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- Ons kent ons 

- Oh zit dat OOZO bij Strijbosch

- De Meulebeek schrijft

- Een nieuwe inzending voor de wedstrijd HOOP!

En veel meer!

OOK DE OW! ONTVANGEN?
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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  13 Juni 09.00 - 12.00
                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

13 juni 09.00u. Inzamelen oud papier

S.v.p. zelf oud papier in de 

container stapelen!!!!

17 juni 16.30u. Lessen slagwerk volgens rooster

 19.00u. Repetitie Hit-it

 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

27 juni Inzamelen oud papier

11 juli Inzamelen oud papier

25 juli  Inzamelen oud papier

2



Er zijn weer publieke vieringen in onze kerk met inachtneming van                               

de coronarichtlijnen van het RIVM en Bisdom. 

 
Zaterdag 13 juni 17.00 uur: heilige mis met inachtneming van 

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

Zondag 14 juni géén heilige mis! 
 

Dinsdag 16 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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HONING UIT DE ROTS  
 
We vinden het allemaal lekker: honing op de boterham of in de yoghurt, 

honingbonbons of honingkoeken in allerlei soorten.  Honing, een echt natuurproduct, 

met dank aan de imkers en uiteraard aan de bijen die de nectar van de bloemen 

verzamelen en tot honing maken.  

Ook in Oostrum zit een imker waar je echte Oostrumse honing kunt kopen.  
 

Het brandwondencentrum in Beverwijk gebruikt honing voor de bespoediging van genezing van 

brandwonden, want de antibacteriële werking van honing zorgt voor een rustig verloop van de 

littekengenezing. Onlangs zei iemand dat hij ouderdomsvlekken met honing deed verwijderen.  

Honing van wilde bijen is er ook nog, uiteraard peperduur.  
 

 

Op de foto ziet U een moedige man die in de rotsen van het 

Himalayagebergte wilde honing oogst. Een oude traditie sinds 

eeuwen die nog altijd bestaat omdat men met respect met de 

schepping omgaat en zonder schade toe te brengen aan het 

voorbestaan van de wilde bijenvolkeren de honing oogst.  
 

Van de voorloper en wegbereider van Jezus, de heilige 
Johannes de Doper  lezen wij dat hij “wilde honing” at.  
 
 

 
 

De heerlijke nectar wordt door wilde bijen verzamelt en naar het nest 

gebracht, ergens in een rotsspleet waarin ze hun raten maken die ze 

vullen met heerlijke honing die weleens eruit vloeit. De heilige communie 

vergelijken we met honing, honing voor de ziel, troost voor onze geest, 

voeding voor ons leven, omdat de heilige communie ons laat delen in het 

leven van het van liefde bloeiende leven van Christus voor ons.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Eén van de grootse tradities van Europa en later van heel de wereld is Sacramentsdag, want Sacramentsdag 

wordt overal ter wereld gevierd, ook in de Himalaya, waar de imkers van wilde honing nog altijd hun leven 

inzetten om die heerlijke spijzen voor hun dierbaren te oogsten.  

 

De vergelijking, toegepast op Jezus Christus betekent: HIJ is voor ons in de “rotsen geklommen.”                      

Die rots, die berg is de Golgothaberg. De bijen die hem steken zijn de zonden der mensen.                               

De honing is de nectar uit de voor ons bloeiende liefde van Zijn Heilig Hart, een bloesem die nooit verwelkt. 

Die heerlijke geestelijke honing geeft Jezus ons door de viering van de heilige eucharistie, de herbeleving van 

Zijn liefdevolle inzet voor ons geluk met als zichtbaar teken de heilige communie,                                                   

        een geestelijke spijs voor de ziel, een lafenis voor onze geest, honing voor de ziel. 
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Door onze deelneming aan de heilige Mis, de eucharistie ontvangen wij  die vloeiende honing 

voor de ziel (al ontvangen wij de heilige communie niet), want door onze deelneming aan de 

viering van de eucharistie krijgen wij deel aan die heerlijke stroom van geestelijke nectar die 

uit het diepst van het Heilig Hart stroomt en door de eucharistie voor ons tot heerlijke honing 

voor onze ziel, onze geest, ons leven wordt gemaakt. 

Daarom bidt de kerk met de woorden van de heilige Thomas van Aquino a.s. zondag ook: 

Brood uit de hemel hebt Gij hen gegeven.
Dat alle zoetheid in zich bevat.

Het mannenkoor en Venrays Gregoriaans Koor hebben deze tekst vaak gezongen met de Latijnse woorden:

Panem de coelo praestitisti eis.
Omne delectamenten in se habentem.

