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Met deze week:

- Geef de pen door

- De reizende reporter

- Arcen

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  28 Nov 09.00 - 12.00

                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

 Agenda

 28 nov. Inzamelen oud papier

 12 dec. Inzamelen oud papier
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Zondag 22 nov. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)   

 Jo Sikes,
 Karel Versteegen,
 Sraar Janssen, 
	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,	
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.

Dinsdag 24 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  

Publicatie van de vier kerkbesturen van de parochies:  
OOnnzzee--LLiieevvee--VVrroouuww  GGeebboooorrttee,,  OOoossttrruumm,,                                                                                                                                  

SSiinntt  WWiilllliibbrroorrdduuss,,  GGeeiijjsstteerreenn,,  SSiinntt  CCaatthhaarriinnaa,,  WWeelllleerrllooooii,,                                                                                    

SSiinntt  VViittuuss,,  WWeellll    

 

UUiitt  ddee  bbeerriicchhtteenn  iinn  ddee  mmeeddiiaa  hheeeefftt  UU  vveerrnnoommeenn  ddaatt  oonnzzee  bbiisssscchhoopp  ddee  ssaammeennwweerrkkiinnggssvveerrbbaannddeenn  vvaann  ddee  ppaarroocchhiieess  wwiill  vveerrsstteerrkkeenn..  

AAll  oopp  2233  aapprriill  22001188  hheebbbbeenn  ddee  vviieerr  kkeerrkkbbeessttuurreenn  eeeenn  vvoooorrllooppiigg  ssaammeennwweerrkkiinnggssccoonnvveennaanntt  ggeetteekkeenndd  ddaatt  ddoooorr  ttooeennmmaalliigg  vviiccaarriiss--ggeenneerraaaall  

SScchhnnaacckkeerrss  wweerrdd  ggooeeddggeekkeeuurrdd..  IInn  ddee  vveerrggaaddeerriinngg  dd..dd..  1111--0022--22001199  wweerrdd  ddeezzee  ssaammeennwweerrkkiinngg  vveerrsstteerrkktt  eenn  zziijjnn  ccoonnccrreettee  aaffsspprraakkeenn  

ggeemmaaaakktt..  OOpp  vvrriijjddaagg  1199  jjuunnii  22002200  hheeeefftt  vviiccaarriiss--ggeenneerraaaall  MMaaeesssseenn  eenn  ddeekkeenn  EEdd  SSmmeeeettss    ddee  vvoooorrzziitttteerr  vvaann  hheett  cclluusstteerrbbeessttuuuurr  ggeesstteeuunndd  oomm  

ddee  ssaammeennwweerrkkiinngg  ttee  ccoonnttiinnuueerreenn..    OOpp  1155  jjuullii  22002200  kkwwaammeenn  ddee  vviieerr  kkeerrkkbbeessttuurreenn  iinn  dd’’nn  OOeesstteerrhhaamm  iinn  OOoossttrruumm  bbiijjeeeenn  eenn  hheeeefftt  ddeekkeenn  EEdd  

SSmmeeeettss  ddee  ssaammeennwweerrkkiinngg  mmeett  vveeeell  eenntthhoouussiiaassmmee  ggeemmoottiivveeeerrdd  eenn  oonnss  bbeemmooeeddiiggdd  vveerrddeerr  aaaann  ddee  ssllaagg  ttee  ggaaaann..      

OOpp  wwooeennssddaagg  2211  ookkttoobbeerr  iiss  hheett  cclluusstteerrbbeessttuuuurr  bbiijjeeeenn  ggeewweeeesstt  eenn  wweerrddeenn  eennkkeellee  pprraakkttiisscchhee  ppuunntteenn  bbeesspprrookkeenn  oomm  oopp  ttiijjdd  eeeenn  ggooeedd  

ffuunnccttiioonneerreenndd    ffeeddeerraattiieebbeessttuuuurr  ttee  kkrriijjggeenn..    DDee  vviieerr  bbeessttuurreenn  zziijjnn  vvoooorrnneemmeennss  ddee  ttwweeee  jjaaaarr  ggeelleeddeenn  iinnssllaaggeenn  wweegg  ttee  vveerrvvoollggeenn  eenn  zzuulllleenn  

vvoollggeenndd  jjaaaarr  eeeenn  ffeeddeerraattiieebbeessttuuuurr  vvoorrmmeenn..  

PPaassttoooorr  CCooeenn  WWaauubbeenn  lleeggtt  zziijjnn  ffuunnccttiiee  aallss  ppaassttoooorr  vvaann  GGeeiijjsstteerreenn  nneeeerr  vvaannwweeggee  ddee  lleeeeffttiijjdd  vvaann  8844  jjaaaarr,,  mmaaaarr  bbiieeddtt  zziijjnn  ddiieennsstteenn  aallss  

aassssiisstteenntt  vvoooorr  ddeezzee  ppaarroocchhiiee  aaaann  vvoooorr  ddee  wweeeekkeennddvviieerriinnggeenn  eenn  bbeeggrraaffeenniisssseenn  aallss  zziijjnn  ggeezzoonnddhheeiidd  hheett  ttooeellaaaatt..    

DDee  vvoorrmmiinngg  vvaann  eeeenn  ffeeddeerraattiieebbeessttuuuurr  zziieenn  wwiijj  aallss  eeeenn  ppoossiittiieevvee  bbiijjddrraaggee  vvoooorr  hheett  pprroocceess  vvaann  hheerrssttrruuccttuurreerriinngg  eenn  rreevviittaalliisseerriinngg  vvaann  ddee  

ppaarroocchhiieess  nnuu  eenn  iinn  ddee  ttooeekkoommsstt..    

