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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:

- ‘Ons kent ons’ met de tennismaatjes

- D’n Oesterham in ‘Oh zit dat Oozo’

- Ellie Jeucken in ‘Dé vrijwilliger’

- Het recept voor Halloween paprika’s 

En veel meer!



 
 

 

 

Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend,        

de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten.                 

Voor Spoedrecepten van uw Apotheek kunt u buiten 

openingstijden terecht bij een Huisartsenpost. 

0900 – 8818  
Bij een melding van vernieling                        

of overlast dan kunt u  zich wenden tot de wijkagenten 
van de Politie Venray-Oost      

 

Esther Kessels, (esther.kessels@politie.nl)              

Harry van der Kruijs,                                        
Peter Wefels en Esther van Lee 

                                                 

 Bereikbaar via  

GEEN SPOED, WEL POLITIE ?                              

0900 – 8844 
Meldingsformulier: www.politie.nl 

Email: wijkagenten-venray-oost.venray-gennep@politie.nl 
 

Hinder of overlast in de openbare ruimte,                

of als u vragen of meldingen van praktische aard          

zoals b.v. Losliggende stoeptegels, gevaarlijke            

obstakels e.d. met de: 

GEMEENTE VENRAY       

523333 

WEEKENDDIENSTEN                                                                     

HUISARTSEN & APOTHEEK 

MELDINGEN                                                                     

AMBULANCE-POLITIE               

GEMEENTE VENRAY 
 

  

     De Gezellige Zondagmiddag kan           

    vanwege het Corona-virus tot nader      

    bericht niet doorgaan.

   Zaterdag  17 Okt 09.00 - 12.00
                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

 17 okt. 09.00u. Inzamelen oud papier

S.v.p. zelf oud papier in de                               

 container stapelen!!!!

 19 okt. 19.30u. Repe� � e ensembles 

 21 okt. 20.00u. Repe� � e slagwerkgroep

   Agenda

 25 okt. Allerzielenviering

 31 okt. Inzamelen oud papier
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Zondag 18 okt. 9.30 uur: Hoogmis(Pastoor Clemens) (orgelspel)    
 
 Hanny Steenkamer-Hoogenes,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 
 
Dinsdag 20 okt. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)  
 
Zondag 25 okt.  9.30 uur: Allerheiligen- en Allerzielendienst!    
 
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  

       

Onze dierbaren herdenken en levend houden in onze herinnering...

Juist in deze tijd van groot belang. Corona beheerst ons leven en verschillende van ons 

moeten veel te vroeg of te vaak afscheid nemen van geliefden. 

Begin november zou eigenlijk de volgende herdenkingsbijeenkomst plaatsvinden van 

Òs Gemis, maar helaas zien ook wij ons genoodzaakt om deze bijeenkomst af te zeggen.

Hopelijk kunnen we in november 2021 weer een volgende herdenkingsbijeenkomst 

organiseren waarbij ieder op z’n eigen manier weer kan stilstaan bij onze dierbare 

overledenen.
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OPKLIMMEN  
Afgelopen zondag waren de bedevaartgangers uit Oirlo bij ons te gast. 

Een eeuwenoude traditie die elk jaar weer nieuw leven wordt ingeblazen.  

Uiteraard was de groep wat kleiner dan anders en dat kwam goed uit,  

want we willen graag het dringend advies van minister Grapperhaus 

naleven: 

Rond de dertig personen, helpers op het altaar en kinderen tot twaalf jaar 

niet meegeteld.  

 

De bedevaart is een weerspiegeling ons leven: 
 

ONDERWEGZIJN. 
 We zoeken daarom houvast: een vaste woonplaats, een huis, een vaste baan en vooral een vaste relatie, gezin, familie, 

vrienden een buurt. Als mensen zijn we net als een klimplant, die heeft iets nodig om zich vast te houden.  

Sinds het eerste weekend van oktober is het altaar van de hoofdkerk alsook het altaar van de genadekapel versierd met 

de prachtige takken van een klimplant, de passiebloem. Als je het begin van de tak in een fles met water doet, blijft de 

tak mooi groen. Ongelofelijk in zo’n donkere kerk. De plant heeft de naam Passiebloem  gekregen omdat ze ons doet 

denken aan het lijden van Christus.  

 

De helmdraden van de stralenkrans doen ons denken aan de doornenkroon die ze Jezus op 

Goede Vrijdag kreeg. De drie stampers doen ons denken aan de spijkers waarmee de 

handen en voeten van Jezus werden doorboord.  

De vijf kroonblaadjes doen ons denken aan de vijf grote wonden van Jezus: aan zijn twee 

handen, voeten en de grote wonde aan zijn zijde, de doorboring van het Heilig Hart van 

Jezus na Zijn dood. De 5 kelkblaadjes doen ons denken aan de kelkengelen die het kostbaar 

bloed van Jezus opvingen.  

Zo houden wij ons met de viering van elke heilige Mis vast aan wat Jezus uit liefde voor ons heeft gedaan:  

“Dit is mijn lichaam dat voor U gegeven wordt.” 
 

HIJ doet ons omhoog klimmen naar het transcendente, naar wat alle mensen op aarde met elkaar verbindt:  

de liefde die ons in staat stelt zelf ons leven voor een goede vriend te geven.  

De mooiste passiebloem die als geen ander de liefde van Jezus ontdekte waarmee                                                                                   

Hij in  staat was Zijn leven voor ons te geven is Maria.  

