
 

49e JAARGANG  -  WEEK 11  -  18 maart 2021 

- Ons kent ons met De Fles 

- Liedjes over Papa 

- Een foto uit de oude doos 

 

Met deze week: 

En nog veel meer! 



   Zaterdag  20 Mrt 09.00 - 12.00
                (Elke Zaterdag met een oneven weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  20 mrt. 09.00u. Inzamelen oud papier

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

  20 mrt. Vanaf 09.00u. afl everen bestellingen potgrond

 Agenda

    3 april Inzamelen oud papier

   17 april Inzamelen oud papier



Zondag 21 maart  9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)    
 
 jaardienst Sraar Janssen,  
 Pièrre en Dien Wolters-Pouwels,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.     
 
Dinsdag 23 maart  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   

   

 

44ee  wweeeekk  vvaasstteennaaccttiiee  1155  mmaaaarrtt  
 

Door de covid-pandemie moest het Ewoi centrum, vaak de 
enige hoop voor de getroffen ouderen in Noordelijk Kenia, 
dicht. Toch blijft  de stichting Ewoi individueel hulp bieden, 
waar dit kan en met in achtneming van de 

gezondheidsvoorschriften.  Wij als MOV beseffen heel goed dat in Venray en haar kerkdorpen met name de 
ondernemingen en bedrijven het financieel erg moeilijk hebben door de lockdown. Gelukkig hebben wij een 
overheid die kan helpen en de ergste nood ledigt. De MOV wil over grenzen  heen blijven kijken.                      
De MOV ziet, hoort en leest dat een grote groep mensen in deze tijd geld sparen, omdat ze niet op vakantie 
mogen gaan, geen uitgaansgelegenheden kunnen bezoeken  etc.  Dat motiveert ons om zeker dit jaar voor           
de vastenactie te gaan.  
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Resultaten enquête OW!
Vijf weken geleden vroeg de dorpsraad en de werkgroep OW! wat u van het vernieuwde weekblad vindt. Op 
de enquête kwamen helaas maar 24 reacties, dat is minder dan 5% van de abonnees en dus nauwelijks 
representatief. Toch willen we graag laten weten wat de belangrijkste resultaten waren.

Positief, en liefst op papier
Om te beginnen: de meerderheid is positief. Bijna driekwart (71%) leest het OW! meer dan vroeger, 83% vind 
het een leuk blad, en eentje zelfs fantastisch. Bijna de helft ontvangt het OW! ook digitaal, maar van degenen 
die het alleen op papier ontvangen wil meer dan de helft (57%) dat graag zo houden. De wekelijkse frequentie 
vindt driekwart prima, hoewel een vijfde tweewekelijks een goed idee vindt.

Rubrieken
De populairste rubrieken zijn:

• Dé vrijwilliger
• Oh? Zit dat Oozo
• Ons kent ons 
• Door de lens van Joep
• Ald Aostrum (St. Historische Kring Oostrum)
• Import-Export 
• Recepten

Smaken verschillen
Er was ook gevraagd welke rubrieken niet werden gelezen, maar dat waren er veel minder. Het gold vooral 
voor Ons Oostrum (verhalen uit na-oorlogs Oostrum) en de puzzels. Het blijkt ook dat smaken duidelijk 
verschillen: Ald Aostrum en de recepten werden door sommigen juist niet gelezen, terwijl die bij anderen juist 
populair zijn.

Suggesties
Ideeën voor nieuwe rubrieken waren er ook. Een greep:

• Hart van Oostrum
• Een ‘doorgeef-pen’ met vriendenboekje-vragen 
• Een uitnodiging om mensen een stukje over een bepaald 

thema te laten schrijven
• Een rubriek waarin een bepaalde leeftijdsgroep centraal 

staat
• Een rubriek waarin je leest waar iemand in Oostrum mee 

bezig is uit een bepaalde straat
• Een soort Marktplaats: spullen gratis afhalen, ruilen of lenen
• Interviews met nieuwkomers in Oostrum

Zelf schrijven
Over eigen bijdragen is men terughoudender. Toch zijn er vijf personen die incidenteel wat willen schrijven, 
zoals een column, iemand in de spotlight zetten, recepten delen, of een verslag van een activiteit. En er was 
zowaar iemand bereid om een rubriek op zich te nemen!

