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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:

- Door de lens van Joep

- Een nieuw recept

- ‘Even voorstellen’ van de Dorpsraad

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  2 Nov 09.00 - 12.00

                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

   31 okt.  09.00u. Inzamelen oud papier

S.v.p. zelf oud papier in de 

 container stapelen!!!!

  2 nov. 19.30u. Repe� � e ensembles 

  4 nov. 17.00u. Leerlingen slagwerk volgens schema

 19.00u. Repe� � e Hit-it

20.00u. Repe� � e slagwerkgroep

   Agenda

  14 nov. Inzamelen oud papier

  28 nov. Inzamelen oud papier
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Zondag 1 nov. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)    
 
 Hanny Steenkamer-Hoogenes,   
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 
 
Dinsdag 3 nov. 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    

 

                

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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DE WEERSVERWACHTING VOOR MORGEN 
Column  

 

Als wij via dat kleine dorp huiswaarts rijden, dan wordt iedere keer onze 

aandacht getrokken door dat weerstation op een grasveldje langs de weg. 

Daarom zijn we daar een tijd geleden gestopt, om dat eens beter te 

bekijken. En we zagen toen een weerstation, heel simpel en doeltreffend. 

Een houten paal, met daaraan, aan een ketting hangend, een steen van 

enkele kilo’s zwaar. En op een klein bordje aan de paal, lazen we de 

volgende levenswijsheid: Als de steen nat is, dan regent het!  

 

Zo leer je nog eens wat over het weer. Want het is wat met dat weer in ons 

kikkerlandje. Te warm, te koud, te droog, te nat, het houdt niet op! En al 

doet Piet Paulusma nog zo zijn best op de weersverwachting voor morgen, 

het is maar zelden zoals wij het graag hadden willen hebben. Maar, het 

moet gezegd zijn, het weer is erg onvoorspelbaar! Ondanks alle 

weermannen en alle weervrouwen, ondanks alle computers en satellieten! 

 

Eeuwenlang bood de volksweerkunde hulp bij het voorspellen van het weer. Men deed dit 

met behulp van weerspreuken. Weerspreuken zijn gezegdes over het weer, die zijn ontstaan 

uit volkswijsheid of volksgeloof. Men keek bijv. naar de lucht, naar de natuur of naar het 

gedrag van dieren. Daarna werd die waarneming gekoppeld aan het weer op dat moment. 

Kenmerk van weerspreuken is dat ze in ieder geval nooit wetenschappelijk zijn bewezen.  

 

Er zijn veel voorbeelden van weerspreuken. Zoals deze: Hangen er veel noten aan de 

twijgen, dan gaan we een strenge winter krijgen!  Of deze: Roept de houtduif keer op keer, 

dan komt er vast en zeker mooi weer! 

Als bruggetje, om te onthouden welk weer men kon verwachten, werden vaak de 

naamdagen van heiligen gebruikt,  want dat waren gemarkeerde punten op de kalender. 

Voorbeelden daarvan: Vallen de eikels vóór Sint Machiel (29 sept), dan snijdt de winter door 

lijf en ziel!  En ook: Vriest het op Sint Katrien (25 nov), dan vriest het nog zes weken nadien! 

En we kennen de ijsheiligen Pancratius, Servatius en Bonifatius, waarvan de naamdagen 

vallen in de periode 11 tot 14 mei. Er wordt gezegd dat het na die ijsheiligen niet meer vriest, 

maar, door ervaring wijs geworden, weten wij intussen wel beter!    

 

In hoeverre de weerspreuken waarheidsgetrouw zijn, dat blijft een beetje de vraag. Maar er 

zijn er zeker bij die een kern van waarheid in zich hebben. Er zijn er zelfs bij die redelijk 

trefzeker zijn. Zoals deze: Als het regent in mei, dan is april voorbij!  Of deze: Wat elke 

zomer is gebleken, is dat het warm was, met de winter vergeleken!  Klopt ook, toch? 

 

Met de volksweerkunde kunnen we dus alle kanten op. En het zal nog wel even  

duren voordat in het kleine dorp de steen nat is vóór dat het begint te regenen!  Voorlopig 

blijven we dus maar vertrouwen op Piet Paulusma. Kunnen we tenminste lekker blijven 

mopperen, als de weersverwachting voor morgen weer eens niet klopt!  

 

Jos Nellen 
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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: Derk Ederveen.