Als we ons aan haar vasthouden dan komen we vanzelf met haar Zoon in contact.  

 

Eeuwenlang voelen mensen uit Oirlo de innerlijke drang om naar Maria in Oostrum te komen, die we hier aanroepen 
als Behoudenis der Kranken, zij is voor ons hou-vast in de wisselvalligheden van het leven.  
 

Ze staat zo dicht bij ons, omdat ze zelf zo onnoemelijk veel geleden heeft toen ze op Goede Vrijdag van nabij 

meemaakte wat haar Zoon werd aangedaan.  

 

Maar haar liefde werd toen niet minder, ze groeide en bereikt vandaag nog onze harten,                               

omdat ze van ons houdt.   

 

Ik wens alle inwoners van Oostrum Gods rijkste Zegen,  
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GGD Limburg-Noord opent teststraat in Roermond 

 

Iedereen met corona-gerelateerde klachten kan zich laten testen bij één van de testlocaties van de GGD. In regio 

Limburg-Noord was al een testlocatie aan de Willem Barentszweg in Venlo.  Op 2 november wordt ook een testlocatie 

geopend in Roermond. Samen kunnen op deze locaties 2.100 testen per dag worden afgenomen.                                         

Is er sprake van een besmetting met het coronavirus, dan volgt een bron- en contactonderzoek.                                                            

De gemeente en GGD gingen samen op zoek naar een geschikte locatie en vonden deze op bedrijventerrein Merum aan 

de A73. Marijn Emans, projectleider bij de GGD is blij met de nieuwe locatie: Boven de Wolfskuil 14.                                     

“Het nieuwe bedrijfspand is net opgeleverd, er vinden zowel binnen als buiten nog enkele werkzaamheden plaats.                   

We starten direct met de voorbereiding voor de teststraat zodat we vanaf maandag 2 november ook in Roermond 

kunnen testen. We verdelen onze testcapaciteit over twee testlocaties, waardoor de reistijd voor de inwoners van 

Midden-Limburg korter wordt.” Of de wachttijd daarmee ook afneemt kan Emans niet zeggen: “Hoewel de 

testcapaciteit de komende maanden blijft stijgen, zien we ook de vraag naar testen toenemen. We schalen als GGD 

maximaal op, maar het coronavirus verspreid zich ook snel. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Daarom een dringende 

oproep aan onze inwoners: houd je aan de maatregelen en voorkom de verspreiding van het coronavirus.” 

Wethouder Smitsmans is blij met de opening: “De gemeente Roermond werkt op alle fronten mee om de corona-crisis 

onder controle te krijgen. Het openen van een teststraat in onze stad is daar een belangrijk onderdeel van. Daarmee 

wordt het nog laagdrempeliger voor alle inwoners in onze regio om zich te laten testen. Dus ik roep alle inwoners 

nogmaals op: als je klachten hebt, laat je testen.”  

Afspraak maken 

Om een testafspraak te maken is het landelijke afsprakennummer 0800-1202 beschikbaar. Ook kun je een afspraak 

maken via coronatest.nl. Het is niet mogelijk om zonder afspraak een test te laten uitvoeren. 

Coronatest alleen bij klachten 

De coronatest is bedoeld voor iedereen die (milde) klachten heeft passend bij het coronavirus. Alleen met deze klachten 

wordt een test afgenomen. Zonder klachten heeft het geen zin een test af te nemen. Voor het maken een afspraak 

worden kort een aantal vragen gesteld over de aard van de klachten. Bij het maken van de afspraak krijg je de keuze op 

welke locatie en welk tijdstip je in een teststraat terecht kunt. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen. 

De uitslag 

Na de testdag duurt het maximaal 48 uur voordat de uitslag bekend wordt gemaakt. Na een positieve uitslag gaan 

besmette personen in isolatie en hun huisgenoten en nauwe contacten krijgen het dringende verzoek om 10 dagen in 

thuisquarantaine te gaan en te rapporteren over eventuele gezondheidsklachten.                                                                        

Voor meer informatie over corona: www.ggdlimburgnoord.nl  

 

OPKLIMMEN  

De bedevaart is een weerspiegeling ons leven: 
 

ONDERWEGZIJN. 

“Dit is mijn lichaam dat voor U gegeven wordt.” 

         

die we hier aanroepen 
als Behoudenis der Kranken, zij is voor ons hou-vast in de wisselvalligheden van het leven.

Ik wens alle inwoners van Oostrum Gods rijkste Zegen,  
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Training De Kinderen Scheiden Mee            
'Het Zandkastelenprogramma' in Mook en Middelaar

Een echtscheiding is voor iedereen een moeilijke en onzekere tijd. In de 

training ‘De Kinderen Scheiden Mee’ werkt een erkend coach met een 

groepje kinderen om de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk op 

gang te brengen en problemen zoveel mogelijk te voorkomen.

“Wat hebben de kinderen nodig? Welke vragen hebben zij? Wat willen ze van hun ouders? Hoe voelen zij zich?                          

En waar lopen zij tegenaan?” Ouders krijgen een presentatie te zien aan het einde van de kinderbijeenkomst, gemaakt 

door hun kinderen en de coach. Hierin worden de vragen op een passende manier gepresenteerd en worden wensen 

uitgesproken! In de ouderbijeenkomst krijgen ouders informatie over de training, hoe ze het gedrag van hun kinderen 

kunnen snappen en hoe ze hun kinderen kunnen steunen.