  

DDee  vviieerr  kkeerrkkbbeessttuurreenn    
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Sint Maarten  
 
Wat waren de kinderen gelukkig. Met hun lampionnetjes liepen ze door de kerk. Ze droegen het licht van hun 
liefde voor pap en mam,  gesymboliseerd met het kleine lampionnetje, het licht van de liefde ook van Jezus,           
dat we op die woensdagavond 11 november jl. ontwaarden net als Sint Maarten in zijn tijd.  

 
Hiernaast zie je Sint Maarten op 
het moment dat hij zijn kostbare 
purperrode mantel deelt met de 
bedelaar.                             
 

De foto straalt een enorme 
dynamiek uit, de dynamiek 
namelijk van een liefdevol hart 
dat zich opent voor de nood van 
een mens die je toevallig 
ontmoet.  
 

Een historisch moment in het 
leven van Sint Maarten dat in tal 
van kerken elk jaar wordt 
nagespeeld.  
 

Het zwaard wordt niet gebruikt 
als wapen om mensen te 
verwonden of te doden maar om 
een mens in nood te helpen.  

 
Sint Maarten was soldaat bij het Romeinse leger in een tijd waar de christelijke geest van delen, barmhartigheid, 
naastenliefde en zorg voor de ander al begon te groeien in de harten van velen, zorg ook voor mensen die niet bij 
de eigen familie horen.  
 
Sint Maarten ontdekt dat die Koning met het gouden hart voor alle mensen Zijn liefde aan de mensheid schonk op 
Goede Vrijdag, het hoogtepunt van de openbaring van Gods liefdevolle nabijheid met de zorgen en noden van de 
mens, aanwezig, ervaarbaar in de heilige Mis als Jezus zich opnieuw aan ons schenkt: “Dit is mijn lichaam dat voor 
U gegeven wordt.” En dan die zegen op het einde van de heilige Mis om in vrede heen te gaan en het licht van 
Gods liefde onder de mensen te brengen, omdat Jezus Christus uit liefde voor allen Zijn leven gaf, dat wij het 
leven in overvloed van dankbaarheid, vergeving en liefdevolle zorg voor elkaar bezitten.   
 
Het licht van Gods liefde heeft Sint Maarten uitgedragen en vele kinderen en volwassenen gedoopt: herboren tot 
kind van het licht van Gods liefde. Vandaar de symboliek van al die kleine lampionnetjes die kinderen dragen, het 
licht van het kleine geluk dat we mogen koesteren, het geluk een mama en papa te hebben, een broertje of zusje, 
die van mij houden en mij geborgenheid en zekerheid schenken. Het licht van een eeuwige lichtstraal van Gods 
liefde die door Jezus Christus in deze wereld kwam en het licht van de liefde van vader en moeder  en de kinderen 
zegent.  

4



Sint Maarten  
 
Wat waren de kinderen gelukkig. Met hun lampionnetjes liepen ze door de kerk. Ze droegen het licht van hun 
liefde voor pap en mam,  gesymboliseerd met het kleine lampionnetje, het licht van de liefde ook van Jezus,           
dat we op die woensdagavond 11 november jl. ontwaarden net als Sint Maarten in zijn tijd.  

 
Hiernaast zie je Sint Maarten op 
het moment dat hij zijn kostbare 
purperrode mantel deelt met de 
bedelaar.                             
 

De foto straalt een enorme 
dynamiek uit, de dynamiek 
namelijk van een liefdevol hart 
dat zich opent voor de nood van 
een mens die je toevallig 
ontmoet.  
 

Een historisch moment in het 
leven van Sint Maarten dat in tal 
van kerken elk jaar wordt 
nagespeeld.  
 

Het zwaard wordt niet gebruikt 
als wapen om mensen te 
verwonden of te doden maar om 
een mens in nood te helpen.  

 
Sint Maarten was soldaat bij het Romeinse leger in een tijd waar de christelijke geest van delen, barmhartigheid, 
naastenliefde en zorg voor de ander al begon te groeien in de harten van velen, zorg ook voor mensen die niet bij 
de eigen familie horen.  
 
Sint Maarten ontdekt dat die Koning met het gouden hart voor alle mensen Zijn liefde aan de mensheid schonk op 
Goede Vrijdag, het hoogtepunt van de openbaring van Gods liefdevolle nabijheid met de zorgen en noden van de 
mens, aanwezig, ervaarbaar in de heilige Mis als Jezus zich opnieuw aan ons schenkt: “Dit is mijn lichaam dat voor 
U gegeven wordt.” En dan die zegen op het einde van de heilige Mis om in vrede heen te gaan en het licht van 
Gods liefde onder de mensen te brengen, omdat Jezus Christus uit liefde voor allen Zijn leven gaf, dat wij het 
leven in overvloed van dankbaarheid, vergeving en liefdevolle zorg voor elkaar bezitten.   
 
Het licht van Gods liefde heeft Sint Maarten uitgedragen en vele kinderen en volwassenen gedoopt: herboren tot 
kind van het licht van Gods liefde. Vandaar de symboliek van al die kleine lampionnetjes die kinderen dragen, het 
licht van het kleine geluk dat we mogen koesteren, het geluk een mama en papa te hebben, een broertje of zusje, 
die van mij houden en mij geborgenheid en zekerheid schenken. Het licht van een eeuwige lichtstraal van Gods 
liefde die door Jezus Christus in deze wereld kwam en het licht van de liefde van vader en moeder  en de kinderen 
zegent.  

