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OOK DE OW! ONTVANGEN?
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Bezorgklachten Periodiek: 0478-582877 

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

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

 22 aug. 09.00u. Inzamelen oud papier

  S.v.p. zelf oud papier in de            

   container stapelen!!!!

 24 aug. 19.30u. Repetitie orkest/ensembles 

 26 aug. 17.00u. Leerlingen slagwerk

 19.00u. Repetitie Hit-it

 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

    Agenda

 5 sept. Inzamelen oud papier

 19 sept. Inzamelen oud papier
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Zondag 23 aug. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)  
 

 Martin Hermans,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 
 
Dinsdag 25 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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Bedankt voor het maken van de kruidwis  
 

Een hartelijk woord van dank aan alle leden van de werkgroep voor 

het maken van de kruidwis. 

Enkelen hebben  bermkruiden verzameld, die dit jaar ondanks de 

ongekende droogte in volle bloei staan, zoals het 

boerenwormkruid en het duizendblad. Johanneskruid hebben we 

dit jaar niet gevonden en het Jakobskruiskruid lijkt er wel op, maar 

vonden we niets voor de kruidwis, omdat het vanwege de 

giftigheid voor paarden en klaveren en uiteraard ook voor de mens 

(zware leverbeschadigingen) bekend staat, zelfs allergische reacties 

zijn bekend en die moeten we van de kruidwis niet hebben.   

De lijsterbes met haar prachtige koraalrode vruchten geeft kleur 

aan de kruidwis en zoals de naam het al zegt is het geliefd voedsel 

voor de vogels: kruidwis als teken van zegen voor mens en dier.   

Een speciaal woord van dank aan Eric Hendrix van de kruidenkwekerij van Wellerlooi. 

Elk jaar schenkt hij vier verschillende kruiden voor de kruidwis: 

Rozemarijn, citroenmelisse, dille en salie. Een blad salie in de melk, een bekend recept tegen verkoudheid.  
 

Op donderdag 13 augustus jl. kwam de werkgroep achter in de kerk bijeen. Op vier grote tafels lagen de kruiden.  

Ook kinderen deden mee. Zeker zinvol dat ook de jonge generatie kennis opdoet van kruiden en zo de liefde voor 

Moeder Aarde groeit en de liefde voor Maria, die de Schepper voor elke creatie een dank-U-wel zei en met haar 

grenzeloze dankbaarheid de hemel vervult met de glans van deze schitterende deugd.   

De grote belangstelling voor de kruidwis in de zondagse eucharistieviering op 16 augustus jl. was voor de leden van de 

werkgroep een teken van bemoediging om volgend jaar de traditie voort te zetten.  

Bijzonder was dit jaar de zwarte haver. Heerlijk voer niet alleen voor paarden, maar ook voor de mens. Havermout is 

oergezond. We kennen het gezegde: “de paarden die de haver verdienen krijgen ze niet.” 

Jullie, leden van de werkgroep allemaal hartelijk bedankt. Jullie hebben de “haver van de dankbaarheid” echt verdient, 

dat deze dank voor jullie een bemoediging moge zijn, om zich verder – op welk gebied dan ook – in te zetten voor 

activiteiten, want daarna hunkeren op het moment alle mensen.  

Gods Zegen op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Oostrum, Behoudenis der Kranken,  

Jullie pastoor 
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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: Daniëlle Strijbosch.

Wat doe je in het dagelijks leven? “Ik ben getrouwd en moeder van twee 
jongens van 7 en 9 jaar. Na mijn rechtenstudie (inmiddels alweer 15 jaar 
geleden) ben ik de advocatuur ingegaan, waar ik mij heb gespecialiseerd in 
familierecht. In mijn vrije tijd doe ik graag aan bodycamp en ben ik lid van de 
tennisvereniging in Oostrum (ik zou wat vaker een balletje moeten slaan) en de 
dorpsraad dus.”

Waarom ben je bij de dorpsraad gegaan? “Mark Broeren heeft me in december 
2018 gevraagd of ik dat wilde. Na een paar vergaderingen te hebben 
bijgewoond besloot ik lid te worden, omdat het mij leuk leek om iets voor het 
dorp te kunnen betekenen en een bijdrage te leveren. Ik ben een mensenmens 
en hoop mijn betrokkenheid, mijn communicatieve vaardigheden (en waar nodig mijn juridische kennis) in te 
kunnen zetten voor de belangen in Oostrum.”