Wat doe je in het dagelijks leven? “Ik werk drie dagen per week als technisch 
schrijver bij ASML in Veldhoven. De rest van de tijd ben ik zelfstandig 
tekstschrijver, vooral online en bedrijfscommunicatie, via mijn bedrijfje Skribo. Ik 
woon samen met Lilian, die sinds een paar jaar catering verzorgt onder de 
naam ZoetHartig. We houden allebei van lekker eten en gaan graag naar de film 
en het theater. Elk jaar plannen we een mooi seizoen met voorstellingen in 
Venray, Venlo, Weert en Nijmegen, en soms ook in Essen of Duisburg.”

Waarom ben je bij de dorpsraad gegaan? “Ik wilde weer wat doen voor het dorp. 
We zijn hier in 2010 komen wonen, en ik werd al snel in het bestuur van SVO 
gevraagd, waar ik me bezig hield met materialen en sponsoring. Een prima 
manier om me nuttig te maken en mensen te leren kennen, maar in 2016 moest 
ik daar helaas mee stoppen vanwege tijdgebrek. In 2020 was de tijd rijp om weer wat nieuws op te pakken. 
Coert Voesten zocht een opvolger als secretaris van de dorpsraad, dus dat kwam mooi uit.”

Waar houd je je zich mee bezig? “De eerste twee vergaderingen vielen in de lockdown, die waren online, dus 
dat was behelpen. Ik ben me eigenlijk nog steeds aan het inwerken, maar ik probeer vooral de communicatie 
te stroomlijnen. Binnen de dorpsraad zorg ik ervoor dat informatie bij de juiste mensen terechtkomt, en 
daarbuiten door goed te bewaken dat we alles netjes en consequent in OW en op de website zetten.”

Wat zou je willen bereiken in het dorp? “Ik zou graag nog meer mensen bij Oostrum willen betrekken, 
bijvoorbeeld door een grotere opkomst bij de openbare vergaderingen, of reacties op de website. De 
dorpsraad is maar een spreekbuis, het dorp moet zich laten horen.”

  www.dorpsraadoostrum.nl | info@dorpsraadoostrum.nl | 0478-206966 | Ghunenbeek 23, 5807 CE Oostrum   
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   Uitnodiging algemene ledenvergadering 
 

Sportvereniging Oostrum 
  

 
 
Ondanks alle beperkingen t.a.v. groepsvorming heeft het bestuur besloten de Algemene ledenvergadering 
door te laten gaan. In tegenstelling tot andere jaren dienen leden zich hiervoor vooraf aan te melden. 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal de jaarvergadering gehouden worden in de sportkantine of 
digitaal via een videoconferentie. Leden die zich aangemeld hebben zullen persoonlijk bericht ontvangen in 
welke vorm de vergadering uiteindelijk gaat plaatsvinden. 
 
Leden kunnen zich tot en met 30 oktober aanmelden door een e-mail te sturen naar 
marcel.linskens@svoostrum.nl 
 
 
Datum:  4 november 2020 
Tijd:   20:00 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
 

2. Notulen ledenvergadering d.d. 24 oktober 2019 
 

3.  Mededelingen en ingekomen stukken 
 

4. Jaarverslagen seizoen 2019-2020. 
 

 
5. Financiële verslagen seizoen 2019-2020, deze verslagen en de begroting zullen 1 uur voor de 

vergadering ter inzage in de kantine worden gelegd of worden tijdens de videoconferentie gedeeld. 
Om ongewenste verspreiding te voorkomen worden de financiële verslagen niet digitaal ter 
beschikking gesteld. 

 
6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie 

 
7. Begroting 2020-2021 

 
8. Accommodatiebeleid Gemeente Venray. 

 
9. Bestuursverkiezingen 

• Bestuur SVO 
 

o Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Marcel Linskens 
o Kandidaat bestuurslid: Anneke Langenkamp (vrijwilligerszaken) 
o Kandidaat bestuurslid: Bianca Bos (secretaris) 

 
 

Door de leden kunnen tot uiterlijk drie dagen voor de vergadering kandidaten voor bestuursfuncties 
voorgedragen worden. Dit dient te gebeuren onder overlegging van een door het kandidaat-
bestuurslid en drie leden ondertekende verklaring, dat hij of zij bij verkiezing, deze functie ook zal 
aanvaarden 

 
10. Rondvraag 

 
11. Sluiting vergadering. 

 
 
 
De notulen zijn vanaf 30 oktober op de site www.svoostrum.nl beschikbaar. 

