
 

49e JAARGANG  -  WEEK 12  -  25 maart 2021 

- De vrijwilliger, Abby Vollenberg 

- Door de lens van Joep 

- Geef de pen door 

 

Met deze week: 

En nog veel meer! 



  

   Zaterdag  3 April 09.00 - 12.00
                (Elke Zaterdag met een oneven weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

  Agenda

 3 april            Inzamelen oud papier

 17 april Inzamelen oud papier



 

 

5e week vastenactie 22 maart 
 
De MOV Venray en haar kerkdorpen is dit jaar op en top 
gemotiveerd om van de vastenactie een succes te maken.                

De vastentijd is een tijd van minderen en delen. We vertrouwen erop dat veel van onze inwoners  deze 
instelling delen en van harte een gift willen doen aan  het project Ewoi in  het district Turkana in Kenia.  
De Goede Doelen actie is door de omstandigheden dit jaar waarschijnlijk pas in 
september en valt ver buiten de vastentijd. De nood in Kenia is nu en daarom vragen 
wij U nu Uw gift over te maken op bankgiro NL21 INGB 0003000046 t.n.v. Vastenactie 
met vermelding ‘project ewoi’,  of met uw mobieltje of tablet de onderstaande QR 
code  te scannen en Uw gift te deponeren in de digitale collectebus van de MOV. 
 

Palmzondag 28 maart  9.30 uur: Palmpasenviering, waarin de aanstaande communicanten    
                zich zullen voorstellen. (Palmpasenstokken) 
 Ook zegening en uitreiking van de palmtakjes. (Pastoor)    
 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.     
 
Dinsdag 30 maart  9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel.   
 
Witte Donderdag 1 april  9.00 uur: heilige mis (Pastoor) 
 
Goede Vrijdag 2 april    15.00 uur: Kruiswegoefening (Pastoor) 
 
Paaszaterdag 3 april    18.00 uur: Paaswake (Pastoor) (orgelspel) 
 
Paaszondag 4 april 9.30 uur: Paashoogmis (Pastoor) (orgelspel) 
 
Paasmaandag 5 april 11.00 uur: heilige mis (Pastoor) (orgelspel) 
 
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    

   

  



  

OONNDDEERR  DDEE  AAPPPPEELLBBOOOOMM  
 
 
 

Ik kwam thuis, het was 
een uur of acht en zeldzaam 

zacht voor de tijd van het jaar, 
de tuinbank stond klaar 

onder de appelboom 
 

ik ging zitten en ik zat 
te kijken hoe de buurman 

in zijn tuin nog aan het spitten 
was, de nacht kwam uit de aarde 
een blauwer wordend licht hing 

in de appelboom 
 

toen werd het langzaam weer te mooi 
om waar te zijn, de dingen 

van de dag verdwenen voor de geur 
van hooi, er lag weer speelgoed 

in het gras en ver weg in het huis 
lachten de kinderen in het bad 

tot waar ik zat, tot 
onder de appelboom 

 
en later hoorde ik de vleugels 

van ganzen in de hemel 
hoorde ik hoe stil en leeg 
het aan het worden was 

 
gelukkig kwam er iemand naast mij 

zitten, om precies te zijn jij 
was het die naast mij kwam 

onder de appelboom, zeldzaam 
zacht en dichtbij 
voor onze leeftijd. 
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PALMZONDAG 2021  
 

IJverig zaten enkele dames afgelopen dinsdag in de sacristie kleine 

palmbosjes te maken voor Palmzondag.  In het souterrain van de kerk 

dronken de mannen een lekker kopje koffie om dan weer vlug aan de slag 

te gaan en te schoffelen op het kerkhof en rond de kerk.  

 

 

 

Op zo’n dinsdagochtend is het gezellig druk in de kerk en vandaag,  

donderdag 25 maart als het Oostrumse Weekblad bij jullie wordt 

bezorgd, zijn de kinderen achter in de kerk bezig om hun 

Palmpasenkruis op te tuigen met kleurrijk crêpepapier.   

