
 

49e JAARGANG  -  WEEK 7  -  18 februari 2021 

- Winterse taferelen 

- De 1000ste foto op Rooynet 

- Een puzzel om de avonden te vullen 

 

Met deze week: 

En nog veel meer! 



 
 

 

 

Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend,        

de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten.                 

Voor Spoedrecepten van uw Apotheek kunt u buiten 

openingstijden terecht bij een Huisartsenpost. 

0900 – 8818  
Bij een melding van vernieling                        

of overlast dan kunt u  zich wenden tot de wijkagenten 
van de Politie Venray-Oost      

 

Esther Kessels, (esther.kessels@politie.nl)              

Harry van der Kruijs,                                        
Peter Wefels en Esther van Lee 

                                                 

 Bereikbaar via  

GEEN SPOED, WEL POLITIE ?                              

0900 – 8844 
Meldingsformulier: www.politie.nl 

Email: wijkagenten-venray-oost.venray-gennep@politie.nl 
 

Hinder of overlast in de openbare ruimte,                

of als u vragen of meldingen van praktische aard          

zoals b.v. Losliggende stoeptegels, gevaarlijke            

obstakels e.d. met de: 

GEMEENTE VENRAY       

523333 

WEEKENDDIENSTEN                                                                     

HUISARTSEN & APOTHEEK 

MELDINGEN                                                                     

AMBULANCE-POLITIE               

GEMEENTE VENRAY 
 

  

     De Gezellige Zondagmiddag kan           

    vanwege het Corona-virus tot nader      

    bericht niet doorgaan.

                                     

                                       
   Zaterdag  20 Febr 09.00 - 12.00

                (Elke Zaterdag met een oneven weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

   20 febr. 09.00u. Inzamelen oud papier

S.v.p. zelf oud papier in de container ze� en!!!

         Agenda

  6 mrt.  Inzamelen oud papier

 20 mrt. Inzamelen oud papier
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Zondag 21 febr.  9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)    
 
 Marietje Nooyen, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.     
 
Dinsdag 23 febr.  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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Vastenboodschap 2021  
  

Broeders en zusters in Christus,   
 

In de 14e eeuw heerste de pest. Als tijdens een uitbraak een schip in Italië wilde afmeren, moest 

het eerst een tijd voor de kust blijven liggen om zeker te weten dat de bemanning de 

besmettelijke en dodelijke ziekte niet onder de leden had. Die periode duurde 40 dagen.                

Daarvan komt het woord quarantaine: ‘quarante giorni’: een tijd van afzondering van veertig 

dagen was nodig om te weten  dat mensen gezond waren.    

 

Quarantaine was er ook voor Noach en zijn familie in de eerste lezing: zij hebben net een zondvloed 

overleefd. Veertig dagen regende het en dobberde Noach stuurloos rond in de ark. Hij leefde zonder 

vaste grond onder de voeten. Aardse zekerheden waren verdwenen en het leven werd van buitenaf 

bedreigd. Noach moest in quarantaine voordat hij weer vaste grond onder de voeten kreeg.                          

Na die veertig dagen van onzekerheid klaarde de lucht weer op en kreeg hij – in het teken van de 

regenboog – opnieuw verbinding met God.  

 

In het evangelie gaat Jezus ook in quarantaine. Veertig dagen verbleef Hij in de woestijn. Dat verblijf 

daar was overigens niet zijn eigen keuze: Hij werd er naartoe gedreven. Hij moest wel, er was geen 

keuze. Over die periode staat geschreven:  ‘Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen hem 

hun diensten.’  

 

Die woorden heeft Marcus daar niet zomaar geschreven. De woestijn confronteert Jezus met twee 

krachten die in ieder mensenleven voorkomen: krachten die de natuur ons geeft en krachten die we van 

Gods genade krijgen.  De woestijn van het leven brengt de wilde dieren dichtbij. In ieder van ons leven 

dierlijke krachten:  we hebben allemaal natuurlijke driften in ons. We maken immers deel uit van de 

natuur. Het is de oerdrift om zelf te overleven, om de eigen soort te laten voortbestaan.    