En uiteraard zingen de koorleden de Introïtus van de heilige Mis van Sacramentsdag a.s. zondag thuis:

Cibavit eos ex adipe frumenti en de petra melle saturavit eos.
HIJ (Christus) heeft zijn volk gevoed met tarwebloem

en met HONING UIT DE ROTS.

Gods Zegen voor alle bewoners van Oostrum. 

Graag wil ik U a.s. zaterdag om 17.00 uur weer die heerlijke honing voor de ziel geven,

Jullie pastoor en imker.

5



  

 

Een woensdagochtend in het park. Een oude dame zit op een bankje. Haar rollator, een noodzakelijkheid geworden, 

staat voor haar. Niets gaat nog echt soepel. Maar ook met rollator vergt het wandelen iedere keer weer meer dan ze 

had verwacht. Hoelang heeft ze erover gedaan om van huis naar hier te komen? Ze hoopt op minder dan twintig 

minuten. Ach, waar is de tijd dat ze honderd dingen op een dag kon doen? Ze mijmert. Vroeger was ze altijd in de 

weer: bedden verschonen, ramen lappen, bij de buurvrouw op de koffie, nog even op de fiets naar de winkel voordat 

de kinderen uit school kwamen….. Het waren mooie jaren, zeker nu ze er zo op terugkijkt. Een lieve man, vier lieve 

kinderen, een gezellig huis, brood op de plank en iedereen gezond. Wat wil een mens nog meer? Maar de jaren zijn 

vervlogen, als los zand door de vingers. En nu is ze op een leeftijd, dat de mensen om haar heen beginnen weg te 

vallen. Zo ook haar eigen man. Hoop op genezing was er niet. Ze is al weer een aantal maanden alleen. Haar 

kinderen maken zich zorgen: hopelijk komt het goed met mam. Maar het lukt best, al zegt ze het zelf.  

Iets verderop komt een jonge meid over het pad aangesjokt, blik naar de grond, de schouders omlaag. Waarom is 

haar leven zo miserabel,  spookt het door haar hoofd. Altijd maakt ze ruzie met haar ouders. Altijd zoeken ze elkaar 

daarna weer op, in de hoop dat het beter zal gaan, om even later al weer in de volgende ruzie te vervallen. Ze willen 

het wel leuk hebben samen, maar het lukt niet echt. Eigenlijk had ze nu ook op school moeten zijn, maar het 

interesseert haar niet. Of toch wel? Helemaal gerust loopt ze hier ook niet. Het spijbelen is meer bedoeld als 

statement dan als iets waar ze echt achter staat. Maar stiekem hoopt ze ook dat niemand er achter komt. Dus voor 

wie of wat spijbelt ze dan eigenlijk? Het is allemaal zo verwarrend. Waarom is ze niet zoals die perfecte meiden uit 

haar klas? Ze zijn knap en populair, hebben coole ouders, wonen in grote huizen, gaan ieder jaar op vakantie naar 

Aruba en dat soort exotische oorden. En natuurlijk ook nog skiën in Frankrijk. En dan haar vriendje. Heeft het pas 

uitgemaakt maar blijft haar appen. Maar als zíj hem dan eens een berichtje stuurt, reageert hij niet. Of hij reageert 

onaardig, afwijzend. Aantrekken, afstoten, aantrekken, afstoten. En tóch iedere keer weer hopen op een teken van 

leven van zijn kant. Ook weer een reden tot onenigheid met haar ouders. Die keuren hem natuurlijk af. Maar alsof 

haar ouders alles goed doen! Die schieten ook vaak tekort. Om te beginnen met het bieden van een luisterend oor. 

Doen ze dat wel eens?  

Ze wil even zitten en ziet een bankje. Maar er zit al een oude mevrouw op. Ze kan er nog wel naast denkt ze. Het 

meisje ploft neer en pakt uit automatisme meteen haar smartphone uit haar jaszak. Ook nu hoopt ze weer een 

nieuw ontvangen appje te zien. 

Zo zitten ze daar een tijdje, jong en oud, ietwat uit elkaar maar samen op een bankje in een park. De oude dame 

staart voor zich uit, is met haar gedachten bij haar overleden man, de kinderen, de kleinkinderen. Het meisje staart 

op haar telefoon, af en toe typt ze wat. Dan kijkt de oude dame een beetje opzij en spiekt naar het meisje. Wat leuk 

zo’n jonge meid, denkt ze, een heel leven nog voor zich, de wereld aan haar voeten! Welke plannen zou ze hebben? 

Het liefste zou ze het meisje willen zeggen dat ze jaloers is op haar jeugdigheid!  

