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Hét blad van, voor en door Oostrum!

48e JAARGANG - WEEK 28 - 9 JULI 2020

OOK DE OW! ONTVANGEN?

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

Met deze week:

- Dorpsraad nieuws

- Winnaar van de schrijfwedstrijd

- Oh zit dat OOZO

- Stuur je mooiste vakantiefoto in!

En veel meer!



 
 

 

 

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

  

11 juli 09.00u. Inzamelen oud papier

S.v.p. zelf oud papier in de 
container stapelen!!!!

Agenda

   25 juli  Inzamelen oud papier
   8 aug.  Inzamelen oud papier
   17 aug. Start repe� � es orkest na de vakan� e
   22 aug. Inzamelen oud papier
   26 aug.  Start repe� � es/lessen slagwerk            
  na de vakan� e
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Zondag 12 juli 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)  
 
 voor het geluk en welzijn van onze parochie Oostrum,  
 Hanny Steenkamer-Hoogenes,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.   
 
Dinsdag 14 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     
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

 

Bedroefd delen wij U mede, dat de secretaris van het r.k. Kerkbestuur 
O.L. Vrouw Geboorte Oostrum, 
 

JACQUES  WITHAGEN 
 
op 79-jarige leeftijd is overleden. 
 

Als Kerkbestuur zijn wij hem zeer erkentelijk voor zijn inzet voor onze parochie.  
Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit grote verdriet.  

 
Kerkbestuur Oostrum 
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In deze rubriek laten we korte nieuwsberichten van de afgelopen weken de revue passeren.

Luchthaven De Peel
Defensie heeft een website gemaakt waar geïnteresseerden informatie kunnen vinden over het 
Luchthavenbesluit (LHB) voor militaire vliegbases. 
Ga naar defensie.nl > Onderwerpen > Luchthavenbesluiten > Luchthavenbesluit De Peel
Daarnaast wil men een burenmailing starten met onder andere informatie over oefeningen. Stuur een mail 
met 'aanmelding voor burenmailing' naar informatiedepeel@mindef.nl om de mailing te ontvangen.

Vrijwilligersmarkt
Na het succes van afgelopen jaren organiseert Match voor Vrijwilligers wederom de vrijwilligersmarkt. De 
markt vindt plaats op 5 september op het Schouwburgplein in Venray, van 10:00 tot 14:00.

60.000 euro voor buurtprojecten
Onze Buurt bevordert al acht jaar burgerinitiatieven voor de eigen omgeving. Verenigingen, scholen, clubs, 
buurten, bewonerscomite’s, vriendengroepen... iedereen die een goed verbindend plan indient maakt kans 
maken op (een deel van) de prijs. In voorgaande jaren gingen prijzen bijvoorbeeld naar een dorpskeuken in 
Heide, een fietsenplan in Maastricht, en een openbare tuin in America. Dit jaar wil de organisatie vooral 
investeren in initiatieven die de kracht van de huidige corona-creativiteit duurzaam maakt. Aanvragen kan tot 
27 augustus via www.onzebuurt.eu.

Secretaris
Ten slotte nog de mededeling dat Derk Ederveen in maart het secretariaat van de dorpsraad heeft 
overgenomen van Coert Voesten. Coert, dank voor meer dan zes jaar inzet voor Oostrum!

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

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

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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Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, 
bezorgdheid en liefde is op 1 juli 2020  

van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder, 
trotse oma en overgrootmoeder 

  

Mien Hoex-Martens 
  

echtgenote van 

  

Jan Hoex 

  

Zij overleed in de leeftijd van 87 jaar. 

  

Jan 

  

Jozefien en Dick † 

Nellie en Wim 

Hans en Anja 

Annemie 

Yvonne en André 

  

Kleinkinderen 

Achterkleinkinderen 

  

Valkenkampstraat 11  

5807 AN Oostrum 

  

De uitvaart van Mien heeft plaatsgevonden op 6 juli 2020 
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Beste inwoners van Oostrum, 

In het afgelopen voorjaar hebben we de collecteweek moeten afgelasten vanwege de corona-crisis. We hadden toen 
nog hoop op uitstel naar het najaar. Inmiddels hebben de organisatoren van de  Goede Doelen Week in de gemeente 
Venray zich beraden en uiteindelijk bijna allemaal besloten om in 2020 geen gezamenlijke collecte meer te houden.  

