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

Met deze week:

- De jongens van groep 8 in ‘Ons kent ons’

- Cr8las groep in ‘Oh zit dat Oozo’

- Paters in Oostrum

- Ik heb mij hart verpand aan Griekenland

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

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

19 sept. 09.00u. Inzamelen oud papier

S.v.p. zelf oud papier in de                                                

  container stapelen!!!!

 21 sept. 20.00u. Repe� � e orkest/ensembles 

 23 sept.16.40u. Leerlingen slagwerk

 19.00u. Repe� � e Hit-it

 20.00u. Repe� � e slagwerkgroep
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Zondag 20 sept. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor)  

 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 

 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.

Dinsdag 22 sept. 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    

  

Rouwverwerkingsgroep

Heb je een dierbare verloren en heb je behoefte om dit verlies met anderen te 

delen? Hiervoor biedt de rouwverwerkingsgroep ondersteuning.                                  

Door in gesprek te gaan met lotgenoten krijg je inzicht in jouw persoonlijke 

verlieservaring. Je kunt ervaringen uitwisselen en elkaar steunen. De rouwverwerkingsgroep biedt ruimte om emoties 

en verhalen met elkaar te delen om je te helpen met het verwerken van het verlies. Per groep worden zes begeleide 

bijeenkomsten georganiseerd. Er wordt een zevende terugkombijeenkomst gepland naderhand. Daarna kan de groep 

desgewenst als zelfhulpgroep verder gaan.

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

Wat: Rouwverwerkingsgroep

Waar: Beesel of Horst

Wanneer: Woensdag 28 oktober, 4, 11, 18 en 25 november en 2 december 2020 van 10.00 tot 12.00 uur.

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

Aanmelden kan tot 2 weken voor start cursus.

Deelnemen aan de training kan alleen na aanmelding én bevestiging door contact met de trainer.

Bij voldoende deelnemers gaat de training door.

Voor uitgebreidere informatie kun je altijd contact met ons opnemen.

Trainers: Jolanda van der Weijden en Maartje Verrijt.                                                                                                                                        

Tijdens de training wordt rekening gehouden met de Corona-richtlijnen die van toepassing zijn.

Je kunt je 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/rouwverwerkingsgroep-in-beesel-horst-aan-de-maas/
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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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Buurtpreventie WhatsApp
De Buurtpreventie WhatsApp wordt steeds vaker gebruikt voor niet-dringende zaken zoals gevonden 
voorwerpen of verdwaalde katten. Dat zorgt ervoor dat deelnemers afhaken, waardoor de buurtpreventie zijn 
bereik verliest, en daarmee zijn functie. 

De dorpsraad bekijkt of het mogelijk is om de app te splitsen in een ‘urgente’ en een ‘sociale’ variant. Andere 
dorpen hebben daar al ervaring mee opgedaan. In de tussentijd willen we iedereen nog eens herinneren aan 
de spelregels. Iedereen heeft die bij aanmelding gekregen. Wie zich daar niet aan houdt, kan zonder enige 
discussie worden verwijderd.

Spelregels
Het doel van de groep is digitale buurtpreventie. De groep is uitsluitend bedoeld voor noodgevallen en het 
voorkomen van misdrijven. Wanneer plaatsen we een melding? Een paar voorbeelden:

• Als u iemand op heterdaad betrapt die probeert in te breken in een woning of auto.
• Als u ziet dat iemand fietsen, brommers of scooters in een busje of bestelwagen aan het laden is.
• Als u vreemde personen ziet die overal naar binnen kijken of in brandgangen verdwijnen.
• Bij vreemde auto's die langzaam rondjes rijden door de wijk en daarbij verdacht gedrag vertonen.
• Als u vreemde geluiden hoort, vooral 's nachts, zoals glasgerinkel of een boorgeluid e.d.
• Als iemand zich met een smoes of babbeltruc probeert binnen te laten in een woning.
• Als een vreemd persoon zich langdurig ophoudt bij plaatsen waar kinderen spelen.
• Bij vermissing van kinderen (absoluut GEEN huisdieren en voorwerpen).
• Andere urgente onvoorziene zaken waarbij dringend de aandacht van wijkbewoners nodig is.

Respecteer privacy
Wees terughoudend met het plaatsen van foto’s. Doe dit alleen als al bekend is dat het om personen gaat die 
een strafbaar feit hebben gepleegd of waarvan een groot vermoeden bestaat dat ze dit van plan zijn. 
Respecteer andermans privacy. Noem nooit personen/vermoedelijke daders bij naam in de WhatsApp-groep. 
Dit doe je als dat nodig is direct bij de wijkagent.

