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OOK DE OW! ONTVANGEN?

Financiele zaken & abonnementen:
R. Arts - 06-51269958 - financieel.weekblad@dorpsraadoostrum.nl
Bezorgklachten Periodiek: 0478-582877 

Met deze week:

- Ons kent ons

- De Spraelandhof in ‘Oh zit dat Oozo?’

- Allerheiligen in ‘Ons Oostrum’

En 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  14 Nov 09.00 - 12.00

                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

   14 nov. 09.00u. Inzamelen oud papier

S.v.p. zelf oud papier in de                                 

 container stapelen!!!!

      Agenda

   28 nov. Inzamelen oud papier

    WIE HEEFT 

  HISTORISCHE PLAATJES         

 VAN DE PLUS DUBBEL 

EN WIL ZE RUILEN 

MET MIJ.

Tel. 584642
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Zondag 15 nov. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)   

 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 

 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.

Dinsdag 17 nov. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor) 

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       

                                                                                                                        

 

 

BLADBLAZERS/GROENPLOEG 

Met plezier zijn de mannen van de bladblazersgroep ook dit jaar weer heel actief bezig de bladeren naar de 
stoeprand te blazen. De Elco zuigmachine kan deze bladeren op woensdag of donderdag  dan opzuigen. 
 

Helaas wordt het plezier vergald doordat er ook dit jaar weer  zaken worden aangetroffen 
tussen de bladeren die er niet thuishoren, voorbeelden zijn puin en  boomtakken. 
 

De Elco zuigmachine heeft een veiligheidsmechanisme ingebouwd. Bij problemen slaat deze automatisch af. 
Dit voorkomt dat het zuigmechanisme kapot springt. De machine laat daarom dit soort hopen liggen. 
Wilt u a.u.b.  alleen bladeren op de hopen gooien. Wilt u alle ander afval  op een andere manier opruimen. 
Wilt u de bladeren ook neergooien waar de zuigmachine met zijn slurf bij kan, dus niet pal achter bomen.         
(Denk eraan dat de machine ruimte nodig heeft). 

Hartelijk dank, 
De groep bladblazers. 
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In deze rubriek laten we korte nieuwsberichten van de afgelopen weken de revue passeren.

JSF-oefeningen Volkel 9 t/m 20 november
Van maandag 9 t/m vrijdag 20 november houden vliegers 
en grondpersoneel van het F-35 squadron op vliegbasis 
Leeuwarden een verplaatsingsoefening naar vliegbasis 
Volkel. De oefening valt in de periode waarin ook getraind 
wordt in het vliegen bij duisternis. Er wordt gevlogen in een 
groot deel van Noord-Brabant en het noorden van Limburg, 
dus ook hier.

De oefening heet Frisian Lightning II, en is de tweede in een 
reeks die er eind 2021 toe moet leiden dat een eenheid van 
vier F-35’s overal ter wereld kan worden ingezet. De F-35 is 
ook wel bekend als de Joint Strike Fighter (JSF), en blijkt 
veel meer lawaai te maken dan de F-16. De luchtmacht 
onderzoekt met deze oefening onder andere hoe de straaljagers met zo weinig mogelijk geluid kunnen 
vliegen. De vliegbewegingen zijn te vinden op luchtmacht.nl/vliegbewegingen. Geluidshinder kunt u melden op 
luchtmacht.nl/geluidshinder.

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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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

    WIE HEEFT 

  HISTORISCHE PLAATJES         

 VAN DE PLUS DUBBEL 

EN WIL ZE RUILEN 

MET MIJ.

Tel. 584642
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BLOEMBAKKEN  

 

 

In de OW van 5 november hebt u 

kunnen lezen hoe er een goede 

samenwerking is tussen                          
 

Het Werkhuis, de dorpsraad en de 

groenploeg  van de KBO. 
 

Op initiatief van de dorpsraad 

sponsort het Werkhuis dus de 

bloembakken bij en op het dorpsplein.               
 

Het Werkhuis maakt de bakken  leeg  

en vult ze daarna weer met prachtige 

geraniums en viooltjes.                                          
 

Hiervoor heel hartelijk dank aan                      

Het Werkhuis.. 

 

De verzorging van de planten en het water geven geschiedt echter vanuit de KBO door Herman van Limbeek. 

