
 

49e JAARGANG  -  WEEK 9  -  4 maart 2021 

- Ondanks het lenteweer meer winterse taferelen 

- Het is ook elke dag wat 

- De kunst van het overdrijven 

- Met rubber door de blubber 

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 maart 09.00 - 12.00

                (Elke Zaterdag met een oneven weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

 6 mrt. 09.00u. Inzamelen oud papier

S.v.p. zelf het oud papier                                             

 in de container zetten!!!

 Agenda

   20 mrt. Inzamelen oud papier

Vergeet niet uw bestelling voor potgrond 

door te geven!!!!!

(zie elders in dit blad)

Donderdag 4 maart is de laatste dag

dat bestellingen doorgegeven kunnen worden.
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22ee  wweeeekk  vvaasstteennaaccttiiee  11  mmaaaarrtt  
 

De MOV ( missie, ontwikkeling, vrede )  bestaande uit 

vrijwilligers van de parochies van Venray en haar kerkdorpen  

heeft er voor gekozen ook dit jaar actie te voeren voor  het project Ewoi. Viel vorig jaar de vastenactie 

grotendeels in duigen en konden we maar een relatief klein bedrag hulp bieden, dit jaar is de situatie in het 

district Turkana in Kenia alleen maar slechter geworden omdat ook dit deel van Afrika getroffen is door de 

pandemie. Mensen sterven thuis of in het enige ziekenhuis in die streek. Vaak is er geen enkele arts aanwezig. 

Een sociaal opvangnet is er niet. 

 

Zondag 7 maart  9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)    
 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.     
 
Dinsdag 9 maart  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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Online openbare vergadering 18 maart
De openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum kon vorig jaar vanwege de coronamaatregelen niet 
doorgaan. Nu houden we de vergadering online via Teams, op donderdag 18 maart 2021 om 20.00 uur. 
Stuur uw naam en adres vóór 16 maart naar info@dorpsraadoostrum.nl, en u krijgt een uitnodiging met 
daarin een link naar de online bijeenkomst. Bellen kan ook: 06-20966576.

Agenda openbare vergadering
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Bestuurswisselingen
4. Notulen vergadering 8 oktober 2019
5. Financieel jaarverslag en verkiezing kascommissie
6. Stand van zaken en activiteiten 2019 en 2020, o.a 

DUOfiets – Dorpsplein – Oostverbinding – OW! – Paschalis – 
Stationsomgeving – Windpark – Woningbouw

7. Rondvraag. Wilt u ook een punt inbrengen of op de agenda zetten, 
mail ons gerust: info@dorpsraadoostrum.nl

8. Sluiting

Digitaal abonnement OW!
We hebben de mogelijkheden van een digitaal abonnement op het OW! besproken. We willen daar zorgvuldig 
mee omgaan, omdat de druk- en bezorgkosten per nummer sterk stijgen naarmate het aantal papieren 
abonnementen daalt. Voor wie in Oostrum woont verandert er daarom niets: u krijgt het OW! op papier en kunt 
het daarnaast ook digitaal ontvangen. Wie buiten Oostrum woont kan alleen een digitaal abonnement nemen. 
Een papieren abonnement is vanwege de hoge bezorgkosten niet mogelijk. Zowel binnen als buiten Oostrum 
kost een abonnement 15 euro.

Mgr Hanssenstraat: parkeren in de vakken
Op dit moment geldt ‘parkeren in de vakken’ op de Mgr Hanssenstraat vanaf de Valkenkampstraat tot de 
Vlasakker. Maar wie op het stuk tussen de Stationsweg en de Valkenkampstraat woont weet dat daar vaak 
auto’s buiten de vakken staan. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren, bijvoorbeeld omdat het bij wegrijden 
vanuit een oprit het zicht op de straat ontneemt. Daarom is de gemeente gevraagd om het bord ‘parkeren in 
de vakken’ te verplaatsen van de Valkenkampstraat naar de spoorwegovergang of de Stationsweg. De 
dorpsraad is het eens met dat verzoek, en heeft dat de gemeente laten weten. Nu kan de verkeerskundige 
een besluit nemen, waarna een bezwaartermijn van 6 weken ingaat. Daarna kan het bord worden verplaatst.

