
 

49e JAARGANG  -  WEEK 6  -  11 februari 2021 

- Oh zit dat OOZO met CJV 

- De K-missie in Ons kent ons  

- Een ingezonden gedicht DESIDERATA 

 

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  20 Febr 09.00 - 12.00

                (Elke Zaterdag met een oneven weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

  Agenda

 20 febr. Inzamelen oud papier

 6 mrt. Inzamelen oud papier

 20 mrt. Inzamelen oud papier
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Zondag 14 febr.  10.00 uur: Hoogmis (Pastoor) met medewerking van    
                   Carnavalsvereniging De Karklingels 
 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.     
 
Dinsdag 16 febr.  9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel.   
 
Aswoensdag 17 febr. 18.00 uur: H. Mis met uitreiking van het askruisje! (Pastoor) (orgelspel)  
 
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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Sinds begin 2020 valt het vernieuwde Oostrums weekblad – OW! – bij u in de bus. Nu we een jaar verder zijn 
hoort de dorpsraad en de werkgroep OW! graag wat u van het vernieuwde weekblad vindt. Aan de hand van 
uw antwoorden kunnen we kijken of we al dan niet op de juiste weg zijn. Vul de enquête s.v.p. vóór 1 maart 
in. Dit kan via dit papieren formulier of via het digitale formulier (www.dorpsraadoostrum.nl/enquete-ow). De 
papieren versie kunt u in de brievenbus gooien op Ghunenbeek 23. Vriendelijk bedankt voor uw medewerking!

Leest u het weekblad, sinds het vernieuwd is, 
meer dan voorheen?
□ Ja
□ Enigszins
□ Nee

Wat is uw algemene indruk van het vernieuwde 
weekblad?
□ Fantastisch
□ Leuk
□ Het kan beter 
□ Slecht

Welke rubriek(en) vindt u een goede toevoeging? 
U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 
□ Door de lens van Joep
□ De Meulebeek schrijft 
□ Ald Aostrum (St. Historische Kring Oostrum)
□ Ons Oostrum (verhalen uit na-oorlogs Oostrum)
□ Oh? Zit dat Oozo
□ De reizende / razende reporter
□ Joost mag het weten
□ Ons kent ons 
□ Import-Export 
□ Dé vrijwilliger
□ De stukjes van / door basisschool De Meulebeek 
□ De spraekbuús (dialectwoorden)
□ Recepten
□ Puzzels
□ Anders, nl: ………………………………………….

Welke van bovenstaande rubriek(en) leest u niet? 
Streep hierboven de rubrieken door die u niet leest.

Welke nog niet bestaande rubriek zou u graag in 
OW! willen zien?

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Ontvangt u OW! ook digitaal?
□ Ja
□ Nee

Als u OW! niet digitaal ontvangt: wat is de reden 
dat u zich niet aanmeldt?
□ Ik weet niet hoe ik me hiervoor moet aanmelden
□ Ik lees liever het papieren weekblad
□ Anders: 
…………………………………………………………...

OW! valt wekelijks bij u in de bus. Wat vindt u van 
deze frequentie?
□ Prima
□ Voorkeur voor tweewekelijks
□ Voorkeur voor maandelijks

Zou u zelf ook een bijdrage aan OW! willen 
leveren?
□ Nee
□ Ja, ik wil op regelmatige basis voor OW! schrijven
□ Ja, maar niet op regelmatige basis

Als u wilt bijdragen, hebt u een voorkeur voor een 
rubriek of onderwerp?

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Als u wilt bijdragen, hoe kunnen we contact met u 
opnemen?
Naam:
…………………………………………………………..
Telefoonnummer:
…………………………………………………………..
E-mailadres:
…………………………………………………………..

Hebt u nog tips, of is er iets wat u nog wilt 
vermelden?

