
 

49e JAARGANG  -  WEEK 5  -  4 februari 2021 

- Een nieuwe rubriek Het is ook elke dag wat 

- Dé afvalrapers  

- Liedjes over mama 

 

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  6 Febr 09.00 - 12.00

                (Elke Zaterdag met een oneven weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

 6 febr. 09.00u. Inzamelen oud papier 

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

 Agenda

 20 febr. Inzamelen oud papier

2



Zondag 7 febr.  9.00 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)   
 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.     
 
Dinsdag 9 febr.  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   

                     

“Ziekenbezoek” C.V. De Karklingels aangepast! 
 

Dat de carnaval dit jaar niet doorgaat is waarschijnlijk geen nieuws, maar wel dat het 

ziekenbezoek in aangepaste vorm doorgaat. 

 

Het is een goed gebruik om rond de carnavalsdagen een bezoekje te brengen aan onze 

(oud-) dorpsgenoten die om welke reden dan ook geen carnaval kunnen vieren op dat 

moment. Met andere woorden: ‘Als jij niet naar de carnaval kunt komen, dan komt de 

carnaval wel naar jou’. 

 

Ook dit jaar willen we deze mensen een hart onder de riem steken, maar in deze tijd is 

het natuurlijk minder verstandig om ook echt (fysiek) op bezoek gaan.                                                  

Toch besteden we er graag aandacht aan in de vorm van een attentie. 

 

Als je iemand kent (of bent) die zo’n attentie zou waarderen, dan ontvangen we graag een appje of belletje. 

 

Sjoerd Vollenberg: ☎ 06 - 23 46 37 53  Bart Direks: ☎ 06 - 43 05 60 81 
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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: Henk Wijnen.

Henk is getrouwd met Ellie en trotse vader van drie kinderen ( Danielle, 
Maarten en Sebas) en drie kleinkinderen (Tijn, Finn en Guus).Hoe is hij in 
Oostrum terechtgekomen? “Ik ben geboren en getogen in het Brabantse 
Uden. Na wat omzwervingen in relatie tot het werk kwam ik uiteindelijk 
terecht in Venray. Na veel woon-werkgereis besloot ik toch te gaan wonen 
waar het werk was. Sinds 1992 woon ik in Oostrum. Eerst een tussenstop 
van een jaartje in Venray en daarna verhuisd naar onze nieuwe woning 
aan de Randenrade, waar we met veel plezier hebben gewoond. Begin 
2002 besloten we om een woning te kopen in het nieuwe deel van 
Oostrum aan de Ghünenbeek, met een prachtig landelijk uitzicht aan de 
achterzijde.”

Wat doe je in het dagelijks leven? “Ik ben jarenlang financieel 
verantwoordelijk geweest in diverse multinationals en MKB-bedrijven. 
Begin deze eeuw heb ik mijn Master Business Administration opgepakt en afgerond. Tijdens die studie werd ik 
ook gevraagd om penningmeester te worden van het kerkbestuur, en omdat ik moeilijk nee kon zeggen heb ik 
daar een tiental jaren de financiële scepter mogen vasthouden. Nadat mijn laatste werkgever failliet werd 
verklaard, ondersteun ik nu als zelfstandige MKB-productiebedrijven in financieel management. Ik vind het 
interessant om met dergelijke bedrijven mijn kennis en jarenlange ervaring te delen, en om het bedrijf naar 
een hoger plan te tillen. Ik hoop dat ik dat nog enkele jaren mag blijven doen.”

Wanneer ben je lid geworden van de dorpsraad? “Dit jaar! Ik ga aan de slag als penningmeester, en neem het 
stokje over van Michel Verstappen. Een paar jaar geleden was ik al eens gevraagd of ik geen interesse had. 
Nu heb ik dan toch ja gezegd. Ik hoop dat ik mijn steentje kan bedragen aan het vergroten van de leefbaarheid 
in het hartstikke gezellige dorp Oostrum.”