 

Zo’n opgetuigd Palmpasen getuigt van de blijdschap van ons geloof,                 

dat ondanks al het kwaad het goede altijd zal winnen,                                                    

dat de liefde het laatste woord heeft en zal hebben.  

 

Het kruisbeeld, of beter gezegd HIJ die op Goede Vrijdag aan de 

schandpaal van het kruis hing, getuigt van die liefde door de duisternis 

van alle ongerechtigheid heen dat de liefde sterker is dan haat en 

afgunst. Het komt allemaal weer goed.  

 

Velen zingen over die liefde als 

drijfveer van het geluk zoals Adele                

en vele anderen in onze tijd, maar op Goede Vrijdag is het God zelf die ons in Jezus 

bevestigt op onze weg van liefdevolle zorg voor elkaar en die een hele belangrijke weg 

van de liefde niet alleen leert, maar ook baant: de vergeving, de barmhartigheid,                  

de goddelijke handreiking voor de hele mensheid.  

 

De broodhaan op de Palmpasen staat symbool voor alle mensen die zich door de 

liefde van de Heer laten raken en bereid zijn als ze een fout maken sorry te zeggen. 

Drie keer had Petrus gezegd dat hij Jezus niet kent: bij de derde keer kraait de haan en 

denkt Petrus aan de woorden die Jezus net tegen hem had gezegd:  

“Voordat de haan kraait zul je drie keer zeggen dat je mij niet kent.”  
 

De haan staat hier symbool voor ons geweten dat ons oproept tot inkeer te komen als we hebben nagelaten het goede 

te doen. Het geweten immers roept ons op om goed te zijn, voor elkaar te zorgen, maar het geweten spoort ons ook 

aan sorry te zeggen.  

 

Onlangs vertelde een moeder van een communicant mij: mijn dochter moet naar haar kamer als ze stout is geweest en 

als ze naar beneden komt moet ze minimaal twee woorden zeggen: “Sorry, mam!” of “Sorry pap.” 

 

Ontroerend als je hoort hoe ouders in onze tijd de boodschap van Jezus in het leven van alledag een plekje weten te 

geven: bij velen misschien niet bewust denkend aan de Zoon van God, maar het is het zichtbaar laten worden van het 

rijk der hemelen dat Jezus ook in deze tijd in harten van mensen weet te stichten.    

 

Ik wens U allen een zalig Pasen, 
 

Jullie pastoor  
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DANKBETUIGING

Langs deze weg willen wij iedereen 

bedanken voor alle overweldigende 

belangstelling, de vele mooie bloemen, 

kaarten, persoonlijke brieven en de 

steun die wij mochten ontvangen na 

het plotseling overlijden van

Truus van Rattingen-JanssenTruus van Rattingen-Janssen

Het is hartverwarmend om te voelen 

dat Truus door zovelen werd gekend en 

gewaardeerd. Dit geeft ons steun en 

kracht om verder te gaan.

Martien van Rattingen

Marloes en Arnoud, Liv, Fenna

Familie Janssen

Familie van Rattingen
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Online openbare vergadering 18 maart
Voor de Teams-vergadering van de Dorpsraad Oostrum hadden
zich, afgezien van het bestuur, 20 deelnemers aangemeld.
Uiteindelijk hebben met 26 personen vergaderd, inclusief bestuur
en pers. Van de ‘proefsessie’ op woensdagavond heeft slechts één
persoon gebruik gemaakt, waarschijnlijk zijn de meeste
dorpsgenoten inmiddels gewend aan virtuele bijeenkomsten. Het
afgelopen jaar waren er drie bestuurswisselingen. Derk Ederveen
nam in maart het secretariaat over van Coert Voesten, Jan-Willem
Bruijsten nam de voorzittershamer over van Bas Künen, en begin dit jaar nam Henk Wijnen de penningen over
van Michel Verstappen. Michel blijft wel bestuurslid, maar zal zich met andere onderwerpen bezighouden.

