
 

49e JAARGANG  -  WEEK 24  -  17 juni 2021 

- Bezint eer gij begint 

 

- Import – export met Judith Linksens 

 

- Bloemen door de lens van Joep 

 

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  26 Juni 09.00 - 12.00

                (Elke Zaterdag met een oneven weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                                LOCATIE: PARKEERPLAATS

                            ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

18 juni 18.00u. Repetitie jeugdslagwerkgroep in Wanssum

21 juni 19.30u. Repetitie ensembles orkest

23 juni 18.00u. Leerlingen slagwerk

 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

26 juni Inzamelen oud papier

10 juli Inzamelen oud papier

24 juli Inzamelen oud papier
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Zondag 20 juni 10.30 uur: Eerste H. Communiemis voor de communicanten (Pastoor) 
 
 voor de communicanten, hun ouders en familieleden,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 
 
 Op zondag 20 juni zijn voor de viering van de Eerste Heilige Communie, 
 die om 10.30 uur begint, alle plaatsen in de kerk gereserveerd voor 
 de communicanten en hun familieleden!  
 Deze communiemis kunt u via livestream volgen met de volgende link:  

 https://vimeo.com/events/1069552 
 
 Mensen, die graag aan een zondagse eucharistieviering                                        

willen deelnemen, worden daartoe in de gelegenheid gesteld                                 
op zondagavond 20 juni om 18.00 uur! 

 
Zondag 20 juni 18.00 uur: heilige mis (Pastoor)  
 
Dinsdag 22 juni 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     

                     
 
 

De communiemis kunt u via livestream volgen met de volgende link:  
 

https://vimeo.com/events/1069552 
 
 
 
 

GEVONDEN op de Rosmolenweg ’n Fietsensleutel (AXA)  

INFO: ☎☎ 0478 - 511437 
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Zondag 20 juni is onze Eerste heilige communie. Door
corona mogen alleen genodigden bij de communiemis
zijn. Daarom stellen we ons hier aan jullie voor!

Staand:       Judyta - Maud - Yvo - Giel - Juul - Lotte - Fenne
Knielend:  Meike - Bo - Stan - Maud
inzetjes:    Xavier - Wout - Daan

 

 

Kinderen van het licht van de liefde 
Wat mooi, al die doopkaarsen op de communiebank.            

Zo schattig met die kleine vlammetjes, die ons doen 

denken aan het licht van Gods liefde dat de 

communicanten door het doopsel hebben ontvangen. 

 

Uiteraard heeft ieder kind het verdiend om het licht van 

Gods liefde te ontvangen: iedereen is welkom om 

gedoopt te worden.  

 

Kinderen van de liefde van pap en mam, van oma’s en 

opa’s hebben het licht van Christus’ vriendschap 

ontvangen, de vriendschap van een broeder.  

 

Destijds is de doopkaars door de pastoor gezegend en ontstoken aan de paaskaars,                                                                                                        

het licht van de overwinning van Jezus liefde op alle duisternis van zinloosheid, wanhoop of verlatenheid.  

 

Toen werden de kinderen naar de kerk gedragen, nu lopen ze al harder dan papa en mama en rennen met een blijdschap in hun 

harten naar de kerk die voor ons allen aanstekelijk is. Aanstaande zondag is het dan zo ver: de kinderen zullen ons allen begroeten 

met hun grote feestdag: “Zullen we er samen iets van moeten maken, de wereld is een mooi maar bewerk’lijk ding. Kom, kom, kom, 

kom, kom maar in de kring.” 

 

We komen allen in die heilige kring, rond die ene tafel van de Heer, waar wij het “Brood uit de hemel” mogen ontvangen.                                  

Zo noemt Jezus zelf het voedsel dat Hij ons geeft om daarmee zijn aanwezigheid zichtbaar te laten worden: eenvoudig,                            

maar ook veelzeggend. Voedsel geven aan de kinderen is een mooie taak voor een 

vader en een moeder thuis: het eten klaarmaken, de tafel mooi dekken, de kinderen 

zien genieten van het eten, de gesprekken aan tafel over van alles.                                    

Heerlijk, het gezinsleven.  

 

Zondag nodigt Jezus zijn broertjes en zusjes uit om bij Hem te zijn.                                   

Hij maakt hen rijk met Zijn leven dat HIJ verbindt met het gezegende brood en wel 

door een klein zinnetje dat de kern vormt van het hele feest,                                                                                                                                       

een zinnetje dat door de eeuwen heen een bron werd van liefdevolle zorg voor 

elkaar,  een zinnetje dat Jezus door de priester laat uitspreken over het brood:  

 

“Dit is mijn Lichaam, dat voor U gegeven wordt.”  
 