Voor wie: kinderen (basisschoolleeftijd) wiens ouders gaan 

scheiden of gescheiden zijn uit de gemeente Venray, Horst aan de 

Maas, Beesel, Bergen en Mook en Middelaar

Wat: training ‘De Kinderen Scheiden Mee’

Waar: Mook en Middelaar, op een basisschool nog nader te 

bepalen

Wanneer: maandag 23 november 2020 van 15.00 tot 18.00 uur + 

maandag 16 november 2020 informatieavond voor de ouders 19.00 

tot 20.00 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.

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/training-de-kinderen-scheiden-mee-2/

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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DDiitt  jjaaaarr  ddooeenn  wwee  hheett  

aannddeerrss!!  

Het samenzijn op het plein kan helaas dit jaar niet doorgaan. We willen jullie daarom vragen om een 

leuke versiering met een lampion of andere lampjes voor je raam of in de tuin te hangen.                          

Op deze manier hopen we Oostrum toch een beetje extra gezellig en sfeervol te maken. 

Laat je lichtje 

schijnen  

iinn  ddee  wweeeekk  vvaann  99  ttoott  1155  nnoovveemmbbeerr  ((wweeeekk  4466))..    
Maak een foto van je versiering en stuur die naar Sintmaartenoostrum@gmail.com.                                    

Vermeld daarbij je naam en adres. Het leukst versierde huis krijgt een prijsje!!! 

 

 

 

 

 

 

Vind je het leuk om rond te lopen en de leuk versierde huizen te bekijken?                                                                  

Hieronder vind je een kaart waarop je aan kunt kruisen hoeveel je er gevonden hebt 

SINT MAARTEN  

VIERING OOSTRUM 
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iinn  ddee  wweeeekk  vvaann  99  ttoott  1155  nnoovveemmbbeerr  ((wweeeekk  4466))..    
        

 

 

 

 

 

          

Hoeveel versierde huizen heb jij gevonden 

 

Naam: …………………………………………………….. Adres: …………………………………………………………….. 

We zien jullie volgend jaar weer 

op het dorpsplein! 

Het Sint Maarten Comité 

Inge Künen, Liesbet Stam, Mieke Hudales en Jacqueline Janssen  

  
 
 
 
 
 
 

 
Het Gemengd Zangkoor Oostrum doet dit jaar ook mee aan de 

RABOCLUBSUPPORT. 
 
Ook al mogen we momenteel niet zingen, willen we ons toch laten horen. 
 
Mogen wij Uw stem ontvangen???? 
 

U kunt stemmen van 5 oktober tot en met 25 oktober                                      
via de Rabo-app of Rabo internetbankkieren 
 
Heel hartelijk  dank.  
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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    

Lezing (samen)leven met de steenmarter 
 

Met inachtneming van de Coronamaatregelen organiseert IVN 

Geijsteren-Venray op maandag 19 oktober een lezing over 

(samen)leven met de steenmarter. De lezing start om 20:00 

uur in zaal de Kemphaan, Kennedyplein 1 in Venray en wordt 

verzorgd door Erwin van Maanen. 

Deelname is gratis voor leden van IVN-Geijsteren-Venray. Niet-leden betalen een bijdrage van € 3. 

Ivm Corona is het aantal deelnemers beperkt tot max 30, daarom is aanmelden via info@ivn-geysteren-

venray.nl verplicht. Vermeld in het onderwerp ‘Lezing Steenmarter’ en in de mail naam en telefoonnummer 

van de deelnemer(s). Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging. 

 

Edwin van Maanen geeft een lezing over het 
(samen)leven van/met steenmarters.                                             
De steenmarter is een speels roofdiertje met 
een interessant gedrag. Begin 20e eeuw werd 
nog op de steenmarter gejaagd; hij werd 
gezien als wild en bejaagd vanwege zijn pels. 
Na een tijd van afwezigheid, kwam de 
steenmarter vanaf de jaren ’80 weer terug in 
Nederland. De steenmarter was toen 
aangewezen als beschermde diersoort.  
Omdat de steenmarter zich voornamelijk 
vestigde in het leefgebied van de mens, was 
er sprake van stankoverlast, vervuiling, 
schade (o.a. aan auto’s) en het doden van 
huisdieren. Sommige gemeenten stelden 
zelfs beheerplannen op om de overlast te 
beperken. 

Op dit moment lijkt de steenmarter ook naar het westen van ons land te trekken, hoewel de grote rivieren en 
snelwegen wel grote obstakels zijn. Hoe zullen de steenmarters worden ontvangen in het stedelijke westen? 
 
 

Herfstvakantie activiteit Boshuizerbergen 
 

Met inachtneming van de Coronamaatregelen organiseert IVN Geijsteren-Venray op dinsdag 20 oktober 

een herfstvakantie-activiteit voor kinderen van 6 tot 12 jaar in de Boshuizerbergen.                                                           

De activiteit start om 10:00 uur (tot 12:00 uur) bij de zandweg in het verlengde van de Spurkterdijk                    

(nabij Crematorium). Deelname is gratis. Aanmelden is verplicht via secretariaat@ivn-geysteren-venray.nl 

Vermeld hierbij voornaam, naam, leeftijd en telefoonnummer  

 

Eerder dit jaar hebben we met een aantal kinderen een binnen-activiteit gehad over het thema landschappen en dat 
was erg leuk. We gaan nu buiten aan de slag. Hoe ziet het landschap van de Boshuizerbergen eruit? Hoe ontstaan 
stuifduinen? Hoe onderhoudt je landschappen? En nog veel meer. Maar ook gaan we lekker zo hard mogelijk van een 
stuifduin afrennen en andere actieve dingen doen. 
 
