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48e JAARGANG - WEEK 35 - 27 AUGUSTUS 2020

OOK DE OW! ONTVANGEN?

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

Laat je verrassen   en  geniet van de zomer!
p.S. vOLGENDE WEEK ZIJN WE WEER TERUG!



 
 

 

 

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  5 sept 09.00 - 12.00
                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

31 aug. 19.30u. Repe� � e orkest/ensembles 

 2 sept. 17.00u. Leerlingen slagwerk

  19.00u. Repe� � e Hit-it

  20.00u. Repe� � e slagwerkgroep

Agenda

 5 sept. Inzamelen oud papier

 19 sept. Inzamelen oud papier
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Zondag 30 aug. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)  

 Hanny Steenkamer-Hoogenes, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.

Dinsdag 1 sep. 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    

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

De stelling van vorige maand was ‘Ik wil mijn oude dag slijten in Paschalis’, naar aanleiding van de plannen 
van Teleport Hotel om er een moderne woongemeenschap van te maken. Waarschijnlijk waren de meesten 
nog met vakantie, want de stelling leverde welgeteld één reactie, op, van Joris Roth:

Het mooie historische Paschalis zou een invulling/ontwikkeling mogen krijgen, bijvoorbeeld voor 
begeleid wonen voor ouderen, jongeren of mensen met een beperking. Een ontwikkeling zoals 
bijvoorbeeld in Ysselsteyn ‘het Zorghuis’ of begeleid wonen voor jongeren, daarnaast zou ook 
natuurlijk nog een andere invulling passen als hotel of een B&B-achtig iets. Kortom volop 
mogelijkheden.

Inmiddels heeft Teleport Hotel het principeverzoek ingediend bij de gemeente.
Deze maand is er geen 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   3



  

Keramiek lessen     
En workshops! 

Creatief zijn met klei, het kan weer bij studio aphart! 
Je kunt je weer opgeven voor een workshop                                     
of een aantal lessen. 
Kun je niet op de genoemde data,  
dan kunnen we ook ander dagen bespreken.  
 
Data Workshops/lessen 2020  
Woensdag   
2 september 14 oktober 2 december 
9 september 28 oktober 9 december  
16 september 11 november 16 december 
30 september  25 december 
 

Tijdstip: 9.30-12.00  of 19.00-21.30 uur 

De kosten zijn € 38,00 per workshop                                                                      
(incl glazuren zijn dit 2 lessen) 
Bij meer dan 2 lessen zijn de kosten 17,50 per les.  
De lessen zijn inclusief materialen, gebruik gereedschap,                     
het afwerken met kleur/glazuur en het bakken van het werkstuk.  
 

Kijk voor meer info op www.studioaphart.nl 
Aanmelden kan via info@studioaphart.nl 
 

Tot ziens!  
 

Anita Klaassens 
De Horik 1, 5807 CJ Oostrum, Telefoon 06-30016058 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPENINGSTIJDEN 

september t/m mei 
Maandag: 16.00 – 20.00 uur 

Dinsdag: 16.00 – 20.00 uur 

Woensdag: 16.00 – 20.00 uur 

Donderdags GESLOTEN 

Vrijdags: 12.00 – 20.00 uur 

Zaterdags: 12.00 – 20.00 uur 

Zondags: 12.00 – 20.00 uur 
 

Met Aostrumse kermis zijn we  
langer voor jullie geopend: 

 

Zaterdag 12 September 12.00-21.00 uur 

Zondag 13 September 12.00-21.00 uur 

Maandag 14 September 16.00-21.00 uur 

Dinsdag 15 September 16.00-21.00 uur 

 

Team Cafetaria 't Fort 
 

 

 

 

 

Vanaf 15 September                                                                             

Nieuwe openingstijden: 

Dinsdag - woensdag - donderdag - vrijdag 

9.00 - 12.00 uur 

Buiten deze tijden op afspraak. 
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elke donderdag, vrijdag en 
zaterdag verse snijbloemen

openingstijden: do. en vr. 9.00-12.00 en 13.30-17.00 za. 9.00-15.00 uur
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STICHTING HISTORISCHE KRING OOSTRUM EN 
SPRALAND 

 

 

     Villa Josephina en leerfabriek Poels 
    Deel 2 Leerfabriek Poels 
 
Links naast villa Josephine werd in 1911 de leerfabriek van A.J.J. Poels gebouwd.  
Het specialisme van deze fabriek was vache(runder)leder, zwart en bruin tuigleder. De fabriek was 
gelegen tegenover het NS-station, ter plekke van de huizen links van de villa (Stationsweg 144 tot en 
met 152 te Oostrum).  
 