Vervolgens werd het financieel jaarverslag gepresenteerd. Omdat er vanwege corona minder activiteiten zijn 
georganiseerd, waren er ook fors minder aanvragen voor bijdragen uit het leefbaarheidsfonds. We hebben 
2020 dan ook met een overschot van 3.500 euro afgesloten. Dat hebben we deels ingezet om de hoge kosten 
van het full-color huis-aan-huisnummer van het OW! te dekken, en deels toegevoegd aan de financiële 
reserve. De renovatie van het Dorpsplein, waarvoor we nog steeds een reservering hebben, was uitgesteld 
vanwege de vernieuwing van de riolering van de Mgr Hanssenstraat. Omdat er nog geen zicht is op een 
planning daarvan, gaan we vragen of beide projecten toch los van elkaar kunnen worden uitgevoerd.

Daarna volgde een overzicht van activiteiten. Er zijn veel projecten gestart die ons dorp de komende jaren een
ander aanzien gaan geven. Allereerst natuurlijk het Dorpsplein, en de woningbouw in Oostrum Oost die nu 
toch eindelijk van de grond lijkt te komen. De herinrichting van de N270, maar ook de Oostverbinding tussen 
de Henri Dunantstraat en de Stationsweg, die verkeer langs het station zal verminderen, terwijl de 
stationsomgeving zelf wordt omgevormd tot ‘shared space’. Maar de meeste vragen werden gesteld over 
projecten buiten de dorpskern: de activiteiten bij de Sparrendreef en (Witte) Vennenweg, de plannen met 
Paschalis, hoe zit het met de Oostrumsche Heide, en vooral: komen die windmolens er, en waarom (niet).

Tot zover een korte impressie van de avond. De uitgebreide notulen van de vergadering worden besproken 
tijdens de volgende openbare vergadering, die gepland staat op 21 oktober.

Virtueel hoog bezoek
Op donderdagavond 15 april komt de nieuwe burgemeester, Luc Winants, virtueel op 
bezoek bij de Dorpsraad Oostrum. Het was de bedoeling om al eerder persoonlijk 
kennis te maken, maar dat is uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. Omdat 
versoepelingen ver weg lijken hebben we nu toch besloten om online af te spreken. De
Dorpsraad zal de burgemeester een overzicht geven van wat er allemaal speelt in ons 
dorp, we zullen zijn vragen beantwoorden, en natuurlijk hebben we zelf ook een paar 
vragen aan hem. Mocht u een vraag hebben, geef dat dan aan ons door. Misschien 
dat we kans zien om uw vraag te stellen in de anderhalf uur die beschikbaar is.

Inloopavond april uitgesteld tot 15 juli
Om het makkelijker te maken om tussentijds mee te praten, kregen we het voorstel om inloopavonden te 
houden. Vanwege de verwachte verlenging van de coronamaatregelen moeten we de eerste proef van de 
inloopavond uitstellen tot donderdag 15 juli, voorafgaand aan de vergadering tussen 19:30 en 20:00.

Themavergadering mei uitgesteld
Vanwege de coronamaatregelen hebben we besloten om deze avond uit te stellen. De oorspronkelijke avond 
was gepland op 13 oktober 2020, en vervolgens uitgesteld tot 20 mei 2021. Zodra duidelijk is wanneer we de 
themavergadering kunnen houden, laten we het weten.

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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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

Maakt het mogelĳk

Kies voor
stabiel
internet

Zorgeloos zien hoe Max de race 
zonder haperingen uitrĳdt?

DUO-FIETS OOSTRUM IS ONDERWEG! 

De financiering van de Oostrumse DUO-fiets is dusdanig 
gevorderd dat we de bestelling hebben kunnen plaatsen. 
Dat is fantastisch nieuws! In afwachting van de levering van 
de fiets gaan we voortvarend aan de slag met een aantal 
organisatorische zaken zoals het zoeken naar een geschikte 
stallingsplaats en de realisatie daarvan.                                    

