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Laat je verrassen  
 

en  
geniet van de zomer!



 
 

 

 

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

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

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 26 juli 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)  
 
 voor het geluk en welzijn van onze parochie Oostrum,   
 overleden ouders Thei en Mia Hendrix-Hendrickx,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.   
 
Dinsdag 28 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   
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’t Zijn de kleine dingen die het doen 
 
Wat kunnen kleine, vriendelijke gebaren een enorme troost en bemoediging schenken:  
Een vriendelijke groet, een traantje als zichtbaar teken van het gevoel van meelevendheid voor iemand  die het gemis 
van een dierbare ervaart of een bosje prachtige gladiolen die op het moment in volle bloei staan en die een huiskamer 
zo mooie versieren. Kleine gebaren geven heel veel troost, bemoediging, hoop, scheppen verbondenheid, krachtens die 
liefde waarmee we de gebaren een bijzonder bezieling schenken. Op bezoek bij iemand die heel erg ziek is: 
Een nat washandje op het voorhoofd van een zieke leggen die dan even wat verkoeling ervaart.  
Een beker aanreiken met een riethalmpje voor een dorstige die in een verpleeghuis is opgenomen.  
 

De nood van mensen kunnen  we niet 
verhelpen, maar we brengen door 
kleine gebaren wel het licht van de 
liefde in de duisternis van het 
menselijk leven. 
 
Mensen in nood zijn heel dankbaar 
voor deze vriendelijke gebaren al 
kunnen ze het misschien niet meer 
zeggen, maar we voelen hun dankbare 
harten.  
 
Jezus waardeerde een bijzonder 
vriendelijk gebaar van een vrouw die 
hem een zweetdoek reikte op het 
moment dat Hij het zware kruishout 
naar de Calvarieberg droeg.   
 
 

Op de zweetdoek laat Jezus een afdruk van Zijn aangezicht achter, een herinnering aan Zijn dankbaarheid, een 
herinnering maar ook bemoediging voor alle mensen die met hun kleine gebaren anderen tot steun en troost zijn.  
 
Onze-Lieve-Heer weet het allemaal bijzonder te waarderen zoals Hij het zelf heeft gezegd:                                                             
“Wat je voor één van de geringste van mijn broeders en zusters hebt gedaan dat heb je ook voor mij gedaan.”  
 
In elk gebaar van onze naastenliefde mogen we daarom een afdruk van het aangezicht van Onze-Lieve-Heer ontdekken: 
“Je hebt het ook voor Mij gedaan.”  
 
Gods Zegen voor jullie allemaal, voor al jullie gebaren van meeleven met mensen in nood,  
 
Jullie pastoor  
 
 
 
 
 
 

Het afgebeelde schilderij toont de zesde kruiswegstatie:                                                                             
de heilige Veronica droogt het aanschijn van Jezus af met een doek. Met dank aan de 

Stichting Instandhouding en de Historische Kring Oostrum en Spraland voor hun inzet om 
de ontroerende en troostrijke kruiswegstaties van Sint Paschalis voor Oostrum te bewaren, 

want het is kostbaar Oostrums, cultureel-religieus erfgoed. 
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Training Tim en Flapoor in Beesel

De training Tim en Flapoor is een sociale 

vaardigheidstraining voor kinderen van 6 t/m 8 jaar. 

Kinderen vinden het soms lastig om te vragen of ze met 

anderen mogen spelen of worden snel boos in de omgang met andere kinderen. 

Kinderen van 6 t/m 8 jaar leven nog volop in de wereld van de fantasie. De training sluit hierbij aan door gebruik te 

maken van fantasiefiguren in rollenspellen. De trainers spelen de fantasiefiguren Tim en Flapoor. Zij laten in elke 

training voorbeelden zien van zowel gewenste als ongewenste gedragingen naar elkaar toe. Samen met andere 

kinderen leert het kind hoe het op een goede manier kan omgaan met zichzelf en anderen.                                                  

Er wordt geoefend door middel van spelletjes, toneelstukjes en met behulp van knutselwerkjes.                                                     

De training bestaat uit zeven bijeenkomsten van anderhalf uur en een ouderavond.

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

Wat: Tim en Flapoor sociale vaardigheidstraining voor 6 t/m 8 jarigen

Waar: Beesel, basisschool Meander, Sint Jozefweg 28, 5953 JN Reuver

Wanneer: Dinsdag 29 september, 6, 13 en 27 oktober, 3, 10 en 17 november 2020 van 15.30 tot 17.00 uur.                           