De plaats voor de bouw van de fabriek was zorgvuldig uitgekozen. Er waren twee goede redenen om 
voor de bouw van de fabriek op deze plaats te kiezen: 

1- De aanwezigheid van het spoorwegstation met zijn laad- en losplaats in Oostrum, recht 
tegenover de vestigingsplaats. De spoorweg was een belangrijk aan- en afvoermiddel van 
grondstoffen en eindproducten. 

2- Pal voor de fabriek liep de Oostrumse beek waar nu de groenstrook is voor villa Josephine en 
de huizen links hiervan. De beek zorgde voor voldoende aanvoer van zuiver water dat nodig 
is voor het productieproces van de leer. ( zie verderop in dit artikel ) 
Voor de lozing van het afvalwater werd de Oostrumse beek destijds ook door de fabriek 
gebruikt. Deze lozing had geen invloed op het benodigde schoon water omdat 
stroomafwaarts werd geloosd. 
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De inzegening van de fabriek werd verricht op 15 juni 1912 door rector Meijer. De weg rechts van 
villa Josephine is naar deze fabriek vernoemd, de Looierijweg. Aan de Oostrumse Parochie werd bij 
deze gelegenheid een donatie gedaan. 
 
 
De familie Poels heeft de fabriek vanaf 1912 tot 1928 draaiende gehouden. Na het overlijden van 
mevrouw Poels-van Liebergen is de heer Poels met zijn kinderen naar Venray verhuisd en 
ingetrokken bij zijn moeder aan de Langstraat. De fabriek en de villa werd verhuurd aan de heer 
Gatzs, een Oostenrijkse leerfabrikant. 
 

Traditioneel leerlooien  

Als eerste werden de huiden van het dier, meestal runderen, gevild. Een runderhuid weegt ongeveer 
30 kg. Bij het villen bleven resten vlees op de huid achter. Die resten werden er met een scherp mes 
afgesneden, het vlezen. Als het vlezen gebeurd was, begon het eigenlijke looiproces. In een looierij 
stonden kuipen, ook wel laven genoemd, die half in de grond gegraven werden. Deze werden 
gemaakt van eikenhout. Nadat de kuipen met run, ook eek genoemd, gevuld waren, werden de 
huiden erin gehangen. Wanneer deze eruit kwamen en gedroogd waren, konden ze niet meer 
bederven. De huiden bleven lange tijd in de kuipen. Voordat de huiden droog waren, werden ze eerst 
nog gekrabd, geschuurd en gewalst. Dit was allemaal ter afwerking. Het schuren en krabben zorgden 
ervoor dat het leer ging glanzen. Door het walsen werd het leer platter en gladder. Wanneer deze 
stappen doorlopen waren was het leer zo goed als klaar. 

In de huidige tijd zie je dit proces nog alleen in ontwikkelingslanden. In de westerse wereld is 
leerlooien een fabrieksmatige activiteit geworden waarbij nog nauwelijks handwerk aan te pas komt 

 
Mevrouw Laura Poulisse-Poels merkt in haar correspondentie met onze stichting op dat de crisis van 
de jaren dertig hard toe sloeg. De leerfabriek ging failliet. 
 
Citaat uit een brief (2018) van mevrouw Laura Poulisse-Poels aan de Stichting Historische Kring 
Oostrum en Spraland. 
De lederfabriek tegenover het station: 
“Rond 1932 – 1933 is die Oostenrijker op een nacht vertrokken met twee vrachtwagens vol met leer 
en andere bruikbare spullen ( machines ). Voor vertrek stak hij de fabriek in brand. 
Om zes uur ‘s -morgens stond de politie bij Opa en Oma voor de deur op de Langstraat ion Venray. 
De fabriek brandde tot aan de grond toe af”.  
 
Hoewel het looierijproces destijds erg milieuonvriendelijk en de arbeid erg onprettig was, verdween 
hiermede een stukje werkgelegenheid in Oostrum. 
 