Bouwplan Witte Vennenweg-Sparrendreef
Er ligt een bouwaanvraag voor een bedrijfsverzamelgebouw op de hoek van de Witte Vennenweg en de 
Sparrendreef. Een bewoner van de Sparrendreef trok bij de dorpsraad aan de bel omdat er een ontsluiting aan 
die weg staat gepland. Dit terwijl eerder zou zijn beloofd dat dat niet zou gebeuren, vanwege alle recreanten 
en jonge sporters die daar lopen en fietsen. Bovendien komt er een bedrijfsverzamelgebouw met acht units 
van 8 meter hoog, terwijl het oorspronkelijke plan een kantoorgebouw was. Pas na publicatie kan er bezwaar 
worden aangetekend. De dorpsraad zal dat doen, en zal ook SVO en de Witte Vennen aanraden dat te doen.

Voortgang N270 (Via Venray)
De dorpsraad heeft een online vragenuurtje gehad met het projectteam. Voor zover het Oostrum aangaat zien 
de plannen er goed uit. De doorstroming wordt verbeterd met meer en langere opstelstroken, en een kruising 
in plaats van een rotonde bij De Germaan. Meer informatie staat op www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-
vervoer/provinciale-wegen/n270-via-venray/. Wel hebben we gevraagd om opnieuw te bekijken of er geen 
fietstunneltje kan komen bij de rotonde bij de Witte Vennenweg. In Wanssum kon dat ook, terwijl de rotonde bij 
Oostrum meer fietsverkeer heeft. 

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

Wie opziet tegen een 
online vergadering kan 
het uitproberen. De 

avond voor de de 
vergadering, op 

woensdagavond, kunt u 
kijken of alles werkt. U 
kunt deelnemen via de 
computer, via de mobiel 

of alleen telefonisch. 
Meer informatie staat in 

de uitnodiging.
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TAKE AWAY bij AsteriaTAKE AWAY bij Asteria

Diverse 

lekkere gerechten 

verkrijgbaar, welke 

je direct mee 

kan nemen.

Kijk op www.asteria.nl voor meer informatie
Bestellen kan eenvoudig via info@asteria.nl | 0478-511 466
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PPOOTTGGRROONNDDAACCTTIIEE

Beste bewoners van Oostrum,

Onze jaarlijkse potgrondactie staat gepland op a.s. zaterdag 20 maart.

Natuurlijk zijn ook wij uiterst voorzichtig i.v.m. het coronavirus en daarom zal de potgrondactie dit jaar op een 

andere manier worden uitgevoerd.

We willen jullie nog steeds graag voorzien van potgrond, echter we hebben besloten om huis-aan-huis verkoop (en 

dus persoonlijk contact) te vermijden.

Hoe gaat het dan wel?
U kunt tot en met donderdag 4 maart potgrond bestellen en vooraf betalen. De bestelde zakken zullen wij 

vervolgens zaterdag 20 maart bij u thuis bezorgen (tot aan de voordeur).

Het bestellen van de zakken potgrond kan als volgt:

Per bank:
Maak het geld voor het gewenste aantal zakken over naar: NL96RABO0140000755 t.n.v. Muziekvereniging SMT 

Oostrum onder vermelding van het aantal zakken en uw adres, dus bijvoorbeeld: 5 zakken, Herenpasweg 35
Contant:
Vul het bestelformulier in en lever dit met het gepaste contante geld in (in een gesloten envelop) op Buitenhof 19 te 

Oostrum

Let op: alleen bestellingen die op donderdag 4 maart binnen zijn en waarvoor het juiste bedrag is betaald worden 

zaterdag 20 maart bezorgd.

De prijzen zijn aantal zakken à 40 liter potgrond:

1 € 4,00 6 € 22,00

2 € 8,00 7 € 26,00

3 € 11,00 8 € 30,00

4 € 15,00 9 € 33,00

5 € 19,00 10 € 37,00

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

BBEESSTTEELLLLIINNGG PPOOTTGGRROONNDD

Naam:

Adres:

Aantal zakken à 40 liter: __________________  Totaalbedrag:__________________

Lever dit formulier met het te betalen bedrag (contant en gepast) in uiterlijk donderdag 4 maart                           

bij Buitenhof 19 te Oostrum
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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
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01 NATIONALE COMPLIMENTENDAG

Een beetje aandacht en waardering is gemakkelijk om te geven en leuk

om te krijgen. Zeggen wat je denkt kan ook iets aardigs zijn.

03 DAG VAN DE MUZIKALE VRIJHEID

Op deze dag wordt aandacht besteed aan de vrijheid om als zanger of zangeres overal ter wereld je stem 

te kunnen laten horen. Want nog steeds worden muzikanten of zangers bedreigd, vervolgd en zelfs 

vermoord om wat ze willen uitdragen met hun muziek.