Wat doe je nog meer in het dorp? “Naast het sportieve gebeuren in Oostrum (tennis) heb ik me ook 
beziggehouden met het sociale leven. Begin jaren ’90 heb ik geholpen met het herstructureren van het 
Gemeenschapshuis waardoor het mogelijk bleef om de ‘grote’ activiteiten daar te blijven organiseren. Ook heb 
ik de Karklingels bijgestaan met zaken rond de omzetbelasting in die tijd. Verder had de Venrayse 
basketbalvereniging me rap gevonden, zodat ik daar jarenlang de positie van penningmeester heb vervuld en 
25 jaar landelijk basketbalscheidsrechter ben geweest.”

  www.dorpsraadoostrum.nl | info@dorpsraadoostrum.nl | 06-20966576 | Ghunenbeek 23, 5807 CE Oostrum   
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In deze rubriek laten we korte nieuwsberichten van de afgelopen weken de revue passeren.

Elektrische laadpalen in Oostrum
De gemeente laat de komende vier 
jaar 100 laadpalen voor elektrische 
auto's plaatsen in Venray. Met de 
eerste 20 wordt binnenkort gestart. 
Elke paal bedient twee 
parkeervakken. Er komen dus 200 
openbare parkeervakken voor 
elektrische rijders. Op deze manier 
wil de gemeente mobiliteit 
verduurzamen. Het is onderdeel 
van een stimuleringsplan om in 
2030 1,9 miljoen elektrische auto’s 
op de weg te hebben.

Op dit moment telt Venray 260 
elektrische personenauto’s. Men 
verwacht een groei van 2.700 in 2025, tot 10.000 in 2035. De gemeente vraagt nu aan inwoners, ondernemers 
en verenigingen waar de palen het beste kunnen staan. Ons gaat het natuurlijk om de meest praktische 
plekken in Oostrum. De dorpsraad heeft al wat ideeën, zie de afbeelding (op www.dorpsraadoostrum.nl staat 
een link naar de kaart). Geef uw eigen mening voor 7 februari op www.venray.nl/laadpalen. Meer informatie 
staat op www.venray.nl/extra-laadpalen-venray.

Windpark Venray: stand van zaken
Windpark Venray heeft laten weten wat de huidige stand van zaken is in de verkenningsfase. In december is 
er in digitale informatierondes met de verschillende dorpen van de zoekgebieden gesproken. In januari zijn er 
enquêtes gehouden, en natuurlijk is er de afgelopen maanden met veel mensen gemaild en gesproken. Op de 
website staan alvast wat veelgestelde vragen die daarbij naar boven kwamen: www.windparkvenray.nl/waar-
staan-we.

In februari worden de antwoorden op alle vragen teruggekoppeld, en komen er nieuwe digitale 
informatieavonden op 15 en 16 februari. Daarvoor kunt u zich  aanmelden via 
www.windparkvenray.nl/informatieavond-februari. Wie zijn mailadres heeft doorgegeven krijgt een uitnodiging. 
De laatste raadsinformatiebrief, van 28 januari, is te lezen op www.windparkvenray.nl/raadsinformatiebrieven.

Oefeningen De Peel 8-12 februari
Van 8 t/m 12 februari wordt de oefening BASIC Strike 
gehouden op vliegbasis De Peel. Joint Terminal Attack 
Controllers (JTAC) worden opgeleid op het gebied van grond-
lucht samenwerking en het leveren van luchtsteun voor 
grondtroepen. Dit gebeurt overdag met trainingsvliegtuigen. 

Meer informatie staat op www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen. 
Daar staat ook een link naar het klachtenformulier.

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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voor jezelf

E E N  K A D O

Danny Broeren is gediplomeerd diëtiste en leefstijlcoach.
 

"De kracht zit  in de combinatie.  Het één bestaat niet zonder het

ander. Samen gaan we op zoek naar de kern van het probleem.

Alleen op die manier kunnen we werken aan 

een leven in balans."  

Lichaamsbeweging is bewezen effectief
voor je emotionele en fysieke conditie.
Het versterkt je weerstand, het
stimuleert je bloedcirculatie en
verbetert je nachtrust. De gelukstofjes
endorfine en serotonine dragen
bovendien bij  aan verlaging van het
stressniveau.

Een gezonde levenssti j l  koop je niet in
een potje. Eetgewoonten
worden voor een belangrijk deel
bepaald door gedachten, gevoel en
emoties. Mensen die worstelen met
over- of ondergewicht doen er goed aan
terug te gaan naar de kern. Je mentale
gezondheid is de eerste stap naar een
gezonde levenssti j l .