Noteer gegevens
Er zijn geen vaste regels over wat nu wel of niet verdacht is. ‘‘s Nachts is iets eerder verdacht dan overdag. U 
moet zelf overwegen of u de politie wilt zien verschijnen en een melding in de groep plaatst. Bedenk wel dat 
112 een hogere prioriteit heeft dan een melding in de groep. Wees niet bang om het alarmnummer te bellen. 
De politie vindt het helemaal niet erg als het achteraf loos alarm blijkt te zijn. We kunnen beter een keer teveel 
bellen dan helemaal niet. Gaat het om verdachte personen of voertuigen, dan zal de politie eerst om een 
signalement of kenteken vragen. Probeer dus zoveel mogelijk gegevens te noteren.

Geen buurthuis
Als er een melding is geplaatst in de groep, houd de conversatie dan kort en zakelijk. Kom NIET met reacties 
zoals 'Goed gedaan!', 'Top!', 'Oké' en dat soort kreten. Dat verstoort de melding alleen maar. De wijkagent, die  
meeleest, zit daar ook niet op te wachten. Dus ook geen duimpjes of smileys plaatsen. Vergeet niet dat we in 
een buurtpreventiegroep zitten en niet in een buurthuis.

Aanmelden?
Iedereen die 18 jaar of ouder is kan zich aanmelden via een email met naam, adres en mobiel nummer. Er zijn 
vier groepen: Oostrum noord: wabpoostrumnoord@gmail.com, zuid: wabpoostrumzuid@gmail.com, oost: 
wabpoostrumoost@gmail.com en west: wabpoostrumwest@gmail.com. De indeling van de straten per groep 
staat op de website. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met buurtpreventieoostrum@gmail.com.

  www.dorpsraadoostrum.nl | info@dorpsraadoostrum.nl | 06-20966576 | Ghunenbeek 23, 5807 CE Oostrum   
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De jongens van groep 8 
 
Dit is de naam van de appgroep van deze vriendengroep. Maar na een bijzonder afscheid van groep 8 en een 
lekker lange zomervakantie zijn ze inmiddels allemaal begonnen aan een nieuwe fase, namelijk als brugpiepers. 
Hopelijk is de vriendschap die op de Meulenbeek is ontstaan een vriendschap voor het leven. 
Het grootste deel van de groep, die bestaat uit Bram Verstappen, Douwe Roth, Guus Cornelissen, Gijs Wijnen, 
Joppe Litjens, Niels Berkel, Patrick van Heugten, Siem Thielen, Joris Nellen, Rens Kessels, Marijn Baselmans en Eed 
Nooijen, heeft vanaf groep 3 bij elkaar in de klas gezeten. Joris kwam er in groep 5 bij na een verhuizing vanuit 
Nijmegen en Patrick in groep 8 na een verhuizing vanuit Blerick. 
 
Activiteiten 
De jongens hebben voldoende energie, originele ideeën en zijn veel in het dorp te vinden. Ze lopen al jaren, soms 
samen met de ‘’meiden van groep 8’’, mee in de carnavalsoptocht. Liefst met een zelfgebouwd voertuig passend 
in het thema. Fingers crossed dat dit in 2021 weer kan. 
Naast de Playstation zijn voetballen op het Fort, jachtseizoen door Oostrum, vissen in de beek met aas of een 
magneet favoriet. Bijna allemaal voetballen ze natuurlijk ook graag op het sportpark, bij de jongens onder 13 of 
onder 15. 
 
Van links naar rechts en van boven naar onder: 
Guus, Niels, Bram, Joppe, Marijn, Gijs, Eed, Joris, Rens, Douw en Siem.  Patrick ontbreekt op deze foto. 
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Het ontbreekt de mannen niet aan zakelijk inzicht. Ze zijn begonnen met het verkopen van oude 
spullen langs de huizen van Aostrum om een zakcentje bij te verdienen. Recent hebben ze daar een 
autowasstraat aan toegevoegd. Langs de Geijsterseweg is een groot aantal auto’s gewassen om geld 
te verdienen voor de aanschaf van een airtrack. Dit is een soort turnmat waarop ze nog meer stunts 
kunnen gaan oefenen. Joppe zag al snel dat auto’s wassen een beter plan is dan spullen verkopen, 
want over een paar weken moeten ze opnieuw gewassen worden. Mocht je auto een goede wasbeurt 
kunnen gebruiken laat het gerust even weten aan de boys. 
 
