
 

49e JAARGANG  -  WEEK 3  -  21 januari 2021 

- Ons kent ons met het Rode Groepje 

- Een heerlijke stamppot 

- De reizende reporter 

- De Spraekbuus 

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

  

23 jan. 09.00u. Inzamelen oud papier

        S.v.p. zelf oud papier in container ze� en!!!

 Agenda

 6 febr. Inzamelen oud papier

 20 febr. Inzamelen oud papier
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Zondag 24 jan.  9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)  
 
 Jo Hermans-Niessen en echtgenoot Martin Hermans,  
 Jo Hoex-Clephas,   
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.     
 
Dinsdag 26 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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Je kunt tijdens deze show vanuit thuis online meespelen met de quiz.
Hoe dit werkt leggen we je allemaal uit tijdens de Bankzitting. Het

is wel handig om vooraf al een extra apparaat (Telefoon, tablet, enz.)
bij de hand te hebben om de antwoorden op in te vullen. 

Speel mee en win prachtige prijzen!

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! 

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

Winnaar eindejaarsactie bekend
Vlak voor kerst hebben we het full-colour dubbeldikke
eindejaarsnummer  van het OW! huis-aan-huis
verspreid. Daarin loofden we een prijs uit voor nieuwe
abonnees die zich voor 9 januari zouden aanmelden.
Dat leverde een flink aantal nieuwe abonnees op, die
we natuurlijk van harte verwelkomen.

Roel Arts, penningmeester van het OW!, heeft een
onafhankelijke trekking uit laten voeren. De winnaar is
de familie Wismans, Witte Vrouwenstraat 4. Voorzitter
Jan-Willem Bruijsten heeft de prijs, een bon voor een

uur bowlen, persoonlijk overhandigd. Nu alleen nog even wachten tot dat
weer mag...

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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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
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PPUUZZZZEELL  
 

ATLETE 

BAGGER 

BEELD 

BEVANGEN 

BOETE 

DUIVELTJE 

FEEDBACK 

GEKTE  

GELUL 

GETOB 

KEUREN 

 

LUIDE 

NIEUW 

NOTEN 

OMEGA 

ROMAN 

RUGBYVELD 

TESTS 

UITKOMEN 

VOGEL 

ZAKENLUI 
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““HHeett  rrooddee  ggrrooeeppjjee””  
Het Rode groepje is een vriendengroep die begin jaren 80 al is ontstaan op de Maria-basisschool en aangevuld in 
de puberjaren.…. 
Bestaande uit :  
 Willem Volleberg en Esther de Jong (met Meike en Gijs) 
 Ron en Cecile Versleijen (met Veena en Finn) 
 Sander en Caroline Martens (met Emma en Marieke) 
 Paul en Vera Janssen (met Paul en Giel) 
 Clemens en Heidi Weijs (met Joost en Daphne) 
 Robin en Daniella Oudenhoven ( met Ronja en Irene) 
 Bas en Inge Künen (met Isa en Stan) 
 Ron en Helga Cornelissen (met Noor en Guus) 
 

 
  
