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

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                          ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

27 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

11 juli Inzamelen oud papier

25 juli  Inzamelen oud papier
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Zondag 21 juni 9.30 uur: Hoogmis met inachtneming van 

                  de 1,5 meter afstand enz.! (Pastoor) (orgelspel)     
 
 voor het geluk en welzijn van alle vaders vanwege Vaderdag,  
 voor alle zieken thuis, in de verpleeghuizen en ziekenhuizen,  
  

Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  
 
Dinsdag 23 juni  9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)  
 
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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PROFICIAT ALLE VADERS IN OOSTRUM                             

MET VADERDAG 2020  
 

Met Vaderdag denken we allen aan het grootse geschenk dat wij als kinderen mochten ontdekken en verwoorden 

toen we voor de eerste keer riepen: “papa.” 

 

We kunnen ons het moment niet herinneren dat wij voor de 

eerste keer dat mooie woord met die geweldige lading 

uitspraken, jonge vaders wel, want het is een bijzonder 

ogenblik om voor de eerste keer als vader te worden 

aangesproken.  

 

We denken aan de jonge vaders, die hun kinderen met zo 

veel dankbaarheid als een groots geschenk hebben 

ontvangen, we denken aan hun vadertrots, toen ze voor de 

eerste keer ‘hun’ kind in hun armen mochten dragen:          

“Mijn dochter - mijn zoon.” 

 

 

Als we op zoek zijn naar momenten waar vaders in de zevende hemel zijn, dan is dat zeker zo’n moment van een 

vaderhart. Kinderen denken met Vaderdag aan hun vader of grootvader.  

Dank je wel, pap, voor alles. Dank je wel opa.  

 

Grootvaders en overgrootvaders hebben het met Vaderdag bijzonder druk:                                                                     

kinderen, klein- en achterkleinkinderen komen feliciteren en ieder zegt met zijn liefdevolle dankbaarheid:  

Bedankt, pap, bedankt opa. 
 

Mannen die zelf geen kinderen hebben gaan met Vaderdag niet met lege handen naar huis. Hen wens ik proficiat 

met hun geestelijk vaderschap: Een goede oom, die geen kinderen had en veel voor zijn neven en nichten heeft 

betekend. Ook daar klinkt het vaderschap door.  

 

En voor de priester is eveneens een geestelijk vaderschap weggelegd. 

In Engelstalige landen spreekt men de priester aan met “father” en dat betekent vertaald: vader.  

Als ik weleens door een Engelstalige met “father” wordt aangesproken, klinkt dat heel warm, waarderend.  

In Nederland noemt men een priester die lid is van een geestelijke orde (denk b.v. aan een Franciscaan): “pater.” 

En dat is het Latijnse woord voor vader. 

 

In de dienst van orde van de heilige Mis van de vooruitstrevende en zalig verklaarde paus Johannes XXIII spreekt 

men de priester bij het bidden van de schuldbelijdenis ook aan als vader: “… en u, vader, voor mij te bidden tot de 

Heer onze God om barmhartigheid, die de barmhartige Vader ons graag wil schenken als wij Hem vragen en die 

ons op onze beurt vraagt om vergevingsgezind te zijn voor mensen die ons iets schuldig zijn gebleven: “en vergeef 

ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.” 

 

 

De grote waarden die de hemelse Vader in Zijn schepping heeft gelegd bewonderen wij.          

Het vaderschap neemt daar een bijzondere plaats in omdat het niet iets absoluut nieuws is, 

maar een creatieve afspiegeling van wat er altijd al was vóór de schepping: de liefde van de 

Vader in de hemel voor Zijn Zoon. 
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Een prachtig plan van God was en is om Zijn Vaderschap opnieuw te ervaren door een bijzonder geschenk van 

liefde door het heilig doopsel in naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Vader in de hemel schenkt 

ons door het heilig doopsel Zijn liefde. Om die liefde hoeft een kind niet te vragen, die krijgt een kind geschonken 

net als de liefde van pap en mam.  

In de kleine, goede dingen van elke dag mogen we die zorg ontdekken van die Vader. Afgelopen zondag hebben 

we daarover gezongen met de woorden: “ … die ons van kindsbeen aan, ja van de moederschoot, Zijn vaderlijke 

hand en trouwe liefde bood.” 