Sint Maarten heeft uit de kracht van zijn doopsel geleefd. Hij maakte Gods liefde zichtbaar in zijn dienstbetoon 
voor de mensen waarmee hij optrok, zijn familie, zijn soldaten en voor mensen in nood die hij toevallig 
ontmoette, zoals de arme bedelaar die hij bij de stadspoort van Amiens in Frankrijk met de ogen van zijn hart zag 
zitten.  De droom die Sint Maarten in de nacht na het delen van zijn mantel heeft, treft de kern van onze 
katholieke geloofsgemeenschap:    
 
Sint Maarten ziet in de droom de hemel open. Jezus gekleed met de helft van zijn mantel en de vraag van de 
engelen aan Jezus: “Van wie heb je deze mooie mantel?” “Van Sint Maarten.” Zegt Jezus tegen de engelen.  
Het doet ons denken aan de woorden van Jezus: “Wat je voor één van de geringste van mijn broeders of zusters 
hebt gedaan, dat heb je voor mij gedaan.” 
 
Uiteraard ben je in een gezin continue bezig met delen, rekening houden met de andere, af en toe wat 
spanningsvelden omdat het botst en dan het bevrijdende: “sorry!” Omhelzen, huilen en dat hemels gevoel van 
blijdschap na een heftig  onweer en dan ons werk, met collega’s samen optrekken, ook niet altijd makkelijk:              
ieder zijn karakter, hebbelijkheden. Als het elke dag botert mag je Onze-Lieve-Heer op de knieën danken, want 
dat is een gelukstreffer.   
 
En af en toe zo’n toevallige ontmoeting met iemand waarvoor je iets kunt betekenen: je krijgt er een bevestiging 
door, een bemoediging van buitenaf ook voor de zorg voor de mensen die altijd om je heen zijn.  
Heel veel instituten in Nederland en over de hele wereld waar men mensen helpt die in nood zijn door ziekte, 
ongeluk of ouderdom, dragen de naam van Sint Maarten. 
 
Denk b.v. aan de Sint Maartenskliniek in Nijmegen of ook aan Vie Curie, het Sint Maartensgasthuis, waar een 
indrukwekkend kunstwerk van de milddadige scene van het delen van de mantel de linkerzijde                                     
(als je binnenloopt) van de hoofdingang van het ziekenhuis versiert.  
  
Met een woord van dank aan de spelers en speciaal de leden van de werkgroep voor de gezinsviering voor het tot 
stand komen van deze bijzondere gezinsviering. Zo te horen en te zien waren de kinderen gelukkig.  
 

SSiinntt  MMaaaarrtteenn,,  SSiinntt  MMaaaarrtteenn,,  zzoo  kklliinnkktt  hheett  ddoooorr  ddee  ssttrraatteenn..  
GGiijj  ssnneeeedd  UUww  mmaanntteell  eecchhtt  iinn  ttwweeee  eenn  ggaaff  ddiiee  aaaann  ddee  aarrmmee  mmeeee,,  

zzoo  vviieerreenn  wwiijj  ddee  ffeeeessttddaagg,,  ddee  ffeeeessttddaagg  vvaann  SSiinntt  MMaaaarrtteenn..  
GGooddss  ZZeeggeenn  oopp  vvoooorrsspprraaaakk  vvaann  SSiinntt  MMaaaarrtteenn,,  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
JJuulllliiee  ppaassttoooorr     
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Hallo allemaal ik ben Amy. 
 
11 jaar oud en ik zit op de meulebeek oostrum in groep 8  en 
ik woon op de jofferspas 11. 
 
Mijn hobby’s zijn trampolinespringen, met vriendinnen 
afspreken, op de telefoon,mountainbike en rennen. Het is 
nu een beetje raar om naar Venray te gaan met corona want, 
je moet je aan afstand houden en een mondkapje op enzo. 
Op school is het veel leuker dan in groep 7 want, in groep 8 
ga je veel meer opstap met de klas en we hebben een van de 
leuke meesters ooit. Als ik ga mountainbike met mijn vader 
dan gaan we meestal naar een plekje en dan gaan we ff 
crossen met de mountainbike. Soms fietsen we dan ook nog 
naar vrienden toe ergens aan het einde van Venray. 
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De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Abonnement OW! naar 15 euro per jaar
We hebben helaas moeten besluiten om de abonnementskosten voor het OW! te verhogen van 12,50 naar 15 
euro per jaar. Omgerekend gaat de prijs van één nummer daarmee van een kwartje naar dertig cent. De 
belangrijkste reden is dat de grote inzet van de redactie en de werkgroep de laatste tijd meer kopij oplevert, en 
dus meer pagina's, waardoor de kosten iets oplopen. Ook de kosten voor papier en bezorging zijn gestegen 
sinds de laatste prijsverhoging, tien jaar geleden. Verder loopt het aantal advertenties geleidelijk iets terug, en 
daarmee de inkomsten. Om verdere prijsverhogingen te voorkomen gaan we een wervingsactie houden.

Abonnees die het OW! graag al woensdagavond lezen (en in kleur!), kunnen een digitaal abonnement 
aanvragen. Ga daarvoor naar www.dorpsraadoostrum.nl/oostrums-weekblad.

Digitale informatieavond mogelijk windpark in Venray
De verkenning van een mogelijk windpark in Venray gaat 
vanwege corona digitaal verder. Inwoners en grondeigenaren 
wordt gevraagd om mee te praten en mee te denken tijdens 
een digitale informatieavond. Inwoners kunnen zich op 
windparkvenray.nl aanmelden. Wie snel is kan zich nog 
aanmelden voor de avond op donderdag 19 november om 
20.00 uur. Bij meer dan 50 aanmeldingen wordt er een tweede 
avond gepland. Voor grondeigenaren is er een aparte sessie 
gehouden op 17 november, op uitnodiging.

