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OOK DE OW! ONTVANGEN?

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

Met deze week:

- De Meulebeek Schrijft

- Een nieuwe voorstelronde van de dorpsraad

- De jongeren in ‘Ons Oostrum’

- Colmn: AN DER SCHÖNEN BLAUEN DONAU

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  3 Okt 09.00 - 12.00
                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

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

30 sept.17.00u.  Leerlingen slagwerk

 19.00u. Repe� � e Hit-it

 20.00u. Repe� � e slagwerkgroep

Agenda

3 okt. Inzamelen oud papier

17 okt.  Inzamelen oud papier
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Zondag 27 sept. 9.30 uur: Hoogmis (pater Ruud Willemsen) (orgelspel)  

 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 

 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.

Dinsdag 29 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    

  

LEES OW! OOK DIGITAAL EN IN KLEUR 

Wist u dat u OW! ook digitaal – en in kleur - kunt lezen? Voor de digitale versie 

moet u op OW! geabonneerd zijn. Wekelijks ontvangt u dan de digitale versie per 

e-mail en de fysieke versie in de bus. Aanmelden kunt u zich via:  

http://eepurl.com/73Tmr 
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Met Rabo ClubSupport investeert de Rabobank in de samenleving                                                     
door clubs en verenigingen te ondersteunen. 

 

KBO Oostrum doet dit jaar               
ook weer mee. 

 

Mogen wij op u rekenen ?   

Elke stem is geld waard 
                                

De stemperiode loopt van 5 tot en met 25 oktober 2020 
 
Rabobank-leden beslissen mee over welke initiatieven uit het club- en verenigingsleven                                                                  
de steun van de bank verdienen. 
 
Stemmen verloopt dit jaar via de Rabo-app of Rabo internetbankkieren. 
 
Dank u wel! 
 
 

 

 

 

Indien de situatie het toelaat willen wij onze jaarvergadering houden op dinsdag 3 november. 

Het kan helaas niet zoals we het ons hadden voorgesteld, een feestelijke jaarvergadering zal nog even moeten wachten. 

In de zaal is slechts plaats voor 50 personen, (inclusief bestuur) 

Daarom zullen we dan ook moeten werken met aanmelding via invulstrookje. 

De stukken zullen t.z.t. via mail verstuurd worden, 

 

 

 

 

 

 
 

Onze Kerstviering 8 december in de “Oesterham” gaat helaas ook niet door. 

Wij hopen u op een andere manier toch een Kerstgevoel te “ bezorgen” 
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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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Verticaal: 

1. Lage mannenstem 

2. Televisiezender 

3. Aardappelen oogsten 

4. Kenbaar maken 

5. Het binnenste 

6. Omroep 

7. Echter 

9. Scheepseigenaar 

13. Persoonlijk voornaamwoord 

14. Toneeltoerusting 

15. Spits toelopende zuil 

16. Dier voor de voorttelling    

bestemd. 

18. Hoofdstad van Canada 

19. Hoofdstad van Senegal 

20. Godin 

22. Ofschoon 

23. Inwendig orgaan 

26. Kraan 

27. Naschoolse opvang (afk.) 

 

Horizontaal: 

2. Ruw en onverbloemd 

4. Dreumes 

8. Rivier in Italië 

10. Worm 

11. Mijn heer (Spaans) 

12. Plaats uit de Griekse 

oudheid 

14. Houtsoort 

15. Repeteren 

17. Wel 

18. Regelmaat 

19. In elkaar 

20. Knieling 

21. Klimwerktuig 

24. Heldendicht 

25. Opperduivel 

28. Mineraal 

29. Afkerig 

30. Lotsbepaling 

31. Vruchtennat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPUUZZZZEELL  
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PPUUZZZZEELL  

 
Zoek- en opdrachtenspeurtocht voor gezinnen 
 

 

 

Met inachtneming van de Coronamaatregelen organiseert IVN Geysteren-Venray op zondag 27september een zoek- 

en opdrachtenspeurtocht voor gezinnen. Deze speurtocht start tussen 9:30 en 10:30 uur op de parkeerplaats bij de 

jachthaven in Wanssum (te bereiken door in het centrum van Wanssum de weg richting Geijsteren te nemen). 