De werkgroep is natuurlijk erg blij met bovenstaande toezeggingen, maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
Heb je zin om regelmatig of af en toe wat te doen voor het OW!, of zie je wat in een van de suggesties voor 
een nieuwe rubriek, neem dan contact op met de werkgroep (werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl).

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

PAASBRUNCH
PAASBRUNCH 

en een heerlijk

PAAS PAAS 

PROEVERIJMENU

PROEVERIJMENU

om thuis van te 

genieten

Geniet van een vrolijk Pasen met Asteria

Kijk op www.asteria.nl voor meer informatie of bel 
naar onze collega’s van de receptie via 0478-511466

Omdat we de potgrond per pallet bestellen is er van de laatste pallet nog 
een rest over. Wilt u nog bestellen dan kan dat totdat het restant op is!!!!

Per bank:

5 zakken, Herenpasweg 35
Contant:

Rest potgrond

eventueel 

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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Een DUOfiets voor Oostrum!  
Sinds de publicatie in het eindejaarsnummer van OW! heeft de werkgroep niet stilgezeten. We hebben al 

meerdere financiële bijdragen mogen ontvangen, en een aantal toezeggingen tot donatie. Er lopen nog een 

aantal aanvragen bij diverse fondsen. Denk hierbij aan het Rabofonds, het Oranjefonds en het ANWB-fonds. 

 

Nog een maand 

We hopen binnen een maand te kunnen melden dat de financiering rond is en dat we de fiets hebben besteld. 

Gezien de huidige coronamaatregelen krijgt de fiets ook een tussenscherm, zodat u ook kunt fietsen met iemand 

uit een ander huishouden.  

 

Gezocht: vrijwilligers 
Na onze eerdere oproep hebben we een aantal reacties ontvangen van mensen die graag mee willen gaan fietsen 

of een andere rol willen vervullen. Maar we willen die pool zo groot mogelijk maken. Om de fiets direct na 

levering in gebruik te kunnen nemen zijn we nog op zoek naar:  

• Begeleiders die meegaan op de fiets 

• Coördinatoren voor verhuur en uitleen 

Interesse? Stuur een email naar duofiets@dorpsraadoostrum.nl of spreek een van ons aan.  

 

Met vitale groet,  

Bert Linskens, Joop Bus, Annemarie Linskens, Jan-Willem Bruijsten 

 

RESTANT POTGROND

Omdat we de potgrond per pallet bestellen is er van de laatste pallet nog 
een rest over. Wilt u nog bestellen dan kan dat totdat het restant op is!!!!

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:
Doe uw bestelling (aantal zakken en adres) in een gesloten envelop en lever dit met het gepaste contante geld in op 

Buitenhof 19 te Oostrum

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

Rest potgrond

Zaterdag 20 maart van 09.00 -12.00u.            

verkoop eventueel restant zakken potgrond       

bij de papiercontainer.
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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
 

 

……..vaders 

Dochters

Papa, ik lijk steeds meer op jou

Papaoutai

Father & Friend
Father Figure

Papa was a rolling stone

Fallen

MMaazzzzeell  TToovv,,  
LLiLLongWWe21 
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……..vaders 
Die andere meest belangrijke persoon is degene die de navelstreng doorknipt en voor wie er in de  

jaren ’90 opvoedcursussen beschikbaar kwamen. Alsof je het uit de boeken kunt leren. Er is geen 

hechtere band, zo wordt gezegd, dan die van een vader met z’n dochter, daarover zingt ook Marco 

Borsato in Dochters. Voor alle meisjes geldt: een vader is de eerste persoon die je op handen zal dragen. 