Bloem- en kruidenrijke grasvelden
De gemeente Venray wil de biodiversiteit bevorderen. Een van de manieren om dit te doen is door bestaande 
gazons om te vormen naar bloem- en kruidenrijke graslanden binnen de bebouwde kom. Dat kan door minder 
maaien (eens per jaar in plaats van wekelijks), of door het inzaaien met bloemenmengsels. Op een paar 
plaatsen is dit al gebeurd, en de gemeente wil nu op kleine schaal starten met een paar voorbeeldlocaties.

Voor Oostrum zou dat het grasveld aan De Horik kunnen zijn, de strook langs de landbouwgrond en tussen de 
groepen struiken. Alternatieve locaties zijn de groenstrook langs het spoor, en de grasveldjes bij de 
Valkenkampstraat en de Wittevrouwenstraat. Onze groenploeg vindt het een goed idee, want insecten zijn met 
60% tot 75% afgenomen. Wel vinden zij het belangrijk om inheems zaaimateriaal te gebruiken en niet het 
Oost-Europese, met soorten die van nature hier niet voorkomen.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

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

Ja hoor, het is weer gelukt! Natuurlijk zijn we 
weer in Nederland. Het was een beetje een
gekke dag afgelopen zaterdag. Maar na onze 
aankomst met Pakjesboot 12 aan de Dieuwertje Blokkade zijn we op een 
geweldige manier welkom geheten in ons prachtige Grotepietenhuis! Fijn om alle 
kinderen en burgemeesters te zien uit Zwalk, Alkmaar, Schroothoop en 
Bentudaarweer!

Ik heb de Oostrumse kinderen wel gemist bij de intocht, maar wat fijn dat jullie 
niets hoefden te missen en alles via de tv hebben kunnen volgen.

In Oostrum hebben jullie maar geluk met het decembercomité,
Die denken zeker erg goed mee!

Via OW, facebook en zelfs een echte flyer in de brievenbus,
Dus fijn met de hele familie thuis op de bank, lekker knus.

Er samen op uit om een speurtocht te lopen,
Alle letters gevonden? Dan mag je hopen!

Hopen op een leuke verrassing van Piet,
Dat zal wel goed komen toch, ook al zie je Piet niet.

Natuurlijk gaat dit jaar niet voorbij zonder het grote feest van Sinterklaas,
Helaas niet in de Oesterham, maar wel met cadeautjes, pepernoten en speculaas.

Op school komt dit jaar natuurlijk ook weer een brievenbus te 
staan. Verras me met leuke tekeningen, kleurplaten en 
knutselwerkjes. Dan kan ik mijn werkkamer in Oostrum ook weer 
leuk aankleden dit jaar!

Heel veel plezier de komende weken en mochten jullie prins     
Jos de 27ste en zijn prinses uit het Limburgse Kruisigem zien, doe hem de 
groeten van mij!

Lieve jongens en meiden, wie zien elkaar op facebook 
(@decembercomiteoostrum)!

Nou dag hoor!
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Collecte decembercomité 
 

Ook dit jaar zal er weer een collecte zijn vanuit het Decembercomité Oostrum.  
Maar dan net even anders! De collecte is bedoeld voor de organisatie van de intocht 
van Sinterklaas en de traktatie voor onze Oostrumse kinderen deze periode. 
 
Ook willen wij met de opbrengsten uit deze collecte onze dorpsgenoten, die de 
feestdagen niet thuis door kunnen brengen, een hart onder de riem steken. 
 
Het liefst komen we zoals elk jaar met de collectanten persoonlijk aan de deur. 
Helaas is dat dit jaar niet mogelijk en hebben we gezocht naar een passende 
oplossing in deze roerige tijd: 
 

- Overmaken 
U kunt het bedrag dat u wil doneren overmaken op onderstaande rekening: 
NL16 RBRB 0930 600 479, t.n.v. Decembercomite Oostrum. 
 

- Contant 
Ook is het mogelijk om uw bijdrage in de brievenbus te stoppen op deze adressen in 
Oostrum: Gildestraat 32 & Kloosterstraat 7. 
 

- QR-code 
Helaas zijn er problemen met de QR-code. Deze code staat gedrukt op de flyer die 
huis aan huis is rondgebracht. Helaas kunt u deze dus tot nader bericht niet 
gebruiken. We zijn hard ons best aan het doen een oplossing te vinden!                           
Sorry voor het ongemak..  
 
Helaas is het dit jaar niet anders, maar toch hopen we er een onvergetelijke tijd van 
te maken. Volgend jaar hopelijk weer gewoon bij u aan de deur! 
 
