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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:

- Harry Holtackers in ‘De vrijwilliger’

- Een heerlijk nieuw recept

- De jongeren in ‘Ons Oostrum’

- Weet u wat een zwámbòks is?

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

  

  3 okt. 09.00u. Inzamelen oud papier

S.v.p. zelf oud papier  

                    in de container stapelen!!!!
  5 okt. 20.00u. Repe� � e orkest/ensembles 
  7 okt. 17.00u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repe� � e Hit-it
 20.00u. Repe� � e slagwerkgroep

Agenda

   17 okt.  Inzamelen oud papier
   25 okt. Allerzielenviering
   31 okt. Inzamelen oud papier
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Zondag 4 okt. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)  

 voor vrede in de wereld,

 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 

 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.

Dinsdag 6 okt. 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

ZITTING KARKLINGELS ‘ON TOUR’ 
 
Een zitting die coronaproof is. Kan dat eigenlijk? Daar hebben wij als kemmissie samen met 

het bestuur de afgelopen weken ons hoofd over gebroken. Conclusie: ja, dat kan!                    

Met creatief denken, de flexibiliteit van onze artiesten & horeca en uiteraard een ton 
wilskracht kunnen we een hele mooie alternatieve zitting voor onze leden organiseren.           

En daar zijn we trots op!  
 

Onze zitting gaat dit jaar ‘on tour’! De artiesten reizen langs verschillende locaties in 
Oostrum waar jullie als publiek in een veilige omgeving een gezellige avond kunnen beleven. 

Anders dan anders? Zeker! Maar deze speciale editie van de zitting wil je echt niet missen! 

 
Deze speciale editie vindt – zoals jullie van ons gewend zijn – plaats op vrijdag 20 en zaterdag 21 november 2020.          

Het aantal beschikbare plekken zal beperkter zijn vanwege de maatregelen. Zorg dus dat je er snel bij bent! 
 

Op de website van de Karklingels www.karklingels.nl kun je je als lid vanaf zaterdag 3 oktober 10.00 uur opgeven 

voor deze bijzondere avond. Volgens de huidige maatregelen mag je met maximaal 4 personen aan een tafel zitten.     
Bij opgave kun je je tafelgenoten meteen aanmelden. Kom je alleen of met zijn tweeën? Ook hiervoor hebben we plek. 

Vrijdag 16 oktober sluit de aanmeldingstermijn, zodat wij als kemmissie vanaf dat moment de indelingen definitief 
kunnen maken. 

 
Ben je nog geen lid en wil je toch genieten van deze coronaproof zitting, meld je dan als lid aan via onze site 

www.karklingels.nl. 

 
We hopen hiermee een mooi alternatief te bieden dit jaar! 

 

De Kemmissie Zitting & CV De Karklingels  
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Themabijeenkomst en openbare vergadering
Hierbij nodigen wij u uit voor de gecombineerde thema- en openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum. 
Een aantal organisaties, waaronder de gemeente, geven informatie over energiebesparing en duurzaamheid. 
De openbare vergadering van mei kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan, en wordt nu 
aansluitend in afgeslankte vorm gehouden.

Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 13 oktober 2020 om 19.30 uur in D’n Oesterham.  Vanwege het 
beperkte aantal plaatsen (40) moet u zich vooraf aanmelden met naam, adres en telefoonnummer op 
info@dorpsraadoostrum.nl. Bellen kan ook: 06-20966576.

Themabijeenkomst energiebesparing
U wordt van alle kanten ‘bestookt’ met 
nieuws over klimaatverandering, 
energietransitie en duurzaamheid. Soms 
misschien te veel, maar bedenk dat 
Nederland in Europa ver achterloopt op 
andere landen, bijvoorbeeld als het gaat 
om duurzame opwekking van energie. 
Deze avond houden we het onderwerp klein door te praten over Wat kunt u thuis doen om energie te 
besparen en Hoe kunnen de gemeente en andere organisaties daarbij helpen?