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

  www.dorpsraadoostrum.nl | info@dorpsraadoostrum.nl | 06-20966576 | Ghunenbeek 23, 5807 CE Oostrum   
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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) 

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

O N D E R D E E L  V A N  V I T A  C O M P L E E T
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Wij zijn de K-Missie!  
Een groep enthousiaste jonge mensen, die zich inzet voor de jeugdcarnaval van de Karklingels. Want, de jeugd 
het de toekomst! We zorgen er onder andere voor dat er ieder jaar weer een kersvers trio op de bühne staat. 
Verder organiseren we leuke jeugdactiviteiten voor en tijdens carnaval.  
Wie zitten er eigenlijk allemaal bij de K-Missie? Je kunt ons herkennen aan ’t klingeltje dat we opgespeld 
hebben, maar sinds vorig jaar hebben we nog een supergaaf herkenningspunt: zwarte spijkerjasjes met ‘K-
Missie’ erop.  
 
De K-Missie bestaat uit:  
Onze voorzitter Joost Weijs (die witte van de Bankzittingshow, met de droge humor), Giel Oudenhoven (zat 
naast Joost met de Bankzittingshow, die jongen van de ontzettend leuke grapjes), Mike Gommans (altijd als 
vrouw verkleed tijdens het jeugdprinsebal), Ted Verhoeven (Prinses Ted, wie kent hem niet?), Koos Janssen (van 
de magische trucjes tijdens de Bankzittingshow), Thijs Linskens (vaak achter de draaitafel te vinden, en bekend 
van de supercreatieve pagina in de carnavalskrant), Anne van Els (komt altijd vanuit Rotterdam ’terug nao ’t 
zuuje’ om zich in te zetten voor de K-Missie), Auke Arts (de grote zus van onze Jeugdprins Jan), Iris Oudenhoven 
(de rechterhand van onze voorzitter), Maud Cornelissen (onze persoonlijke schoonheidsspecialiste, werkt vaak 
met het Prinses Ted Schminkpakket), Daphne Weijs (een van onze reporters tijdens de Bankzittingshow, die 
andere witte van Weijs), Anne Weijs (de danseres in ons midden), Fenne Linskens (ook wel bekend van de 
warming-up bij de Jeugdzitting), Fieke Verstegen (pietje-precies wat betreft de kleding van de jeugdraad, maar 
geef haar geen naald en draad) en Nick Manders (die van de Raad van 11, maar vindt het ook nog steeds gezellig 
bij de K-Missie).   
 
We zijn dus een groep jonge mensen van verschillende leeftijden. Onze senioren zijn Mike en Nick (27 jaar) en 
de benjamin van onze groep is Daphne (16 jaar). Hier zit 11 jaar verschil tussen, maar het is altijd even gezellig! 
Iedereen binnen de K-Missie heeft zo zijn taken. Zo zie je de een vaker op de voorgrond en is de ander meer 
achter de schermen bezig. 

 

Met zijn allen zetten we de jeugdcarnaval op poten. Het begint ieder jaar zo rond 
september/oktober, met het kiezen van onze nieuwe jeugdprins (en natuurlijk jeugdvorst en 
jeugdnar). Deze worden altijd halverwege januari bekend gemaakt, met aan hun zijde natuurlijk een 
jeugdraad van meisjes en jongens. Het jeugdprinsebal is altijd een van onze favoriete activiteiten! We 
genieten van de voorpret, zoals het stukje bedenken voor het uitkomen, maar ook van kleine dingen 
zoals een voorwerp van de McDonalds verwerken in het decor (voor de oplettende kijker). We zijn 
ook graag van de partij bij de afterparty bij de jeugdprins thuis!  
 