Lijkt het je leuk om mee te doen? Geef je dan snel op voor zaterdag 17 oktober. We zijn in de natuur, dus stevige 
schoenen aan en natuurlijk speelkleren die vies en nat mogen worden. 
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GGEEVVUULLDDEE  HHAALLLLOOWWEEEENN  PPAAPPRRIIKKAA’’SS  
 

 
Een gerecht om van te griezelen …. maar wel heel lekker! 
 
Ingrediënten  
 
 4 oranje paprika’s 
 300 gr. Gehakt 
 4 eetlepels geraspte kaas 
 125 gr. Champignons 
 1 blikje tomatenpuree 
 1 theelepel Italiaanse kruiden 
 1 uitje 
 1 klein blikje mais 
 125 gr ontbijtspek  
 

 

  

BBeerreeiiddiinngg  

 

Verwarm de oven op 200 graden. Snijd het kapje van de paprika’s en verwijder de 
pitjes. Snijd met een scherp mes ogen, een neus en mond uit de paprika. Zet de 
paprika’s in een ovenschaal of op een bakplaat. 
 
 
Bak de ontbijtspek in een pan. Verwijder eventueel een beetje van het vet en voeg dan 
de gesnipperde ui toe. Voeg dan ook het gehakt toe en rul dit bruin. Bak ook de 
champignons mee en voeg dan de tomatenpuree en kruiden toe. Schep als laatste de 
mais er door en laat nog een paar minuutjes zachtjes bakken. Vul de paprika’s met het 
gehaktmengsel en bestrooi de bovenzijde met wat kaas. Leg eventueel de dekseltjes 
naast de paprika’s en zet ze ongeveer 25 minuten in de oven.  
 
Eet smakelijk! 
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Halloween wordt officieel  gevierd  op 31 oktober. Met name in de VS is het een grote happening maar 

ook in Ierland, Engeland en Canada is het heel bekend. Langzaamaan maakt Halloween ook in de rest van 

de wereld z’n entree, zo ook in ons eigen Nederland.  

De oorsprong van Halloween gaat terug naar de Kelten: Hallow-e'en staat voor All Hallows: 
Allerheiligenavond, de avond vóór Allerheiligen. Kort samengevat vierde men het einde van de oogsttijd 

hetgeen werd vermengd met de traditie de doden te eren. Om boze geesten af te weren droegen de 

Kelten maskers. Deze aspecten vinden we in het hedendaagse Halloween nog terug.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAAK ZELF EEN HALLOWEEN-POMPOEN  

 

Het maken van een Halloween-pompoen is voor een kind alleen best lastig. Dit samen met een 

volwassene doen die wat helpt en een oogje in het zeil houdt is beter en veiliger! 

 

 Tik een mooi gevormde, grote pompoen op de kop. Gebruik een mes om de bovenkant van de 

pompoen los te snijden. De bovenkant niet weggooien! Schep het vruchtvlees uit de pompoen, 

zorg dat er geen vruchtvlees achterblijft.  

 

 Doe het volgende met plastic handschoenen aan. Dompel de hele pompoen onder in een emmer 

met bleekwater, een fles bleek op een emmer water, daarna goed op laten drogen. Vervolgens 

nog 2 eetlepels azijn, 1 eetlepel citroensap op 1 liter water vermengen en de pompoen er mee 

inwrijven. Je pompoen blijft nu een stuk langer mooi en goed! Tip: plastic handschoenen! 

 

 Teken met een stift de ogen en mond op de schil en snij dit met een mesje uit. Nu een 

waxinelichtje erin en het hoedje mag weer op. Je pompoen is klaar voor een mooi plekje in de 

vensterbank of in de tuin! 

 

In de 19e eeuw waaide het feest met de  

Ierse en Schotse immigranten over naar de VS. De 

uitgeholde pompoen die nu symbool staat voor 

Halloween stamt ook uit die tijd. In eerste instantie was 

het vooral een kinderfeest. Kinderen gaan verkleed de 

huizen langs en roepen ”trick or treat!”: “snoep of je 

wordt geplaagd!” Door de jaren heen werd Halloween 

ook onder tieners en volwassenen een steeds 

populairder feest en het griezelaspect belangrijker.   
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HALLOWEEN KNUTSEL-IDEETJES 

Deze leuke Halloweenpoppetjes zijn heel gemakkelijk te maken. Benodigdheden: 

schaar en lijm, wc-rolletjes, papier in verschillende kleuren, oogjes (of maak deze zelf van papier) 

en wol voor het haar van het heksje. Op internet vind je meer ”enge” figuren die je kunt maken! 

 

 

 

 

 

 

 

Deze spookjesslinger maak je eenvoudig door op wit papier spookjes te maken, ze uit te knippen 

en ze met lijm aan een wit lint of witte draad vast te maken.  

