
 

49e JAARGANG  -  WEEK 19  -  13 mei 2021 

- Een foto uit de oude doos 

- Import-export met Lisan Litjens 

- De spraekbuūs 

 

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  15 Mei 09.00 - 12.00

                (Elke Zaterdag met een oneven weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                                LOCATIE: PARKEERPLAATS

                            ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

   15 mei 09.00u. Inzamelen oud papier

 S.v.p. zelf oud papier in de container zetten!!! 

  Agenda

   29 mei Inzamelen oud papier

   12 juni  Inzamelen oud papier

   26 juni Inzamelen oud papier
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Zondag 16 mei 10.00 uur: MARIAVIERING (Pastoor) (orgelspel)   
 
 ter ere van Maria O.L. Vrouw van Oostrum, Behoudenis der Kranken, 
 voor het geluk en welzijn van de parochie Oostrum,   
 voor alle zieken thuis, in het verpleeghuis of ziekenhuis,  
 Hanny Steenkamer-Hoogenes, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  
 
Dinsdag 18 mei  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      

Bescherm de “Oostrumsche Heide”! 

Aan alle inwoners van Oirlo en Oostrum! 

De “Oostrumsche Heide” is een authentiek kleinschalig landbouw- en natuurgebied gelegen in de buurt van 

Oostrum en Oirlo, tussen de visvijvers van het Alvertje en de kliniek Dichterbij, en tussen de Wanssumseweg 

en de Sparrendreef/Gunhoekweg.  

Het is een oorspronkelijk (oud) landschap met waardevolle flora zoals zeer oud bos, en fauna met onder 

andere dassen en reeën en is nu een rust- en recreatiegebied voor mens en dier. 

De Gemeente Venray is van plan om in dit gebied door de Firma Maessen                                                                                                  
een zandput van 14 hectare te laten graven! 

Hierdoor gaat de waarde van het gebied verloren omdat er meer dan 200.000 vrachtwagens nodig zullen zijn 

om het opgegraven zand te vervoeren en ook omdat het gat grotendeels opgevuld zal worden met 

zogenaamde specie, afvalstoffen van elders. Dit gaat, verwachten wij, tientallen jaren duren en levert 

verkeersoverlast, (stik)stof e.d. op. 

De Werkgroep Behoud de Oostrumsche Heide wil dit voorkomen en heeft inmiddels een open brief verstuurd 

aan de Gemeente Venray en vraagt bij deze uw steun. U kunt ons onder andere ondersteunen door net als 

reeds meer dan tweehonderd anderen onze petitie te ondertekenen. Ga hiervoor naar 

www.petitie24.nl/petitie/3598/oostrumse-heide en onderteken deze. 

Voor direct contact en/of informatie kunt u een e-mail sturen naar hoogriebroek.1@gmail.com                                         

of app naar ☎ 06 12613315. 
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“Gekomen is Uw lieve mei, Maria, … .” 

 en op het veld de bloemensprei,                     

Maria, bloemen die we plukken gaan  

nu ze rijk te bloeien staan.  

Ave, ave, Maria.  

                                        Voor U de vrouwe van de mei, Maria.” 
 

Beste mensen,  
 

De maand mei is de Mariamaand. Allemaal voelen wij een bijzondere band met Maria, een band die we zichtbaar laten 

worden door een klein bloemetje bij het  Mariabeeldje thuis, bloemen de we misschien in onze eigen tuin plukken.  

Bloemen brengen vreugde en blijdschap en ook troost in ons leven.  

 

Hoe vaak hebben we al een bosje bloemen aan mensen 

geschonken om onze dankbaarheid of ons medeleven met 

hen in vreugde of verdriet zichtbaar te maken.                                        

En hoe blij zijn we als we een bosje bloemen krijgen.  

Maria vergelijken wij met zo’n mooi bloemetje                                       

als we haar toejubelen: 

“God groet U , zuiv’re bloeme, Maria, maged fijn.” 

Maria zelf is het bloemetje dat in de tuin van                                    

Onze-Lieve-Heer zo mooi bloeit. Elk “Wees gegroet” dat U 

voor iemand bidt is zo’n bloemetje voor hem of haar.                            