vanaf 19.30 Inloop met koffie
19.50 Welkom door dorpsraad (Esther de Jong) en wethouder duurzaamheid (Cor Vervoort)
20.00 Geert Geujen (gemeente Venray) stelt zich voor als aanspreekpunt energiebesparing en 

duurzaamheid voor inwoners en organisaties, en licht toe wat de gemeente allemaal doet op dit 
terrein

20.20 Mat Schatorje (bureau Energieregisseurs) vertelt over de energie- / duurzaamheidsscan, het 
voucher energieadvies, de opzet van warmtescans dit najaar, maatwerkadvies en energielabels 
van woningen

20.45 André Langemeijer (Volta Limburg) vertelt hoe een energiebesparingsadvies er bij hen uit ziet en 
hoe zij woningeigenaren bij de uitvoering van maatregelen begeleiden

21.10 Afsluiting themabijeenkomst (Geert Geujen)
koffiepauze, thematafels met folders staan in gang richting uitgang

Agenda openbare vergadering
1. Opening (21.20, Esther de Jong)
2. Vaststelling van de agenda
3. Bestuurswisselingen
4. Notulen vergadering 8 oktober 2019
5. Overzicht activiteiten 2019
6. Financieel jaarverslag
7. Stand van zaken en mededelingen

8. Rondvraag. 
Hebt u ook een punt in te brengen of om op de agenda te zetten, mail ons gerust: 
info@dorpsraadoostrum.nl

9. Sluiting (22.00)

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

De vrijwilliger waar dit artikel over gaat is Harrie Holtackers. Voor veel mensen heel bekend maar voor 
degenen die hem niet kennen stellen we hem hier even kort voor.

Harrie is geboren op 9 januari 1940 en heeft dus dit jaar de mooie leeftijd van 80 jaar mogen bereiken. Hij 
is geboren en getogen in Leunen. Toen hij ging trouwen met Mia gingen ze samen op zoek naar een huis. 
Ze vonden een mooi huis in Oostrum aan de Westerthienweg waar ze ongeveer 40 jaar gewoond hebben. 
Toen er een aantal jaren geleden patiowoningen gebouwd werden aan het Gevlecht in Oostrum zijn Harrie 
en Mia daar gaan wonen. Hier wonen ze nog steeds met veel plezier

Door de corona-crisis interviewen we Harrie via de telefoon. Hij vertelt heel enthousiast over zijn 
vrijwilligerswerk.

Op het moment is Harrie volop actief bij de schoffelploeg van de kerk en het kerkhof maar ook in de buurt 
houdt hij de plantsoentjes vaak bij.

Wat houdt het vrijwilligerswerk bij de kerk en het kerkhof in?
Met een groep van 5 a 6 mannen houden ze het groen bij het kerkhof en de kerk bij. In de drukke tijd is dat 
1 keer in de week op dinsdag. Ze schoffelen en snoeien en drinken tussendoor een lekker kopje koffie in de 
kelder van de kerk. Vaak sluit meneer pastoor ook nog even aan. Het is fijn en gezellig om samen aan het 
werk te zijn voor het dorp.

Harrie is nu als vrijwilliger actief bij schoffelploeg maar heeft al een hele serie van vrijwilligersactiviteiten op 
zijn naam staan.
Wat heeft hij zoal gedaan:
-Een jaartje of 30 vrijwilliger bij de fietsvierdaagse waar hij bezig was met het uitzetten van routes
-10 jaar voorzitter van de dorpsraad
-5 jaar voorzitter van het dorpsradenoverleg van de gezamenlijke kerkdorpen
-12 jaar voorzitter van de KBO Oostrum
-Vice voorzitter van de seniorenraad KBO Venray

Dé

Vrijwilliger

Een eenduidige definitie van 'vrijwilliger' is er niet. Erg? Nee hoor. 

In de rubriek ‘Dé vrijwilliger’ komen vrijwilligers  aan het woord die

 wel allemaal iets gemeen hebben.  Ze zetten zich belangeloos in 

voor onze gemeenschap. Daar heb je geen definitie voor nodig. 

Het vrijwilligerswerk is Harrie dus op het lijf geschreven, hij heeft 
dan ook niet voor niets een koninklijke onderscheiding ontvangen en 
een waarderingspenning van de gemeente Venray. Ook de orde van 
verdiensten van de Karklingels heeft Harrie mogen ontvangen.

