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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 
 

21 dec. 19.30u. Repe� � e ensemble orkest

 23 dec. 20.00u. Repe� � e slagwerkgroep

 Agenda

 9 jan.  Inzamelen oud papier

 23 jan. Inzamelen oud papier

     De Gezellige Zondagmiddag kan           

    vanwege het Corona-virus tot nader      

    bericht niet doorgaan.

   Zaterdag  28 Nov 09.00 - 12.00
                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ
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Zondag 20 dec. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)     
 jaardienst Martien Reijnders, Agnes Wismans-Reijnders 
 en familie Reijnders-Pijpers, 
 jaardienst Jo Hoex-Clephas, 
 Mien Hoex-Martens, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 
Dinsdag 22 dec. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)  
Donderdag 24 dec. 17.00 uur: Kinderkerstviering met kerstspel (Pastoor)  
 20.30 uur: Kerstnachtmis (pater Ruud Willemsen) 
                    (met het afspelen van muziekopnames van MV. SMT)  
 voor het welzijn van de parochie Oostrum en voor de vrede in de wereld. 
1e Kerstdag 25 dec.  9.30 uur: Kersthoogmis (Pastoor) (orgelspel) 
 voor het geluk en welzijn van de parochie Oostrum en voor de vrede, 
 pastoor J. de Ceuster, pastoor P. Hoedemaeckers, pastoor W. van Kempen. 
2e Kerstdag 26 dec. 11.00 uur: Heilige Mis (Pastoor) (orgelspel) 
Zondag 27 dec.  9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel) 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 
Dinsdag 29 dec.  9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)  
 
Vrijdag 1 jan. 2021 Nieuwjaarsdag: 9.30 uur: Heilige Mis (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   

   
 

BBEESSTTEE  PPAARROOCCHHIIAANNEENN,,                            

 

Hierbij wil het Kerkbestuur van Oostrum u allen hartelijk bedanken voor uw persoonlijke   

en financiële steun in het afgelopen jaar in het belang van onze parochie. Een bijzonder  

woord van dank aan alle actieve en behulpzame vrijwilligers voor uw betrokkenheid 
en onmisbare inzet en medewerking!              

Hopelijk kan het Kerkbestuur in 2021 ook weer rekenen op uw trouwe medewerking. 
Het Kerkbestuur wenst u allen een  
 

ZZAALLIIGG  KKEERRSSTTFFEEEESSTT  EENN  EEEENN  GGEEZZOONNDD  EENN  GGEELLUUKKKKIIGG  NNIIEEUUWWJJAAAARR!!  
 
Namens het Kerkbestuur van Oostrum, Jos de Beer, vicevoorzitter    
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SSaammeenn  oopp  wweegg  nnaaaarr  kkeerrssttmmiiss  
KKeerrssttaavvoonndd  2244  ddeecceemmbbeerr  oomm    1177..0000  uuuurr  

 

Beste kinderen, 
 

Zoals gebruikelijk vindt er ook dit jaar een gezinsviering plaats op kerstavond.  

En wat is nu mooier om het kerstverhaal samen met jullie tot leven te laten komen in onze prachtig versierde kerk.  
 

We hebben 2 jaar geleden wel een stuk of 30 prachtige kostuums 

laten maken door ons ijverig kerstkostuum -clubje uit Oostrum. 
 

En wat zou het geweldig uitzien als we deze kostuums door 

enthousiaste kinderen kunnen laten dragen. 
 

Vandaar onze vraag:   
 

 

 

 

 

 

Wil je een rol spelen in ons kerstverhaal?  

Kies zelf jouw rol (met of zonder tekst) als: 

Engeltje, Maria, Jozef, herder, koning, soldaat, herbergier, verteller, os en de ezel. 

We oefenen 2 keer in de kerk, maandag 21 december en woensdag 23 december allebei de dagen om 14.00 uur. 

Je mag je aanmelden bij Liedy. 

Stuur een appje of bel gewoon even (06 36 16 01 16) en geef aan welke rol je zou willen spelen:  

Komt het ongelegen wat het oefenen betreft, hier valt altijd wel een oplossing voor te bedenken. 