  

 

 

Ook dit is eenvoudig te maken en het resultaat 

is geweldig! Knip uit zwart papier diverse 

“griezelige” items zoals een vleermuis, een 

grafsteen, een spin, etc.  en plak alles op een 

oranje papier. Je kunt natuurlijk ook eerst een 

wit vel oranje verven.   
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HALLOWEEN FILMTIPS  VOOR HET HELE GEZIN  

Tijdens Halloween mag een spannende film niet ontbreken. Het uitzoeken van een echte griezelfilm laten 

we aan u over. Hier wel een paar leuke filmtips voor het hele gezin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeftijd 6+ 

The Addams Family (2019)   

Dolfje Weerwolfje  (2011)  

Coco (2017)   

Hotel Transylvania deel  1, 2 of 3  

(2012, 2015, 2018)  

Gnome alone (2017) 

The nightmare before Christmas 

(1993) 

Leeftijd 9+ 

De Griezelbus (2005) 

Goosebumps (2015, 2018) 

 

 

 

  

15



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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De Kerk vergrijst, verliest binnen veel gemeenschappen haar spilfunctie en in steeds meer plaatsen krijgt het kerk-gebouw een 

andere dan religieuze bestemming. Maar als iedereen zo betrokken is bij en begaan met de kerk-gemeenschap als de vrijwilliger 

van deze week, dan was in Oostrum (bijna) alles in en rondom de Kerk nog springlevend. Vanaf 1984 tot en met vandaag heeft 

ze namelijk in verschillende hoedanigheden vrijwilligerswerk gedaan voor verschillende commissies of verenigingen die een link 

hebben met de Oostrumse kerkgemeenschap. De vrijwilliger van deze week is Ellie Jeucken! 

Ellie Slungers, geboren en getogen in Gennep, is een jonge meid als ze met haar vriendinnen in een weekend besluit dat Bos in 

Sint Anthonis misschien toch vaak genoeg is bezocht. Zaal-Dancing Prinsenhof in Venray is de volgende bestemming! En laat 

daar nou net een leuke jongeman uit Oostrum rondlopen.... de rest is geschiedenis en in 1976 trouwen Herman en Ellie Jeucken 

om vervolgens neer te strijken in de nieuwbouwwijk Brükske. In de paar jaar dat ze in Venray wonen breidt het gezin zich uit en 

worden zoon Rob en dochter Annet geboren. Omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, besluiten ze in 1982 de oversteek 

te maken over de dan nog denkbeeldige A73 naar de Binnenhof in Oostrum. En aangezien het daar heel erg mooi wonen is, 

hebben we in 2020 afgesproken in diezelfde woning aan de Binnenhof, uiteraard netjes op 1.5 meter afstand. 

Als Ellie met haar gezin eind-1983 neerstrijkt in Oostrum oppert haar schoonmoeder dat het poetsen van de Onze Lieve Vrouw 

Geboortekerk wel iets voor haar is. En als je dit vervolgens ongeveer 15 jaar blijft doen, dan mag je wel zeggen dat 

schoonmoeder gelijk heeft gehad. In die tijd, onder de vleugels van Pastoor De Ceuster, is de groep ‘poets-dames’ nog erg 
groot. Dat blijkt wel als voor het jaarlijkse uitstapje een grote bus van Ghielen moet worden gehuurd en deze tot de laatste plek 

wordt bezet. 

Vanuit het poetsen van de kerk is de stap naar haar volgende vrijwillige functie zo gelegd. Nadat Ellie in 1986 namelijk actief lid 

is geworden van het Gemengd Koor, wordt ze in 1992 gevraagd toe te treden 

tot het bestuur. Als bestuurslid blijft ze ongeveer 20 jaar in functie, totdat ze 

het in 2011 tijd vindt om plaats te maken voor iemand anders. Maar daarmee is 

haar zangcarrière nog niet ten einde, want tot op de dag van vandaag is ze lid van 

het Koor. 

Dat ondertussen jaarlijks ook de enveloppen voor de gezinsbijdrage 

moeten worden opgehaald en ook de Kerk gaat digitaliseren en er een website 

wordt opgezet die moet worden gevuld, is voor Ellie geen probleem. Dat doet ze 

er gewoon bij zolang het leuk blijft. Sterker nog, de (kerk)berichten worden nog 

steeds door haar op de website geplaatst. 

Dat echter niet alleen de Kerk bij haar hoeft aan te kloppen voor hulp, blijkt wel 

als ze in 2004 het bestuur van het Gemeenschapshuis gaat versterken. Haar 

voornaamste taak hier was de muntenadministratie, inderdaad in een tijd dat je 

je munten nog gewoon kocht bij twee vriendelijke heren achter een tafel. 

Als ondertussen zoon Rob Vorst van de Karklingels is geworden, weet ook de CV Ellie te strikken als vrijwilliger. De commissie 

waarin ze aan de slag gaat? Uiteraard het organiseren van de ’hómmes’ op carnavalszondag. Van het misboekje tot de 

kerkversiering, alles komt bij haar voorbij in de tien jaar dat ze hierin meedraait. 

En nu, sinds 2018, heeft ze een nieuwe uitdaging gevonden bij de KBO, een groeiende vereniging binnen Oostrum. Als secretaris 

komt er een flink takenpakket bij haar terecht, waarbij het af en toe schipperen is met de tijd die het kost. Maar omdat Ellie ook 

hier weer nieuwe mensen leert  kennen en merkt dat haar inzet van waarde is voor de vereniging, is het ook nu die 

tijdsinvestering weer waard. Want dat is iets wat haar altijd heeft gedreven in haar vrijwilligerswerk, het leren kennen van 

andere mensen en zien dat ze iets kan beteken voor een vereniging en haar leden. Dan blijft het voor haar vanzelfsprekend om 

‘dingen’ te blijven doen.... dingen die broodnodig zijn voor elke vereniging! 
 