Op de plek waar de leerfabriek heeft gestaan, dus links naast villa Josephine, zijn in de jaren dertig 
van de 20e eeuw, dus voor Wereldoorlog II, vijf woningen gebouwd die er nu nog staan.(Stationsweg 
144 tot en met 152). Voor de bouw van deze woningen werden materialen gebruikt van de 
afgebrande leerfabriek. 
Mevr. Laura Poulisse-Poels kan zich niet herinneren of de bouw van deze woningen naast de villa is 
gebeurd in opdracht van de fam. Poels. 
 
Samenstelling: leden Historische Kring Oostrum en Spraland; juli 2020 
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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    

 

hheett  aallttiijjdd  zzoonnnniiggee  ZZoouutteellaannddee..  

FFaammiilliiee  RRootthh  
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Limburgse rijstevlaai 
Ingrediënten voor het deeg   Ingrediënten voor de vulling 
30 gram boter     50 gram boter 
5 gram gist (droge gist)    2 eieren 
1 ei (~45 gram)     1 eetlepel custard 
200 gram bloem    60 gram suiker 
een beetje zout (snufje)   één zakje vanillesuiker 
3 theelepels basterdsuiker   een beetje zout 
70 ml melk (handwarm)   500 ml melk 
      100 gram dessertrijst 
 
Bereiding van het deeg 
Zeef de bloem om klontjes te voorkomen. 
Warm de melk lichtjes en los de gist erin op. 
Giet de melk en de gist in een kom bij de bloem. 
Voeg het ei en de suiker toe aan de bloem. 
Snijd de boter in kleine blokjes en voeg dit ook toe aan de bloem. 
Kneed dit alles tot een mooi, glad deeg. Dit kan met de hand of machinaal 
Laat het deeg een uur lang rijzen. 
 
Bereiding van de rijstebrij 
Was de rijst en laat deze een beetje uitlekken 
Giet de melk in een pan en breng deze aan de kook 
Roer door de melk en voeg de rijst, de vanillesuiker en het zout toe 
Laat (onder af en toe roeren) dit goedje een uurtje rustig pruttelen (een pan met een dikke 
bodem zorg ervoor dat het minder snel vastkoekt aan de bodem) 
Klop de eieren los en voeg de custard en de suiker eraan toe. 
Roer het eimengsel met de boter door de warme rijstebrij 
Haal de pan van het vuur en laat de brij afkoelen 
 
Afwerking van de rijstevlaai 
Bebloem je aanrecht 
Kneed je deeg na het rijzen nog een keer door en rol het uit tot je een lap hebt die groot genoeg 
is om de vorm te beslaan. 
Smeer je bakvorm in met boter 
Leg je deeg in de bakvorm en laat dit nog een half uurtje rijzen onder een vochtige doek 
Verwarm je oven voor op 200 graden 
Schep nu de vulling op je deeg 
Vouw de randen van je deeg een klein beetje naar binnen 
Bak je rijstevlaai in ongeveer een uurtje gaar 
Laat de vlaai naderhand goed afkoelen! 
 
Eet smakelijk! 
 
 
 

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.nl12



 

Limburgse rijstevlaai 
Ingrediënten voor het deeg   Ingrediënten voor de vulling 
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Zeef de bloem om klontjes te voorkomen. 
Warm de melk lichtjes en los de gist erin op. 
Giet de melk en de gist in een kom bij de bloem. 
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Kneed je deeg na het rijzen nog een keer door en rol het uit tot je een lap hebt die groot genoeg 
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Bak je rijstevlaai in ongeveer een uurtje gaar 
Laat de vlaai naderhand goed afkoelen! 
 
Eet smakelijk! 
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 SVO   VOETBAL 
 
 
 
 

 
 

Jeugd    
    

Programma    
 
zondag 30 augustus 2020    
ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 15:00  
S.V. Oostrum JO17-1G H.B.S.V. JO17-1 15:00  
SVOC'01 JO15-1G S.V. Oostrum JO15-1 13:00  
S.V. Oostrum JO15-2G ZSV JO15-3G 14:00  
ST SV United/BVV'27 JO13-1 S.V. Oostrum JO13-1G 08:45  
    
S.V. Oostrum JO12-1  Toernooi Deurne  
S.V. Oostrum JO12-3  Toernooi Deurne  
S.V. Oostrum JO11-1  Toernooi Deurne  
S.V. Oostrum JO11-2  Toernooi Deurne  
S.V. Oostrum JO11-3  Toernooi Deurne  
    
maandag 31 augustus 2020    
S.V. Oostrum JO11-1 ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO11-1 18:30  
    
    

Senioren    
    
Programma    
 
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 09:45 Beker 
 
14



15



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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