Als je tien “Wees gegroetjes” bidt heb je al een bosje van 

tien bloemen. Als je een rozen-krans bidt,                                                 

heb je prachtig bos van vijftig rozen plus drie.  

Maria is het mooiste bloemetje in de tuin van Onze-Lieve-Heer omdat zij zo veel goeds deed en nog altijd doet met 

haar grenzeloze moederliefde. 

Ze noemde zichzelf een “dienstmaagd van de Heer” toen de engel Gabriël bij 

haar op bezoek was en de mensheid een nieuw, hoopvol begin beleefde, 

dankzij haar sleutelwoord: “Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar 

Uw woord.” Elke middag luidt daarom in Oostrum het kleine klokje om 12.00 

uur en worden we aan het heugelijk feit herinnerd: “De engel des Heren heeft 

aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.”  
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Beste mensen,  

         

       

“God groet U , zuiv’re bloeme, Maria, maged fijn.”

  

         

         

 

 

Behulpzaamheid, dienstbaarheid, steun en troost hebben ons persoonlijk levensverhaal altijd positief gekleurd.  

Daarom voelen wij een innig verlangen om Maria te eren, omdat we ons door haar liefde voelen aangespoord om goed 

te zijn voor anderen.  

Zondag 16 mei staan de bloemen in onze kerk symbool voor onze dankbaarheid voor al het goede 

dat Maria voor ons en speciaal in Oostrum heeft gedaan ook voor mensen die van buitenaf komen.  

Kom zondag om 10.00 uur naar de Mariaviering, want dan staat het wonderdadige beeldje van Maria 

op een speciale troon van dankbaarheid op het priesterkoor en danken we Maria voor alle wonderen 

die zij in ons leven  tot stand heeft gebracht.   

“Wie goed doet, goed ontmoet.” Danken is een goed werk: Dank U, Uw liefde kent geen grenzen, dank U dat ik nu 

weet daarvan. Dank U, o God ik wil U danken, dat ik danken kan.”  

 

Gods Zegen voor alle bewoners van Oostrum op voorspraak                                    

van Onze-Lieve-Vrouw, Behoudenis der Kranken, 

 

Jullie pastoor  
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Kom langs voor de

airco service!

Onze airco service voorkomt defecten. Dan weet 

u zeker dat u deze zomer weer zorgeloos kunt 

genieten van een koele autorit. Geen lekkages, 

beslagen ramen en vieze geurtjes! 

Maak een afspraak: Bel 0478 542211

Peters-Iveton in Ysselsteyn is al 

meer dan 25 jaar hét bedrijf waar 

particuliere en zakelijke klanten uit 

de regio Venray hun auto en camper 

kopen en laten onderhouden. Nieuwe 

en gebruikte. Bekijk op de website het 

actuele aanbod! 

Wij zijn aangesloten

bij BOVAG en zijn

een gecertificeerd

BOSCH Service

Center. Dus... 

gegarandeerd

vakmanschap en 

topkwaliteit!

Wij doen alles voor uw auto. Agrobaan 7 Ysselsteyn    Peters-iveton.nl
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Bijeenkomst over Windpark Venray in Oostrum
Op dinsdagmiddag 4 mei, op het winderige coronaproof terras van SV Oostrum, spraken wethouder Jan 
Jennekens en verkenner Frank van Bussel met een aantal bewoners over de mogelijke komst van een 
windpark aan de dorpsrand van Oostrum. Doel van het gesprek was om te peilen wat er onder de bevolking 
leeft. Een van de deelnemers, Esther Heblij, doet hieronder verslag.

Vragen duidelijk beantwoord
Er waren veel vragen. Over de locatie, over onderzoek naar alternatieve locaties binnen de gemeente en in 
gebieden in Nederland waar het veel meer waait, over overlast, de natuur en de landschappelijke waarde van 
het bijzondere gebied richting Geijsteren, de hoogte van maar liefst 260 meter, over andere vormen van 
duurzame energie zoals zonne-energie op industriedaken en zonneparken, toekomstscenario’s. Ook vroegen 
de inwoners waarom juist nu in de coronatijd een participatiebijeenkomst wordt gehouden, en hoe het komt 
dat veel mensen in het dorp hier niets van wisten. De vragen werden goed en duidelijk beantwoord.