 
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank,  
 
“Het Decembercomité” 
Mail: decembercomiteoostrum@gmail.com 
Facebook: @decembercomiteoostrum  
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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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPUUZZZZEELL  

  
 

Amandel  
Baard 
Banket 
Cadeau 
Chocolademelk 
Gedicht 
Habbijt 
Kasteel 
Kloppen 
Kruidnoten 
Lekkers 
Letter 
Liedjes 
Maneschijn 
Marsepein 
Mijter 
Nacht 
Pakjesavond 
Plofbroek 
 

Rijmen 
Schoen 
Snoep 
Spanje 
Taaitaaipop 
Tabberd 
Verrassing 
Water 
Wortel 
Zenuwen 
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Op vakantie met pubers 
 
Eerlijk is eerlijk......het is geen Ardèche met z'n ruwe karakter. Ook niet de Cote d'Azur waar glitter en 
glamour hand in hand gaan met lieflijke baaitjes en vissersdorpjes. Ook geen naar lavendel ruikende 
Provence, een Bretagne wat me enorm verraste en ook geen geschiedenisrijk Normandië. Geen Languedoc 
waar je je al een klein beetje in Spanje waant en al helemaal geen Dordogne waar je tijd te kort komt om 
al die mooie kastelen en grotten te bezichtigen en om het lieflijk groene landschap forever in je geheugen 
te printen. Ook geen Corsica, het eiland dat wat mij betreft de overtreffende trap is van alle schoonheid 
die ik in Frankrijk mocht aanschouwen.  
 
Maar wat is het dan wel? Het klinkt fantastisch Frans, ofwel Franstastisch: Aquitaine of tegenwoordig 
Nouvel (nieuw) Aquitaine. Regio met een vlakke kustlijn, metersbrede stranden en duinen. Het walhalla 
voor de mosselman, de liefhebber van oesters en door de hoge golven ook voor surfers. D'r lopen hier heel 
wat dudes. Je herkent ze aan hun kleding, hun haar en oh ja....aan het feit dat ze een surfplank mee 
sjouwen. Het zou niet aan mij besteed zijn. Zou totaal niet kunnen blijven staan op zo'n plank. De kids 
wel......die surfen wat af hier. Het geluid van de film op Netflix gaat moeiteloos samen met een Knol op 
YouTube en de nieuwste top 40 songs. Je volgt online gewoon Ajax in een competitieduel of Max die de 
binnenbocht neemt. Surfen op het web....geen golf of plank voor nodig. 
 
En dan is het moment daar....een nieuwe fase is aangebroken: 'is 2 weken vakantie niet wat lang mam?' 
Een vraag die wat mij betreft zo retorisch is als zondagse soep op zaterdag. Ik bedoel te zeggen dat het 
voor sommige mensen elke dag zondagse soep-dag is zoals het ook niet persé donderdag hoeft te zijn om 
een pondje gehakt bij Jan te gaan halen. Dus ja....voor sommige mensen is dat te lang maar die vraag aan 
mij stellen is een schot voor open doel. Maar voor pubers van 16 is het helemaal niet tof om 2 weken lang 
24/7 bij je ouders te zijn. Dat is dan meer een survival vakantie. Toch is er op de camping altijd wel wat te 
beleven. Het ritueel is zo'n beetje elke dag hetzelfde, en dat is fijn in een gecompliceerd, rommelig 
puberbrein. Overdag wordt zwemmen afgewisseld met online zijn met vrienden en vriendinnen en 's 
avonds is het voetbalveld the place to be. Er is daar altijd wel wat loos, het is een soort van Oostrums fort. 
Het is helemaal niet nodig, en zéker niet wenselijk, dat wij daar ook eens een keer een kijkje gaan nemen. 
Het is zelfs helemaal prima als wij met onze Franse huurauto op pad gaan. ‘Laat wat geld achter, wij redden 
ons wel’. 
 
En dus gingen we met z’n tweeën naar Soulac sur Mer waar een bunkercomplex ligt wat er op internet 
zeer indrukwekkend uit zag. Batterie Cotiere des Arros.....een bolwerk van meerdere bunkers gelegen in 
de duinen met een prachtig uitzicht op de Atlantische oceaan. Hoewel het uitzicht vast geen criterium is 
geweest bij de aanleg ervan. Ze hebben d'r al die jaren gelegen, niemand keek er naar om. Inmiddels 
hebben graffitikunstenaars zich uitgeleefd op de kazematten. Veelvuldig zie je het woord 'amour' terug 
komen. Ik probeer te bedenken of dit paradoxaal is. In één bunker zijn de gevolgen van een voltreffer 
duidelijk zichtbaar maar verder heeft het gewapende beton niet veel geleden en dat is ook meteen het 
bijzondere eraan. De stalen frames van de stapelbedden zijn nog bevestigd aan de muur en een dikke 
stalen deur hangt nog in z'n scharnieren. Een zeer interessante plek om rond te lopen maar het geeft me 
toch ook wel een beetje de creeps.  
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We laten het complex achter ons en nemen de toeristentrein naar Verdon sur Mer. Niet omdat we daar 
willen of moeten zijn maar omdat dit treintje achterlangs de bunkers loopt. We bedenken ons dat het 
spoor waarschijnlijk door de Duitsers gebruikt werd ter bevoorrading. In het bos liggen nog meerdere 
bunkers, deels overwoekerd door de natuur maar nog duidelijk zichtbaar. Op het eindstation in Verdon 
stapt een gezin in met 2 jongens, ik schat ze een jaar of 12 en 16. 12 zit tussen z'n ouders in, 16 gaat apart 
zitten. Onafgebroken staren de broers elkaar aan. 12 ziet vast enorm op tegen 16 die hard zijn best doet 
ongeïnteresseerd te zijn in de plannen die zijn ouders ongetwijfeld nog voor hem in petto hebben die dag. 
De jongste vindt het leuk als zijn vader een gesprek met hem aangaat en hem een liefdevolle knuffel geeft 
maar de oudste doet er alles aan om niet aanwezig te zijn. Zijn ogen gaan schuil achter een zonnebril die 
deels verstopt zit onder een Nike petje, z'n telefoon is alles wat hij nodig heeft. Zijn moeder krijgt het 
grandioze idee een selfie van het gezin te maken maar 16 zit niet in het bereik van de camera. Ze probeert 
hem er bij te betrekken want het staat zo leuk in het foto-album: een gezinsfoto op het spoor van Verdon 
naar Soulac. Maar 16 schudt stilzwijgend een overduidelijk nee. Mams begrijpt het, heeft het vast al vaker 
meegemaakt en dus wordt het een incomplete gezinsfoto. Ik overweeg nog te vragen of ik een foto van ze 
zal maken, op zo'n selfie sta je immers nooit op je voordeligst op. Ik heb altijd een lange arm in beeld, 
neusgaten die te prominent aanwezig zijn of een hoofd wat zover naar achteren hangt dat het lijkt alsof 
het aan het laatste scharnier vast hangt. Maar ik begrijp 16 en dus blijft mijn vraag een vraag.  
 