Ouderavond: dinsdag 6 oktober 2020 om 18.30 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: Ilona Peeters en Maartje Verrijt

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

Hierbij een link naar het (nieuws)bericht op onze website:

https://synthese.nl/activiteiten/training-tim-en-flapoor-in-beesel/

Training De kinderen scheiden mee ‘Het Zandkastelenprogramma’ in Beesel

Een echtscheiding is voor iedereen een moeilijke en onzekere tijd. In de training ‘De Kinderen Scheiden Mee’ werkt een erkend

coach met een groepje kinderen om de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk op gang te brengen en problemen zoveel 

mogelijk te voorkomen. “Wat hebben de kinderen nodig? Welke vragen hebben zij? Wat willen ze van hun ouders?                                      

Hoe voelen zij zich? En waar lopen zij tegenaan?”

Ouders krijgen een presentatie te zien aan het einde van de kinderbijeenkomst, gemaakt door hun kinderen en de coach. Hierin 

worden de vragen op een passende manier gepresenteerd en worden wensen uitgesproken!

In de ouderbijeenkomst krijgen ouders informatie over de training, hoe ze het gedrag van hun kinderen kunnen snappen en hoe ze 

hun kinderen kunnen steunen.

Voor wie: Kinderen (basisschoolleeftijd) wiens ouders gaan     scheiden of gescheiden 

zijn uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel, Bergen en Mook en Middelaar.

Wat: Training De kinderen scheiden mee

Waar: Beesel, Zalencentrum de Schakel, Broeklaan 2 in Reuver

Wanneer: Woensdag 21 oktober 2020 van 13.30 tot 17.00 uur.                    

Ouderavond donderdag 15 oktober 2020 van 19.00 tot 20.00 uur.

Informatie en aanmelden
Er zijn geen kosten aan de training verbonden.

Aanmelden kan tot 2 weken voor start cursus.

Voor uitgebreidere informatie kun je altijd contact met ons opnemen.

Trainers: Hetty Straten en Petra Gerrits.

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

Tevens sturen wij een link mee naar het (nieuws)bericht op onze website:
https://synthese.nl/activiteiten/training-de-kinderen-scheiden-mee-in-beesel/
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Kermis Oostrum krijgt groen licht!

De kermis in ons dorp zal dit jaar doorgaan, met 
inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, van 
zaterdag 12 t/m dinsdag 15 september. Zet de 
datum vast in je agenda!

Ook de inmiddels traditionele dorpsbarbecue gaat 
door, op dinsdag 15 september. Wel zal de opzet 
iets anders zijn, omdat we ieders gezondheid goed 
willen waarborgen. In ieder geval zullen we de 
horecaregels van het RIVM volgen, zoals die op dat 
moment gelden. Zodra er meer informatie is laat de 
organisatie het weten.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

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

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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Ingrediënten voor 4 personen 
 
500 gr. kipfilet, 500 gr. champignons in plakjes 2 gesnipperde uien, 3 teentjes knoflook, olie, 200 
gr tauge, 3 el tomatenketchup, 3 el sojaketjap, 3 el azijn, 1 tl sambal, peper en zout naar smaak 

 
Bereidingswijze 
 
Snij de kipfilet in stukjes. Bak de kip in wat olie bruin. Voeg de gesnipperde ui en knoflook toe en 
laat alles lichtbruin kleuren. Voeg de in plakjes gesneden champignons, tomatenketchup, 
sojaketjap, azijn en sambal toe en laat dit langzaam garen. Voeg de taugé op het laatst toe en 
breng op smaak met zout en peper. De saus eventueel iets binden. 
 
Serveertip: lekker met rijst, brood of friet en een groene salade. 
 
Smakelijk! 
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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    

 

 

PIKANTE LIMBURGSE KIPSCHOTEL  
 
 
Ingrediënten voor 4 personen 
 
500 gr. kipfilet, 500 gr. champignons in plakjes 2 gesnipperde uien, 3 teentjes knoflook, olie, 200 
gr tauge, 3 el tomatenketchup, 3 el sojaketjap, 3 el azijn, 1 tl sambal, peper en zout naar smaak 

 
Bereidingswijze 
 
Snij de kipfilet in stukjes. Bak de kip in wat olie bruin. Voeg de gesnipperde ui en knoflook toe en 
laat alles lichtbruin kleuren. Voeg de in plakjes gesneden champignons, tomatenketchup, 
sojaketjap, azijn en sambal toe en laat dit langzaam garen. Voeg de taugé op het laatst toe en 
breng op smaak met zout en peper. De saus eventueel iets binden. 
 