Deze zomervakantie is door de vrienden volop genoten van het heerlijke weer. De Witte Vennen waren 
niet veilig met deze jongens in het water. Voor bij het zwembad van Joris werd naar een extra 
trampoline gezocht (en gevonden), want wat is er leuker dan vanaf de trampoline een bommetje in 
het water te maken of na een beetje oefenen zelfs een salto met landing in het water. Er zijn wat liters 
water uit het zwembad verdwenen, maar dat kan de pret niet drukken.  
In de vakantie of in de weekenden zijn avonden chillen favoriet. Spelen op de PlayStation of filmpjes 
kijken op de telefoon maar ook in een polonaise op carnavalsmuziek. Daarnaast worden veelvuldig 
logeerpartijtjes georganiseerd, dat kan gewoon bij iemand thuis, maar nog leuker is in de schuur van 
Rens, de caravan bij Gijs, op de trampoline bij Eed, buiten in de tuin bij Joris, in de speelkamer bij Joppe 
of in een hangmat bij Douwe. Creatieve logeerplekken weten ze altijd wel te vinden. 
 
Aan baktalent ontbreekt het in de groep ook niet. Ze kunnen zo meedoen met de junior editie van Heel 
Holland bakt. Voor een lekkere cake met allerhande extra toevoegingen of een lekkere Oreotaart (of 
was het nu een Orerotaart?) draaien ze hun hand niet om. 
Het is leuk om te zien dat zoveel verschillende karakters zo’n leuke vriendengroep kunnen vormen. De 
een voert graag het hoogste woord, terwijl de ander liever een beetje afwacht. Er zijn een paar clowns 
en ook jongens die daar erg veel lol om kunnen hebben. Sommige hebben altijd grootse ideeën en 
anderen gaan graag mee of weten het om te zetten in realistische plannen. Kortom een geweldig stel 
samen! 
 
 

Prijs bij de optocht 
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Publicatie: Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland, juni 2020

STICHTING HISTORISCHE KRING OOSTRUM EN SPRALAND

Paters in Oostrum

De eerste bewoners van klooster Bethlehem

Het klooster Bethlehem is bekend als een zusterklooster. Het is echter begonnen als 

een patersklooster.

Het patersklooster kent een heel apart begin en een veel te vroeg einde.

Oostrum behoort in het jaar 1450 tot Opper Gelre, een 

apart deel van het hertogdom Gelre. Het gebied van

Opper Gelre ten westen van de Maas wordt het Land van 

Kessel genoemd 

In 1450 wordt uit naam van de hertog van Gelre  het 

bestuur van Oostrum gevoerd door ridder Jan van 

Broekhuizen, heer van  o.a. Oostrum, Geijsteren en 

Spralant. Deze ridder leidt een avontuurlijk, gewelddadig 

leven. Er wordt door allerlei instanties geklaagd over 

rooftochten, brandstichtingen, stroperijen en 

plunderingen. Hij erkent dit ook zelf, als hij in 1450 een 

testament opmaakt.

Als boetedoening voor al zijn overmatig gebruik van geweld en zijn misdaden wil hij 

een pelgrimstocht gaan maken naar Rome en het Heilig Land.

Voor het geval hij niet levend van deze tocht terug komt, maakt hij op 15 mei 1450 al 

eerder genoemd testament op. Een belangrijk element hierin is zijn wens, dat er na 

eventueel overlijden een patersklooster gesticht zal worden in Oostrum naast de 

kapel waar Maria wordt vereerd.

Zoals vele hoge geestelijken en allerlei edelen gaat ook Jan van Broekhuizen op 

pad. In de zomer van 1450 is hij in Rome. Op 7 juli ontvangt hij nl. van de paus de 

bevestiging van zijn testamentaire regeling, speciale toestemming om door te reizen 

naar het Heilig land en de pauselijke zegen.

Aangenomen wordt dat hij, evenals zoveel andere pelgrims, vanuit Rome naar 

Venetië is gegaan en daar scheep is gegaan richting het Heilig Land. In Palestina is 

hij op weg gegaan naar het klooster van de Heilige Catharina van Alexandrië in de 

Sinaï woestijn. Hier in deze woestijn is hij vermoedelijk op 17 december 1450

gestorven.
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Publicatie: Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland, juni 2020 
 

 Kort nadat het droevige bericht van het overlijden van Jan van Broekhuizen bekend 

wordt, is zijn weduwe begonnen met het uitvoeren van bepalingen uit het testament. 

Augustijner kloosterheren uit het klooster Gaesdonck bij Goch beginnen dan met de 

bouw van een klooster bij de Mariakapel. Al op 12 december 1451 wordt vermeld hoe 

de bouwheren in Oostrum een visvijver en boerenerf van erfgenamen van Jan van 

Broekhuizen in eigendom krijgen. 

