
 

49e JAARGANG  -  WEEK 26  -  1 juli 2021 

- Een heerlijk recept voor pizza 

 

- Oh? Zit dat OOZO met autobedrijf GHV 

 

- Een oproep voor schoolfoto’s 

 

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 
 

  

                                     

                                       
   Zaterdag  10 Juli 09.00 - 12.00

                (Elke Zaterdag met een oneven weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                                LOCATIE: PARKEERPLAATS

                            ‘t ALLEMANS-CAFÉ

11 JULI       25 JULI

 8 AUG    22 AUG

  

2 juli 18.00u. Repetitie jeugdslagwerkgroep in Wanssum

5 juli 19.30u. Repetitie ensembles orkest

7 juli 18.00u. Leerlingen slagwerk

 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

10 juli Inzamelen oud papier

24 juli Inzamelen oud papier
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Zondag 4 juli 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel) 
 
 Nel en Geert Camps (jaardienst Nel) 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  
 
 15.00 uur: H. Vormselmis voor de vormelingen 
 Het Heilig Vormsel wordt toegediend door:                                                       

rector dr. L. Hendriks, rector van Rolduc.    
 voor het geluk en welzijn van de vormelingen en hun familieleden.  
 
Dinsdag 6 juli 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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HHAARRTTEELLIIJJKKHHEEIIDD  

Hartelijkheid is één van de bijzonder mooie  deugden die het leven leuk,                                                                              

blij en zinvol maken: een hartelijke groet van jouw dierbare na het wakker                                                                      

worden, geeft de dag alvast een fijne en vrolijke kleur.

Met jouw hartelijkheid breng je zonneschijn in het leven van de mensen op 

het werk, bij jouw familie en vrienden, in het verenigingsleven en in de 

winkel, als je boodschappen doet. 

Hartelijkheid bemoedigt en troost mensen die het moeilijk hebben. 

Hartelijkheid betekent ook vriendelijkheid, een hartelijke, vriendelijke groet 

doet je goed, doet deugd. Hartelijkheid komt van “hart”.  

De hartelijkste mens die ooit heeft geleefd is Jezus. Zijn hartelijkheid is 

hemels, eeuwig, bemoedigend. HIJ bleef hartelijk ondanks alle 

teleurstellingen, want i.p.v. dank kreeg HIJ ook weleens stank, vooral op 

Goede Vrijdag. “Dat had Hij niet verdient.”

Maar bij HEM stond toen ook de meest dankbare, hartelijke en liefdevolle 

mens: zijn en onze heilige moeder Maria. 

Jezus heeft Zijn Heilig Hart voor jou geopend en schenkt jou Zijn hartelijke liefde. Door een gebed tot het Heilig Hart 

van Jezus naderen wij tot die goddelijke bron van hartelijkheid en krijgt de onze een hemelse bezieling. 

Jezus, zachtmoedig en nederig van hart,
maak ons hart gelijkvormig aan Uw hart.

Een hartelijk mens is zachtmoedig, d.w.z. vriendelijk. Een zachtmoedig mens voelt altijd met een ander mee en wil de 

ander blij maken door zijn vriendelijkheid.  Met onze hartelijkheid dienen wij de ander, maken hem blij of bevestigen 

hem in zijn blijdschap. Zo’n dienstbaarheid veronderstelt nederigheid.

Een beeld van het Heilig Hart van Jezus in huis is een bron van bezieling voor jouw hartelijkheid en ook de viering van 

de heilige Mis, waar uit het Heilig Hart van Jezus een grote stroom van liefdevolle hartelijkheid naar ons toekomt en 

wij het onderpand van een eeuwige, goddelijke hartelijkheid ontvangen: de heilige communie.

De viering van de Eerste Heilige Communie van zondag 20 juni jl. straalde veel hartelijkheid uit:                                                         

met dank aan de communicanten en hun ouders. Blije gezichten, saamhorigheid, gemeenschapszin,                             

teamgeest, het was allemaal aanstekelijk. 

Allen nogmaals bedankt. 

Een hartelijke zegen voor jullie allemaal, voor jullie bezielende hartelijkheid,

jullie pastoor

Jezus, zachtmoedig en nederig 
van hart, maak ons hart 

gelijkvormig aan Uw hart.
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Inloopavond donderdag 15 juli 19:30-20:00
De dorpsraad houdt een paar keer per jaar een openbare vergadering of een themabijeenkomst. De 
andere maandelijkse vergaderingen zjin intern. Om het makkelijker te maken om tussentijds 
suggesties te doen en mee te praten, kregen we vorig jaar het voorstel om inloopavonden te houden. 
Een prima idee! 