Hij heeft hier in de loop der tijd ook de nodige complimenten voor gekregen.                                                                            

Hij blijft dit ook de komende tijd doen.  De OW was hier niet helemaal duidelijk over. 

Ik maak nu ook van de gelegenheid gebruik om dorpsservicecentrum  D’n Oesterham en de familie Van Doorn 

te danken voor de gelegenheid om bij hen water te halen. 

 

 

GROENPLOEG  *** 2020 *** 
 

Het rare covidjaar 2020 loopt naar het einde. 

Helaas kan een gezellig samenzijn in  deze aparte  tijd niet plaatsvinden. 

 

De drie schoffelploegen  hebben de borders van Oostrum mooi onkruidvrij gehouden. 

Ook de snoeiploeg heeft heel hard gewerkt. Alleen de bladblazers hebben nog wat werk te doen. 

Regelmatig hebben de mannen complimenten gekregen. Op dit moment wil ik alle mannen  van de                     

groen, snoei en bladblazersploeg  heel  hartelijk danken voor hun inzet. 
 

Helaas is Noud Cornelissen ons ontvallen. Hij was voorman van een van de schoffelploegen.                                                 

Hij organiseerde het snoeien en bladblazen.  Ook  had hij de materialen in zijn beheer. Tenslotte was hij 

contactman met de gemeente. 

 

Mocht u interesse hebben om vanaf komend voorjaar mee te komen werken, dan bent u van harte welkom.  

Iedereen kan meedoen.  Ook dames zijn welkom.  Eventueel  kan er ook een damesgroep gevormd worden.  

U kunt u opgeven bij Piet van Bracht, Wim Volleberg  of  Wim van Delft. 
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DDiitt  jjaaaarr  ddooeenn  wwee  hheett  

aannddeerrss!!  

Het samenzijn op het plein kan helaas dit jaar niet doorgaan. We willen jullie daarom vragen om een 

leuke versiering met een lampion of andere lampjes voor je raam of in de tuin te hangen.                          

Op deze manier hopen we Oostrum toch een beetje extra gezellig en sfeervol te maken. 

Laat je lichtje 

schijnen  

iinn  ddee  wweeeekk  vvaann  99  ttoott  1155  nnoovveemmbbeerr  ((wweeeekk  4466))..    
Maak een foto van je versiering en stuur die naar Sintmaartenoostrum@gmail.com.                                    

Vermeld daarbij je naam en adres. Het leukst versierde huis krijgt een prijsje!!! 

 

 

 

 

 

 

Vind je het leuk om rond te lopen en de leuk versierde huizen te bekijken?                                                                  

Hieronder vind je een kaart waarop je aan kunt kruisen hoeveel je er gevonden hebt 

SINT MAARTEN  

VIERING OOSTRUM 
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iinn  ddee  wweeeekk  vvaann  99  ttoott  1155  nnoovveemmbbeerr  ((wweeeekk  4466))..    
        

 

 

 

 

 

          

Hoeveel versierde huizen heb jij gevonden 

 

Naam: …………………………………………………….. Adres: …………………………………………………………….. 

We zien jullie volgend jaar weer 

op het dorpsplein! 

Het Sint Maarten Comité 

Inge Künen, Liesbet Stam, Mieke Hudales en Jacqueline Janssen  
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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    

 

 

 

Glasvezelnetwerk bewijst dienst tijdens coronacrisis 

De meeste klanten van GlaswebVenray zijn tevreden tot zeer tevreden over de geleverde 
dienstverlening. Dat blijkt uit het klantentevredenheidsonderzoek dat GlaswebVenray in september 
uitvoerde onder haar klanten. De tevredenheid over het gebruik van het glasvezelnetwerk is sterk 
afhankelijk van de tevredenheid over de gekozen provider. Daarnaast wordt het belang van betrouwbaar 
internet over het algemeen onderstreept. ‘In deze tijd van corona met meer thuiswerken, online 
vergaderen en thuisonderwijs is duidelijk geworden hoe belangrijk een goede digitale verbinding is’, 
concludeert Bart Lemmen, directeur GlaswebVenray. 