 

Op 18 maart 1458 wordt de stichting van het klooster bevestigd. Henricus van Eep 

wordt dan als eerste prior aangesteld. Deze functie zal hij bekleden tot 1470. Hij 

treedt dan terug als prior en gaat vermoedelijk dan terug naar het klooster 

Gaesdonck. Ernstig ziek, sterft hij op 11 december van datzelfde jaar. 

Een tweede prior, Gerardus Kerskort, zal maar heel even de leiding hebben in 

Oostrum 

 

Waarom is het Oostrumse klooster al zo snel verplaatst? 

Hierbij spelen problemen tussen hertog Adolf van Gelre en hertog Jan I van Kleef 

een rol. Beide heersers hebben ruzie om de burcht en stad Wachtendonk. Een 

belegering van die stad leidt tot allerlei schermutselingen en uiteindelijk tot een 

veldslag op 23 juni 1468. 

Voor die veldslag belooft Adolf bij een overwinning een klooster te zullen stichten. 

Zegevierend komt Adolf van Gelre uit de strijd. 

Om zijn belofte om een nieuw klooster te stichten na te komen besluit Adolf om het 

Oostrumse klooster over te plaatsen naar Straelen. Het klooster in Straelen moet een 

glorieus overwinningsmonument worden. 

De tweede prior van het klooster in Oostrum, Gerardus Kerskort, heeft op 2 

november 1470, Allerzielen, de leiding bij de verhuizing van de paters en broeders 

naar een nieuw klooster, Mariensand bij Straelen. 

Het klooster in Oostrum staat dan leeg. 
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Gegrilde groene asperges met spek 
 
Een lekker voorgerecht met Limburgse ingrediënten 
 
Voor 4 personen 
 
Ingredienten 
16 groene asperges 
8 reepjes spek  
Peper en zout 

1. Recept 
2. Spoel de asperges af en snijd er de houterige onderkant af.  
3. Smeer ze in met wat olijfolie.  
4. Snijd de spekreepjes door de helft en wikkel elke helft rond een asperge.  
5. Kruid af met peper en zout.  
6. Gril de asperges ongeveer 5 minuten in een voorverwarmde oven op de grillstand of op de 

barbecue.  

En smullen maar! 
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World Clean Up Day 
Samen oevers opschonen van hoogwatervuil 
 

Met inachtneming van de 

coronamaatregelen organiseert IVN 

Geysteren-Venray i.s.m. Scouting 

Blitterswijck op zaterdag 19 september de 

Schone Maas Actie. Kom ook in actie 

tegen de plastic soep en meld je aan 

(verplicht) door een mail te sturen naar                 

info@ivn-geysteren-venray.nl onder 

vermelding van naam, adres en                  

tel. nummer.  

 

We starten om 13:30 uur bij restaurant  

De Kooy aan de Maas in Wanssum en we 

gaan door tot circa 16:30 uur. 

 

Afgelopen februari heeft het water van de 

Maas een aantal weken hoog gestaan. 

Meestal houdt IVN Geysteren-Venray 

direct daarna de actie Schone Maas.         

Ivm Corona is die actie in Maart uitgesteld. 

Daarom doen we nu de Schone Maas Actie 

tijdens de World Clean Up Day op                         

19 september. 

 

Help mee! 

Iedereen die van een schone Maas en een schone zee houdt, kan meehelpen om plastic soep te voorkomen. Dus 

(groot)ouders met (klein)kinderen, natuur- en dierenliefhebbers, vissers, booteigenaren en andere belangstellenden; 

meld je snel aan. Het is gezellig en het geeft een goed gevoel als aan het eind van de middag die mooie Mooder Maas 

stroomt zonder rotzooi op haar oever. Wij zorgen voor knijptangen, vuilniszakken, handschoenen en iets te drinken en 

te snoepen. Zorg zelf voor stevige schoenen of laarzen en oude kleren. 

 

Van zwerfafval naar plastic soep 

Vanuit Frankrijk en België stroomt er heel wat rommel, afkomstig van mensen, schepen of industrie, richting Nederland. 

Ook wij Nederlanders maken ons schuldig aan het veroorzaken van zwerfafval: afval wordt vaak gedachteloos op de 

grond gegooid. Een bermmaaier verkleint het afval waarna regenwater of de wind het meeneemt richting beken en 

rivieren. Plastic in rivieren stroomt uiteindelijk naar zee en veroorzaakt de bekende ‘plastic soep’: de grote drijvende 

eilanden van plastics in de oceanen.  

