
 

49e JAARGANG  -  WEEK 16  -  22 april 2021 

- Liedjes over liefdesverdriet 

- Door de lens van Joep  

- Een foto uit de Oude doos 

 

 

 

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  1 Mei 09.00 - 12.00

                (Elke Zaterdag met een oneven weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                                LOCATIE: PARKEERPLAATS

                            ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

  

  Agenda

 1 mei Inzamelen oud papier

 15 mei Inzamelen oud papier

 29 mei Inzamelen oud papier
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Zondag 25 april 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)   
 
 uit dankbaarheid voor een 60-jarig huwelijk 
 en tevens voor de overledenen van de familie Verheijen-Philipsen,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  
 
Dinsdag 27 april  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     

    
 

Plantencursus 2021 
 

Als u aan het wandelen bent, komt u onderweg beslist planten tegen.                                                                     
U denkt dan misschien: wat voor plant(je) is dat? Dan is de plantencursus iets voor u! 
 
De cursus is bedoeld voor beginnelingen en bestaat uit een theorieles en 4 praktijklessen.                    
Tijdens de praktijklessen gaat u met behulp van een plantenboek proberen om planten te benoemen. 
 
De cursus wordt gegeven op: 
 
Woensdagavond 19 mei: theorieavond aan de hand van een Powerpoint-presentatie. 
 
Zaterdagochtend 22 mei: praktijkles in de Castenrayse Vennen. 
 
Zaterdagochtend 5 juni: praktijkles in de Leunse Paes. 
 
Zaterdagochtend 26 juni: Praktijkles in de Broekhuizerweerd voor de Maasflora. 
 
Zaterdagochtend 10 juli: Praktijkles in Weverslo. 
  
Aanmelden: 
De kosten van de cursus bedragen € 50,00 voor leden en € 60,00 voor niet-leden.                                                 
Dit is inclusief een plantenboek dat € 25,00 kost. 
Aanmelden kan via: secretariaat@ivn-geysteren-venray.nl 
 
Plaatsing is definitief na overmaking van het bedrag op rekeningnummer NL36 RABO 0156.3203.39 
ten name van IVN Geysteren-Venray onder vermelding van Plantencursus 2021 3
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Kennismaking met burgemeester Winants
Op donderdagavond 15 april kwam de nieuwe burgemeester, 
Luc Winants, virtueel kennismaken met Oostrum. In anderhalf 
uur heeft de Dorpsraad laten zien wat ons dorp allemaal te 
bieden heeft aan activiteiten, verenigingen en projecten. Hij was 
niet alleen onder de indruk, hij liet ook duidelijk blijken dat hij 
Oostrum en omgeving al goed kende. Van de meeste lopende 
projecten was hij goed op de hoogte, en waar dat niet het geval 
was, zoals de Oostrumsche Heide, zou hij nagaan wat de stand 
van zaken was bij de gemeente. Natuurlijk hebben we ook de 

drie belangrijkste punten uitgelegd waar we ons zorgen over maken: de groeiende industrie rondom, het 
gebrek aan woningen en het aantal voorzieningen voor forensische en psychiatrische zorg. Tot slot hebben we 
hem uitgenodigd om straks onze nieuwe DUOfiets te komen inwijden met een fysiek rondje door Oostrum.

Minder kans op windpark bij Oostrum
De Peel en Maas meldde vorige week dat Stichting Landgoed Geijsteren geen windmolens wil op het eigen 
grondgebied. Daarmee wordt de kans flink kleiner dat er vier windmolens tussen Oostrum en Geijsteren 
komen te staan. De gemeente Venray praat wel verder met grondeigenaren in drie andere zoekgebieden. Op 
29 juni komt het college met een voorstel aan de gemeenteraad op basis van het verkennende onderzoek.

Lid kascommissie gezocht!
Tijdens de openbare vergadering hebben we wel de financiën besproken, maar geen nieuwe kascommissie 
benoemd. Wil je wel eens zien waar de Dorpsraad het geld aan besteedt, meld je dan aan. Je hoeft er een 
speciale kennis voor te hebben, en het kost je maar een uurtje.

Afstudeeronderzoek diefstalpreventie in het buitengebied
Juul Brands en Anke Nabben onderzoeken diefstal in het buitengebied, bijvoorbeeld uit schuren, boerderijen 
of afgelegen huizen. Het gaat dan om zaken als gereedschap, tuinmachines of diesel. Hebt u dat 
meegemaakt, of hebt u een mening over oorzaken of oplossingen, neem dan contact op met Anke Nabben via 
het nummer van de politie (0900-8844), of rechtstreeks via anke.nabben@politie.nl.

