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Hét blad van, voor en door Oostrum!

48e JAARGANG - WEEK 31 - 3 SEPTEMBER 2020

OOK DE OW! ONTVANGEN?

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

Met deze week:

- De reizende reporter

- Ons Oostrum

- Hét recept voor de lekkerste Hemelse modder

- Prachtige vakantiefoto’s!

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

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

  5 sept. 09.00u. Inzamelen oud papier 

S.v.p. zelf oud papier in de                

 container stapelen!!!!
  7 sept. 19.30u. Repetitie orkest/ensembles 

   9 sept. 17.00u. Leerlingen slagwerk

     19.00u. Repetitie Hit-it

  20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

19 sept. Inzamelen oud papier
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Zondag 6 sep. 9.30 uur: Hoogmis (pater Ruud Willemsen) (orgelspel)   
 
 voor het geluk en welzijn van de parochie Oostrum,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 
 
Dinsdag 8 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      
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SVO   VOETBAL 
 
 
 
 

Jeugd    
    
Uitslagen    
 

zaterdag 29 augustus 2020    

ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 2-3  

S.V. Oostrum JO17-1G H.B.S.V. JO17-1 6-0  

S.V. Oostrum JO15-2G ZSV JO15-3G 2-4  

ST SV United/BVV'27 JO13-1 S.V. Oostrum JO13-1G 13-0  

    

Programma    
 

zaterdag 5 september 2020    

S.V. Oostrum JO19-1          -   ST SVS/Excellent/Westerbeekse Boys JO19-1 15:00  

Olympia'18 JO17-3 S.V. Oostrum JO17-1G 14:30  

S.V. Oostrum JO15-1 SV Venray JO15-3G 14:00  

Festilent JO15-3G S.V. Oostrum JO15-2G 13:00  

S.V. Oostrum JO13-1G SV de Braak JO13-2 11:00  

S.V. Oostrum JO12-1G EMS JO12-1 09:00  

VV Kessel JO12-1G S.V. Oostrum JO12-2G 11:00  

Ysselsteyn JO12-1 S.V. Oostrum JO12-3G 12:30  

S.V. Oostrum JO11-1 ST Astrantia/SV Milsbeek JO11-1 09:00  

Sparta '18 JO11-2G S.V. Oostrum JO11-2G 10:00  

S.V. Oostrum JO11-3G ST SV United/BVV'27 JO11-3 11:30  

S.V. Oostrum JO10-1 Melderslo JO10-1 09:00  

ST Sporting S.T./SVEB JO10-2 S.V. Oostrum JO10-2G 11:00  

ST Sporting S.T./SVEB JO9-1 S.V. Oostrum JO9-1 11:00  

S.V. Oostrum JO9-2G Sparta'18 JO9-1 11:30  

Sportclub Irene JO8-1 S.V. Oostrum JO8-1 08:45  

SV Venray JO8-2 S.V. Oostrum JO8-2G 09:00  

Baarlo JO8-1 S.V. Oostrum JO8-3G 09:00  

    

woensdag 9 september 2020    

SVOC'01 JO15-1G S.V. Oostrum JO15-1 18:30  
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Groeten van de familie Vos

Senioren    
    
Uitslagen    
zondag 30 augustus 2020    

IVO 1  S.V. Oostrum 1 5-0 Beker 

S.V. Oostrum 2 SV Venray 3 0-1 Beker 

S.V. Oostrum VR1 SSS'18 VR2 2-3 Beker 

    

Programma    
 

zondag 6 september 2020    

S.V. Oostrum Hegelsom 1 14:30 Beker 

Handel 2 S.V.Oostum 2 12:00 Beker 

Ysselsteyn 3 S.V. Oostrum 3 11:30 Oefenwedstrijd 

DWSH'18 6 S.V. Oostrum 4 10:00 Oefenwedstrijd 

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 

S.V. Oostrum 3 V.V. Holthees-Smakt 3 11:00 Oefenwedstrijd 

Volharding VR1 S.V. Oostrum VR1 09:45 Beker 
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Hallo Aostrumse kermisvierders,  

 

In verband met de Corona maatregelen en het dreigende 

risico op besmetting hebben wij besloten dit jaar geen extra 

activiteiten voor de jeugd te organiseren. Dit houdt in dat er 

dit jaar geen taak ligt voor de kermisburgemeesters en deze 

dan ook niet op school worden verkozen.  