Daarnaast kan de DUO-fiets alleen in gebruik genomen 
worden als we beschikken over een groep vrijwilligers die 
met gasten op pad gaan. De DUO-fiets is corona-proof.  
Heb je interesse om als vrijwilliger een fietstocht te gaan 
maken dan zijn wij op zoek naar jou!                                                             

Meld je aan via emailadres: duofiets@dorpsraadoostrum.nl.  

Wil je graag wat meer informatie, dan kun je ook contact opnemen met Bert Linskens via 
telefoonnummer 06-29581181. Gewoon doen en bezorg minder mobiele dorpsbewoners 
enkele fantastische uren per fiets in onze mooie omgeving.  
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DE LENTE KOMT  Tip: digitaal in kleur veel mooier

Voor echte winterfoto’s was ik al in mijn archief geweest en trof deze tulpen aan. Ik had deze bloemetjes buitengezet op 12 

maart 2013. Niet in maart maar in december van datzelfde jaar maakte ik de foto van deze paddenstoelen. Ze stonden 

achter op het st. Annaterrein wat daar nu helemaal is omgeploegd. In maart 2018 vroor het ook behoorlijk zoals te zien is 

aan de ijsberg die door het vijverfonteintje ontstond.

Enkele dagen later maakte ik de foto van een stuk ijs dat ik in tegenlicht fotografeerde.                                                                          

Al lang hadden de Friezen de hoop opgegeven dat de tocht der tochten nog ooit gereden zou worden maar begin Februari 

van dit jaar werd vorst in dubbele cijfers aangekondigd. IJsmeesters werden hyper, schaatsen werden uit het vet gehaald en 

geslepen. Maar corona maakte een einde aan die koorts. Geen Elfstedentocht. Wel een week lang echt winter wat te zien is 

op de foto van het fietspad langs de mgr. Hanssenstraat en van de fiets bij het station. 

 

10



 

 

 

De winter was kort en heftig. Lente laat zich niet stoppen. In februari fladdert de citroenvlinder al rond. Die kan misschien al 

wat eten vinden bij de helleborus, die gewoon al in januari in bloei kan staan. Op 25 februari hing een hommel al te 

overnachten aan de narcissen die ik buiten had gezet vanwege hun mottenballengeur. Die geur had zelfs al een 

kolibrivlinder aangetrokken! Deze was zo snel dat ik er geen foto van kon maken. Heb wel melding gedaan bij 

waarneming.nl.  

 

  

 

Vroegbloeier in maart is ook de magnolia. Zo hier en daar zie je bomen of struiken vol in bloei staan; een prachtig gezicht. 

Jammer genoeg is dat vaak maar van korte duur; één nachtvorstje en alle bloemenblaadjes liggen op de grond. De krokus is 

wel een van de bekendste vroegbloeiers. Met de sleedoorn sluit ik deze keer af. Is veel te vinden in de maasheggen die 

hierdoor op plekken helemaal wit worden gekleurd. 
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Geboren in de Meierij van het Brabantse ‘s-Hertogenbosch, opgegroeid tussen het bronsgroen eikenhout van de Venrayse wijk 

Landweert en inmiddels al weer 14 jaar geleden verhuisd naar de dorpse warmte van het Karklingelland. Dat is zo ongeveer de 

weg die de vrijwilliger van deze week in haar leven heeft afgelegd. 

Omdat ze niet ‘vreemd’ het dorp binnen kwam, was de integratie zo geregeld en was actief worden binnen de Oostrumse 

verenigingen helemaal geen noodzaak. Maar dat ze vrijwilligerswerk zou gaan doen, dat stond eigenlijk wel al vast. Want van 

thuis uit was dat iets heel gewoons, iets dat er bij hoorde. Dus toen er aan haar werd getrokken vanuit enkele verenigingen was 

ze al heel snel enthousiast en dus staat ze vandaag centraal in deze rubriek, de secretaris van de Carnavalsvereniging: Abbey 

Vollenberg. 