Liedy en pastoor hopen op een mooie belangstelling om samen op weg te gaan naar kerstmis. 
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PPaauuss  FFrraanncciissccuuss  eeeerrtt  eenn  ddaannkktt  TThheeii  VVeerrhheeiijjeenn  
 
Toepasselijker hadden de woorden van de Introïtus van de derde zondag van de advent niet kunnen zijn:                                 
Uw vriendelijkheid, Uw behulpzaamheid, Uw goedheid moet bij alle mensen bekend zijn. 
 

Iedereen in Oostrum weet dat Thei Verheijen vaak 
dagelijks op het kerkhof werkzaam is,  samen met zijn 
andere teamgenoten en dat hij de mooie planten rond 
de bedevaartkerk verzorgt.                                                                      
 
In het afgelopen kurkdroge jaar waren het weleens 
3000 liter water die hij per maand sjouwde om de 
planten in leven te houden. Een man van de 
werkvloer, een man met het hart op de goeie plek, 
een man met een liefdevolle betrokkenheid rond de 
gemeenschap van Oostrum.                                                             
 
Paus Franciscus waardeert de inzet van Thei voor onze 
gemeenschap en ook zijn bijzonder sociale 
betrokkenheid met mensen in nood, want hij zet zich 
samen met de andere vrijwilligers van de 
groenvoorzieningenploeg in voor de resocialisatie van 
mensen van de Tbs-kliniek.  

Een werk van barmhartigheid bij uitstek op het snijvlak van kerk en samenleving.  
 
Het kwam voor Thei op zondagochtend 13 december als een donderslag bij heldere hemel, toen de pastoor hem na de 
slotzegen samen met zijn vrouw Mie naar het priesterkoor riep. Carola speelde zachtjes op de achtergrond de melodie 
van het lied: “In 't groene dal, in 't stille dal waar kleine bloempjes groeien, daar ruist een blanke waterval en druppels 
spatten overal. Om ieder bloempje te besproeien, ook ’t kleinste, om ieder bloempje te besproeien, ook ’t kleinste.”  
 
Uiteraard werd Mie ook geëerd en bedankt met een bos rozen, want zo’n geweldig vrijwilligerswerk moet je samen 
doen. Zij heeft haar man altijd gesteund en sprak de sleutelwoorden tijdens een overleg van Lei Hoeks met Thei of de 
werkgroep een steentje kon bijdragen aan het traject van de resocialisatie van mensen:                                                                 
“Die man moeten we een kans geven.”  Een zinnetje dat uit het hart van paus Franciscus is gesproken.  
 
Geen wonder dat hij aan Thei die bijzonder hoge onderscheiding heeft toegekend.  
 
Vanwege corona konden we geen handen schudden,                                                                                                                                             
maar de harten van kinderen en kleinkinderen die aanwezig waren,                                                                                                                                
hebben zich intens verheugd met hun pap en opa en de dank die hij                                                                                                                                      
voor zijn jarenlange inzet voor de parochie                                                                                                                                                                                

van paus Franciscus kreeg: “pro ecclesia et pontifice.”                                                                                                                                                                                
 
Met z’n 88 jaar heeft Thei nog een uitzonderlijk goede conditie                                                                              
en wij wensen hem samen met Mie nog veel gelukkige jaren,                                                                                                               
veel gezondheid en meer regen in de zomer,                                                                                            
maar ook weer niet te veel.  
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STICHTING HISTORISCHE KRING OOSTRUM 

EN SPRALAND 

 

 
Halverwege tussen Oostrum en Venray in het gehucht Lull stond bij de Stationsweg, tegenover 

café “Halfweg”, een forse windmolen. Het was een stenen bergmolen de St. Antoniusmolen 

genaamd, beter bekend als de molen van Van Aarssen.  

  

Henricus van Aarssen was tot 1892 windmolen-molenaar op de molen te Velp bij Grave in  

Noord Brabant. In 1892 verhuisde hij met zijn gezin naar Venray en ging wonen naast  

“De Alde Barrier” aan de Leunseweg. Van Aarssen ging werken als molenaar op de Oude 

Leunsche molen de “Boeren Molen” van de gebroeders Lemmens aan de Molenhofweg in 

Leunen.  