 

Verder organiseren we voorafgaand aan de carnaval een jeugdzitting en jeugdreceptie. Tijdens de 
carnaval organiseren we peuterbals (maandag- en dinsdagochtend). Omdat we het met carnaval 
altijd gezellig hebben tot in de late uurtjes, zijn de peuterbals soms nogal een opgave. Je zult ons dan 
ook achterin de zaal vinden. Sommigen met een ‘brakke kop’ en een kopje koffie (en vaak een zakje 
chips), anderen (de bikkels onder ons) met een jägermeister en een biertje. Op zaterdag-, zondag- en 
maandagavond organiseren we altijd jeugdbals. De polonaise lopen, hossen en natuurlijk de 
kusjesdans en wisseldans doen. Zo ziet voor ons een geslaagd jeugdbal eruit! Op dinsdagmiddag 
sluiten we voor de Klingel-Inn de jeugdcarnaval af. Na het aftreden van het jeugdtrio, gaan we nog 
altijd even napraten en ‘evalueren’ in het zaaltje in de Oesterham. We vinden het dan leuk om te 
horen hoe de jeugd het heeft gevonden, wat de hoogte- en dieptepunten waren, maar natuurlijk ook 
de sappige details! 

Er moet dus altijd een hoop geregeld worden, maar we vinden ontspanning ook heel erg belangrijk. 
Zo vinden we het gezellig om na onze vergaderingen nog even na te borrelen en bij te kletsen. Ook 
hebben we altijd een ‘besloten afterparty’ na de jeugdbals. Er wordt dan gepoetst, maar af en toe 
doen we ook nog de kusjesdans of stoelendans onder het genot van een biertje. Eén keer per jaar 
organiseren we een K-Missie feestavond. We zijn als het ware één grote vriendenclub. Ook buiten de 
carnaval treffen we elkaar regelmatig in ’t AMC of gaan we gezellig wat drinken in Venray.  

Dit jaar ziet de (jeugd)carnaval er heel anders uit. Geen nieuw jeugdtrio, geen peuterbals of 
jeugdbals. We vergaderen nu ook online, zoals je op de foto kunt zien. Gelukkig zitten er binnen de K-
Missie genoeg mensen met een creatief brein, waardoor we een paar weken geleden de Grote 
Bankzittingshow in elkaar hebben kunnen zetten. Ook tijdens de carnaval zul je een aantal bekende 
gezichten van de K-Missie voorbij zien komen, tijdens de ‘Giel en Joost ochtendshow ien de middag’. 
Geen carnaval vieren voelt voor ons heel gek en we hopen dat het volgend jaar weer allemaal 
‘normaal’ wordt. Arm in arm sjoenkelen, elkaars handen vasthouden om een poortje te maken met 
‘twee emmertjes water halen’, elkaar op de wang kussen bij de kusjesdans en natuurlijk de handjes 
op de schouders bij de polonaise. Dan is carnaval vieren het mooiste wat er is! 

Door: Fieke Verstegen 
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Wij ontwerpen en realiseren complete interieurs als maatwerk
keukens, meubels, schuifwanden- en deuren.

332+
Tevreden klanten

10+
Jaar kennis en ervaring

484+
Gerealiseerde interieurs

Spronck Designs uit Leunen | Maatwerk interieur voor bedrijven en particulieren
Met meer dan 10 jaar kennis en ervaring zijn wij gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van 
complete interieurs als keukens, meubels, schuifwanden- en deuren. 
We zijn voornamelijk actief in Venray, Leunen, Oostrum, Wanssum, Oirlo en Horst, maar ook in de rest 
van Nederland kunt u ons vinden!

Onze projecten
Met bijna 500 gerealiseerde interieurprojecten, ontzorgen wij particulieren en uiteenlopende 
bedrijven met interieurvraagstukken. Hieronder een greep uit onze interieurprojecten.

Onze klanten aan het woord
We kunnen met trots mededelen dat we inmiddels meer dan 300 tevreden klanten door heel 
Nederland hebben. Hieronder een aantal klanten aan het woord. 

Hebt u ook een interieurwens? Wij helpen u graag verder! 