Maar vaders en zonen…dat is heel andere koek. In die hoedanigheid is een vader een voorbeeldpersoon, 

iemand om tegen op te kijken en om over op te scheppen. ‘Mijn vader is de sterkste’ zal menige kleuter 

tegen een vriendje hebben gezegd. Vaders en zonen…ze stoeien, doen stoere dingen samen en hoe zeer 

ze ook op jonge leeftijd hun vader proberen te imiteren, in de pubertijd gaan ze zich er ongetwijfeld 

tegen af zetten. Stef Bos dacht aanvankelijk dat hij in veel opzichten niet op z’n vader leek maar 

gaandeweg kwam hij erachter dat de appel niet ver van de boom valt. Papa, ik lijk steeds meer op jou 

was zijn constatering. 

 

Het gemis van een vader kan groot zijn. Stromae zong hierover in Papaoutai wat een samensmelting is 

van het Franse Papa où t'es, ofwel Papa, waar ben je? Zijn vader werd in Rwanda vermoord. Alain Clark 

zong samen met z’n vader over hun relatie in Father & Friend, de titel zegt genoeg. George Michael’s 

Father Figure gaat niet zo zeer over een vader alswel over het gemis aan warmte, goedkeuring en 

geborgenheid. Een trip down memory lane levert de hit Papa was a rolling stone  van The Temptations 

op. Nee het gaat hier niet over Mick Jagger of Keith Richards maar over de afwezigheid van een vader. 

Waar hij z’n hoed neer legt…daar is z’n thuis. Het prachtige Fallen van het Deense Volbeat gaat over het 

afscheid wat onderweg is. En Vrienten’s vader kon maar moeilijk accepteren dat zoon Henny niet het 

door hem geplaveide pad volgde. Hij gaf ‘m allerlei adviezen mee: stel je netjes voor, eet zoals het hoort 

en zeg u (u u u ). Maar zoonlief volgde een zijweg, met z’n ogen dicht. 

 

Naast de ruige ritjes in de achtbaan, het sleutelen aan je eerste brommer en het begeleiden naar het 

altaar doet een hedendaagse vader alle dingen die een moeder ook doet. 

Voorlezen….troosten….kletsen… en de witte was van de bonte was scheiden….hij is allang niet meer de 

man die op zondag het vlees kwam snijden. Daarnaast rekken vaders de grenzen net wat verder op en 

hebben minder compassie wanneer dat tot huilbuien of andersoort verdriet leidt. Vaders moeten ook 

niet moederen.  

 

Dat een vader van grote invloed kan zijn blijkt wel uit diverse eretitels zoals burgervader, vader des 

vaderlands en de Heilige Vader. Maar paparazzi, een papagaai en Darth vader zijn van een heel andere 

orde en hebben niets te maken met papa’s, vaders, va’s of ouweheren.  

 

Liedjes over vaders zijn d’r in allerlei soorten en maten. En gelukkig zijn dat vooral heel veel mooie, 

dankbare songs. Vier de vaderliefde!!   

 

MMaazzzzeell  TToovv,,  
LLiLLongWWe21 
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Dat was het begin van een lange vriendschap.

En niet dat de fles nou leidend was in dit verhaal

maar heej het beestje moest een naam hebben.

Want hoe noem je nou je eigen vriendengroep als

je midden in het uitgaansleven zit? Jong, wild en

vol met plannen. Dan hoor je een liedje van Jan

Boezeroen terwijl je met een aantal Oostrumse

vrienden op een studentenkamer wat flessen

Limburgs gerstenat zit weg te harken en met zijn

allen mee begint te lallen…….de fles ….

Tot zover de ruige praat.

DE FLES

SINDS

1994

.....
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DE FLES SPEELDE EEN GROTE ROL

V R I E N D E N G R O E P
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De Fles: een keurige vriendengroep van

allemaal net Aostrums volk. We hadden ons

ondertussen ook best “de struik” kunnen

noemen. Allemaal diepgeworteld in het

Oostrumse, maar ondertussen ook een paar

scheuten in Venray, Helden en zelfs eentje in

het Haagje in Helmond. 

