
 

49e JAARGANG  -  WEEK 2  -  14 januari 2021 

- Oh zit dat OOZO met slager Biermann 

- Een nieuwe rubriek Liedjes over…. 

- Neej jaor uit Ons Oostrum 
 

Met deze week: 

En nog 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 23 Jan 09.00 - 12.00

                (Elke Zaterdag met een oneven weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

  Agenda

 23 jan. Inzamelen oud papier

 6 febr. Inzamelen oud papier

 20 febr.Inzamelen oud papier
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Zondag 17 jan.  9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)  
 
 jaardienst Lien Rutten-Kessels en overleden familie Rutten-Kessels, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.     
 
Dinsdag 19 jan.  9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel  
 
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     
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BEMOEDIGING  
 

Nu de prachtige kerstboom op het plein is verdwenen en velen hun mooi opgetuigde boom thuis  hebben 

opgeruimd omdat hij bij de geringste aanraking een heftige allergische reactie vertoonde en zijn naaldjes met 

grote hoeveelheden liet vallen, wil ik samen met U in dankbaarheid terugkijken naar kerstmis, de jaarwisseling, 

het feest van Driekoningen en het feest van afgelopen zondag: de doop van de Heer in de Jordaan. 

 

Ondanks de coronaellende hebben we er met kerstmis en de weken daarna thuis  toch iets moois van gemaakt, 

hebben we elkaar mogen steunen, troosten, bemoedigen en genieten van de mooiste composities uit de 

muziekwereld: de ontroerende kerstmuziek.   

 

Een woord van dank ook aan de harmonie die voor 

kerstavond een eigen muziekopname hebben samengesteld.                                                                    

Dank aan het gezinsvieringscomité, die dertig kinderen wisten 

te enthousiasmeren voor het kerstspel, een woord van dank 

aan de mannen die de prachtige kerstbomen en de kerststal 

hebben geplaatst en zij die voor de magnifieke kerstukken aan 

de zuilen hebben gezorgd en de bloemstukken hebben 

gemaakt.                                          

 

De leden van het koor hebben thuis het “Stille Nacht, heilige 

Nacht”  gezongen en zo – uit de verte – ons allen zingend 

nieuwe moed toegezongen en niet te vergeten de poetsploeg 

die afgelopen maandag weer ijverig bezig was.  

 

Over “bemoediging” ging het afgelopen zondag ook. Het was het feest van de doop van de Heer in de Jordaan, 

een dag die liturgisch gezien nog volop binnen de kersttijd valt, al verteld het heilig evangelie over de dertigjarige 

Jezus, die zijn publiek optreden begint met een indrukwekkende daad van solidariteit met hen die fouten hebben 

gemaakt en bereid zijn ze toe te geven en weer goed te maken.  

 

Als Jezus het water voelt stromen over zijn hoofd schijnt de zon tussen de wolken door en een lichtstraal valt op 

Jezus en horen wij de bemoedigende stem van de Vader in de hemel: 

“Dit is mijn veelgeliefde Zoon, in wie IK mijn welbehagen heb gesteld.” 
Nu weten we wie het kind in de kribbe is: de Zoon van de Vader, die ons aanneemt als Zijn veelgeliefde broeders 

en zusters en door zijn barmhartigheid een bemoediging geeft voor het leven.  
 

Gods Zegen voor alle bewoners van Oostrum,  
 

De zegen van bemoediging voor alle goeds dat jullie in het nieuwe jaar van plan zijn te doen en zullen uitvoeren,                    

maar de zegen vooral ook voor alle goede bedoelingen, want we hadden goede plannen voor kerstmis die niet 

allemaal konden verwezenlijkt worden, maar Onze-Lieve-Heer ziet in jullie harten. Hij zag jullie goede 

bedoelingen en die waren en zijn supergoed.  

 

Jullie pastoor  
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Op Vreejdág 15 jannewarie tusse 19.30 en 20.00 uur en op Zaoterdág 16 jannewarie tusse 14.30 en 15.00 uur!

Help LOSS! nor de fi nale van ut LVK !!!

Sms LVK 20 nor 4004  (LVKspatie20) 

BEMOEDIGING  
 

“Dit is mijn veelgeliefde Zoon, in wie IK mijn welbehagen heb gesteld.” 

 

Gods Zegen voor alle bewoners van Oostrum,  

     

Jullie pastoor  
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www.hoevedeboogaard.nl 
 email : restaurant@hoevedeboogaard.nl            

Tel : 0478 - 539070 

 

De allerbeste wensen                          
voor een gezond 2021 

     

Hopelijk tot weer heel snel 
       hou u gezond 

 

GGeessllootteenn  mmaaaarr  nniieett  ddiicchhtt  

Tot nader bericht kunt u voor thuis een heerlijk 

4-gangen culinair diner bestellen, inclusief  een 

duidelijke handleiding  

voor € 37,50 p.p. 
 