“Van mijn kinderen heb ik ook zo’n telefoon gekregen, ze hoopten dat ik dan berichtjes zou gaan versturen en dat ik 

altijd bereikbaar zou zijn” zegt de oude dame tegen het meisje. “Maar ik kan er niet mee over weg. En mijn vingers 

zijn te oud om te typen. Ik heb hem in de la gelegd. Nu zijn ze teleurgesteld, zeggen dat ik niet met de tijd mee ga. 

Maar als mijn kleinkinderen op bezoek zijn, kijken ze alleen maar op zo’n scherm en dát vind ik weer niet leuk. 

Gewoon een potje ganzenborden met ze, dat zit er niet meer in.” 

Het meisje kijkt op. “Ja uh, ik weet niet hoor, maar zelfs mijn moeder kan het niet, dus…. Maar ja, die is ook 

hopeloos!” Het valt even stil. Het meisje peinst en zegt dan met een zucht “Eigenlijk zou ik willen dat ík hem eens in 

de la kon liggen. U mist namelijk niets hoor. Al die stomme berichten. Toch blijf ik kijken”.   
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En zo raken ze aan de praat, de oude dame en het meisje. De oude dame vertelt over haar jeugd op de boerderij. 

Ze hadden het niet breed toen ze klein was. Altijd hard werken, het hele gezin hielp mee. Handen uit de mouwen 

en hopen op betere tijden. “Nee, ik wilde absoluut niet trouwen met een boer. Ik had geluk, ik werd verliefd op 

mijn man. Hij kwam niet uit een boerenfamilie. Een goede man was het … hij is pas overleden.” 

“Oh, wat zielig voor u”, zegt het meisje. “Het lijkt me best erg oud te zijn. Als ik zo oud ben als u, ik hoop dat ik 

dan ... tja … wat hoop ik eigenlijk?” Ze vertelt een beetje over school en haar vriendje. Nou ja, háár vriendje is het 

eigenlijk niet. Daarom vertelt ze maar niet te veel … veel goeds weet ze niet te vertellen .  

“Voor mij gaan de jaren wel tellen. Ik zou nog best eens terug willen naar de tijd toen ík zo jong was als jij. Lekker 

gek doen, lachen, dansen, wat was het leuk.” Er komt een glimlach op het gezicht van de oude dame.  

Het meisje kijkt verrast. “Echt? Wat grappig dat u dat ook allemaal gedaan heeft, dansen en zo.”  

De oude dame moet lachen om die opmerking. “Poeh, haha, wat dacht jij? Dat wij geen lol hebben gemaakt toen 

we jong waren? Je moest eens weten! Ik zat daar voordat jij hier kwam zitten juist aan te denken! Hoe mooi het 

allemaal was. Je beseft het niet als je midden in het leven staat, dat is zo jammer. Dus als ik je een goede raad 

mag geven, verspil je tijd niet te veel aan dingen die niet goed voor je zijn. Doe wat je belangrijk vindt, iets wat je 

leuk vindt.”  

“Ja”, verzucht het meisje, “lastig. Ik hoop dat ik erachter kom wat ik leuk vind.”  

“Tja, hoop hebben is mooi maar aan hoop alleen, daar heb je niet veel aan. Je moet je leven wel een beetje sturen 

hoor, neem het heft in eigen hand. Aruba vertelde je me net? Neem een baantje en ga sparen voor een reis naar 

Aruba. Kun je er zelf heen gaan. En kun je trots zijn dat je dat voor elkaar hebt gekregen.”  

Het meisje denkt na over de woorden van de oude dame. Woorden die haar bekend in de oren klinken. Haar 

ouders zeggen ze ook. Die oude lui, boven de veertig zijn ze ook allemaal hetzelfde. Maar hoe jong zijzelf dan nog 

is, ze begrijpt het ergens wel en gelooft er ook wel in. Ze moet haar weg alleen nog zien te vinden.  

“Jongedame, nu ik dit allemaal zo tegen jou zeg, ik kan beter ook weer wat gaan doen. Het is mooi weer. Ik loop 

even naar de begraafplaats, mijn man gedag zeggen.” Voor op de rollator ligt een harkje. Als ze voorzichtig is lukt 

het haar nog wel het graf een beetje te fatsoeneren. Heeft ze wat te doen. Ze moet de dagen vullen en dat wil ze 

ook. Ja, ze mist haar man maar ze hoopt nog lang hier te mogen zijn.  

“Nou meisje, bedankt voor het gesprekje. En over hoop gesproken, hopelijk gaat het je goed.” De oude dame pakt 

haar rollator vast en staat – een tikkeltje moeizaam – op. De zonnestralen verwarmen haar gezicht.  

