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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  11 Juli 09.00 - 12.00
                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

6 juli 19.30u. Laatste repe� � e voor de vakan� e    
    ensembles orkest
8 juli 16.40u. Laatste lessen slagwerk voor de   
    vakan� e volgens rooster
 20.00u. Laatste repe� � e voor de vakan� e   
    slagwerkgroep

Agenda

11 juli Inzamelen oud papier
25 juli  Inzamelen oud papier
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Zondag 5 juli 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)  
 
 voor het geluk en welzijn van onze parochie Oostrum,  
 voor alle zieken thuis, in de verpleeghuizen en ziekenhuizen,  
 Geert Camps en Nel Camps-van Vegchel,   
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.   
 
Dinsdag 7 juli  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       

                              
     

 

Ien den oerlog ien de Trapstroat gebaore, 

hopt dit jungske zoaterdag an den aovend                                                
alwèr 80 jaor te zien gewoare. 

Vanwegge d’n corona helt ‘ie ut fieëst mar hieël klein, 

Mar wilde geej um felicitieren dan viendt ‘ie dat wel errug fijn! 

  

 

 

   

Pap, opa, Herman; 

van os allemol alvas van harte gefilicitiërd!! 

Eric, Richèle, Tycho, Madelon, Michelle, 

Annemie, Gé, Emma 
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De droomtrein 

de trein van mijn dromen 

staat voor mij klaar 

met open armen 

zonder drempel vanaf het perron 

ik stap in en ga zitten 

het landschap glijdt voorbij 

ik lees een boek 

met koffie uit een stevige beker 

 

De trein van mijn dromen 

rijdt naar alle steden 

overbrugt alle rivieren 

zonder geregel of gevraag 

komt hij naar me toe 

en gaat waarheen ik wil 

 

De trein van mijn angsten 

laat mij op het perron staan 

laat mij wachten op een volgende 

omdat de treden te smal zijn 

ik er geen steun aan heb 

en bang ben te vallen 

 

Steeds vaker moet ik denken 

hoe zal ik de reis maken 

wat kom ik tegen op mijn traject 

een Sprinter met een hoge instap? 

of een trein met treden met roosters? 

zo’n trein die ik voorbij moet laten gaan 
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Toch blijf ik reizen 
zolang mijn benen mij willen houden 

in die lange wedloop 
tussen mijn afnemende spierkracht 

en de verbeteringen die worden beloofd 
die ongelijke strijd 

houd ik al jaren vol 
 

Over 20 jaar kun je in elke trein zeggen ze 
ach, of ik vijfentachtig zal worden 

het gaat me toch te langzaam 
vaak merk ik ook 

dat het geen prioriteit heeft 
voor hen die het niet voelen 

 
mensen met een handicap 

horen geen haast te hebben! 
met mijn handicap kan ik veel wel doen 

ik kan zonder speciaal vervoer 
als het gewone maar echt gewoon is 

want het is niet normaal 
dat je buiten moet blijven staan 

 
De droom is dat het kan 

de droom is dat we het willen 
de droom is dat we het doen 

die trein van jou en mij 
die zegt kom binnen 

 
Alle nota’s, alle commissies 

alle doelstellingen, alle congressen 
vergeten vaak één ding 

het kan als je het wilt 
over twee jaar, over één jaar 

als je morgen begint 
als je nu begint 

 
Maak die droomtrein waar 

laat hem rijden 
voor jou, voor mij 

voor iedereen!  
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Holiday..….celebrate…… 
 
Het was Madonna die de wereld opriep om even de druk d’r af te halen. En ze was ervan overtuigd dat een 
‘holiday’ niet alleen wenselijk is maar zelfs ‘noodzakelijk’. De meningen zullen daarover verdeeld zijn maar feit is 
wel dat het heerlijk is om even in de relaxmodus te staan. Harry Belafonte deed dat op een ‘eiland in de zon’ en 
Geer kocht een ‘ticket naar de tropics’ om daar in sluimerstand te verkeren. Frank ging naar New York, Elvis koos 
Las Vegas, Blof ging het kanaal over naar Londen en stuurde allerlei liefs deze kant uit en Liesbeth List zocht haar 
heil in Brussel. De hustle en bustle van een stedentrip…altijd leuk. En al blijven Londen, Parijs en Barcelona 
onverminderd populair, er zijn ook heel veel nieuwe bestemmingen. Wat dacht je bijvoorbeeld van Nis, Podgorica 
of Oradea? Wellicht nog nooit van gehoord. 
 