 

Het zijn krachten die in wezen goed zijn. Maar we kunnen ook verleid worden om die oerdriften 

verkeerd te gebruiken. Ongetemd kunnen ze tot kwaad leiden. Om er een paar te noemen: onze 

oerkrachten kunnen gemakkelijk ontaarden in hebzucht, egoïsme, heerszucht, machtsmisbruik en 

geweld. Er zijn allerlei verleidingen tot kwaad die ons heil van binnenuit bedreigen.  

 

 Enkele weken nadat we ons verbaasden over de rebellen die in Amerika het Capitool binnendrongen, 

braken er – als vanuit het niets – ook bij ons rellen uit. In rustig ogende steden en stadjes staken 

vernielzucht en plundering ineens de kop op.  Er werden vernielingen gepleegd door vooral jonge 

mensen, die korte tijd hun verstand totaal verloren leken te hebben. Redeloos gedrag, zoals van een 

wild dier, kan zich meester maken van mensen.  

 

Jezus verbleef bij de wilde dieren: hij liep niet weg voor de krachten die het menszijn in zich draagt en 

zag ze onder ogen. Maar hij liet zich er niet door meeslepen  of verscheuren, zoals bij mensen soms wel 

gebeurt als ze in hun leven de woestijn ervaren.    
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In één adem zegt Marcus dan: ‘Er kwamen ook engelen die Hem hun diensten bewezen.’ Ontvankelijk 

kunnen zijn voor engelen – dat wil zeggen: voor wat van Godswege tot ons komt – hoort net zo goed bij 

de mens. Meer dan alleen dierlijke wezens zijn we ook geestelijke wezens. Het goede dat we doen, 

komt minder in  de publiciteit dan het kwade. Maar dat wil niet zeggen dat het er niet is. Ook en juist in 

dit laatste jaar zien we belangeloze daden van medemenselijkheid en nabijheid en ervaren veel mensen 

midden in de pandemie dat bidden kracht geeft. Het zijn tekenen dat wij ook in onze woestijndagen 

dichter bij God kunnen komen, dat juist in quarantaine Gods engelen hun diensten bewijzen.   

  

Noach kreeg de opdracht de ark in te gaan, Jezus werd de woestijn in gedreven en ook wij hadden 

afgelopen jaar niet zo heel veel te kiezen. Wij kregen een zondvloed  van maatregelen over ons heen, 

die ons in een woestijn bracht van gesloten scholen, winkels en restaurants en soms van gedwongen 

quarantaine na een positieve test. We kwamen in een woestijn met veel alléén-zijn. En we zijn er nog 

niet uit. Menselijke ontmoeting staat nog steeds op rantsoen en afstand.  

 

 Die verlatenheid van de woestijn brengt het menszijn terug naar de essentie.  Ze confronteert ons met 

onszelf, met onze driften, maar ook met onze vrijheid  om Gods genade te ontvangen. We mogen nieuw 

ervaren dat we meer zijn dan alleen mensenkinderen die leven vanuit natuurlijke krachten. We zijn ook 

Gods kinderen, die Zijn kracht in ons leven mogen ervaren. Menszijn betekent beide zijden accepteren: 

niet doen alsof we alleen maar van deze aarde zijn en dus voor elke drift door de knieën gaan, maar ons 

ook openen voor wat Gods genade ons geeft  en zo een beetje hemel op aarde brengen.  

 

Noach krijgt na zijn quarantaine de opdracht van God om nieuw leven op aarde  te brengen; Jezus 

gaat in quarantaine en zal van daaruit zijn dienstwerk tot in het eeuwig leven gaan vervullen. Wij 

beleven onze veertigdagentijd, onze quarantaine: opdat ook wij door de zondvloed in ons leven en 

door de woestijn van ons bestaan tot het nieuwe leven van Pasen mogen komen.   

  

Een goede, gezegende veertigdagentijd gewenst aan u allen!  
  

