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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 
 

  

     De Gezellige Zondagmiddag kan           

    vanwege het Corona-virus tot nader      

    bericht niet doorgaan.

                                     

                                       
   Zaterdag  9 Jan 09.00 - 12.00

                (Elke Zaterdag met een oneven weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

9 jan. 09.00u. Inzamelen oud papier

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

 Agenda

 23 jan. Inzamelen oud papier
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Zondag 10 jan.  9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)  
 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.     
 
Dinsdag 12 jan.  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   

         

Dankbetuiging

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je liefhebt, missen moet.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen
voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm 

dan ook, na het overlijden van mijn man

Bert Elderhorst

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, 
dat hij bij zovelen geliefd was.

Tiny Smolders
Ardi en Paul - Jose en Eric

en kleinkinderen

Ondanks alle verdriet en de coronamaatregelen,
iedereen mooi en gezond 2021 gewenst.
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SSiinntt  JJoozzeeffjjaaaarr  22002211  
PPaauuss  FFrraanncciissccuuss  hheeeefftt  hheett  nniieeuuwwee  jjaaaarr  ttooeeggeewwiijjdd  aaaann  ddee  hheeiilliiggee  JJoozzeeff..  

 
De meeste mensen in Oostrum hebben een beeldje van Sint Jozef in huis, al staat het niet het hele jaar in de 
woonkamer, maar voor kerstmis wordt het uit de doos gehaald, goed verpakt, want het is van oma.  
Heel lief staat Sint Jozef bij het heiligste Kindje Jezus dat liggend in de kribbe ons met zijn goddelijke liefde toelacht.  
Kunstenaars hebben veel moeite gedaan om hem een liefdevolle, vaderlijke, zorgzame uitstraling te geven.   
Uiterlijk 2 februari, met Maria Lichtmis, het laatste feest rond de geboorte van Jezus, verdwijnt Sint Jozef weer in de 
doos, maar zijn krachtige ziel blijft ons nabij als we hem aanroepen.  

 
Sint Jozef staat plaatsvervangend voor de liefdevolle zorg van vaders voor 
hun kinderen. Hij bezielt en bemoedigt vaders voor hun mooie zorgtaak, 
ook pleegvaders, die “andere” kinderen aannemen, hen liefhebben alsof 
het hun eigen kind is. Sint Jozef heeft de Zoon van de Vader in zijn armen 
genomen en hem met de liefde van zijn vaderhart liefgehad. Elke vader 
voelt in zijn hart de drijfveer om zijn kinderen en vrouw te beschermen.  
 
Met dezelfde liefde als elke vader beschermde Sint Jozef Jezus en Maria in 
moeilijke situaties.  Met creatieve moed nam hij zijn taak waar om het 
gezin te beschermen voor politiek geweld en vluchtte hij midden in de 
nacht over de landsgrenzen heen, totdat het in zijn vaderland  weer rustig 
was en hij zich in Nazareth kon vestigen.  
 
 

Veel wordt over deze grote man niet verteld, hij was gewoon, één van ons.  
Maar in zijn trouwe dienst voor Maria en Jezus, in het werken voor het dagelijks brood als timmerman ontdekte hij elke 
dag weer opnieuw de prachtige zin van het leven. Sint Jozef was een man van grote dankbaarheid voor zijn leven, voor 
de mensen die hij liefhad: Maria en Jezus.  
 
We mogen ons gedragen weten in de grote stroom van liefde die opborrelt uit het hart van Sint Jozef. Hij is trouw 
gebleven tot het einde en is nu gelukkig in de hemel, maar hij blijft met ons verbonden als wij hem aanroepen. 
We mogen hem om hulp vragen voor alle grote of kleine aangelegenheden van ons leven: een goede opleiding, een 
goede baan, een mooi huis, goede gezondheid, een gelukkig samenzijn met onze dierbaren, het oplossen van 
problemen en uiteraard een goede reis naar de hemel.  
 
Bidden we in 2021 af en toe: HEILIGE JOZEF, bid voor ons. HEILIGE JOZEF, zegen ons. HEILIGE JOZEF, 

bescherm ons. HEILIGE JOZEF, help ons. HEILIGE JOZEF, zorg ervoor dat ik ……………………………………………… . 

