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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  8 Aug 09.00 - 12.00
                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

    Agenda

 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 2 aug. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)  
 
 voor het geluk en welzijn van onze parochie Oostrum,   
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.   
 
Dinsdag 4 aug.  9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)    
 

Zondag 9 aug. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel) 
 
 voor het geluk en welzijn van onze parochie Oostrum, 
 voor alle zieken thuis, in de verpleeghuizen en ziekenhuizen,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 
 
Dinsdag 11 aug. 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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Dat vrijwilligerswerk niet altijd buiten de deur hoeft plaats te vinden, bewijst de man die vandaag aan het woord komt in de 
ÒW. Iemand wiens naam al jaren bij veel dorpsgenoten op de hoek van de keukentafel of in de krantenbak ligt, maar waar 
misschien niet iedereen zich direct een gezicht bij kan vormen. Lezers van de ÒW kennen hem zeer waarschijnlijk als G. Smedts, 
maar vandaag tijdens dit interview mogen we gewoon Sraar zeggen. Dé vrijwilliger van deze week is de redacteur van ‘ut 

kraentje’: Sraar Smedts. 

Geboren onder de rook van Venlo bij de Wortelepin in Boekend, en na zijn tienerjaren te hebben doorgebracht in het Brabantse 
Westerbeek, belandde Sraar uiteindelijk door het werk in Venray. Samen met zijn vrouw Nel, die hij had ontmoet in het 
Prinsenhof in Venray, destijds een tot ver buiten de dorpsgrenzen bekende uitgaansgelegenheid, wilden ze graag dichtbij het 
werk wonen. Zes jaar later werd de volgende verhuizing, inmiddels samen met dochter Callista, vervolgens ingegeven door de 
wens tot het kopen van een woning. En zo kan het dat Sraar al weer bijna 40 jaar geleden neerstreek in de Valkenkampstraat in 
het pittoreske dorpje Oostrum. 

Al weer bijna de helft van die 40 jaar, sinds januari 2001, is Sraar betrokken bij de ÒW. Onder het mom “dan doe ik iets nuttigs” 
hapte hij toe toen er een nieuwe redactie werd gevraagd voor het (toen nog) Oostrums Weekblad. Ook destijds was er 
behoefte aan vernieuwing en de roep om digitalisering zorgde ervoor dat Sraar, samen met enkele medestanders, de uitdaging 
aanging. Van (letterlijk) knippen en plakken naar ctrl+C en ctrl+V was in het begin erg wennen, maar oefening baart kunst en al 
gauw was dit alles onder de knie. 
 
En dat veel dingen een terugkerend patroon hebben blijkt ook nu maar weer, nu 
het Oostrums Weekblad is vernieuwd en als ÒW is teruggekeerd. Dit houdt in dat 
een nieuwe werkgroep Sraar voorziet van kopij, er wordt gewerkt met nieuwe 
software en programma’s om het geheel netjes aan de drukker aan te leveren, er 
nieuwe contacten en nieuwe manieren van werken zijn. 
Maar wat in al die jaren, en na alle veranderingen, niet is veranderd, is het uiteindelijke 
doel. Dat is voor Sraar nog steeds hetzelfde, namelijk het wekelijks op tijd gereed hebben 
van een mooie, nette uitgave van het Oostrums Weekblad. Een enkele week helaas 
gedwongen gemist als gevolg van gezondheidsproblemen, maar verder geen uitgave die 
in die 20 jaar zonder de goedkeuring van Sraar naar de drukker is gegaan. 

En loopt dan altijd alles perfect? Natuurlijk is dat niet het geval. Met de deadline bij de drukker moet bijvoorbeeld wel eens wat 
worden ‘gefoeteld’ (met lange ‘oe’), omdat soms iemand moet worden na-gebeld om het verwachte stuk ook daadwerkelijk te 
ontvangen en correct te kunnen plaatsen. En ja, het strikt vasthouden aan deadlines zou dan misschien makkelijk zijn. Maar als 
er een telefoonnummer bekend is, zal Sraar altijd even bellen of er nog iets komt en wachten met verzending naar de drukker. 
Service vanuit de redactie zullen we maar zeggen. 

Maar ondanks die momenten, en het feit dat vrijwilligerswerk soms misschien een klein beetje ondankbaar is, heeft Sraar tot op 
de dag van vandaag geen spijt gehad van zijn toetreding 20 jaar geleden tot de ‘Orde der Vrijwilligers’. Zolang er af en toe 

iemand roept “je hebt er weer een mooie krant van gemaakt”, is dat voldoende om nog lang niet te stoppen als redacteur van 

de ÒW. En dat horen wij weer graag Sraar, bedankt!  
 