Roermond, eerste zondag van de 40-dagentijd 2021   

  

Harrie Smeets, bisschop van Roermond  
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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
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EEN TIENTJE VOOR EEN VRIENDJE

Het OW! kan wel wat nieuwe abonnees gebruiken. Hoe 
meer abonnees, hoe lager de kosten. Daarom betaalt de 
dorpsraad tien euro voor elke nieuwe abonnee: vijf voor 
de werver, en vijf voor de nieuweling.

Hoe werkt het?
Vul onderstaand formulier in. Elke nieuwe abonnee 
betaalt jou voor het eerste jaar (2021) een tientje in 
plaats van 15 euro abonnementsgeld, dus hij of zij krijgt 
vijf euro korting.

Doe het formulier en het geld in een envelop, en lever 
het in bij Roel Arts (Eijckenhof 6). Voor elke nieuwe 
abonnee krijg je vijf euro premie, dus de helft mag je 
zelf houden.

Naam Adres Postcode Email Handtekening € 10

□

□

□

□

□

Mijn gegevens:

Totaal: € 

Helft in 
envelop:

€ 

Succes!
Het is gaan dooien, dus niets houdt je tegen! Heb je buren die nog geen abonnement hebben? Weet je 
iemand die nieuw is in het dorp? Een nieuw lid bij je club? Nee heb je, ja kun je krijgen.

Let op:
• Het abonnementsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar, dus voor tien euro krijg je alle nummers tot en 

met 31 december 2021.
• OW! wordt alleen in Oostrum bezorgd, vanwege de verspreiding door Periodiek.

  www.dorpsraadoostrum.nl | info@dorpsraadoostrum.nl | 06-20966576 | Ghunenbeek 23, 5807 CE Oostrum   
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Sinds begin 2020 valt het vernieuwde Oostrums weekblad – OW! – bij u in de bus. Nu we een jaar verder zijn 
hoort de dorpsraad en de werkgroep OW! graag wat u van het vernieuwde weekblad vindt. Aan de hand van 
uw antwoorden kunnen we kijken of we al dan niet op de juiste weg zijn. Vul de enquête s.v.p. vóór 1 maart 
in. Dit kan via dit papieren formulier of via het digitale formulier (www.dorpsraadoostrum.nl/enquete-ow). De 
papieren versie kunt u in de brievenbus gooien op Ghunenbeek 23. Vriendelijk bedankt voor uw medewerking!

Leest u het weekblad, sinds het vernieuwd is, 
meer dan voorheen?
□ Ja
□ Enigszins
□ Nee

Wat is uw algemene indruk van het vernieuwde 
weekblad?
□ Fantastisch
□ Leuk
□ Het kan beter 
□ Slecht

Welke rubriek(en) vindt u een goede toevoeging? 
U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 
□ Door de lens van Joep
□ De Meulebeek schrijft 
□ Ald Aostrum (St. Historische Kring Oostrum)
□ Ons Oostrum (verhalen uit na-oorlogs Oostrum)
□ Oh? Zit dat Oozo
□ De reizende / razende reporter
□ Joost mag het weten
□ Ons kent ons 
□ Import-Export 
□ Dé vrijwilliger
□ De stukjes van / door basisschool De Meulebeek 
□ De spraekbuús (dialectwoorden)
□ Recepten
□ Puzzels
□ Anders, nl: ………………………………………….

Welke van bovenstaande rubriek(en) leest u niet? 
Streep hierboven de rubrieken door die u niet leest.

Welke nog niet bestaande rubriek zou u graag in 
OW! willen zien?

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Ontvangt u OW! ook digitaal?
□ Ja
□ Nee

Als u OW! niet digitaal ontvangt: wat is de reden 
dat u zich niet aanmeldt?
□ Ik weet niet hoe ik me hiervoor moet aanmelden
□ Ik lees liever het papieren weekblad
□ Anders: 
…………………………………………………………...

OW! valt wekelijks bij u in de bus. Wat vindt u van 
deze frequentie?
□ Prima
□ Voorkeur voor tweewekelijks
□ Voorkeur voor maandelijks

Zou u zelf ook een bijdrage aan OW! willen 
leveren?
□ Nee
□ Ja, ik wil op regelmatige basis voor OW! schrijven
□ Ja, maar niet op regelmatige basis

Als u wilt bijdragen, hebt u een voorkeur voor een 
rubriek of onderwerp?