Serveertip: lekker met rijst, brood of friet en een groene salade. 
 
Smakelijk! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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HERINNERINGEN VAN JOEP – deel 1 

Venray had geen zwembad. Zwemmen leerde je in het defensiekanaal op de grens van Venray en Overloon. Op een 

echt warme  zomerdag krioelde het er van de kinderen. Vóór de stuw kon het water wel zo diep zijn dat je er kopje 

onder ging. Op de kant de kunst afkijken van de grote jongens en dan een stukje stroomopwaarts, daar waar het niet 

zo diep was, oefenen om naar de overkant van het  vijf meter brede kanaal (sloot dus eigenlijk) te zwemmen zonder 

de bodem te raken. Oefening baart kunst dus na enige tijd kon en durfde ik zelfs al vanaf de stuw in het water te 

duiken.  Op de foto uit 1957 van links naar rechts Henk van Goch met op de schouders broer Theo, Joep van Goch 

met broer Chris en  Wiel Linders met broer Jos. Op de tweede foto Chris, Jos, Henk, Theo, Joep en Wiel.   

 

   

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

De Maas 

 

Vanaf mijn zestiende ging ik naar de Maas zwemmen. In Well was een “zwembad”. Bij de  Baileybrug was in de Maas 

met drijflijnen een stuk water afgebakend. Die brug was zo smal dat er slechts wisselend eenrichtingverkeer mogelijk 

was. Overdag werd dat met stoplichten geregeld door iemand die in een hokje hoog boven op de brug zat. Laat in de 

avond en ’s nachts zorgde een tijdschakeling voor rood dan wel groen licht. (Lang wachten als je voor rood stond; in 

mijn herinnering vijf of misschien wel tien minuten. De brug is in 1980 vervangen.)  Daar zwemmen boeide niet echt, 

al gauw ging ik met mijn vrienden naar ´op de berg´  bij Maashees (tegenwoordig “de watervogel”). 

                                                                                                                                   

  

Café  “op de berg” te Maashees 

                                                                                                              

Restanten van takelspullen en betonplaten waren  er 

nog getuigen  van dat hier in vroeger tijden schepen 

werden gelost. Aan een primitieve houten steiger, 

drijvend op lege olievaten,  lagen enkele roeiboten. Voor 

het café en verder langs de oever was weidegrond tot bij 

de baron. Op  warme zomerdagen kwamen honderden 

mensen hierheen om te zonnebaden en te zwemmen. 

Op de foto Henk, Joep, Oda en Sjors van Goch. 
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1
               Zo’n vijftig jaar later ben ik enkele keren als sinterklaas in Maashees ingehaald. Jan Lenssen, inmiddels  woonachtig in Wanssum, was trotse eigenaar van een 

motorboot. Met deze (sinterklaas)boot werd ik door hem vanuit Wanssum naar Maashees gevaren. Bij de baron aangekomen, de laatste Maasbocht voor Maashees, stopte Jan. 

Voor op het schip staande tuurde hij dan met de verrekijker naar Maashees. Wanneer daar de fanfare vanachter de grote silo tevoorschijn kwam kreeg ik opdracht om aan dek 

te gaan staan en de kindertjes van verre toe te zwaaien. 

  

Piet Lenssen was eigenaar van het café. Zijn zoon Jan
1
, door ons als hij het niet kon horen oneerbiedig “de neus” 

genoemd, zette voor enkele dubbeltjes mensen over naar de andere oever. Daar was het rustiger en het gras veel 

groener. Probleem was evenwel dat daar zo nu en dan politie verbalen kwam uitdelen. Routiniers hadden hun 

spullen dan ook in plastic verpakt klaar liggen om bij onraad snel terug naar de overkant te kunnen zwemmen. In 

het café kochten we zakjes chips. Bij de chips zaten kleine, in blauw papier verpakte, buideltjes zout. In het begin 

van de maand (pas salaris gebeurd) kon er ook wel een flesje bier of frisdrank gekocht worden. Echte zwemmers  

zwommen vaak meermalen van de ene naar de andere kant.  In Venray had judo zijn intrede gedaan. Op het harde 

gras, enkel gekleed in de zwembroek, gaven we demonstraties van hetgeen we in de eerste lessen geleerd hadden.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mooie zomerdagen en nachtdienst hield voor een aantal leerling verplegers in dat  aan de Maas  “geslapen” werd. 