 

De kleurplaat wordt via OW (Oostrums weekblad) verspreid 

voor de echte creatievelingen onder jullie. Maar, in 

tegenstelling tot andere jaren, is de kleurplaat dit jaar geen 

onderdeel van een wedstrijd.  

 

Daarnaast zijn wij als kermiscomité op zoek naar vrijwilligers. 

Wie ziet deze jeugdkermis als een belangrijke spil in de 

leefbaarheid van de Oostrumse jeugd en krijgt er energie van 

om de bestaande activiteiten jaarlijks op te pakken en samen 

met een aantal vrijwilligers uit te voeren.  

Alle bijdragen zijn gewenst, maar ook zijn we opzoek naar 

iemand die de kar wil gaan trekken en de jeugdkermis weer 

een boost wil gaan geven! 

 

Wij hopen dat we er volgend jaar weer voor kunnen zorgen 

dat de jeugdkermis weer mag en kan plaatsvinden. 

 

Wij wensen iedereen een hele fijne kermis! 

 

JeugdkermisComité Oostrum 

Maud Min, Jan-Willem Bruijsten en Kim Erps 
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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    

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 mee naar het (nieuws)bericht op onze website:

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

IVN Dagfietstocht  
 

Met inachtneming van de Coronamaatregelen organiseert IVN Geysteren-
Venray op zondag 6 september de jaarlijkse dagfietstocht. Deze fietstocht start 
om 11:00 uur (eindtijd ± 16:00 uur) op het plein in Blitterswijck.  

Deelname is gratis. In verband met Corona is het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 20, daarom is aanmelden 
via info@ivn-geysteren-venray.nl verplicht. Vermeld in het onderwerp ‘dagfietstocht’ en in de mail naam, email en 
telefoonnummer van de deelnemer(s). Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging. 

 

De jaarlijkse IVN-dagfietstocht, dit keer van circa 45 
km waarvan zo’n 10 km onverhard, vindt bijna geheel 
in de gemeente Horst aan de Maas plaats. Er is in deze 
gemeente voldoende te ontdekken en te beleven en 
er is een prachtig landschap. Tijdens de tocht moeten 
we een keer onder een slagboom door die ± 1 meter 
hoog is: even bukken en de fiets ietwat schuin aan de 
hand nemen en deze hindernis is genomen. We zullen 
bij een aantal punten afstappen om uitleg te geven 
over de ontwikkelingen aldaar of een kort 
wandelingetje maken. Ook maken we enkele stops 
waar we wat kunnen eten en/of drinken.  
                                                                                                                    

Op www.ivn-geysteren-venray.nl  vindt u meer informatie over de route van deze dagfietstocht. 
Neem (indien nodig) regenkleding mee en stop tevens iets te eten en te drinken in de fietstas voor bij de kleine pauzes.  
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Wij zoeken een

Servicemonteur
Elektrotechniek Agro
die samen met ons wil bouwen aan een duurzame toekomst

Versleijen
Familie

Kijk voor alle ins en outs op www.versleijen.com

BESTURINGSTECHNIEK

Agrotechnische installaties in hoofdzakelijk 
varkenshouderij en pluimveehouderij.

Betrokken bij zowel ontwerpfase van 
projecten als ook de realisatie ervan.

Kerntaak: inbedrijfstellingen & service
incl. periodieke storingsdiensten.

Serviceteam Elektrotechniek vormt het 
centrale aanspreekpunt voor alle
besturing- en elektrotechnisch
gerelateerde zaken rondom de projecten.

ARBEIDSVOORWAARDEN

�  Bedrijfsauto

�  Laptop & telefoon van de zaak

�  Aantrekkelijk salaris boven CAO-norm

�  Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

�  Deel van een gedreven & gezellig team

New York…..New York 

Reizende Reporter 
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New York…..New York 
 

Als vanzelf krijg je het deuntje van Frank Sinatra in je hoofd ‘If I can make it there….’ Alicia Keys noemt het de stad waar 

niets onmogelijk is en 10CC had een klassieker over Wallstreet, waar ze van een nickel een dime maken. Het is volgens 

mij wel één van de meest bezongen steden ter wereld. Het is ook de toegangspoort tot de USA waar nog altijd veel 

mensen ‘binnen komen’ met een zak vol dromen. Wij kwamen in New York aan met een vol, afwisselend programma 