En zoals het met flessen gaat: soms ruil je er

eens eentje in voor een nieuwe, met een

frisse smaak. Sommige flessen gooi je weg,

andere worden weggegooid….

En soms, heel soms, raak je er eentje kwijt die

je nooit had willen verliezen. Desondanks

proosten we nog steeds ieder jaar op Mieke.

Allemaal deze verhalen, maken de Fles tot de groep die het nu nog steeds is. Hartstikke

gezellig, zeker als we allemaal weer samen zijn. Nou lopen we de deur niet plat bij elkaar,

maar er is al vaker gebleken dat als het nodig is, iedereen er voor elkaar is. Dat mag je dus

echte vriendschap noemen!! 

Tijdens de coronatijd het afgelopen jaar is gebleken dat online meetings niet aan ons zijn

besteed. Wij zijn het liefste live. Carnaval, kermis, oud en nieuw, en zeker ook het jaarlijkse

vriendenweekend zijn ieder jaar opnieuw hoogtepunten. Vriendenweekenden zijn vaste prik

feestweekenden. Maar dat is logisch zou Johan Cruijff zeggen.

' E L K  J A A R  B R E N G E N  W E

E E N  T O O S T  U I T  O P  M I E K E '

W I J

F U N C T I O N E R E N

H E T  B E S T  A L S

W E  E C H T  B I J

E L K A A R  K U N N E N

Z I J N
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Bericht van de directeur • P. 2

Management • P. 3

Groei van het bedrijf • P. 4

De beste werknemers • P. 5

Carnaval is toch wel ons kindje. Jarenlang hebben we aan de optochten meegedaan bij

de praalwagens. Altijd volle bak de strijd aan met de Karklungels en in Venray met de

Puttenweg. Prachtige wagens, gecombineerd met een hele goede act leverden vaak een

eerste plek op. Maar naarmate de jaren voorbij gingen verdwenen de wagens, maar de

liefde voor carnaval blijft. Ieder jaar opnieuw hele brainstormsessies over wat en welk pak

er het komend jaar gedragen gaat worden en ieder jaar worden we het uiteindelijk

helemaal eens!

Buiten de eerste plekken in de optochten, en ooit een, misschien wel doorgestoken kaart,

overwinning bij de liedjesmiddag hoef je ons niet te verwachten in de hoogste

klasseringen bij het beach-volleybaltoernooi. 

Al hebben we wel een echte powerman, een paar Alpe d’huzessers en fanatieke

wandelaars in ons midden. En er zijn er zelfs een paar die echt goed konden voetballen.

Ondertussen is onze vriendengroep flink gegroeid en natuurlijk zijn er kinderen

bijgekomen. 

We kunnen vast nog meer fantastische herinneringen delen, maar van de meeste wisten

we de volgende ochtend weinig meer van!

Laten we hopen dat we weer snel allemaal samen leuke dingen kunnen doen, want voor

dat je het weet gooi je weer een kostbaar jaar samen weg… en da’s sund of nie??

D
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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.

Zund
Betekenis: Zonde
Zund is goej bòtter án òw koont smaere
En aeges druuëg broeëd aete!

De Spreakbuūs
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STICHTING HISTORISCHE KRING OOSTRUM 

EN SPRALAND 

 

Beste lezers van het Oostrums Weekblad, 

De Historische Kring Oostrum en Spraland, beschikt over een groot assortiment aan foto’s van 

diverse personen, gebeurtenissen, onderwerpen en activiteiten die in Oostrum hebben 

plaatsgevonden. 

Het komt daarbij wel eens voor dat niet alle namen van personen op de foto bij ons bekend zijn. 

Mocht u, indien dit van toepassing is, (de onbekende) personen herkennen of informatie over de 

foto hebben dan verzoeken wij u die aan ons kenbaar te maken via ons e-mailadres 

historischekringoostrum@ziggo.nl.  

Ook kunt u voor uw informatie of vragen telefonisch contact opnemen met een van de volgende 

personen: Wim van Delft 06 28798505, Bert de Kleijn 0478-584700, Joos Linskens, 0478-583805 of 

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

waarvoor wij u erg dankbaar zijn. 