Op ons eigen bordje 

Als het plastic in het water terecht komt en onderdeel uit gaat maken van de plastic soep, heeft dat gevolgen voor 

allerlei zeedieren en zeevogels. Onder invloed van zonlicht en golfslag verkleint het afval in het water en de dieren zien 

de (micro)plastics als voedsel aan. Aan deze plastics zijn giftige stoffen gehecht. Uit onderzoek blijkt dat al 12% van de 

vissen in de Noordzee afval in hun maag heeft. Ongeveer de helft daarvan is plastic afval. Uiteindelijk komt het plastic 

dus weer op ons eigen bord terug wanneer we vis of schaaldieren eten. 

Samenwerking 

De provincies Limburg en Noord Brabant, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, gemeenten, terreinbeheerders, 

waterschappen en IVN samen in het project Schone Maas. Verenigingen en groepen inwoners worden aangemoedigd 

mee te werken door een tracé langs de Maas op te schonen. Zo gaat het IVN Geysteren-Venray in samenwerking met 

Scouting Blitterswijck op zaterdag 19 september de oevers van de Maas die behoren bij de gemeente Venray onder 

handen nemen. IVN en Scouting ontvangen hiervoor van de gemeente een vergoeding die aan jeugdactiviteiten besteed 

zal worden.  
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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    

 

Klimaatexcursie Boshuizerbergen 
 
Met inachtneming van de Coronamaatregelen organiseert IVN Geysteren-
Venray op zondag 20 september in de Boshuizerbergen een excursie met als 

thema klimaatverandering. Deze excursie start om 10:00 uur bij de parkeerplaats Boshuizerbergen, Maasheseweg 
tegenover afslag richting Smakt.  
Deelname is gratis. In verband met Corona is het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 30, daarom is aanmelden 
via info@ivn-geysteren-venray.nl verplicht.  
Vermeld in het onderwerp ‘klimaatexcursie’ en in de mail naam, email en telefoonnummer van de deelnemer(s).                                                                                  
Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging. 
 
Boshuizerbergen, een welbekend natuurgebied binnen de gemeente Venray met zandverstuivingen, 

jeneverbesstruwelen, heide, naaldbossen en een nat gebied in een oude Maasarm. Het gebied is ontstaan door 

klimaatveranderingen in het verleden.  

Ten tijde van de laatste ijstijd zijn grote 

hoeveelheden dekzand over onze 

regio gestoven.  

 

In de laatste 1000 jaren van deze 

ijstijd, die extreem koud waren met 

straffe westenwinden, kreeg het 

landschap in de Boshuizerbergen zijn 

huidig reliëf.  

 

Door ingrijpen van de mens (intensieve 

houtkap en begrazing door schapen) 

ontstonden vervolgens de 

zandverstuivingen.  

 

Deze zandverstuivingen werden later 

gedeeltelijk herbebost met naaldhout 

voor de mijnen waardoor het gebied 

tenslotte zijn huidig aanzien kreeg.  

 

Op dit moment staat het natuurgebied weer onder druk, ondanks zijn status als 

Natura 2000 gebied, waarbij met name de jeneverbesstruwelen en het natte 

gebied in de oude Maasmeander extra bescherming krijgen.  

 

De door menselijk toedoen almaar oplopende hoeveelheid CO2 in de atmosfeer en in de oceanen zorgt voor 

klimaatverandering, met directe en indirecte, veelal negatieve, gevolgen voor onze leefomgeving.                                                        

 

Dit is ook al waarneembaar in de Boshuizerbergen. Planten- en dierensoorten verdwijnen er omdat het ze letterlijk te 

heet onder de voeten wordt. Andere planten- en dierensoorten komen ervoor in de plaats.  

 

We nemen de deelnemers mee in het gebied en gaan op zoek naar deze veranderingen. We bespreken met elkaar de 

klimaatcrisis en wat we er aan kunnen doen, individueel of als samenleving. Want het is nog steeds niet te laat als we 

gezamenlijk maar willen veranderen!   
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Deze keer in Oh zit dat OOZO de schijnwerpers op Cr8las Groep. In 2010 opgericht door Coen Litjens. 

Coen is een echte Aostrummer, getrouwd met Lucienne en vader van 3 pubers. Hij is regelmatig als 

toeschouwer te vinden op het voetbalveld waar alle 3 de kinderen een balletje trappen en ook op 

zondag moedigt hij graag de selectie aan. Hij wandelt graag met z’n honden, af en toe loopt hij z’n 

holes op de golfbaan en als de agenda het toe laat is hij ook graag behulpzaam bij de 

Wagenbouwers. In de weekenden vinden Coen en Lucienne het gezellig om te borrelen met 

vrienden en elke zondagavond zit hij met z’n kammerui in het AMC onder het genot van een pilske 

en veul schaele wazel.  

