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Met deze week:

Hét blad van, voor en door Oostrum!

48e JAARGANG - WEEK 26 -  25 JUNI 2020

- Door de lens van Joep

- Import/Export met Maarten Camps

- Éven voorstellen’van de Dorpsraad

- Timon en Lucas met hun werkstuk over het dialect

En veel meer!

OOK DE OW! ONTVANGEN?

Financiele zaken & abonnementen:
R. Arts - 06-51269958 - financieel.weekblad@dorpsraadoostrum.nl
Bezorgklachten Periodiek: 0478-582877 



 
 

 

 

Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend,        

de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten.                 

Voor Spoedrecepten van uw Apotheek kunt u buiten 

openingstijden terecht bij een Huisartsenpost. 

0900 – 8818  
Bij een melding van vernieling                        

of overlast dan kunt u  zich wenden tot de wijkagenten 
van de Politie Venray-Oost      

 

Esther Kessels, (esther.kessels@politie.nl)              

Harry van der Kruijs,                                        
Peter Wefels en Esther van Lee 

                                                 

 Bereikbaar via  

GEEN SPOED, WEL POLITIE ?                              

0900 – 8844 
Meldingsformulier: www.politie.nl 

Email: wijkagenten-venray-oost.venray-gennep@politie.nl 
 

Hinder of overlast in de openbare ruimte,                

of als u vragen of meldingen van praktische aard          

zoals b.v. Losliggende stoeptegels, gevaarlijke            

obstakels e.d. met de: 

GEMEENTE VENRAY       

523333 

WEEKENDDIENSTEN                                                                     

HUISARTSEN & APOTHEEK 

MELDINGEN                                                                     

AMBULANCE-POLITIE               

GEMEENTE VENRAY 
 

  

     De Gezellige Zondagmiddag kan           

    vanwege het Corona-virus tot nader      

    bericht niet doorgaan.

   Zaterdag  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!!!!

29 juni 19.30u. Repe� � e ensembles orkest

1 juli 16.40u. Lessen slagwerk volgens rooster

 19.00u. Repe� � e Hit-it

 20.00u. Repe� � e slagwerkgroep

Agenda

11 juli Inzamelen oud papier                                                             
25 juli  Inzamelen oud papier
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Zondag 28 juni 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)  
 
 voor het geluk en welzijn van onze parochie Oostrum,  
 voor alle zieken thuis, in de verpleeghuizen en ziekenhuizen,  
 Martin Hermans, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.   
 
Dinsdag 30 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       

         

 

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 

dat voor menigeen dit jaar de vakantie een andere invulling krijgt dan gepland. Wordt het een huisje aan de 

Noordzee of een camping in Drenthe? Trekt u wat verder van huis en passeert u de grens met België of 

Duitsland? Of stapt u toch het vliegtuig in naar Spanje of Griekenland? Hoe dan ook, er is vast iets moois van te 

maken. 

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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Limburgse koude schotel (naar een eigen recept) 
 
Ingrediënten 6 personen: 
- 3 kilo aardappels ( vastkokende ) 
- 500 gram soepvlees ( bouillonvlees ) 
- groot blik erwten met wortelen ( 850 ml. ) 
- 100 gr. fijn gesnipperde ui 
- 100 gr. fijn gesnipperde augurk 
- 50 gr. kleine zilveruitjes ( 1 x doormidden gesneden ) 
- 1/2 liter slasaus 
- 1 tl. paprikapoeder 
- 1 rundvleesbouillonblok 
- zout en peper 
 
Voorbereiding: 
Zet het soepvlees op met 1 liter water en doe het rundvleesbouillonblok erbij, breng aan de kook, 
schep het schuim eraf en laat het 3 uur trekken (door het rundvleesbouillonblok krijgt het soepvlees 
wat meer smaak ), uit de pan en laten afkoelen. Schil de aardappels en kook ze gaar met wat zout, giet 
ze af en laat ze afkoelen. Kook de eieren hard. Deze 3 dingen kun je eventueel ook al daags van te 
voren doen. 
 