Roy Spronck
Eigenaar Spronck Designs
+31 (0) 6 24 720 745
info@spronckdesigns.nl

Familie Jenneskens, Haarlem
''Roy heeft onze droomkeuken 
gerealiseerd. Hij is professioneel,
denkt mee, vriendelijk en bovenal 

Familie Franken, Landgraaf

prachtige luxe maatwerkkeuken in 
mat zwart gemaakt. De 
werkzaamheden zijn vakkundig, 
compleet en volgens afspraak met 

Duncan Kroh, Venray

beloofd werd. Ik zal ze vaker in 
schakelen om werk te laten doen.
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mat zwart gemaakt. De 
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HHuullpp bbiijj hheett iinnvvuulllleenn vvaann bbeellaassttiinnggffoorrmmuulliieerreenn 

De belastingservice van de KBO is bedoeld voor leden van 65 jaar of ouder 
met een AOW-uitkering of AOW met een aanvullend pensioen als inkomen. 

U kunt nog altijd gebruik maken van deze belastingservice bij,
Herman van Limbeek, Binnenhof 10   tel.nr. 581198

Deze informatie is ook te vinden op www.kbo-oostrum.nl

GROENPLOEG KBO OOSTRUM

Het voorjaar komt er weer aan.                                                                                                    

Hopelijk krijgen we in het voorjaar weer meer vrijheid.

Vanaf 1 maart gaat de groenploeg in ieder geval weer aan de gang.                                 

We zijn blij dat twee nieuwe deelnemers onze groep komen versterken.

Zijn er dames en heren die ons nog verder willen komen versterken, dan zijn zij van harte 

welkom. Wij schoffelen een 18 tal maandagochtenden van maart t/m oktober. 

We zorgen in het najaar voor het opruimen van de afgevallen bladeren. Iedereen kan 

meedoen. Er is een aparte groep die het snoeien verzorgt.

Zodra de Watermolen weer open gaat, wordt het schoffelen onderbroken door de 

koffiepauze van 10.00 uur tot 10.30 uur.

Het zou leuk zijn als binnen een groep een damesgroepje zou ontstaan van 2 of 3 dames. 

Heeft U interesse meld u dan aan bij een van de volgende drie personen:

Wim van Delft       

Randenrade 14     

Tel. 0478 - 584451    

Piet van Bracht                                                                                                                                    

Mgr. Hanssenstraat 77                                                                                                                         

Tel. 06 - 14852529

Wim Volleberg                                                                                                                  

Asselbergstraat 6                                                                                                                               

Tel. 0478 - 586933
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DESIDERATA is een gedicht in proza van de Amerikaanse schrijver/dichter Max Ehrman die leefde van 1872 tot 1945. 

Het gedicht stamt uit 1927 en Desiderata is het Latijn voor “zaken waar je naar verlangt”. Het is een instructie om 

goed en zinvol te leven.  

 

Desiderata 
Max Ehrmann 

Wees kalm te midden van het lawaai en de haast en bedenk, welke vrede er in stilte kan heersen. Sta op goede voet 

met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je waarheid rustig en duidelijk, en luister naar anderen; ook zij 

vertellen hun verhaal. Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten de geest.  

Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd kleinere en 

grotere mensen zijn dan je zelf bent. Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen. Blijf belangstelling hebben 

voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn; het is een werkelijk bezit in het veranderlijke fortuin van de tijd. 

Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog. Maar laat dit je niet verblinden voor de 

bestaande deugd; veel mensen streven hoge idealen na, en overal is het leven vol heldendom.  

Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en 

ontevredenheid is zij eeuwig als het gras. Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar een tijd die achter je ligt. 

Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn. Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. 

Vele angsten worden uit vermoeidheid of eenzaamheid geboren.  

Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf. Je bent een kind van het heelal, niet minder dan 

de bomen en de sterren. Je hebt het recht hier te zijn, en ook al is het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal 

zich zoals het zich ontvouwt, en zo is het goed. Heb daarom ook vrede met God, hoe je ook denkt dat Hij moge zijn en 

wat je werk en aspiraties ook mogen zijn; houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven. Met al zijn 

klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch nog steeds een prachtige wereld.  