‘We mogen er na jaren hard werken trots op zijn dat we de Venrayse kerkdorpen en Holthees van glasvezel 

en daarmee toekomstbestendig internet hebben voorzien. Ook ervaren de meeste klanten ons als een 

professionele organisatie. Uiteraard zijn er voor ons en de providers naast pluspunten ook kluspunten. Daar 

gaan we intern en met de providers mee aan de slag, zodat we onze dienstverlening blijvend verbeteren’, 

aldus Lemmen.    

Internet, televisie en telefonie 
 

Bijna een kwart van de klanten deed mee aan het tevredenheidsonderzoek. Net zoals in 2019 zijn de 

meeste respondenten tevreden tot zeer tevreden over de informatievoorziening, de service en 

bereikbaarheid van GlaswebVenray. Daarbij worden onder meer de communicatie, het degelijke netwerk 

en de persoonlijke benadering als positieve punten genoemd. De meeste respondenten zouden glasvezel 

aan hun buurtgenoten, vrienden en familie aanraden.  

Het grootste deel van de klanten van GlaswebVenray gebruikt het glasvezelnetwerk voor de diensten 

internet, televisie en telefonie. Van internet wordt door klanten uit alle leeftijdscategorieën evenredig 

gebruik gemaakt. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt ook het gebruik van telefonie en radio toe. 

 

Rapportcijfer 7,7 
 

De diensten op het glasvezelnetwerk worden geleverd door providers. De meeste klanten van 

GlaswebVenray hebben een abonnement bij TriNed en Plinq, de providers van het eerst uur. Het 

gemiddelde rapportcijfers van de providers is een 7,7. Lemmen: ‘Daarmee doen we het redelijk goed ten 

opzichte van KPN en Ziggo, die dit jaar bij een onderzoek van de Consumentenbond gemiddeld een 7,9 en 

een 7,4 scoorden.’ De klanten van de particuliere providers SNLR, Netrebel en Glasnet zijn het meest 

tevreden en geven deze providers een 8 of hoger. Bij de zakelijke providers scoort NOX het hoogste. 

Klanten die minder tevreden zijn over hun provider geven aan dat dit vooral te maken heeft met tv-functies 

en het zenderpakket. De respondenten zijn in zijn algemeenheid echter meer dan in 2019 tevreden over de 

geleverde diensten en de service en bereikbaarheid van providers. Samengevat geeft men aan weinig tot 

geen storingen te hebben: ‘Alles werkt’.  

 ‘We zijn tevreden met deze resultaten, maar mocht er iets niet goed werken laat dit de provider of ons dan 

weten. Graag adviseren wij u over mogelijkheden en helpen u waar mogelijk bij het oplossen van eventuele 

problemen. Wij bedanken de respondenten voor het invullen, daar wij van dit onderzoek leren hoe het nog 

beter kan’, aldus Bart Lemmen.  
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OOvveerr  oonnss  mmeeiiddeennggrrooeeppjjee……..  ddaatt  ggeeeenn  eecchhttee  nnaaaamm  hheeeefftt..  
 
Ooit hadden we een plan…. bedacht in de kroeg op 1 januari, wanneer we met een gedeelte van onze 
vriendengroep samen waren om een borrel ( of meer) te drinken in het Allemanscafe. 
 
We gaan met de meiden naar IBIZAAAA!! 
We, dat moeten we even uitleggen, dat zijn namelijk een aantal meiden uit onze grote vriendengroep , ook wel    
“ De lâtste mem”  genoemd. ( ja, echt waar) Heel veel bij elkaar gevonden mensen die uiteindelijk een fijne , grote 
groep vrienden zijn geworden.  
 
Oja.. we … dat zijn Sheila (van Giel Mommen, wonen in Venray en hebben samen 3 kinderen) Ineke (van Erwin 
Thijssen, wonen in Venray en hebben samen 3 kinderen) Aukje (van Thijs Emonts, wonen in Oostrum en hebben 
samen 2 kinderen) Evelien (van Pieter Verrijdt, wonen in Oostrum en hebben samen 2 kinderen) Jolanda (van 
Pietje Colbers, wonen in Oirlo en hebben samen 2 kinderen) Nicole (van Tom Arts, wonen in Oostrum en hebben 
samen 2 kinderen) en Maud (van Eppo Haneveld, wonen in Oostrum en hebben samen een hond en een 
dierentuin aan andere dieren)  
Sommige van ons kennen elkaar al vanaf de basisschool tijd, sommige vanaf de pubertijd en weer anderen zijn er 
in de 20-iger jaren bijgekomen. 
 