Bereidingswijze: 

 doe de aardappels in een grote kom ( heb je geen grote kom gebruik dan je soeppan ) en prak 
ze in stukken knijp ze met je handen fijn (het moet geen puree worden). 

 pluk het soepvlees in stukjes ( vet ertussen uithalen ) zodat je losse sliertjes hebt, zorg dat de 
slierten niet te lang zijn 

 laat de erwten met wortels uitlekken in vergiet en snij de wortels klein 
 doe het soepvlees, erwten met wortels, fijngesnipperde ui, augurk en zilveruitjes bij de 

aardappelen en meng goed door elkaar 
 voeg de slasaus, paprikapoeder en wat zout en peper toe en meng weer goed door elkaar 
 schep nu alles op een grote schaal 

 
Garnering: 

 giet de 50 ml. slasaus erover en strijk met de bolle kant van een lepel het helemaal uit zodat de 
koude schotel bedekt is met een laagje saus 

 pel de eieren en verdeel ieder ei in 8 partjes 
 iedere tomaat ook in 8 partjes 
 snij iedere augurk doormidden en snij iedere helft 4 maal in zodat je er een waaier van kan 

maken 
 Garneer de schotel op een leuke manier, vergeet de zilveruitjes niet 
 als je klaar bent bestrooi het geheel met wat paprikapoeder 
  

Zet het afgedekt zeker 2 uur in de koelkast. Koude schotel is het lekkerst als hij ook echt koud is. 
 
 
 

Voor de garnering: 
- 50 ml slasaus 
- 3 eieren ( hard gekookt ) 
- 2 tomaten 
- 2 grote augurken 
- nog wat zilveruitjes 
- paprikapoeder 
 
Verder heb je nodig: 2 pannen, hele 
grote kom , vergiet, grote schaal 
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Het hart  
Er zijn van die momenten waar ons hart van vreugde vlugger klopt.  

Zo’n blijde ontmoeting met iemand die een plekje in jouw hart heeft en die je 

maanden vanwege corona niet hebt mogen zien en omhelzen.                               

Jouw hart klopt dan voelbaar vlugger.  
 

Onlangs had ik een bediening in een ziekenhuis. Gedurende zes  weken mocht 

alleen de echtgenot op bezoek komen. Toen de vrouw stervende was mochten – godzijdank – kinderen en kleinkinderen 

op bezoek. Wat sloeg het hart van moeder en oma toen nog één keer heel  vlug van blijdschap  dat ze haar kinderen en 

kleinkinderen mocht zien en nog één keer omhelzen.  
 

Onze gevoelstoestand en ons hart staan heel dicht bij elkaar,  daarom is het hart één van de belangrijkste symbolen 

geworden voor de diepste gevoelens die een mens bezielt, vooral de liefde: een hartelijk mens, iemand die blijdschap 

uitstraalt, vriendelijk groet, behulpzaam is, geïnteresseerd in jouw zorgen. 
 

Verdriet voelen we ook in ons hart. Een dierbare overlijdt.  
“Het breekt mijn hart,” zei iemand tegen mij.   
Het hart klopt langzamer als er angsten en verdriet opkomen.                          
Daarom zeggen we: “Mijn hart stond even stil!”  
 

Het hart is uitgegroeid tot universeel symbool van de liefde vanwege de devotie 

tot het Heilig Hart van Jezus. De verering van Jezus’ Heilig Hart is uiteraard zo 

oud als Jezus zelf. 
 

Iedereen die in de nabijheid van Jezus kwam voelde dat Hij een man was met 

een gouden hart. Men voelde de troost, de bemoediging, kortom de liefde die 

van Hem uitgaat, die iedereen een hart onder de riem steekt, ook degenen die 

gebukt gingen onder een schuldgevoel. Op het prentje is de liefdesvlam die uit 

Jezus’ Heilig Hart komt daarvoor het symbool. Maar Hij stelde zich ook kwetsbaar op. 
 

Zijn hart kende ook onnoemelijk veel verdriet: het menselijk verdriet bij het afscheid van een dierbare vriend (Lazarus), 

maar ook het verdriet vanwege het kwaad dat Hem trof toen Hij op Goede Vrijdag werd gepest, getreiterd, geslagen. De 

doornenkroon rond het hart van Jezus is daarvan het symbool en het heilig bloed het symbool van een gewond hart, 

letterlijk en figuurlijk met een lans van haat doorboord.  
 