Wel maak ik, op verzoek, een foto van 3 gezellige Franse dames die samen op een soort van schoolreisje 
zijn. De grootste lol hebben ze en hee....lijkt het maar zo of staan ze nu te flirten met de conducteur? Hij 
had hun kleinkind kunnen zijn. Terug bij de camping zit de jeugd in ons huisje. Ze hebben een superleuke 
dag gehad en staan al klaar om nog een potje te gaan voetballen. Of ze ons gemist hebben? Iets met 
zondagse soep en gehakt...... 
 
Mazzel Tov,  

Reizende Reporter 
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Tenniscompetitie herendubbel Arcen – Oostrum  

We schrijven vrijdag 25 september 2020, de ochtend gloort, de dorpen Oostrum en 
Arcen ontwaken. Ogenschijnlijk een vrijdag als zoveel vrijdagen, de week afronden, 
voorbereiden op het weekend, de tuin, de boodschappen en nog effe bij heeroom 

Frans appels halen. Hij heeft een kleine appelboomgaard en voorziet de hele familie van appels. 
Elstars met een tropisch tintje.  

En toch is het anders in beide dorpen. In Oostrum vertrekt om 11.00u een bus met dertig supporters, 
die een kaartje gereserveerd hebben voor de tenniscompetitie wedstrijd Arcen – Oostrum 
herendubbel. Zij hebben een kaartje voor het knusse tennisstadion in Arcen. In verband met COVID-
19 zijn de plaatsen op 1 ½ meter gereserveerd. In Arcen op het dorpsplein worden een tweetal 
metershoge schermen gebouwd. Naar verluid zullen een 100-tal dorpsgenoten de wedstrijden via 
deze schermen volgen. Ook hier COVID-19 proof. Er heerst in beide dorpen een gezellige sfeer en 
tegelijkertijd is er een lichte doch aangename spanning voelbaar.  
Om 12.15u vertrekken Kees, Martin, Leo en Hay richting Arcen. Voorzien van mondkapjes en voor 
noodgevallen bivakmutsen in de kattenbak van de bolide van Kees, rijden ze, begeleid door een 
tweetal agenten op een indrukwekkende motor, richting Wanssum. 
In Wellerlooi worden we aangehouden en gecontroleerd op wapenbezit. Nadat de politie onze 
rackets gecheckt heeft op de bespanning en de kleur van de grip kunnen we verder. Na een korte 
persconferentie, geleid door Peter R. de Vries, waarbij Martin zijn reputatie als gewezen rechercheur 
en politieman meer dan waar maakt, rijden we verder. 
 
In Arcen worden we hartelijk ontvangen door Ad, Chris, Piet en Stan. We houden de persconferentie 
kort, vriendelijk doch zakelijk en genieten samen met onze tegenstanders van een heerlijk stuk 
Limburgse vlaai met koffie en thee. We praten over ditjes en datje en laten niets los over onze tactiek 
en helemaal niets over onze hoogtestage, die we vorige week in de Ardennen hebben genoten. 
De Oostrums toeschouwers hebben zich geïnstalleerd en kijken uit naar de wedstrijden. Op het 
dorpsplein heerst een gezellige sfeer.  
Het inslaan is begonnen; Kees en Hay spelen tegen Chris en Ad, Leo en Martin tegen Piet en Stan. 
Menig toeschouwer slaakt tijdens het inslaan al de ene na de andere kreet van verbazing. De 
snoeiharde forehand van Kees, de slice van Hay, de lob van Chris, de effectballen van Ad, alles komt 
langs. Leo heeft zijn knieën ingepakt en verrast de toeschouwers tijdens het inslaan al met een 
handstand, net voordat hij de bal achterwaarts tussen zijn benen retourneert. Martin laat zijn 
dubbelhandige backhand spreken. Piet en Stan vragen net voor het begin van de wedstrijd nog om 
een time-out; ze hebben telefonisch contact met hun vrouwelijke coach Chris Evert, die sinds twee 
jaar in Arcen woont en een relatie heeft met de kasteelheer van de Kasteeltuinen.  
De wedstrijden beginnen. De eerste toeschouwers vallen flauw. Zij kunnen de spanning niet aan. 
In beide partijen nemen de spelers van het team Arcen het initiatief, trekken de partijen naar zich toe 
en staan al snel op een comfortabele voorsprong. Er komen veel lange rally’s langs met hoogstaand 
tennis, vaak met de tussenstand deuce. Bij de start van de tweede sets veert het stadion op; de 
toeschouwers vermoeden een ongekend staaltje tennis. In de partij Ad-Chris versus Kees-Hay is een 
rally bezig, die dan al 37 slagenwisselingen kent. Op dat moment lanceert Kees een dropshot, die 
Chris tot een uiterste krachtsinspanning verleidt. Duikend haalt hij de bal en brengt hem terug. Hay 
slaat een snoeiharde backhand langs de lijn, die Ad terugbrengt met een miraculeuze forehand met 
een wonderlijk draait effect, waardoor Kees zich genoodzaakt voelt om de bal met een 
achterwaartse backhand te retourneren, die vlak over het net neerploft. Ook nu weer haalt Chris 
deze bal. Deze keer vanuit een atletische handstand. De bal landt in de uiterste hoek linksachter. Hier 
laat Hay zijn Zuid Amerikaanse afkomst zien, met een heuse sliding ‘schept’ hij als het ware de bal en 
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met een geplaatste lob beslist hij de rally. Het stadion en het dorpsplein ploffen. Nadat na 10 
minuten de sensaties geluwd zijn, eindigen beide partijen met een apotheose. Het team van Arcen 
sluit beide partijen winnend af. De toeschouwers vormen op gepaste afstand een erehaag als de 
spelers de banen verlaten. Tijdens de pauze reflecteren de spelers kort op het spel. Hierin bijgestaan 
door Jan, die inmiddels gearriveerd is en van de laatste fragmenten van de partijen heeft kunnen 
genieten. Jan is lyrisch en heeft korte opnames van de partijen naar zijn vrouw geappt. Zij heeft op 
haar beurt, tijdens een barbecue in haar tuin, deze beelden gedeeld met enkele vrienden. Ook deze 
zijn euforisch en besluiten ter plekke een fanclub op te richten.  
De spelers genieten van een drankje, komen bij van hun inspanningen en zoomen kort in op een 
aantal maatschappelijke thema’s en urgenties, onder andere de homoseksualiteit onder de muggen. 
We maken ons  op voor de volgende partijen. De toeschouwers hebben hun plaatsen weer 
opgezocht en ontvangen de spelers met een ovationeel applaus. Een vrouwelijk toeschouwer slaagt 
er in het voorbijgaan in om Kees zijn racket en linkerschoen aan te raken. Zij valt in katzwijm en kijkt 
met niets ziende ogen naar de eerste servicebeurt van Hay in de partij tegen Ad en Piet. Leo en 
Martin spelen tegen Stan en Chris. 