Bent of kent u een vrijwilliger die goed in deze rubriek past? Schrijf naar werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 
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SPINNEN 

Spinnen zijn er het hele jaar maar in de herfst merken we ze pas echt op. Vroeg in de morgen hebben mist 

of dauw de spinnenwebben in pareljuwelen veranderd.  Tegenlichtzon tovert mooie kleuren op de draden. 

         

 

 

 

 

 

 

 

De krabspin heet zo omdat ie zich net als een krab zijwaarts voortbeweegt. Wordt ook wel kameleonspin 

genoemd omdat hij zich qua kleur kan aanpassen om minder op te vallen. Stelt zich verdekt op en bespringt 

een prooi. Hier de overval in een aronskelk. 
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SPINNEN

De viervlekwielwebspin (Araneus quadratus) heeft een web laag bij de grond. Favoriete voedsel is de 

sprinkhaan. Het vrouwtje kan een grootte bereiken van 14 tot 20,5 millimeter; het mannetje wordt 

slechts 7 tot 11 millimeter. Persoonlijk vind ik deze spin op een pootaardappel lijken.

                

De wesp- of tijgerspin (argiope bruennichi) is vorige eeuw vanuit het zuiden ons land binnengekomen. 

Vrouwtjes worden ongeveer 15 millimeter lang,. Mannetjes zijn dofbruin en veel kleiner, ze worden 

maximaal 5 millimeter en na paring meestal meteen opgegeten. Spin wordt gewoonlijk ondersteboven 

in haar web aangetroffen. Tegen de herfst zijn de eitjes gelegd en die overwinteren in een cocon zo 

groot als een pingpongbal. Daar worden ze door moederspin bewaakt. Zijn eventuele rovers verdwenen

(winterslaap) dan heeft spin niets meer te eten en zal ze sterven. Bewaken hoeft dan ook niet meer. In 

het voorjaar komen de kleine spinnetjes massaal uit de cocon en slechts enkele daarvan zullen 

overleven.
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Gezien mijn functie binnen het Dorpsservicecentrum D’n Oesterham, denk ik dat de meeste inwoners mij wel 

kennen. Ik ben Antoinet Verheijen en sinds 2004 beheerster van het Dorpsservicecentrum D’n Oesterham, waartoe 

ook De Watermolen behoort. Ik ben getrouwd met Jan. Voor de meeste waarschijnlijk ook een vertrouwd gezicht 

binnen het dorpsgebeuren omdat hij regelmatig de nodige werkzaamheden verricht voor het 

Dorpsservicecentrum. Samen hebben we drie kinderen en vier kleinkinderen. 

Toen in 2003 de vacature voor beheerder van D’n Oesterham voorbij kwam, leek het mij direct een mooie 

uitdaging. Ik werd gelukkig aangenomen en in 2004 kon ik vol enthousiasme starten als opvolgster van Truus en 

Gerrit. 

Het gemeenschapshuis is gebouwd in 1956 en stond bekend als het ‘parochiehuus’. Naast dorpshuis had het 

destijds ook nog de functie van gymzaal en peuterspeelzaal. In 1982 is er een stuk aangebouwd en werd er 

uitgebreid met de kleine zaal, de keuken, de foyer en de toiletgroep. Toen ik in 2004 startte is de binnenkant van 

D’n Oesterham cosmetisch opgeknapt; er is een nieuwe keuken geplaatst, een koelcel geïntegreerd en met vele 

vrijwilligers is de foyer gepimpt. Ook De Watermolen valt onder het beheer van het Dorpsservicecentrum en na de 

renovatie is deze in 2016 definitief aangekocht. Een mooie ontmoetingsplek waar we al snel genoeg het eerste 

bruidspaar mochten verwelkomen om hun huwelijk te voltrekken. 

 

 

 

 

 

 

 

In 2018 zijn we aan de slag gegaan met de grote verbouwing van D’n Oesterham. Een giga-klus wat we, dankzij de 

inzet van heel veel vrijwilligers, binnen het budget hebben kunnen uitvoeren. Hierover hebben we regelmatig 

gecommuniceerd via OW en vele dorpsbewoners hebben zich hiervoor ingezet. Uiteraard was ik hier als beheerster 

vanaf het begin bij betrokken en heb ik samen met het bestuur de planning gemaakt, taken verdeeld en het hele 

verbouwingsplan uitgewerkt.  

 

  

 

D’n Oesterham, een plek waar alles 

Oostrummers wel eens komen. Hier maken we 

nader kennis met beheerster Antoinet Verheijen 

en vertelt zij ons meer over al haar 

werkzaamheden! 
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Vervolgens hebben we ook zelf de handen uit de mouwen gestoken en heel wat meters gemaakt. Ieder van ons 

was hier nauw bij betrokken en we zijn dan ook enorm trots dat we dit samen met de vele vrijwilligers en bedrijven 

hebben kunnen realiseren. 

Het resultaat mag er dan ook zijn! Dit horen we ook vaak terug via de vele complimenten van onze gasten en 

huurders. We hebben nu twee fantastische ‘dorpshuizen’ waar uiteraard verenigingen en clubs terecht kunnen, 

maar het zijn ook twee mooie plekken voor o.a. vergaderingen, opleidingen, demonstraties, grote en kleine feesten 

of een afscheidsdienst. 

Voor het uitvoeren van alle activiteiten en de commerciële feesten of bijeenkomsten hebben we een pool van 

medewerkers. Deze kunnen ingezet worden om bijvoorbeeld mee te helpen bij de voorbereiding en in de 

bediening of na afloop bij de afwas en het schoonmaken. Ook zijn er diverse vrijwilligers voor de nodige hand- en 

spandiensten, zoals kleine klusjes en het op orde houden van beide gebouwen. 