Deelname is gratis. Aanmelden is niet nodig voor deze gezinsspeurtocht. IVN Geysteren-Venray gaat ervan uit dat 

deelnemers eigen verantwoordelijkheid tonen tijdens de wandeling en zo nodig de gepaste afstand in acht nemen. 

 

Met de (groot)ouders gaan de kinderen op pad om het nieuw ontwikkelde gebied in en rond Wanssum te ontdekken.                                             
De tocht duurt ongeveer twee uur en foto’s en opdrachten wijzen de weg. De paden zijn goed begaanbaar en dus ook 
geschikt voor buggy’s en dergelijke.  
 

Het is bijna niet voor te stellen, maar in 1995 stond het water in Wanssum zo hoog dat er geen auto of fietser meer 
doorheen kon. De Maas was overstroomd, het hele centrum stond onder water en zelfs het kerkhof stond helemaal 
blank. Dit mocht nooit meer gebeuren. Knappe koppen gingen aan het werk en bedachten grootse plannen.                                 
Ze noemden dit het project Ooijen-Wanssum. 
 
Voor het centrum van Wanssum had dit grote gevolgen. Twee jaar lang was het een grote bouwput. Maar de resultaten 
mogen er zijn: het oude gemeentehuis en het tankstation verdwenen; een nieuwe rondweg werd aangelegd; er kwam 
een nieuwe brug over de haven; ook is er aan de natuur gedacht. Bij de nieuwe brug is er in het Broek een mooi stukje 
natuur ontstaan met water, bruggetje en stapstenen. Een speelparadijs voor kinderen. 
 
 

Dagtocht Connecterra 
 

Met inachtneming van de Coronamaatregelen organiseert IVN Geysteren-Venray op zondag 4 oktober een dagtocht 

naar Connecterra (Nationaal Park Hoge Kempen) in België. Vertrek is om 8:30 vanaf parkeerplaats van de Gamma, 

Plataanstraat 17 in Venray, voor degene(n) die wil(len) carpoolen 

Maximaal 20 deelnemers. Kosten voor deze activiteit bedragen € 10 pp (exclusief lunch en consumpties).                

Aanmelden voor 30 september via het secretariaat: schaekens@ziggo.nl De aanmelding is pas definitief als de 

bijdrage is overgemaakt op rekening NL 36 RABO 0156320339 tnv IVN Geysteren-Venray ovv ‘Dagactiviteit 4 oktober’. 

Let op: het dragen van een mondkapje is op enkele plaatsen verplicht.                                                                                                    

Zie voor nadere informatie de website van www.IVN-Geysteren-Venray.nl. 

 

In de ochtend bezoeken de deelnemers het Thorpark in Genk. Dit Thorpark is een gebied van 10 km2 achter een 
voormalige mijn. Men vindt hier alles wat de Hoge Kempen te bieden heeft: mijnsteenbergen te midden van heide, 
dennenbossen, een mooie beekvallei, jeneverbessen en landduinen.                                                                                                   
Daarnaast herbergt het gebied enkele opvallende gebouwen zoals de steenkoolmijn van Waterschei (Thor Central),                    
die dienst doet als evenementencentrum en als bedrijven en wetenschapspark.                                                                                                                                                                               
Deze activiteit, onder leiding van een ranger, duurt 2 uur. 
In dezelfde omgeving of in de stad Genk, kan de lunch worden genuttigd.  
 
Na de lunch rijden de deelnemers naar Maasmechelen (circa 20 minuten), waar we, ook onder leiding van een ranger, 
de Ecotron bezoeken. Dit is een unieke, hoogtechnologische onderzoeksinstallatie waarin onderzoekers van de UHasselt 
de effecten van klimaatverandering op de biodiversiteit bestuderen. 
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Relatieworkshop ‘Houd me vast’ in Beesel

‘Houd me vast’ is dé tweedaagse workshop om de partnerrelatie te verbeteren.