 

Bij een uitvaartmis getuigen de kinderen en kleinkinderen vaak van de liefde van hun vader en opa. In diezelfde 

geest getuigde ook Jezus van Zijn Vader in de hemel, die in de verborgenheid van een ontoegankelijk licht van 

liefde woont. Niemand heeft ooit die Vader gezien, maar de eniggeboren Zoon, Jezus Christus, getuigde van de 

liefde van Zijn Vader voor Hem.  

 

Uw liefde voor uw pap of opa wil ik aanstaande zondag graag als een dankoffer opdragen aan de Vader in de 

hemel om Hem te danken voor de geweldige gave van het vaderschap.    

 

En samen met U bid ik graag voor alle overleden vaders uit dankbaarheid voor hun liefde en zorg, hun 

inspanningen, hun goedgeefsheid, hun doorzettingsvermogen en rechtvaardigheid en hun grote offers.              

 

Toch mooi om te weten dat zij nu daarboven in het rijk van de Vader zijn:  
 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd, 

Uw rijk komen, 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood, 
en vergeef ons onze schuld, 

zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven 
En leid ons niet in bekoring, 

maar verlos ons van het kwade. 
Amen. 

 

 
Gods Zegen op weg naar Vaderdag voor alle vaders van Oostrum, 
 

 

Jullie pastoor en father (vader).  
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Verticaal: 

2. Tot ziens 

3. Honoraire benoeming 

4. Beroep 

5. Bevel aan een hond 

6. Plus 

7. Peulvrucht 

9. Knoeien 

10. Lichte slaap 

12. Tenen mand 

13. Maand 

15. Profeet 

16. Nieuwsgierig 

18. Engelse adelijke titel 

22. Oude vrouw 

24. Brandstof 

26. Snoekachtige zeevis 

27. Autoped 

28. Italiaans eiland 

30. Pausennaam 

32. Voegwoord 

Horizontaal: 

1. Puistjes 

4. Winterse neerslag geven 

8. Straat in Amsterdam 

9. Losplaats voor schepen 

11. en (Frans) 

12. Bouwjaar 

14. Enkel 

16. Studierichting 

17. Duivenhok 

18. Telwoord 

19. Numero 

20. Reus 

21. Griekse letter 

22. Meisjesnaam 

23. Huivering 

25. Insecteneter 

27. Vaartuig 

29. Landtong 

30. Luitenant 

31. Vrucht 

32. Nederlander 

33. Voegwoord 

34. Zompig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PPUUZZZZEELL  
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Hoop, 

 

Wat is "hoop", wat betekent dat woord? Hoop is de onzekere verwachting dat een bepaalde gewenste 

gebeurtenis zal plaats vinden. Zo staat het in Wikipedia. 

 

Hoop verbindt ons hele leven, al voor ik geboren was in september 1956 was er al de hoop van mijn ouders! Ze 

hoopten dat ik gezond zou zijn en misschien ook stiekem dat ik een jongen zou zijn, een stamhouder! Gelukkig 

kwam ik gezond en wel ter wereld. Huilen, wilde ik niet snel genoeg, maar daar wist onze huisarts dr. van 

Lammeren, wel een medicijn op! Stop Karla maar in een bak met koud water....en ja hoor, daar brulde ik! Op een 

stamhouder hebben ze nog even moeten wachten, eerst kwam mijn zus Tiny in 1958 en daarna dan toch eindelijk 

werd mijn broer Jeu in 1961 geboren! Alle drie gezond.... super! Hoop vervuld! 

Wij werden in Weert geboren maar wij verhuisden in mei 1962 naar Swalmen. Ik hoopte dat ik hier vriendinnetjes 

zou krijgen en dat ik daar naar school mocht! Hoop vervult! De lagere school doorlopen en daarna 'oppe Ruiver' 

naar de MAVO. En mijn vriendinnetje van toen is mijn vriendin van nu! Al bijna 58 jaar! Dat mijn hoop van lang 

geleden zo vervuld werd.... niet gedacht. 