Uiteraard gaf dat grote problemen om ‘s nachts wakker te blijven. Stroomopwaarts  was in de weilanden  de oever  

toch wel anderhalve meter hoog. Op plaatsen waar het water diep genoeg was doken we zo van de kant af de Maas 

in. Op deze plek kan al lang niet meer gedoken worden. De Maasoever is daar volgebouwd met vakantiehuisjes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheepvaart kreeg de volle aandacht. Sleepbootjes soms met  twee schepen op sleeptouw, kustvaarders, 

olietankers, motorschepen, en schepen met een buitenboord hangende schroef zagen we voorbij komen. Een 

favoriete  sport was het om op schepen mee te liften. In  het midden van de Maas wachtte je watertrappend op 

een schip wat geschikt leek om er op te kunnen komen.  

 

Volgende week kunt u genieten van deel 2  van “Herinneringen van Joep”                                                                      
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Ben je de 50 al gepasseerd, dan ken je me misschien nog. Ben je jonger, dan leer je me nu 

kennen. Ik ben de oudste zoon van Piet en Fien Verheijen, die van 1967 tot 1972 een van 

de vier kruidenierszaken in Oostrum runden. Al in mijn lagereschooljaren, ging ik met pap 

of mam in ons Volkswagen bestelbusje op zaterdag “brood bezorgen en boodschappen 

rondbrengen”. En, samen met broer Carlo, hadden we ook ons eerste bijbaantje: op 

woensdagmiddag – als we vrij hadden van school - reclamefolders rondbrengen in het 

dorp. 

Met de opkomst van de eerste supermarkten in Venray, moesten drie van de vier 

dorpskruideniers helaas het veld ruimen, inclusief onze Brug winkel aan de Stationsweg. 

Dit gebeurde allemaal in de oliecrisis begin jaren zeventig, dus je had niet zomaar een 

nieuwe baan. Na een tijdje van onze laatste winkelvoorraad te hebben geleefd, vond pap 

gelukkig een job op Spraeland dat toen net was opgericht als dependance van St 

Servatius in Venray. Hij begon daar als beheerder van de interne winkel voor de cliënten, 

de toko en we verhuisden van de Stationsweg naar de Van Broekhuizenstraat.   

Met het aanbreken van de middelbare schooltijd – met nog “twiee uut mien klas” ging ik 

naar Jerusalem in 1973, en niet naar het Boschveld zoals veel anderen – en op de 

zaterdagen en tijdens vakanties had ik bijbaantjes. Iedere zaterdagmorgen om 7 uur 

“broad en mik bezoarge” met Herman Verheijen (geen familie). Geweldig vond ik dat. 

Eerst naar Oirlo om bij Rongen het brood op te halen, dan ontbijten bij Moeder Verheijen 

tegenover de kerk, die een heerlijke uitsmijter voor ons bakte en dan de hele zaterdag 

het dorp rond: van de boerderijen in de Boshuuze tot het centrum. In de zomervakantie 

moest natuurlijk ook wat geld bijverdiend worden, eerst op de aardbeienplak van de 

aardigste boer uit Oostrum, Henk Rutten, en later als vakantiekracht op Spraeland. Ook 

werd ik veelvuldig gevraagd als babysite voor de kinderen van buren en vrienden van pap 

en mam. Clemens en Daphne Weijs, Ron en Barry Cornelissen, Judith en Ruth Ebisch, ik 

heb ze allemaal als baby’s meegemaakt.  

Op mijn 18de verliet ik Oostrum om te gaan studeren in Amsterdam. Ik was een van de 

weinigen uit mijn klas die boven de Nijmegen-grens ging wonen in die “woelige” jaren. In 

april van dat jaar (1980), was Beatrix tot koningin gekroond in Amsterdam en we zagen 

niks anders op tv dan “Geen Woning, Geen Kroning” -demonstraties en rellen van 

krakers, op de hielen gezeten door ME met waterkanonnen en traangas. Maar ja, het 

bloed kruipt waar het niet gaan kan en Amsterdam werd al gauw een geliefd familie-uitje. 