Dit geldt dus voor de Goede Doelen Week Venray en voor de meeste kerkdorpen waaronder Oostrum. 

De organisatoren hebben zich laten leiden door de volgende overwegingen: 

1.Er worden versoepelingen aangekondigd, met een groot voorbehoud. Dat betekent dat ze wel een planning kunnen 
maken, maar dat er een reële kans bestaat dat ze op een later moment weer worden terug gefloten door veranderde 
regelgeving. 

2. Onder de collectanten is er een substantieel deel, dat zichzelf rekent tot een risicogroep. Het is niet goed om druk uit 
te oefenen op deze vrijwilligers door een collecte in het najaar. Er zullen ook ongetwijfeld vrijwilligers afhaken. 

3. De pandemie wordt ook in Nederland gevolgd door een economische crisis. Niemand kan voorspellen hoe ernstig die 
wordt, maar het is reëel te voorspellen dat veel goede gevers in de komende tijd minder gemotiveerd zullen zijn. 

4. Een collecte in september zou worden gevolgd door een collecte in april. Dat is al snel. Het is beter om in 2021 
mensen te motiveren om meer te geven, vanwege het wegvallen van de collecte in 2020. Dat betekent dat de 
eerstvolgende Goede Doelen Week zal worden gehouden rond Pasen in 2021. 

De organisatie zal daarover tijdig berichten naar de diverse media. 

Het Collectantencomité 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    

 

 

LIMBURGSE SANGRIA 
 
Ingrediënten voor 8 personen 
 

 2 sinaasappelen 
 2 citroenen 
 1 appel 
 1 l kriekenwijn 
 1 stukje pijpkaneel 
 1 dl jenever 
 5 dl spuitwater 
 ijsblokjes 

 
 
 
 
Bereidingswijze 
 

 schil de sinaasappelen en de citroenen tot op het vruchtvlees (zodat alle witte vliesjes 
verwijderd zijn). Snijd het vruchtvlees in blokjes van ca 1 cm. 

 Schil de appel, verwijder het klokhuis en snijd hem in kleine stukjes. 
 Meng het fruit onder de kriekenwijn en voeg er de kaneel en de jenever aan toe. 
 Laat dit mengsel één uur trekken in de koelkast. 
 Voeg er net voor het serveren het spuitwater en enkele ijsblokjes aan toe. 
 Serveer deze sangria in een ruime bowl met een glazen pollepel. 

 
 
Proost!!! 
 
 
Kent u zelf nog een heerlijk recept dat u met Oostrum wilt delen? Stuur het vooral in! 
 

werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 
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Deze week is het woord aan een niet alledaags Oozo-lid. Maak kennis met Het Werkhuis! 

Het Werkhuis zit sinds mei 2014 op de Hulst 10 in Oostrum. Mensen die door (ernstige) psychische problemen een 
grote afstand tot de samenleving hebben, kunnen in het Werkhuis aan de slag. Ze krijgen de kans om gerichte 
stappen te zetten richting de maatschappij. Er is veel aandacht voor de medewerkers en hun problematiek. Het 
Werkhuis is onderdeel van de Rooyse Wissel. 

De afgelopen vijf jaar is het Werkhuis doorgegroeid tot een externe werkplaats die nu letterlijk staat als een huis. 
Deelnemers doen werkervaring op, volgen trainingen en leren (weer) een dagritme en werknemersvaardigheden. 
Zo leren ze omgaan met meer zelfstandigheid en hoe ze beter kunnen functioneren in de maatschappij. De hoogst 
haalbare doelstelling is een betaalde baan.  

Onze cliënten zijn mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder. Ze worden aangemeld vanuit de (forensische) 
psychiatrie, de reclassering, het UWV of de gemeente. Via het Werkhuis leren ze vaardigheden die nodig zijn om 
(opnieuw) hun rol te vinden in de samenleving. Dat doen ze onder leiding van ervaren vakmensen die als geen 
ander in staat zijn om cliënten passend werk of een geschikte dagbesteding te bieden en hen hierin te begeleiden. 