Op deze manier blijven we in deze tijd                

toch nog een beetje bij u. 

 

Elke week een nieuw menu en  

a la carte gerechten.   

Bestellen kan via onze webshop 

https://hoevedeboogaard.nl/winkel/  

telefonisch en per mail.                             

Alle informatie staat op de website,                   

komt u er niet uit, bel gerust,                        

dan hoort u welke mogelijkheden er zijn 

 

 

In deze rubriek laten we korte nieuwsberichten van de afgelopen weken de revue passeren.

Inloopavond uitgesteld tot 15 april
De dorpsraad houdt een paar keer per jaar een openbare vergadering of een themabijeenkomst. De andere 
maandelijkse vergaderingen zijn intern. Om het makkelijker te maken om tussentijds suggesties te doen en 
mee te praten, kregen we het voorstel om inloopavonden te houden. Iedereen die iets te melden of te vragen 
heeft kan dan langskomen. Om te beginnen als proef, voorafgaand aan de vergadering tussen 19:30 en 
20:00. Er zijn dan minimaal twee leden van de dorpsraad aanwezig. De eerste inloopavond was gepland in 
januari, maar vanwege de verwachte verlenging van de coronamaatregelen moeten we dit uitstellen tot 
donderdag 15 april.

Word burgerhulpverlener
De Stichting Hard voor Hart verbetert de overlevingskans van personen met een hartstilstand. Voor Oostrum 
zoekt de stichting nog meerdere burgerhulpverleners. De gratis opleiding is één lesavond van drie uur, waarin 
je reanimatie en het gebruik van de AED aangeleerd krijgt. Kijk voor meer informatie op www.hardvoorhart.nl.

Podcast TBS online
Journalist Tom Veldhuijzen volgde in 2020 voor NPO Radio 1 vier patiënten van de Rooyse Wissel, hun 
behandelaren en de directie. Dat leverde negen afleveringen van een half uur op. Half december is er een 
extra aflevering gemaakt over de omgeving, en een special over hoe het nu met de hen gaat. De opnames 
waren in de kliniek, maar ook bij burgemeester Winants en bij een familie waarvan de dochter slachtoffer werd 
van een tbs-patiënt. Luister de afleveringen via een podcast-app of via www.nporadio1.nl/podcasts/tbs.

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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Sinds jaar en dag is Keurslager Biermann-Van den Eijnden een vertrouwde plek midden in ons Oostrum. 
Vandaag maken we in de rubriek Oh? Zit dat Oozo nader kennis met eigenaren Jan en Ingrid die samen het 
kloppend hart van de slagerij vormen. 

Jan (Biermann) is geboren en getogen in het Brabantse Erp. In zijn jeugd maakte hij via een bijbaantje kennis 

met het slagersvak en besloot de slagersvakopleiding te gaan volgen. Deze opleiding duurde 6 jaar en was 

gevestigd in Helmond, een afstand die vanuit Erp goed te overbruggen was. Tijdens de opleiding leerde Jan 

Ingrid (van den Eijnden) kennen. Voor Ingrid was het, als dochter van een slager, een logische keuze deze 

opleiding te gaan doen. Een lang verhaal kort: Ingrid en Jan trouwden, ze kregen 3 zonen en openden in 1989 

hun slagerij Biermann-Van den Eijnden op de Monsigneur Hanssenstraat in Oostrum.  

Meer dan 30 jaar is de slagerij dus al gevestigd in het hart van ons dorp. Jan vertelt: “Door de jaren heen is er 

in ons vak wel veel veranderd maar onze zaak heeft gelukkig altijd goed gelopen. We hebben er echt voor 

gekozen ambachtelijk te blijven. Het ambachtelijke, dat is meteen ook ons sterke punt. We maken al het vlees 

zelf klaar voor de verkoop. We krijgen halve varkens en hele runderen geleverd die we vervolgens zelf 

verwerken. Dat is redelijk uniek. Bijzonder is ook dat wij de worsten zelf maken: boterhamworst, leverkaas, 

hammen etc. Vergeet onze schepsalades niet. Alles is homemade! 