Als beheerster verricht ik alle voorkomende werkzaamheden. Van het aannemen van reserveringen tot het 

meewerken in de bediening en het schoonhouden van de accommodaties. Wat mij echter het meeste aanspreekt 

is koken, voor zowel grote als kleine groepen. Koken is mijn passie en hieraan beleef ik het meeste plezier. Zo zijn 

we in 2010 gestart met ‘het Eetpunt’. Samen met de ‘kookmegjes’ verzorgen we eenmaal per maand, voor 

diegenen die willen, een heerlijke maaltijd. Want samen eten is olie voor de vriendschap! Inmiddels zijn we met 

een club van 6 vrijwilligers, die dit ieder maand met veel plezier doen. 

De afgelopen jaren heb ik ook vaker voor grotere gezelschappen gekookt en cater ik ook aan huis. Twee bijzondere 

kookmomenten zijn het Kika-benefiet-stamppottendiner en het dinerconcert Spicey Classic, het laatste grote 

concert van muziekvereniging SMT. Beide heel bijzonder en geweldig geslaagd! 

Helaas ontkwamen ook wij de afgelopen periode niet aan de corona-maatregelen en ging ook bij ons alles op slot. 

Gelukkig konden we in juni weer voorzichtig met kleine groepen opstarten en zijn na de zomer de verenigingen 

weer mondjesmaat begonnen met hun activiteiten. Uiteraard alleen voor zover de richtlijnen dit toestaan. 

Dit was in vogelvlucht een korte weergave van wat het Dorpsservicecentrum D’n Oesterham is en wat ik als 

beheerster zoal doe. Uiteraard samen met de vele vrijwilligers, de pool van medewerkers en het bestuur! 

Graag tot ziens in Dorpsservicecentrum D’n Oesterham. 
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WIE ZIJN WIJ 
 

 

Nou dat zijn de walking footballers van S.V. Oostrum. 

Wij zijn een stel oud(e) spelers die voor het plezier en de actieve beweging iedere 

donderdagavond om 19.30u een balletje trappen op het sportpark. 

Bij ons zijn lichamelijk contact, slidings en rennen verboden. 

Aangezien er nog 2 veldjes beschikbaar zijn, dagen wij mannen én vrouwen van rond de 60 jaar 

uit om eens kennis te maken met W.F. 

Kom eens vrijblijvend langs in sportkleding en probeer het uit. 

Voor inlichtingen bel gerust een van de twee onderstaande nummers.    

A. Stam      ☎ 06 - 46427285 

H. Jeucken  ☎ 06 - 28668378          
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Tennismaatjes 

Zondagmorgen rond een uurtje of negen. Een gemêleerd gezelschap verzamelt zich op baan 3 van de 

tennisbanen op het sportpark in Oostrum.  

Tijd om even bij te kletsen, maar vooral om een balletje te slaan. De een komt voor de gezelligheid, de ander om 

de techniek nog wat te verbeteren, want oefening baart kunst, of gewoon om lekker te sporten in de buitenlucht 

op zondagmorgen wanneer een groot deel van Oostrum nog in bed ligt. 

Vrijdag wordt over het algemeen het eerste appje al verstuurd. Volgens Sjef Pelleboer is het zondag prima 

tennisweer, dus wie doet er mee komende zondag? 

Alleen bij stromende regen wordt er niet getennist, maar extreme hitte of storm boeit ons niet. Al vallen de 

mussen dood van het dak van de kantine of waaien ze tegen de hekken van de tennisbanen, gespeeld wordt er. 

Er is geen enkele verplichting om te komen, als je geen zin hebt of andere activiteiten dan geef je dat gewoon 

aan. Al wordt je wel gemist als je vaak op zondagmorgen moet werken achter de kassa bij de Plus. Je kunt je tot 

diep in de nacht afmelden, als blijkt dat een gezellige borrel met vrienden toch iets langer duurt dan vooraf 

bedacht. 

Een deel van groep begint met warmlopen, rekken en strekken om de spieren een beetje los te maken. 

Vervolgens wordt op klein veld een balletje geslagen om warm te worden. Het veld wordt langzaam groter 

gemaakt, de opslag wordt geoefend en dan kan worden gestart met de wedstrijd. 

Nou ja wedstrijd, we houden over het algemeen niet echt de score bij zo vroeg op de ochtend. Om de conditie 

op pijl te houden of te verbeteren wordt vaak gestart met een half uurtje enkelspel, zodat iedereen eens even 

flink alle hoeken van het veld kan zien of laten zien. 

Vervolgens gaan we over op een dubbelspel, waarbij wel de score wordt bijgehouden en soms wordt 

afgesproken om de week daarna revanche te nemen. Maar het blijft allemaal voor de gezelligheid en niemand 

ligt wakker van een verloren spelletje. 

De groep bestaat uit de harde kern, Sjef, Marlie, Roos, Maartje en Chrisje. 

Onder het mom van hoe meer zielen hoe meer vreugd is de groep uitgebreid met Fanny, Martine, Anke, Roos en 

Hans. En er is altijd ruimte voor meer, dus mocht je interesse hebben laat het vooral aan ons weten. 

WIE ZIJN WIJ 

Nou dat zijn de walking footballers van S.V. Oostrum. 