Oostrum binnen invloedssfeer
Daarnaast was er boosheid over de plannen
en de vele offers die Oostrum in het verleden
al gebracht heeft. Er waren voorstanders.
Maar de hamvraag was natuurlijk: komt dat
park er, en zo ja waar? De eerste fase van het
verkennende onderzoek naar de mogelijkheid
om een windpark in Venray te bouwen is bijna
afgerond. Van de vier potentiële zoekgebie-
den zijn nu nog twee over die qua locatie in
aanmerking komen:
1. Tussen Oostrum en Geijsteren/De Zomp
2. Ten zuiden van de N270, bij Het Alvertje
Deze twee gebieden zijn overigens ook verre
van optimaal. Het zoekgebied is bepaald op
ca. 1000 meter tot de bebouwde kom. Dit is
dichtbij. Als je bedenkt dat je op circa 10x de
masthoogte nog binnen de invloedsfeer van
de turbine zit, krijgt een groot deel van
Oostrum ermee te maken. Ook de in
Duitsland gehanteerde zone van 1500 meter tot de bebouwing blijkt niet mogelijk. Er is onvoldoende ruimte.

Gemeenteraad besluit in juni
Het draagvlak onder de inwoners is laag. Uit de enquête blijkt dat 68% van de inwoners het niet ziet zitten. 
Ook niet alle grondeigenaren van de zoeklocaties zijn enthousiast en verlenen daarom geen medewerking. Al 
met al is er dus geen goede locatie, weinig medewerking van grondeigenaren en weinig draagvlak. Betekent 
dit dat het windpark van de baan is? Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. In juni wordt het rapport 
met de conclusies aan de gemeenteraad aangeboden en zal er een besluit vallen. In het slechtste scenario 
zou er een windpark kunnen komen op een locatie die niet echt geschikt is en die dus tot overlast gaat leiden. 
Laten we hopen dat er beter passende oplossingen worden gevonden. De gemeente Venray gaat ook de 
dialoog aan met een aantal buurgemeenten om te onderzoeken of er daar geschikte locaties zijn waarin zij 
kan participeren. Kortom, de inwoners van Oostrum moeten voorlopig in gesprek blijven met de gemeente 
over de eventuele komst van het windpark en de leefbaarheid van het dorp blijven bewaken. Houd de lokale 
media en www.windparkvenray.nl goed in de gaten.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
  www.dorpsraadoostrum.nl | info@dorpsraadoostrum.nl | 06-20966576 | Ghunenbeek 23, 5807 CE Oostrum   

1
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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  I E D E R  G E V A L  L E V E N S W I J Z E R

“Wat zijn mijn spaardoelen? Voor mezelf? En voor mijn kinderen.”

“Op eigen benen en nu?”                                          “Wat is mijn scenario bij overlijden?”

In elke fase van je leven

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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STICHTING HISTORISCHE KRING OOSTRUM     

EN SPRALAND 

                 

Beste lezers van het Oostrums Weekblad, 

Opnieuw een foto uit de oude doos. Voor Informatie, opmerkingen en/of vragen kunt u 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. Ook kunt u ons bereiken via 

het mailadres: historischekringoostrum@ziggi.nl  

Indien u beschikt over oudere foto’s over Oostrum of van uw familie, of andere documenten en 

materialen die u met ons wilt delen, dan willen wij die graag ontvangen en/of digitaliseren voor ons 

digitaal archief en/of met uw toestemming plaatsen op Rooynet. Uiteraard krijgt u desgewenst uw 

materiaal terug en ontvangt indien u daar prijs op stelt ook een gedigitaliseerd bestand hiervan. 