Dat we ook nu nog bij Jezus kunnen komen met al onze zorgen net zoals toen, tweeduizend jaar geleden, dat Hij ook nu 

met ons meevoelt, heeft iets te maken met Zijn verrijzenis, dat HIJ met Pasen is opgestaan uit het graf, dat HIJ leeft en 

dat Zijn Heilig Hart ook nu met ons meevoelt in vreugde en verdriet.  

De viering van de eucharistie, de heilige Mis, is zo’n bijzondere ervaring van en met de verrezen Heer. 

Maar ook bij jou thuis is HIJ voor jou: Hij roept jou toe: “Kom tot Mij die je uitgeput bent en onder lasten gebukt gaat,   
IK zal jou troost en verlichting schenken.” 
 

Als je een Heilig Hartbeeld of een prentje met de afbeelding van Jezus’ Heilig Hart hebt, helpt dat om aan Zijn liefde te 

denken, Zijn nabijheid voor jou te ervaren, want Hij kijkt jou aan, op het prentje maar ook in het echt, want HIJ is echt, 

werkelijk verrezen. Je kunt Hem voor van alles vragen.  
 

Als je vindt dat je op momenten van jouw leven wat geduldiger, inschikkelijker, 

meevoelender met de ander zou kunnen zijn – zo gaat het mij geregeld - maar 

dat lukt niet ondanks alle goede bedoelingen, vraag Hem toch gewoon om jou te 

helpen met het gebed dat je in stilte een paar keer nadenkend of mediterend 

herhaalt:  
 

“Jezus, zachtmoedig en nederig van hart,                                                             
maak ons hart gelijkvormig aan Uw hart.” 
 

Probeer het enkele keren. Geloven is ook gewoon proberen of het helpt: 

proefondervindelijk.  
 

Ik wens jullie van ganser harte mijn zegen, de zegen van het zachtmoedig en 

nederig Hart  van Jezus,  

Jullie pastoor  
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Word jij onze nieuwe 
overblijfkracht?

Voor het overblijven zijn wij op zoek naar enthousiaste 
overblijfkrachten (jong/oud) die affiniteit hebben met kinderen!

Lijkt het je leuk om kinderen te begeleiden tijdens de lunch en een 
oogje in het zeil te houden tijdens het spelen binnen of buiten??

Heb je op maandag, dinsdag en/of donderdag tijd tussen 
11.45 en 13.05 tijd??

Dan zijn wij op zoek 
naar jou!!!

- Je helpt en begeleidt kinderen bij het eten en spelen. Van te voren 
zorg je dat alles klaarstaat en naderhand help je mee met het 
opruimen van de leefkuil. 

- Je krijgt hiervoor een vergoeding van € 10,00.
- Wanneer je schoolgaande kinderen hebt, dan mogen jouw 

kinderen op de dag dat je meehelpt gratis overblijven.

 
DDuuss aallss jjee ttiijjdd eenn zziinn hheett ooff jjee kkeenntt iieemmaanndd ddiiee ggrraaaagg wwiill 

mmeeeehheellppeenn???? BBeell:: PPeettrrii vvaann LLiinn 00447788--551144331199 ooff rreeaaggeeeerr vviiaa 
OOuuddeerrppoorrttaaaall..  
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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). 
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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 

 

Alvast veel tennisplezier op ons onlangs gerenoveerd tennispark.  

 
 
 

9



 

10



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    

 