Het meisje staat ook op. Ze stopt haar telefoon weer in haar jaszak. “Ja mevrouw, u ook bedankt.” Ach, denkt ze, 

voordat ik zó oud ben, dat duurt nog wel even. Maar toch, dit korte gesprekje met de oude dame heeft haar 

ergens goed gedaan. Ze voelt op deze ellendige ochtend weer een sprankje hoop. 
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Seniorenwandeling St Annaterrein  
 

Met inachtneming van de Coronamaatregelen organiseert                   

IVN Geysteren-Venray op donderdagmiddag 18 juni een 

seniorenwandeling op het St. Annaterrein. Deze wandeling start om 

14:00 uur op de parkeerplaats bij het  hoofdgebouw van het St. Annaterrein (ingang Noordsingel). Deelname is gratis. 

In verband met Corona is het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 30 (in 2 groepen), daarom is aanmelden via 

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

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

 

Ten noorden van het centrum van Venray ligt een prachtig 

stukje natuur, met als bekendste onderdeel het St. Annaterrein. 

Het landschapis is deels enigszins glooiend en grenst aan één 

kant aan het dal van de Loobeek. De zijkanten van het St. 

Annaterrein bestaan voor een belangrijk deel uit gemengd bos 

op voormalige stuifduinen. Verder vindt men heir nog 

kruidenrijke graslandjes en restanten van een oude akker 

(kamp). Het middengedeelte is gecultiveerd tot een parkachtig 

geheel en wordt gedomineerd door monumentale bomen en 

lanen. Er zijn prachtige solitaire bomen te zien, waaronder een 

heel mooie treurbeuk en een heuse berceau (loofgang met aan 

beide zijden heggen die een tunnel vormen). 
 

Zin in een tocht die op een rustig tempo wordt gewandeld?  
 
Meld u snel aan.   

   

Zomercursus Plezier op school   
  

“Naar het voortgezet onderwijs …. Leuk? Echt niet!”  
  

De overgang naar het voortgezet onderwijs kan voor kinderen die op de basisschool gepest zijn of problemen hebben in 

de omgang met andere kinderen, extra moeilijk zijn. Het maken van een goede start is erg belangrijk om te voorkomen 

dat deze problemen zich op de nieuwe school herhalen.   
 

Doel van de cursus is om de kinderen te helpen met plezier en zelfvertrouwen naar de nieuwe school te laten gaan.          

Ze leren contact te leggen met andere kinderen, voor zichzelf op te komen en om te gaan met plagen en pesten.                  

We besteden aandacht aan positief denken en non-verbaal gedrag zoals houding, oogcontact en stemgebruik.  
 

Aan het einde van het schooljaar vinden de individuele kennismakings-/intakegesprekken plaats.                                    

Voorafgaand aan de cursus vindt een ouderavond plaats om kennis te maken met de trainers en informatie over de 

inhoud van de cursus te krijgen. In/rond de herfstvakantie is er een terugkombijeenkomst voor de deelnemers en 

bestaat er de mogelijkheid voor ouders om een afsluitend gesprek aan te vragen.  
 

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

Wat: tweedaagse zomercursus Plezier op school  

Waar: Raayland College, Leunseweg 6 te Venray 

Wanneer: 17 en 18 augustus 2020 van 8.30 tot 17.00 uur. Ouderavond 22 juni 2020 van 19.00 tot 20.00 uur 
 

Informatie en aanmelden  

Voor de start van de cursus wordt er contact opgenomen.  

Voor aanmelding en meer informatie kunt je contact opnemen met de sociaal verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg 

verbonden aan de school of met Synthese. 
  

Je kunt je ook 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    

 

 

VERRASSINGSOPTREDEN 

 

De organisatie “Schijt aan de grens” bood 
enige tijd geleden aan om aan onze 
Oostrumse ouderen in deze moeilijke 
tijden wat vertier te komen brengen. 
 

Het KBO bestuur heeft dit prima plan 
opgepakt en is het idee als verrassing 
gaan uitwerken. 
 

Spannend. Hoe zal een coronaproof 
verrassingsoptreden er uit zien? Zang, 
dans, een eenling, een groep? 
 
 

Daar waren ze dan…. Organisator Wilbert, Omroep Venray, Onze gele hesjes tezamen op het mobiele podium 
Van Manders en bovenal het Boxmeerse duo Gertie & Eric. 
 
Het duo is op vier verschillende plaatsen in ons dorp opgetreden met afwisselend Nederlandse & Engelse 
meezingers. De nummers liepen uiteen van Wim Zonnevelds Het Dorp tot Danny Vera’s Rollercoaster. 
 
Zo hebben ze vier maal twintig minuten de muzikaal mensen vermaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HET DORPSPLEIN 
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DE JOFFERSPAS 

 
 
Onze ouderen van (nog) 94 jaar en jonger en           
daarnaast jongere generaties hebben met veel               
plezier naar de optredens staan luisteren en kijken.  
 