De mannen zaten in de jaren 80, samen bij elkaar op de basisschool, voetbalden in Oostrum en gingen later graag 
samen uit, in de soos Iduna, in het AMC, De Steeg, concerten enz.…. 
Door studie en werk gingen een aantal mannen even weg uit Oostrum. Nu in 2020 woont alleen Robin nog ver 
weg in Finland en de rest is allemaal weer veilig terug in Oostrum of Venray. Uit alle windstreken hebben ze hun 
vriendin gevonden, wat de vriendengroep een mooie mix van Limburg en “Nederland” geeft.  
Het rode groepje is een erg actief vriendenclubje, met een eigen vriendenlogo, vaandel en vriendenkalender. 
De vriendenkalender is de leidraad voor onze activiteiten. Elk jaar met oud en nieuw ontvangen we de kalender 
waarop leuke en grappige foto’s van het afgelopen jaar, verjaardagen en uitjes staan gepland. Naast carnaval en 
kermis (met daarbij de jaarlijkse vriendendag op kermiszaterdag), genieten we ook van de maandelijkse mannen- 
en vrouwenavonden (ooit gestart om een oppasprobleem te voorkomen). De vakantieverhalen worden 
uitgewisseld bij de zomer-BBQ en er worden kidsactiviteiten ingepland. De mannen kunnen de dagen op de 
kalender afstrepen voor hun jaarlijkse Festival Weekend en de dames voor een vrouwendagje. Om de 5 jaar 
proberen we een bezoekje te brengen aan Robin en Daniella in Finland. 
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Tijdens vastelaovend herken je ons vaak aan de meest onbeholpen, originele en niet te dragen 
carnavalspakken. Naast bv. vuurtoren, luchtballon, en trekpop maakten we jaren geleden onze eigen 
carnavalsvereniging “De Karklungels” met  voorop ozze prins Rennie in een kliko (zijn eigen 
‘Prinsenwagen’). Meerdere mannen mochten ook een “echte” prins, vorst, nar en/of adje zijn bij de 
Karklingels, wat veel extra feestjes binnen de vriendengroep heeft opgeleverd. Robin en Daniella uit 
Finland willen dit uiteraard niet missen en proberen elk jaar ook terug te zijn in voor de Aostrumse 
Vastelaovend. 
 
Daarbij proberen we soms muzikaal te zijn, dat lukt bij de ene, wat beter dan bij de andere. Wat begon 
met een eigen vriendenlied ‘“ Wej zien ut rooje groepje, dat kunde toch wel zien… den iene drinkt en 
pilske en den ander witte wien”..... Dat heeft jaren geleden geleid tot de deelname aan de 
liedjesmiddag van De Karklingels. De dames met een  carnavalslied over de verschillen tussen 
platpraoten en Nederlands … dat kunnen nl. niet alle dames uit het groepje (verstaan kan iedereen het 
overigens wel). De mannen hadden in datzelfde jaar een carnavalshit met “Friet speciaal”. Bij veel 
carnavalsvierders wel bekend. Onze Sander heeft het met zijn gitaar zelfs geschopt tot de bands 
“aacht vur elluf” en “Naachtwerk”. 
Helaas hebben we ook minder fijne dingen meegemaakt. Zo hebben we in 2000 onze vriendin Daphne  
op 28 jarige leeftijd verloren . Dit heeft grote impact gehad op onze vriendengroep maar heeft ons 
zeker ook nog dichter bij elkaar gebracht.Elk jaar gedenken we onze Daphne door rond haar sterfdag 
samen met de groep een wandeling te maken en daarna samen te lunchen.   
Helaas heeft corona ervoor gezorgd dat we  in 2020 minder fysiek met z’n allen samen konden zijn. De 
meeste activiteiten op de vriendenkalender van 2020 werden geannuleerd. Gelukkig kon de 
vriendendag op 1,5 meter wel doorgaan en hebben we nog wat avonden een digitale kahoot quiz 
gedaan en bijgekletst. Ook oud en nieuw werd met een online Bingo en de online Rode groepje quiz 
weer samen afgesloten. 
  
“Ad rubicunda notis at vagum”, oftewel de vage vrienden van het rode groepje, hopen jullie snel weer 
tegen te komen, wanneer het weer mag om samen een feestje te vieren “ien os Aostrum “…… 
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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

 

 

Zet de aardappelen op. Bak het spek krokant uit 
en voeg op het laatste moment de uien toe. 
Giet intussen de gaargekookte aardappelen af en 
pureer ze. Voeg de spek, olie, azijn, mosterd, 
eierdooiers, mayonaise, blokjes kaas en de 
andijvie toe. Spatel goed door elkaar. Breng op 
smaak met zout en peper. Schep de stamppot in 
een ovenschaal en zet de schaal nog 10 minuten 
in een voorverwarmde oven van 200 graden. 
 