7



 

 

  

  

  

  

  

  

  

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  

 

DECEMBER: VERTEL UW VERHAAL IN OW! 

Nog even en December breekt alweer aan, de maand die inherent aan de feestdagen verbonden is. En 

daarmee ook een maand die verschillende emoties kan oproepen: familie, gezelligheid, cadeaus, goede 

voornemens maar ook eenzaamheid, onenigheid, ziekte, gemis ….  

 

Zo zijn er veel verhalen te vertellen. De Sinterklaasavond waarbij de Goedheiligman per ongeluk 

ontmaskerd werd, die ene Kerst toen de kalkoen in de oven werd vergeten, de laatste feestdagen met uw 

dierbare die er nu niet meer is ….   

 

Heeft u een bijzonder verhaal rondom de feestdagen te vertellen? OW! biedt u graag het platform! 

 

 

 

Stuur uw inzending (max. 1 A4-tje) naar 

werkgroep.weekblad@dorpsraad.nl  

 

Vindt u het lastig het zelf te verwoorden? Laat het ons 

weten, wij tekenen graag het verhaal voor u op.  
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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    

 
CCoorroonnaa eenn CCaarrnnaavvaall 22002200--22002211

Oostrum, Oktober 2020

Beste Karklingels en Karklingelinnekes,

Het is Oktober, langzaamaan begint het weer te kriebelen en is het, onder normale 

omstandigheden, de tijd dat de neuzen in Oostrum weer richting een nieuw 

Carnavalsseizoen gaan staan. Helaas kunnen we er niet omheen dat we nog altijd leven met 

alle beperkingen die het Corona-virus ons al lange tijd oplegt. En hoe graag we het ook 

anders zouden willen zien, dit heeft ook gevolgen voor Carnaval 2020-2021 in Oostrum.

Als bestuur hebben we het besluit hierover zo lang mogelijk uitgesteld om af te wachten wat 

het virus zou gaan doen. Met de kennis van nu kunnen we helaas niet anders dan 

concluderen dat een programma organiseren, zoals we dit in Oostrum gewend zijn, komend 

seizoen niet verantwoord zou zijn. Dit is een moeilijk besluit geweest. We houden allemaal 

van de mooie Oostrumse Carnaval, maar als bestuur zijn we van mening dat dit nooit ten 

koste mag gaan van de gezondheid van ons allemaal.

Dit besluit betekent dat wij voor de komende Carnaval geen Prinselijk Kwartet en Jeugdtrio

uit zullen roepen, ook zal er geen Orde van Verdiensten uitgereikt gaan worden. Het 

reguliere Carnavalsprogramma vóór en tijdens de Carnaval zal geen doorgang vinden. 

Helaas geldt dit ook voor onze Zittingsavonden in November. De voorbereidingen hiervoor 

waren al in volle gang en de inschrijving was geopend. Helaas zijn we hier ingehaald door de 

actualiteit. De verscherpte maatregelen maken het voor de Commissie Zitting niet mogelijk 

een zitting te brengen zoals ze die voor jullie voor ogen hadden. Mocht de mogelijkheid zich 

voordoen dan willen we deze alsnog voor jullie organiseren begin 2021. 

Achter de schermen zijn we bezig om te bekijken hoe we tijdens de Carnavalsdagen toch op 

een mooie manier, binnen de mogelijkheden, invulling kunnen geven aan Carnaval 2021. 

Wanneer hier meer duidelijk over is zullen we dit kenbaar maken. Dit alles is natuurlijk 

afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. het Corona-virus.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via e-mail: bestuur@karklingels.nl

Let een beetje op elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Bestuur CV de Karklingels Oostrum
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Paddestoelen 

            In kleur veel mooier dus lees OW! ook digitaal.                                                                                                              

Tegenwoordig schrijven we paddenstoelen met de letter n in het midden hoewel het oude schrijven blijft toegestaan. 

Lang geleden kreeg ik een paddestoelenboekje (zonder die n) als verjaardagscadeau. Was wel nodig om me te 

verdiepen in de paddenstoelen want bij macrofotografie horen zeker ook de paddenstoelen.      