Ik woon dus langer in Amsterdam dan ik ooit in Oostrum gewoond heb. Samen met Ber, 

mijn man, afkomstig uit Horst, met wie ik al samen ben sinds de laatste maanden op 

Jerusalem – langer dan 40 jaar nu dus – en met wie ik in 2012 trouwde, wonen we in het 

prachtige Oostelijk Havengebied. Ik voel me inmiddels dan ook wel een Amsterdammer, 

maar met moeders woonachtig in de Jofferspas en de rest van de familie en 

schoonfamilie in de buurt van Oostrum, ben ik het dorp van de Karklingels niet echt uit 

het oog verloren.  
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Zelfs gedurende de periode van 12 jaar dat ik voor mijn werk – communicatie-adviseur - 

in het buitenland woonde (Helsinki en Berlijn) en ik maar zo’n weekend per maand in 

Amsterdam was, probeerde ik minstens drie/vier keer per jaar Noord-Limburg te 

bezoeken: Kerst en Pasen of Pinksteren, de jaarlijkse familiebarbecue in de zomer, mams 

verjaardag, soms ook de kermis... En al die tijd werd ik gedurende de wekelijkse 

telefoontjes met mam, op de hoogte gehouden van het wel en wee in Oostrum.  

Ik begon dit stukje tijdens het Paasweekend, terwijl we zaten te twijfelen of we naar 

Limburg zouden gaan, vanwege de Corona “lock-down”. Maar ik wil moeders heel graag 

zien en in de tuin op 1.5 meter afstand, dat moet toch kunnen. Inmiddels zijn we alweer 

een paar weken verder en hebben we net het tweede bezoekje in Corona-tijd achter de 

rug, voor Moederdag. En na al die jaren zijn de meegebrachte Oostrumse asperges nog 

steeds de allerlekkerste. Daar kan zelfs de Amsterdamse Albert Heijn niet aan tippen!  

Hojje wah // Nou tabé dan! (naar Willy Alberti en Johnny Jordaan      ) 

 

Teko Verheijen, 58 jaar  

Zelfstandig communicatie-adviseur (Stratekomm, Amsterdam)  

1ste klas lagere school Oostrum – 1967 

          juffrouw Van Soest 

Zesde klas (1973) bij het Vormsel voor de kerk in Oostrum 

Piet en Fien 25 jaar getrouwd (1985) aan de  

Van Broekhuizenstraat in Oostrum 
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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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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: Jan-Willem Bruijsten.

Wat doe je in het dagelijks leven? “Ik werk met veel plezier als Segment Lead 
Medical bij Coveris. Onze verpakkingen zorgen ervoor dat producten steriel 
aankomen in het ziekenhuis, bijvoorbeeld implantaten, hartkleppen en 
instrumenten voor operaties. Onze klanten zitten over de hele wereld, maar 
vooral in Centraal-Europa, dus ik ben veel onderweg. Coveris heeft 26 
productielocaties in Europa en daar werken 4500 mensen. Twee locaties in 
Duitsland produceren alleen medische verpakkingen, dus daar ben ik vaak als 
ik niet bij klanten ben of thuis op kantoor zit.”

En naast het werk? “Ik geniet van de tijd met ons gezin, en gaan we graag op 
vakantie. Ties (7) en Jan (3) staan midden in het Oostrumse leven, dus je ziet 
me nu regelmatig bij school of op ’t Fort. Verder speel ik graag een potje tennis 
en hockey ik nog in Heren 2 van Venray. En voor een lekker hapje en glaasje Single Malt whisky ben ik altijd 
in.”

Waarom ben je lid geworden van de dorpsraad? “Nadat we vijf jaar in Venray hadden gewoond en weer terug 
naar Oostrum zijn verhuisd wilde ik iets voor het dorp doen. Ik heb altijd in Venray gehockeyd, en ben geen lid 
van een vereniging hier. Om toch wat voor het dorp te doen heb ik besloten om me aan te melden voor de 
Dorpsraad. Dat was in januari 2016. Voorlopig houd ik het hier ook bij, want anders is het niet te combineren 
met het vele reizen.”

Waar houd je je zich mee bezig? “In het begin met het DOP (Dorps Ontwikkelings Plan), en van daaruit heb ik 
diverse zaken kunnen oppakken. Ook de thema-avond veiligheid was een mooi project. De betaalde inbreker 
die een rondje door Oostrum liep en ons wees waar mensen hun eigendommen beter konden beschermen. 
Nu loopt het project Dorpsplein 2.0 en daar hopen we over een tijdje ook wat grotere stappen in te zetten.”

Wat wil je nog voor elkaar krijgen? “Oostrum heeft al vrij veel voorzieningen en er wordt veel georganiseerd. Ik 
kan niet echt zeggen dat ik iets mis.”

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.V. Oostrum is op zoek naar enthousiaste                          
leiders voor het 1e en het 2e team!! 

 
Beide teams hebben momenteel 1 leider maar het zou veel prettiger          

zijn als dit er twee zouden zijn. 
 

Mocht je interesse hebben neem dan contact op met Roy Willems                
 

☎ 06 – 54 22 30 84 
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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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