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Als u wilt bijdragen, hoe kunnen we contact met u 
opnemen?
Naam:
…………………………………………………………..
Telefoonnummer:
…………………………………………………………..
E-mailadres:
…………………………………………………………..

Hebt u nog tips, of is er iets wat u nog wilt 
vermelden?

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

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

 

 

                        

 

 

 

Geen hondenweer maar kattenweer 

Langlaufen op de Boshuuze 
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Winterse taferelen 
 

 

 

                         

 

 

Winterse taferelen 
 

 

 

                        

 

 

 

Geen hondenweer maar kattenweer 

Langlaufen op de Boshuuze 

11



Hoe gaat het dan wel?

Per bank:

5 zakken, Herenpasweg 35
Contant:

Let op:

Lever dit formulier met het te betalen bedrag (contant en gepast)

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
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PPOOTTGGRROONNDDAACCTTIIEE

Beste bewoners van Oostrum,

Onze jaarlijkse potgrondactie staat gepland op a.s. zaterdag 20 maart.

Natuurlijk zijn ook wij uiterst voorzichtig i.v.m. het coronavirus en daarom zal de potgrondactie dit jaar op een 

andere manier worden uitgevoerd.

We willen jullie nog steeds graag voorzien van potgrond, echter we hebben besloten om huis-aan-huis verkoop (en 

dus persoonlijk contact) te vermijden.

Hoe gaat het dan wel?
U kunt tot en met donderdag 4 maart potgrond bestellen en vooraf betalen. De bestelde zakken zullen wij 

vervolgens zaterdag 20 maart bij u thuis bezorgen (tot aan de voordeur).

Het bestellen van de zakken potgrond kan als volgt:

Per bank:
Maak het geld voor het gewenste aantal zakken over naar: NL96RABO0140000755 t.n.v. Muziekvereniging SMT 

Oostrum onder vermelding van het aantal zakken en uw adres, dus bijvoorbeeld: 5 zakken, Herenpasweg 35
Contant:
Vul het bestelformulier in en lever dit met het gepaste contante geld in (in een gesloten envelop) op Buitenhof 19 te 

Oostrum

Let op: alleen bestellingen die op donderdag 4 maart binnen zijn en waarvoor het juiste bedrag is betaald worden 

zaterdag 20 maart bezorgd.

De prijzen zijn aantal zakken à 40 liter potgrond:

1 € 4,00 6 € 22,00

2 € 8,00 7 € 26,00

3 € 11,00 8 € 30,00

4 € 15,00 9 € 33,00

5 € 19,00 10 € 37,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BBEESSTTEELLLLIINNGG PPOOTTGGRROONNDD

Naam:

Adres:

Aantal zakken à 40 liter: __________________  Totaalbedrag:__________________

Lever dit formulier met het te betalen bedrag (contant en gepast) in uiterlijk donderdag 4 maart                           

bij Buitenhof 19 te Oostrum
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STICHTING HISTORISCHE KRING OOSTRUM EN 

SPRALAND 

 

Uit de oude doos FOTO 4 
 
Beste lezers van het Oostrums Weekblad, 

 

Wij, als Historische Kring, beschikken over een groot assortiment aan foto’s van diverse personen, 

gebeurtenissen, onderwerpen en activiteiten die in Oostrum hebben plaatsgevonden. 

Het komt daarbij voor dat niet alle namen van personen op de foto bij ons bekend zijn. Mocht u ( de 

onbekende) personen herkennen of informatie over de foto hebben dan verzoeken wij u dit aan ons 

kenbaar te maken via bovenstaand e-mailadres. 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 

telefoonnummer 0478-584700, Joos Linskens, telefoonnummer 0478-583805 of Piet Rongen 

telefoonnummer 0478-586744. U helpt ons hiermee onze collectie en bestanden compleet te maken, 

waarvoor wij u erg dankbaar zijn. 