☎

☎
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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

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 
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Het is weer zover….Tussen 5 oktober en 25 oktober kan er via de Rabobank 

weer gestemd worden voor de Clubkas-campagne! 

Dit kan door in te loggen in de Rabo- app, of via www.rabobank.nl/clubsupport 

 

Ook wij, Zonnebloem- afdeling “Oicastrum” zijn blij met een aanvulling voor onze kas,  

zodat we onze deelnemers leuke uitstapjes en activiteiten kunnen blijven bezorgen.  

Onze deelnemers genieten hier enorm van….en dat maakt, dat wij als vrijwilligers ook genieten. 

 

Wij rekenen op uw stem! Super bedankt alvast. 

 

Deze staat vermeld onder De Zonnebloem Oicastrum. 

 

Zonnebloem-afdeling “Oicastrum”  
 
 

 

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 
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voorzitter Dorpsraad

hier kan jouw

foto staan

inspiratie – enthousiasme – energie – voldoening

bel 06-20966576 of mail info@dorpsraadoostrum.nl 
voor meer informatie
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Jeugd

Uitslagen

zaterdag 10 oktober 2020

S.V. Oostrum JO19-1     -     ST SV United/BVV'27 JO19-1 3-3

Born JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1G 4-0

ST Volharding/Sambeek JO15-3 S.V. Oostrum JO15-2G 0-2

ST Constantia/Menos JO13-1 S.V. Oostrum JO13-1G 1-1

S.V. Oostrum JO12-1G FC Roerdalen JO12-1 2-1

DEV-Arcen JO12-1G S.V. Oostrum JO12-2G 6-1

ST Sparta'18/Kronenberg JO12-2G S.V. Oostrum JO12-3G 0-12

S.V. Oostrum JO11-1 DSV JO11-1 2-7

Kronenberg JO11-1 S.V. Oostrum JO11-2G 23-3

S.V. Oostrum JO11-3G   -    ST Fiducia/Elsendorp JO11-1 2-2

SV Venray JO10-4G S.V. Oostrum JO10-1 3-8 Speler van de week Gijs Volleberg

ST Sporting S.T./SVEB JO10-1G S.V. Oostrum JO10-2G 5-11

S.V. Oostrum JO9-1 RESIA JO9-1 1-9

ST Panningen/Egchel JO9-2 S.V. Oostrum JO9-2G 9-6

S.V. Oostrum JO8-1 MVC'19 JO8-1 0-23

Sparta'18 JO8-1 S.V. Oostrum JO8-2G 7-4 Speler van de week Mathijs Tukker

FCV-Venlo JO8-2 S.V. Oostrum JO8-3G 7-5 Speler van de week Levi Dikoli

Programma
zaterdag 17 oktober 2020

S.V. Oostrum JO19-1   -    ST SV United/BVV'27 JO19-1 15:00

FC Maasgouw JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1G 13:00

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

Senioren

Uitslagen
zaterdag 10 oktober 2020

S.V. Oostrum Vet. Panningen (A) Vet. afgelast

zondag 11 oktober 2020

Constantia S.V. Oostrum 2-2

Melderslo 2 S.V. Oostrum 2 3-0

S.V. Oostrum 3 Sambeek 2 4-1

S.V. Oostrum 4 Fiducia 2 0-4

S.V. Oostrum VR1   -   ST Sparta '18/Melderslo VR2 1-1

Programma
zaterdag 17 oktober 2020

S.V. Oostrum Vet. V.V. Hegelsom Vet. 17.00

zondag 18 oktober 2020

S.V. Oostrum Heijen 14:30

EWC'46 2 S.V. Oostrum 3 11:30

44 NNOOVV   SSVVOO   AALLGGEEMMEENNEE LLEEDDEENNVVEERRGGAADDEERRIINNGG  
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   Laat uw stem niet verloren gaan! 
 

Net als andere Oostrumse verenigingen doet SV Oostrum ook mee aan Rabo Clubsupport.  

Vanaf 5 oktober kunt u, als u lid bent van de Rabobank, u stem uitbrengen. Natuurlijk zouden wij het als vereniging 
op prijs stellen als u op ons stemt. Maar misschien nog belangrijker: laat u stem niet verloren gaan!                                            
Er zijn meerdere Oostrumse verenigingen die uw steun kunnen gebruiken.  

De opbrengst van de Rabo Clubsupport zullen we, net zoals alle inkomsten, inzetten 
om sportactiviteiten binnen Oostrum verder de blijven faciliteren. 

Onderstaand een overzicht van verenigingen die deelnemen zodat u alvast een keuze 
kunt maken. 

Namens SV Oostrum alvast bedankt voor u stem. 

Deelnemende verenigingen: 

Bowlingvereniging Venray, Carnavalsvereniging De Karklingels, KBO, Koor Harmony, 
Muziekvereniging SMT,  De Zonnebloem, Zijactief, Nobel Oostrum, Buurtvereniging 
vriendschap door samenwerking, Gemengd zangkoor, Oudervereniging de Meulebeek, 
Tennisvereniging Oostrum en SV Oostrum.  
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Bowlingvereniging Venray, Carnavalsvereniging De Karklingels, KBO, Koor Harmony, 
Muziekvereniging SMT,  De Zonnebloem, Zijactief, Nobel Oostrum, Buurtvereniging 
vriendschap door samenwerking, Gemengd zangkoor, Oudervereniging de Meulebeek, 
Tennisvereniging Oostrum en SV Oostrum.  
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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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