Bidden we dan aansluitend tot zijn heilige bruid: “Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U. 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, 

moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.”  

 
Op voorspraak van Sint Jozef vragen wij voor het nieuwe jaar om heel veel creatieve moed  om de problemen te 
bolwerken en we hopen dat we in 2021 weer mogen terugkeren naar het “gewone” leven, naar het gezellig samenzijn 
van grootouders met hun kleinkinderen, ongedwongen, gewoon zoals altijd.  
 
Jullie pastoor  
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Wie zitten er eigenlijk in de dorpsraad, en wat doen ze daar? In deze 
maandelijkse rubriek laten we de leden van de dorpsraad aan het woord. Deze 
maand: Mark Broeren.

Wat doe je in het dagelijks leven? “Ik werk bij Inalfa in Oostrum op de afdeling 
engineering. Verder voetbal ik bij SVO 3, jammer dat dat de afgelopen tijd niet 
kon. Verder houd ik van motorrijden, we hebben twee keer per jaar een tocht 
met de ‘Broajworsten’. Een weekje skiën met Judith, Tess en Wout is ook vaste 
prik. En natuurlijk carnaval vieren met iedereen, al zit dat er deze keer helaas 
niet in.

Wanneer ben je lid geworden van de dorpsraad. “Tja, dat was even zoeken, 
maar het was op 1 oktober 2013.Zeven jaar geleden alweer! Maria van de 
Boogaard zat destijds in de dorpsraad en zij was en is mijn buurvrouw. Dus zij 
heeft mij gevraagd toen ik bezig was in de tuin. Nadat we het er een paar keer 
over gehad hebben ben ik bij de dorpsraad gaan kijken, en daarna ook 
begonnen.”

Waar houd je je mee bezig? “Wat de grotere projecten betreft heb ik me met name bezig gehouden met de 
N270, het Dorp Omgevings Programma (DOP), en de verbindingsweg tussen de Stationsweg en de Henri 
Dunantstraat. En natuurlijk een flink aantal kort lopende onderwerpen.”

Wat doe je nog meer in het dorp? “Bij SVO ben ik trainer / leider bij de jeugd 08. Bij de Karklingels heb ik een 
aantal jaar in de raad van elluf gezeten, en daar ga ik komend jaar mee stoppen. Verder zit ik in het bestuur 
van de Karklingels.”

Wat wil je graag voor elkaar krijgen in Oostrum, mis je nog iets? “Ik denk dat we het dorpsplein mooier zouden 
kunnen maken. Verder vraag ik me af hoe de toekomst van het kerkgebouw eruit zou kunnen zien. En wat ik 
mis? Nu vooral de activiteiten van de verschillende verenigingen en comités. Helaas niets aan te doen.”

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

 We hopen u weer snel te mogen ontvangen bij We hopen u weer snel te mogen ontvangen bij 
Hotel Restaurant ASTERIA VenrayHotel Restaurant ASTERIA Venray

20212021
 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY 

2020 is bijna vervlogen, 
2021 staat reeds voor de deur. 
Een  nieuw jaar                                                                                                                  
met nieuwe dromen, 
Alles krijgt een nieuwe kleur. 
Veel Geluk en Vrede, 

                       Veel  Liefde voor elkaar. 
  Aandacht voor je naaste, 

                      Dan wordt het een prachtig jaar! 
 
Bestuur en Vrijwilligers    Zonnebloem Oicastrum 

 

 

 

 

 

 
 
 

KBO en Decembercomité hartelijk dank voor de leuke attentie                                                                  
met Kerstmis bij mij bezorgd.                                                                                             

Het is fijn dat er nog mensen aan je denken nu je niet meer in Oostrum woont 

Ik wil vanaf deze plaats alle inwoners van Oostrum een fijne jaarwisseling                     
wensen en dat zonder Corona. 