Het kiezen voor gezonde en
verantwoorde producten zorgt ervoor
dat je l ichaam elke dag de
voedingsstoffen kri jgt die het nodig
heeft.  Ze geven energie, houden je
hersenen actief en dragen bij  aan een
gezond l ichaam. 

BRENG JE LEVEN IN BALANS

VOEDING

BEWEGING

Danny Broeren I 06-12 76 09 53

De Horik 8 I  5807 CJ I  Oostrum
www.puurcounsell ing.nl I  info@puurcounsell ing.nl

GELUK
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Karklingels en karklingelinnekes, 
 
Graag willen we jullie uitnodigen voor de 1e digitale jaarvergadering  van C.V. de Karklingels op vrijdag 12 februari! 

We hebben deze in november uitgesteld in de hoop dat we deze rond deze tijd hadden kunnen organiseren door 

samen te komen, maar helaas gaat dat niet lukken. 

We hopen toch dat we jullie (via Microsoft Teams) in de ogen mogen kijken en hiermee de carnavalsdagen van 2021 

kunnen aftrappen. 

Je kunt je aanmelden door voor vrijdag 5 februari een mail te sturen naar bestuur@karklingels.nl of het webformulier 

op de site in te vullen. We sturen je daarna een uitnodiging en uitleg voor de jaarvergadering. 
 
Aanvang: 20.11 uur. 

 
 
Agenda: 
 
01. Opening 

02. Ingekomen stukken en mededelingen 

03. Notulen jaarvergadering 8-11-2019 

04. Jaaroverzicht 2019-2020 

05. a Financieel overzicht 2019-2020 

     b. Verslag kascommissie 

     c. Benoeming nieuw lid kascommissie 

06. Begroting 2020-2021 

07. Bestuursverkiezing 

 
Verkiezing nieuw bestuurslid; door het bestuur worden voorgedragen: 

Kees Gommans  (bestuurslid en ceremoniemeester) Mark Broeren (bestuurslid en penningmeester)              

Mogelijke kandidaten kunnen zich tot 1 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk aanmelden                   

bij Sjoerd Vollenberg, voorzitter. 

 

09. Programma 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

 

Namens het bestuur, 

 

  Sjoerd Vollenberg (voorzitter) 

 

 

p.s. Notulen jaarvergadering 8-11-2019 en jaaroverzicht 2019-2020 zijn vanaf 1-2-2021 op te vragen                             

via onze website: www.karklingels.nl. Het financieel overzicht is vanaf 1-2-2021 op te vragen bij het 

secretariaat (e-mailadres: bestuur@karklingels.nl) 
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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
 

 

……..moeders 

MMaazzzzeell  TToovv,,  
LLiLLongWWe21 
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……..moeders 
Ma, moe, moeke, mams, os mam, moedertje, moes… Een dankbaar onderwerp  

om de mooiste songs over te schrijven is ‘mama’. Iedereen heeft een mama. Voor een  

kind is het de eerste relatie die hij ooit zal hebben. Sommigen kunnen er een groot deel van  

hun leven op terug vallen, anderen moeten eerder afscheid nemen en er zijn d’r ook die hun 

moeder niet of nauwelijks kennen. Een moeder, en dat hoeft dan niet per definitie de biologische 

moeder te zijn, is vaak de belangrijkste persoon in iemands leven. Het zou een synoniem kunnen 

zijn voor onvoorwaardelijke liefde, troost en geborgenheid. Voor Heintje was z’n Mama de liefste 

van de hele wereld maar sommigen hebben een gecompliceerde relatie en ook die wordt zo nu en 

dan bezongen. Zo was Eminem’s moeder vaak het onderwerp van gesprek en dat was dan weinig 

positief. Genesis zingt in Mama over het moedercomplex, Pink hangt de vuile was buiten in haar 

Family Portrait en Ciske voelde zich, ondanks de aanwezigheid van z’n moeder, zo verdomd alleen. 

 

ABBA stelde zich de vraag Does Your Mother Know en The Beatles hadden daar met Your Mother 

Should Know het antwoord op. Ook een moeder die heel veel geeft, en soms genadeloos neemt, 

is Moeder Aarde. She rules….zo zingt Within Temptation. Moeders hebben ook een adviserende 

taak. Zo kreeg Billy Jean het advies voorzichtig te zijn in de liefde en Kravitz’ moeder geeft haar 

zoon mee dat het goed is om fruitful,  natural en factual te zijn. Ondanks dat was hij Always on the 

Run.  