 

En al is de CV nu de vereniging die de meeste van haar vrijwilligers-tijd vraagt, was dat niet de eerste club waarvoor ze zich in 

Oostrum inzette. Nadat ze samen met Paul haar intrek had genomen in hun huis aan De Horik, was het eerst de SVO die trok. In 

eerste instantie als spelend lid, lekker sporten met vriendinnen. Maar later als trainster en bestuurslid van de afdeling Korfbal, 

in een tijd waarin korfbal in Oostrum het lastig had en het moelijk was om voldoende meiden, trainers en leiders voor de 

verschillende teams op de been te krijgen. 

In de paar jaar als bestuurslid is ze daarom ook veel bezig geweest met het zoeken naar samenwerkingsverbanden met andere 

verenigingen. Dit om in ieder geval de dames die wel verder wilden spelen een gezamenlijke plek te bieden hun hobby uit te 

oefefen. Maar toen bleek dat het moeilijk was een oplossing te vinden die voor de meerderheid passend was, en de teams 

inmiddels zo waren uitgedund dat zelfstandig doorgaan niet meer mogelijk was, moest het besluit worden genomen de afdeling 

Korfbal op te heffen. Speelsters zochten vervolgens hun eigen weg en de 

bestuursfunctie die Abbey vervulde viel weg. 

 

Toen kwam er dus ruimte voor iets anders en de timing van voorzitter Sjoerd 

was in 2017 dan ook prima toen hij Abbey vroeg als nieuwe secretaris van de 

Karklingels. Secretaris van de CV, wat notuleren en postzaken doen binnen een 

échte mannenclub. Zo werd de taak ongeveer voorgesteld. 

En waar dat tweede nog altijd erg kloppend is, daar is het takenpakket wel iets 

breder dan enkel deze twee activiteiten. Als lid van het dagelijks bestuur 

meedenken over hoe een gek seizoen als het afgelopen jaar te draaien 

bijvoorbeeld. En hoe iedereen toch enigszins te blijven motiveren om iets te 

organiseren binnen steeds weer wisselende regels. Maar ook hoe de vereniging financieel gezond te houden in een jaar met 

weinig inkomsten, maar met vaste lasten die doorlopen. 

Als jaarlijks terugkerende taak is het maken van de 400+ lidmaatschapsbewijzen natuurlijk een hoogtepunt in de bestede uren. 

En ondertussen is ook het versturen van geboorte-felicitaties bijna een wekelijks iets. Maar juist dat soort taken, daar voelt 

Abbey zich prettig bij. Op de achtergrond zaken regelen, proberen al die kerels wat te sturen tijdens een vergadering, en 

ondertussen bijdragen aan een vereniging die probeert iets voor de inwoners van het dorp te organiseren. 

Voor de komende jaren ziet Abbey in ieder geval nog genoeg uitdaging. Zowel in de verjonging die is ingezet binnen de CV, als 

in het toekomstbestendig maken van de activiteiten en het zoeken naar nauwere samenwerking met bijvoorbeeld de 

jeugdcommissie. En dat het 6 x 11 jubileum in 2023 op de planning staat, is natuurlijk een mooi vooruitzicht. 

Want dat ze als secretaris de vrijheid heeft om naast haar taken hier en daar de leuke activiteiten mee te pikken, dat is voor 

haar als carnavalsvierder natuurlijk prachtig. En ja, dan zou het af en toe best wel leuk zijn als er een andere dame met haar 

optrekt in die mannenwereld. Dus lijkt je dat wat, meld je dan bij iemand met een ‘steek’ op zijn kop.... of natuurlijk bij Abbey! 

 
Bent of kent u een vrijwilliger die goed in deze rubriek past? Schrijf naar werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 13



Hallo ik ben Giel Joosten.

Ik zit in groep 8 en schrijf nu “geef de pen door”. Ik ga het hebben over het thuiswerken 
tijdens de lockdown. Ik vond het thuiswerk leuk want ik was in een half uur klaar met 
sommige opdrachten.