Harrie gaat voorlopig nog mooi even door met zijn vrijwilligerswerk bij 
de schoffelploeg. Hij heeft zelfs nog een nieuwe activiteit gevonden. 
Hij fietst op een duofiets door de gemeente Venray met mensen die 
alleen niet kunnen gaan fietsen. Harrie vindt het heel normaal om 
vrijwilligerswerk te doen.

De drie zonen van Harrie en Mia die ook in Oostrum wonen met hun 
gezinnen zijn ook actief als vrijwilliger. De appel valt dus duidelijk niet 
ver van de boom
8
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Een kindje erbij, wat betekent dit voor jou en mij?

Op donderdag 5 november organiseert Synthese in samenwerking met Gezinscoach Venray                                                                             

de themabijeenkomst ‘Een kindje erbij, wat betekent dit voor jou en mij?’

Een kindje krijgen is iets heel bijzonders. Misschien is het wel het mooiste wat je ooit mee maakt. Het brengt ook 

veranderingen met zich mee en kan dus ook best spannend zijn. Opeens ben je naast partners van elkaar ook ouders!

De themabijeenkomst staat in het teken van de vraag hoe jullie het leuk houden samen.

Voor meer informatie en aanmelden bezoek onze website www.synthese.nl, via het kopje aanbod & inschrijving kun je je 

gelijk aanmelden. Aanmelden kan tot 26 oktober 2020.

Zien we jullie 5 november?

Tijdens de avond houden we rekening met de richtlijnen vanuit het rivm.

 

0636551353 

 

 

 

Elk jaar worden zo’n 100.000 stellen voor het eerst ouders.  
Heel bijzonder en spannend! Misschien zijn jullie kort geleden ook 
ouders geworden en genieten nu van jullie kleine wondertje.  
Of misschien zijn jullie al wat langer ouders en is jullie peuter volop de 
wereld aan het ontdekken.   

Van partners naar ouders 
De komst van een kindje brengt veranderingen met zich mee. 
Wat betekent deze (nieuwe) fase voor jullie?  
Hoe doen jullie het samen?  
Wat vinden jullie belangrijk?  
En hoe zorg je er voor dat jullie het samen leuk houden? 

Tijdens de workshop willen we graag met jullie stil staan bij deze vragen. 

Wie: Ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
Wanneer: donderdagavond 5 november 2020 van 19.30 tot 21.30 uur  
(inloop vanaf 19.15 uur). 
Waar: Springplank, Beukenlaan 4 in Venray. 

 

Workshop ‘Een kindje erbij, wat 

betekent dit voor jou en mij?’ 

 

Aanmelden kan tot 26 oktober 2020 via de 

website van Synthese, www.synthese.nl  

via het kopje aanbod & inschrijving. 

Meer informatie: 

info@synthese.nl / 0478 517300 
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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    

Als je ouder wordt, verandert je situatie. 55+'ers kunnen behoefte 

hebben aan nieuwe manieren om grip te houden op hun leven en 

om hun leven een beetje meer glans te geven.

Met de cursus GRIP&GLANS bieden we ondersteuning in het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om je tijd prettiger in 

te vullen en in het aanleren van vaardigheden om zelf actief bij te dragen aan de glans van je eigen leven.

Voor wie is de cursus bedoeld?

Je bent 55 jaar of ouder. Als je verder één of meerdere van de volgende stellingen met ‘ja’ beantwoordt, dan is de 

GRIP& GLANS groepscursus heel geschikt voor jou.

• Ik mis soms mensen en gezelligheid om me heen: ja/nee

• Mijn kennissenkring kan wel wat uitgebreider: ja/nee

• Ik vind dat ik te weinig leuke bezigheden heb: ja/nee

• Ik wil wel iets ondernemen, maar ik stel het steeds uit: ja/nee

Concrete onderwerpen zijn:

• positief zijn en blijven;

• initiatief nemen en zelfvertrouwen opbouwen;

• samen met anderen zijn en vriendschap;

• doelen stellen en bereiken;

• persoonlijke sterke punten ontdekken en uitbouwen;

• de positieve kanten van het alleen zijn, dan wel samenzijn, ervaren.