 

MMaazzzzeell  TToovv,,  
LLiLLongWWe21 

Terwijl de Amerikaanse Tracy Bonham door haar Mother 

Mother de wijde wereld werd ingestuurd om op zoek te gaan 

naar het grote avontuur, werd Rapunzel angstvallig 

binnenshuis gehouden om haar te behoeden voor de 

gevaren in de grote boze wereld. De titel van de 

song….Mother know best  is wat de inhoud van dit lied betreft 

discutabel. 

Mama-songs zijn van alle tijden. Van Eddy Wally tot Justin Bieber en van het zoetsappige 

Maywood tot Alicia Keys. De ene keer een lofzang, dan weer een bedankje, een sorry of een liedje 

over hoe moeilijk het is om haar te moeten missen. Johnny Hoes zingt in zijn smartlap vooral 

over de spijt die hij heeft dat hij niet bij z’n moeder thuis was gebleven maar feitelijk gaat het 

over de mooie Madeleine. Z’n moeder heeft ‘m wellicht het advies wel gegeven om de deur niet 

uit te gaan maar ja….pubers nemen nou eenmaal niet alles aan wat moederlief ze voorschrijft. 
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DE AFVALRAPERS 
 

Afvalrapers klinkt misschien oneerbiedig maar het tegendeel is waar. OW! sprak onlangs telefonisch met Carola 

Hoedemaekers (70) en was onder de indruk van haar verhaal. Samen met Greet Bonte, Anne Sophie Hoedemaekers en 

Margriet van Enckevort – die alle 3 de 70 gepasseerd zijn – trekt zij er wekelijks op uit om zwerfvuil te verzamelen. Leest 

u snel verder! 

 

“Zo’n 2 jaar geleden stuurde de gemeente Venray een mailing rond over de toekomstvisie van Venray. Dit zette mij aan het 

denken. Ik heb gereageerd dat ik me graag wilde inzetten voor de samenleving en afval wilde gaan rapen. Ik kreeg een 

positieve reactie terug en de gemeente kon mij voorzien van een grijper, hesje, handschoenen en vuilniszakken. Zo is het 

begonnen. Eerst deed ik het werk alleen maar daarna is mijn overbuurvrouw Greet Bonte mee gaan helpen. Zij had wel 

eens via het IVN afval geraapt langs de Maas. Ook Greet kreeg spullen van de gemeente. Sinds september 2020 hebben 

mijn schoonzus Anne Sophie Hoedemaekers en Margriet van Enckevort (via Greet) zich bij ons clubje aangesloten. Nu zijn 

we dus met vier dames die dit vrijwilligerswerk doen! 

 

Wekelijks trekken we er een uur  à anderhalf uur op uit. Anne Sophie en Margriet doen dit samen en op een andere dag dan 

Greet en ik het doen. We houden netjes rekening met de coronamaatregelen en houden afstand van elkaar. De een loopt 

aan de ene kant van de weg, de ander aan de andere kant. Iedere week lopen we een andere route. We hebben 

verschillende routes, allemaal rondom Oostrum heen: Paschalis - Wanssumseweg, Aviko - Oirlo, Aviko - station, 

Zuiderbergweg - Ooster Tienweg en  Stationsweg - Henri  Dunant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als we zo'n 3 zakken vol hebben stuur ik een berichtje naar de firma Dolmans die het dan komt ophalen. En soms moeten 

we de gemeente inlichten als er iets ligt wat we niet in onze zak mee kunnen nemen. 

 

Wanneer we bezig zijn is er altijd wel iemand die iets positiefs doet of zegt. Zo liep een jongen me eens tegemoet en 

raapte spontaan wat voor me op zodat ik zelf niet hoefde te bukken. Of mensen zeggen: “leeg de zak maar even bij ons, 

hoef je minder te sjouwen.” We hebben zeker voldoening van het werk maken ook heel wat kilometers, dus is het ook 

goed voor de  gezondheid! En onze kinderen en kleinkinderen zijn ook trots dat hun moeders en oma’s dit werk doen!” 