 

 

 
500-600 gram  ragfijn gesneden andijvie, 1 kg aardappelen , 2 uien gesnipperd, 400 gram 
katenspek, in blokjes, 2 eetl. olie, 4 eetl. Limburgse mosterd, 1 eetl. azijn, 100 gram jong 
belegen kaas in blokje, 1 eetl. azijn, 4 eetl. mayonaise, 4 eierdooiers, peper en zout.  
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Bereidingswijze 

 

Zet de aardappelen op. Bak het spek krokant uit 
en voeg op het laatste moment de uien toe. 
Giet intussen de gaargekookte aardappelen af en 
pureer ze. Voeg de spek, olie, azijn, mosterd, 
eierdooiers, mayonaise, blokjes kaas en de 
andijvie toe. Spatel goed door elkaar. Breng op 
smaak met zout en peper. Schep de stamppot in 
een ovenschaal en zet de schaal nog 10 minuten 
in een voorverwarmde oven van 200 graden. 
 
 

STAMPPOT RAUWE ANDIJVIE MET EEN VLEUGJE LIMBURG 
 
Ingrediënten voor 4 personen 

 
500-600 gram  ragfijn gesneden andijvie, 1 kg aardappelen , 2 uien gesnipperd, 400 gram 
katenspek, in blokjes, 2 eetl. olie, 4 eetl. Limburgse mosterd, 1 eetl. azijn, 100 gram jong 
belegen kaas in blokje, 1 eetl. azijn, 4 eetl. mayonaise, 4 eierdooiers, peper en zout.  
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Colombia 
 

Hoewel Colombia nog in de categorie derde wereld land valt is het Zuidamerikaanse land toeristisch gezien sterk in 

opkomst. De economie is groeiende, zo ook de stabiliteit. Een kleine blik op mijn reis naar het land van de salsa en 

Shakira, arepa en empanadas maar ook van Cuadrado en Bernal. En nee....niet iedereen hier draagt de achternaam 

Escobar. 

 

50 tinten groen zou er in een reisbeschrijving kunnen staan wanneer het over de koffieregio van Colombia gaat. Via 

kleine, verscholen weggetjes kwamen we bij Haciënda Bambusa waar we meer dan welkom werden geheten. We 

werden hier volledig in de watten gelegd. We maakten zelf cacao met 'the best cook in the world' of je ging te paard 

door groene valleien en kabbelende beekjes. Een ontbijt met uitzicht op de Andes is voor ons niet alledaags, net zo min 

als een heerlijke fruitcocktail midden in een groot bamboebos. Que sorpresa. 

 

Gelegen tussen groene heuvels en koffieplantages ligt het kleurrijke Salento. Een stadje waar het op zaterdag een 

gezellig samenzijn is van families. En al die gevels en deuren…de ene nog leuker dan de ander. Motiefjes, snijwerken, 

graffiti...allemaal even vrolijk en kleurrijk. Het plein van Salento heet Plaza Bolivar, naar de beroemde vrijheidsstrijder. 

Elk plein in elke stad in Colombia draagt deze naam en Simon Bolivar zelf is op al deze pleinen middels een standbeeld 

vereeuwigd. 

 

Wanneer je in deze regio bent mag je de Cocora vallei niet overslaan. Hier vind je in een prachtig berglandschap de 

hoogste palmbomensoort ter wereld. Jan en alleman, of zal ik zeggen Santiago en todos, gaat hier te paard naar boven. 

Niet aan mij besteed en dus moet ik op eigen kracht. Zoveel te mooier is de beloning als je boven bent. Foto's zeggen 

meer dan woorden maar met beiden kun je niet uitdrukken hoe fantastisch mooi dit deel van Colombia is.  

 

Waar denk jij aan als ik zeg Medellin? De meesten zullen het relateren aan de drugskartels en de gangs die hier hun 

oorlogen voerden. Deze Colombiaanse stad van de eeuwige lente was de woonplaats van Pablo Escobar, de leider van 

het Medellinkartel. Ooit begonnen als kruimeldief groeide hij door zijn wereldwijde handel in cocaïne uit tot één van 's 

werelds rijkste mensen. Als topcrimineel was hij (in)direct verantwoordelijk voor heel veel (politieke) moorden maar 

tegelijkertijd was hij ook geliefd onder de arme bevolking van Medellin. Er lag geen glorieuze toekomst in het verschiet, 