Waar houd je je zich mee bezig? “De eerste maanden heb ik niet echt een actieve rol gehad en heb ik vooral 
deelgenomen aan de vergaderingen me ingelezen in de stukken. Nu zit ik in de klankbordgroep 
‘Stationsomgeving’ en ben ik aangehaakt als contactpersoon vanuit de dorpsraad voor de verkeerssituatie 
hoek Mgr. Hanssenstraat-Valkenkampstraat.”

Waar ben je trots op? “Bij het project Stationsomgeving vind ik het mooi om te zien hoe de dorpsraad, de 
direct omwonenden en de bewoners van Oostrum erbij betrokken worden, en dat het concept-schetsontwerp 
tot nu toe veel positieve reacties heeft opgeleverd.”

  www.dorpsraadoostrum.nl | info@dorpsraadoostrum.nl | 0478-206966 | Ghunenbeek 23, 5807 CE Oostrum   
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NIEUW PROJECT:  DORPENTOUR WEI  
 

De aangrijpende documentaire ‘Wei’, waarin filmmaker Ruud Lenssen het dementie- en mantelzorgtraject van 

zijn ouders heeft vastgelegd, gaat op dorpentour door de regio. Na de filmvertoning kunnen bezoekers het 

gesprek aan gaan met de regisseur en enkele experts op het gebied van dementie en mantelzorg. 
 

De film Wei 
De film toont de impact van dementie op een gezin. In zijn eentje filmde Ruud Lenssen (33) zijn ouders gedurende de laatste 

twee jaar dat zijn vader nog thuis kon wonen. Zijn werkwijze levert een zeer intieme film op waarmee Lenssen de worsteling 

rondom dementie en mantelzorg bespreekbaar wil maken: “De angst, de onzekerheid, de schaamte, de frustratie, het zit 

allemaal in de film. Om het vaak stille lijden van mantelzorgers zichtbaar te maken wilde ik die pijn zo eerlijk mogelijk 

weergeven. Ons zorgstelsel zit zo in elkaar dat er een enorme druk ligt bij mantelzorgers. In de film zie je wat dit voor een 

gezin betekent.” 
 

Met de dorpentour willen de initiatiefnemers de bewustwording rondom dementie en mantelzorg vergroten en taboes 

doorbreken. Want naar schatting zijn er over 20 jaar ongeveer dubbel zoveel mensen met dementie in onze regio en daar 

moeten we ons als samenleving op voorbereiden. De vertoningen tijdens de dorpentour worden zo toegankelijk mogelijk 

gemaakt, daarom zijn deze gratis toegankelijk. Het totale programma inclusief nagesprek duurt c.a. 2 uur. 
  

Bekijk www.ruudlenssen.nl/dorpentour voor meer informatie over de film en de dorpentour. 
 

Ruud Lenssen heeft voor het realiseren van deze tour verschillende verenigingen ingeschakeld                                 

en dat is voor Oostrum de KBO. 
 

Opgave kan via de mail, voor Oostrum:  ellietaboost@gmail.com   

 

 

Alleen voor degene die geen email  hebben kan het via onderstaand invulstrookje 

Inleveren bij Ellie Jeucken, Binnenhof 5 

 

 
Opgave voor de Dorpentour WEI in de Oesterham 
 

Naam …………..…………………………………………………….. komt om 0 15.00u     of 0    19.00u 

 

Adres  ………………………………………………………………………….. ☎ ………………………………………………                                    7



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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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    

 

Villa Josephine en leerfabriek Poels deel 2: Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland juli 2020 Pagina 1 
 

  

 

STICHTING HISTORISCHE KRING OOSTRUM EN SPRALAND 

 

      Villa Josephine en leerfabriek Poels  
Deel 1 Villa Josephine     

 

De vrijstaande Villa Josephine (Stationsweg 142 te Oostrum) werd gebouwd in opdracht van dhr. 

A.J.J. Poels uit Venray. De eerste steenlegging vond op 1 april 1913 plaats door zijn toekomstige 

echtgenote mevr. Josephine A.J. van Liebergen uit Venlo.  