 
     
 
               
Men zong en deinde lekker mee. 
Doordat ook het weer ons niet  
in de steek liet, heeft iedereen  
genoten van een leuk optreden.     
                                                        
   

           

 

    DE GILDESTRAAT 
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van BROEKHUIZENSTRAAT 
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Tijdens het schrijven van dit stukje hoor ik toevallig ‘Vrienden voor het leven’ van Jan Smit op de radio. 

De tekst beschrijft eigenlijk prima de vriendschap die wij hebben maar het zou te gemakkelijk zijn om de 

tekst te kopiëren en het daarbij te laten.  

Onze vriendschap bestaat al sinds onze tijd op de kleuterschool in Oostrum bij juffrouw Nelly en juffrouw 

Jos. Hoe het precies gegroeid is weten we natuurlijk niet meer maar dat er al meteen een klik was is 

duidelijk. Dit betekent dat onze vriendschap al bijna 50 jaar bestaat, wat op zich al uitzonderlijk is. 

Zeker in de tijd van de basisschool leefden we voornamelijk buiten. Binnen zitten was aan ons niet besteed 

dus werd er veel gevoetbald en als er niet gevoetbald werd woonden we min of meer in de bossen. Ons 

‘jachtterrein’ was het bos bij het viaduct over het spoor waar nu de huizen van de Buitenhof en 

Randenrade staan. Daar werden vlotten gebouwd waarmee de Oostrumse beek ontdekt werd. En zorgde 

ondergrondse hutten voor bescherming tegen regen en fictieve vijanden. Het grondwerk werd veelal door 

Berry en Frank gedaan omdat die in de kleuterschooltijd het meeste hadden geoefend. Bijna wekelijks 

schepte zij daar het zand uit de zandbak en weer terug…. Je kunt maar een hobby hebben toch? Op die 

geheime plekken in het bos werd gezamenlijk gekookt waarbij het menu bestond uit alles wat we thuis 

uit de voorraadkast mee mochten nemen. Natuurlijk kookte we op open vuur wat wel eens tot 

brandwonden en gevaarlijke situaties leidde. Als jonge pubers vonden we in de greppel langs het spoor 

literatuur waarvan we toen dachten dat die een wezenlijke bijdrage zou leveren aan onze seksuele 

ontwikkeling. Het stiekem roken was inmiddels ook begonnen en kon de gevonden literatuur onder het 

genot van sigaar, sigaret of sjekkie gelezen worden. 

In de middelbare schooltijd verplaatste ons leven zich van buiten naar binnen. Bijna dagelijks werd er bij 

iemand thuis afgesproken om daar koffie te drinken, muziek te luisteren of gewoon te ouwehoeren. Ons 

uitgaanscentrum was de jongerensoos in de oude watermolen. Later werd deze verruild voor de Steeg in 

Leunen en begon de tijd van de ietwat serieuzere verkeringen. Hoe vreemd het nu misschien ook klinkt 

was het voor ons geen enkel probleem als vriendinnetjes ‘geruild’ werden. Regelmatig vond de kersverse 

ex troost bij een van de andere vrienden uit onze groep. Behalve het jaarlijks bezoek aan 

Torhout/Werchter gingen we eigenlijk niet met elkaar op vakantie of zo.  

Tijdens of na afronding van de vervolgopleidingen zijn de meeste van ons uitgevlogen, de een ging varen 

en anderen verruilde tijdelijk het Limburgse voor een andere regio. Onze groep werd uitgebreid met de 

komst van Erik en Rien en inmiddels had iedereen zijn liefje gevonden. Het feit dat onze vriendinnen, 

vriendinnen werden heeft zeker een belangrijke rol gespeeld dat het onderlinge contact altijd intensief is 

gebleven.  
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Natuurlijk kende onze vriendschap ook tegenwind. De ene gebeurtenis maakte onze vriendschap nog 

hechter, de ander zette ‘m wat onder druk. Maar de onderlinge band heeft altijd gezorgd dat er wel een 

oplossing was. Eerlijk is misschien ook te zeggen dat onze conflict mijdende houding ook wel een bijdrage 

geleverd heeft.  

Toch maar afsluiten met Jan Smit:  

‘Ik heb vrienden voor het leven. Gesteund door lief en leed. Wat een vriend aan mij kan geven is geld niet 
aan besteed. Je hebt vrienden waarmee je kan lachen en waardoor je de tijd snel vergeet. Of een vriend 
die je pijn kan verzachten als je het even niet meer weet’  

 

Berry Oudenhoven, Dave Moorrees, Jan Raedts, Frank Drabbels, Twan Pelzer, Rien Janssen, Erik Wijers en 

Marcel Linskens. 