 

Vriendjes.... niet zo veel, maar je hoopt op " de ware" en laat ik hem en hij mij, toch gevonden hebben. Huub, 

mijn grote liefde en nu na 46 jaar nog steeds gelukkig, en wij hopen dat dat nog heel lang zo mag blijven. 

 

In oktober 1978 verhuisden wij naar Oostrum. In een vreemd huis, in een vreemd dorp, met vreemde mensen, en 

voor mij een vreemde harmonie, maar je hoopt dat dit snel jouw huis wordt en gelukkig voelden wij ons er snel 

thuis in dit mooie dorp. En nu hoop ik anno 2020, dat ik, nog lang bij SMT kan blijven! 

Wij hoopten dat wij papa en mama mochten worden, en dat geluk is ons ten deel gevallen, maar liefst 3x. In 1983, 

1984 en in 1987 werden wij de ouders van drie gezonde kinderen. Rik, Laura en Guus. Wat een enorm rijkdom! 

En met de komst van onze drie kinderen begint het "echte" hopen pas!  

 

Je hoopt zo veel dat je bijna vergeet dat je ook vertrouwen moet hebben en dat hopen alleen zeker niet genoeg 

is! Ondanks alle hoop, liefde en vertrouwen gaat het ook soms mis/fout, in ieder geval anders dan gehoopt! Dan 

is er groot of klein verdriet omdat je hoop de grond in werd geboord! De moeder van Huub zei altijd:" elk huisje 

heeft zijn kruisje! " een oud gezegde. Moeder zei er dan steevast achteraan, maar niet elk kruis is even groot! 

Soms duurt het lang en is het moeilijk, een andere keer gaat het gemakkelijk om de draad des levens weer op te 

pakken. Alleen en vaak met hulp van familie en vrienden krijgt het verdriet langzaam een plek en krijgen wij weer 

vertrouwen, weer hoop, dat het goed komt. 

 

Wij leven nu in het voorjaar van 2020 in een hele onzekere tijd! En natuurlijk hopen wij dat deze hele vervelende 

crisis heel snel over waait! 

 

Maar ook nu is hopen alleen niet genoeg! Wij moeten ook zeker vertrouwen hebben! Vertrouwen, in elkaar, én 

in onze maatschappij. Zodat, na de huidige misère wij samen weer vertrouwen krijgen en met hulp van elkaar 

mogen hopen op een zonnige toekomst! 

 

Hoop blijft de onzekere verwachting dat een bepaalde gebeurtenis zal plaats vinden! 

 

Ik blijf erop HOPEN !! 

Karla Op den Camp 
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Demonstratie les yoga op de stoel voor ouderen.   3-dorpen 
 

Woensdag 1 juli geeft Ingrid Knelissen, die een yogaschool in Venray heeft,                                                                              
een proefles yoga op de stoel voor ouderen van Oirlo, Castenray en Oostrum. 
 

Vaak wordt bij yoga gedacht aan iets spiritueels, maar dit is zeer zeker niet het geval. 
 

Deze proefles vindt plaats in Oirlo in gemeenschapshuis de Linde, Hoofdstraat 34. 
 

Tijdstip: 1e proefles 13.30 uur – 14.30 uur.        Is de 1e groep vol dan 2e proefles 14.45 – 15.45 uur  
 

Ingrid werkt met een groep van 15 personen. 
 

De proefles is gratis. 
 

Wilt u graag deelnemen aan deze demonstratie les, graag voor 20 juni opgeven bij Els Hermsen,         
  ☎ 06 - 38417711 of mail naar elshermsen@gmail.com  (en geef ook uw telefoonnummer door). 
 

DAG VAN DE OUDEREN. 
 

In verband met de corona-crisis heeft het bestuur van de Centrale van Ouderenverenigingen op advies                               
van de betreffende commissie met pijn in het hart moeten besluiten  
dat de op 1 oktober 2020 de geplande  “de Dag van de Ouderen” geen doorgang kan vinden.  
 

Als bestuur van KBO-Oostrum scharen wij ons achter dit besluit. 