In het land van Donald zijn alle 50 staten, hoe stoffig of desolaat ook, wel bezongen. Altijd welkom in Miami, ofwel 
bienvenido a Miami. En mocht je twijfelen of dit de weg is naar Amarillo, dan kun je je ook meteen afvragen wie 
nou eigenlijk die Mrs Sippi is. De Beach Boys deden hun naam eer aan door een lofzang te schrijven voor het hele 
Caribisch gebied. Klinkt het niet heerlijk: Aruba, Jamaica, Bermuda, Bahama om dan uiteindelijk met de pretty 
mama in Kokomo te belanden. Get there fast, then take it slow. Als dat geen vakantiegevoel teweeg brengt… En 
behalve de beaches en big cities hebben we ook de mighty jungles. Voor een paar amazing stroopwafels was de 
eindbestemming Frankrijk en ze kwamen nooit meer terug. Nee dat gaat me toch een station te ver. En dan 
hebben we een mooi bruggetje naar de trein. Een hele bijzondere ervaring is het reizen met de Blue Train door 
Zuid Afrika waar de leeuw ’s nachts slaapt of met de Ghan door Down Under waar bedden in brand staan omdat 
de Aboriginals hun land nog steeds niet terug hebben gekregen. 
 
John Denver startte de motoren en ‘vertrok in z’n jetplane’ maar gaf z’n bestemming niet prijs. Ook zei hij niet te 
weten wanneer hij terug zou zijn. Die luxe hebben we helaas niet allemaal.  
 
Het is niet voor niets dat zovele muzikanten de wereld bezingen….En niet alleen de wereld maar ook reizen en 
vakantie vieren zijn dankbare onderwerpen voor een songtekst. Alleen al het woordje ‘voyage’ doet je bloed 
sneller stromen. D’r is nog zoveel te zien, te doen en te beleven. Het is tenslotte ‘a wonderful world’. 
 
Wat is jouw ultieme vakantielied?? 
 
Mazzel Tov, 
Razende Reporter 

8



9



10



TROTS OP DE REGIO 

Column 
__________________________________________________________________________ 

Als in een gesprek de naam Bartlehiem genoemd wordt, dan weten veel mensen dat het gesprek gaat 
over de Elfstedentocht in Friesland. En dan ze hebben gelijk, want Bartlehiem is het gehucht met het 
beroemde bruggetje, in de route van de Friese Elfstedentocht.  
Zo zal het ook gaan als we het over Lisse hebben, dan denkt iedereen natuurlijk aan de Keukenhof. 
Zoals iedereen bij Alkmaar denkt aan de kaasmarkt, bij Landgraaf aan Pinkpop, bij Kaatsheuvel aan de 
Efteling en bij Coevorden aan de ganzenmarkt! De overeenkomst tussen deze plaatsen is dat ze 
allemaal een bepaalde bekendheid hebben. Hetgeen overigens niks zegt over de kwaliteit van wonen 
en leven in die plaatsen! 

Neem nou Bartlehiem, zo beroemd als het is! Wij zijn er geweest en wat is 
Bartlehiem? Een handvol boerderijen, enkele arbeidershuizen en een fabriekje, 
aan een kruispunt van waterwegen, in een omgeving met veel weiland en nog 
meer horizon! En natuurlijk is er het karakteristieke houten bruggetje. 
Wereldberoemd in Friesland en omstreken! Vooral dat bruggetje is Bartlehiem!  
Want er is geen school, geen kerk, geen winkelstraat, geen supermarkt, geen 
kledingzaak! En zelfs is het moeilijk om een terrasje te vinden langs de Dokkumer 
Ee, voor een kop koffie, al dan niet met gebak. Puur natuur, mooi om te zien, 
maar voor de gasten behoorlijk eenzaam!   

Er is een bekend spreekwoord, dat zegt dat bescheidenheid de mens siert. Ofwel: het is goed om 
bescheiden te zijn. Maar, te veel bescheidenheid is ook weer niet goed! Wij hier in Limburg hebben 
vaak de neiging om bescheiden te zijn. Daarmee doen we niet alleen ons zelf, maar ook onze regio te 
kort. Want in Noord-Limburg mogen we best trots zijn op onze regio, we mogen onze regionale 
pareltjes met gepaste trots uitdragen. Net als Bartlehiem, Lisse, Alkmaar, Landgraaf, Kaatsheuvel en 
Coevorden! Waarom zouden wij dat niet doen?  