Arnold Linders Rooyhof Venray 

 

6



Mijn wereld werd langzaam                                                                                                                            
wazig en steeds kleiner 

Het werd mijn ‘eigen wereld’                                                                                                                                                
Soms zag ik iets bekends                                                                                                                                                     

of voelde ik iets vertrouwds 
Dan was het weer als vanouds 

‘wij samen’ 
 
 

Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie herinneringen, nemen wij afscheid van 

 

GGeerrrriitt  SSiikkeess  
 

Venray, 19 januari 1941              Horst, 27 december 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMaarriijj  SSiikkeess  --  WWiittllooxx  
 

ons pap, schoonvader en lieve opa van 

Mark en Iris, Jente, Mila, Isis 
Ivo en Claudia, Yfke, Fenne 

 

Hatendonkstraat 12 

5807 AM Oostrum 

 

Wij hebben afscheid genomen van Gerrit op maandag 4 januari 2021. 
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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

Meer info via www.asteria.nl of bel naar 0478 511 466

TAKE AWAY
TAKE AWAY

de gehele 
de gehele 

week mogelijk!
week mogelijk!

Geniet van verrukkelijke gerechten en een gezellige winterse sfeer!

 

 

 

*** 

*** 
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NIEUWJAARSGEDICHT 

 

Wat staat ons in het nieuwe jaar                                       

aan lief en leed te wachtten?                                            

Wij weten het niet. We mogen Hem                                      

Die spoedig komt verwachtten.                                         

Als is het donker om ons heen                                         

en dreigen er gevaren,                                               

Eén is er Die ons altijd trouw                                            

in liefde zal bewaren. 

*** 

We weten niet wat in dit jaar                                            

aan moeite ons zal treffen.                                           

God geve dat we elke dag                                           

ons hart tot Hem verheffen.                                          

Dan weten wij: Hij zal ons steeds                                      

met liefde en trouw omringen.                                         

Heer, geef ons toch een dankbaar hart                                  

voor al Uw zegeningen 

*** 

We weten niet wat hier op aard                                        

de toekomst zal onthullen.                                           

We weten wel dat u aan ons                                             

volkomen zult vervullen                                             

wat u beloofd hebt in Uw Woord.                                      

O, laat ons daarop bouwen,                                          

opdat wij in dit nieuwe jaar                                           

alléén op U vertrouwen. 
           © “DE VALK” 2021  
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Het Decembercomité 
 
Het Decembercomité Oostrum bestaat uit 7 enthousiaste mensen die zich inzetten voor de  
Sinterklaasviering in Oostrum. Ook zorgen we voor een attentie voor mensen die de kerstdagen niet  
thuis door kunnen brengen.  
 
Ons clubje bestaat uit Elke Hermsen, Floor Zwets, Anne Arts, Dorien Nagy, Susanne Jeucken, Jules  
Kreutz en Inge Künen. Één man tussen 6 vrouwen, dat valt niet altijd mee voor Jules. Het is soms een  
behoorlijk kippenhok tijdens de vergaderingen, maar gezellig is het zeker. We springen geregeld van  
de hak op de tak, wat meestal leidt tot avondvullende vergaderingen met een hoop gezelligheid.  
Ieder heeft zijn eigen kwaliteiten en allemaal hebben we een portie enthousiasme. En dat alles  
samen maakt het een leuke enthousiaste club! 
 

 
 
Wat doen wij eigenlijk?  Rond eind september worden de eerste pepernoten in huis gehaald en  
komen we bij elkaar om te brainstormen over hoe we de intocht dit jaar zullen gaan doen. Er ligt een  
draaiboek dat we elk jaar kunnen volgen. Iedereen heeft voor een groot deel zijn eigen taken.  
Jaarlijks verzinnen we een ander thema en een verhaal dat we gebruiken voor de intocht.       
                
De kleding wordt in orde gemaakt, de pieten worden opgetrommeld, strooigoed wordt geregeld,  
collectanten worden gevraagd, cadeautjes worden besteld, de zaal wordt versierd en de Sint en  
Pieten zien er weer tip top uit, als ze uit de trein stappen op ons station, waar alle Oostrumse  
kinderen hen op staan te wachten. 
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Het Decembercomité 

Dit jaar loopt alles anders………..eind september is wel duidelijk dat we dit jaar niet met alle kinderen 

op het perron de Sint kunnen verwelkomen en in de Oesterham de intocht kunnen vieren. Maar wat 

kan er dan wel? We hebben verschillende dingen bedacht, waarvan we er één hopelijk wel kunnen 

doen. Halverwege oktober blijkt dat er nog maar heel weinig mogelijk is………..maar niks doen is geen 

optie. De kinderen moeten hoe dan ook een leuke Sinterklaastijd hebben!  