De servicebeurt van Hay spreekt vanaf de eerste slag boekdelen. Zijn eerste opslag is een ace van de 
categorie ‘je hoort hem wel, echter je ziet hem niet’. Piet is hierdoor zo van slag dat hij ’n fractie 
zowel mentaal als emotioneel de weg kwijt is. Ad praat op hem in en Piet slaagt erin zijn alom 
bekende veerkracht te profileren. Op beide banen ontspinnen partijen tennis, die hun weerga in de 
geschiedenis niet kennen en een ongekend niveau halen. De kenners op de tribune zoeken virtueel 
contact met zowel Paul Haarhuis als Jan Siemerink; deze op hun beurt zoeken contact met Jim 
Connors, een achterneef van Hay. Zij nemen notitie en opteren de komende weken contact te 
zoeken met deze bijzonder getalenteerde tennissers. Beoogd om ze op termijn bij te zetten in 
Madam Tussauds museum in zowel Londen als Amsterdam. 
Ondertussen golven de partijen op en neer, de kansen keren voortdurend. De aaaah’s en ooooh’s op 
de tribunes zijn niet van de lucht. In de partij Leo Martin versus Stan Chris profileert een 
slagenwisseling van 67 returns. De spelers ontvangen uitgeput het applaus als de slagenwisseling 
eindigt met een snoeiharde backhand van Stan. Op baan 2 gebeurt tijdens de servicebeurt van Ad 
iets unieks in de tennishistorie. Ad serveert en de bal landt in het servicevak op een eikel, maakt een 
kromme van Gauss en vervolgt zijn weg als een onnavolgbare ace. Kees vraagt in deze situatie de 
referee erbij. In dit geval een charmante dame uit Goes, bekend vanwege haar scherpe en alerte blik. 
Kees vraagt haar mening en/of deze bal niet opnieuw geserveerd dient te worden. Anita Referte is 
duidelijk. ‘Nee’, zegt ze resoluut, met als onderbouwing ‘in geval bij een service de bal een natuurlijk 
element, in dit geval een eikel, raakt, dan opteert de wet van Buys Ballot en is de service geldig. Punt 
toegekend dus.  
Na dit bijzondere voorval ‘kabbelen’ de partijen naar een sportief en vooral hoogstaand tennis-einde. 
Ook deze partijen kan het team van Arcen bijschrijven op haar palmares. De toeschouwers zijn lyrisch 
en juichen ingetogen en gedisciplineerd. In de provisorisch ingerichte persruimte volgt een luchtige 
persconferentie waar beide teams hun professionele reflecties met de toegesnelde wereldpers 
delen. Ondertussen heeft Jan zijn meer dan gemiddelde, zo niet excellente kookkunsten het werk 
laten doen. Samen met een heerlijk drankje genieten we van Jans compositie, runde poulet met 
broodjes. Een klein deel van de fanfare uit Arcen staat inmiddels opgesteld en blaast, ook nu weer 
ingetogen, onze uittocht. We groeten onze tennisvrienden Piet, Ad, Chris en Stan en stappen 
‘mondgekapt’ in de bolide van Kees.  

Hay Freriks,  Auteur van Wuein, Achter de Schermen, Met een Knipoog, medeauteur van Pandora, 
How to be a teacher in a Europe of Human Rights en LEREN EN DAN ANDERS, echt anders.  
Binnenkort verschijnt zijn vierde dichtbundel KIM. 
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IS JOUW WONING
KLAAR VOOR DE TOEKOMST?