HIJ geeft Zijn leven telkens weer, aan iedereen, helemaal.  
 

Dat kan alleen God.  G o d z i j d a n k.  
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Wij zijn blij u weer te mogen Wij zijn blij u weer te mogen 
verwelkomen in ons restaurant!verwelkomen in ons restaurant!

Tot 25 juni 

kunt u genieten 

van onze heerlijke

Limburgse 

asperges

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

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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BEZINT EER GIJ BEGINT 
column 
___________________________________________________________________ 

We mopperen met z’n allen heel wat af in Nederland. Soms 
mopperen we terecht, maar meestal gebeurt dat onterecht.  
We mopperen over het weer, dat nooit is, zoals wij het graag willen 
hebben. Want het is te koud, te warm, het regent of de wind waait uit 
de verkeerde hoek. We mopperen over de politiek en over onze 
politieke vertegenwoordigers. En dat ze in Den Haag te veel praten 
en te weinig doen. In een ver verleden heb ik wel eens de opmerking 
gehoord dat ze in Den Haag minder moesten praten, en dat ze maar 
moesten gaan werken. Dat zeggen we in 2021 niet meer. Maar dat ze 
in Den Haag veel praten, dat is zeker waar. Vooral de laatste tijd!  

Wij mopperen ook over de veelheid van regels in dit land, waardoor we het overzicht kwijt zijn.  
Want we hebben alles in regels vastgelegd, tot en met de punt en de komma. Zodanig dat je 
met de beste bedoelingen en vaak voordat je het weet toch in overtreding kunt zijn!  
En we mopperen over de belastingen, omdat we veel te veel belasting moeten betalen. Een 
schande is het, vroeger was het allemaal wel anders. Veel beter ook! 

Dat hoor je de verstokte mopperaars dan zeggen, dat het vroeger anders was en dat het beter 
was! Voor een deel hebben ze gelijk. Want het was vroeger inderdaad anders! Omdat de tijd 
niet stil staat, de jaren komen en de jaren gaan, de wereld verandert en de mensen 
veranderen! Daarom. Maar dat het vroeger beter was, dat is nog maar zeer de vraag. Want je 
kunt de tijd van nu niet vergelijken met de tijd van vroeger. Juist omdat die tijd zo anders was! 

Er zijn mensen die graag een praatje maken. Maar die hun praatjes altijd en overal met 
gemopper beginnen, waarbij ze steevast dezelfde onderwerpen aanhalen. Het weer, de 
politiek en de regelgeving in ons land. En dat ze zo veel belasting moeten betalen! Een 
schande is het, vroeger was het anders, en veel beter!  
En daarna kan het echte gesprek beginnen, dat verder heel gemoedelijk en plezierig verloopt!  

Mopperen begint al op jonge leeftijd. Kleine kinderen mopperen ook al regelmatig. Dat gaat 
dan niet over het weer, niet over de politiek, niet over te veel regels en ook niet over de 
belastingen. Het gaat over kleine alledaagse dingen, geen wereldschokkende zaken en niet al 
te ingewikkeld. Maar er wordt wel gemopperd! Jong geleerd is oud gedaan, zou je zeggen! 

Je kunt je afvragen wat dat toch is, dat eeuwig gemopper. Zeker als je bedenkt dat het van 
mopperen alleen echt niet beter wordt. Kennelijk willen we met enige regelmaat toch onze 
mokkende onvrede, ons kleine ongenoegen laten blijken. Terwijl we, zeker relatief gezien, het 
vaak niet eens zo slecht hebben! Zou het dan misschien een gewoonte zijn, een manier van 
leven misschien, of hoort mopperen er gewoon een beetje bij?  

Het lijkt er wel een beetje bij te horen! Want mopperen, dat doen we allemaal wel eens. En dat 
is ook helemaal niet zo erg! Als we maar niet te hard en niet te veel gaan mopperen. En als 
het even kan, moeten we op de juiste plek en met de juiste intentie mopperen. En soms ook 
even luisteren naar wat de ander te mopperen heeft. Dan is dat mopperen nog niet eens zo 
heel erg. Want dan begint dat gemopper erg veel op overleg te lijken. En met overleg, 
daarmee kunnen we samen best een heel eind komen in dit leven! 

De moraal van dit verhaal zou kunnen zijn dat het verstandig is om eerst tot tien te tellen, 
voordat we met mopperen gaan beginnen. En misschien is tot vijf tellen ook al genoeg! Kort 
samengevat: bezint eer gij begint! 