 

Kijk ook eens op www.rooynet.nl. Ga naar deelnemers Stichting Historische Kring Oostrum en 

Spraland; collectie informatie. Daar vindt u tal van oude foto’s, films, documenten en 

geluidsfragmenten www.rooynet.nl/historischekringoostrumenspraland  

 

Deze keer een foto van Harmonie Sub Matris Tutela uit 1948 

 

 

Tweede prijs voor Sub Matris Tutela

 

UW WINTERFOTO IN OW!  
Een dik pak sneeuw en vrieskou! Heeft u ook genoten van het winterse weer? Dat 
zien we graag terug in OW! 

Stuur uiterlijk woensdag 24 februari a.s. uw mooiste, leukste, grappigste 
wintertafereeltjes naar werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl  
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Tweede prijs voor Sub Matris Tutela 

Foto gemaakt in 1948 van muziekvereniging harmonie Sub Matris Tutela uit Oostrum bij gelegenheid 

van het concours in Brakkenstein. Onder leiding van dirigent J.B. Winia werd in de 1e afdeling een 2e 

prijs behaald. Dit bleek een stimulans om er een schepje bovenop te doen want een jaar later werd 

te Deurne de 1e prijs behaald met promotie naar de afdeling uitmuntendheid.  

 

Vooraan zittend: Verrijdt, Hans van Rooij, Huub van de Venne. 

  

Voorste rij: Fons Vandevenne, Gradje Lemmens, Ties Claessens, J.B. Winia, Reinier Lemmens, Tinus 

Verheijen, Cremers, Sjang Joosten, Harrie Arts, Pierre Vandevenne, Nol Verstegen.  

 

Midden v.l.n.r.: Theodorus Verstegen, Harry Poels, Louis Janssen, Sjef Verstegen, Johan Verblakt, 

Frans Verblakt, Piet Verstegen, Harry Linders, Piet Kessels, Tien Cremers en Grad Verstegen.  

 

Achterste rij v.l.n.r.: Sjang Vandevenne, Jan Verheijen, Gerrit Vermeulen, Theo Vandevenne, Harrie 

Derks, Jan Verstegen, Jan Derks, Bert Arts, Sjang Hoex en Boy Schelbergen. 

 
Bron:  

Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland 

UW WINTERFOTO IN OW!  
Een dik pak sneeuw en vrieskou! Heeft u ook genoten van het winterse weer? Dat 
zien we graag terug in OW! 

Stuur uiterlijk woensdag 24 februari a.s. uw mooiste, leukste, grappigste 
wintertafereeltjes naar werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl  
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Wij ontwerpen en realiseren complete interieurs als maatwerk
keukens, meubels, schuifwanden- en deuren.

332+
Tevreden klanten

10+
Jaar kennis en ervaring

484+
Gerealiseerde interieurs

Spronck Designs uit Leunen | Maatwerk interieur voor bedrijven en particulieren
Met meer dan 10 jaar kennis en ervaring zijn wij gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van 
complete interieurs als keukens, meubels, schuifwanden- en deuren. 
We zijn voornamelijk actief in Venray, Leunen, Oostrum, Wanssum, Oirlo en Horst, maar ook in de rest 
van Nederland kunt u ons vinden!

Onze projecten
Met bijna 500 gerealiseerde interieurprojecten, ontzorgen wij particulieren en uiteenlopende 
bedrijven met interieurvraagstukken. Hieronder een greep uit onze interieurprojecten.

Onze klanten aan het woord
We kunnen met trots mededelen dat we inmiddels meer dan 300 tevreden klanten door heel 
Nederland hebben. Hieronder een aantal klanten aan het woord. 

Hebt u ook een interieurwens? Wij helpen u graag verder! 

Roy Spronck
Eigenaar Spronck Designs
+31 (0) 6 24 720 745
info@spronckdesigns.nl

Familie Jenneskens, Haarlem
''Roy heeft onze droomkeuken 
gerealiseerd. Hij is professioneel,
denkt mee, vriendelijk en bovenal 

Familie Franken, Landgraaf

prachtige luxe maatwerkkeuken in 
mat zwart gemaakt. De 
werkzaamheden zijn vakkundig, 
compleet en volgens afspraak met 

Duncan Kroh, Venray

beloofd werd. Ik zal ze vaker in 
schakelen om werk te laten doen.