Na een aantal jaren daar gemalen te hebben, besloot hij, in de gunstig gelegen buurtschap Lull 

van het dorp Oostrum, een nieuwe molen te laten bouwen.  De molen werd gebouwd 

tegenover café Halfweg aan de Stationsweg, waar nu woonhuizen staan van de Venrayse wijk 

Antoniusveld.   

  

In 1897 begonnen de metselaars en de Venrayse molenmaker Jan Wijnhoven met het werk, 

waarvoor op 31 augustus van dat jaar de vergunning was verleend. Al op 15 januari 1898 kon 

de molen in bedrijf worden genomen.  

De wieken, met een spanwijdte van 28 meter, het binnenwerk en andere benodigde materialen 

kwamen allemaal uit de buurt van Kinderdijk (Zuid Holland). Daar werd een oude poldermolen 

opgekocht die uit 1799 stamde. De draagbalk van de molen droeg het jaartal 1799. De stenen 

voor de molen werden in de buurt door boeren-veldovens gebakken.  



 

  

De molen was ingericht voor het malen van graan, looi of eikenschors en had daarvoor drie 

koppel stenen, namelijk twee koppel 17-er en een koppel 15-er, blauwe Duitse stenen voor het 

malen van boekweit.  

Ook in 1898 werd er ook een woonhuis bijgebouwd. Het gezin kwam met de zonen Dolf, Toon, 

Marinus en Jan in Lull wonen. De vier zonen zijn allemaal het molenaars vak trouw gebleven. 

Dolf ging naar Nieuwstad op een watermolen; Toon ging naar Rotterdam op een windmolen, 

later naar Zeeland N.Br.; Marinus trok naar Panheel om te werken op een watermolen en nadat 

er geloot was, bleef Jan op de molen in Lull.  

  

In 1908 plaatste Van Aarssen onderin de molen een maalstoel met een petroleummotor als 

hulpgemaal. Deze motor van 12 pk deed dienst tot 1927 en werd toen vervangen door een 

sterkere elektromotor. Omstreeks die tijd werd ook een mengketel geplaatst, waarmee diverse 

graansoorten of meel werden gemengd.   

Na het overlijden van Henricus van Aarssen in 1915 vererfde de molen in de familie. Eerst werd 

zijn zoon Jan eigenaar, daarna diens oudste zoon Leo.  

 De familie Van Aarssen had als molenaarsfamilie een zekere faam en menig leerling- of 

aankomend-molenaar uit bekende Limburgse en Brabantse molenaarsfamilies is bij hen in 

dienst geweest of heeft er het vak geleerd. De molenaars gingen in de kost bij Simon Janssen 

(Heis Moeën) die in de buurt woonde. De zonen gingen om beurten op verschillende molens in 

dienst om het molenaars vak goed te leren.  

In het begin van de eerste wereldoorlog werd er een installatie bijgebouwd voor het zagen van 

het mijnhout voor de Zuid-Limburgse mijnen. De windmolen was intussen uitgebreid met drie 

koppels molenstenen, waarvan een koppel aangedreven werd door een petroleummotor. Toen 

in Venray elektriciteit kwam, werd die vervangen door een electromotor. In de loop der jaren 

werden er technische veranderingen aangebracht zowel binnen als buiten. Het houten kruiwerk 

werd vervangen door een ijzeren. Dat was makkelijker, zodat één man de kap op de wind kon 

zetten. De wieken werden op een moderne manier gestroomlijnd om meer profijt van de wind 

te hebben. Omdat de romp een grote diameter had konden onder in de molen moderne 

machines geplaatst worden, zoals veekoekenbreker, haverpletter, mengmachines en elevator.  

In de 20-er jaren van de 20e eeuw werden met het oog op het opvoeren van het rendement 

nieuwe vormen voor molens ontwikkeld. Deze bestonden vooral uit het stroomlijnen van de 

wieken, waardoor de neus een lagere luchtweerstand teweeg bracht.  