De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur. Inclusief pauze en voor thee en koffie wordt gezorgd. 

De groep bestaat uit ongeveer tien personen en wordt begeleid door twee ervaren GRIP&GLANS-docenten. De cursus 

biedt ruimte om ervaringen uit te wisselen en vaardigheden te oefenen. Bij de cursus hoort een werkmap.

Voor wie: inwoners van 55+ uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel, Bergen en Mook en Middelaar.

Wat: groepscursus GRIP&GLANS.
Waar: Synthese Horst, Bemmelstraat 2

Wanneer: maandag 26 oktober, 2, 9, 16, 23 en 30 november 2020 van 15.00 tot 17.30 uur.

Informatie en aanmelden
Aanmelden kan tot 2 weken voor start cursus.

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

Na 3 maanden is een terugkom-bijeenkomst.

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 naar het (nieuws)bericht op onze website:
https://synthese.nl/activiteiten/groepscursus-gripglans-in-venray-een-cursus-voor-55ers/
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    Seniorencirkel Venray 
 

 
In navolging op de buurtcirkels, komt er in het najaar in Venray een seniorencirkel.  
Bij een buurtcirkel leren mensen hun eigen mogelijkheden (ver)kennen en die vervolgens met voldoende 
zelfvertrouwen in te zetten. Iedere deelnemer zet zijn eigen talenten in voor anderen en vraagt om hulp wanneer zaken 
niet zelfstandig lukken. De seniorencirkel werkt vanuit hetzelfde principe, echter voor een senioren groep inwoners.  
 
Een seniorencirkel is een groep van 9 tot 12 mensen die bij elkaar in de buurt wonen. Door u bij de seniorencirkel aan te 
sluiten, leert u nieuwe buurtgenoten kennen. Samen kunt u leuke dingen doen. Fijn, zeker als u zich af en toe eenzaam 
voelt. Ook kunt u bij elkaar terecht als u hulp nodig heeft. U zet daarvoor eigen talenten en vaardigheden in. Want 
iedereen is wel ergens goed in. Zo helpt u elkaar. Een vrijwilliger ondersteunt de seniorencirkel en helpt bij de 
onderlinge samenwerking. Daarnaast is er een seniorencirkelcoach, een professional die de seniorencirkel vanaf de 
zijlijn volgt. Kom je er samen niet uit, dan kunt u bij de coach terecht.  
 
Informatiebijeenkomst voor (potentiële) deelnemers  
Zou u graag af en toe wat leuks gaan doen met andere mensen uit de buurt?  
Kunt u soms wel een beetje hulp gebruiken?  
En wilt u zelf ook iets voor een ander betekenen?  
Kom op dinsdag 13 oktober 2020 van 12:30 tot 14:30 uur vrijblijvend naar de bijeenkomst in wijkcentrum Brukske voor 
meer informatie en om vragen te stellen.  
U kunt zich aanmelden via l.willemssen@synthese.nl of bellen naar 06 40905020.  
  
Informatiebijeenkomst voor partners of verwijzers  
Komt u als professional of vrijwilliger geregeld in aanmerking met senioren voor wie dit mogelijk interessant zou zijn en 
bent u benieuwd naar wat het precies inhoudt?  
Op dinsdag 29 september organiseren we een informatiebijeenkomst voor professionals en vrijwilligers                                    
van 12:30 tot 14:30 uur.  
U kunt zich aanmelden via l.willemssen@synthese.nl of bellen naar 06 40905020.  
 
Het project Buurtcirkel Venray wordt uitgevoerd door: Gemeente Venray, MEE, Synthese.                                                              
Meer informatie over de buurtcirkel algemeen kunt u vinden op www.buurtcirkel.nl 
 
Hierbij een link naar het (nieuws)bericht op onze website: 
https://synthese.nl/nieuws/seniorencirkel-venray/ 
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HET GEZAMELIJKE ZONNEPANELEN ENERGIEPROJECT GAAT DEFENITIEF VAN START 

 

Geen zonnepanelen op uw eigen dak, mar via een gezamenlijk project, met panelen op het dak van het 
bedrijf Gommans en de Wit op de Voorde 26 in Oostrum. 