04-02-2020 

 
Stukje Oostrums krantje 
 
Hallo, ik ben Maarten Camps, ik heb gewoond op de stationsweg, twee huizen rechts van 
Villa Josephine. Geboren ben ik ook op de stationsweg maar dan in het oude postkantoor 
een huis rechts van Jan van de Bank ( Jan Janssen) in 1972. Wij waren thuis met zijn 
zevenen. Ik heb 3 zussen en een broer. Ik ben zelf de jongste.  
Ik ben getrouwd met een Geysterse, de middelste dochter van Harrie en Mia Jans-Beken.  
We hebben samen een zoon Merijn van 15 en een dochter Suze van 10 jaar oud. 
Na de middelbare school heb ik de koksopleiding gevolgd en ben ik al snel buiten Venray 
gaan werken. Dat zal in 1990 zijn geweest. Zo heb ik in Eindhoven, Voorburg, Weert, 
Düsseldorf, Brussel, Delft, Haaksbergen gewerkt en ben ik uiteindelijk in Breda beland. 
In 2000 werd ik benaderd door de toenmalige eigenaar van Restaurant Wolfslaar of ik 
chef-kok wilde worden daar. Ik ben de uitdaging aangegaan en in april van dit jaar werk ik 
hier al weer 20 jaar. In 2005 heeft het restaurant onder mijn leiding een Michelinster 
ontvangen die we op de dag van vandaag nog altijd hebben weten te behouden.  
In 2004 ben ik ook getrouwd op het landgoed waar restaurant Wolfslaar deel van uit 
maakt. 
 
Ik heb op voetbal in Oostrum tot aan de D1 gezeten. Wat ik daar nog van herinner is dat 
ik geen uitblinker was, vaak linksback stond en soms een goeie toeper kon geven naar 
voren.  
Broeder Huibers en Tilly kan ik me ook nog goed herinneren.  
 
Mijn Hobby’s zijn hardlopen en natuurlijk alles wat met eten en drinken te maken heeft.  
 
Jaarlijks kom ik met carnaval naar de optocht kijken in Oostrum en dan in D’n Oesterham 
nog een pilsje drinken met vrienden.  
Verder zijn we nog geregeld in Venray en omgeving voor familie en vrienden bezoekjes te 
vinden.  
Wat ook een leuke tijd was, was natuurlijk de soos aan de Watermolenstraat. Plaatjes 
draaien, darten, kaarten, bier drinken en tafel voetbal.  
Ik ben in Breda goed gewend, de stad heeft veel te bieden maar met  carnaval  kunnen de 
Bredanaren  nog niet aan de Limburgse gezelligheid tippen.   
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KEVERS 
(Zwart/wit doet de foto’s wat te kort. Wanneer je OW digitaal leest krijg je ze in kleur te zien. Aanmelden kan via 

http://eepurl.com/73Tmr). 

Heel verrassend toen ik deze (1) gewoon langs de weg tegenkwam. Herinneringen aan lang geleden kwamen op. De 

kevers en dikke oranje larven die de aardappelplanten kaal vraten. Wij moesten ze vangen en in een potje met 

petroleum doen. Daarna werden ze verbrand. 

De coloradokever is tegen het einde van de eerste wereldoorlog met Amerikaanse voedseltransporten meegelift naar 

Frankrijk. Van daaruit verspreidde hij zich met een snelheid van 50 kilometer per jaar over heel Europa. Vooral zijn 

larven bleken rampzalig voor de aardappeloogst. In Frankrijk werd de Duitse bezetter, die alle aardappelen vorderde, 

spottend doryphore (Frans voor coloradokever) genoemd. Jarenlang werd met allerlei soorten bestrijdingsmiddelen 

geprobeerd de plaag te beëindigen. Uiteindelijk is het, mede door natuurlijke vijanden, gelukt om ze hier onder 

controle te krijgen. Volgens Wikipedia hebben ze er in het oosten van Europa nog wel problemen mee. 

De “fraaie schijnbok” (2) lijkt anabole steroïden te gebruiken om met zijn overdreven bovenbenen indruk te kunnen 

maken op de vrouwtjes. 

Deze gast (3) trof ik op 2 juli 2010 aan in de Leunse paes. Dat was tijdens het WK voetbal in Zuid-Afrika. Duidelijk een 

voetbalfan met de oranje flosjes op de sprieten. Hij bracht wel geluk want die dag won Nederland met 2-1 van Brazilië. 

Vier dagen later werd Uruguay verslagen, maar de finale tegen Spanje (Robben en de teen van doelman Casillas) ging 

verloren. De kever zijn echte bezigheid is toch wel iets geheel anders; het is namelijk de krompootdoodgraver. Hij 

begraaft kleine dode dieren. Wat hij er daar verder mee doet zal ik achterwege laten. 