 

Bent of kent u een vrijwilliger die goed in deze rubriek past? Schrijf naar werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

 

 

Het werken met de grijper was aanvankelijk 

lastig. Daar moet je echt handigheid in krijgen. 

Eerst raapten we alles met de hand (met 

handschoenen aan) maar sinds corona zijn we  

voorzichtiger en gebruiken we de grijper wel.  

  

Er ligt helaas veel vuil langs de weg! We vinden van 

alles: blikjes, plastic flesjes, mondkapjes, en langs 

de Oirlose weg vinden we altijd luiers. Zo bizar, wie 

gooit die daar toch steeds neer? Soms vinden we 

ook draagtassen vol huishoudelijk afval. Wat de 

reden is dat mensen dat daar neergooien, daar 

ben ik wel eens benieuwd naar.   

 

Dat er overal afval ligt, valt  nu nog meer op dan 

voorheen! Als ik in mijn vrije tijd wel eens wandel 

zie ik overal afval liggen. Maar dan laat ik het 

liggen, anders blijf je aan de gang. 

 

 

Vlnr: Carola, Margriet, Greet en Anne Sophie  
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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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Beste dorpsgenoten, 

In het kader van de energietransitie (de overschakeling  van aardgas naar hernieuwbare energiebronnen) moet er in 2030 binnen de 

gemeente Venray een bepaalde hoeveelheid hernieuwbare energie worden opgewekt. Om die (opgelegde) doelstelling  te halen wil 

gemeente Venray zonneparken aanleggen en windturbines plaatsen.  

Aan dergelijke vormen van lokale energieopwekking zijn naast voordelen ook nadelen verbonden. Voor omwonenden is het van 

groot belang om goed te weten wat er op hen afkomt. Denk hierbij aan een evt. waardedaling van de woning, het uitzicht, 

geluidsoverlast, de gezondheid, gevaar van tweespalt binnen de dorpsgemeenschap. Bij windturbines zijn al deze aspecten (en 

méér!) aan de orde. Specifiek voor windturbines zijn echter vooral geluidsoverlast en gezondheidsrisico’s (zie bijv. de TV-reportage 

van ”EenVandaag” op 8 dec. 2020: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/windmolens-steeds-krachtiger-en-te-vaak-dichtbij-

woonwijken-terwijl-dat-helemaal-niet-nodig-is/).  

Inmiddels hebben vele mensen in publicaties en tijdens online bijeenkomsten  hun bezorgdheid uitgesproken over de mogelijke 

komst van windturbines in de omgeving van Oostrum en omliggende dorpen. Vanuit deze bezorgdheid is Belangengroep 

LeefbareDorpen opgericht. 

Gemeente Venray wil op basis van een door Frank van Bussel uitgevoerde verkenning van haalbaarheid en draagvlak nog vóór de 

zomer een “go/no go” besluit nemen over een windpark. Omdat fysieke bijeenkomsten als gevolg van de coronapandemie 

onmogelijk waren heeft gemeente Venray besloten om het verkenningstraject online te laten plaatsvinden in de vorm van 

informatieuurtjes voor de betrokken dorpen. Helaas hebben wij moeten constateren dat er relatief weinig mensen hebben 

deelgenomen en dat de verstrekte informatie niet voldeed  Ons inziens is de online aanpak ongeschikt om een goed beeld van 

haalbaarheid en draagvlak te krijgen.  

Wat willen wij als Belangengroep LeefbareDorpen bereiken? 

 

1. Wij willen voorkomen dat de gemeenteraad al vóór de zomervakantie een “go/no go” besluit neemt op basis van de online 

verkenning door Frank van Bussel. Fysieke bijeenkomsten zijn nodig, openbaar en breed van opzet, zodat u als burger op 

basis van evenwichtige informatie een eigen afweging kunt maken over een eventuele plaatsing van windturbines.  

2. Wij vinden dat de gemeente Venray allereerst duidelijkheid moet verschaffen over hoever men op dit moment is gevorderd 

met het behalen van de energiedoelen voor 2030: wat is er inmiddels aan duurzame opwekcapaciteit gerealiseerd? 

3. Vervolgens moet er een brede discussie plaatsvinden over hoe dat een eventuele tekort het beste kan worden 

weggewerkt, d.w.z. op een manier die het minst afbreuk doet aan onze leefomgeving en de leefbaarheid in onze dorpen. 