De herfst is vol in gang. Spreekwoordelijk is bekend wat de paddenstoelen dan doen. Veel soorten, grote en kleine in 

kleur en met de vreemdste vormen komen tevoorschijn. Niet alleen mooi, ook verrassend en interessant.      

Deze eerste reeks begin ik met de vliegenzwam, het hazenpootje en de grote parasolzwam. 

 

De vliegenzwam (Amanita muscaria)                                                                                                                                                        

Fris rood met witte stippen en veelal in de buurt van berkenbomen. Favoriet voor kinderen en, naar men zegt 

eveneens voor  kabouters.  Dit jaar op veel plaatsen waargenomen.  Staat genoteerd als vergiftig, maar er zijn genoeg 

slakken die zich daar niks van aantrekken. Ik heb er deze weken al gezien in de bossen van Geijsteren, bij de ballonzuil 

en op Boschhuizen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De witte stippen zijn restanten van het omhulsel waar hij uit is gegroeid. Door regen kunnen die verdwijnen. 
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            In kleur veel mooier dus lees OW! ook digitaal.

n n
n

De vliegenzwam 

 

Het hazenpootje (Coprinopsis lagopus)                                                                                                                                                

Het is een inktzwam die in het beginstadium wat weg heeft van een hazenpoot.  Hij groeit op dood hout en is 

tegenwoordig veel meer te vinden omdat in de bosbouw veel takken tot snippers worden  gehakseld. De zwam groeit 

na enkele uren uit tot een holle stengel met een tere glasachtige hoed.  De sporen bevinden zich aan de onderkant in 

een inktachtige substantie.   De mooiste exemplaren vond ik in de buurt van de ossendijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grote parasolzwam  (Macrolepiota procera) 

Deze herfst zie ik hem plotseling op veel meer plaatsen verschijnen dan voorgaande jaren. (Boschhuizen, St. Anna, 

Ballonzuil) De hoed kan wel een doorsnee bereiken van 30 centimeter. Hij is eetbaar en de hoeden kunnen op 

dezelfde manier als schnitzel worden bereid. De stelen zijn vaak taai en niet geschikt voor directe consumptie. 
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HERFSTVERKOOP 
LOOPT TOT 

21 NOVEMBER 
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Smile Oostrum is een onderdeel van Smile Venray, een groep 

van inwoners die zich inzetten om de verkeersveiligheid in de 

wijk of dorp te bevorderen. Dit gebeurt in samenwerking met 

verkeersdeskundigen van de gemeente Venray.

Smile Oostrum wordt daarbij ondersteund door de Dorpsraad.

Een Verkeersveilig Oostrum ben je zelf. Bij Smile kun je 

complimenten maken aan mensen die prettig verkeersgedrag 

vertonen en melding maken van mindere zaken. 

Waar houdt Smile Oostrum zich mee bezig en wat is er inmiddels gedaan?

 Diverse klachten van inwoners over verkeerssituaties werden onder de aandacht van 

verkeersdeskundigen gebracht en besproken. Zo mogelijk worden deze inwoners ook betrokken 

bij het oplossen van de problemen.

 Fietsverlichtingscontroles, daarbij werden fietsers die de fietsverlichting in orde hadden 

beloond, variërend van wat lekkers tot een VVV-bon, en fietsers met niet-werkende verlichting 

werden voorzien van een nieuw fietslampje Tevens werden op diverse plekken de tags ‘Zet je 

licht aan’ op het wegdek aangebracht.

 Aandacht voor de snelheid van het verkeer, o.a. door het plaatsen van de DSI (de 

snelheidsmeter met de smiley), gekoppeld met tellingen. Maar ook door laserguncontroles met 

de politie, samen met een aantal buurtbewoners.

 We houden de plannen voor de aanpassingen van de Stationsweg en de verbindingsweg naar de 

Henri Dunantstraat in de gaten en blijven deze volgen.

 We houden de verkeersdrukte in de gaten. Zo gauw de coronaregels het toelaten gaan we 

verkeerstellingen doen om inzicht te krijgen in cijfers van bestemmingsverkeer en doorgaand 

verkeer door de dorpskern. Deze tellingen worden na aanleg van de verbindingsweg herhaald, 

waarmee we kunnen zien of de verbindingsweg een zichtbaar effect heeft. Hiervoor vragen wij 

t.z.t. vrijwilligers om mee te helpen.