We hebben de koppen digitaal bij elkaar gestoken en hebben het programma bedacht dat er nu ligt. 

Iedereen heeft post gekregen van Sinterklaas, waarin te lezen is dat Sinterklaas digitaal is gegaan en 

via Facebook heeft hij contact met de kinderen. Af en toe post hij een filmpje of berichtje op 

facebook. Kinderen kunnen een speurtocht lopen door Oostrum, waarbij ze letters moeten zoeken 

en een kleurplaat kunnen maken. Deze kunnen ze via Facebook inleveren bij Sinterklaas en ze krijgen 

een filmpje van de Sint. Ook is er een interactieve speurtocht te lopen met een app. Het is leuk om te 

zien dat veel kinderen met hun ouders door Oostrum aan het speuren zijn. Ook de berichtjes via  

Facebook die de Sint krijgt zijn erg leuk. Op deze manieren komt de Sint toch, ook al is het digitaal, bij 

de kinderen in huis. 

We hopen volgend jaar de Sint weer 

gewoon uit de trein te zien stappen 

om samen in de Oesterham de 

intocht te kunnen vieren. Toch heeft 

dit jaar ons ook nieuwe creatieve 

ideeën gebracht. 

Als de pakjesboot terug vaart naar 

Spanje komen de kerstdagen in zicht. 

Helaas zijn er elk jaar mensen die 

wegens omstandigheden de 

feestdagen niet thuis kunnen 

doorbrengen. Die mensen willen wij 

een opkikkertje geven door er langs 

te gaan met een attentie. Hierbij 

hebben wij wel de hulp nodig van 

jullie allemaal. Wij weten natuurlijk 

niet wie hier allemaal voor in 

aanmerking komt.  

Daarom doen we ook altijd oproepjes 

in de OW met de vraag of mensen 

zich willen melden als ze iemand 

kennen. Het is heel dankbaar om zo 

met een klein gebaar mensen een 

hart onder de riem te steken. 

Als het jaar er dan weer op zit, zitten 

onze activiteiten als comité er ook 

weer op. 

Gelukkig kunnen we elk jaar de hulp inschakelen van vrijwilligers die ons helpen met van alles, met 

die hulp zijn we heel blij. Ook vinden we het erg fijn dat Oostrum ons een warm hart toedraagt en we 

elk jaar iets moois kunnen organiseren voor de kleine en grote mensen uit Oostrum. 
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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    

In de rubriek Dé Vrijwilliger worden vaak mensen voorgesteld die The Beatles, Queen of in ieders geval Doe Maar-zonder-grijze-

haren nog live aan het werk hebben gezien. Maar dat je op je 36
e
 al een hele carrière als vrijwilliger achter de rug kunt hebben, 

bewijst de dame die vandaag aan het woord is. 

Amper een tiener was ze toen ze als actief lid begon bij de vereniging waar ze nog altijd actief lid van is. En ondertussen 18 

bestuursjaren en ontelbare commissies verder, mag je wel stellen dat zij Muziekvereniging SMT Oostrum nog altijd in het hart 

draagt. Vandaag zijn we in gesprek met de penningmeester van de harmonie: Loes Kessels. 

 

Loes begon als jong meisje met het spelen van blokfluit en stapte na haar toetreding tot, toen nog, Harmonie Sub Matris Tutela, 

over op de dwarsfluit. In die tijd was er nog een eigen jeugdorkest waar je als jongeling startte alvorens de overstap te maken 

naar het ‘grote orkest’. Uiteraard woonde ze in die tijd nog thuis aan de Van Broekhuizenstraat. 