 

Toch oud ijzer actie !!!          
Zaterdag 11 juli  2020 vanaf 9.00 uur zal het oud ijzer alsnog worden 

opgehaald door leden van SV Oostrum. We hopen dat u het oud ijzer weer met 

grote hoeveelheden aan de straat zet deze ochtend!!!!                                       

Voor grote stukken graag even een mailbericht aan                                             

Marcel:  mholtackers@kpnmail.nl 

Alvast bedankt namens het bestuur van SV Oostrum 
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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    

 

Vrijwilligers, in deze tijd van ‘het nieuwe normaal’, ‘corona kilo’s’ en ‘het reproductiegetal’, een groep mensen die meer thuis zit 

dan ten tijde van het ‘oude normaal’. Rustige avonden, ongewend veel televisie en hele weekenden binnen de vier muren van de 

eigen woning. Niet iets wat de gedreven vrijwilliger doorgaans graag doet. Zo is dat ook bij de vrijwilliger die deze keer aan het 

woord komt in de ÓW: Tilly Rutten. 

Dochter van Bertus Rutten en Lien Kessels, dat is het eerste antwoord dat ze geeft op de vraag wie Tilly Rutten is. Geboren aan 

de Vennenweg in Oostrum, een jaar of wat terug, in een periode dat aan deze weg nog niemand had gehoord van RIT en er nog 

geen gedroogde aardappelproducten werden geproduceerd in de buurt. Wat er in die tijd wel al was, was een club in rood en 

wit. En het kan geen toeval zijn dat haar gebootewieg zo ongeveer in de achtertuin stond van de vereniging waarvan ze jaren 

later (in 2016) ere-lid werd. 

Eerst nog wat schoorvoetend, maar naarmate het gesprek vordert steeds enthousiaster, vertelt Tilly, uiteraard op de vereiste 

anderhalve meter afstand, over haar passie. Want dat is wat SV Oostrum is. Een club waar ze al kwam met haar vader. Op 

zondagmorgen kijken bij de lagere elftallen en daarna blijven hangen voor het ‘urst’. Hele zondagen op  De Spar, de groene mat 

en bal altijd in het vizier. En waar de jongetjes uit haar klas ‘op voetbal’ mochten, daar was dat in die tijd helaas nog niet voor de 

meisjes weggelegd. 

Zo kan het dus dat Tilly al op jonge leeftijd besloot, amper 16 jaar oud, dat ze iets bij VV Oostrum wilde gaan doen. Samen met 

Broeder Huiberts de E-jeugd trainen op woensdagmiddag leek haar wel wat. Ze zat nog op school en kon makkelijk die vrije 

woensdagmiddag spenderen op de Spar. Hier en daar een Kwatta weggevend rolde Tilly zo de vereniging binnen. En bij die 

woensdagmiddag bleef het niet. Want ondertussen oud genoeg om zelf naar het sportpark te gaan, was ze hier vanaf dat moment 

te vinden vanaf zaterdagmorgen, als ‘haar’ jeugd startte met voetballen, via de veteranen op de zaterdagmiddag en de lagere 

elftallen op zondagmorgen, tot en met het eerste elftal op de zondagmiddag. 

Eigenlijk is dat in al die jaren niet echt veranderd. Want ‘er zijn’, zichtbaar zijn voor de jeugdleiders als wedstrijdsecretaris, of als 

bestuurslid voor andere vrijwilligers, dat is wat belangrijk is. Laten zien dat je waardeert wat anderen doen voor de club en zelf 

de handen uit de mouwen steken als er ergens hulp nodig is. Denk daarbij aan de jeugdkampen, het A-toernooi, 

kampioenschappen en jubilea die zijn gevierd en uiteraard het Kerst-toepen. Er gaat geen activiteit voorbij op De Spar of Tilly is 

aanwezig en kijkt waar ze kan helpen. 

En waar dat allemaal begon in een tijd dat je naar mensen toe ging, waar je iemand belde als je hem of haar nodig had, of gewoon 

naar de Sparrendreef ging om elkaar te ontmoeten, daar heeft Tilly dit zien veranderen. Zo is de taak van wedstrijdsecretaris 

volledig gedigitaliseerd, geen papieren wedstrijdformulier meer, maar met een druk op de knop alles versturen. Of een app-

berichtje om informatie te delen. Handig allemaal, en natuurlijk ook gebruikt door haarzelf, maar ergens vindt ze dat toch jammer 

en gaat de voorkeur nog altijd uit naar het belletje of elkaar treffen op het sportpark. Want uiteindelijk gaat een vereniging om 

mensen die samenkomen om iets moois neer te zetten met elkaar. Dus laat deze  

tijd maar snel voorbij zijn, zodat we weer gewoon kunnen beginnen en naar een  

wedstrijd op De Spar kunnen gaan kijken. 