 

 

Op de foto ontbreekt Twan helaas.  
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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

OPROEP! STUUR UW VAKANTIEFOTO NAAR OW! 

Het duurt niet lang meer of de vakantieperiode breekt aan. Maar waar gaan we heen dit jaar? Corona zorgt 

wat dat betreft nog voor flink wat onzekerheid.  Kunnen we straks vliegen?  Mogen we überhaupt de grens 

wel over? Het is voor menigeen nog één grote verrassing! U had een vakantie in eigen land in petto? Dat moet 

toch wel goed komen, gaan we vanuit! 

Hoe het ook gaat lopen, er is vast iets moois van te maken. Ook dicht bij huis is het goed vertoeven en zijn 

prachtige plekjes te vinden.  

OW! is razend benieuwd  naar wat de Oostrummers deze zomer gaan ondernemen en beleven. Stuur daarom 

uw leukste, mooiste, grappigste, meest bijzondere vakantiefoto naar ons toe. Vergeet niet te vermelden waar 

de foto is genomen, wie de afzender is en eventueel een korte beschrijving bij het kiekje. Alle foto’s krijgen 

een plaatsje in het weekblad. Dat wordt ook voor de thuisblijvers dus lekker genieten!  

Gaat u binnenkort al op vakantie? Geen probleem natuurlijk! Insturen kan per direct! 

werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 
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Hierbij een link naar het (nieuws)bericht op onze website: 

https://synthese.nl/nieuws/digitale-themabijeenkomst-seksualiteit-bij-je-prepuberende-kind-jong-volwassene-met-een-beperking 

Digitale themabijeenkomst Seksualiteit 
bij je (pre)puberende kind/jong 
volwassene met een beperking 

 

Het Steunpunt Mantelzorg Horst aan de Maas organiseert een digitale themabijeenkomst over: Seksualiteit bij je 

(pre)puberende kind/jong volwassene met een beperking. 

 

Een onderwerp dat er helemaal bij hoort, maar zo vaak vergeten wordt. Ook binnen de hulpverlening. Een onderwerp 

waarbij handelingsverlegenheid wordt ervaren. En dat is heel begrijpelijk.  

 

In verband met de corona maatregelen hebben we gekozen voor een digitale bijeenkomst.  

 

De bijeenkomst wordt verzorgd door seksuoloog-orthopedagoog Inge van de Riet-Peeters. Zij is werkzaam bij Daelzicht 

en heeft ook een eigen praktijk: www.ingesprekmetinge.nl  

 

Zij zal met jullie spreken over seksualiteit bij je (pre)puberende kind/jong volwassene met een beperking. Naast het 

erkennen en bespreken van (eventuele) zorgen die met dit thema samenhangen,  zullen we ook stilstaan bij de positieve 

seksualiteit.  

 

 

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen: 
 

• seksuele voorlichting 

• lichaamsbeeld 

• menstruatie 

• social media 

• zwangerschapswens 

• toekomstperspectief 

• vriendschap en relatie  

 

  

De avond zal ook zeker een praktisch tintje hebben.  
 

• Hoe maak je het bespreekbaar?  

• Welke woorden geef je eraan?  

• Welke materialen kun je het beste gebruiken?  

 

 
Voor wie: alle geïnteresseerden  

Wat: digitale themabijeenkomst over Seksualiteit bij je (pre)puberende kind/jong volwassene met een beperking. 

Wanneer: woensdag 24 juni 2020 van 19.30 tot 21.00 uur 

 

Informatie en aanmelden  

Voor meer informatie kun je terecht bij Anja Damhuis van Synthese. Aanmelden kan door een email te sturen naar 

mantelzorghorst@synthese.nl.   

Op de website www.ingesprekmetinge.nl kun je veel achtergrond informatie vinden. 

  

Hoe kun je deelnemen? 
Je krijgt na aanmelding woensdagochtend 24 juni een vergaderverzoek via de mail, met hierin een link.  
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AUTOBEDRIJF STRIJBOSCH VENRAY       

 
Autobedrijf Strijbosch is sinds jaar en dag een begrip in Oostrum en omgeving. De geschiedenis van het bedrijf 

gaat terug tot de jaren 30 van de vorige eeuw. Het woord is aan Henri Strijbosch! 

 

Omstreeks 1936 begon Harrie Strijbosch (mijn opa) in Eindhoven aan de Meckelenburgstraat met een taxibedrijf en 

als autodealer van het merk Dodge. Na een periode van een paar jaar is dit omgezet naar een 

landbouwmechanisatiebedrijf waar diverse tractoren van het merk Massey Ferguson werden verkocht en 

gerepareerd. Na verloop van tijd kwam er steeds meer vraag naar auto’s en besloot Harrie om daar mee verder te 

gaan. De merken British Leyland, Triumph, Austin en Morris werden destijds het meeste verkocht en Harrie was dan 

ook dealer van de verschillende merken. 