Sinds 2004 mogen wij ons keurslager noemen. Dit keurmerk staat garant voor het lekkerste vlees en het beste 

advies. Keurslager wordt en blijf je niet zo maar. Twee keer paar worden we onaangekondigd bezocht en 

gecontroleerd door de vereniging. Dat wij dit keurmerk dragen draagt bij aan onze goede naam. De Vereniging 

van Keurslagers neemt ook een stukje marketing voor haar rekening. Dit zie je ook terug in onze website 

(www.biermannvdeijnden.keurslager.nl). Neem eens een kijkje. Je leest hier over de herkomst van ons rund- 

en varkensvlees, vindt er leuke recepten, bbq-tips, van alles!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrid en ik hebben zo onze taken in de zaak. Ingrid houdt zich met name bezig met de productie van gehakt en 

de worstmakerij. Ikzelf met het vers vlees en de winkel. We hebben een 6-tal personeelsleden. De meesten 

werken al jaren bij ons. We hebben een fijn team. Een tijdje terug zijn we gezamenlijk naar de Ketelfabriek 

gegaan, dat was gezellig uitje. 
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Sinds jaar en dag is Keurslager Biermann-Van den Eijnden een vertrouwde plek midden in ons Oostrum. 
Vandaag maken we in de rubriek Oh? Zit dat Oozo nader kennis met eigenaren Jan en Ingrid die samen het 
kloppend hart van de slagerij vormen. 

We zijn er trots op dat we een grote, vaste klantenkring hebben. En men komt niet alleen uit Oostrum maar 

ook uit Venray, Oirlo, Blitterswijck, noem maar op! 

Veel last van het coronatijdperk hebben wij niet gehad. Dat mensen niet meer naar een restaurant konden 

gaan, werkte juist in ons voordeel. Wel merkten we dat het afgelopen jaar het bbq-seizoen minder dan 

voorheen liep. Uiteraard hebben wij de winkel coronaproof gemaakt en om onze klanten comfortabel buiten 

te kunnen laten wachten, hebben we meteen een tent geplaatst. Met de afgelopen feestdagen hadden we 

het buiten ook extra geriefelijk gemaakt met terrasverwarming en wat gezellige aankleding. We willen onze 

klanten graag vriendelijk ontvangen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onze vrije tijd wandelen we veel en gaan we heel graag skiën. Ieder jaar rijden we naar Oostenrijk. Of dat 

dit jaar ook mogelijk zal zijn, blijft natuurlijk nog even spannend. 

Door de jaren heen zijn de openingstijden van onze winkel ingekort maar dat wil niet zeggen dat wijzelf ook 

minder uren zijn gaan draaien. We zijn nog altijd fulltime met de zaak bezig. We hopen de komende jaren op 

deze voet verder te kunnen gaan. Keurslager Biermann-Van den Eijnden staat voor kwaliteit, vers, lekker en 

eigen gemaakt! Dat blijven we zeker nastreven.” 

Openingstijden: 

Donderdag 8.30-12.30 13.30-18.00 

Vrijdag 8.30-12.30 13.30-18.00 

Zaterdag 8.00-15.00 
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Ook kun je een Bankzitting thuispakket bestellen. Hierin vind je
een lekker hapje en drankje, een leuk aandenken en we hebben

alvast de antwoordformulieren van de quiz in je pakketje gestopt.
Kosten: €2,50 per pakket.  Bestellen kan door het aantal pakketten,
je naam en  je adres te mailen naar jeugdcarnaval@karklingels.nl.

We komen de pakketten de 23 januari persoonlijk bij je langs brengen.
Bestellen kan t/m 16 januari. 

Zaterdag 23 januari 2021

Een mega livestream voor jong én oud met optredens, 
            artiesten, een quiz en prachtige prijzen!!!

19:30 uur

De grote bankzitting show is gratis en voor iedereen te bekijken.
Je kan de livestream vinden via de link die binnenkort op 

www.karklingels.nl komt of ga op youtube naar het kanaal:
Jeugd Karklingels. Vanaf 19:00uur zijn we live en om 19:30 uur

start de show. Mis het niet! 
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Voorlopige openingstijden: 
 

Ma van 16.00-20.00uur 
Di   van 16.00-20.00uur 
Wo van 16.00-20.00uur 
Do  van 16.00-20.00uur 
Vrij van 12.00-13.00uur  

                16.00-20.00uur 
Zat van 16.00-20.00uur 
Zo van   16.00-20.00uur 

 
 

* Nieuw * Nieuw * Nieuw * Nieuw * Nieuw 
 

Het is weer winter dus we verruilen ons herfst frietje, voor een heerlijk winterfrietje! 
 

 
Dit wil je proeven !!! 

 
Winterfrietje bestaat uit verse frites,                     

met zelfgemaakte goulash,                                                                 
afgetopt met chips van chorizo en rucola.                                                               

 
Prijs 4 euro. 

 

☆ Indiase butterchicken-curry ☆

 
 
 

Op zaterdag 23 Januari koken wij weer,                     
bij vele al bekend: 

 
Indiase butterchicken- curry geserveerd met rijst en naanbrood.  Prijs 7,50 euro p.p 

 
Heeft u interesse meld u zich dan aan voor donderdag 21 Januari 

via info@cafetariatfort.nl en geef aan ons door hoeveel porties u wilt bestellen. 
 