Na enkele jaren van rondkijken en voornamelijk muziek maken, kwam de vraag of ze interesse had om toe te treden tot de 

jeugdcommissie. Een commissie die de belangen van de jeugd behartigde, maar bovenal activiteiten voor de jeugdleden 

organiseerde. Denk daarbij aan de organisatie van jeugdkampen, de twee-jaarlijkse uitwisseling met de muziekverening uit 

Alltrich en kleinere concerten, specifiek voor het jeugdorkest. 

Na een tijdje bleek Loes over het nodige organisatie-talent te beschikken. Voeg daarbij het plezier dat ze nog altijd had bij de 

vereniging en het logische gevolg was de vraag die ze in 2002 kreeg om toe te treden tot het hoofdbestuur. Er was in die tijd 

behoefte aan verjonging van het bestuur en een sterkere stem van de jeugdleden in datzelfde bestuur. Een uitgelezen positie 

dus voor een jonge dame van 18 die als aandachtsgebieden de ledenwerving en contact met de jeugd had. 

En als je dan nieuwschierig bent ingesteld, en de vraag komt of je na enkele 

jaren penningmeester wilt worden van ‘jouw vereniging’, dan is dat natuurlijk 

een prachtige kans. In 2006, nog geen 25 jaar jong, schoof ze dus door naar 

deze functie. Een taak waarvoor ze inmiddels, 14 jaar later, recentelijk weer is 

herkozen voor een nieuwe periode. Inmiddels weer woonachtig aan de 

Van Broekhuizenstraat, samen met Jeroen en dochter Fien in een mooi nieuw 

huis richting de Oostrumse buitenring. 

 

Naast haar bestuurstaken heeft ze ook nog meegedraaid in talloze commissies, 

zoals (mini)Maestro, de 90- en 100-jarige jubilea en de ViveLaVie. Maar 

hetgeen waar ze nog altijd het meest trots op is, blijft toch wel Aege Bòjjum Live. 

Niet zelf  spelen als orkest, maar iets muzikaals organiseren voor het dorp was 

het doel. En als je dan 1000 man binnen hebt, de reacties tijdens de avond en 

achteraf hoort vanuit het publiek, dan besef je dat je samen iets heel moois hebt 

neergezet. En dan stop je als vereniging na vier edities dus op je hoogtepunt... 

niet omdat je per sé vernieuwend wilt zijn, maar wel omdat je blijft zoeken naar dingen die leuk zijn om te organiseren en 

waarvan je denkt dat ze aanslaan bij een breed publiek. 

En zo is het nog altijd, samen met de leden sparren over nieuwe ideeën, deze vervolgens uitwerken en dan gewoon DOEN! 

Maar de basis blijft voor Loes natuurlijk nog altijd het orkest. Samen muziek maken is waarom Loes ooit lid is geworden. En juist 

de combinatie van musiceren, organiseren en besturen maakt dat ze nog altijd zo enthousiast is en met zoveel passie praat over 

SMT. Zo is besturen en organiseren dan ook geen vrijwilligersWERK, maar puur hobby (geworden).  

En dat Muziekvereniging SMT al lang veel meer is dan alleen het inhalen van Sinterklaas en het opluisteren van de carnavalsmis, 

mag ondertussen wel duidelijk zijn. Dus mocht je enthousiast zijn geworden na het lezen van dit verhaal, meld je dan aan als 

nieuw lid van SMT. Want zoals elke vereniging, kan ook onze harmonie nog wel een bestuurder of spelend lid gebruiken! 

 
Bent of kent u een vrijwilliger die goed in deze rubriek past? Schrijf naar werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 
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Lees OW! ook digitaal om de foto’s in kleur te bewonderen 

PADDESTOELEN deel 3 

Probleem met de meeste paddenstoelen is dat ze de gewoonte hebben laag op de grond te groeien. Lastig om een 

goede foto te maken. Daarom hangt mijn camera ondersteboven tussen de statiefpoten tot bijna op de grond. Op het 

schermpje kan ik dan (knielend) mijn te fotograferen object zien, dit uitvergroten en scherpstellen. Met de afstand 

bediening wordt de foto gemaakt om bewegingsonscherpte te voorkomen. Om zo laag te kunnen werken heb ik in de 

fotorugzak altijd een knielkussen bij me. Zo zat ik op het st. Annaterrein geconcentreerd foto’s te maken van de 

sponszwam toen ik op een tiental meter afstand enkele mensen ontwaarde. Ik kwam overeind en toen ze de camera 

ontwaarden begonnen ze te lachen. Ze hadden namelijk gedacht dat ik daar zat te bidden. Het ijs was gebroken en we 

hadden een leuk gesprek over natuur en uiteraard over de metamorfose van st. Anna.                                                                  