 

Tilly Rutten. 

 

11



  

 

12



 

13



14



Tevens sturen wij een link mee naar het (nieuws)bericht op onze website:

https://synthese.nl/activiteiten/training-opkomen-voor-jezelf-voor-volwassenen-tsv-in-venray

Training Opkomen voor jezelf                                
voor volwassenen TSV in Venray

Voel je je ook niet altijd op je gemak in gezelschap? Vind je het weleens 

moeilijk om voor jezelf op te komen? Soms kan dit een belemmering 

vormen in de omgang met anderen. De training ‘Opkomen voor jezelf voor 

volwassenen’ biedt dan uitkomst. Je komt mensen tegen die met dezelfde 

vragen te maken hebben. In de training wordt geoefend hoe je met relevante, actuele situaties om kunt gaan. Het is 

vaak een opluchting om te merken dat je niet de enige bent! De training bestaat uit drie bijeenkomsten van drie uur.

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

Wat: Training Opkomen voor jezelf voor volwassenen.

Waar: Synthese Venray, Leunseweg 51 te Venray.

Wanneer: Dinsdag 21 juli, 4 en 18 augustus 2020 van 19.00 tot 22.00 uur.

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.

Voor uitgebreidere informatie kun je altijd contact met ons opnemen.

Trainers: Marjo Raijmakers en Bianca Timmers.

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

En zo hopte ik op een doordeweekse woensdag door Milaan. Ik hopte on en ik hopte off. Om me heen, bovenop die 

bus in meer dan 30 graden, collega-toeristen. Een Duitse met een fout hoedje, een Ier met weinig haar en een New 

Yorkse dame op leeftijd in een mooie rooie jurk met bijpassende rooie armband en nog rooiere oorbellen. Op route C 

stapte een te dikke man in met 4 volle plastic tassen. Ik zag 'San Siro' op de tassen staan en stelde me voor dat hij al 

een hele tijd van huis is en, mogelijk als goedmakertje, voor al z'n zonen, neefjes en buurjongetjes een voetbaltenuetje 

van Inter Milan of AC Milan had gekocht. Ik zag hun blije koppies al voor me. Als hij een foto wilde knippen moesten 

eerst al die kilo's uit z'n stoel in verticale richting bewegen om erachter te komen dat al die gekochte souvenirs in de 

weg stonden en nog voordat hij klaar was om z'n camera in 'ontspanstand' te zetten was de highlight letterlijk en 

figuurlijk achter z'n rug. Gelukkig had hij een selfiestick bij zich en dus konden beide billen contact houden met de bank 

terwijl hij Garibaldi op z'n paard voor eeuwig op de gevoelige plaat vastlegde.  

Ik hopte off bij Milaan's meest bekende bezienswaardigheid: El Duomo. Een werkelijk prachtige kathedraal gelegen op 

een plein waar duiven met veel ontlasting en donkere Afrikaners met hun wazige 'my free gift for you'  meer dan 

voldoende aanwezig waren. Ik had in beide categorieën geen interesse. Deze Dom wordt dag en nacht bewaakt door 

Napoleon te paard want voor hem zou deze Dom de inzegeningsplek zijn voor zijn kingdom come. Aan het plein ligt de 

prachtige Vittorio Emmanuelle II. Een doorgang met een prachtig koepeldak waar doorheen de zonnestralen hun weg 

vinden naar een mozaïeken vloer die zo mooi is dat je voeten zich gestreeld voelen als je erover heen loopt. Kopen in 

deze Vittorio Emanuelle is met merken als Versace, Prada en Gucci, aan mijn beurs en interesse niet besteed. Zou dat 

wel het geval zijn geweest dan vrees ik dat ik een maatje teveel had gehad. De gemiddelde Milanese vrouw ziet er, 