Vanwege de coronamaatregelen moesten we de eerste proef van de inloopavond uitstellen tot 
donderdag 15 juli, voorafgaand aan de vergadering tussen 19:30 en 20:00. Er zijn dan minimaal twee 
leden van de dorpsraad aanwezig. Iedereen die iets te melden of te vragen heeft kan langskomen in 
D’n Oesterham.

Stel uw vraag over de Wensbus!
Tijdens de inloopavond zijn deze keer 
ook vertegenwoordigers aanwezig 
van de Wensbus. Zij kunnen al uw 
vragen beantwoorden. De wensbus 
biedt vervoer op aanvraag voor 
iedereen, op plaatsen waar weinig 
regulier openbaar vervoer is. Venray 
heeft nu drie wensbussen: 
Ysselsteyn, Wanssum en 
Merselo/Vredepeel. Als er voldoende 
belangstelling is wil de wensbus van 
Merselo/Vredepeel ook voor Oostrum 
gaan rijden.

Op de koffie
In principe kan iedereen, jong en oud, de wensbus gebruiken. Bijvoorbeeld om naar het station te 
gaan, het centrum van Venray, het ziekenhuis, de garage, de dagopvang, de fysio of de huisarts, de 
supermarkt, of op de koffie bij iemand in een ander dorp. Bovendien is de wensbus een sociaal 
concept, dat de samenhang van de lokale gemeenschap versterkt. Wie er gebruik van wil maken 
moet zelfstandig kunnen in-of uitstappen, maar rolstoel of rollator kan gewoon mee.

Op aanvraag
Wensbussen krijgen subsidie van de provincie, maar daar zijn voorwaarden aan verbonden, 
bijvoorbeeld het aantal gebruikers. Daarom is het handig om wensbussen van meerdere dorpen te 
combineren. De wensbus Merselo/Vredepeel heeft aangegeven om ook wel te willen rijden voor 
Oostrum. De wensbus rijdt op aanvraag (minimaal 1 dag tevoren) van maandag t/m vrijdag van 08:00 
tot 18:00. De kosten variëren per rit; binnen de gemeente Venray bijvoorbeeld € 2,00 per persoon, 
naar Boxmeer € 6,00.

Interesse? Kom naar de inloopavond!
We willen graag weten of er in Oostrum behoefte aan is. Kijk voor meer informatie op wensbus.info.

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

Hartelijkheid komt van “hart”.

Jezus, zachtmoedig en nederig van hart,
maak ons hart gelijkvormig aan Uw hart.

         

jullie pastoor

Jezus, zachtmoedig en nederig 
van hart, maak ons hart 

gelijkvormig aan Uw hart.
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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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Wat zijn de woonwensen van ouderen in Oostrum?
Er worden op dit moment concrete plannen 
gemaakt voor het perceel van Camps aan de 
Mgr. Hanssenstraat, bij het spoor. Een deel van 
die plannen bestaat uit woonvormen voor 
ouderen. Daarom kreeg de Dorpsraad de vraag 
om de woningbehoefte in Oostrum te peilen.

Vergrijzing voorkomen is een belangrijk 
speerpunt. Als er in het dorp woningen 
beschikbaar komen die ouderen interessant 
vinden, dan bevordert dat de doorstroom in 
Oostrum, en biedt dat weer meer kansen aan 
jongeren om een woning in het eigen dorp te 
vinden.

Woonwensen
Welke woonwensen moeten we wat u betreft zeker meenemen in de plannen? Welk type woning zou 
u prettig vinden? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
□ bungalow
□ seniorenwoning
□ kleine 2 onder 1 kap
□ geschakeld of semi-vrijstaand
□ patiowoning
□ appartement
□ aanleunwoning
□ seniorenflat (zelfstandig)
□ seniorenflat in verzorgingshuis
□ verzorgingsflat
□ overige of specifieke woonwensen:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Tuin / buiten
□ geen tuin of balkon
□ eigen tuin
□ eigen balkon
□ gezamenlijke tuin
□ moestuin of kas

Lever uw antwoord voor 8 juli in bij Jan-Willem Bruijsten
Doe het in de bus op Gildestraat 32, of stuur een email naar voorzitter@dorpsraadoostrum.nl.

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

ENQUETE
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Shiatsu geeft rust en ondersteunt je lichaam

bij het herstel van de natuurlijke balans.

Voor ontspanning of bij lichamelijke

en emotionele klachten zoals

stress, onrust, weinig energie en pijn.

Nu ook vergoed door veel zorgverzekeraars!