  

De familie Van Aarssen was nogal behoudend en moeilijk te overtuigen van de verbeteringen 

die door het aanbrengen van stroomlijnwieken worden bereikt. Spoedig deed zich de 

gelegenheid voor die alle twijfels bij hen weg zou nemen. Na het herstel van de stormschade 

werd de St. Petrusmolen van G. Stoks te Venray feestelijk in bedrijf gesteld.  

Bij een gelegenheden als deze werden ook collega-molenaars uitgenodigd. Het was broeiend 

warm die zaterdagmiddag in juli en er stond een zwakke wind. Met vier volle zeilen begon de 

molen aanvankelijk langzaam te malen. Enige tijd later moest zeil verminderd worden en 

uiteindelijk maalde de molen zonder zeilen. Jan van Aarssen, die ook aanwezig was, aarzelde 

toen niet meer en bestelde prompt de stroomlijnwieken. Op het einde van de maand augustus 

1941 begonnen W. Adriaens en zoon, de molenmakers van Chr. van Bussel uit Weert, met het 

werk dat een week later gereed kwam.   

Het toenmalige bestuurslid van de Vereeniging "de Hollandsche Molen" jhr. mr. F. van 

Rijckevorsel, liet zich na het gereedkomen van de molen van Van Aarssen in het vakblad "De 

Molenaar" van 3 september 1941 daarover als volgt uit:   



 

  

"Het resultaat van het stroomlijnen volgens het profiel-Van Bussel deed niet op zich wachten, 

zoals voor enige dagen bleek. Toen de molens in de nabijheid met volle zeilen stonden, maalde 

deze molen - zonder enig zeil - al zeer behoorlijk, zodat de leden van de familie Van Aarssen hun 

ogen niet konden geloven. Het zou echter nog mooier worden toen er een tweetal zeilen voor 

werden gehangen. Toen kwam er een echte treklust in en de molen maalde toen om de drie 

minuten 50 kg prima bakrogge voor de bakkerij, zodat de heer Stoks, die bij zijn collega op de 

molen was, uitriep: "Geloof je me nu? Nu kun je zelf zien hoe groot de verbetering is, daar jullie 

mij nooit wilde geloven, toen ik zei dat ik zoveel malen kon"."  

  

Drie jaar later werd de molen door oorlogsgeweld vernield. De omgeving lag onder zwaar 

artillerievuur en werd bovendien regelmatig door vliegtuigen bestookt. Onder die benarde 

omstandigheden werd nog graan aangevoerd en werd er tot zaterdag 14 oktober 1944 gemalen 

om tot het laatste toe de bakkers van meel te kunnen voorzien. Duitse troepen namen daarop 

bezit van de molen en gebruikten hem als uitkijkpost. De ruimte onderin de berg, die een goede 

bescherming bood, werd als slaapgelegenheid ingericht. Twee dagen later, op maandagochtend 

16 oktober werd de molen ontruimd en daarna door de Duitsers opgeblazen, op dezelfde dag 

als de watertoren van St. Servatius en de toren van de Petrus Banden kerk in Venray.   

  

 
    De in 1944 door de Duitsers opgeblazen St. Antoniusmolen in Lull   

Op de plaats waar de molen heeft gestaan bouwde Van Aarssen een elektrische maalderij. In de 

jaren vijftig werd de maalstoel vervangen door een hamermolen met mengerij voor het 

samenstellen van veevoeders.  Dit bedrijf werd in deze vorm voort gezet tot 1969. Het werd 

toen opgeheven.  

   

Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland  

Joos Linskens, 20 oktober 2020.  

  

  
Bron:   
Eigen documentatie, Rooynet,  Wikipedia, Uitgestorven Venrayse ambachten en bedrijven,  Molen database Verdwenen 

molens.  



Houd onze website en social media in de gaten voor meer 
                   informatie over hét event dat je niet mag missen!!!