Dat kan voor de postcodegebieden: 5801, 5802, 5803, 5804, 5807 en 5809. (Venray, Oostrum en Leunen. 

Wilt u ook meedoen aan “groene stroom” en een jaarlijkse korting op uw energierekening? 

Laat ons via onderstaand mailadres weten als u geinteresseerd bent.                                                                                 
Wij nemen dan graag contact met u op om u te voorzien van nadere informatie. 

Email: zonnedak@beepowervenray.nl 

 

Annemarie van Kruijssen, Leunen Riny Creemers-Oudenhoven, Venray Martin Cuijpers, Oostrum 
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GGD roept op: help mee met coronabestrijding  
 

“Houd je aan de maatregelen.                                                                                                                                                                          
Ben je toch besmet, volg dan de adviezen van de GGD en informeer zelf je contacten.” 
 

Testen en bron- en contactonderzoek is van groot belang in de bestrijding van het coronavirus. Op dit moment stijgt 

het aantal besmettingen in Noord- en Midden Limburg snel. Deze ontwikkelingen maakt, dat we het testen en 

traceren nog efficiënter moeten doen, zodat we bij iedereen die besmet is bron- en contactonderzoek kunnen 

uitvoeren. Daarom gaat GGD Limburg-Noord over op risicogestuurd bron- en contactonderzoek (bco). Daarnaast 

wordt de testcapaciteit in Venlo uitgebreid van 500 naar 800 testen per dag. 

 

GGD Limburg-Noord wil zo snel mogelijk een besmet persoon en de mensen waarmee hij of zij in contact is geweest, 

identificeren en informeren. Met het aantal testen en besmettingspercentage vraagt dat de komende tijd meer 

capaciteit dan verwacht. “De cijfers in onze regio laten een verontrustende trend zien”, zegt Jaap Wijnands. Hij is als 

teamleider van Infectieziektebestrijding verantwoordelijk voor de bron- en contactonderzoeken. “We zijn volgens plan 

opgeschaald om 18 bco’s per dag te starten, maar we hebben nu al rond de 30 nieuwe besmettingen per dag waarbij 

allemaal bron- en contactonderzoek moet worden uitgevoerd. Door de samenwerking met het ervaren belteam van 

Munckhof Business Travel hebben we deze toename kunnen opvangen. Nu het aantal besmettingen echter blijft stijgen 

vragen we besmette inwoners, waar dat mogelijk is, om zelf hun contacten te informeren.”  

 

Risicogestuurd bron- en contactonderzoek 

Vanaf nu voert GGD Limburg-Noord het bron- en contactonderzoek (tijdelijk) op risicogestuurde wijze uit. Deze 

werkwijze is een efficiëntere vorm waarbij we meer verantwoordelijkheid vragen van besmette mensen om hun eigen 

omgeving te informeren. Zo spelen we tijd en capaciteit vrij om per dag meer besmette personen te bereiken en zicht te 

houden op clusters. Het resultaat blijft gelijk: het zo snel mogelijk vinden en informeren van mensen die mogelijk het 

virus kunnen verspreiden. Zo stoppen we verspreiding door deze mensen en zoeken we naar clusters die een 

verspreidingsbron kunnen zijn. 

 

Hoe werkt risicogestuurd bron- en contactonderzoek? We doen bij alle besmette mensen een bron- en 

contactonderzoek. We vragen de mensen bij wie we inschatten dat dat kan, om zelf hun contacten te informeren. 

Natuurlijk helpen we hen daarbij en zorgt de GGD ervoor dat zij over de juiste informatie beschikken om te delen met 

hun contacten. Schatten we in dat deze werkwijze een risico oplevert (vandaar de term risicogestuurd) met het oog op 

het indammen van het coronavirus, dan benadert de één van onze bron- en contactonderzoekers zelf deze contacten. 