Linda Wilmsen | Shiatsu & Yoga ~ Meerlo
06-20126900 ~ info@lindawilmsen.nl

www.lindawilmsen.nl

SHIATSU MASSAGETHERAPIE

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 
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fietstocht KBO Oostrum 
                                                                                        

 
Datum:          dinsdag 13 juli 2021  
Vertrek:          14.00 u. vanaf het Dorpsplein in 2 groepen van 15 personen     
                               vol is vol         
Eigen bijdrage:    € 3,-- pp 
Opgave:          tot 9 juli   via onderstaand strookje  
                               
 
                                                 
We fietsen een mooie route van  ± 30/35  kilometer 
met een tussenstop voor de koffie en vlaai bij 
forellenkwekerij de Molen in Blitterwsijck. 
 
 

 

 

 

  

 

 
   

 

     -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

 

Ik……………………………………….. ga 13 juli met ………personen mee 
en heb €….,.. …bijgesloten. 
 
Strookje inleveren tot 9 juli   bij;       Ger Stammen, Kloosterstraat 3 
                                                    of bij;      Jan Kreutz  Wester Thienweg 17 
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Deze week in Oh? zit dat Oozo is Jac Vermeulen van Autobedrijf GHV aan het woord. 

Autobedrijf GHV is in 1971 opgericht door de familie Ghielen uit Beringe-Helden. Hier komt de naam 

GHV ook vandaan, Ghielen-Helden-Venray. Jac is al op zijn 16e, in 1981, begonnen met werken bij het 

bedrijf. Toentertijd werkte Jac als pompbediende bij het toen nog aanwezige tankstation, waarna hij 

alle facetten van het dealerbedrijf heeft doorlopen. Inmiddels, ruim 40 jaar verder, is autobedrijf GHV 

een echt familiebedrijf. Jac doet de directie, zijn vrouw Bernie zorgt voor de administratie en hun zoon 

Kevin is chef werkplaats. Het bedrijf bestaat uit een hechte club met bijna geen verloop in personeel. 

In totaal zijn er 10 mensen in dienst. Sander Jansen runt de verkoop binnen het bedrijf, verder zijn er 

nog vijf monteurs en twee mannen op de receptie. 

Autobedrijf GHV is op dit moment een Suzuki dealer en een Fiat Servicedealer. Het bedrijf is in 1971 

gestart met een Peugeot dealerschap. In 1982 werd dit dealerschap verruild voor het Italiaanse merk 

Fiat waar in 2006 Fiat Professional, bestelauto’s, aan werd toegevoegd. 4 jaar geleden in 2018 is het 

dealerschap voor Suzuki in de plaats gekomen van Fiat en is het bedrijf Fiat Service dealer geworden, 

Fiat professional, of wel bestelwagen dealer van Fiat is Autobedrijf GHV nog steeds. Naast de verkoop 

van auto’s verzorgt het bedrijf ook onderhoudsdiensten. Je kunt er terecht voor bijvoorbeeld een APK-

keuring, een bandenwissel of het bijvullen van de airco. Onderhoudsdiensten zijn er voor iedereen, ze 

repareren alle voertuigen ongeacht het merk van de auto, bedrijfswagen of camper. Zoals je leest 

heeft het bedrijf zich in de loop der jaren flink kunnen uitbreiden. Naast de verschillende dealerships 

is onderhoud van campers ook toegevoegd aan de services die ze bij GHV leveren. Daarnaast is er ook 

nog een trekhaak centrum, een centrum voor het onderbouwen van trekhaken van alle merken. 

Kortom, Jac en zijn team zitten niet stil en blijven het bedrijf uitbreiden en ontwikkelen.  

De klanten van het bedrijf bestaan uit particulieren maar ook in de zakelijke markt is Autobedrijf GHV 

goed aanwezig, vooral met bestelauto’s voor de zakelijke klant. De klanten zijn dan ook een van de 

redenen dat het werk zo mooi is. Zoals Jac het zelf zegt ‘’Je bent altijd met mensen bezig en dat is 

natuurlijk mooi’’. Het vak is elke dag anders, verschillende reparaties in de werkplaats en natuurlijk 

elke dag weer verschillende verkopen wat betreft auto’s. De variatie is dus groot, maar de liefde voor 

het werk nog groter. Hieronder een kijkje binnen bij Autobedrijf GHV. 
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Het bedrijf van Jac is van maandag t/m zaterdag geopend. Hoe maak je vrije tijd? En hoe besteedt je 

die dan? Jac en Bernie maken graag tijd vrij om zo nu en dan een weekendje weg te gaan. Dit kan 

natuurlijk niet ieder weekend, dus wanneer hier geen tijd voor is gaan ze graag hardlopen of fietsen 

op een van hun vrije dagen. 