Aan de hand van filmpjes en oefeningen gaan jullie met elkaar in gesprek over jullie 

relatie. Deze gesprekken gaan over emotionele verbinding en vertrouwen. Jullie leren van elkaar wat jullie belangrijk 

vinden, waar jullie van dromen, waarom soms onverklaarbare ruzies ontstaan en hoe jullie hier weer uit kunnen komen. 

In twee dagen worden jullie hierin stapsgewijs begeleid door de trainers die jullie uitdagende oefeningen geven en de 

ruimte hier met z’n tweeën over in gesprek te gaan.

De workshop is een aanrader voor paren die in hun relatie willen investeren en is gebaseerd op het boek ‘Houd me vast 

– Zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie’ van dr. Sue Johnson.

De workshop ‘Houd me vast’ wordt groepsgewijs aangeboden, maar is géén groepstraining. Jullie gaan als stel samen 

aan de slag. Met de andere deelnemende stellen (minimaal vier, maximaal zes) kunnen jullie gedachten en ervaringen 

uitwisselen.

Houd me vast is geschikt voor ieder volwassen stel. De duur van de relatie – kort of lang – speelt geen rol.

Voor wie: Stellen met beginnende relatieproblemen die in hun relatie willen investeren uit de gemeente Venray,                  

Horst aan de Maas, Beesel, Bergen en Mook en Middelaar.

Wat: Tweedaagse relatieworkshop.

Waar: Beesel, Zalencentrum de Schakel, Broeklaan 2 in Reuver.

Wanneer: Vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober 2020 van 9.30 tot 16.00 uur.

Aanvullende informatie

De workshop is geschikt wanneer jullie je in één of meerdere onderstaande punten herkennen:

Jullie willen meer verdieping en verbinding met elkaar

Jullie willen meer tijd nemen voor elkaar.

Jullie willen het vertrouwen in elkaar vergroten of herstellen.

Jullie willen elkaar, jullie relatie en waarom er soms ruzies zijn beter leren begrijpen.

Jullie willen het leven, jullie relatie en (voor ouders) het ouderschap samen vieren.

Wanneer is de workshop niet geschikt:

Voor stellen die al van plan zijn uit elkaar te gaan.

Wanneer er sprake is van fysiek of verbaal geweld.

Wanneer er sprake is van vreemdgaan binnen de relatie.

In dat geval is het belangrijk om eerst (in relatietherapie) te werken aan herstel van vertrouwen.

Informatie en aanmelden

Deelname is gratis.

Aanmelden kan tot 2 weken voor start workshop.

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

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

Voor uitgebreidere informatie kun je altijd contact met ons opnemen.

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/relatieworkshop-houd-me-vast-in-beesel/
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AN DER SCHÖNEN BLAUEN DONAU 
Column 

____________________________________________________________________________ 

De vakantieperiode, die dit jaar anders was dan anders, is intussen ruim voorbij. Het leven gaat 

weer gewoon, nou ja gewoon, zijn gangetje. Wat dat gangetje ook moge zijn! Wat blijft zijn de 

vakantieverhalen. Zoals dat vakantieverhaal van ons, dat wij in een ver verleden mee maakten.  

Iedereen kent natuurlijk de prachtige muziek van de Weense wals An der schönen blauen Donau 

van Johann Strauss jr. Deze wals is wereldwijd bekend. Wie kent hem niet, zou ik zeggen!  En of 

het gaat om de klassieke versie van Johann Strauss jr. of de populaire versie van Andre Rieu, 

feit is dat de klanken van deze prachtige wals maar weinig mensen onberoerd laten!  

Ik moest aan deze muziek denken toen ik onlangs, bij gebrek aan beter, bladerde in een 

plakboek van één van onze vakanties in het verleden. Het was 1994, we vierden vakantie in het 

Schwarzwald, in het zuiden van Duitsland. Om precies te zijn in Titisee, een klein plaatsje in de 

buurt van Freiburg. Tijdens die vakantie hoorden wij dat in het Schwarzwald de bron moest 

liggen van de Donau. Die grote, machtige Donau, een van de langste rivieren van Europa, die zo 

meesterlijk wordt “bezongen” in die wals door Johan Strauss jr. en door Andre Rieu! 

