 20, daarom is aanmelden 

via info@ivn-geysteren-venray.nl verplicht. Vermeld in het onderwerp ‘aanmelding vollemaanswandeling’ en in de 

mail naam, email en telefoonnummer van de deelnemende personen. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging. 

 

De vollemaanswandeling, die plaats vindt aan de oever van het Leukermeer 
en buurtschap ‘t Leuken, is een bijzondere ervaring. Overdag nemen we de 
omgeving vooral met onze ogen waar. Onze andere zintuigen (luisteren, 
kijken, ruikenen voelen) gebruiken we dan veel minder. In het donker is alles 
anders, dan gaan we automatisch onze andere zintuigen meer gebruiken. 
De volle maan prikkelt al sinds alle tijden de fantasie van mensen.                        
Denk aan verhalen over weerwolven, witte wieven en spoken die 
ronddwalen over heidevelden. Er wordt ook gezegd dat de maan invloed 
heeft op ons lichaam. Harde bewijzen voor dit maaneffect zijn nooit 
geleverd, maar we gaan ervaren of wij dit effect misschien toch kunnen 
waarnemen. 

 
Een zaklamp is niet nodig, want de maan geeft genoeg licht om te zien waar u kunt lopen. 
 
Lijkt u het leuk om mee te doen? Meld u dan uiterlijk woensdag 4 juni aan.  
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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
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Nieuw “Tennislessen voor Kids”                                          
bij Tennisclub Oostrum ( T.C.O.) . 
 
Donderdag 4 juni om 18.30u start bij T.C.O. “ Tennislessen voor Kids “, ook hier betreft het 
een blok van 5 lessen. Voor dit blok is ruim voldoende deelname.  
Bij voldoende belangstelling willen we ook na de zomervakantie dit tijdstip, donderdagavond 
van 18.30- 19.30u, reserveren voor “Tennislessen voor Kids”. 

 
De groep van het huidige lesblok bestaat uit 3 jongens en 3 meisjes in de leeftijd van 6 tot 9 jaar. 
Om kennis te maken met tennis en 1 lesblok van 5 lessen te volgen, hoef je geen lid te zijn van de tennisclub. 
Voor het 1e lesblok wat je volgt zijn rackets, indien gewenst (gratis) beschikbaar, indien behoefte graag even aangeven 
bij aanmelding.  
 
Het verdient de voorkeur om je als groep, met personen van ongeveer de dezelfde leeftijd,  aan te melden. 
Maximaal 6 personen, minimaal 4 personen, wie het eerst komt die het eerst maalt. 
We streven naar groepsgrootte van 6 personen, optimum voor aandacht en kosten.  
Indien je tennis leuk vindt en daarna nog een lesblok wilt volgen, dan wordt er van je verwacht dat je lid wordt            
van onze tennisclub.  
Dit wordt dan een speciale instapaanbieding omdat je al lessen hebt gevolgd bij T.C.O. 
De kosten van een lesuur zijn €45, ben je met 6 personen dan betaal je €7,50 per persoon per les. 
Het gehele lesblok van 5 lessen komt dan op €37,50 per deelnemer. 
 
De normale jaar- contributie bedraagt: 
 

     t/m 10 jaar €20 per jaar 
11 t/m 13 jaar €35 per jaar 
14 t/m 17 jaar €50 per jaar 
vanaf 18 jaar ben je senior en betaal je €90,00 per jaar. 
  
Indien je belangstelling hebt voor het lesblok na de grote vakantie dan graag nu reeds aanmelden.  
 

Dit kan bij Sjef van Haeren. 

sjefvhaeren@home.nl  ☎ 06-53130766 
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VVaann ddee 8844--jjaarriiggee MMeevvrroouuww HHooooggeennbboooomm                                                                    
oonnttvviinnggeenn wwee hheett vvoollggeennddee rreecceeppttjjee                                                                            
oomm ggeelluukkkkiigg ttee zziijjnn.. 

NNeeeemm eeeenn kkooppjjee vvooll ooppggeewweekktthheeiidd 

mmeett  eeeenn lleeppeell ggooeeddee mmooeedd 

ddaaaaggss 22 lleeppeellss zzeellffbbeehheeeerrssiinngg 

wwaaaarr ggee eeeenn wweeiinniigg kkaallmmttee iinn ddooeett 

ttwwiinnttiigg ddrruuppppeellss ggeeeesstt vvaann vvrreeuuggddee 

mmeett eeeenn ppooeeddeerr lleevveennsszzooeett 

hheett iiss eeeenn bbaallsseemm vvaann vveerrttrroooossttiinngg 

eenn eeeenn rraaaadd aallss ggoouudd zzoo ggooeedd 

vviinnddtt ggiijj ddaann iinn ddiitt rreecceeppttjjee 

uuwwee wweennss nnoogg nniieett vveerrvvuulldd 

nneeeemm ddaann vvoooorr hheett aalllleerrllaaaattssttee 

nnoogg eeeenn pplleeiisstteerr vvaann ggeedduulldd.. 

© GÉ
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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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