Bent of kent u een vrijwilliger die goed in deze rubriek past? Schrijf naar werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

 

Horizontaal: 
2.Opwaardering 
8. Loofboom 
10. Lichamelijke opvoeding 
11. Vegetariër 
12. Zonder huisvesting 
14. Smaldeel 
17. Dapper persoon 
19. In elkaar 
20. Noot 
21. Moeder 
22. Ontzag 
25. Egyptische godin 
27. Keuring van publicaties 
30. Met het genoemde 
32. Vogelverblijf 
34. Plus 
35. Een weinig 
36. Schrikbewind 
 

Verticaal: 
1.Ethische norm 
2. Dreumes 
3. Warmte 
4. Mikpunt 
5. Deo volente 
6. Vliegveld in Drenthe 
7. Vervolgens 
8. Daarna 
9. Dierengeluid 
13. Sportartikel 
15. Schermbloemige plant 
16. Rivier in Duitsland 
17. Duikplank 
18. Jongensnaam 
20. Gepast 
23. Bevreesdheid 
24. Minachtend commentaar 
25. Griekse godin 
26. Plaats in Turkije 
28. Deel van een koe 
29. Eb en vloed 
31. Water in Friesland 
33. Zich bevindend in 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPUUZZZZEELL  
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Training Blijf in balans in Venray

Zorgen voor iemand kan veel voldoening geven, maar 

langdurig zorgen kan (ongemerkt) steeds zwaarder worden. Het is niet altijd gemakkelijk om balans 

te houden in het dagelijks leven als je intensief voor een naaste zorgt. Deze training maakt mantelzorgers bewust van patronen en 

helpt te ontdekken hoe de balans kan worden behouden en/of hersteld. Er wordt informatie en advies gegeven en mantelzorgers 

kunnen ervaringen en tips uitwisselen. 

De training bestaat uit drie avonden van twee uur.

Voor wie: Mantelzorgers uit de gemeente Venray en Horst aan de Maas.

Wat: Training Blijf in balans

Waar: Synthese, Leunseweg 51 te Venray

Wanneer: Woensdag 23 september en 7 en 21 oktober 2020 van 19.00 tot 21.00 uur.

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

Aanmelden kan tot 2 weken voor start cursus.

Enkele weken voor de start van de training is een intakegesprek.

Voor uitgebreidere informatie kun je altijd contact met ons opnemen.

Trainers: Karin Zwart en Marjo Raijmakers.

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

Hier een link naar het (nieuws)bericht op onze website:
https://synthese.nl/activiteiten/training-blijf-in-balans-in-venray/
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M. Enckevort genoot van een wandeling door en 

een picknick in de prachtige Tuinen van Appeltern 

 

De familie Cornelissen bezocht de molens 

van Kinderdijk 
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HERINNERINGEN VAN JOEP – deel 2 

Volgeladen schepen liggen diep in het water, soms zo diep dat er water over de boorden stroomt. Dan kun je als 

het ware zo het schip op zwemmen.  Bij een hoger liggend schip was het de kunst om de bovenrand stevig vast te 

grijpen, de grote teen tegen het schip plaatsen, en dan jezelf  over de rand rollen. Blaffende hond of schreeuwende 

schipper; wegwezen dus. Was dat niet het geval dan stilletjes naar voor gaan, daar rustig zitten en genieten van 

een gratis boottocht. Ondertussen wel uitkijken naar een geschikt schip voor de terugreis. Zwaaien naar de 

stuurhut en weer in het water duiken.                                                                                                                             

 

De schepen met zijschroef kon je al horen aankomen puffen voordat ze in zicht waren. Hier moest je niet te dicht 

bij komen, anders kon je wel eens door de schroef worden meegezogen.  Slepers hadden lange kabels waar de 

vrachtboot aan werd voortgetrokken. Als zwemmer kon je die kabel, door daar aan te gaan hangen, in het midden 

tot in het water omlaag trekken. Tankers voeren over het algemeen sneller. Die hadden in de boorden vaak een 

dikke klinknagelrand. Om daar op te komen was het zaak om meteen heel goed vast te pakken, wilde je niet pijnlijk 

tintelende vingers er aan over houden.  Een vers geteerde buitenkant van het schip kon wel een zwarte buik en/of 

been opleveren. Met veel behendigheid lukte het de schade te beperken tot zwarte handen en een zwarte grote 

teen. 