De penseelkever (4) zat in een tuin aan de Ooster Thienweg. Door de kleur en tekening lijkt ie op een wesp wat 

vijanden afschrikt. De beharing zorgt ook voor de overdracht van stuifmeel, waardoor deze kever een rol speelt in 

de bestuiving van bloemen. 

Bij de visvijver trof ik deze slakkenloopkever (5) aan. Hij leeft voornamelijk van huisjesslakken. Zijn lange snuit kan hij 

ver in het huisje steken (5a) en daar verterend sap in laten werken. Daarna kan hij de gehele inhoud naar binnen 

zuigen. 

De malachietkever (6) is ook een bewoner van het mooie visvijverpark aan de Wanssumseweg  (N 270).  

De gevlekte smalbok (7) doet pogingen om vermeende vijanden te hypnotiseren (grapje). 

Soldaatje met hoogtevrees (8). De kevers worden zo genoemd omdat van een soort de kleuren aan galauniformen 

zouden herinneren.  Ze zijn in de zomer talrijk voorhanden. Deze is zijn naam niet waardig. Hij is omhoog geklommen 

en blijkbaar kan/durft zich niet meer te verroeren. 

Wegwerkzaamheden (9). Alsof er gaten in het wegdek gerepareerd worden. 

De zwartkopvuurkever (10) is weer in opmars. Tegenwoordig laat men dode bomen vaker in de natuur liggen. De 

larven van de kever leven 2 tot 3 jaar in dood hout. Ze eten geen hout, maar leven van hout-etende andere insecten 

zoals boktorren. 

Ik sluit af met het schaakbordlieveheersbeestje (11) Deze was in onze tuin op de rand van het plastic zwembad 

uitvoerig rek- en strekoefeningen aan het doen. 
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‘‘LLeeeefftt  hheett  VVeennrraayyss  ddiiaalleecctt??’’  
 

Lucas Derks en Timon Driessen, twee Oostrumse jongens, zijn ongeveer een jaar geleden begonnen 

met het maken van hun profielwerkstuk. Tijdens het zoeken naar een onderwerp, kwamen ze er al snel 

achter dat ze het onderwerp ‘identiteit’, en in het bijzonder ‘taal’ beide interessant vonden. Ze hebben 

besloten om hun onderzoek te richten op regionale taal, met als onderzoeksvraag ‘Leeft het Venrays 

dialect?’. Als OW! vonden wij dit een ontzettend interessant onderwerp om de jongens over te 

interviewen. Zo gezegd zo gedaan. 

 

Lucas en Timon zijn begonnen met onderzoek, waardoor ze onder andere in contact zijn gekomen met 

Prof. Herman Pleij. Herman Pleij is een bekende Neerlandicus, en heeft dus ontzettend veel verstand 

van taal. Na het onderzoeken van literatuur, hebben de jongens verschillende enquêtes opgesteld. 

Met deze enquêtes wouden ze proberen te voorspellen of het Venrays dialect leeft, en of dit ook in de 

toekomst nog zal worden gesproken. Er is een enquête ontworpen voor volwassenen met wat lastigere 

vragen, en een voor kinderen om te onderzoeken of het dialect nog toekomst heeft. In totaal zijn er 

ruim 700 enquêtes ingevuld. Van deze 681 mensen bleek ruim 71,6% dialect te spreken. Echter bleek 

op de basisscholen maar 5% het dialect volledig te beheersen, en 33% een beetje. Dit betekent dus 

een grote hoeveelheid basisschool kinderen die geen dialect spreken.  

De jongens komen tot de conclusie dat het dialect zeker nog leeft. Er zijn grote aantallen mensen die 

dialect spreken en het zelfs als hun moedertaal zien. Ze zien wel in dat naarmate de leeftijd afneemt, 

het aantal dialect sprekers ook daalt. Het dialect is dus iets unieks aan het worden, maar op dit moment 

kunnen de jongens niets anders dan concluderen dat het nog leeft in Venray. Uit het onderzoek is niet 

gebleken dat in kerkdorpen meer dialect gesproken wordt dan in Venray. Timon en Lucas verwachten 

wel dat dit zo is, maar zijn bang dat ze met hun enquête op facebook voornamelijk mensen hebben 

aangetrokken die geïnteresseerd zijn in dialect, en het waarschijnlijk dus ook spreken.  