De meester zet altijd dertig minuten rekenen, maar ik ben altijd in een kwartier klaar. 
Daarna maak ik nog extra opdrachten. 

Ik speel altijd rocket league of fortnite als ik klaar ben met school werk. Ik heb een 
broertje die zit bij mij in de klas. Ik speel met vrienden buiten op het fort. Dan doen we 
altijd partijtje of kampioentje. Dat is iets met voetballen. Dat vind ik erg leuk om te 
doen. 

Mijn lievelingseten is friet en pizza. We zitten nu in tweetallen in de klas vanwege de 
corona-maatregelen. Dat is best wel fijn want ik zit bij mijn vriend. We mogen helaas
niet met andere kinderen uit de klas nu samenwerken. 

Ik geef de pen door aan:  Pleun Schut

 

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/  

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.
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Daarna maak ik nog extra opdrachten. 

Ik speel altijd rocket league of fortnite als ik klaar ben met school werk. Ik heb een 
broertje die zit bij mij in de klas. Ik speel met vrienden buiten op het fort. Dan doen we 
altijd partijtje of kampioentje. Dat is iets met voetballen. Dat vind ik erg leuk om te 
doen. 

Mijn lievelingseten is friet en pizza. We zitten nu in tweetallen in de klas vanwege de 
corona-maatregelen. Dat is best wel fijn want ik zit bij mijn vriend. We mogen helaas
niet met andere kinderen uit de klas nu samenwerken. 

Ik geef de pen door aan:  Pleun Schut

 

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/  

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.
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☆ Openingstijden Pasen ☆ 
 

Zondag 4 April (1ste paasdag) zijn we gesloten 

 

Maandag 5 April (2de paasdag) zijn we weer geopend vanaf 16.00uur-20.00uur voor afhaal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen iedereen fijne paasdagen. 
 
 

* Openingstijden April * 
 

Ook in april zijn we 7 dagen per week geopend van 16.00-20.00 uur voor het afhalen van eten, ijsjes etc. 
 

Team Cafetaria 't Fort 
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Paasspeurtocht 
 

Het voorjaar komt eraan, en Pasen staat alweer voor de deur.                                                               

Dit jaar heeft het bestuur van ZijActief met de paashaas afgesproken dat hij ook 

eieren in Oostrum verstopt. 

Waar? 

In heel Oostrum zijn er (papieren) eieren verstopt achter de ramen van twintig 

adressen. Welke adressen? Tja, het heet niet voor niets speurtocht…  

Op die eieren staat een letter of letterteken afgebeeld.                                                                             

Met die letters kun je een woord maken. 

Wanneer? 

De eieren zijn vanaf maandag 29 maart tot en met vrijdag 2 april zichtbaar.                           

Zoeken hoeft dus niet in één keer, je hebt vijf dagen de tijd om het woord te vinden.  

Wie? 

Natuurlijk zijn de eieren zichtbaar voor alle inwoners van Oostrum.                                                  

Ga met je partner,  de kinderen, je buurvrouw of vriendin lekker aan de wandel                   

en verken Oostrum.                  (Denk aan de coronamaatregelen!) 

 

Voor leden van ZijActief is er een extra spelelement: maak met het gevonden woord 

een zin, spreuk, wens, gedicht, verwerk het in een tekening of leef je op een andere 

creatieve manier uit. Lever dat in bij Lilian van der Burgt, Ghunenbeek 23, 

lilianvanderburgt@gmail.com                                                                                                                        

We maken er een mooie collage van die tijdens de 

jaarvergadering wordt getoond. 

Vrolijk Pasen allemaal!  
 

Ben je nieuwgierig geworden naar de activiteiten 

van ZijActief en wil je meer informatie?                             

Stuur dan een mailtje naar secr.zijactiefoostrum@hotmail.com  

☆ ☆
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ook in april zijn we 7 dagen per week geopend van 16.00-20.00 uur voor het afhalen van eten, ijsjes etc. 
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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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