                                                                                                                                                                                                                     

Kapotte  voeten                                                                                                                   

Pech, wanneer er geen geschikt  retourschip meer kwam. Een enkele keer gebeurde dat met als gevolg soms 

kilometers lopen op blote voeten door weilanden en over akkerland. Op zondag was de sluis bij Vierlingsbeek om 

drie of vier uur (precies weet ik het niet meer) gesloten. Daar diende je rekening mee te houden wilde je niet te 

voet terug moeten.          

                                                                                                                                       

 Voorvallen                                                                                                                                                                                                

 Het was al laat en het lukte me, met de nodige moeite, om het hoog hangende anker van een ongeladen 

schip vast te grijpen. Het plan om vandaar naar het er achter hangende roeibootje te gaan durfde ik niet 

aan, want ik bemerkte een sterke zuiging aan mijn benen. Het leek mij niet goed om los te laten en 

hierdoor naar beneden getrokken te worden. Met heel veel moeite lukte het me om op het anker te 

klimmen en daarna er vanaf te duiken, weg van het schip.       

 

 Een jongen uit Venray riep vanaf midden op de Maas om hulp. Vlug er heen gezwommen en hem naar de 

kant gesleept. Zijn reactie was, de mededeling dat hij het toch wel gehaald zou hebben. Ik zou hem zo 

weer terug hebben willen brengen naar het midden van de Maas!     

 

 Veel kinderen waren in het water tussen de steiger en de wal, bij café op de berg. Daar tussen zag ik een 

kind van een jaar of zes op de buik in het water liggen. De handjes bewogen wat door de beweging van het 

water. Na enige tijd realiseerde ik me dat dit kind wel heel lang onder water was, sprong er in en haalde 

het bijna verdronken meisje eruit en op de wal. EHBO kwam nu echt van pas. Na enkele mond op mond 

beademingen kwam  er al een golf water uit en  was de ademhaling weer op gang gekomen.                                 
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 Ik had een oude kano op de kop getikt en prachtig opgeknapt. Voor het “dagstrand” 

flaneren, schepen enteren en meeliften, maar ook lekker uren paddelen en van de natuur genieten was 

nu mogelijk. Op een van die tochten had ik in het riet een eendennest met eieren ontdekt. Die eieren 

gingen mee naar huis en werden in het kippenhok onder de kloek gelegd. Na enige tijd hadden we 

enkele kuikentjes en vijf jonge eendjes. Een teil werd ingegraven zodat de eendjes ook konden 

zwemmen. De eendjes werden groot. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar het bleken moorddadige eenden te 

zijn. Een kip (de stiefmoeder?) werd dood in het water aangetroffen. Enkele dagen later werd duidelijk 

dat de eenden hiervoor verantwoordelijk waren. Weer werd een kip bijna verdronken toen ze tijdens het 

water drinken uit de teil werd besprongen door een eend. Boven op de rug gezeten duwde deze de kop 

van die kip onder water. Door tijdig ingrijpen kon een volgende moord worden voorkomen. De eenden 

leefden daarna niet lang meer…..     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Duitsers ontdekten Maashees. Ze kochten stukken weiland en bouwden daar een vakantiehuisje. 

Waterskiën was voor hun favoriet. Heel vervelend werd wel dat ze met speedboten over de Maas gingen 

racen. Zwemmers, kano’s en roeibootjes hadden hier last van. We vonden het er niet leuker van worden. 

Wanneer er weer een grote Duitse mond werd opengetrokken, waren discriminerende antwoorden of 

opmerkingen dan ook niet van de lucht. 

 

Invloed                                                                                                                                                  

Heel veel vrije tijd van mijn jeugd werd dus in, op en langs de Maas doorgebracht.  Als waterrat bekend staande 

werd me gevraagd of ik er voor voelde om vanuit de arbeidstherapie,  in het nog te bouwen overdekte zwembad 

van sint Servatius (psychiatrische inrichting) te gaan werken. Vanaf  het begin (in 1969) tot aan de sluiting, zo’n 

dertig jaar later heb ik er met veel plezier gewerkt. 

 

14 december 1991 is in Venray zwembad De Sprank geopend. 
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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  I E D E R  G E V A L  L E V E N S W I J Z E R

“Wat zijn mijn spaardoelen? Voor mezelf? En voor mijn kinderen.”