Na onze eerste vakantie naar Ibiza  hadden we de smaak te pakken en er volgde nog een vakantie naar Ibiza.  
De naam van onze groepsapp veranderde van : “ Ibiza”  naar “ Ibizalala”  en van “ Bredaaa” , naar Pink en recent  
naar Strandhuisje 2020 , onze laatste  bestemming in Katwijk aan zee. En we gaan er vanuit dat deze naam nog 
jaren zal veranderen. 
 
Het is erg fijn, om iedere keer als we samen weg zijn,  te merken dat iedereen zichzelf kan zijn. Heerlijk er even 
tussenuit, van alles ondernemen, bij te kletsen en daarnaast te genieten van voor elk wat wils.  
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Om eens een samenvatting te geven van ons sub groep bestaan…  
IInneekkee, onze regeltante. Heeft ze iets geregeld, kijken wij er eigenlijk allemaal niet meer naar om. Het is 
in orde en tot in de punten verzorgd. Zelfs het eerste wijntje, de wc rol en activiteitenoverzicht op de 
plaats van bestemming zal Ineke niet ontgaan.  
JJoollaannddaa,, onze neutrale factor en rots in de branding als we allemaal te diep in het glaasje hebben 
gekeken. (bijna nooit voorgekomen)  Eerst wel altijd heel hard lachen maar zorgt dat we veilig thuis 
komen.  
NNiiccoollee,, onze huis-DJ, die verborgen talenten laat zien als ze los is (er blijven geheimen na deze column) 
en de drager van de niet weg te denken sokken met tenen in alle kleuren. 
EEvveelliieenn,, die kan zich lekker even ontspannen als we weg zijn, maar is voor zonsopgang al meestal het 
halve eiland, strand, of halve stad rond geweest, als de rest (behalve Jolanda) nog ligt te pitten.  
SShheeiillaa,, die geniet van het feit dat we als groep samen onze zorgen los kunnen laten. Op de een of 
andere manier komt haar lach op elke video duidelijk terug. En vergeet niet: bij concerten en andere 
bezienswaardigheden, doet ze verslag van wat er te zien is, dit met 1.89 m  tegen gemiddeld 1.64 m. 
AAuukkjjee,, is van de, ik bedenk iets en laat dat Maud doen, wat altijd goed uitpakt en een hoop lol 
veroorzaakt. Ze kan zo heerlijk net de grens opzoeken, maar ook op zijn tijd eens serieus gesprek 
voeren over iets, dat ook nog ergens over gaat.  
MMaauudd,, is de grootste lolbroek en kan bovendien, ontzettend goed dansen.  Dit is wel gebleken tijdens 
onze laatste trip naar Katwijk aan Zee. Ze doet dan de opdrachten die Aukje bedenkt, wat voor 
hilarische momenten zorgt. Zelfs toeschouwers uit Denemarken stonden voor het raam van ons huisje 
op het strand.  

Maar buiten onze jaarlijkse tripjes, gaan we natuurlijk ook heel 
graag gezellig op stap samen. Niet alleen met de meiden, maar 
ook zeker met de hele vrienden groep. Gezellig naar de kermis of 
andere festiviteiten. 
Ook onze jaarlijkse vriendendag is hierin niet weg te denken. Deze 
wordt elk jaar georganiseerd door iemand anders. Gezellig samen 
zijn, een activiteit doen, lekker eten met een verfrissend drankje 
erbij.  
En voor de liefhebbers, gaan we ook nog eens elk jaar een 
weekend naar de camping, met alle kinderen. Heerlijk in een te 
krappe, of soms natte tent. Alhoewel iedereen tegenwoorden een 
of andere tent op wielen heeft. Erg mooi om te zien, hoe leuk en 
gezellig dit elk jaar weer is en alle kinderen, die veel lol hebben 
samen. 
 