Ouderen vanaf 70 jaar zonder Omnibuzz pas worden gratis vervoerd naar de locatie waar ze gevaccineerd 
worden tegen corona. Dit gratis vervoer geldt bij de eerste en de tweede vaccinatie.                                                          
Dat hebben de 30 deelnemende gemeenten en de GR Omnibuzz besloten.

EEiiggeenn bbiijjddrraaggee sscchhrraappppeenn

WWaatt mmooeett uu ddooeenn aallss uu ggeeeenn WWMMOO--vveerrvvooeerrssiinnddiiccaattiiee hheebbtt??

☎☎ 0900-0699 zeven dagen per week bereikbaar van 07.00 – 22.00 uur.
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Wij ontwerpen en realiseren complete interieurs als maatwerk
keukens, meubels, schuifwanden- en deuren.

332+
Tevreden klanten

10+
Jaar kennis en ervaring

484+
Gerealiseerde interieurs

Spronck Designs uit Leunen | Maatwerk interieur voor bedrijven en particulieren
Met meer dan 10 jaar kennis en ervaring zijn wij gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van 
complete interieurs als keukens, meubels, schuifwanden- en deuren. 
We zijn voornamelijk actief in Venray, Leunen, Oostrum, Wanssum, Oirlo en Horst, maar ook in de rest 
van Nederland kunt u ons vinden!

Onze projecten
Met bijna 500 gerealiseerde interieurprojecten, ontzorgen wij particulieren en uiteenlopende 
bedrijven met interieurvraagstukken. Hieronder een greep uit onze interieurprojecten.

Onze klanten aan het woord
We kunnen met trots mededelen dat we inmiddels meer dan 300 tevreden klanten door heel 
Nederland hebben. Hieronder een aantal klanten aan het woord. 

Hebt u ook een interieurwens? Wij helpen u graag verder! 

Roy Spronck
Eigenaar Spronck Designs
+31 (0) 6 24 720 745
info@spronckdesigns.nl

Familie Jenneskens, Haarlem
''Roy heeft onze droomkeuken 
gerealiseerd. Hij is professioneel,
denkt mee, vriendelijk en bovenal 

Familie Franken, Landgraaf

prachtige luxe maatwerkkeuken in 
mat zwart gemaakt. De 
werkzaamheden zijn vakkundig, 
compleet en volgens afspraak met 

Duncan Kroh, Venray

beloofd werd. Ik zal ze vaker in 
schakelen om werk te laten doen.

Ouderen vanaf 70 jaar zonder Omnibuzz pas worden gratis vervoerd naar de locatie waar ze gevaccineerd 
worden tegen corona. Dit gratis vervoer geldt bij de eerste en de tweede vaccinatie.                                                          
Dat hebben de 30 deelnemende gemeenten en de GR Omnibuzz besloten.
Het Rijk stelt zich in haar vaccinatiecampagne op het standpunt dat ouderen die geen Wmo-vervoersindicatie hebben, 

zelf het vervoer moeten regelen. Omdat dit de gemeenten voor een aantal dilemma’s plaatst, hebben zij hierin een 

ander besluit genomen.

EEiiggeenn bbiijjddrraaggee sscchhrraappppeenn
De gemeenten hebben minister De Jonge gevraagd ook de ouderen die geen WMO-vervoersindicatie hebben gratis 

Omnibuzz vervoer ter beschikking te stellen. Voor de klanten van Omnibuzz is het vervoer naar de vaccinatielocatie 

sowieso gratis. “Het is belangrijk dat zoveel mogelijk ouderen zich laten vaccineren. Met het schrappen van de eigen 

bijdrage voor de ritten van en naar de vaccinatielocatie in Limburg maken de gemeenten het ouderen vanaf 70 jaar zo 

aantrekkelijk mogelijk om zich te laten inenten”, zegt wethouder Marianne Smitsmans, voorzitter van het algemeen 