Het was natuurlijk meer dan logisch dat wij op zoek gingen naar die bron, naar die Donauquelle. 

Dat moesten wij zien! En na een beetje zoekwerk vonden wij inderdaad die bron iets ten 

noordwesten van Furtwangen, nabij de Katzensteig en Martinskapelle. Op een hoogte van 

ongeveer 1100 meter begint daar het riviertje de Breg, waarvan de bron algemeen als hoofdbron 

van de Donau wordt gezien. Even verderop gaat de Breg, samen met het riviertje de Brigach, als 

Donau verder: “Brigach und Breg bringen der Donau zuweg!” 

De Donau wordt in de wals “bezongen” als schön en blau. Echter, toen wij daar bij die kleine  

druppelende bron stonden, was het water allerminst schön en blau. Integendeel, het was troebel, 

bruin en groezelig! Maar je kunt er natuurlijk even goed een mooie wals op maken. Zal Johann 

Strauss destijds gedacht hebben. En hij had groot gelijk. Want een mooie wals over de Donau is 

altijd mooi, ook al is die Donau nog zo troebel, bruin en groezelig! 

Dit is zo’n vakantieverhaal, leuk om te horen misschien, maar we hoeven er helemaal niks mee! 

Tenzij uit dit verhaal een les geleerd zou kunnen worden. Dan zou dat kunnen zijn, denk ik, dat 

alles een oorsprong heeft, dat alles klein begint. Want hoe groot, hoe mooi, hoe sterk, hoe 

beroemd, hoe indrukwekkend, hoe tot de verbeelding sprekend iets ook is, alles heeft zijn kleine, 

aarzelende begin! Ook die wereldberoemde Donau van die bekende wals! 

Als we de wereld willen verbeteren, dan moeten we dus klein beginnen. Met kleine, haalbare 

verbeteringen in onze directe omgeving. Meer kunnen wij mensen in ons eentje ook niet! Maar 

dan is er wel dat kleine begin! Net zoals bij die schönen blauen Donau, die ook klein en 

aarzelend in het Schwarzwald begint, en die bovendien ook nog troebel, bruin en groezelig is!  

Ik heb de Donau nog eens opgezocht in de wereldatlas en zag dat die uitgroeit tot een grote, 

brede, machtige waterstroom, die na bijna 3000 kilometer door Centraal- en Zuidoost Europa 

uitmondt in de Zwarte Zee. Europese steden van formaat als Wenen, Bratislava en Boedapest  

liggen aan de Donau. Meer dan indrukwekkend!  En toen moest ik toch even terug denken aan  

dat kleine, aarzelende begin in het Schwarzwald, troebel, bruin en groezelig……..maar toch! 

Jos Nellen 

12



 

 

Hallo wij zijn: Pleun Schut, Jip Hoex, Pleun Kreutz en Jans Jeucken. 
Wij hebben kinderen geïnterviewd over school. Hieronder lees je de antwoorden.   
 

Groep 8: 
Waar kijk je naar uit dit schooljaar? 

Leerling 1: Naar de introductiedagen/kamp, de zomervakantie en de musical. 

Leerling 2: Naar de introductiedagen/kamp, de zomervakantie en de musical. 

Hoe vond je de start van dit schooljaar? En waarom? 

Leerling 1: Ik vind het wel leuk, want we hebben een heel leuke klas. 

Leerling 2: Leuk omdat we niks hoefden te doen.  

 

Groep 6/7: 
Waar kijk je naar uit dit schooljaar? 

Leerling 1: Zomervakantie, schoolreisje en expeditie lab.  

Leerling 2: Schoolreisje, zomervakantie. 

Hoe vond je de start van dit schooljaar? En waarom? 

Leerling 1: Saai omdat het school is en leuk om je vrienden weer te 

zien. 