Want als regio hebben we best wat te bieden. Zo heeft Venlo stadion de Koel met VVV, het Limburgs 
Museum, maar ook het kloosterdorp Steyl en de Kasteeltuinen in Arcen. De gemeente Peel en Maas 
heeft binnen haar grenzen de mysterieuze Peel, maar ook de bruisende Maas met al zijn 
recreatiemogelijkheden. En bovendien een echt kasteel in Kessel! Horst aan de Maas heeft het 
Kantmuseum, Toverland, Kabouter Wipneus en rozendorp Lottum. En het Openluchtmuseum De Locht 
en het Nationaal Aspergemuseum!  Venray heeft een racecircuit met landelijke bekendheid en 
uitstraling, maar ook het rustiger Landgoed Geijsteren en de Rosmolen, met schitterende 
wandelmogelijkheden! En in het centrum van Venray staat de kathedraal van de Peel, in al zijn 
schoonheid en statigheid! 
En denk eens aan de natuur in onze regio, zoals de Peel, de Maas en de Maasduinen!      

De regio Noord-Limburg is dus zo gek nog niet! En als we ons afvragen hoe het wonen en leven is in 
Bartlehiem, Lisse, Alkmaar, Landgraaf, Kaatsheuvel en Coevorden, dan is dat natuurlijk niet anders dan 
in Venlo, Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray!  
Bescheidenheid met gepaste trots dus! Bescheidenheid omdat het ons siert, maar ook gepaste trots, 
omdat we zoveel moois te bieden hebben in onze regio. En dat mogen we best   hardop zeggen, zelfs 
van de daken schreeuwen!  Met een zachte G, ook dat nog! 

Jos Nellen 
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Hier een link naar het (nieuws)bericht op onze website: 

https://synthese.nl/nieuws/de-relatie-luisterlijn-professionals-luisteren-naar-jou/ 

 
 

‘De Relatie-Luisterlijn’ 
Professionals luisteren naar jou. 
 

Heb je problemen in de relatie met je partner, of met je ouders of kinderen?  
Loop je hiermee rond? En wil je graag je hart luchten? Of heb je juist advies nodig? 
Juist in deze tijd, vanwege corona, kan hierover praten opluchten, rust brengen en nieuwe inzichten opleveren. 
 
Bij ‘De Relatie-Luisterlijn’ vind je een professioneel, luisterend oor.  
Jouw verhaal staat centraal. En dat verhaal doet er toe.  
 
Je kan vrijblijvend en anoniem bellen voor een vertrouwelijk gesprek.  
Vanaf 1 juli op maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur staan de 
professionals van Synthese voor jou klaar om te luisteren. Bel 0478 – 51 73 38.  
Wil je graag een e-mail sturen? Dat mag ook. Dit kan naar relatieluisterlijn@synthese.nl. Je ontvangt binnen één werkdag 
reactie. ‘De Relatie-Luisterlijn’ is er voor de inwoners uit de gemeente Venray, Bergen, Gennep en Mook en Middelaar.  

In deze rubriek peilen we de mening van Oostrum over actuele onderwerpen.

Omgevingsvisie Venray
Als het goed is heeft iedereen het kaartje hiernaast in de bus gekregen. De 
gemeente wilde graag weten hoe onze woon- en werkomgeving er in de 
toekomst uit moet zien. Tot 1 juli kon iedereen in Venray de enquête 
invullen. De huidige versie (‘deel 1’) van de omgevingsvisie is nog steeds te 
vinden op omgevingsvisie.venray.nl. Als de coronamaatregelen het toelaten 
wil de gemeente in het najaar thema-avonden houden met geïnteresseerde 
inwoners.

De dorpsraad is benieuwd wat je vindt van de omgevingsvisie. Is het nuttig 
of zinloos? Te algemeen of juist te gedetailleerd? Te ver in de toekomst? Wil je erover meepraten of laat het je 
koud? En vooral, waarom? De stelling is:

IK WIL MEEPRATEN OVER DE OMGEVINGSVISIE VAN VENRAY

Je kunt je reactie achterlaten bij dit artikel op de website van de dorpsraad:
• Ja, want …
• Nee, want ...

Geen internet? Dan kun je een kaartje in de bus doen, zie het adres hieronder. Volgende maand vatten we de 
reacties samen en is er een nieuwe stelling.

Vragen of opmerkingen? Heb je een stelling voor volgende keer? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

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