In December 2017 trof ik er dit nest aan met daarin wel 20 heksen- of duivelseieren (eentje is al  uitgekomen en door 

slakken is aangevreten). Hieruit ontspringen de grote stinkzwammen. Ze staan bekend onder de Latijnse naam phallus 

impudicus wat zoveel betekent als schaamteloze penis. Daarnaast verspreiden ze een aasgeur.                                                   

De spekzwoerdzwam zal bij de jongere generatie geen lichtje doen branden maar ik herinner me nog uit mijn, jeugd 

toen de varkens nog werden vetgemest, dat zwoerd van gekookt spek er precies zo uitzag.                                        

 

 

 

 

 

 

 

Melkzwam. Elf jaar geleden,  trof ik op de Boschhuizen deze zwam op een zwam aan. Opgestuurd naar de Limburger 

kreeg ik als reactie dat dit verschijnsel zelden voorkomt. Het zou een soort Siamese tweeling zijn.                                                

Deze kleverige koraalzwam kon je niet missen, was al van 10 meter afstand te zien.                                                                       

Eekhoorntjesbrood had ik al enkele jaren nauwelijks gespot maar is dit jaar op veel plekken volop aanwezig. 

Onderkant is groen door reflectie.                                                                                                                                                               
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Judasoor groeit op vlier. De zwam toont gelijkenis met een oor. Volgens Bijbelse overlevering zou Judas Iskariot zich aan 

de vlierboom hebben opgehangen, vandaar de naam judasoor. De hoed van de geschubde inktzwam wordt binnenin 

zwart en gaat daarna “inkt” lekken. De valse kopergroenzwam stond vier jaar geleden op st. Annaterrein. De jaren daarna 

niet meer waargenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze sponszwam werd door mijn zus gespot op st. Annaterrein Het is duidelijk waarom hij sponszwam heet want de 

structuur is hetzelfde als die van de natuurspons uit de zee. Een opmerkelijke vorm heeft de gekraagde aardster. Deze is 

al helemaal open en het hart wordt gevormd door een stuifbol.                                                                                                                 

Ik sluit af met een foto die ik op z’n Oostrums de naam “sub matris tutela” heb gegeven.  
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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
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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  

0478-515221

Danny Broeren is gediplomeerd diëtiste en leefstijlcoach.

"De kracht zit in de combinatie. Het één bestaat niet zonder het

ander. Samen gaan we op zoek naar de kern van het probleem.

Alleen op die manier kunnen we werken aan

een leven in balans."

Het kiezen voor gezonde en
verantwoorde producten zorgt ervoor
dat je lichaam elke dag de
voedingsstoffen krijgt die het nodig
heeft. Ze geven energie, houden je
hersenen actief en dragen bij aan een
gezond lichaam.

Lichaamsbeweging is bewezen effectief
voor je emotionele en fysieke conditie.
Het versterkt je weerstand, het
stimuleert je bloedcirculatie en
verbetert je nachtrust. De gelukstofjes
endorfine en serotonine dragen
bovendien bij aan verlaging van het
stressniveau.

voor jezelf

E E N K A D O

Een gezonde levenssti j l koop je niet in
een potje. Eetgewoonten
worden voor een belangrijk deel
bepaald door gedachten, gevoel en
emoties. Mensen die worstelen met
over- of ondergewicht doen er goed aan
terug te gaan naar de kern. Je mentale
gezondheid is de eerste stap naar een
gezonde levenssti j l .

BRENG JE LEVEN IN BALANS

VOEDING

BEWEGING

Danny Broeren I 06-12 76 09 53

De Horik 8 I 5807 CJ I Oostrum
www.puurcounsell ing.nl I info@puurcounsell ing.nl

GELUK
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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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