Bloem- en kruidenrijke grasvelden
In november hebben we laten weten 
dat de gemeente Venray een aantal 
gazons wil omvormen naar bloem- en 
kruidenrijke grasvelden, om de 
biodiversiteit te bevorderen. Onze 
groenploeg vond het een goed idee, 
en de komende weken wordt de daad 
bij het woord gevoegd. Zoals 
afgesproken wordt op drie locaties de 
grasmat ondergewerkt en ingezaaid 
met bloemmengsel. De samenstelling 
van het mengel is afgestemd op de 
bodem (schraal of rijker), licht (zon of 
halfschaduw) en omgevingslocatie 
(tot 50 cm of tot 100 cm hoog). De 
locaties zijn het grasveld aan De 
Horik (de strook langs de landbouwgrond en tussen de groepen struiken), de groenstrook langs het spoor 
tussen de Mgr. Hanssenstraat en de Ooster Thienweg, en het grasveldje bij de Van Broekhuizenstraat, ter 
hoogte van nummers 19 en 21. 

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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…….liefdesverdriet 

We kennen het allemaal wel….liefdesverdriet. Zelfs op zeer jonge leeftijd lijkt het van dusdanige orde dat 
je er nooit meer over heen komt. Een gebroken hart, het gemis, het weg kwijnen. Tissues en muziek is dan 
alles wat je nodig hebt. De mooiste liedjes worden geschreven in de meest dramatische en uitzichtloze 
situaties. Maar niet alleen het schrijven van zo’n liedje geneest, ook het luisteren ernaar. Muziek is de 
pleister voor de ziel. De meeste break-up songs zijn verdrietig. Je kruipt er mee onder je dikke wollen deken 
waar je huilend zwelgt in zelfmedelijden. Maar je hebt ook de songs in het kaliber van f**k off….Ik leef niet 
meer voor jou of Since You been Gone waarin Kelly Clarkson zingt dat ze eindelijk heeft wat ze wil wanneer 
hij de deur voorgoed achter zich dicht trekt. Een breuk met blijdschap tot gevolg. Welke liedjes je dus op 
Spotify grijs draait wanneer je relatie ten einde is, ligt voornamelijk aan je gemoedstoestand. 
Liefdesverdriet….het slechte nieuws is dat het nooit gemakkelijk is. Het goeie nieuws dat je niet de enige 
bent en dat het altijd weer goed komt. En oh ja…..dat er heel veel keus is uit liedjes waar je heerlijk in kunt 
verdrinken met al je verdriet. 
 
Wanneer je met je gebroken hart echt een liedje doordrenkt van tranen wilt horen zoek dan All by Myself 
of Unbreak my heart op maar ben je beter af met een break-up song die je uit het slop trekt dan zijn de 
Jackson 5 met I want you back wellicht een betere optie. Ongeacht wat de boodschap in dit lied is, de nog 
piepjonge Michael Jackson zingt het met één en al vrolijkheid. Neem je je relatiebreuk sportief op dan is 
Goodbye my lover van James Blunt de perfecte song en wil je de harde waarheid niet horen (omdat je die 
waarschijnlijk toch al weet) kies dan voor Don’t Speak van No Doubt. Gaat je oude liefde razendsnel over 
in een nieuwe relatie blère dan mee met You Oughta Know van de Canadese Alannis Morisette maar heb 
je álles al geprobeerd en kun je je oude liefde écht niet vergeten zwijmel dan mee met Torn van Nathalie 
of beter nog….I will always love you van Dolly of Whitney.  
 
Dus zit je met je bloedend hart middenin zo’n emotionele rollercoaster zoek dan niet je heil in  coaching of 
een boek met tips hoe om te gaan met een gebroken hart. Ook paracetamol zal dit soort pijn niet kunnen 
verzachten. De beste tips krijg je in de muziek: Verscheur foto’s, verbrand brieven en verwijder alle appjes 
waarin de gezamenlijke liefde wordt gevierd. Dat, samen met een grote bak Ben & Jerry’s, zal je pijn 
verlichten. Na een tijdje lik je je wonden en zul je merken dat je d’r sterker uit komt. Want Gloria zei het al: 
I will survive.  
 
MMaazzzzeell  TToovv,,  
LLiLLongWWe21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Een set sleutels. 

☎   0478 – 58 38 03 
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Digitaal zie je de foto’s in kleur;  veel mooier. 

Bonsai                                                                                                                                                                                                                  
Een  bonsaicursus voor beginners was in 1989 voor mij de start van een fascinerende hobby. Met de verworven kennis kon ik aan de slag 
om zelf bonsai te creëren.                                                                                                                                                                                            
Werkzaamheden.                                                                                                                                                                                                                 
Dat je heel veel geduld moet hebben valt wel mee vind ikzelf. Door de grote variatie aan stijlen en soorten is er altijd iets interessants te 
zien en te verbeteren. Na de eerste aanpak-weken in het voorjaar is het vooral genieten en met de snoeischaar hier en daar wat 
overtollige groei beperken. In de herfst even doorpakken want de meeste boompjes gaan uit de schaal de volle grond in, zodat de schaal 
niet kapot kan vriezen. Is de winter voorbij dan is het  even aanpoten. Wortelkluit uitkammen, afknippen en weer in een bij de boom 
passende schaal zetten. Na die behandeling is deze dubbelstam (zelkova serrata, uit de iepenfamilie) goed de zomer doorgekomen en 
hier te zien in herfsttooi.                                                                                                                              