Wij als meiden zijn trots dat we zo’n clubje en vriendengroep hebben en hopen dat we nog veel met 
elkaar mogen ondernemen. 
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Aan de Spralandweg nummer 5 ligt Spraelandhof. Wie op zoek is naar een bijzondere locatie voor een familie- of 

vriendenweekend, een zakelijke bijeenkomst of een Bed&Breakfast, is hier aan het juiste adres. Spraelandhof wordt 

gerund door Diny Hellegers en Iris Eijssen, moeder en dochter. Diny is geboren in Ysselsteyn, heeft bijna 35 jaar in 

Geijsteren gewoond en verhuist binnenkort naar Heide. Ze heeft naast dochter Iris nog twee zoons en woont sinds 

5 jaar samen met Jos. Iris is opgegroeid in Geijsteren en heeft tijdens en na haar studie aan de Hotelschool 

gedurende 10 jaar op verschillende plekken in Nederland en in het buitenland gewoond. Uiteindelijk is Iris sinds 3 

jaar weer neergestreken in haar oude vertrouwde omgeving en woont ze nu in Venray. Het woord is aan Diny en 

Iris! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spraelandhof is geopend in mei 2012 en is voortgekomen uit onze wens meer mensen met de prachtige omgeving 

van Venray kennis te kunnen laten maken en ze daarbij een mooie plek aan te bieden. Het gebouw is nieuw 

gebouwd maar met oude materialen en heeft daarom een authentieke uitstraling. Het is specifiek gebouwd als 

groepsaccommodatie en door-de-weeks worden de  kamers op basis van Bed&Breakfast (B&B) verhuurd. Ook 

komen regelmatig gezelschappen bij ons vergaderen of een feestelijke gelegenheid vieren. 

 
Wij kunnen groepen tot 20 personen ontvangen. Veelal zijn dit families of vriendengroepen, niet alleen uit 

Nederland maar ook uit België en Duitsland. Er zijn 8 slaapkamers met ieder 2 of 3 bedden en een eigen badkamer. 

Doordat wij ons in het iets hogere segment bevinden, komen er weinig jongeren. Groepen zijn bereid iets meer te 

betalen voor de ruimte en de luxe die ze hier krijgen, zoals bijvoorbeeld 8 badkamers, een grote keuken en veel 

buitenruimte. Groepen krijgen het hele pand ter beschikking en zelf zijn wij dan ook niet aanwezig. 

 

 

 

 

 

  

 

1 of 2 keer per jaar mogen we ook gasten ontvangen die 

graag op Spraelandhof willen trouwen en hier hun 

bruiloft willen vieren. Vaak geven we  ze de vrijheid alles 

naar eigen  wens aan te kleden. En wat er dan soms 

voor moois van gemaakt wordt: adembenemend! De 

bruidsparen die we mochten ontvangen komen veelal 

uit Venray of Oostrum en het is echt prachtig om hun 

onze locatie te laten gebruiken voor de mooiste dag van 

hun leven! Dan zijn we extra trots. 
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Voor het B&B-concept verhuren we de kamers  afzonderlijk en inclusief een lekker ontbijt. In de vakantieperiodes 

komen veel toeristen, denk aan mensen die lekker komen fietsen of gezinnen die naar Toverland gaan. De rest van 

het jaar ontvangen wij ook zakelijke gasten die bij bedrijven in de buurt moeten zijn. Wij horen dat ze graag bij ons 

verblijven omdat ze hier zelf een maaltijd kunnen bereiden, in de huiskamer kunnen zitten, of lekker de open haard 

aan kunnen maken met een drankje erbij. Dat heb je in een hotel toch niet zo gauw. 

 

Daarnaast ontvangen wij af en toe zakelijke groepen (tot ca. 15 pers.), vaak voor een training, coaching-sessie of 

heidag. Dit kan voor een halve of hele dag zijn. Wij verzorgen een lekkere lunch op ons buitenterras met verse 

broodjes en huisgemaakte soep. Ze kunnen heerlijk in de tuin zitten of naar de Rosmolen wandelen om een frisse 

neus te halen.  

 
Soms zien wij zelf de schoonheid van de locatie en de omgeving niet meer, maar door de gasten worden we hier 

altijd weer op gewezen. Ieder compliment, mooie online review of gedichtje in het gastenboek lezen wij met heel 

veel plezier en geeft ons weer nieuwe energie om gasten blij te blijven maken. Het is fantastisch om te horen of te 

lezen hoezeer men de rust, ruimte, het gebouw, de faciliteiten en de sfeer waardeert. En Spraelandhof als werkplek 

te hebben is voor onszelf ook  niet verkeerd. In de ochtend ontbijtjes maken met de opkomende zon en de 

fluitende vogeltjes geeft ons  soms ook een vakantiegevoel. 