Wees opgewekt. Streef naar geluk. 

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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In een mooi, nieuw pand aan de Vennendreef huisvest dakdekkersbedrijf CJV BV. In de rubriek Oh? zit dat 
Oozo maken we deze week nader kennis met dit Oostrumse bedrijf dat jong, dynamisch en ambitieus is! 
 

CJV BV bestaat sinds 2012. In korte tijd is het bedrijf enorm gegroeid: in knowhow, expertise en ook in het 

aantal mankracht. Eigenaar Jan Verheijen heeft inmiddels een team bestaande uit 19 vaste medewerkers. 

Daarnaast kan Jan nog rekenen op 5 uitzenders en circa 5 à 10 zzp-ers die op projectbasis worden ingezet. 

Dagelijks trekt men er met circa 30 man op uit! Chantal van Dijck, Jans levenspartner en zijn steun en 

toeverlaat, is sinds een jaar ook werkzaam in het bedrijf en biedt ondersteuning op HR-gebied.  

 

“Onze diensten bestaan uit het maken van daken en meer! Zoals op onze website www.cjv.nl staat: wij pakken 
alle daken aan, in alle vormen, maten en varianten. CJV is specialist op het gebied van zowel nieuwbouw- als 

renovatieprojecten, van kleine daken tot grote bedrijfshallen. Platte daken kunnen in alle vormen en maten 

gemaakt. Ook het plaatsen van lichtstraten en -koepels en solatubes behoort tot het assortiment. Verder zijn 

we sterk in zink- en koperwerk, onderhoud, advies en dakinspecties. We werken zowel voor particulieren als 

aannemers. 

 

Ons nieuwe pand aan de Vennendreef is centraal gelegen in de regio, ligt dicht bij de snelweg en dicht bij onze 

thuisbasis Oostrum. Doordat het pand optimaal is ingericht kunnen we heel efficiënt werken. Onze materialen 

zijn makkelijk terug te vinden en de aanhangers staan geladen klaar om de volgende dag weer met mooie 

projecten aan de slag te kunnen gaan.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als mijnool 10 jaar bestaat, geef ik een feestje aan de rijscholen in Venray waar ik bij aangesloten ben. 

Met die 55 uur bedoel ik dat van die 55 uur dat ik in de lesauto zit, er maar 40 uur van uitbetaald krijg. 

15 uur gebruik ik om van klant naar klant te rijden en van klant naar huis. 

 

 

 

 

CJV is sterk groeiend, ons pand is nieuw en eigenlijk alweer 

te krap! We zijn onze basis aan het versterken en aan het 

verbeteren, zodat we verder ontwikkelen naar een “2.0 

versie”.  Hierbij hoort een frisse wind. Dit hebben we vorm 

gegeven door te verhuizen maar ook met een nieuw logo, 

nieuwe domeinnaam, nieuwe website en we zijn actief op 

de social media. Tevens is Bas Künen als algemeen 

manager het team komen versterken.   
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In een mooi, nieuw pand aan de Vennendreef huisvest dakdekkersbedrijf CJV BV. In de rubriek Oh? zit dat 
Oozo maken we deze week nader kennis met dit Oostrumse bedrijf dat jong, dynamisch en ambitieus is! 

wij pakken 
alle daken aan, in alle vormen, maten en varianten.

 

 

 

We werken in de hele Benelux, hebben projecten van Wassenaar tot aan Antwerpen. De meeste projecten 

bevinden zich binnen een straal van 25 km maar men weet ons steeds beter te vinden in den lande. 

 

Behoudens de vele maatregelen die we nemen voor onze medewerkers en bezoekers betekent corona voor 

ons gelukkig geen echte crisis. We werken op projecten buiten. Mensen lijken nu ook extra toe te zijn aan 

een verbouwing en de aanvragen blijven binnenkomen. Maar binnen het team hebben we helaas een collega 

die corona heeft gekregen en daar nog steeds last van ervaart.  

