
 

49e JAARGANG  -  WEEK 13  -  1 april 2021 

- Ostrum, mien dörpke, wat ziede riek 

- Een foto uit de oude doos 

- De spraekbuus 

 

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

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

 3 april 09.00u. Inzamelen oud papier

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

 Agenda

 17 april Inzamelen oud papier
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Paaszaterdag 3 april 18.00 uur: Paaswake (Pastoor) (orgelspel) 
 
Paaszondag 4 april 9.30 uur: Paashoogmis (Pastoor) (orgelspel)   
 
 voor het geluk en welzijn van de parochie Oostrum,  
 Thei van Kessel en Karin Hendriks-van Kessel, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  
 
Paasmaandag 5 april 11.00 uur: heilige mis (Pastoor) (orgelspel)  
 
Dinsdag 6 april  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   

      

  

 

 

66ee  wweeeekk  vvaasstteennaaccttiiee  2299  mmaaaarrtt  
 
De MOV-groep heeft het volste vertrouwen dat er weer een 
mooi bedrag bijeen wordt gebracht voor het hulpproject                         
van 2021,   

Laat het helpen van mensen in hun nood erg belangrijk zijn in ons leven.  
In deze laatste week van de vasten, de Goede Week, kan iedereen meedoen door                                                     
overmaking van een gift naar rekening NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Vastenactie,                                                                            
onder vermelding van ’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.   
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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/  

lekstieën
Betekenis: Liksteen

Bìj ’t paerd ien de wej hing âltied enne 
lekstieën án d’n draod.

De Spreakbuūs
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Wie zijn er eigenlijk actief voor de dorpsraad, en wat doen ze daar? 
Deze maand: Jan Raedts.

Jan is getrouwd met Ine. Samen wonen ze al ruim 25 jaar aan de 
Stationsweg, met uitzicht op het spoor, met hun drie kinderen: Britt, 
Pim en Steef. Hij is een rasechte Oostrummer. “Ik ben geboren in 1967 
aan de Watermolenstraat. Die ging toen nog over in een zandpad! De 
boerderij van Camps was de laatste woning tot aan de watermolen.”

Wat zijn je hobby's? “Het voetballen ligt op dit moment een beetje stil, 
maar normaal ben ik leider en vlaggenist van het tweede elftal van SV 
Oostrum. Daarnaast help ik op dinsdagavond mee met de 
keeperstrainingen bij de voetbalclub. Verder probeer ik op 
maandagavond mijn conditie op peil te houden door wat te fitnessen, 
en ga ik op donderdagavond met een aantal mannen ‘rustig’ 
badmintonnen in de gymzaal in Oostrum.”

Wat doe je in het dagelijks leven? “Ik ben toezichthouder technische installaties bij de gemeente Venray. Ik 
doe het beheer en de coördinatie van de ondergrondse infrastructuur. Dat wil zeggen dat ik alle vergunningen 
moet verlenen voor het leggen van kabels en leidingen in de openbare ruimte, dus de gemeentegrond.”

Sinds wanneer ben je actief voor de dorpsraad, en waarom ben je er toen aan begonnen? “Een aantal jaren 
geleden gooide de gemeente Venray het systeem van coördinatoren voor de dorps- en wijkraden op de schop. 
Daarvoor in de plaats kwamen gebied-contactpersonen voor ieder dorp en iedere wijk, en binnen de 
gemeente werden daar vrijwilligers voor gevraagd. Ik zag een mogelijkheid om als een schakel te fungeren 
dus mijn werk en mijn dorp, dus ik heb me aangemeld.”

Waar houd je je voor de dorpsraad mee bezig? “Ik neem deel aan de vergaderingen van de dorpsraad. Als er 
vragen zijn voor de gemeente, dan zorg ik ervoor dat die bij de juiste personen terechtkomen. Met mijn lijntjes 
binnen de gemeente weet ik precies wie welke vragen het beste kan beantwoorden. En als dat handig is 
koppel ik de antwoorden ook meteen weer terug. Het werkt twee kanten op: de dorpsraad krijgt snel antwoord, 
en de gemeente weet beter wat er leeft.”