Onze aanpak is altijd gericht op de praktijk: 

- Vaardigheden leren door te doen 
- Scholing op de werkvloer (o.a. VCA, EHBO, houtopleiding, heftruckcertificaat) 
- Opbouw van portfolio en CV 
- Sollicitatietraining en -voorbereiding 

 
Gert Bouwes (senior medewerker het Werkhuis): “Alle cliënten krijgen stapsgewijs met meer facetten van werk en 
werknemerschap te maken. Ze leren werken volgens een bepaalde werkroutine, omgaan met collega’s, opdrachten 
aannemen en uitvoeren en omgaan met leidinggevenden. Het Werkhuis biedt een nieuwe kans in de samenleving, 
dat maakt het begeleiden van cliënten elke dag heel waardevol.” 

In het Werkhuis zijn verschillende werkplaatsen. Hierdoor zijn er voor elke cliënt op zijn of haar niveau 
mogelijkheden. Het doel is om na de leerperiode bij het Werkhuis met hulp een betaalde baan te vinden. 

Houtbewerking 
Onze houtwerkplaats is bij uitstek geschikt voor scholing in ambachtelijke vaardigheden. Hier worden vooral 
houten meubelen vervaardigd, vaak in opdracht van bedrijven of particulieren. Op zoek naar een houten meubel? 
Wij helpen u graag. 

Montage en verpakken 
Deze werkplek leent zich prima om cliënten wegwijs te maken in logistieke processen binnen en tussen bedrijven. 
Er vindt dagelijks goederenverkeer plaats tussen het Werkhuis en haar leveranciers en transporteurs. 

Fietsreparatie en –demontage 
Van een zadel monteren en een band plakken tot een versnellingsnaaf vervangen; door actief te gaan sleutelen, 
leert de cliënt omgaan met gereedschappen, machines en materialen die worden ingezet in de fietsenwerkplaats. 
Kom gerust langs met een lekke band of als er nog behoefte is aan een tweedehands fiets. 

Grafische vormgeving en sign 
Belettering (sign) van onder meer auto's, bewegwijzering en reclameborden is onze kernactiviteit. 
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Daarnaast verzorgen we drukwerk in allerlei vormen en oplages. Alle producten worden ontworpen en 
geproduceerd door de medewerkers en cliënten van de grafische afdeling.  

Werken op externe locaties 
In groepen van maximaal acht personen worden op een externe locatie (bij de klant) werkzaamheden uitgevoerd, 
zoals groenonderhoud of het monteren van op maat gemaakte producten. 

De werkzaamheden vinden plaats in en nabij Venray. Zo houden we de reistijd kort en blijven we aangesloten bij de 
Venrayse gemeenschap. Door op locatie te werken, leren cliënten omgaan met huisregels, gewoonten en 
structuren van de opdrachtgever.  

Omgeving en sponsoring 
Cliënten van het Werkhuis werken regelmatig samen met de omgeving. Dit in de vorm van sponsoring, het maken 
van producten of onderhoud. Nog voordat het Werkhuis bestond hebben cliënten van de Rooyse Wissel 
meegewerkt aan het kunstwerk op het Dorpsplein van Oostrum.  

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast zijn er bijvoorbeeld voor D’n Oesterham, dorps service centrum, bij de renovatie kasten gemaakt voor 
de muziekvereniging. Samen met de KBO Oostrum onderhouden cliënten bloembakken in de buurt. Jaarlijks 
verzorgen zij de aanplant, levering en nieuwe potgrond. Voor het jubileum van de fanfare zijn kopieerwerk, zoals 
posters en boekjes verricht. En met de Dorpsraad Oostrum wordt gekeken naar de herinrichting van de 
Watermolen. 

Uitstroom 
Als een cliënt heeft laten zien dat zijn arbeidsvaardigheden (en gedrag) op orde zijn, dan kijken we of we een 
geschikte (externe) werkplek voor hem bij een regulier bedrijf kunnen vinden. Vaak zijn dit werkervaringsplekken 
waar de cliënt kan laten zien dat hij de vaardigheden van een beginnende beroepsprofessional beheerst. De 
medewerkers van het Werkhuis blijven dan ondersteunen en bijsturen waar nodig.  

Contact 
Loop gerust eens binnen de deur staat altijd open en de koffie is klaar. Natuurlijk  zijn we ook bereikbaar via 
telefoon: 0478 512 702  en e-mail:  info@hetwerkhuis.nl. 