 

En leuke dingen ondernemen met het personeel ligt door de coronamaatregelen nu helaas ook stil. Wanneer  

het weer mag van onze minister-president gaan we met het team weer wat ondernemen, dat is een ding wat 

zeker is. Normaal gesproken doen we wat gezelligs net voor de bouwvak en de kerstvakantie. Als de 

beperkingen van tafel zijn willen we ook een opening houden van het pand zodat we trots kunnen tonen wat 

we doen en ook om meer zichtbaar te worden. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ons streven is het beste dakdekkersbedrijf van de regio worden. Niet het grootste maar het beste! Naast het 

maken van dak gerelateerde projecten willen we ook meer gaan doen in o.a. timmerwerk en aanbouw. We 

hebben er zin in! Voor meer info, kijk gerust eens op onze vernieuwde website of like onze Facebookpagina.” 
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Weej kunne dit jaor jommer genoeg genne Vastelaovend viere.                                                      
Gen prinse,gen optochten en gen leuke fiëste. Mar dat betaekent zeker nie dat dur 
dit jaar genne Vastelaovend is. Went Vastelaovend  zit tenslotte ien ut bloed.                
Maak ut tuus gezellig  schmienk ow snuutje zet Vastelaoves muziek an, luuster       
vural nor Loss, vat ow en heerluk pilske en as ge dan honger kriegt wat smikt dur 
dan baeter dan en heerluk  aege gemakt frietje mit snacks van 't Fort.  
 
Weej zien de ganse mond februari iederen dag geopend van 16-20uur vur afhaal.                          
Telefonisch bestellen kan natuurlijk ok, nummer 0478-201702. 

 
    Weej hopen dat iederiën gezoond blieft. Hâldtòw 
 

Ley-Puk-Wietse-Fieke-Dido-Wouter-Gijs-Emma 
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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    

Weej kunne dit jaor jommer genoeg genne Vastelaovend viere.                                                      
Gen prinse,gen optochten en gen leuke fiëste. Mar dat betaekent zeker nie dat dur 
dit jaar genne Vastelaovend is. Went Vastelaovend  zit tenslotte ien ut bloed.                
Maak ut tuus gezellig  schmienk ow snuutje zet Vastelaoves muziek an, luuster       
vural nor Loss, vat ow en heerluk pilske en as ge dan honger kriegt wat smikt dur 
dan baeter dan en heerluk  aege gemakt frietje mit snacks van 't Fort.  
 
Weej zien de ganse mond februari iederen dag geopend van 16-20uur vur afhaal.                          
Telefonisch bestellen kan natuurlijk ok, nummer 0478-201702. 

 
    Weej hopen dat iederiën gezoond blieft. Hâldtòw 
 

Ley-Puk-Wietse-Fieke-Dido-Wouter-Gijs-Emma 
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LIMBURGSE MOSTERDSOEP 
Ingrediënten 4 personen 
 
250gr. grote champions 
3 sjalotjes 
2 eetl. boter 
1 teentje knoflook 
2dl.water 
3dl. slagroom 
2 eetl. cognac 
2 eetl. grove mosterd 
0,5ltr. Runderbouillon 
zout, peper en peterselie 
 
Bereidingswijze 
 
Champignons in plakjes snijden en de sjalotjes fijn snipperen.  
Sjalotjes en champignons in de boter zacht goudbruin bakken.  
Pel de knoflook erbij, voeg het water toe samen met de cognac en de bouillon.  
Laat alles 15 a 20 min. zachtjes koken.  
Daarna alles pureren en op smaak brengen met 2dl.room, mosterd, peper en zout.  
De rest van de room lobbig kloppen met veel peper.  
Soep voor het serveren garneren met 1 lepel peperroom en peterselie. 
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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

24