                                                                         Foto 10  

 

Leerlingen in een klaslokaal van de H. Mariaschool in Oostrum begin jaren zestig. Er werd een 

kerstspel opgevoerd. Tonny Janssen speelde de rol van Maria met het kindje Jezus op haar schoot en 

Guus Muijres was de engel, die het blijde nieuws kwam vertellen. Op de voorste rij v.l.n.r. : Guus 

Muijres, Tonny Janssen, onbekend, Nelleke Janssen (Geijsterseweg). Achterste rij staand v.l.n.r.: Nel 

of Riek Pluk, Els Derks, Poels, onbekend, Nel of Riek Pluk (tweeling), Marij Derks, onbekend en van de 

Pasch. 

Wie van u kan ons de namen geven van de “onbekende” kinderen op de foto? Graag even een 

mailtje naar: historischekringoostrum@ziggo.nl  
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WWiiee wwoonneenn eerr ttoocchh iinn ddaatt mmooooiiee,, mmaaaarr ooookk aappaarrttee hhuuiiss aaaann hheett eeiinndd vvaann ddee GGhhüünneennbbeeeekk…… lleeeerr ddee 

vvrroouuww ddeess hhuuiizzeess kkeennnneenn..  IImmppoorrtt,, ssiinnddss 22001177 ““LLiissaann iinn hhuuiiss”” ooff…… ssiinnddss 22002200 ““LLiissaann aaaann hhuuiiss…………”” 

 

Hallo mede Aostrumnaren, of hoe zeg je dat?

Mijn naam is Lisan Litjens, ik woon samen met Tom en ons zoontje Joep op de Ghünenbeek 16. 

Sinds februari 2017 begeven wij ons in dit pittoreske Oostrum. Hiervoor hebben we samen 7 jaar 

in Boxmeer gewoond. Oorspronkelijk kom ik uit Wellerlooi en Tom uit Sambeek. Eigenlijk is 

Oostrum precies de middenweg. 

Ik heb 11 jaar als fysiotherapeute gewerkt in Venray, dit heb ik altijd met veel plezier gedaan. Maar 

eind 2020 heb ik het roer omgegooid en ben ik helemaal voor mezelf begonnen met ‘Praktijk Lisan’ 

aan huis. 

Ja… ik weet ‘t… heel creatief deze naam… maar het omvat eigenlijk alles wat ik doe in een 

behandeling. Het is geen praktijk voor fysiotherapie maar voor alternatieve geneeswijze. Ik 

behandel mensen met én zonder klachten om energie weer te laten stromen. Met mijn 

achtergrond in de fysiotherapie en de kennis vanuit mijn huidige opleiding acupunctuur ga ik 

holistisch aan het werk om iemand weer een stapje verder te helpen in zijn of haar fysieke en 

emotionele gezondheid. Dit doe ik met massage, healing en andere technieken. Daarnaast geef ik 

zwangerschapsbehandelingen en massage om mama’s to be helemaal te laten ontspannen en hun 

klachten te verlichten. 

Naast mijn werk ben ik vooral heel graag buiten. In onze tuin aan het werk of gewoon lekker zitten 

in de zon, wandelen door het dorp of in het bos.                                                                                                 

Na mijn glansrijke volleybal ‘carrière’, de sport die ik vanaf mijn jeugd heb beoefend, wilde ik meer 

vrijheid. Ik ben toen gestart met hardlopen en wielrennen wanneer het me uitkwam, heerlijk 

buiten in plaats van het hele jaar binnen in de sporthal. Het hardlopen heb ik vrij snel aan de 

spreekwoordelijke wilgen gehangen maar het fietsen vind ik nog steeds heel erg fijn. 

Voordat Joep geboren werd fietsten we veel samen in de buurt, in de heuvels en zelfs in de bergen 

op vakantie in Frankrijk. Nu is dat qua planning iets meer een uitdaging dus fiets ik veelal alleen of 

met een vriendin. En met Joep in de (elektrische) bakfiets lekker toeren naar de slager en de 

groenteboer, écht een uitje in deze tijd! 
Maar nu dus weer lekker genieten van de bitterbal en de 

borrel op het terras en na 18.00 uur in de achtertuin dan 

maar…

Oohja… voor de mensen die interesse hebben (ik weet niet 

of ik reclame mag maken, maar ik probeer het toch…) mijn 

website is www.praktijklisan.nl en op Instagram ben ik ook te 

vinden. 