Leerling 2: Goed omdat ik beter ben geworden in alles omdat ik thuis ook geleerd heb. Ik 

vond het ook leuk om kennis te maken met de juf. 

  

Groep 5/6: 
Waar kijk je naar uit dit schooljaar? 

Leerling 1: Schoolreisje en zomervakantie, omdat we dan naar groep 7 kunnen. 

Leerling 2: Zomervakantie en alle leuke uitjes. 

Hoe vond je de start van dit schooljaar? En waarom? 

Leerling 1: Ik vind het gewoon prima en ik vind het leuk om in een combinatieklas te zitten. 

Leerling 2: Soms is het leuk en we doen veel spelletjes. 

 

Groep 4: 
Waar kijk je naar uit dit schooljaar? 

Leerling 1: Vrij Kiezen en schoolreisje. 

Leerling 2: Om te tekenen en in schoolreisje. 

Hoe vond je de start van dit schooljaar? En waarom? 

Leerling 1: Goed omdat we soms spelletjes doen en heel veel op de computer doen. 

Leerling 2: Leuk omdat ik beter ben geworden in rekenen. 

 

Groep 3: 
Waar kijk je naar uit dit schooljaar? 

Leerling 1: Om met mijn vriendinnetjes te spelen en leuke spelletjes te spelen. 

Leerling 2: Ik heb zin in schoolreisje en om spelletjes te doen. 

Hoe vond je de start van dit schooljaar? En waarom? 

Leerling 1:Ik heb nieuwe vriendinnetjes gemaakt en letters geleerd. 

Leerling 2: Ik vind het leuk om letters te leren en ik heb leren schrijven. 

 

13



 
14



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    

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: Wendy Janssen.

Wat doe je in het dagelijks leven? “Ik ben 49 jaar, getrouwd met Jules Janssen 
en moeder van drie kinderen, Daan, Roos en Lotte. We hebben een bedrijf, 
Agrum, waar ik alle administratieve taken verzorg. Mijn hobby's zijn boetseren, 
werken met klei, wandelen met onze hond Joep, lekker eten, en heel veel 
gezelligheid met vrienden en vriendinnen.”

Waarom ben je bij de dorpsraad gegaan? “Ongeveer twee jaar geleden ben ik 
benaderd door Lizette Janssen, verschillende keren zelfs, of ik iets wilde 
betekenen voor de dorpsraad. Mijn eerste reactie was: dat is niets voor mij. 
Maar nu kan ik zeggen dat we met een leuke club enthousiaste mensen zijn, en 
dat er veel meer is gebeurd dan ik van tevoren had kunnen bedenken. Binnen 
het team zijn we altijd op zoek naar versterking, en nee, het hoeft echt niet veel 
tijd in beslag te nemen en ja , je kunt meer betekenen dan je zelf denkt.”

Waar houd je je zich mee bezig? “Ik richt me op de zorg en opvang in Oostrum: TBS, Dichterbij, gezinshuizen. 
Vanuit de TBS ben ik aangesloten bij de regioraad, die transparantie moet bieden over alle zaken die spelen 
rondom de TBS. Het gaat om complexe zorgvraagstukken, dus ik vind het belangrijk dat er openheid van 
zaken wordt gegeven. Zo hebben vorig jaar, tijdens een openbare thema-avond, de directeur van Dichterbij en 
een cliënt hun verhaal verteld, Aanwezigen konden vervolgens vragen stellen en hun zorgen uiten. Verder ben 
ik betrokken bij het Servicepunt, een mooi initiatief dat oud en jong de kans biedt om elkaar te ontmoeten in de 
Watermolen, en via een meldpunt zijn vragen en zorgen kan uiten. Ook ben ik aanspreekpunt voor de 
werkgroep van OW, het Oostrums weekblad.”