 

We hebben Lucas en Timon gevraagd of ze vinden dat het dialect terug moet komen als lesuur op de 

lagere school. Zij zijn van mening dat het een leuke toevoeging is voor op basisscholen, maar dat dit 

niet bij zal dragen aan de hoeveelheid kinderen die werkelijk dialect spreken, omdat veel van de wereld 

om ons heen toch uit Nederlandse taal bestaat. Ook blijkt de grammatica moeilijker gevonden te 

worden wanneer je Nederlands en dialect beide hebt geleerd, maar zeggen de jongens het beheersen 

van beide talen is natuurlijk wel een verrijking. De instandhouding van het dialect gaat dus lastig 

worden in de toekomst. Het leren van de taal kan, maar het moet ook gesproken blijven worden wil 

het dialect blijven leven. De instandhouding van het dialect blijkt ook nog moeilijker te worden door 

een trend die Lucas en Timon in hun onderzoek hebben gevonden. De trend heet ’the covered 

prestige’. Deze trend houd in, dat als je zelf dialect spreekt met je gezin of familie en je vind dit positief, 

voelt je daar goed over, dan kun je toch de gedachte hebben dat mensen van buitenaf het iets stoffigs 

vinden. Dit zorgt ervoor dat steeds meer mensen zouden verbergen dat ze dialect spreken voor de 

buitenwereld, bijvoorbeeld uit schaamte, terwijl ze dit zelf eigenlijk iets leuks vinden. De kern van deze 

trend ligt waarschijnlijk bij het ontstaan en uitbreiden van de Nederlandse taal. 

 

Timon en Lucas hebben een 7,5 voor hun profielwerkstuk gehaald, en hebben met hun onderzoek 

inmiddels al veel publiciteit behaald, waardoor het dialect in ieder geval een 

groot gespreksonderwerp is geworden. De jongens willen alle Oostrumse 

mensen die de enquête hebben ingevuld bedanken voor het meewerken  

aan hun onderzoek. Lijkt het je leuk om het onderzoek helemaal te lezen?  

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

https://synthese.nl/activiteiten/relatieworkshop-houd-me-vast-3/

Relatieworkshop ‘Houd me vast’ in Venray

‘Houd me vast’ is dé tweedaagse workshop om de partnerrelatie te verbeteren.

Aan de hand van filmpjes en oefeningen gaan jullie met elkaar in gesprek over 

jullie relatie. Deze gesprekken gaan over emotionele verbinding en vertrouwen. Jullie leren van elkaar wat jullie 

belangrijk vinden, waar jullie van dromen, waarom soms onverklaarbare ruzies ontstaan en hoe jullie hier weer uit 

kunnen komen. In twee dagen worden jullie hierin stapsgewijs begeleid door de trainers die jullie uitdagende 

oefeningen geven en de ruimte hier met z’n tweeën over in gesprek te gaan.

De workshop is een aanrader voor paren die in hun relatie willen investeren en is gebaseerd op het boek ‘Houd me vast 

– Zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie’ van dr. Sue Johnson.

De workshop ‘Houd me vast’ wordt groepsgewijs aangeboden, maar is géén groepstraining. Jullie gaan als stel samen 

aan de slag. Met de andere deelnemende stellen (minimaal vier, maximaal zes) kunnen jullie gedachten en ervaringen 

uitwisselen.

Houd me vast is geschikt voor ieder volwassen stel. De duur van de relatie – kort of lang – speelt geen rol.

Voor wie: Stellen met beginnende relatieproblemen die in hun relatie willen investeren uit de gemeente Venray,                   

Horst aan de Maas, Beesel, Bergen en Mook en Middelaar.

Wat: Tweedaagse relatieworkshop.

Waar: Synthese Venray, Leunseweg 51 te Venray.

Wanneer: Vrijdag 10 en zaterdag 11 juli 2020 van 9.30 tot 16.00 uur.