ongeacht leeftijd, uit om door een ringetje te halen. En dan bedoel ik een ringetje maat 34. Bij geen enkel goed gebruind 

been heb ik cellulitis kunnen ontdekken. Wel eindigde elk been met een hak waarvan je achillespees na een weekje 

dragen flink opgerekt moet zijn. Elke wenkbrauw strakker dan strak geëpileerd, felgekleurde nagels met gave kleurtjes 

waarmee een briefje typen nog minder makkelijk gaat dan met dikke vingers en geen enkel gezicht gaat zonder make-

up de deur uit. En....elke dag rokjesdag. Bewonderenswaardig maar volgens mij ook dodelijk vermoeiend. Ik heb ook 

zwaar het vermoeden dat de siësta in het leven is geroepen om al deze uiterlijke schoonheden weer even bij te werken. 

Tussendoor eten ze dan een groen blaadje sla en een cherrytomaat want ook die 34 moet op peil blijven. Al met al is 

Milaan geen stad waar je als gemiddelde Nederlandse vrouw een positieve boost op je zelfvertrouwen moet 

verwachten.  

Ik hopte uiteindelijk de hele dag, deed alle 3 de routes waardoor ik een goed beeld kreeg van de stad. Er werd me 

menig souvenir in de hand geduwd, en ik werd onvriendelijk verdreven van m'n zorgvuldig uitgekozen lunchplek met 

de woorden 'this is a table for 4'. Maar verder zag ik mooie gebouwen op grootse pleinen, kleine schattige kerkjes 

verstopt tussen lelijke hoogbouw, standbeelden van mannen die van enigerlei invloed waren op deze Lombardische 

stad, brede avenues, kanalen en smalle kronkelige straatjes. Milaan...het is geen Rome of Florence maar biedt wel veel 

meer dan alleen maar mode en voetbal. En de Italiaanse chocola....ook díe is heerlijk maar tegelijkertijd ook funest voor 

maatje 34. 

Mazzel Tov, 

Reizende Reporter 
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De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek 
vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Bas Künen: BEDANKT!
Na twee online-vergaderingen konden we de vergadering 
van juni gelukkig weer in D’n Oesterham houden, op 
afstand in de grote zaal. Dat gaf ons de gelegenheid om 
netjes afscheid te nemen van onze voorzitter Bas Künen, 
(links op de foto) die de dorpsraad vijf jaar lang met groot 
enthousiasme heeft geïnspireerd. We zoeken nog een 
opvolger, aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen!

Vraag geld aan voor Burendag
Op 26 september is het weer Burendag, de dag waarop in het hele land buren gezellig samen komen. Ook dit 
jaar wil het Oranjefonds zoveel mogelijk buren, op gepaste afstand, met elkaar in contact brengen. Vanaf 1 juli 
kun je je activiteit aanmelden en geld aanvragen. Kijk op www.oranjefonds.nl/burendag, of bel 0900-4488448.

Vul de enquête omgevingsvisie Venray in
Als het goed is heeft iedereen het kaartje hiernaast in de bus gekregen. De 
gemeente wil graag weten hoe onze woon- en werkomgeving er in de 
toekomst uit moet zien. Hoe meer Oostrummers deze enquête invullen, 
hoe beter de gemeente onze stem kan laten meewegen. Dat kan tot 1 juli. 
Kijk op omgevingsvisie.venray.nl.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

  www.dorpsraadoostrum.nl | info@dorpsraadoostrum.nl | 0478-206966 | Ghunenbeek 23, 5807 CE Oostrum   

Personeel gezocht!

Voor de gezelligste huiskamer van Aostrum!

Horeca Kanjer!

Ben jij gedreven, enthousiast, gastvrij en 18+ ?

En ben jij minimaal een avond/dag in demaand

beschikbaar? ( Vr.Za.Zo in overleg)

Manusje-van-alles!

Voor de zondagmiddag zijn wij op zoek naar een gezellige

medewerk(st)er tussen de 15 en 18 jaar,

voor in de keuken en 't café/terras.

Werktijden variëren en zijn in overleg.
(keuken is geopend van 12:00 tot 19:00uur)

Stuur dan een mailtje naar

info@allemanscafe.nl

of loop eens binnen.
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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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