Coen staat aan de basis van Cr8las Groep. Midden in de crisistijd in 2010 koos hij ervoor om met zijn 

technische vakkennis op het gebied van lassen, monteren, technisch onderhoud en turbineservice 

een eigen bedrijf op te richten. Aanvankelijk werkte Coen vanuit een loods aan de Rosmolenweg 

maar dat werd al snel te klein en dus verhuisde hij naar een pand aan de Stationsweg. Door de jaren 

heen ontwikkelde het bedrijf zich tot een internationale speler. Zo is Cr8las Rotating Equipment 

wereldwijd actief in de installatie, het onderhoud en de revisie van stationaire (gas-, water- of 

stoom)turbines. Een zeer specialistische tak waarbij ze voornamelijk werkzaam zijn in Duitsland, 

China, Zuid Afrika, Argentinië en Rusland.  

In 2016 verhuisde Cr8las naar de Macroweg in 

Venray en voegde Ruud Custers zich bij het bedrijf 

voor de commerciële activiteiten en het detacheren 

van het technische personeel. Kort daarna werd de 

huidige directie compleet met Bastian Bouwsema 

die de financiële bedrijfsvoering voor zijn rekening 

neemt. Ruud en Bastian werden in 2017 mede-

aandeelhouders in het bedrijf. De Cr8las Groep 

vormt nu de paraplu boven drie bedrijfsonderdelen: 

Cr8las Metal Works BV, Cr8las Field Services BV en 

Cr8las Technical Personnel BV. Coen, Ruud en 

Bastian nemen elk een bedrijfsonderdeel voor hun 

rekening. 

Cr8las telt momenteel 75 werknemers. Eén van de uitdagingen van het bedrijf is het zoeken (en 

vinden) van technische mensen. Een moeilijke opgave in een tijd waarin de jongere generatie 

niet vaak meer kiest voor een technisch beroep. Cr8las speelt hierop in door in- en externe 

opleidingen en trainingen te verzorgen van beginners tot gevorderden in de lastechniek. Zo 

lassen ze vakwerk en vakman naadloos aan elkaar. 
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De Corona-crisis heeft uiteraard ook gevolgen voor een internationaal bedrijf als Cr8las. Projecten 

in onder andere China en Zuid Afrika staan nu on hold. Gelukkig zijn er voldoende werkzaamheden 

bij vaste opdrachtgevers en in de 3000 m2 grote werkplaats aan de Macroweg. Het bedrijf is altijd 

in beweging. Op dit moment worden er 2 nieuwe producten ontwikkeld die de markt op zullen gaan 

en waarmee ze zich verder zullen onderscheiden.  

 

      Bastian Bouwsema                Coen Litjens    Ruud Custers 

 

 

 

Cr8las is een Oostrums bedrijf. Het draagt onze 

voetbalclub SV Oostrum een warm hart toe en is sinds 3 

jaar mede-hoofdsponsor van de volledige jeugdafdeling. 

Menige schoolklas van de Meulebeek ging al eens een 

kijkje nemen bij het bedrijf, eerst in Oostrum aan de 

Stationsweg en later in Venray aan de Macroweg. Ook 

hebben ze mee gedaan aan de Roeffeldag voor kinderen 

van de basisscholen in Venray en staan ze op de 

beursvloer bij Kies Techniek. Ze hopen kinderen te 

enthousiasmeren voor een baan in de techniek want 

daar zijn in de toekomst nog veel handen nodig. 

Hiermee hebben we jullie een kleine inkijk gegeven in ons bedrijf. Strong Worldwide is ons 

credo. We houden van een uitdaging en met een (inter)nationale klantenkring in de automotive, 

voedings-, turbine- en bouwindustrie is Cr8las Groep klaar voor de toekomst ! 
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‘k HEB M’N HART VERPAND …. AAN GRIEKENLAND! 

Deze zomer trok ik met mijn gezin naar Griekenland. De reis was vorig jaar al geboekt en natuurlijk 

maakte Corona het vertrek onzeker. Maar uiteindelijk konden we gaan en zijn we ook gegaan. Het 

was gelukkig prima te doen! Het mondkapje in het vliegtuig en ter plekke wanneer je een winkeltje of 

supermarkt in ging, was voor ons een kleine moeite. En wat fijn dat we gegaan zijn, want wat is 

Griekenland toch een heerlijk vakantieland. U bent er nog nooit geweest? Het is wat Europa betreft 

mijn favoriete vakantieland bij uitstek.  