Aanvullende informatie

De workshop is geschikt wanneer jullie je in één of meerdere onderstaande punten herkennen:

• Jullie willen meer verdieping en verbinding met elkaar.

• Jullie willen meer tijd nemen voor elkaar.

• Jullie willen het vertrouwen in elkaar vergroten of herstellen.

• Jullie willen elkaar, jullie relatie en waarom er soms ruzies zijn beter leren begrijpen.

• Jullie willen het leven, jullie relatie en (voor ouders) het ouderschap samen vieren.

Wanneer is de workshop niet geschikt:

• Voor stellen die al van plan zijn uit elkaar te gaan.

• Wanneer er sprake is van fysiek of verbaal geweld.

• Wanneer er sprake is van vreemdgaan binnen de relatie.

In dat geval is het belangrijk om eerst (in relatietherapie) te werken aan herstel van vertrouwen.

Informatie en aanmelden

De training wordt in groepsverband op locatie aangeboden. 

Deelname is gratis.

Aanmelden kan tot 2 weken voor start training.

Voor de start van de training is een intakegesprek.

Voor uitgebreidere informatie kun je altijd contact met ons opnemen.
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info@vande-mortel.nl

www.vande-mortel.nl

V E R Z E K E R I N G E N   |   H Y P O T H E K E N   |   R E G I O B A N K

I N  E L K E  F A S E  V A N  J E  L E V E N

“Is ons huis nog betaalbaar, als een van ons komt te overlijden?”

“Ik heb mijn droomhuis gevonden! En nu?”        “Heb ik spaargeld nodig bij het kopen van een huis?”

In ieder geval hypotheekadvies
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Wie zitten er eigenlijk in de dorpsraad, en wat doen ze daar? In deze 
maandelijkse rubriek laten we de leden van de dorpsraad aan het woord. Deze 
maand: Leo Lenssen.

Waarom ben je bij de dorpsraad gegaan? “Ik werd destijds gevraagd door Joos 
Linskens. Dat vond ik een grote uitdaging, maar ik heb het toch gedaan. Dat 
was in maart 2006, dus met veertien ‘dienstjaren’ ben ik nu de nestor. Een paar 
jaar geleden ben ik met pensioen gegaan, dus heb ik nu wat meer tijd. Ik zit 
trouwens ook in het bestuur van TC Oostrum.”

Waar houd je je zich mee bezig? “Ik ben begonnen als voorzitter stedelijk 
beheer. Dat heb ik een paar jaar gedaan, maar dat werd veranderd omdat de 
gemeente er anders mee omging. De functie is er niet meer maar ik houd me 
nog steeds veel bezig met verkeersveiligheid, het onderhoud van wegen, het 
plaatsen van de kerstboom, bloembakken verwijderen voor de kermis 
enzovoort. Verder zat ik in de werkgroep voor de herinrichting van de Mgr. 
Hanssenstraat en de Stationsweg, en nu bij het project voor de Oostverbinding, de nieuwe verbindingsweg 
tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg.”

Zijn naam kwam de laatste tijd vaak voorbij als er over glasvezel werd gepraat. “Ja, ik trok de kar voor 
GlaswebVenray in Oostrum, dat was een lang traject maar het resultaat mag er zijn. Ik houd me ook bezig met 
Via Venray, dat is ook een kwestie van lange adem.”

Wat wil je nog voor elkaar krijgen? “Oostrum Oost, dat duurt veel te lang, mensen die in Oostrum willen wonen 
komen hier niet verder. Het bouwen van woningen moet zo snel mogelijk worden aangepakt, ik hoop dat die 
knoop snel definitief wordt doorgehakt.”

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Openingstijden     JULI: 
 
 

Maandag van 16.00-20.30uur   Dinsdag van 16.00-20.30uur 
 

                Woensdag van 16.00-20.30uur   Donderdag van 16.00-20.30uur 
 

        Vrijdag van 12.00-20.30uur   Zaterdag van 12.00-20.30uur 
 

Zondag van 12.00-20.30uur 
 

     Donderdag 9 Juli zijn wij gesloten ivm een personeels uitje 
 

Team Cafetaria 't Fort 
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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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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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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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