“Op eigen benen en nu?”                                          “Wat is mijn scenario bij overlijden?”

In elke fase van je leven
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In deze rubriek peilen we de mening van Oostrum over actuele onderwerpen.

De stelling van vorige maand was ‘Ik wil meepraten over de omgevingsvisie van Venray’. Helaas heeft die 
geen reacties opgeleverd. We hopen dat de stelling van deze maand meer toetsenborden in beweging krijgt.

Behoeftepeiling Paschalis
Een paar weken geleden is er een enquête gehouden om 
te kijken wat Oostrum vindt van de huidige plannen met 
het complex: een moderne woongemeenschap.

De dorpsraad is benieuwd wat je daarvan vindt. Is er 
behoefte aan? Vind je het interessant voor jezelf? Heb je 
een beter idee voor Paschalis? Conferentiecentrum? 
Gevangenis? Groepsaccommodatie? De stelling is:

IK WIL MIJN OUDE DAG SLIJTEN IN 
PASCHALIS

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

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 | 06-20966576 | Ghunenbeek 23, 5807 CE Oostrum   

OOpplloossssiinngg  vvaann  ddee  kkrruuiisswwoooorrddppuuzzzzeell 
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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    
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SSppeecciiaalliisstt iinn oonnttwweerrpp eenn rreeaalliissaattiiee vvaann mmaaaattwweerrkk 
kkeeuukkeennss,, mmeeuubbeellss,, sscchhuuiiffwwaannddeenn eenn --ddeeuurreenn!!

‘‘’’MMiijjnn nnaaaamm iiss RRooyy 
SSpprroonncckk eenn iikk bbeenn 

eeiiggeennaaaarr vvaann SSpprroonncckk
DDeessiiggnnss.. OOnnzzee mmiissssiiee 

iiss uuww iinntteerriieeuurr 
ddrroooommwweennsseenn 

wweerrkkeelliijjkkhheeiidd mmaakkeenn!!’’’’

EEvveenn kkeennnniissmmaakkeenn……
Met ruim 9 jaar interieurkennis en ervaring, ruim 350 
gerealiseerde interieurprojecten en 300 tevreden klanten 
door heel Nederland zijn wij gespecialiseerd in het 
ontwerpen en realiseren van maatwerk interieur als 
keukens, meubels en schuifwanden.

MMaaaattwweerrkk vvoooorr bbeeddrriijjvveenn éénn ppaarrttiiccuulliieerreenn
Spronck Designs vervaardigt maatwerkoplossingen voor 
uiteenlopende bedrijven in onder andere de 
gezondheidszorg, horeca en zakelijke dienstverlening. 
Daarnaast helpen we particulieren met het ontwerpen en 
realiseren van interieurwensen en behoeften.

KKooppjjee kkooffffiiee??
Heeft u een interieurwens en hierbij hulp nodig? 
De koffie staat voor u klaar!

DDee kkrraacchhtt vvaann SSpprroonncckk DDeessiiggnnss
Voor alles is er een oplossing.
Onze kracht zit ‘m in de één-op-één ondersteuning die wij 
bieden. Hiermee zorgen wij dat uw werkelijke wensen en 
behoeften werkelijkheid worden, met als doel uw 
verwachtingen te overtreffen.
Dit is waar we het voor doen!

SSpprroonncckk DDeessiiggnnss
Veulenseweg 4C
5809 EL Leunen

www.spronckdesigns.nl
+31 (0) 6 24 720 745
info@spronckdesigns.nl18
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Fysiotherapie

Wij zijn gespecialiseerd in:

• Manueel therapie

• Sportfysiotherapie 

• Geriatriefysiotherapie

• Oncologie

• Oedeemtherapie (lymfedrainage)

• McKenzie therapie

•  Hoofdpijnbehandeling 

Watson Headache® 

Approach

• Handtherapie

• Neurologie / NDT

• Parkinson

• COPD

• Kinesiotaping

• Claudicatio Intermittens   

(etalagebenen)

Bel of mail gerust om 

een afspraak te plannen

Mgr. Hanssenstraat 20 

5807 BD Oostrum

0478 855 925

info@vita-compleet.nl

www.vita-compleet.nlClaudicatio Intermittens   

Bel of mail gerust om 

een afspraak te plannen

Mgr. Hanssenstraat 20 

5807 BD Oostrum

info@vita-compleet.nl

www.vita-compleet.nl

O N D E R D E E L  V A N  V I T A  C O M P L E E T
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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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