Wil je zelf meedoen aan onze Bankzitting? Dat kan!!!
Maak een filmpje (horizontaal) van max. 2 minuten van je act 

(dansje, buut, TikTok, muzikaal optreden of iets anders) en stuur 
dit voor 16 Januari naar jeugdcarnaval@karklingels.nl .

Zaterdag 23 januari 2021

Een mega livestream voor jong én oud met optredens, 
            artiesten, een quiz en prachtige prijzen!!!

19:30 uur

Tarieven:
- Online livestream show:  Gratis
- Bankzitting thuispakket:   €2,50

DECEMBERCOMITÉ 

 

NIET 
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Lezing wonderbaarlijke wereld van mieren

Met inachtneming van de Coronamaatregelen organiseert IVN Geijsteren-Venray op 
maandag 21 december een lezing over mieren en hun bijzondere samenleving. 

De lezing start om 20:00 uur in zaal de Kemphaan, Kennedyplein 1 in Venray en wordt verzorgd door Tim Möhlmann.
Deelname is gratis voor leden van IVN-Geijsteren-Venray. Niet-leden betalen een bijdrage van €3,-.

Ivm Corona is het aantal deelnemers beperkt tot 
max 30, daarom is aanmelden via                                  
info@ivn-geysteren-venray.nl verplicht.                         
Vermeld in het onderwerp ‘Lezing mieren’ en in de 
mail naam en telefoonnummer van de deelnemer(s). 
Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging.
Tim Möhlmann, bioloog met een passie voor mieren, 
geeft speciaal voor IVN Geysteren-Venray een lezing 
over de wonderbaarlijke wereld van mieren.                          
Deze intrigerende insecten lijken qua gedrag wel op 
mensen. Ze kunnen perfect navigeren, bouwen 
uitgebreide ondergrondse steden, beschermen hun 
vee tegen vijanden en verbouwen al miljoenen jaren 
gewassen.                                                                                              

Van de natuur kunnen we veel leren en zeker ook van 
mieren. Waarom zijn mierenvolken zo succesvol?                                                        Hoe verdelen ze hun werkzaamheden? 
Misschien kunnen we wel op een manier samenleven met mieren zodat allebei de soorten er voordeel van hebben. 

 

DECEMBERCOMITÉ 
 

Zoals U wellicht weet, verzorgt het decembercomité ook een 

jaarlijkse attentie met Kerst.  
 

Gezien de moeilijkheidsgraad, wie hiervoor in aanmerking komt, gaan wij 

terug naar de basis. Via deze weg doen wij een beroep op jullie om aan te 

geven wie van de zieke mensen uit Oostrum de feestdagen NIET thuis kan 

doorbrengen.  
 

Dit kunt u uiterlijk vrijdag 18 december kenbaar maken 

bij: Susanne Jeucken: robsuus.thuus@gmail.com 

Of Anne Arts: huizearts@hotmail.com  
 

Bij voorbaat dank,  

Het decembercomité. 
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De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Decembercomité, Sinterklaas & Piet BEDANKT!

Inge Künen, Elke Euwes, Susanne Jeucken, Floor Zwets, Anne Arts, 
Dorien Nagy, Helga Cornelissen en Jules Kreutz: langs deze weg willen 
we jullie enorm bedanken voor de inzet van de afgelopen weken. 
Normaal hebben jullie iets minder werk aan het organiseren van een 
Sinterklaasintocht en kan het draaiboek van een voorgaand jaar gebruikt 
worden om er een mooie middag van te maken in D'n Oesterham.

Maar dit jaar werd jullie creativiteit op de proef gesteld. En met wat voor resultaat! Prachtig om de gezinnen 
door Oostrum te zien trekken om de speurtocht te volgen, op zoek naar de letters voor de kleurplaat. En wat 
een leuke filmpjes heeft Sinterklaas met zijn Piet gemaakt! En als kers op de taart kregen de kinderen ook nog 
een mooi cadeau na het doen van de speurtocht. Chapeau voor jullie! Nou dag hoor! Hopelijk zien we elkaar 
volgend jaar weer gewoon in D'n Oesterham.