Mijn liefde voor het land begon toen ik 18 was en op de Cycladen ging islandhoppen. De jaren daarna 

heb ik dikwijls en maandenlang in Griekenland vertoefd. Van begin tot einde zomerseizoen was ik op 

diverse eilanden te vinden: Rhodos, Skiathos, Thassos, Lesbos en nog veel meer. Wat een tijd! Er 

werd gewerkt maar er werd ook gefeest. Menigmaal heb ik na een avondje stappen de zon op zien 

komen. En natuurlijk ook mijn hart verloren aan een Griekse Adonis. Uiteindelijk zag ik mezelf toch 

niet oud worden in Griekenland, heb ik me in Nederland gesetteld en ben ik andere landen gaan 

verkennen. Met name buiten Europa, ook dat was bepaald niet verkeerd. Tussendoor toch weer een 

keer 2 weken Griekenland, nu met mijn Oostrumse Adonis, die er zelf nog nooit geweest was. Chios 

was toen de bestemming. En wat bleek, ook hij was direct aan het land verkocht. De mooie baaitjes 

met helder zeewater, de sfeervolle dorpjes, de pittoreske haventjes, de authentieke taverna’s, het 

heerlijke eten, de prachtige zonsondergangen, de vriendelijke bevolking, ga zo maar door. Ja, het 

klinkt allemaal clichématig maar zo is het er toch echt.  

Tien jaar later gingen we voor het eerst met onze kinderen voor een kort verblijf naar Corfu. We zijn 

geen gezin dat de hele dag aan het zwembad ligt, zouden we ons daar wel vermaken? En of, ook met 

kinderen bleek Griekenland heerlijk! En wat een leuke verrassing voor de lokale bevolking én mezelf 

dat ik het Grieks dat ik destijds geleerd had, nog niet was verleerd. Zo’n babbeltje in het Grieks opent 

toch deuren.   
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Met die goede ervaring in ons achterhoofd boekten we voor dit jaar 2 weken Kreta. Jaren geleden 

verbleef ik daar een tijdje in Malia, een echte partyzone. Nu hadden we bewust 2 rustige stekken 

uitgezocht en verbleven we een week aan de zuidkust en een week aan de noordkust. Ik kan u 

verzekeren, het was geen straf. Met de huurauto hebben we het eiland verkend. Zo reden we naar 

Matala waar in de jaren 70 de hippies in grotten huisden, naar het dorpje Agia Galini dat prachtig 

tegen een heuvel is gebouwd, we gingen op ezelsafari, hebben op zee gevist, liepen met z’n vieren 

door de Imbros-kloof, bezochten een aquapark en een voetbalmuseumpje. Zo’n groter eiland biedt 

de kids veel vertier. 

 

 

En wat is in al die jaren Griekenland toch nauwelijks veranderd. Of dit positief is voor de Grieken zelf 

weet ik niet, maar voor mij persoonlijk in elk geval wel. Ja, je kunt er nu ook contactloos betalen en 

er is 4G maar wat die typisch Griekse sfeer betreft .... Nog steeds drinken de mannen hun koffie op 

het dorpsplein, zie je oudere weduwes in zwart gekleed door de wit gekalkte steegjes lopen, kun je er 

in taverna’s met blauwe houten stoeltjes eten en komen de katten bij je tafeltje om een hapje 

bedelen. Ik hoop dat er snel een einde komt aan het Corona-tijdperk, we ons allemaal weer vrijer 

kunnen bewegen en ook weer volop op reis kunnen gaan. Wanneer het zo ver is, beveel ik u een 

reisje naar het mij zo geliefde Griekenland zeker aan! 

Een dorpsgenoot 
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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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SVO   VOETBAL 
 

Jeugd    
    
Uitslagen    

 

zaterdag 12 september 2020    

Wittenhorst JO19-3 S.V. Oostrum JO19-1 0-4  

ST Sporting S.T./SVEB JO17-2 S.V. Oostrum JO17-1G 1-2  

S.V. Oostrum JO15-1 Hegelsom JO15-1G 1-3  

Someren JO15-5G S.V. Oostrum JO15-2G 4-0  

S.V. Oostrum JO13-1G V.V. Achates JO13-1 9-1  

Blerick JO12-1 S.V. Oostrum JO12-1G 2-2  

S.V. Oostrum JO12-2G Bieslo MO12-1 18-1  

S.V. Oostrum JO12-3G SPV JO12-1G 3-3  

ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO11-1G   -  S.V. Oostrum JO11-1 3-9  

S.V. Oostrum JO11-2G Ysselsteyn JO11-2 4-8  

ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO11-3G   -  S.V. Oostrum JO11-3G 24-3  