bestuur Omnibuzz.     Tevens benadrukken de gemeenten dat door de inzet van Wmo-vervoer zo veel mogelijk vervoer 

optimaal volgens COVID-19-maatregelen gereden wordt

WWaatt mmooeett uu ddooeenn aallss uu ggeeeenn WWMMOO--vveerrvvooeerrssiinnddiiccaattiiee hheebbtt??
Als u de oproep voor de COVID-19 vaccinatie krijgt, staat in deze oproep wanneer u een afspraak kunt maken. Als u met 

de GGD belt om de afspraak te maken, krijgt u ook de vraag op welke manier u naar de priklocatie reist. Als u 

met Omnibuzz naar de vaccinatielocatie reist, moet u dit vermelden. Zij houden dan hiermee rekening bij het 

inplannen.  

Daarna kunt u uw rit boeken bij Omnibuzz, via ☎☎ 0900-0699 zeven dagen per week bereikbaar van 07.00 – 22.00 uur.

Als u met Omnibuzz reist, gelden ook onderstaande regels:

- U draagt een chirurgisch mondkapje of medisch mondkapje.

- De chauffeur voert bij het instappen een gezondheidscheck uit.

- De chauffeur wijst u aan waar u moet gaan zitten.
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De 1.000ste foto van Oostrum die op Rooynet is geplaatst. 
 
Eind vorige jaar begonnen enkele vrijwilligers met goede moed aan het digitale archief van Stichting 
Historische Kring Oostrum en Spraland. De werkwijze was eenvoudig: alles moest er af en kwam met 
een nieuwe rubricering op RooyNet. Het totale aantal bestanden dat bekeken moesten worden 
stond op meer dan 50.000.  
Met grote zorgvuldigheid werden deze foto's, films, documenten en geluidsbestanden bekeken. Daar 
waar nodig werden de foto's geretoucheerd. Dat wil zeggen dat de vlekken en andere oneffenheden 
van de foto werden verwijderd. De foto wordt weer zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat 
gebracht. Daarna werden ze van een beschrijving voorzien. Dat was vaak nog het moeilijkste. Vooral 
bij de oudere foto's was dit lastig, omdat er vaak van die familie niemand meer in Oostrum woont. 
De vrijwilligers waren erg enthousiast over de hulp van verschillende Oostrumse mensen. Maar er 
kwam ook hulp van mensen die inmiddels buiten Oostrum zijn gaan wonen.  
Dat alles zorgde er voor dat er nu meer dan 1.000 foto's van Oostrum op RooyNet te vinden zijn. 
De 1000ste foto, die voor Oostrum op Rooynet is geplaatst, was genomen tijdens de feestvergadering, 
bij gelegenheid van het 50-jarig bestaansjubileum van de Boerenleenbank. De heer B. Mars, 
regiodirecteur van het district Venlo, speldde de heer Peter Derks de bronzen medaille van CCB op. 
Peter Derks was toen nog de enige in leven zijnde medeoprichter van de Boerenleenbank Oostrum. 
 

 
Het digitale archief van Oostrum groeit nog met de dag. Er staan nu 57 documenten en alle uitgaven 
van het Oostrums weekblad van 1971 tot 2010 doorzoekbaar op RooyNet. Zo kun je vanuit de luie 
stoel in de historie van Oostrum duiken. De oudste foto dateert van 1890. 
Het kan zijn dat u denk: "Waarom zie ik niets van mijn familie?" De meest voor de hand liggende 
reden is dat de foto's nog niet gedigitaliseerd zijn. Mocht u nog in bezit zijn van historisch materiaal, 
neem dan a.u.b. contact op met historischekringoostrum@ziggo.nl of RooyNet. Uw foto's en 
documenten worden dan gescand. U krijgt de originelen weer terug, samen met de digitale 
bestanden. Deze bestanden zijn in een hoge resolutie en u bent vrij er mee te doen wat u wilt. 
 
Wij wensen u veel kijkplezier toe op RooyNet (www.rooynet.nl) en houden ons aanbevolen voor 
aanvullingen, opmerkingen en correcties. 
 
Historische Kring Oostrum en Spraland 
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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    
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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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