Duofiets in Oostrum

Deze week heeft een groep vrijwilligers de koppen bij elkaar gestoken om een start te 
maken met het project Duofiets Oostrum. Veel dorpen om ons heen hebben al een Duofiets 
waar veel gebruik van wordt gemaakt. We streven ernaar om in 
het voorjaar van 2021 een fiets te kunnen aanschaffen voor 
Oostrum. De Dorpsraad doet een flinke duit in het zakje uit het 
Leefbaarheidsfonds, maar er is nog veel geld nodig. Daarom 
schrijven we nu verschillende fondsen, instanties en bedrijven 

aan. In het volgende nummer publiceren we meer informatie: wat is een Duofiets 
precies, wie zijn de vrijwilligers, en hoe kunt u bijdragen.

Kerstboom

Er staat weer een prachtige kerstboom op het dorpsplein! Dit jaar mochten we een 
boom van de familie Van de Pas gebruiken. De families Verheijen, Van Rattingen en 
Van der Zwaan hebben hun machines en hun tijd ter beschikking gesteld om de 
boom te plaatsen en te versieren. Hartelijk dank aan iedereen die heeft 
meegeholpen!

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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☆☆GGEEWWIIJJZZIIGGDDEE☆☆OOPPEENNIINNGGSSTTIIJJDDEENN☆☆FFEEEESSTTDDAAGGEENN☆☆  
 

Ivm de feestdagen hebben wij gewijzigde openingstijden 
 

 
 
Donderdag 24 December geopend van 16.00-18.30 uur geopend 
 

Vrijdag 25 December, 1ste kerstdag gesloten 
 

Zaterdag 26 December, 2de kerstdag gesloten 
 

Zo 27, ma 28, di 29, wo 30 dec geopend van 16.00-20.00 uur 
 

Donderdag 31 December geopend van 12.00-18.30 uur                                                                                    
(eerder geopend ivm oliebollen verkoop) 
 

Vrijdag 1 Januari, Nieuwjaarsdag geopend van 16.00-20.00 uur                                                                                    
(tussen de middag niet open) 
 

WWiijj  wweennsseenn  iieeddeerreeeenn  ffiijjnnee  ffeeeessttddaaggeenn      
eenn  eeeenn  ggeelluukkkkiigg  eenn  ggeezzoonndd  22002211  ttooee  
 

 

   Team Cafetaria 't Fort 
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Stoofpeertjestiramisu   (van Loes Kessels) 
 
Ingrediënten voor ongeveer 8 personen 
1,5 pak Bastogne koeken of speculaasjes 
500 gram mascarpone 
250 ml slagroom 
125 gram poedersuiker 
Kaneel 
2 potten stoofperen à 580 ml (of maak ze zelf) 
43 likeur 
1 vanillestokje 
  
Bereiding 
Giet de stoofpeertjes in een vergiet en vang het sap op 
Snij de stoofperen in reepjes 
Klop de slagroom met 100 gram poedersuiker en 2 theelepels kaneel stijf 
Schep de mascarpone en het merg uit het vanillestokje er luchtig doorheen 
Meng het sap van de stoofpeertjes met enkele eetlepels likeur 43 (laat de likeur evt. weg als je 
het recept alcoholvrij wil houden) 
Doop de koekjes in het sap en bedek de bodem van een schaal hiermee 
Leg de 1/3e van de stoofpeertjes erop en schep de helft van het mascarponemengsel erop 
Herhaal de lagen (koekjes-stoofpeertjes-mascarpone) 
Je kunt eindigen met nog een laag stoofpeertjes, maar deze ook apart houden om er los bij te 
serveren (bijvoorbeeld met wat gekruimelde koekjes op het bord) 
Zet de mascarpone afgedekt in de koelkast en laat enkele uren opstijven 
Meng de rest van de poedersuiker met 2 theelepels kaneel en bestrooi de tiramisu met dit 
mengsel 
Serveer in de schaal of maak een bord op met een stukje tiramisu, verkruimelde koekjes en 
stukjes stoofpeer 
  
Lekker met een glaasje likeur 43 als afsluiter van het kerstdiner! 
  
Tip: je kunt ook aparte porties maken in kleine glaasjes 
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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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