Hegelsom JO10-1G S.V. Oostrum JO10-1 4-6 Speler van de week Julian Creemers 

S.V. Oostrum JO10-2G Volharding JO10-2G 7-3  

S.V. Oostrum JO9-1 SV Venray JO9-3 10-2  

Sportclub Irene JO9-2 S.V. Oostrum JO9-2G 4-6  

S.V. Oostrum JO8-1 FCV-Venlo JO8-1 0-24  

S.V. Oostrum JO8-2G   -   ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO8-1G 5-2 Speler van de week Simon Rouwette 

S.V. Oostrum JO8-3G Blerick JO8-1 6-2 Speler van de week Iefke Walter 

    

Programma    

 

zaterdag 19 september 2020 
 

 

 

ST DEV-Arcen/RKDSO JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 14:30  

S.V. Oostrum JO17-1G ST Panningen/Egchel JO17-2 15:00  

S.V. Oostrum JO15-1 ST SV United/BVV'27 JO15-1 14:00  

SIOL JO15-2 S.V. Oostrum JO15-2G 12:30  

SES JO13-1 S.V. Oostrum JO13-1G 11:30  

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

VCH JO12-1G S.V. Oostrum JO12-2G 11:30  

ZSV JO12-3G S.V. Oostrum JO12-3G 11:45  

S.V. Oostrum JO11-1 Leunen JO11-1G 09:00  

Baarlo JO11-2G S.V. Oostrum JO11-2G 10:30  

S.V. Oostrum JO11-3G V.V. Achates JO11-2 11:30  

S.V. Oostrum JO10-1 SV Venray JO10-3G 09:00  

Leunen JO10-2G S.V. Oostrum JO10-2G 09:15  

S.V. Oostrum JO9-1 Venlosche Boys JO9-2 11:30  

Venlosche Boys JO9-3 S.V. Oostrum JO9-2G 09:00  

S.V. Oostrum JO8-1 S.V. Oostrum JO8-3G 11:30  

S.V. Oostrum JO8-2G Venlosche Boys JO8-1 09:00  

S.V. Oostrum JO8-3G Blerick JO8-1 11:30  
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De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Kerstboom gevraagd!
Kerstmis lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn al begonnen. Natuurlijk willen we ook dit jaar weer 
een mooie kerstboom op het dorpsplein zetten. Vijf tot zes meter hoog zou mooi zijn. Heb je een kerstboom 
die we mogen gebruiken (of weet je iemand die we dat zouden kunnen vragen?), neem dan contact op met 
Leo Lenssen (06-20151241 / lenssenleo@hotmail.com).

Inloopavonden bij dorpsraadvergaderingen
De dorpsraad houdt een paar keer per jaar een openbare vergadering of een themabijeenkomst. De andere 
maandelijkse vergaderingen zjin intern. Om het makkelijker te maken om tussentijds suggesties te doen en 
mee te praten, kregen we het voorstel om inloopavonden te houden. Een prima idee! Vanaf volgend jaar kan 
iedereen langskomen die iets te melden of te vragen heeft. Om te beginnen als proef, in januari en april, 
voorafgaand aan de vergadering tussen 19:30 en 20:00. Er zijn dan minimaal twee leden van de dorpsraad 
aanwezig. De precieze data laten we nog weten.

Jan-Willem Bruijsten interimvoorzitter
De dorpsraad is nog steeds op zoek naar een voorzitter, maar totdat die is gevonden, is Jan-Willem Bruijsten 
bereid om als interim-voorzitter te fungeren.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

  www.dorpsraadoostrum.nl | info@dorpsraadoostrum.nl | 06-20966576 | Ghunenbeek 23, 5807 CE Oostrum   

Senioren 
    

Uitslagen  
 

 

 

zaterdag 12 september 2020 
 

 

 

S.V. Oostrum Vet. V.V America Vet. 5-0  

zondag 13 september 2020  
 

 

S.V. Lottum 1 S.V. Oostrum 1 1-4  

S.V. Oostrum 2 Boekel Sport 4 1-2  

S.V. Oostrum 3 DEV Arcen 3 6-2  

SVS 2 S.V. Oostrum 4 2-2  

Volharding VR1 S.V. Oostrum VR1 3-1  

  
 

 

Programma  
 

 

 

zaterdag 19 september 2020 
 

 

 

H.B.S.V Vet. S.V. Oostrum Vet. 17.00  

zondag 20 september 2020  
 

 

VIOS'38 S.V. Oostrum 14:30  

S.V. Oostrum 2 Grashoek 2 12:30  

EWC'46 2    11:30  

S.V. Oostrum 4 Hegelsom 3 10:00  

Baarlo VR2 S.V. Oostrum VR1 10:00  
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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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