Jos Nellen 
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Uit onze tuin.                                                                                                                              
Twee voor de prijs van een. De tulpenbollen waren vorige herfst in de aanbieding.  Suus heeft ze in november in 

de grond gedaan en dit voorjaar hebben we er lang plezier van gehad. Een tulp op de foto vanwege de mooie 

kleuren en de witte tulp koos ik uit voor een high key opname (een high key foto is in lichte tinten met fijne 

nuance verschillen). De natte periode is (gelukkig) ten einde maar leverde toch nog een mooi plaatje op.                   

De bollen zijn er alweer uit, liggen te drogen en gaan in november weer de grond in. 

 

 

 

 

 

 

We hebben enkele kleurige glas-in-lood raampjes. Het zonlicht voorzag de amaryllis van betoverend mooie 

kleuren.                                                                                                                                                                                         

Vorig jaar langs de Maas werd mijn aandacht getrokken door enkele paardebloemachtige pluizenbollen. Ik heb ze 

thuis uitgezaaid en dat leverde nu deze mooie gele bloemen  op. Op internet vond ik dat het de oosterse 

morgenster is. Ze is/was zeldzaam maar wordt  momenteel veel uitgezaaid. 
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Wikipedia: Stinsenplant (of stinzenplant) is een in Nederland en Duitsland gangbare benaming voor een groep planten die 

van oorsprong in een regio alleen als ingevoerde sierplantensoort voorkwam in landgoederen, boerenhoven, pastorietuinen 

en dergelijke, en zich daar handhaafden of verwilderd zijn. Hun natuurlijke verspreidingsgebied hebben ze veelal veel 

zuidelijker. De gevlekte aronskelk is dan ook  te vinden bij de kasteelruïne van Geijsteren.                 

Voodoo.  Occult en griezelig…, dat komt op bij het woord voodoo. Een jaar of acht geleden kwamen in onze tuin enkele 

gevlekte stengels met grote groene bladeren tevoorschijn. Ze verdwenen dat jaar in de herfst om vorig jaar weer uitbundig 

uit de grond te schieten. Zoekend op internet kwam ik via aronskelk uit bij de voodoolelie. Er zouden knollen onder de 

grond moeten zitten. Ik groef een vijftiental knollen op, de grootste wel een vuistdik! Na overwintering in de garage heb ik 

die in potten gepoot. Op de collage is de bloem te zien. De stamper(?) heeft een lengte van 70 cm.! Wikipedia meldt verder 

dat het ene jaar alleen bladeren verschijnen , het andere jaar bladeren èn bloemen. Na de bloei ontstaat een bol gevuld 

met bessen die uitgezaaid kunnen worden. Vermoedelijk is zo’n zaadje jaren geleden met perkgoed  in onze tuin beland. 

Onze boompioen heeft een houtige stengel en kan de winter overleven. De bloem haalt gemakkelijk een doorsnee van 20 

cm.. In zon, weer en wind is de bloem gauw verschrompeld maar binnenshuis op een schaal kunnen we van bloem en geur 

wel een week lang genieten.  

 

 

 

 

 

 

                                                                    

De tamarisk was ooit als sta in de weg, aan de grond afgezaagd en verdwenen. Nieuwe scheuten kwamen bovengronds en 

groeiden door. Die trokken mijn aandacht en ik kreeg toestemming om ze uit te graven.  De verrassing was de dikke half 

vergane stam die nu in beeld kwam. Hij staat alweer een jaar of acht in de pot. De overgebleven levenslijn is nauwelijks een 

pink dik.                         

In 2016 had AH een zaadjesactie. De rode biet leverde geen biet op maar viel op door het mooie blad, zeker wanneer er het 

zonlicht doorheen valt. Als vaste plant heb ik hem in de winter binnengehaald en ook nu nog kunnen we er van genieten.      

De prunus kondigt al in februari de lente aan met zijn bloemenpracht. Na de bloei, minder interessant als bonsai, verdween 

hij meestal in een hoekje. Reden dat ik hem dit jaar in de voortuin zette zodat hij wat verder zou kunnen uitgroeien. Tot nu 

toe blijkt hij het heel moeilijk te hebben maar ik heb hoop dat hij er nog goed doorheen komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

9



 

10



 

 

Oud ijzer actie !!! 
Zaterdag 10 juli  2021 vanaf 9.00 uur zal het oud ijzer worden opgehaald door leden van SV Oostrum.                      

We hopen dat u het oud ijzer weer met grote hoeveelheden aan de straat zet deze ochtend!!!!                           

Voor grote stukken graag even een mailbericht aan:                                                                    

Math Gommans:  gommans22@ziggo.nl 

Alvast bedankt namens het bestuur van SV Oostrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 juni starten we weer met het eetpunt! 
 

We hebben er meer dan ‘n jaar op moeten wachten maar op woensdag 30 juni mogen we eindelijk weer 
starten met het Eetpunt in d’n Oesterham. We mogen maximaal 50 personen ontvangen,                                               
die we op 1,5 meter afstand aan tafel kunnen plaatsen in de grote zaal.  