Waar ben je het meest trots op? “Trots is misschien niet het juiste woord, maar ik ben blij dat ik er op deze 
manier aan kan bijdragen dat het leefbaar, leuk en gezellig blijft in ons dorp.”

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

Kom nou ’s kijken, riep de haan, 
kom allemaal ’s naast me staan! 

 
Kijk nou eens wat er is gebeurd: 
hier ligt een ei, dat is gekleurd! 

 
Heb jij dat ei gelegd, Cato? 

Hoe komt dat zo? 
 

Het ging vanzelf, zei de kip Cato, 
of wacht ’s even… het ging zó: 

 
ik zat hier op dat ei te wachten 

en toen kreeg ik een paasgedachte. 
 

Ik keek heel dromerig naar buiten 
en hoep! een ei met roze ruiten 

 
en blauwe bloempjes op de schaal. 

Is het niet beeldig allemaal? 
 

Foei, zei de haan, wat wuft en slecht! 
Wie heeft er ooit zo’n ei gelegd! 

 
Een kippen - ei is altijd wit 

en niet zo kakelbont als dit. 
 

Juist! riepen alle kippen kwaad. 
Een paasgedachte! Inderdaad! 

 
Je hoort niet meer bij ons, ga weg! 

Ga ergens anders aan de leg. 
 

Ga liever naar een andere buurt! 
En kip Cato werd weggestuurd. 

 

Daar liep ze, eenzaam over ’t veld, 
verlaten en teleurgesteld, 

 
en na een lange, lange reis 

kwam ze bij ’t Koninklijk Paleis. 
 

En op de Koninklijke Stoep 
stond kip Catootje stil, en hoep, 

 
ze lei een ei met allemaal 

gekleurde haasjes op de schaal. 
 

De koning, die voor ’t venster zat, 
en die nog niet ontbeten had, 

 
Liet kip Catootje binnenkomen 
en zij werd teder opgenomen. 

 
Zij kreeg een Koninklijke Worm 
en iedereen vond haar enorm. 

 
Ze werd tot Hof-leghorn benoemd. 

En nu is kip Cato beroemd. 
 

Zij heeft een fraaie ridderorde. 
Zij eet ‘t graan van gouden borden, 

 
En zij zit ’s morgens aan ’t ontbijt 

op schoot van Zijne Majesteit, 
 

en legt daar voor de koningszoontjes 
een ei met beeldige patroontjes. 
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ZACHT GEGAARDE KALFSWANG  € 15,-

met aardappeltjes uit de oven

PASTA VIS € 15,-

met scampi en zalm

PADDESTOELEN TRUFFEL RISOTTO € 14,50

(vegetarisch)

SCHNITZEL MET FRIET € 12,50

met champignonroomsaus en salade

HAMBURGER ALLAHANS € 8,50

met sla, tomaat, komkommer, 

ui, ei, spek, augurk en friet

MAALTIJDSALADE RUNDERCARPACCIO  € 12,50

met rucola, parmezaanse kaas 

en truffelmayonaise

MAALTIJDSALADE KROKANTE KIP € 12,50

met spek, ananas en champignons
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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  E L K E  F A S E  V A N  J E  L E V E N

“Is ons huis nog betaalbaar, als een van ons komt te overlijden?”

“Ik heb mijn droomhuis gevonden! En nu?”        “Heb ik spaargeld nodig bij het kopen van een huis?”

In ieder geval hypotheekadvies
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STICHTING HISTORISCHE KRING OOSTRUM EN 

SPRALAND 

 

Beste lezers van het Oostrums Weekblad, 

 

Wij, als Historische Kring, beschikken over een groot assortiment 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 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 

digitaal archief en/of met uw toestemming plaatsen op Rooynet. Uiteraard krijgt u desgewenst uw 

materiaal terug en ontvangt indien u daar prijs op stelt het gedigitaliseerd 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 7 
Deze week een foto van de kinderen van Herman en Coba Verheijen. Zij woonden destijds op het 

adres van Broekhuizenstraat 40 te Oostrum. Herman en Coba  trouwden op 15 mei 1931. Herman 

overleed op 20 maart 1993 en Coba op 5 juni 1979. 