 

 

 

 

 

Geschiedenis van de haagbeuk.                                                                                                                                                                                                  
Goed startmateriaal moet een mooie basis hebben. In een oude verwaarloosde heg vond ik een boom met mogelijkheden. Prachtige 
stam maar wel vier meter hoog. Ruim rondom heb ik de wortels doorgestoken. Een jaar later, in februari 1994, heb ik de stam ingekort 
tot ongeveer een meter, de boom uitgegraven en hem thuis, na de wortels te hebben schoongespoeld, in metselzand gezet (Hierdoor 
treedt er geen rotting op en op zoek naar voeding vormen zich veel haarwortels). Weer een jaar later staat de boom  in een speciekuip 
met een mengsel van potgrond en metselzand. Metselzand is vooral om te zorgen voor een goede drainage. Teveel water kan weg door 
gaten in de bodem. Met jute is de stam beschermd tegen teveel zonlicht en vorming van de kroon is gestart. De sneeuwfoto is van 25 
november 2005. Die dag hadden we te maken met een ongekende sneeuwstorm. Om half elf  ’s avonds  is te zien dat de boom dit goed 
heeft doorstaan. De kroon is mooi in verhouding tot de stam en zo wil ik hem houden. Ruim vijftien jaar later (5 april 2021) ziet de boom 
er zo uit. Door steeds de buiten het model groeiende takjes te snoeien is de kroon compacter geworden. De schaal is enkele jaren 
geleden door zwager Math gemaakt.  
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Andere bomen.                                                                                                                                                                                                       
De liguster vond ik in een voortuin aan de Ooster Thienweg. Naar schatting was de oude heg geplant kort na de tweede 
wereldoorlog.                                                                                                                                                                                                         
Deze catalpa als bonsai is wellicht de enige in zijn soort. 31 jaar geleden gekregen van zwager Jan die er toen met de tractor 
overheen was gereden. Na dertig jaar in 2018 verraste deze boom  me met enkele mooie bloementrossen waar later lange 
de typische lange bonen uit groeiden.                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japanse esdoorn valt vooral in de herfst op met prachtige kleurenschakeringen. In de zomer gewoon groen, maar in de  
herfst op zijn mooist. Ze staan in een schaal van Janssen-Koopmans. Ik sluit af met de mooie Japanse esdoorn deshojo 
genaamd, een van mijn duurste aankopen. In 2011 bij de groothandel gekocht voor €22,50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer dan dertig verschillende soorten hebben wij in onze tuin staan. De boompjes zijn nu aan het uitlopen, de mooiste tijd 
van het jaar. Ben je nieuwsgierig, kom gerust eens kijken. Vanzelfsprekend met in acht name van de coronaregels. Wel 
graag een belletje naar 0478 584771 of mail naar jmvgoch@gmail.com 
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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 of 0478-511 466
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STICHTING HISTORISCHE KRING OOSTRUM EN 
SPRALAND 

                                                  Beste lezers van het Oostrums Weekblad, 

Het komt  voor, zoals op onderstaande foto nummer 9, dat namen van personen op de foto bij ons 
niet bekend zijn. Mocht u ( de onbekende) personen herkennen of informatie over de foto hebben 
dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken via ons e-mailadres 
historischekringoostrum@ziggo.nl. Ook kunt u voor uw informatie of vragen telefonisch contact 
opnemen met een van de volgende personen: Wim van Delft 06- 28798505, Bert de Kleijn 0478-
584700, Joos Linskens, 0478-583805 of Piet Rongen 0478-586744. U helpt ons hiermee onze collectie 
aan te vullen.      

Foto 9 

Spelende kinderen op de Oostrumse straten, vermoedelijk na het verlaten van de school. Het 
tafereel speelt zich af rond 1930. De foto is genomen op de kruising Dorpstraat/Wanssumseweg/ 
Geijsterseweg. Anno 2021 is dit de kruising Vlasakker/Mgr. Hanssenstraat/Geijsterseweg. 

Links op de voorgrond ziet u de boerderij van Wim Volleberg sr. Daarachter is nog het hekwerk van 
de Oostrumse kerk te zien. Rechts, met het reclamebord van Nelle, café/bakkerij/kruidenier 
Verheijen. Voor Verheijen loopt rechts de Geijsterseweg. 
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PERKPLANTENKWEKERIJ “DE LIFRA” Lorbaan 12a, Veulen 

Ze zijn er weer !!!  

 
Meer dan 250 soorten & kleuren Zomerbloeiers, balkon – hang – kuip en perkplanten. 

Openingstijden: ma/vr 9.00 – 19.00 Zaterdags 9.00 – 18.00 uur 
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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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