DOE DE GRATIS LABEL-TEST
op langerthuiswonen.nu

IS JOUW WONING

Zilveren
Deze woning scoort zilver volgens het LangerThuisWonen.nu 

label. De score representeert hoe geschikt deze woning is om 

langer thuis te kunnen blijven wonen. Onderdeel van dit label 

is een advies op maat voor deze woning met mogelijke 

verbeterpunten en technologische aanpassingen ter 

bevordering van het langer thuis wonen.langerthuiswonen.nu

Dit label is toegekend aan:GemeenteHorst aan de Maas
Uw naamen uw adres

IS JOUW WONING

Bronzen

Deze woning scoort brons volgens het LangerThuisWonen.nu 

label. De score representeert hoe geschikt deze woning is om 

langer thuis te kunnen blijven wonen. Onderdeel van dit label 

is een advies op maat voor deze woning met mogelijke 

verbeterpunten en technologische aanpassingen ter 

bevordering van het langer thuis wonen.

langerthuiswonen.nu

Dit label is toegekend aan:

Gemeente

Horst aan de Maas

ZilverenZilverenZilveren
Uw naamen uw adres

BronzenBronzenBronzenBronzenBronzen
brons volgens

representeert hoe

kunnen blijven

maat voor

en technologische

bevordering van het langer thuis wonen.

Deze woning scoort goud volgens het LangerThuisWonen.nu 

label. De score representeert hoe geschikt deze woning is om 

langer thuis te kunnen blijven wonen. Onderdeel van dit label 

is een advies op maat voor deze woning met mogelijke 

verbeterpunten en technologische aanpassingen ter 

bevordering van het langer thuis wonen.

Gouden
Dit label is toegekend aan:

langerthuiswonen.nu

Gemeente
Horst aan de Maas
Uw naam
en uw adres

Uw naam

en uw adres

Scoor jij
GOUD?

Langerthuiswonen.nu is een initiatief van de projectgroep ‘Langer Thuis met Technologie’,
Rabobank Noord-Limburg, Gemeente Horst aan de Maas en Gemeente Venray.
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Op 31 december bakken wij weer oliebollen en appelbeignets volgens Ley’s recept

Wilt u graag op de laatste dag van het jaar genieten van deze traditionele eindejaar lekkernij

vul dan tussen 10 en 27 december onderstaande lijst in, geef deze af of doe ze in de brievenbus  

Mgr.Hanssenstraat 25-B Oostrum en wij zorgen dat uw bestelling oudejaarsdag klaar staat.

Betaling graag contant bij ophalen.

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

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

☎ nummer: …………………………………………………………………………………………………………

Dit jaar ook de mogelijkheid om een combizak te bestellen.

----- combizak 4 oliebollen naturel, 4 oliebollen krenten 4 appelbeignets voor €12,50
----- oliebollen naturel      €0,95 bij afname 6 stuks  €5,50 12 stuks    €11 
----- oliebollen met krenten    € 0,95 bij afname 6 stuks  €5,50    12 stuks    €11
----- appelbeignets klein      €1,10 bij afname 6 stuks  €6,00    12 stuks    €12
----- appelbeignets groot      €1,50 bij afname 6 stuks  €8,50    12 stuks    €17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondanks onze goede zorgen kunnen we niet garanderen dat u ze warm kunt ophalen, 
maar is wel een verzekering dat het door u bestelde klaar ligt. 

Bestelde oliebollen kunnen tussen 12.00 uur en 16.00 uur opgehaald worden.

27 december is de uiterste inleverdag van de bestellijst.!!

Team Cafetaria ’t Fort wenst u hele fijne Feestdagen en een smaakvol maar vooral gezond 2021 !

Mgr.Hanssenstraat 25-B
Telefoon 0478 201702
5807BA 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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Lieve kinderen van Oostrum, 

Van 15 t/m 29 november mogen de kinderen t/m groep 5 een 
super leuke sinterklaas speurtocht lopen door Oostrum.  

Onderweg zijn op 10 verschillende locaties letters te vinden 
waar je een woord van kan maken. Ook vind je op deze locaties 
de kleuren waarmee je de kleurplaat mag inkleuren. Zorg dat je 
een potlood meeneemt zodat je de kleurplaat thuis rustig kunt 
inkleuren met de kleurencode die onderweg gevonden is!  

Hieronder de route met aangegeven op welke locaties letters 
en kleurcodes te vinden zijn. Startrichting: vanaf het Dorpsplein richting school..  
Let op, de route is ook te vinden op de Facebookpagina (decembercomite oostrum).  
Zorg dat je de pagina een Like geeft en zet pagina notificaties aan zodat je alle 
filmpjes en foto’s kan zien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woord gevonden en/of kleurplaat af? > Stuur via een privébericht op Facebook 
(decembercomite Oostrum), een foto van deze oplossing samen met je kind/kinderen.  

Belangrijk! > benoem de namen/leeftijden van de kinderen en jullie adres. Wie weet is je 
foto een keer op Facebook te zien en wie weet krijg je een persoonlijk bericht en een 
verrassing bij je thuis van de Sint terug!  (Bij het insturen van de foto gaat u ermee akkoord dat deze op 
Facebook geplaatst kan worden. Alle NAW-gegevens zullen na 5 december verwijderd worden.) 

Heel veel succes en vooral veel plezier! De sint kijkt uit naar jullie oplossingen! 
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Gebruik dit blad om de oplossing van de speurtocht op te schrijven en/of in te kleuren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het geheime woord van de speurtocht: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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