op 44 jarige leeftijd werd hij dood geschoten. De situatie escaleerde, Medellin zat onder het juk van rivaliserende 

bendes. Uiteindelijk stond jaren later de jonge bevolking van Medellin op en trokken ze de stad uit het slop. Een zeer 

belangrijk onderdeel hierbij was de hip hop. Niet zomaar een muziekstroming maar een levensstijl. Comuna 13 is in deze 

stad dé wijk waar je in vroegere tijden ver van weg moest blijven. Tegenwoordig is het hip en happening. Het bruist van 

de energie. De graffiti vertelt een verhaal, zo ook de streetart, -food en -dance. Een heel mooi en symbolisch punt in 

deze wijk is een glijbaan. Voortgekomen uit het trieste verhaal dat een klein kind hier het leven liet door een 'verdwaalde' 

kogel is het nu een plek van plezier voor kleine, en soms ook grote, kinderen. Onze gids, 21 jaar jong, vertegenwoordigde 

wat mij betreft het nieuwe Medellin. Er is nog een weg te gaan maar Comuna 13 is het straatvoorbeeld van hoe je een 

uitzichtloze situatie kunt veranderen in een levensstijl die het voorbeeld is voor vele andere regio's. Niet alleen in 

Colombia maar in de hele wereld. Kortom....ben je in Colombia ga dan zeker naar Medellin en ga middels een stadstour 

met lokale gids de wijk Comuna 13 verkennen. Het levert je gegarandeerd heel veel mooie momenten op. 
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Na de Colombiaanse koffieregio en het uit een drugsverleden opkrabbelend Medellin vlogen we in een 

propellervliegtuigje naar Nuqui aan de Stille Oceaan. Vanaf de luchthaven van Nuqui vervolgden we onze weg te water. 

We voeren langs de armoedige paalwoningen van de lokale bevolking. Vrouwen die de was te drogen hingen boven 

het afval waar tussen de gieren op zoek waren naar etensresten. Boten, of wat ervoor door gaat, zijn hier het 

belangrijkste vervoermiddel en liggen in dikke modder aan wal. Het is een trieste aanblik en ik weet effe niet welke 

emotie de overhand heeft: verdriet of schaamte. Ik hou mezelf voor dat ik door mijn komst de bevolking steun want 

het toerisme wordt hier ongetwijfeld een inkomstenbron. Laten we hopen dat zij daar van mee kunnen profiteren.  

 

In ongeveer een half uur varen we naar een met palmbomen omgeven baai met daarin de accommodatie voor die 

nacht: El Cantil Ecolodge. In de huisjes is geen warm water en geen elektriciteit. Er werken slechts enkele mensen en 

die spreken, vergezeld door een brede glimlach, alleen hun eigen taal. We maakten een lange strandwandeling  die 

eindigde met een paar tropische buien, nat tot op de onderboks. Dit gebied is in deze tijd van het jaar een walhalla 

voor de bultruggen. We hadden het geluk 2 volwassenen en een jonkie te spotten. En hoewel het moment alweer 

voorbij was voordat je het goed op je netvlies had staan was het toch een kippenvelmoment.  

 

Wanneer je als bezoeker een paar dagen verblijft in dit gebied waar de jungle overgaat in zee dan waan je je in het 

paradijs. Wat mij betreft kan ik dat alleen op die manier ervaren omdat ik na deze beleving terug ga naar een plek waar 

ik persoonlijk beter in gedij. Is de eerder genoemde schaamte dan ontstaan uit het feit dat wij het (misschien wel 

ogenschijnlijk) beter hebben of omdat ik me realiseer dat ik gewend ben aan de westerse weelde die ik wellicht teveel 

voor lief neem? Wij leven in een wereld met al z'n overvloed, kansen en mogelijkheden. Een soort van paradijs?? 

 

Colombia is zeer veelzijdig en dan heb ik het nog niet eens gehad over het kleurrijke Guatapé, het bijna Caribische Islas 

Baru, het bruisende Carthagena en alle andere hoogtepunten. Met één bezoek ben je ervan gegarandeerd dat je terug 

wilt.  

 

Mazzel Tov, 

Reizende Reporter 
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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    
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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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