 

“Zien we jullie nog eens op tv bij het programma Bed & Breakfast?” Die vraag wordt ons erg vaak gesteld. Maar 

nee, helaas. Wij zouden zelf niet graag op tv komen en door de vele  complimenten die wij dagelijks van gasten 

krijgen, weten we al dat we een prachtige plek hebben! 
 

Door Corona konden we dit voorjaar 3 maanden geen groepen ontvangen en de zakelijke markt viel compleet stil. 

Het was vreselijk om te zien dat de accommodatie zo’n lange tijd leeg stond en er geen gasten mogen huizen. Sinds 

1 juni mogen groepen weer bij ons samenkomen. Gezien de vele ruimte is het goed mogelijk om afstand te 

bewaren en groepen blijven dan gelukkig ook wel komen. Ook voor de B&B-gasten zorgen we dat er genoeg ruimte 

is bij het ontbijt en dat het voor iedereen een prettige en veilige omgeving blijft. Voor ons als ondernemers is dit 

natuurlijk een pittig jaar. Ook volgend jaar zullen wij de gevolgen nog flink voelen omdat wij veel groepen die in 

maart/april/mei hadden willen komen, hebben moeten doorschuiven naar volgend jaar. Maar we houden moed! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Naast Spraelandhof hebben wij allebei nog ander werk buiten de deur. Diny werkt in Horst voor de Zorggroep en Iris 

werkt nog voor een touroperator en in Geijsteren bij ’t Trefpunt. Buiten het werk om genieten we graag van een 

hapje, drankje of een leuk uitstapje met vrienden of familie. 

 
Wij gaan in de nabije toekomst graag op de huidige voet verder. De afwisseling met groepen, B&B en vergaderingen 

gaat heel erg goed en de balans is eigenlijk prima. Maar na het afgelopen jaar hebben we ook gezien dat alles 

zomaar kan veranderen, dus we kijken ook niet te ver vooruit. Gasten boeken vaak lang van te voren (soms 2 jaar!) 

dus aan stoppen denken we zeker nog niet! 
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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  
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Nieuwe teststraat in Weerterland 
Iedereen met corona-gerelateerde klachten kan zich laten testen bij één van de testlocaties van de 
GGD. In de regio Limburg-Noord was al een testlocatie aan de Willem Barentszweg in Venlo. Op 2 
november is ook een testlocatie geopend in Roermond. Nu komt daar medio november een derde 

locatie bij, namelijk aan de Fahrenheitstraat op bedrijventerrein Kampershoek in Weert. Het gaat om een intensieve 
samenwerking tussen GGD Limburg-Noord, SJG Weert, zorgorganisatie Stichting Land van Horne en uiteraard de gemeenten 
Weert en Nederweert. Vandaar de naam ‘Weerterland’.  
 

In een gezamenlijk project gingen deze organisaties op zoek naar een geschikte locatie en vonden deze aan de Fahrenheitstraat op 

bedrijventerrein Kampershoek in Weert. Brenda Pieters van GGD Limburg-Noord is blij met de nieuwe locatie: “De voorbereidingen 

zijn in volle gang, we verwachten medio november open te gaan. We verdelen onze testcapaciteit dan over drie testlocaties, 

waardoor de reistijd voor de inwoners van Midden-Limburg korter wordt. Een mooi voorbeeld hoe een intensieve samenwerking 

met verschillende partners kan leiden tot weer een nieuwe testlocatie in onze regio.”  

 

Beide wethouders zijn blij met de opening. Wethouder Paul Sterk  van de gemeente Weert: “Met de testlocatie zetten we een 

belangrijke stap in de lokale aanpak van de verspreiding van COVID-19”. Wethouder Peter Koolen van de gemeente Nederweert 

“Het is van belang dat iedereen zich snel kan laten testen: een locatie dicht bij onze inwoners draagt daar aan bij. Mooi om te zien 

dat lokale ondernemers de inrichting mede gesponsord hebben om snel tot een teststraat te komen”. 