Uitgangspunt moet zijn dat het in Venray en omstreken toch al zwaar belaste landelijk gebied maximaal wordt ontzien.  

Wij, belangengroep LeefbareDorpen, zijn niet blij met de komst van een windpark. De hedendaagse windturbines hebben alleen 

door hun afmetingen (240 m tiphoogte) en vermogens (4-5 MW) een enorme impact op de omgeving. Wij zetten grote vraagtekens 

bij de noodzaak van een windpark: de nagestreefde 100 TJ windenergie (zie Kader Opwekking Duurzame Energie Venray: 

https://venray.raadsinformatie.nl/document/7993429/1/03_Bijlage_KODE_Venray-def) kun je bijvoorbeeld ook opwekken met een 

zonnepark van 25 ha. (500x500 meter), dus zonder alle ellende die een windpark voor omwonenden met zich meebrengt.  Wat ons 

betreft mag het niet zo zijn dat er windturbines komen alleen omdat het kan!  

Wij willen ons laten horen bij de politiek in Venray en wij hebben daarbij uw steun hard nodig.  

 

Als niemand zich uitspreekt, hebben we straks het nakijken. Liever respectvol met elkaar in dialoog nu het nog kan, dan achteraf 

klagen, problemen en tweespalt.  

 

Het liefste hebben we uiteraard dat u meedenkt en meehelpt,  maar even belangrijk vinden we dat u zich aanmeldt als 

ondersteuner. Dat sterkt ons om door te gaan. 

 

Houd Oostrum  en omgeving leefbaar, nu het nog kan. Het is aan u. 

 
Meldt u aan! E-mail: leefbaredorpen@gmail.com 
 
Namens Belangengroep LeefbareDorpen, 
 

Hans en Anita Klaassens  
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Beste dorpsgenoten, 

 

 
Meldt u aan! E-mail: leefbaredorpen@gmail.com 
 

AAlldd AAoossttrruummssee PPrriinnssee SSppeeuurrttoocchhtt CCVV ddee KKaarrkklliinnggeellss 

Voor het hele gezin hebben we een speurtocht gemaakt langs 11 Ald Aostrumse Prinsen.

Vanaf vrijdag 5 februari staat op www.karklingels.nl een lijst met jaartallen en vragen. 

Deze jaartallen komen overeen met de oud prins van dat jaar. 

De adressen van deze ald prinsen zijn de route van de speurtocht. De prinsenhuizen zijn

ook herkenbaar, dus als je niet precies weet waar ze wonen dan kun je ook op zoek naar 

de herkenningspunten. Wat die herkenningspunten zijn, dat verklappen we natuurlijk niet!

We verloten mooie prijzen tussen diegene die de juiste naam van de prins, het adres en 

een antwoord op de vragen inleveren.

Ga mooi verkleed met je eigen gezin en houd je natuurlijk aan de coronaregels!

We vinden het ook hartstikke leuk als je een mooie foto op onze facebooksite zet.

Je kunt je lijstje met namen, adressen en antwoorden inleveren tot en met woensdag 17 februari via het webformulier 

op de site, via bestuur@karklingels.nl of bij De Horik 4.
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4 WERELDKANKERDAG

Rond Wereldkankerdag kun je (nader) kennismaken met diverse 

zorgorganisaties in het land. Dit jaar zetten zij vooral online hun deuren open 

voor bijvoorbeeld een luisterend oor, een rondleiding of een lezing. 

5 WERELDNUTELLADAG

Wist je dat dit heerlijke goedje aanvankelijk op de markt kwam onder de naam Supercrema Gianduja? In 

’64 registreerde Ferrero de merknaam Nutella. Ook de vorm van de pot is merkenrechtelijk beschermd.

8 NATIONALE TOSTIEDAG

Dat wordt een kort en simpel antwoord op de vraag: ‘wat eten we vandaag?’

9 DAG VOOR EEN VEILIGER INTERNET

Misschien zou de GGD hier vandaag wat aandacht aan kunnen schenken

11 EUROPESE 112 DAG

112 is een gratis nummer in 27 landen voor hulp bij levensbedreigende situaties. 11-2 is uiteraard de 

perfecte datum voor een 112 dag.