 Het probleem rondom de geparkeerde schoolbus werd bekeken en opgelost door een 

parkeerplaats voor de bus te creëren.

 Smile Oostrum zorgde voor twee reflectorpaaltjes op de Geijsterseweg bij de hoek Mgr. 

Hanssenstraat. Na de wegreconstructie is daar een kromming in de weg gecreëerd, maar die was 

in het donker niet goed zichtbaar, waardoor diverse auto’s in aanraking kwamen met de 

bloembak aldaar. Bij eenzelfde situatie op de Vlasakker worden reflectoren aangebracht, zodat 

ook daar de weg en de bloembak beter zichtbaar zullen zijn.

 Ook de verkeerssituatie voor fietsers bij de spoorwegovergang werd onder de aandacht 

gebracht. De stopstreep is na de reconstructie niet terug aangebracht, dit zal alsnog hersteld 

worden. Smile Oostrum heeft gevraagd om ook het opstelvak voor fietsers weer aan te brengen. 

Dit zal ervoor zorgen dat de fietsers meer ruimte krijgen en niet meer over het trottoir hoeven te 

fietsen.

 Het parkeren bij de pinautomaat zorgde voor een onoverzichtelijke situatie. Smile Oostrum 

heeft gevraagd om de bloembakken iets dichter bij de weg te schuiven en daarmee is dat 

probleem ook weer opgelost.

 Volgens diverse inwoners zorgt de drukte op de Mgr. Hanssenstraat voor problemen bij het 

oversteken van kinderen naar en van school. Smile Oostrum heeft voorgesteld om de 

verkeersbrigadiers weer in het leven te roepen. Hiervoor is steun nodig van de school en ouders 

en/of andere inwoners. De gemeente wil dit plan waar mogelijk ondersteunen.

Smile Oostrum zorgt voor een verkeersveilig Oostrum.  U vindt Smile Oostrum op internet: 

www.smilevenray.nl en www.facebook.com/smileoostrum.
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info@vande-mortel.nl

www.vande-mortel.nl

V E R Z E K E R I N G E N   |   H Y P O T H E K E N   |   R E G I O B A N K

I N  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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Groot onderzoek naar antistoffen coronavirus 
10.000 Limburgers kunnen deelnemen aan onderzoek  

De GGD Zuid Limburg, GGD Limburg-Noord, Provincie Limburg en Maastricht UMC+  starten 
vanaf vrijdag 23 oktober een onderzoek naar antistoffen en de verspreiding van het 
coronavirus in Limburg. De resultaten van het onderzoek geven straks belangrijke informatie 
voor inwoners, beleidsmakers én wetenschappers over het virus en de verspreiding in 
Limburg.  

GGD zet in op onderzoek antistoffen en verspreiding corona in Limburg 
Veel mensen willen graag weten of ze antistoffen hebben tegen het virus, ook omdat veel mensen in de 
eerste golf niet zijn getest. Beleidsmakers en wetenschappers willen graag meer weten over de 
verspreiding van het virus en waardoor Limburg in de eerste golf zo zwaar is getroffen. Voor de GGD een 
reden om 10.000 Limburgers uit te nodigen om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek, zodat 
zowel burgers als beleidsmakers en wetenschappers meer kunnen leren over de verspreiding van het 
virus in Limburg. “We hopen beter zicht te krijgen op de redenen waarom Limburg zo erg geraakt is in de 

eerste golf. Welke factoren waren van invloed op besmetting, wat was de rol van publieke evenementen 
zoals carnaval of stadion bezoek? Ook kijken we naar bestaande klachten en hoe lang klachten 
aanhouden”, zegt prof. dr. Christian Hoebe, leider van dit wetenschappelijk onderzoek en tevens hoofd 
afdeling infectieziekten bij GGD Zuid Limburg en hoogleraar infectieziektebestrijding bij Universiteit 
Maastricht. “We nodigen mensen uit heel Limburg uit die minimaal 18 jaar zijn. Van Beekdaelen tot 

gemeente Peel en Maas, en van Venlo tot Eijsden-Margraten.” 
 