 

Uitbreiding van testcapaciteit Limburg-Noord 

Vanaf vrijdag kunnen 800 coronatesten per dag worden onderzocht in het laboratorium van Sanquin. Tot nu toe was de 

capaciteit in Limburg-Noord slechts 500 testen per dag. De afgenomen testen worden door Sanquin binnen 24 uur 

gerapporteerd, waarbij het uitgangspunt is dat de uitslagen van de afnames in de ochtend al dezelfde dag worden 

doorgegeven door het laboratorium in Amsterdam. Daarmee wordt voorzien in de behoefte van de GGD Limburg-Noord 

om de doelgroepen met voorrang (zorg en onderwijs) snel te kunnen berichten of zij besmet zijn of niet. “Dat is te 

danken aan de ervaring van onze mensen, het landelijke logistieke netwerk, een goede IT-infrastructuur en de                      

state-of-the-art testapparaten die wij op het laboratorium gebruiken”, legt manager Anton van Weert van Sanquin uit.“  

 

 

Alleen samen 

Het motto blijft: alleen samen krijgen we corona onder controle. Nu het aantal besmettingen in onze regio stijgt vragen 

we nogmaals aan al onze inwoners: 

• Houd je aan de coronamaatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden, je handen vaak wassen en werk zoveel 

mogelijk vanuit huis. 

• Bescherm anderen: blijf huis bij klachten of als je het coronavirus hebt. 

• Help ons met het bron- en contactonderzoek en Informeer je omgeving als uit de coronatest blijkt dat je besmet 

bent. 
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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
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Beste dames,
Ook dit jaar lanceert de Rabobank weer de Rabo ClubSupport-actie.

Deze actie is bedoeld om clubs en verenigingen financieel te ondersteunen. 

Hoe werkt dat?

Dat gaat niet vanzelf! Rabo steunt actieve verenigingen met betrokken 

leden. Ieder lid bij Rabobank kan een stem uitbrengen op de vereniging van 

zijn of haar keuze. Vervolgens worden de subsidies naar rato van de 

uitgebrachte stemmen verdeeld. Dus hoe meer stemmen, hoe meer geld er 

binnenkomt. Dat wil zeggen dat de besturen van deze verenigingen hun leden moeten overtuigen om een stem uit te 

brengen. Je kunt namelijk maar één keer je stem uitbrengen, en in een huishouden zijn er al snel lidmaatschappen van 

meerdere verenigingen.

Waarom ZijActief?

Waarom zou je een stem op ZijActief Oostrum uitbrengen? Tja. Iedereen heeft 

daar weer andere redenen voor. De een kan niet zonder de gezellige avonden, de 

ander vindt er gelijkgestemden en is blij met de vele informatieve avonden. 

Voorop staat in elk geval dat ZijActief Oostrum voor een groot deel van de 

vrouwen van Oostrum niet meer weg te denken is. 

We hebben een lastige tijd achter de rug, en ook nu zijn er nog weinig 

activiteiten. Maar uit het oog is niet uit het hart, en we hopen dat we volgend jaar 

weer van start kunnen gaan met onze activiteiten. En daarvoor is uw steun, uw 

stem onontbeerlijk. 

Wat moet ik doen?

Concreet: als je lid bent van Rabobank en je wilt zorgen dat wij zo optimaal 

mogelijk profiteren van deze actie, ga dan naar www.rabo-clubsupport.nl

Van 5 oktober tot en met 25 oktober kun je daar je stem uitbrengen op Oostrum ZijActief. 

Namens het bestuur alvast hartelijk bedankt!                                                          