06 DAG VAN DE LOGOPEDIE

Deze dag staat in het teken van taal, de taalontwikkeling en meertaligheid. Niet te verwarren met 

leugopedie: mediatraining voor politici

10 WERELD NIEREN DAG

Er wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor chronisch nierfalen. Verschillende ziekenhuizen en 

gezondheidsinstellingen geven op deze dag informatiebijeenkomsten over de gezondheid van de nieren, 

nierziekten en nierbehandelingen zoals dialyse.

11 WERELD LOODGIETERSDAG

Opgericht in 2010, na de aardbeving in Haiti. Toen hebben loodgieters een belangrijke rol gespeeld in 

het opbouwproces door goede sanitaire voorzieningen aan te leggen voor de slachtoffers. Daarmee 

hebben ze waarschijnlijk veel ziektes voorkomen.

14 PI-DAG

Deze dag wordt over de hele wereld op wiskundige afdelingen van universiteiten gevierd. Het getal π = 
3,14159… en staat voor de verhouding tussen de omtrek en de diameter van een cirkel

Pi dag of beter π-dag, wordt gevierd op 14 maart omdat de Amerikaanse schrijfwijze voor 14 maart 3/14 

is en de driecijferige afronding van het getal Pi is 3,14.

16 BOOMFEESTDAG

Ruim 115.000 kinderen planten jaarlijks 200.000 bomen tijdens Boomfeestdag. Al meer dan 60 jaar! Sinds 

1990 plant de Stichting ook zogeheten 'geboortebomen' voor nieuwe wereldburgers in speciale 

geboortebossen. Het doel is om op symbolische wijze te laten zien dat elk kind moet kunnen opgroeien 

in een gezonde groene wereld.

17 DAG VAN DE LEERPLICHT

Nooit te oud om te leren, waarom dan zo vroeg beginnen?

20 INTERNATIONALE DAG VAN HET GELUK

Deze dag werd ingesteld door de Verenigde Naties in 2012.Vandaag wordt het 'gelukkigste land ter 

wereld' bekendgemaakt. Nederland staat de afgelopen jaren in de top 10 van meest gelukkige landen. 

20 LENTE

Als de winter zicht overgeeft zijn ontluikende knoppen en een voorzichtig zonnetje het begin van de 

lente. Een eskimo zal zeggen: -20….de lente hangt in de lucht

21 WERELD DOWNSYNDROOMDAG

Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 275 baby’s met Downsyndroom geboren. De oorzaak van 

Downsyndroom is een celdeling waarbij geen twee maar drie exemplaren van het 21e chromosoom 

aanwezig zijn.

22 PANNENKOEKENDAG

Zoet of hartig. Met stroop, spek, appel of zelfs met chocolade. Vandaag…pannenkoeken op het menu

24 NATIONALE DAG VAN DE MUZIEK

Geheeld door al haar klanken. Door de tekst in haar refrein. Ik zou muziek zo graag bedanken. Zij is mijn 

beste medicijn.

MAART, 2021
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WINTERSE TAFERELEN 

 

 
 

Wakker worden in een witte wereld! 

 

Toch een beetje Carnaval! 

Sneeuw en zon: prachtig! 

De bbq inmiddels  alweer aangehad? Hier nog wat mooie kiekjes van het winterse weer van onlangs! 

Een echt sneeuwsnoetje! 

10



 

 
 

Wakker worden in een witte wereld! 

 

Toch een beetje Carnaval! 
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WINTERSE TAFERELEN 

 

 

 

Lekker erop uit in de sneeuw! 

De kids genoten volop!  

Mooie winterplaatjes! 
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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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DE KUNST VAN HET OVERDRIJVEN 
Column 
_________________________________________________________________________  

De kunst van het overdrijven, daar hebben we het over. Want overdrijven zit zo intens 
verweven in ons spraakgebruik, dat we er allemaal, bewust of onbewust, regelmatig gebruik 
van maken. De meest voorkomende vorm is dat we door te overdrijven iets willen 
benadrukken. Dan dikken we ons spraakgebruik aan. Zoals die man, die net een paar minuten 
op de trein stond te wachten: Ik sta al een eeuw te wachten. Ik sterf van de kou. Komt die trein 
vandaag of komt die morgen pas? Dat soort overdrijving, het kan eigenlijk niet duidelijker.  
Dergelijke overdrijvingen kunnen we dagelijks om ons heen horen. Maar er zijn ook vormen 
van overdrijving, die we niet iedere dag horen.  

Lang geleden, toen ik nog klein was, woonden er in het dorp, waar ik geboren ben, allemaal 
aardige mensen. Het waren er wel niet zo heel veel, want het was maar een klein dorp! In die 
tijd woonde er in dat dorp ook een aparte man. Hij was ook aardig, maar toch anders. Hij 
woonde niet midden in het dorp, maar aan de rand, waar de bossen en de zandwegen 
begonnen. Hij was handig in het opknappen van oude fietsen. Zo hield hij contacten in het 
dorp. Als hij begon te praten, en dat gebeurde nogal eens, dan was hij met zijn sterke 
verhalen niet te stoppen!  