Ook de bestuurders Inge de Wit, SJG Weert, en Marjon van de Mortel, Stichting Land van Horne, zijn te spreken over de 

samenwerking en de snelheid waarmee alles wordt gerealiseerd. Marjon: “Als Land van Horne vinden we het belangrijk een bijdrage 

te leveren aan het bevorderen van gezondheid. Het gezamenlijk opzetten van een teststraat voor het Weerterland is daar een goed 

voorbeeld van. Iets waar wij onze denkkracht graag voor inzetten.” Inge: “De behoefte aan een teststraat in de regio was groot. We 

kwamen er snel achter dat die alleen gerealiseerd kon worden als we hier als regionaal zorgnetwerk gezamenlijk onze schouders 

onder zouden zetten. Amper een maand na de eerste gesprekken kunnen we nu de opening aankondigen. Dat is echt heel mooi.”  

 

Brenda Pieters  concludeert: “We schalen als GGD maximaal op, maar het coronavirus verspreidt zich ook snel. Dit is een zorgelijke 

ontwikkeling. Daarom een dringende oproep aan onze inwoners: houd je aan de aangescherpte maatregelen en voorkom de 

verspreiding van het coronavirus.”                                                                                                                                                                                                

Afspraak maken 

Om een testafspraak te maken is het landelijke afsprakennummer 0800-1202 beschikbaar. Ook kun je een afspraak maken via 

coronatest.nl. Het is niet mogelijk om zonder afspraak een test te laten uitvoeren. 

Bereikbaarheid 

De testlocatie van de GGD is ondergebracht in een bedrijfspand aan de Fahrenheitstraat 10 op bedrijventerrein Kampershoek in 

Weert. Een centrale plek, goed bereikbaar tussen Weert en Nederweert. Bij de hoofingangen van het bedrijventerrein staan 

routeborden richting de testlocatie. 

Coronatest alleen bij klachten 

De coronatest is bedoeld voor iedereen die (milde) klachten heeft passend bij het coronavirus. Alleen met klachten wordt een test 

afgenomen. Zonder klachten heeft het geen zin een test af te nemen. Voor het maken van een afspraak worden kort een aantal 

vragen gesteld over de aard van de klachten. Bij het maken van de afspraak krijg je de keuze op welke locatie en welk tijdstip je in 

een teststraat terecht kunt. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen. 

De uitslag 

Na de testdag duurt het maximaal 48 uur voordat de uitslag bekend wordt gemaakt. Na een positieve uitslag gaan besmette 

personen in isolatie en hun huisgenoten en nauwe contacten krijgen het dringende verzoek om 10 dagen in thuisquarantaine te 

gaan en te rapporteren over eventuele gezondheidsklachten. 

Voor meer informatie over corona: www.ggdlimburgnoord.nl  17



 

 

 

BRUINE EN WITTE BONENSCHOTEL 

Ingrediënten voor 4 personen 
 
2 grote uien 
30 gr. boter 
1 pot bruine bonen 370gr. 
1 pot witte bonen in tomatensaus 370gr. 
tabasco (paar duppels) 
zout en peper 
400 gr. varkenspoulet 
2 handappels (bv. Elstar) 
aardappelen om aardappelpuree te maken (naar behoefte) 
4 eetlepels paneermeel  
Benodigd een platte ovenschaal 
 
 
Bereiding 
 
Schil de aardappelen en kook deze in wat zout gaar, zodra gereed maak hier aardappelpuree 
van.   
Voeg bij het vlees zout en peper en bak deze zachtjes gaar. 
Schil de uien en snij ze in niet te kleinen stukken. Bak ze in boter goudgeel. 
Laat de bruine en witte bonen even uitlekken, voeg deze samen en roer wat druppels tabasco 
(naar smaak) rustig door de bonen. 
Snij de appels in klein stukjes. 
Leg in een beboterde ovenschaal eerst een laag bonen, dan een laag vlees en dan de uien en 
appels. 
Bedek het geheel met de aardappelpuree. 
Strooi over de aardappelpuree de paneermeel en leg hier en daar een klontje boter. 
Laat de schotel in een hete oven op 200°C in ± 20 minuten door en door warm worden en een 
bruin korstje krijgen. 
 
Smakelijk eten! 
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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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