Deelname onderzoek 
Binnen het Corona Onderzoek Limburg kunnen maximaal 10.000 Limburgers (vanaf 18 jaar en ouder) 
zich laten testen op antistoffen tegen het coronavirus. Zo kunnen zij te weten komen of zij eerder door 
corona zijn besmet. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en bestaat uit een online vragenlijst en een 
bloedtest naar antistoffen, er zijn geen kosten verbonden aan deelname. De bestaande GGD testlocaties 
worden met een extra teststraat ingericht voor de bloedtest naar eventuele antistoffen van het 
coronavirus. Testen gebruikt in dit onderzoek zijn extra naast de huidige testcapaciteit. Meer informatie 
over het Corona Onderzoek Limburg is te vinden op www.ggdzl.nl/COL en www.ggdlimburgnoord.nl/COL. 
Aanmelden kan vanaf vrijdag 23 oktober. 
 
Provincie Limburg steunt onderzoek 
Het coronavirus en maatregelen hebben een grote impact op de samenleving. Gedeputeerde Robert 
Housmans (Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid), “Dit onderzoek levert belangrijke inzichten en kennis op 

die gebruikt kunnen worden in de ondersteuning van het gezondheidsbeleid en maatregelen in Limburg.” 

De Provincie Limburg hoopt door (financiële) ondersteuning te geven aan dit onderzoek dat het helpt om 
duidelijkheid en daarmee rust te geven over de aanwezigheid van corona en antistoffen bij Limburgers. 
“Voor deelnemers geeft dit onderzoek vaak het antwoord op de vraag waarnaar ze al langer op zoek zijn. 
En dát zorgt voor voldoende gemoedsrust en vertrouwen om – met inachtneming van alle regels rond 
corona – weer mee te doen in de samenleving.” 
 
Marianne Quaedvlieg 
Stafmedewerker communicatie 
PICA - Team Communicatie en Informatiemanagement 
 
T 088 880 5485 | M 06 245 22 940 
T 088 880 5111 (alg. communicatie) 
E Marianne.Quaedvlieg@ggdzl.nl l E communicatie@ggdzl.nl 
Bereikbaar: ma – di – wo 
 
GGD Zuid Limburg 
Postbus 33 
6400AA Heerlen 
T 088 880 5000 
info@ggdzl.nl 
www.ggdzl.nl       
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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

 

 

 

6 grote aardappels, 500 gr. gekookte bieten, 3 goudreinetten, 3 uien, 1 eetl. boter, 400 gr. gehakt 
half om half, 1 eetl. gehaktkruiden, 1 eetl. provencaalse kruiden, zout en peper 

  

Schil de aardappelen, schil de bieten en snijd deze in blokjes, schil de appels, boor de klokhuizen 
er uit en snijd ze in blokjes, pel de uien en snijd deze in ringen, meng de gehaktkruiden en de 
provencaalse kruiden door het gehakt 
 

Kook de aardappelen in water met een weinig zout gaar, verhit de boter in een koekenpan en 
fruit de ui en de appel 3 min., haal het uit de pan en houd het onder alufolie warm, bak het 
gehakt in de koekenpan rul en los, giet de aardappels af en stamp met een stamper de bieten er 
door, schep hierdoor het ui-appelmengsel, warm het goed door en breng het op smaak met zout 
en peper, verdeel de stamppot over 4 borden en verdeel daar het gehakt over. 
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LIMBURGSE BIETENSTAMPPOT 
 

Lekker voor de donkere en koudere dagen! 

 
Ingrediënten 4 personen 

6 grote aardappels, 500 gr. gekookte bieten, 3 goudreinetten, 3 uien, 1 eetl. boter, 400 gr. gehakt 
half om half, 1 eetl. gehaktkruiden, 1 eetl. provencaalse kruiden, zout en peper 

  
Voorbereiding 

Schil de aardappelen, schil de bieten en snijd deze in blokjes, schil de appels, boor de klokhuizen 
er uit en snijd ze in blokjes, pel de uien en snijd deze in ringen, meng de gehaktkruiden en de 
provencaalse kruiden door het gehakt 
 
Bereidingswijze 

Kook de aardappelen in water met een weinig zout gaar, verhit de boter in een koekenpan en 
fruit de ui en de appel 3 min., haal het uit de pan en houd het onder alufolie warm, bak het 
gehakt in de koekenpan rul en los, giet de aardappels af en stamp met een stamper de bieten er 
door, schep hierdoor het ui-appelmengsel, warm het goed door en breng het op smaak met zout 
en peper, verdeel de stamppot over 4 borden en verdeel daar het gehakt over. 
 
 
Bon appétit! 
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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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