 

Mijn vader Thom Strijbosch begon in 1959 met tractoren in Venray om later verder te gaan met auto’s. In Venray 

ben ik (Henri) destijds tussen de auto’s opgegroeid. In 1982 nam ik als derde generatie Autobedrijf Strijbosch 

Venray over. In 1975 hebben we het dealerschap van Triumph beëindigd en zijn we verder gegaan met het 

dealerschap van Renault. Omstreeks 1999 voldeed het pand aan de Langstraat in Venray niet meer aan de eisen van 

het dealerschap van Renault en besloten we om te verhuizen naar De Hulst 11 te Oostrum. Hier zijn we nog altijd 

dealer van het merk Renault en Dacia en kunnen we de klant altijd helpen aan een nieuwe of een gebruikte 

Renault. Ook het onderhoud en de onderdelen / accessoires kunnen wij verzorgen. 

 

Mijn vrouw Ingrid en ik runnen samen Autobedrijf Strijbosch en hebben een fantastisch team van 8 werknemers. Ik 

doe hoofdzakelijk de verkoop van auto’s en een stuk bedrijfsvoering. Ingrid heeft de taak van de administratie op 

zich genomen en tevens een stuk bedrijfsvoering. Verder zijn Guido en Peter het eerste aanspreekpunt. Jack werkt 

in het onderdelenmagazijn en is beheerder van Renaultmagazijn.nl. In de werkplaats hebben wij Stephan als chef 

werkplaats, hij volgt de dagelijkse werkzaamheden en de routing van de werkorders. Sjoerd is eerste automonteur 

en onze multimediaspecialist, iets waar de huidige auto’s meer en meer om vragen. Lars is eerste monteur voor alle 

voorkomende werkzaamheden. Matt is helemaal thuis in de oldtimers en de dagelijkse werkzaamheden. En tot slot 

onze leerlingmonteur Dirk, hij volgt bij ons de opleiding tot automonteur. 
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Bij Autobedrijf Strijbosch kunt u terecht voor onderhoud en reparatie aan uw auto. Onze hoofdactiviteiten bestaan 

uit het onderhouden en repareren van auto’s van het merk Renault en Dacia, maar met enige regelmaat komen er 

voor ons ook “vreemde” merken in de werkplaats. Om ook deze merken goed te kunnen onderhouden, hebben wij 

de nodige kennis en expertise in huis. Voor verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s bent u ook bij ons aan het juiste 

adres. En voor advies van een aan te kopen auto of reparatie staan wij u graag te woord. 

 

Wij verzorgen het onderhoud veelal voor de particuliere rijders, maar ook de zakelijke rijders zijn bij ons van harte 

welkom. Via een online omgeving hebben wij contact met de grootste leasemaatschappijen om de aanvragen voor 

onderhoud en reparaties te kunnen verwerken. 

 

Wij willen graag dat onze klant lachend weer de deur uit gaat. Dit is iets wat ik ook veelal bij de medewerkers 

aangeef en geef hun hierin ook vrijheid om dit uit te kunnen voeren. Iets wat de klant dan ook goed merkt daar de 

lijnen veel korter zijn. Persoonlijk denken wij ook dat dat de kracht is van een kleinere organisatie waar niet alles in 

hokjes terechtkomt. 

 

Over het geheel ben ik erg graag met mijn werk bezig. Het is voor mij dan ook geen straf om regelmatig op de zaak 

aanwezig te zijn. In de vrije tijd – die we allemaal wel eens nodig hebben – ben ik graag bezig met mijn oldtimers, 

iets wat een hele uitlaatklep is voor de dagelijkse werkzaamheden. Graag rijd ik op zondag een tourrit met één van 

mijn oldtimers. Het is ook een grote passie van me om deze auto’s te restaureren, iets waar bijvoorbeeld Matt ook 

veel plezier aan beleeft . Daardoor kunt u ook voor het onderhoud aan uw oldtimer bij ons terecht. Repareren met 

passie noemen we dat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere dag is er een met nieuwe uitdagingen. Geen uitdaging gaat ons te ver. Waar we het meeste trots op zijn is 

dat we hele loyale klanten hebben. Klanten die al meer dan 50 jaar klant bij ons zijn zijn voor ons geen uitzondering. 

Daar waar Renault NL ziet dat klanten na 5 jaar weer weggaan bij de dealer, zien wij dit bij ons helemaal niet 

gebeuren. Nog een pluspunt van een kleine organisatie. 