Werkhuis  
De Hulst 10 
5807 EW Oostrum 

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. 
www.hetwerkhuis.nl 

 

Zoek voor 2 interessante filmpjes op YouTube op: 

Het Werkhuis: buiten 

Het Werkhuis: binnen 
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Varen op hoop 
 
We varen met z’n allen 
Op een woeste zee 
Het dondert hier, het bliksemt daar 
Te midden van zwaar weer 
Enerzijds in hetzelfde schuitje 
Toch is geen schuitje identiek 
Waar de een dobbert, peddelt de ander 
Is de een gezond en de ander ziek 
 
Het ene schuitje is krap en druk 
Het ander te ruim, voelt zich alleen 
Het een vol vrees en vol verdriet 
Het ander rustig en sereen 
 
Waar bij de een de uren vliegen 
Ze harder werkt dan ooit gedaan 
Voelt een ander zich nu doelloos 
En lijkt tijd stil te staan 
 
Soms botsen onze schuitjes 
Zijn we te hard aan het strijden 
Hebben we andere ideeën  
Over hoe geen schipbreuk te lijden  
 
Het ene schuitje navigeert  
Het ander gaat op z’n beloop 
Maar hoezeer we ook verschillen 
We varen allemaal op hoop 
 
We hopen op meer zekerheid 
Niet wetend waar ons schuitje strand 
We hopen op dicht bij elkaar 
Meer dan figuurlijk hand in hand 
 
We hopen op elkaar weer zien 
Op dichtbij samen zijn 
We hopen op kussen en op knuffels 
Op verzachting van de pijn 
 
We hopen op rust van een andere orde 
Op oude vertrouwde sleur 
We hopen op werkdagen en vakanties 
Op vrienden en familie aan de deur 

We hopen dat ons leed bespaard blijft 
Voor iedereen die we kennen 
We hopen niet aan anderhalve meter 
Afstand te hoeven wennen 
 
We hopen op gemoedsrust  
En op een nieuw vertrouwen 
We hopen op middelen en op hulp 
Ons schuitje terug op te bouwen 
 
We hopen op een warme nazomer 
Op samen op het terras 
We hopen op bijna eigenlijk alles 
Dat ooit zo vanzelfsprekend was 
 
We hopen ook op nieuwe dingen 
Samen te ontdekken met elkaar 
Want wanneer niets meer zeker is 
Is alles mogelijk en voorstelbaar 
 
Dus laten we samen varen 
En samen blijven hopen 
Zodra de zee weer kalm wordt 
Gaat de wereld weer open 
 
Tot die tijd, blijf in je schuitje 
Verlies elkaar niet uit het oog 
Stuur bij met helpende handen 
Maar houd je voeten droog 
 
Wees lief voor jezelf 
Wees voor de ander zacht 
Wees mild en blijf hopen 
In hoop schuilt onze kracht 
 
 
Ingezonden door: Sanne Claessens 
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  SANNE WINT SCHRIJFWEDSTRIJD “HOOP” 
De afgelopen weken heeft u alle inzendingen voor de schrijfwedstrijd rondom het thema “hoop” kunnen lezen. De 
redactie van OW! was blij verrast met de mooie inzendingen! Allereerst allen super bedankt voor jullie deelname! 
In onderling overleg heeft OW! ook een winnaar gekozen. Deze maken wij u graag bekend. Op een gedeelde tweede 
plaats (op alfabetische volgorde van voornaam): 
 
Anonieme inzending, Bas Künen, Claudia Verhoeven, Hay Freriks en Karla Op den Kamp. Bravo! 
 
Maar er kan er maar één de eerste plek behalen, en dat is … Sanne Claessens! Sanne nam onlangs haar prijs - een 
cadeaukaart van Roojboek -  in ontvangst. 

 
 Sanne is geboren in Venray, getogen in Oostrum en nu weer  

woonachtig in Venray maar nog steeds met Oostrum verbonden.  
Ook is zij een trouw lezer van het weekblad gebleven: Sanne leest  
OW! wekelijks en volgt het reilen en zeilen in Oostrum op de voet.  
En wat een verrassing om van Sanne te horen dat zij (anoniem) in  
het verleden stukjes voor het Oostrums Weekblad heeft  
geschreven. Schrijven is dan ook echt één van haar passies.  
En dat blijkt wel uit het mooie gedicht dat zij voor onze  
wedstrijd heeft geschreven. Haar inzending staat in dit nummer  
nogmaals gepubliceerd. 
 
Sanne: proficiat! 

 

 

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 13



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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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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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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