U kunt het eten dan op zaterdag 23 Januari vanaf 17.00 bij ons ophalen 
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Donald Trump

MMaazzzzeell TToovv,, 
LLiLLongWWe21
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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    

Misschien had Train het al over The Donald toen ze zongen: Help me help me, I’m no good at goodbyes. 

Met een knipoog zouden ook American Idiot van Green Day en Clown van Emeli Sandé over de 

afscheidnemende president van de Verenigde Staten kunnen gaan. Enkelen zullen zelfs bij het horen 

van Creep van Radiohead aan Trump denken. 

Gezien het feit dat hij z’n troon niet af wil staan aan Biden kan ik me zomaar voorstellen dat hij het 

helemaal eens is met Borsato’s Afscheid nemen bestaat niet. Maar Biden is onverbiddelijk als hij hem 

sommeert: Hit the Road Jack….eu Donald. Het zal ongetwijfeld geen Sweet Goodbye zijn. Maar ach… 

Just Breathe Don.

The Rolling Stones en Neil Young dreigden naar de rechter te stappen omdat hun liedjes door The 

Donald werden gebruikt bij zijn politieke bijeenkomsten. Ook Adèle en Rihanna wilden niet geassocieerd 

worden met de praktijken van de republikein. Creedence Clearwater Revival protesteerde toen de 45e 

president van de VS hun nummer Fortunate Son gebruikte. Hoewel de titel zeker op hem van toepassing 

zou kunnen zijn is het lied ironisch genoeg als protestlied geschreven over rijke mensen die hun zakken 

vullen ten koste van de arme bevolking.  Een gevolg van alle schermutselingen van Mr President is een 

1000 nummers tellende Spotify-lijst vol anti-Trump liedjes met toepasselijke titels zoals This is not 

America, If you’re gonna build a wall en Fat Fingers. 

Ik ben al benieuwd naar de liedjes die de kop opsteken als Trump op 21 januari zijn macht overdraagt 

aan de democratische Biden en hiermee het Witte Huis achter zich laat terwijl hij weer een gewone 

burger wordt. Eén ding is zeker: muziek en politiek vormen niet altijd een goed huwelijk. 

Donald Trump
Alle politieke meningen achterwege latend kunnen we wel stellen dat we het hier hebben over een 

kleuter die niet tegen z’n verlies kan. Dat heeft ie tijdens z’n 4 jarig ambtstermijn meerdere keren 

bewezen. Hij is voor de media een dankbaar onderwerp want hij zorgt altijd voor reuring en 

gespreksstof. Vers in ons geheugen ligt natuurlijk de strijd om het presidentschap. De verkiezing die 

hij verloor en waarin hij probeert het land mee te sleuren in zijn ondergang. Complottheorieën, 

stemmen die ongeldig verklaart moeten worden en het feit dat YMCA weer een hit werd…allemaal 

van Trump’s miljonaire hand.

Binnenkort zal hij het Witte Huis moeten verlaten en mag hij z’n 

wantrouwen, z’n woede en z’n fake news mee nemen naar z’n 

nieuwe woning. En oh ja…ook Melania mag mee naar het luxe Palm 

Beach in Florida. In de afgelopen 4 jaar waren er best wat anti-Trump 

songs. Zoals de Trumpty Dumpty Blues waarin het Corona-beleid van 

Trump onder de loep wordt genomen, of Commander in Chief

over de rassenongelijkheid in de VS. En ik heb het niet nagevraagd bij Pink maar het zou zomaar kunnen 

dat What about us is ontstaan uit frustratie over de machtigste man van de wereld.

MMaazzzzeell TToovv,, 
LLiLLongWWe21
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Fysiotherapie

Wij zijn gespecialiseerd in:

• Manueel therapie

• Sportfysiotherapie 

• Geriatriefysiotherapie

• Oncologie

• Oedeemtherapie (lymfedrainage)

• McKenzie therapie

•  Hoofdpijnbehandeling 

Watson Headache® 

Approach

• Handtherapie

• Neurologie / NDT

• Parkinson

• COPD

• Kinesiotaping

• Claudicatio Intermittens   

(etalagebenen)

Bel of mail gerust om 

een afspraak te plannen

Mgr. Hanssenstraat 20 

5807 BD Oostrum

0478 855 925

info@vita-compleet.nl

www.vita-compleet.nlClaudicatio Intermittens   

Bel of mail gerust om 

een afspraak te plannen

Mgr. Hanssenstraat 20 

5807 BD Oostrum

info@vita-compleet.nl

www.vita-compleet.nl
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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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