Bedankt dat ik hier wat mocht schrijven over mezelf en ik 

hoop dat het leuk was om te lezen. 

Groetjes,  Lisan
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Henk Bovee Horst
Handelstraat 13  •  T 077- 397 90 00  •  www.bovee.nl

Al bijna 50 jaar hét vertrouwde adres voor keuken, badkamer en tegelwerken.

www.keuken-badwinkel.nl

Verbouwings 
opruiming

Totale verbouwing van onze keukenshowroom
met KORTINGEN tot wel 50% op onze 

showroommodellen
Bezoek alleen op afspraak.
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Tésnuzzik

Betekenis: Zakdoek

Âs ów ’t snot uut de neus löpt,

Kunde enne rojjen tésnuzzik gebruuke.

De Spreakbuūs

Mini-symposium Kinderwijkraad Venray/ Horst aan de Maas

“Met een kinderwijkraad krijgen kinderen een platform om de dingen te realiseren die zij 
belangrijk vinden voor de wijk. 

In de Kies&Co aanpak maken alle kinderen plannen voor hun eigen wijk en stemmen ze voor een top-3 aan plannen waar 
de kinderwijkraad dat jaar mee aan de slag gaat. 

De kinderwijkraad maakt dus niet zelf plannen voor de wijk, maar voert de plannen uit waar alle kinderen aan gewerkt 
en op gestemd hebben.” www.kinderwijkraad.nl
Omdat kinderen onderdeel uitmaken van een wijk of dorp, is het van belang om ook hun meningen mee te nemen in 

dorps- & wijkontwikkelingen. Een methode om kinderen bij het dorp of wijk te betrekken is de manier van 

kinderwijkraden. Vandaar dat wij een mini-symposium organiseren in Noord-Limburg om hier meer over te vertellen.

Donderdag 20 mei van 19.00-21.00u in het MFC Brukske Venray.
Drie gastsprekers komen aan het woord om hun ervaringen te delen van 3 jaar Kinderwijkraden in Roermond.                    

Voor dorps-en wijkraden, scholen en andere geïnteresseerden uit gemeenten Venray en Horst aan de Maas.

Aanmelden kan t/m woensdag 19 mei door een mail te sturen naar m.cruijsberg@synthese.nl

Vermeld hierbij met hoeveel personen je wilt komen en vanuit welke (vrijwilligers)organisatie je deelneemt. 
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CJV is dé specialist 

in daken, renovaties 

en nieuwbouw. 

Adres Vennendreef 7 - 5807 EV Oostrum  

T 06 124 396 75  W www.cjv.nl  E info@cjv.nl

Geen hoogtevrees? 

Een aanpakker? 

Uit het juiste 

hout gesneden?

Kom bij ons werken!

Voor ieder dak, in alle vormen, 

maten en varianten, hebben wij 

de expertise in huis.

Check cjv.nl voor onze 

diensten en oplossingen! 

www.green-drive.nuStationsweg 126C   |   5807 AD Oostrum   |   06 - 425 634 24

dé fietsenwinkel

• Nieuwe en gebruikte fietsen

� Reparatie en onderhoud

� E-bikes o.a. Huyser,  
 Multicycle en Trenergy

E-bike?
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KWEKERIJ   ““DDEE  LLIIFFRRAA””   Lorbaan 12A,  VEULEN   ☎ 06 -14217697 

De mooiste ZoMerbloeiers, tegen scherpe prijzen !! 
Meer dan 250 kleuren en soorten. 

 

Geraniums en Begonia’s 
Dahlia’s, Million Bells, Sundaville 

 
Gazania’s & Surfina’s € 0.50  

Geraniums, Knolbegonia’s € 1.00 
 

Diverse soorten kuipplanten & Potgrond 
 

OPENINGSTIJDEN: 

Hemelvaartsdag open van 10.00 – 16.00 uur 

Ma t/m vr 9.00 – 18.00  Zaterdag 9.00 – 18.00 

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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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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