Ben je benieuwd naar het aanbod en de mogelijkheden voor jouw auto of bedrijfswagens? Loop 

gerust eens binnen de koffie staat altijd klaar. 
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Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland 

Secretariaat:   Augustinessenhof 61, 5801 MG Venray 

E-mailadres:  historischekringoostrum@ziggo.nl 

Bankrekeningnummer:  NL 96 RABO 0360 7897 30 

 

 

   OPROEP VOOR SCHOOLFOTO’S 

 

Beste inwoners van Oostrum, 

De afgelopen periode hebben wij regelmatig oude (school) foto’s in het weekblad geplaatst. We 

zullen daar mee door gaan. Wij beschikken echter nauwelijks over schoolfoto’s uit de latere jaren. 

Om de rubriek “Foto uit de oude doos” ook “levendig” te houden/maken voor de wat jongere 

generaties verzoeken wij u schoolfoto’s van de lagere/basisschool vanaf de jaren 1960 en verder ter 

beschikking te stellen.  

Het is de bedoeling dat we de foto’s digitaliseren voor ons archief en Rooynet. U ontvangt de 

originele foto uiteraard terug. 

Dus hebt u nog schoolfoto’s die u graag met ons wilt delen, dan vernemen wij dit gaarne van u. U 

kunt hiertoe contact opnemen via ons e-mailadres:  historischekringoostrum@ziggo.nl.   

Via dit mailadres kunt u foto’s ook digitaal aan ons verzenden. Wij verzoeken u bij de foto’s de 

namen van de personen op de foto’s te vermelden. 

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 en bestanden compleet te maken, 

waarvoor wij u erg dankbaar zijn. 

 

Historische Kring Oostrum en Spraland 

Oostrum:  juni 2021 
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PIZZA MET GEITENKAAS, HAM EN VIJGEN 

 
Ingrediënten (voor 1 pizza) 

1 kant en klare pizzabodem of maak deze zelf naar eigen recept 
100 gram crème fraîche 
50 gram geraspte kaas 
4 verse vijgen 
150 gram geitenkaas 
75 gram parmaham 
1 rode ui 
Handjevol pijnboompitten 
50 gram rucola 
Honing 
1 tot 2 theelepels gedroogde tijm of 2 takjes verse tijm (blaadjes van het takje gerist) 
 

Bereiding 

• Snij de ui in ringen en de vijgen in plakjes of partjes. 
• Meng de crème fraîche met de geraspte kaas en peper en zout. 
• Smeer dit op de pizzabodem. 
• Leg hierop de uienringen en vijgen en verbrokkel de geitenkaas erover. 
• Strooi de tijm erover en bak de pizza in een voorverwarmde oven (volgens baktijd 

van de bodem). 
• Haal 5 minuten voor het einde van de baktijd de pizza uit de oven en leg de 

parmaham en pijnboompitten erop. 
• Bak de pizza verder in de oven en garneer deze daarna met de rucola en honing 

naar smaak. 
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1 kant en klare pizzabodem of maak deze zelf naar eigen recept 
100 gram crème fraîche 
50 gram geraspte kaas 
4 verse vijgen 
150 gram geitenkaas 
75 gram parmaham 
1 rode ui 
Handjevol pijnboompitten 
50 gram rucola 
Honing 
1 tot 2 theelepels gedroogde tijm of 2 takjes verse tijm (blaadjes van het takje gerist) 
 

• Snij de ui in ringen en de vijgen in plakjes of partjes. 
• Meng de crème fraîche met de geraspte kaas en peper en zout. 
• Smeer dit op de pizzabodem. 
• Leg hierop de uienringen en vijgen en verbrokkel de geitenkaas erover. 
• Strooi de tijm erover en bak de pizza in een voorverwarmde oven (volgens baktijd 

van de bodem). 
• Haal 5 minuten voor het einde van de baktijd de pizza uit de oven en leg de 

parmaham en pijnboompitten erop. 
• Bak de pizza verder in de oven en garneer deze daarna met de rucola en honing 

naar smaak. 
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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

JULI 
    

2 18.00 Repetitie Jeugd Slagwerkgroep in Wanssum SMT 

5 19.30 Repetitie Ensemble Orkest SMT 

7 18.00 Leerlingen Slagwerkgroep SMT 

7 20.00 Repetitie Slagwerkgroep SMT 

10 9 - 12.00 Inzamelen Oud Papier SMT 

11 14 - 16.00 Gezellige Zondagmiddag Servicepunt 

13 14.00 Fietstocht KBO 

24 9 - 12.00 Inzamelen Oud Papier SMT 

25 14 - 16.00 Gezellige Zondagmiddag Servicepunt 

    

AUGUSTUS 
    

8 14 - 16.00 Gezellige Zondagmiddag Servicepunt 

22 14 - 16.00 Gezellige Zondagmiddag Servicepunt 
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