12 WERELD DARWINDAG

De geboortedag, in 1809, van Charles Darwin. Hij is bekend van de evolutietheorie die in strijd was met 

de Christelijke visie die ervan uit ging dat mensen en dieren geschapen zijn door God, en niet 

geëvolueerd zijn uit moleculen

13 WERELDRADIODAG

Tegenwoordig is in elk huis wel een radio aanwezig en wordt ie voornamelijk gebruikt voor de muziek. 

Van Nederlandstalig tot klassiek, van regionale tot commerciële zenders. In vroegere tijden werd de radio 

vooral gebruikt om geïnformeerd te worden. Denk aan Radio Oranje met "De stem van strijdend 

Nederland", een radioprogramma van de Nederlandse regering in ballingschap in Londen tijdens de 

Tweede Wereldoorlog

14 VALENTIJNSDAG

Volgens de legende trouwde Bisschop Valentijn soldaten met hun geliefden. Hij deed dit tegen de wet 

en wil van keizer Claudius in, die vond dat soldaten minder aan vrouwen en meer aan de oorlog moesten 

denken. Bisschop Valentijn werd uiteindelijk gearresteerd, veroordeeld en onthoofd. Dat gebeurde op 

14 februari. Vind je Valentijnsdag nog steeds een romantische dag?

15 WARME TRUIENDAG

In het leven geroepen om aandacht te vragen voor de klimaatverandering. Trek een dikke trui aan in 

plaats van de verwarming een graadje op te schroeven

20 INTERNATIONALE DAG VAN SOCIALE RECHTVAARDIGHEID

Gelijkheid, gelijke kansen en rechten zijn voor veel mensen nog ver te zoeken. Veel hangt af van de plaats 

waar je geboren wordt, wat je geaardheid is of je religie. De VN organiseert op deze dag activiteiten met 

als doel gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen te bevorderen

21 WERELD YOGADAG

Over de hele wereld wordt tegelijk een yogasessie gehouden tussen 11.00 en 13.00 uur. Op deze manier 

wordt wereldwijd een 24 uur durende yogamarathon gehouden. Allemaal ten bate van de 

mensenrechten

FEBRUARI, 2021

Supercrema Gianduja? In 

27 INTERNATIONALE DAG VAN DE IJSBEER

Door de opwarming van de aarde neemt het zeeijs, en daarmee het leefgebied van 

de ijsberen steeds verder af. Er zijn schattingen van klimatologen die ervan uitgaan 

dat rond 2050 de Noordpool tijdens de zomer ijsvrij zal zijn. De kans is klein dat de 

ijsberen dat overleven. IJsberen zijn ook al uitgeroepen tot bedreigde diersoort.

28 INTERNATIONALE RSI DAG

Op deze dag vestigen allerlei gezondheidsorganisaties de aandacht op deze blessure en hoe je het kunt 

voorkomen. Behalve mensen die veel achter de computer zitten, horen ook musici, slagers, postbodes, 

cassières en mensen die achter de lopende band werken tot de risicogroepen.
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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

Thuis oud worden met zorg 
op afstand voor opa Willem?

Maakt het mogelĳk

Kies voor
altĳd
internet
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K ARK L I NGELS

Carnavals  kleurplaat  De  Karlingels

Lieve Karklingels en Karklingelinnekes van Oostrum, 

carnaval is dit jaar een beetje anders dan normaal maar we hopen dat jullie het toch een beetje samen met ons gaan vieren! We moeten dit jaar veel 

thuis doen, dus hang de carnavalsvlag uit, versier je huis en teken en kleur deze plaat in. Teken jezelf er bij en wat je zelf nog leuk vindt, dan hijsen we 

samen de vlag! Als je deze plaat verder getekend, versierd en ingekleurd hebt maak hier dan een foto van en mail deze dan vóór 14 februari, samen 

met jouw naam, leeftijd en adres, naar kleurplaat@karklingels.nl Hang jouw kleurplaat op voor het raam zodat iedereen op straat er vrolijk van wordt! 

De makers van de 3 mooiste kleurplaten krijgen dan in februari bericht en dan komt de prins persoonlijk een presentje afgeven!

Naam:                                             Leeftijd:

Adres:

Teken jezelf hier erbij!
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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

20