 

Volgende week vindt u in het OW! meer informatie en het aanmeldstrookje. 

 

Wij kijken er naar uit om onze gasten na zo’n lange tijd weer terug te zien. 
Wij hebben er in elk geval weer zin in! 

 

Graag tot 30 juni…………..‘de vrijwillige mègjes uut de keuken’ 
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Nadat ze de opleiding tot apothekersassistente in Venlo had afgerond besloot ze 

op haar twintigste op avontuur te gaan in “de grote stad”. Ze ging werken in de 

ziekenhuisapotheek van het Diakonessenhuis in Utrecht en kreeg daar een kamer 

in de zusterflat. Het was een fantastische tijd.  

Na 3 jaar keerde ze voor een korte periode toch weer terug naar Venray, maar de 

universiteitsstad bleef trekken. Ze kreeg een baan in de apotheek van de faculteit 

Diergeneeskunde. Hier leerde ze veel mensen kennen en vond een nieuwe hobby 

in het parachutespringen.  

Toen ze gevraagd werd om boven Oostrum uit het vliegtuig te springen, om 

hiermee de opening van het nieuwe sportpark in te luiden, voelde ze zich enorm 

vereerd. Hoe spannend was dat!!! 

   

Inmiddels 25 jaar geleden vertrokken uit Oostrum, op zoek naar avontuur. De 45 jarige Judith Linskens woont 

nu al 16 jaar in Alkmaar. Wanneer ze op familie bezoek gaat bij haar ouders, neemt ze regelmatig op de 

snelweg een afslag later, om nog even via Oostrum naar Venray te rijden…… 

 

Judith is de 45 jarige dochter van Joos en Toos Linskens die nu ruim 2 jaar in Venray wonen, maar nog steeds 

veel vrijwilligerswerk doen In Oostrum. 

Judith is geboren in het ziekenhuis van Venray maar heeft haar hele jeugd in Oostrum doorgebracht. Ze had een 

fijne basisschooltijd op de Mariabasisschool, ging naar MAVO de Kolk en genoot van alle gezelligheid in een 

grote actieve vriendengroep. 

 

Voor de liefde vertrok Judith vanuit Utrecht naar Noord-Holland waar ze 3,5 jaar in Schagen woonde. Inmiddels 

heeft ze al weer zo’n 16 jaar haar draai gevonden in dé kaasstad van Nederland, Alkmaar. 

Hier woont ze nog steeds met veel plezier midden in het centrum waar altijd reuring is. 

 

Judith werkt als leidinggevende zorg in de ziekenhuisapotheek van het Dijklanderziekenhuis in Hoorn. Maar, 

omdat ze het gewoon leuk vindt, werkt ze elke vrijdag in een ouderwets snoepwinkeltje midden in Alkmaar.  

Ze vindt het heerlijk om met mensen te kletsen en wordt als Limburger vaak naar voren geschoven om de 

Duitse toeristen aan te spreken. Zodra ze hoort dat er mensen met een zachte G de winkel binnen stappen, kan 

ze het niet laten om ze in het dialect aan te spreken. Het zuiden blijft toch trekken.  

Daarom heeft ze zich 12 jaar geleden aangemeld als vrijwilliger bij stichting Breek-uit, waar ze jaarlijks 1 

wintersport en 1 zonvakantie begeleidt voor mensen met een verstandelijke beperking uit de omgeving 

Venray-Horst-Venlo. 

 

Het is duidelijk dat de actieve Judith geniet van gezelligheid in de stad. Egmond aan zee is niet ver weg en af en 

toe een wandelingetje over het strand met de ondergaande zon is dan ook een traktatie. Maar….. er gaat niets 

boven de geur van de velden en bossen. 

Judith woont al lang in het westen maar als ze naar het zuiden rijdt, alles groener ziet worden en op de A73 het 

bordje “ De Limburgers heten u welkom” passeert, begint haar hartje sneller te kloppen.  

Het voelt telkens weer als thuiskomen in het zuiden, waar de deur altijd open staat voor een spontaan kopje 

koffie! Judith komt dan ook graag terug naar het zuiden en naar Oostrum, voor familiebezoek en het vieren van 

carnaval.  De Limburgse liedjes van het LVK worden rond carnavalstijd op de voet gevolgd en de Limburgse 

carnavalsmuziek schalt 2 weken daarvoor in Alkmaar keihard door de speakers. 

Judith  sluit niet uit dat ze zich in de toekomst nog weer ooit in de omgeving van Venray zal vestigen.  De 

Limburgers heten haar vast van harte welkom…….. 
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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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