Zo vertelde hij altijd dat hij heel hard kon fietsen. Zo hard zelfs dat hij, als hij op volle snelheid 
lag, zijn achterwiel er uit fietste, waarna hij enkel met zijn voorwiel nog eerder thuis was dan 
zijn achterwiel! En zoals hij het vertelde, moet het echt waar zijn! 
Hij was ook jager en hij schoot konijnen. Veel konijnen! Want zelfs als die konijnen achter een 
dikke boom gingen zitten, dan nog kreeg hij ze te pakken! Hoe hij dat deed? Niemand heeft 
het ooit gezien. Maar het is ongelooflijk, toch? 
En ver springen kon hij ook, over sloten en beken! Hij had gegarandeerd, zo vertelde hij, al 
lang een medaille gewonnen, als hij maar een wedstrijdje had kunnen doen!  
Zo kon hij nog veel meer! En hij vertelde het aan ieder die het horen wilde! De mensen in het 
dorp kenden hem en lachten met hem, zijn sterke verhalen werden niet tegen gesproken, daar 
waren ze veel te leuk voor!  

Nog een vorm van overdrijven. Ik herinner me de tijd dat wielerverslaggever Theo Koomen 
achter op de motor vanuit Frankrijk verslag deed van de Tour de France. Theo kon ook 
overdrijven! Want Theo had het niet alleen over wielrennen, maar ook over de brandende, 
bloedhete zon, over angstaanjagende luchten of over regen die met bakken uit de hemel viel. 
Over mensenmassa’s die stonden te juichen, over steile levensgevaarlijke bergen met diepe 
afgronden! Over slechte wegen, soms zaten er gaten in van een halve meter! Volgens Theo! 
Met Theo in Frankrijk op de motor werd elke etappe zinderend spannend, hoe weinig er ook 
gebeurde, hoe saai die etappe in werkelijkheid ook was. Tot de etappes voortaan rechtstreeks 
werden uitgezonden op televisie, vanaf die tijd geloofden wij Theo niet meer!  

Er wordt behoorlijk wat overdreven in onze samenleving. Denk eens aan de wereld van de 
reclame: je kunt overal en altijd de allerhoogste kwaliteit krijgen tegen de allerlaagste prijs! En 
denk ook eens aan de praatprogramma ’s op televisie. Er waren er nog nooit zoveel, maar ze 
lopen allemaal moeiteloos vol met eindeloze gesprekken! Dat is toch ook overdreven? 

Ooit hoorden wij van onze kleinkinderen ook een vorm van overdrijven. Het is al een hele tijd 
geleden, dat ze pannenkoeken kwamen eten. En dat een van die kleinkinderen toen zei dat 
de pannenkoeken de aller-, aller-, allerlekkerste waren van de héééééééle wereld!  
Ik weet nog dat ik toen dacht dat ook dat wel een beetje overdreven was! Maar het was wel 
héél leuk om te horen dat ze de pannenkoeken erg lekker hadden gevonden! 

Jos Nellen 
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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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Even geen Fifa of Fortnite maar Yamaha’s, Honda’s en een trekker. Een groepje Oostrumse kids verzamelde 
zich afgelopen weekend op een braakliggend stuk land voor een heus cross-festijn. Met het geluid van 
ronkende motoren en de heerlijke geur van benzine werd er vooral gescheurd maar er werden ook heuveltjes 
‘gepakt’. Ja, er zijn regels. Er geldt éénrichtingsverkeer, de helm moet op en lopen op het crossterrein is niet 
oké. Het enige incident was een bijna botsing op het drukke fietspad door plotseling remmende fietsers die 
nieuwsgierig waren naar het festijn langs de weg zonder aandacht te hebben voor de scooters die achter hun 
reden.  

De jeugd van tegenwoordig….ze zitten echt niet altijd 
vastgeplakt aan hun iPhone. Zo bestond nog maar kort geleden 
het tijdverdrijf van de Oostrumse jongeren uit schaatsen, 
sleeën en sneeuwballengevechten. Maar met de plotselinge 
lente in aantocht is het vooral lekker op de trekker. Samen met 
je kameraden genieten van jongens-dingen, met het rubber 
door de blubber. Maar ook elkaar helpen als een motor niet 
wil starten en af en toe moet er ook gesleuteld worden. En 
bovendien is het een goed medicijn tegen coronaverveling 
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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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