Indien u beschikt over oudere foto’s over Oostrum of van uw familie, of andere documenten en 

materialen die u met ons wilt delen, dan willen wij die graag ontvangen en/of digitaliseren voor ons 

archief en/of met uw toestemming plaatsen op Rooynet. Uiteraard krijgt u na het digitaliseren, 

desgewenst, uw materiaal terug en ontvangt indien u daar prijs op stelt een kopie van het 

gedigitaliseerde bestand. 

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

Spraland; collectie informatie. Daar treft u een groot aantal oude foto’s, films, documenten en 

geluidsfragmenten aan.   

     Foto 6 

Deze week een foto van de dorpsraad uit 1990. 16 leden sterk; een luxe ten opzichte van vele 

dorpsraden en wijkraden in de huidige tijd.  

Op de foto zien we zittend van links naar rechts: Jan Giesberts, Jan Raedts jr., Gerrie Achten-Geurts, 

Jan Janssen, Herman Bruggeman. Staand van links naar rechts: Toon van Soest, Rinus Paantjens, Thei 

Sweemers, Henk Vermeulen, Jan Peeters, Pastoor de Ceuster (geen lid), Jeu Derks, Thei Verheijen, 

Sjaak Schuurmans, Harrie Holtackers, Sies Liebrand en Jan van de Valk. 
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Uutslag Kleurwedstrijd, Poster ontwerpwedstrijd
en Âld Prinsen Speurtocht!

De Vastelaovend lit al wer efkes achter ós, mar gillie hed van ós nog de uutslag van een ántal 
aktiviteite te goēd! Beej vurbaat wille weej iederieën bedaanke die mit hed gedaon!

Poster ontwerpwedstrijd: Tess Broeren.
Tess wint een tegoedbon van Restaurant Bowling Venray.

Kleurwedstrijd: Janne Nagy.
Janne wint ok een tegoedbon van Restaurant Bowling Venray.

Âld Prinsen Speurtocht: Âld Prins John en zien gevolg.
Âld Prins John wint mit zien gevolg een tegoedbon van de Ketelfabriek.

Vur al ut speurwaerk en mojje taekeninge kriegt verder iederieën die án een van de wedstrijde mit hed gedaon                            
een tegoedbon van Cafetaria Ut Fort!
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TriNed ondersteunt DUOfiets initiatief Oostrum 
 
Beste inwoner van Oostrum, 
 
TriNed heeft een bijzondere actie samen met 
GlaswebVenray. Indien je voor 1 april 2021 een 
glasvezelabonnement afsluit bij TriNed dan 
doneren wij € 50,- aan het DUOfiets project voor 
Oostrum.  
Daarnaast krijg je de eerste 3 maanden 
gebruikersvergoeding (excl. Buiten bebouwde kom 
toeslag) gratis van GlaswebVenray t.w.v. € 98,55 én 
krijg je bij een nieuw abonnement 3 maanden gratis 
1.000 Mbps internet t.w.v. € 52.50. 
Meld je nu aan!! 
https://www.trined.nl/projecten/glaswebvenray/  
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Bestellen vóór 1 april, 
bel naar: 06-21 38 48 58

Afhalen kan op:
zaterdag 3 april,  

zondag 4 april 

of maandag 5 april, 

tussen 10.00 en 16.00 uur

✹ Verse aspergesoep

✹ Kippenragout

✹ Runderstoofvlees

✹ Rijkelijk belegde schaal 

met diverse k
aassoorten en vleesw

aren, vis, b
rood-

assortiment, gevulde eieren
, tonijnsalade en meer!

€ 19,50 per persoon

✹ Extra optie: Dessertproeverij

€ 5,50 per persoon

Monseigneur Hanssenstraat 45 Oostrum - www.allemanscafe.nl

ONTDEK ALLEMANS en Geniet met 

      het hele gezin van een uitgebreid      het hele gezin van een uitgebreid

Paasbuffet
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