 

De mobiliteitsbranche is nog nooit zo veel en zo snel aan het veranderen geweest als nu, iets waar wij als 

autobedrijf ook in mee zullen groeien. Hoe en wat precies, daar gaan we nu nog niet teveel over loslaten, maar 

mogelijk dat we in de toekomst ook over zullen gaan naar onderhoud en  reparatie van elektrische auto’s. 

 

De tijd dat er nog persoonlijk contact was en zich niet alles afspeelde op het internet hebben we inmiddels helaas 

wel achter ons gelaten. Het bedrijf dat zich via het internet het beste kan presenteren, zal daar ook de vruchten van 

kunnen plukken. Toch hechten wij nog altijd veel waarde aan persoonlijk contact onder het genot van een lekkere 

kop koffie of thee. U bent daarvoor altijd van harte welkom! 
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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

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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LIMBURGSE ASPERGESOEP 
 

Ingrediënten  

 1 kilo witte asperges 

 2 blokjes (kippen)bouillon 

 50 gram boter 

 50 gram bloem 

 50 ml room 

 1 eigeel 

 peterselie 

 peper 

 zout 

Bereiding  

Start met het schillen van de asperges waarbij je de schil niet mag weggooien. 

Breng 1 liter water aan de kook met de bouillonblokjes en doe hier de schillen bij. Laat dit geheel 

ongeveer een half uur trekken. 

Snij in de tussentijd de asperges in stukjes en hou de kopjes apart. 

Als de bouillon goed getrokken is zeef je de schillen eruit en vang je de bouillon apart op. 

Maak vervolgens een roux door het smelten van de boter en het mengen met de bloem. Voeg 

beetje bij beetje de bouillon toe zodat je een mooie gladde soep krijgt. 

Voeg de stukjes asperge toe (niet de kopjes) en pureer deze in de soep met een staafmixer. Voeg 

hierna de kopjes toe en haal de pan van het vuur. 

Meng de room met eigeel en voeg dit als allerlaatste toe aan je aspergesoep. 

Smakelijk eten! 
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Deze “Meulebeek schrijft” is gemaakt door: Ellen, Meijs, Maud en Ilse.  

 

HOE WERKEN WIJ OP SCHOOL TIJDENS DE CORONA CRISIS? 

Wij werken nu met halve klassen. De meester moet van ons 1,5 meter afstand houden. We 

krijgen uitleg van de meester en dan kunnen we de volgende dag met thuiswerk die 

opdrachten maken die de meester ons heeft uitlegt. We moeten de ene week 2 keer naar 

school en de andere week 3 keer. De andere dagen moeten we thuis werken. Op de 

woensdagen is de juf er. Op sommige dagen moeten we 2 dagen achter elkaar naar school. 

Volgende week mogen we weer naar school met hele klassen.  

 

MUSICAL 

Wij werken nu aan de eindmusical. De musical heet de 

Diamantroof. De rollen zijn ook al verdeeld. We werken elke 

dag aan de musical en het gaat super goed. We vinden het 

super leuk dat de musical doorgaat alleen dan op een andere 

manier. Iedereen is blij met zijn/haar rol. We weten nog niet 

precies hoe we de musical gaan opvoeren, maar we hebben 

er heel veel zin in.  

 

 

INTERVIEW (MEESTER) 

Hoe vind je het om zo les te geven? = ik vind het interessant maar ik zit liever met de hele 

klas. 

Vind je het fijner om met hele of halve klassen te werken? = Hele klassen 

Hoe vind je het tot nu toe gaan met de musical? = goed we zijn hard aan t oefenen en volgens 

mij kennen de kinderen de teksten en de liedjes 

Vind je het fijn dat de musical doorgaat? = ja ik heb er hard voor gestreden dat die doorgaat. 

want eerst zou hij niet doorgaat. 

 

INTERVIEW LEERLING (NIELS) 

Ben je blij met je rol? = ja. 

Had je verwacht dat je de rol zou krijgen? =ja. 

Wat vind je zo leuk aan je rol? = dat die veel tekst heeft. 

Vind je het lastig om veel tekst te onthouden?= ja. 

Heb je zin in de musical? = ja. 

 

INTERVIEW LEERING (RENS) 

Welke rol heb je?= Guusstaaf Nobert Geluk. 

Ben je blij met je rol? = ja want dit wou ik worden. 

Waarom wou je deze rol?= omdat ik het leuk vind en je hoeft niet veel te doen maar ook niet 

weinig. 

Vind je het lastig om de tekst te onthouden?= nee want als ik veel oefenen weet ik het wel. 

Heb je zin in de musical?= ja heel veel zin. 
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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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