19



20



   
          SVO   VOETBAL

Jeugd

Uitslagen

zaterdag 26 september 2020

S.V. Oostrum JO19-1 RKMSV JO19-1 4-4

SV Venray JO17-6 S.V. Oostrum JO17-1G 4-4

S.V. Oostrum JO15-2G DSV JO15-2 2-2

S.V. Oostrum JO13-1G SJVV JO13-1G 1-2

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

Ysselsteyn JO11-1 S.V. Oostrum JO11-1 2-9

S.V. Oostrum JO11-2G ZSV JO11-4G 1-3

Gemert JO11-5 S.V. Oostrum JO11-3G 7-4

Deurne JO10-2 S.V. Oostrum JO10-1 1-5 Speler van de week Tijn Kessels

S.V. Oostrum JO10-2G Stormvogels'28 JO10-1 5-5

ST America/Meterik JO9-1 S.V. Oostrum JO9-1 9-9

S.V. Oostrum JO9-2G DES Swalmen JO9-2 5-18

Baarlo JO8-1 S.V. Oostrum JO8-1 1-12

IVO JO8-1 S.V. Oostrum JO8-2G 19-3 Speler van de week Vince Vriens

S.V. Oostrum JO8-3G MVC'19 JO8-1 0-20 Speler van de week Janne

Programma

zaterdag 3 oktober 2020

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

S.V. Oostrum JO17-1G Leunen JO17-1 15:00

S.V. Oostrum JO15-2G ST VIOS'38/Toxandria JO15-2 14:00

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

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

S.V. Oostrum JO12-2G RKSVN JO12-3 09:00

S.V. Oostrum JO12-3G RKMSV JO12-2G 11:30

Juliana Mill JO11-1G S.V. Oostrum JO11-1 10:45

Helden JO11-2G S.V. Oostrum JO11-2G 09:30

Bavos JO11-2 S.V. Oostrum JO11-3G 10:30

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

FCV-Venlo JO10-3 S.V. Oostrum JO10-2G 08:30

Olympia'18 JO9-2G S.V. Oostrum JO9-1 09:30

S.V. Oostrum JO9-2G H.B.S.V. JO9-1 11:30

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

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

FCV-Venlo JO8-1 S.V. Oostrum JO8-3G 08:30

Senioren

Uitslagen
zaterdag 26 september 2020

S.V. Oostrum Vet. S.V. Lottum Vet. 3-1

zondag 27 september 2020

S.V. Oostrum Montagnards 4-0

BEVO 2 S.V. Oostrum 2 0-5

S.V. Oostrum 3 Olympia'18 4 4-4

SV United 5 S.V. Oostrum 4 2-2

S.V. Oostrum VR1 GFC'33 VR1 1-9

Programma

zondag 4 oktober 2020

S.V. Oostrum SV Milsbeek 14:30

S.V. Oostrum 2 Leunen 2 12:30

SV United 3 S.V. Oostrum 3 10:00

Wittenhorst 11 S.V. Oostrum 4 09:30

Hegelsom VR1 S.V. Oostrum VR1 11:30
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Zwámbòks
Betekenis: zwetser, opschepper, iemand 

die onzin uitkraamt

De Spreakbuūs

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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LLIIMMBBUURRGGSSEE  RRAAGGOOUUTT  
 

IInnggrreeddiiëënntteenn  44  ppeerrssoonneenn  

 

500 a 600 g. magere varkenslappen, 2 dl. droge witte wijn, 1 schijfje citroen (met schil), zout, 

peper, 100 g. spekblokjes, 50 g. boter, 300 g. (of meer) champignons, 20 g. bloem, 4 eetlepels 

(koffie)room. 

 

VVoooorrbbeerreeiiddiinngg  

  

Maak het vlees droog en snijd het in grote dobbelstenen. Bestrooi met zout en peper. Maak de 

champignons schoon, kleine laat je heel, de grote doormidden. 

 

BBeerreeiiddiinnggsswwiijjzzee  

  

Verhit de boter en bak de spekjes en daarna de vleesblokjes rondom bruin. Voeg wijn en 

citroenschijf toe. Leg de deksel op de pan en laat alles gedurende 1,5 uur zachtjes stoven. Voeg 20 

min. voor het einde van de stooftijd de champignons toe. Verwijder de citroenschijf. Roer een 

papje van bloem en room. Voeg er al roerende 4 eetlepels van het stoofvocht bij. Roer het 

mengsel daarna door de inhoud van de pan. Laat alles nog enkele minuten zachtjes pruttelen. 

 

SSeerrvveeeerrttiipp  

  

Lekker met gekookte aardappelen of aardappelpuree en een lekkere gekookte groente. 
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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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