én met hoge verwachtingen. We fietsten over de machtige Brooklyn Bridge en zagen hoe Brooklyn (wat een 

verbastering is van Breukelen) nog steeds een Nederlands tintje heeft. Na de pedalen gingen we het water op en 

aanschouwden we de imposante skyline en het Vrijheidsbeeld, icoon van New York. Voor wie wat minder goed op de 

hoogte is van de geschiedenis: New York was ooit Nieuw Amsterdam, gelegen in Nieuw Nederland. Leuke weetjes: 

Harlem komt van Haarlem, Flushing van Vlissingen, je vindt er de Holland Tunnel en de Holland Avenue, Coney Island 

is een verbastering van Konijneneiland en vele straten dragen Nederlandse (achter)namen. Wat ook een leuk weetje 

is: Wallstreet komt van de muur (wall) die er toendertijd is gebouwd als bescherming tegen de Indianen. Niet helemaal 

Trump’s idee dus.  

 

Ik geloof dat ‘we’ Nieuw Amsterdam verkochten voor een appel en een ei maar het heeft door de eeuwen heen toch 

z’n Nederlandse karakter niet helemaal verloren. In de hele stad is altijd reuring, vooral in Manhattan. De ene 

wolkenkrabber nog hoger dan de andere. De absolute winnaar op dit gebied is One World Trade Center, ook wel 

Freedom Tower genoemd. Op meer dan 500 meter hoogte heb je een adembenemend uitzicht over de stad met als 

herkenbare punten de Empire State en Chrysler Building. Uiteraard bezoek je het 09/11 Memorial waar je met 

kippenvel all over meer te weten komt over wat er gebeurde op deze dag en hoe dat het leven van heel veel families 

voor altijd veranderde. Heel erg indrukwekkend en dus mag je dit op een bezoek aan New York zeker niet overslaan. 

Natuurlijk ga je ook wandelen of fietsen door Central Park. De New Yorkers zijn trots op hun park en vertellen vol passie 

over de vele films die er zijn opgenomen en de beroemdheden die er naast wonen. De liedjes van de Beatles worden 

nog steevast gezongen bij Strawberry Fields waar John Lennon werd vermoord en stelletjes denken de eeuwige liefde 

te hebben wanneer ze hand in de hand over de meest romantische brug in Central Park lopen. Ik weet niet helemaal 

zeker of bij deze traditie succes gegarandeerd is….haha.  

 

Niet alles is groot in New York……ken je de little brown bag? Afkomstig van één van New York’s meest bekende 

warenhuizen: Bloomingdale’s. Ook hotelkamers zijn vaak klein maar who cares? En vanuit een helikopter boven 

Manhattan zijn ook de vele yellow cabs en andere weggebruikers erg klein. Het prijskaartje wat hieraan hangt is 

daarentegen niet klein maar de ervaring en beleving is groot. Times Square is het kloppende hart van Manhattan. 

Behalve de vele neon-reclames vind je hier ook de bijna blote cowboy, de als heldenfiguren verklede locals die het geld 

bijna uit je knip trekken en de M&M store met 2 verdiepingen. De metro is een ingenieus netwerk en brengt je snel van 

a naar b. Na 4 dagen had ik nog steeds niet door hoe het werkt maar dat zegt vooral iets over mij. New York….je raakt 

er niet uitgekeken. Deze stad van superlatieven is om te beleven en te doen. Staat de city that never sleeps al op jouw 

wensenlijstje? 

 

Mazzel Tov, 

Reizende Reporter 
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En genieten maar! 
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Met deze heerlijke chocolade mousse waan je je echt in de hemel.  
 
Ingrediënten 
4 eieren 
4 eetlepels suiker 
150 gr chocolade (puur of melk) 
250 ml slagroom 
  
Bereiding 
Smelt de chcolade au bain marie.  
Rasp eventueel nog wat chocolade voor de garnering.  
Splits de eieren en klop het eiwit samen met 3 eetlepels suiker met de 
mixer stijf. 
Klop het eigeel samen met 1 eetlepel suiker luchtig.  
Roer de gesmolten chocolade door het opgeklopte eigeel.  
Mix nu ook de slagroom en spatel onder de chocolade-eigeel mengsel. 
Spatel als laatste het eiwit er door. 
Schenk in 4 glaasjes of in 1 grote kom.  
Bestrooi met wat geraspte chococlade.  
Zet ca 3 uur in de koelkast en laat opstijven.  
Zet eventueel nog een half uurtje in de vriezer als hij niet goed stijf wordt.  
 

En genieten maar! 
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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

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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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

18



19



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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