 

   

  
Zij is ook de naamgeefster van de villa 
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De villa  is gebouwd op een perseel van 1650 m2 en heeft een inhoud van 1910 m3. Het gebouw 

wordt gekenmerkt door zijn tradionalismestijl met art-deco kenmerken welke authenthiek en 

bewaard  gebleven zijn . De villa is intern verschillende keren aangepast terwijl het uiterlijk 

ongewijzigd is gebleven.  

 

Villa Josephine is een gemeentelijk monument. 

 

Stichters en eigenaars-bewoners 
 

De stichters van de fabriek en villa waren Antoon Poels en mevrouw Josephine van Liebergen.  

 De heer Poels is geboren te Venray (*31-07-1888 + 8-12-1945). 

Hij was een zoon van Henricus Poels (*14-09-1848 + 16-11-1929) en Henriette in ’t Groenewolt (*10-

12-1856 + 21-07-1939). Henricus Poels was een van de mede oprichters van de Schaapscompagnie.  

Antoon Poels huwde op 16.09.13 met Josephine van Liebergen uit Venlo (*19-03-1888 +12.02.1928). 

De Villa is genoemd naar de echtgenote Josephine. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren: 

Mia, Henny, Jo (getrouwd met Jaap Hendricx), Paul (kloosternaam Broeder Pius), Laura (de enige in 

2018 nog in leven zijnde van de kinderen), * 9-12-1922) en Emmy (overleden bij de geboorte op 18-

01-1928; zie ook overlijdensdatum moeder). 

 

Bij de geboorte van hun eerste kind Maria Emilia Henriette Pauline op 8 september 1914 schonk het 

echtpaar Poels – van Liebergen een marmeren doopvont aan de kerk van Oostrum. Deze doopvont 

staat nog steeds in de doopkapel in de Oostrumse kerk. 

Op zaterdag 30 mei 1914 (vigilie van Pinksteren) werd het water van de doopvont gewijd. 

 

In zijn dagboek heeft rector Berden uit Oostrum destijds vastgelegd:  “De schenkers hadden bepaald 

dat hun eerstgeborene er als eerste in gedoopt werd en aldus geschiedde”.  

 

Eerder in Oostrum geboren kinderen mochten daarom niet in deze doopvont gedoopt worden. Dat 

was ook van toepassing op de bekende en later alom zeer gewaarde Zuster Truus Lemmens. Zij 

genoot internationale waardering als de moeder Teresa van Pakistan. 

 

De tekst “Maria Emilia Henriëtte Pauline Poels, occasione Baptisum 9 september 1914 dedit” staat 

nog vermeld op de doopvont. 
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De familie Poels – van Liebergen was in Oostrum een vooraanstaande familie. Meerdere malen 

komen we haar tegen als begunstigers van kerkgebouw en processiepark Trans Cedron. Na het 

overlijden van moeder Josephine van Liebergen, 12 februari 1928, is vader Antoon Poels met zijn vijf 

kinderen naar Venray vertrokken en gaan inwonen bij zijn ouders aan de Langstraat. 

 

 

 
 

 De villa werd verhuurd en tijdelijk bewoond door o.a. de fam. Rutten van de Brouwerij uit Venray. 

De villa kende nadien meerdere huurders en gebruikers o.m. de fam. Douven.  

 

Tijdens WO II werden de kelders van villa Josephine gebruikt als schuilplaats voor de 

granaataanvallen en bombardementen door de omwonenden. In het kader van de Wederopbouw na 

de Tweede Wereldoorlog werden er ook tijdelijk 20 DUW (Dienst Uitvoering Werken) arbeiders in 

gehuisvest. 

 

In de loop der jaren is de eigendom over gegaan op de fam. Vennekens- Verschuren. Giel Vennekens 

was in brede kring bekend als importeur en reparateur van landbouwmachines. 

De smederij en bedrijfsloods van Giel Vennekens lag in de buurtschap Lull. Precies op de locatie waar 

nu het viaduct Stationsweg- A 73 ligt. Na het overlijden van haar man Michiel J.( Giel) Vennekens 

eigendommen van de familie ondergebracht. (*05-11-1889 + 23-03-1956) bleef de villa bewoond 

door zijn weduwe mevr. Hendrika Vennekens – Verschuren (* 12 -01-1896 + 23-01-1989) tot haar 

opname in Verzorgingscentrum ’t Schuttersveld te Venray. Het echtpaar Vennekens- Verschuren was 

kinderloos. 