Op de foto uit 1943 zien we voor hun woonhuis v.l.n.r. Tonnie, Lien, Tiny, Annie en  Herman met 

Toon op de arm.  
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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
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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.

Grasfalt 
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Zandgronden hebben snel last van winderosie. Dit verschijnsel treedt vooral op als 

droge grond bewerkt wordt. Een aantal jaren geleden was dit goed zichtbaar en 

werden tonnen zand richting het pad langs onze spoorlijn geblazen. De droge spoorgraaf kwam vol te liggen met hopen 

zand van de naastgelegen akkers. Daarmee veranderde helaas de begroeiing in die droge graaf van een vegetatie van 

een heel schrale arme bodem naar een vegetatie van een vermeste bodem. Hier en daar is nog wat van die arme 

vegetatie zichtbaar. Dit had niet alleen effect op de planten maar ook op de insectenwereld. Die verschraalde en de 

zeldzamere soorten maakten plaats voor algemenere soorten. Het was eigenlijk een ongeluk waarvan de agrariërs zich 

waarschijnlijk niet eens bewust waren.  

De esgronden langs het spoor ten noorden van Oostrum zijn vanaf de middeleeuwen (500- 1500 na Chr.) vruchtbaar 

gemaakt door bemesting uit de potstallen. Die mest bestond uit dieren uitwerpselen aangevuld met stro en vooral 

heideplaggen. Per jaar groeide de dikte van de vruchtbare laag met 1 tot 2 mm. Nu zijn die vruchtbare lagen 1,50 tot 2 

meter dik. Al decennia komt er geen ruige mest meer op maar kunstmest en vooral mest uit de gierkelders. Hierdoor is 

de structuur en samenhang uit de grond verdwenen. De laatste jaren zien we weer wat ruige mest ingebracht worden. 

Dat is ook hard nodig. Echter deze laatste jaren zien we op de Oostrumse velden vooral de teelt van graszoden.  

Behalve dat alle zandwegen volledig aan gort worden gereden (bijvoorbeeld 

het zandpad ten westen van de spoorlijn, waar nu zelfs bordjes staan met 

onbegaanbare weg) worden die velden ontdaan van alle leven.                               

Alleen het gras mag er groeien het zijn groene woestijnen waar geen plaats 

is voor vogels of insecten. Grasfalt wordt het genoemd.                                                    

Maar het ergste is misschien nog wel dat de vruchtbare laag die zo 

moeizaam gecreëerd is in zo’n 700 jaar, 

door de inspanningen van onze 

voorouders, in enkele jaren 

weggegraven wordt en verdwijnt in de 

zoden van de grasboeren.  

Het is bekend dat met de oogst van 

sierteeltgewassen, wortelgewassen en 

bieten tot 3 ton grond per hectare per 

jaar kan verdwijnen.  

Dit is natuurlijk een schijntje met wat afgestoken wordt met de oogst van de 

grasrollen. Als dit drie jaar achter elkaar gebeurt, zoals in Oostrum, verdwijnt er al 

snel 20 cm grond vlakdekkend van onze velden. Er wordt in 3 jaar  zoveel grond 

afgevoerd waar onze voorouders meer dan 100 jaar over gedaan hebben om het 

handmatig op te brengen. Ik heb geen idee hoeveel tonnen vruchtbare grond zo al 

is verdwenen. Het is vreemd dat er zich blijkbaar niemand druk om maakt dat dit 

gebeurt. Misschien realiseert men het zich niet dat daarmee een stuk historie van 

ons mooie dorp wordt uitgewist.  

Ik vraag mij af of we het afgraven van onze vruchtbare grond kunnen stoppen. Misschien is dit iets voor onze dorpsraad. 

Maar het kan ook zijn dat men zegt ‘wat boeit dat nou’, maak je niet druk. Toen ik hier 40 jaar geleden kwam wonen 

was de lucht boven de velden vol met het gezang van leeuweriken. In de spoorgraaf woonden tapuiten en vlogen 

massaal hooibeestjes en er zaten levendbarende hagedissen. Nu is dat er allemaal niet meer.                                                          

Ik ben niet tegen graszoden, maar niet op onze historische esgronden.  

Joof Teeuwen 
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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    

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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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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