Wil je verder nog iets kwijt? “Ik hoop dat iedereen die vragen of suggesties heeft me weet te vinden! Tot slot is 
mijn wens voor Oostrum dat het een dorp is waarin mensen zich vrij en veilig voelen, kunnen genieten in een 
mooie groene omgeving, met een mooi dorpsplein als centraal punt.”
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WIE KOMT OW! VERSTERKEN? 
De werkgroep OW! is op zoek naar dorpsgenoten die het leuk vinden om als vrijwilliger een steentje aan het 
weekblad bij te dragen. Dit kan door (samen met iemand) beheerder te worden van een vaste rubriek of door 
nu en dan voor het weekblad te schrijven. Vaste rubrieken volgen elkaar eens in de zoveel weken op, dit geeft 
dus wat tijd en vrijheid. Ook zijn nieuwe ideeën voor artikelen en rubrieken uiteraard van harte welkom!   

Ow! is er voor en door Oostrum! Wie komt onze werkgroep versterken? Stuur een e-mail naar: 
werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

 

 

 

 

OPLOSSING VAN DE PUZZEL: 
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SVO   VOETBAL 
 

Jeugd   

   

Uitslagen   
 

zaterdag 19 september 2020   

ST DEV-Arcen/RKDSO JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 2-0 

S.V. Oostrum JO17-1G ST Panningen/Egchel JO17-2 0-4 

SIOL JO15-2 S.V. Oostrum JO15-2G 0-3 

SES JO13-1 S.V. Oostrum JO13-1G 1-1 

S.V. Oostrum JO12-1G Montagnards JO12-1G 2-10 

VCH JO12-1G S.V. Oostrum JO12-2G 5-10 

ZSV JO12-3G S.V. Oostrum JO12-3G 4-5 

S.V. Oostrum JO11-1 Leunen JO11-1G 9-2 

Baarlo JO11-2G S.V. Oostrum JO11-2G 6-4 

S.V. Oostrum JO11-3G V.V. Achates JO11-2 2-9 

 

Programma   
 

zaterdag 26 september 2020   

S.V. Oostrum JO19-1 RKMSV JO19-1 15:00 

SV Venray JO17-6 S.V. Oostrum JO17-1G 14:00 

S.V. Oostrum JO15-2G DSV JO15-2 14:00 

S.V. Oostrum JO13-1G SJVV JO13-1G 10:00 

Wittenhorst JO12-1 S.V. Oostrum JO12-1G 09:45 

S.V. Oostrum JO12-2G H.B.S.V. JO12-2G 09:00 

Ysselsteyn JO11-1 S.V. Oostrum JO11-1 11:00 

S.V. Oostrum JO11-2G ZSV JO11-4G 09:00 

Gemert JO11-5 S.V. Oostrum JO11-3G 08:30 

Deurne JO10-2 S.V. Oostrum JO10-1 10:00 

S.V. Oostrum JO10-2G Stormvogels'28 JO10-1 09:00 

ST America/Meterik JO9-1 S.V. Oostrum JO9-1 09:30 

S.V. Oostrum JO9-2G DES Swalmen JO9-2 11:30 

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

IVO JO8-1 S.V. Oostrum JO8-2G 09:30 

S.V. Oostrum JO8-3G MVC'19 JO8-1 11:30 

   

Senioren   
   
Uitslagen   
 

zaterdag 19 september 2020   

H.B.S.V Vet. S.V. Oostrum Vet. 1-2 

zondag 20 september 2020   

VIOS'38 S.V. Oostrum 0-2 

S.V. Oostrum 2 Grashoek 2 3-3 

EWC'46 2 S.V. Oostrum 3 afgelast 

S.V. Oostrum 4 Hegelsom 3 1-4 

Baarlo VR2 S.V. Oostrum VR1 4-0 

 

Programma   

 

zaterdag 26 september 2020   

S.V. Oostrum Vet. S.V. Lottum Vet. 17.00 

zondag 27 september 2020   

S.V. Oostrum Montagnards 14:30 

BEVO 2 S.V. Oostrum 2 11:00 

S.V. Oostrum 3 Olympia'18 4 10:30 

SV United 5 S.V. Oostrum 4 10:00 

S.V. Oostrum VR1 GFC'33 VR1 11:30 17
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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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