Na haar overlijden werd het kerkbestuur tot op de dag van vandaag via een bestaande notariële akte 

beheerder van de Stichting Vennekens-Verschuren. In deze stichting werden veel van de 

eigendommen van de familie Vennekens-Verschuren ondergebracht.  

 

 

 

Samenstellers: leden Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland juli 2020 
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  Bron: www.venraybloeit.nl 
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ZOMERSE GRIEKSE SALADE  
 
Ingrediënten 4 personen 

1 komkommer 
4 roma- of trostomaten 
1 rode paprika 
1 rode ui 
100 gr feta kaas 
12 - 20 zwarte olijven 

 

Voor de dressing: 

1 eetlepel rode (of witte) wijnazijn 
3 eetlepel olijfolie 
1 theelepel gedroogde oregano 
zout en peper 
1 eetlepel peterselie 
 
Voorbereiding 

De komkommer, tomaten en de paprika wassen, halveren en het zaad eruit halen. Dan de 
komkommer in halve boogjes snijden. De tomaten in 6-en en de paprika in reepjes. De rode ui 
schoonmaken, halveren en in boogjes snijden. De fetakaas verkruimelen en de olijven door de 
helft. De ingrediënten voor de dressing mengen. 
 
Bereidingswijze 

De komkommer, tomaten, paprika, rode ui, fetakaas en olijven in een schaal doen. 
 
De dressing erover heen doen, goed husselen en 10 minuten laten trekken. 
 
Serveertip: Lekker met stokbrood of bij de bbq! 
 
Smakelijk! 
 

 

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

 

werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

 
 
 
 
 
 
 

 



UW VAKANTIEFOTO STUURT U NATUURLIJK  

     NAAR OW!!! 

Vergeet vooral niet uw leukste, grappigste, mooiste, ontroerendste of meest 
gekke vakantiefoto te sturen naar de redactie van OW! 

werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

 

 

 

 

 
SVO   VOETBAL 
 
 
Senioren    

    
Programma    
 
zondag 23 augustus 2020    
S.V. Oostrum 1 IVO 1 12:00 Oefenwedstrijd 
 
dinsdag 25 augustus 2020    
IVO 2 S.V. Oostrum 2 19:30  Oefenwedstrijd 
 
zondag 30 augustus 2020    
IVO 1  S.V. Oostrum 1 14:30 Beker 
S.V. Oostrum 2 SV Venray 3 12:30 Beker 
S.V. Oostrum VR1 SSS'18 VR2 11:30 Beker 
 
zondag 6 september 2020    
S.V. Oostrum 1 Hegelsom 1 14:30 Beker 
Handel 2 S.V.Oostum 2 12:00 Beker 
V.V. Holthees-Smakt S.V. Oostrum VR1 10:00 Beker 
 
zondag 13 september 2020    
S.V. Lottum 1 S.V. Oostrum 1 14:30 Beker 
S.V. Oostrum 2 Boekel Sport 4 12:30 Beker 
Volharding VR1       -          S.V. Oostrum VR1 12:00 Beker  

 

 

1 komkommer 
4 roma- of trostomaten 
1 rode paprika 
1 rode ui 
100 gr feta kaas 
12 - 20 zwarte olijven

1 eetlepel rode (of witte) wijnazijn 
3 eetlepel olijfolie 
1 theelepel gedroogde oregano 
zout en peper 
1 eetlepel peterselie 
 

De komkommer, tomaten en de paprika wassen, halveren en het zaad eruit halen. Dan de 
komkommer in halve boogjes snijden. De tomaten in 6-en en de paprika in reepjes. De rode ui 
schoonmaken, halveren en in boogjes snijden. De fetakaas verkruimelen en de olijven door de 
helft. De ingrediënten voor de dressing mengen. 
 

De komkommer, tomaten, paprika, rode ui, fetakaas en olijven in een schaal doen. 
 
De dressing erover heen doen, goed husselen en 10 minuten laten trekken. 
 
Serveertip: Lekker met stokbrood of bij de bbq! 
 
Smakelijk! 

 
 
 
 
 
 
 

 



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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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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