
 

49e JAARGANG  -  WEEK 14  -  8 april 2021 

- Een Oh zit dat OOZO met pit 

- Column over de kleine dingen  

- Een verlaat paasrecept 

 

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  17 April 09.00 - 12.00

                (Elke Zaterdag met een oneven weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                                LOCATIE: PARKEERPLAATS

                            ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

  Agenda

 17 april Inzamelen oud papier

 1 mei  Inzamelen oud papier

 15 mei Inzamelen oud papier

 29 mei Inzamelen oud papier
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Zondag 11 april 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)   
 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  
 
Dinsdag 13 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        

                 
                 

“wisseling van de wacht”….. 
 

Na jaren van trouwe dienst hebben de kantine beheerders Hans en Veronique Holtackers aangegeven                        

te stoppen met deze functie bij SV Oostrum. Ze gaan zich vol overgave storten op hun nieuwe uitdaging,                        

het uitbaten van “Allemans café-bistro-terras”.  
 

Namens het bestuur van SV Oostrum spreken we onze dank uit voor de toegewijde manier waarop ze onze 

kantine jarenlang gerund hebben. Door hun inzet, gastvrijheid en beleving werd de kantine een 

ontmoetingsplek voor alle leden van SV Oostrum en hun tegenstanders. We zeggen dan ook nogmaals 

bedankt en wensen jullie alle succes toe met jullie nieuwe, prachtige zaak!  
 

Daar waar mensen vertrekken staan vaak nieuwe mensen op en dat is ook nu het geval.  
 

Als bestuur zijn we verheugd te kunnen melden dat we ook een nieuwe kantinebeheerder hebben gevonden 

in de persoon van Paul Mertens. Paul zal op zijn eigen wijze invulling geven aan de taak van kantinebeheerder 

en zoekt hiervoor nog ondersteuning van mensen die geregeld een helpende hand willen uitsteken in de 

kantine van SV Oostrum op de Spar.  
 

Mocht je hier zelf zin in hebben, mensen kennen die hiervoor geschikt zijn of aanvullende vragen hebben kun 

je deze richten aan Paul middels email: kantinesvooostrum@gmail.com (inderdaad met 3  O’s).  
 

Paul alvast bedankt voor het aangaan van deze mooie functie en alle succes gewenst! 

 

Bestuur SV Oostrum 
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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.
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KLEINE DINGEN EN ANDERE KLEINIGHEDEN 
Column 

__________________________________________________________________________ 

Een tijd geleden sprak ik een kennis. We hadden elkaar lang niet gezien 
en er was veel om bij te praten. Na de begroeting en de uitwisseling van 
de opvattingen over het weer, kwamen we na verloop van tijd te spreken 
over van alles en nog wat. Onder andere over kleine dingen in het 
dagelijkse leven. Kleine dingen, die zo klein en bescheiden zijn, dat ze 
nauwelijks opvallen, maar die tegelijkertijd toch heel belangrijk kunnen 
zijn. Omdat ze er toe doen, omdat ze het verschil kunnen maken!  

De kennis noemde een paar voorbeelden om duidelijk te maken wat hij bedoelde. Zo had hij 
het over dat kleine knopje bij de voordeur, de voordeurbel, waarmee je aanbelt bij iemand 
waar je op bezoek wilt gaan. 
“Stel je voor dat dat knopje kapot is, dan kun je niet aanbellen. Dat is lastig”, sprak hij.  
“En zeg nou zelf, wat is zo’n klein belknopje?” voegde hij er aan toe.  
Hij noemde ook het lusje van een jas. Als dat lusje kapot is, dan kun je je jas niet aan de 
kapstok hangen. Ook lastig. En opnieuw: “Zeg nou zelf, wat is nou zo’n klein lusje?” 
Ik gaf hem gelijk en constateerde voor mijzelf dat hij erg praktisch was ingesteld. 

Later kwam ik over die uitspraken aan het nadenken. En gaandeweg kreeg ik steeds meer de 
overtuiging, dat hij toch minstens een klein beetje gelijk had. Ook ik kon zomaar enkele 
voorbeelden noemen van kleine dingen, die er toe doen. Die het verschil maken! 

Zoals bijv. in de ruimtevaart, waar deskundigen en specialisten in die immens grote ruimte 
werken met superkleine getallen en eenheden. Het gaat dan bijv. om een honderdste 
millimeter of een honderdste dit of dat. Verandering van zo’n superkleine eenheid, al dan niet 
bewust in gang gezet, kan de aanzet zijn tot een geweldig grote koerswijziging.  

Of zoals bij de Olympische Spelen, enkele jaren geleden, waar bij het schaatsen 
drieduizendste (!) van een seconde het verschil maakte tussen goud en zilver. De vraag hoe 
weinig dat is, kun je niet eens fatsoenlijk beantwoorden. Want drieduizendste van een 
seconde, dat is niks en dan nog minder! Maar het was voor die schaatser wel het verschil 
tussen goud en zilver! Allebei prima resultaten overigens, maar toch! 

Of zoals bij een klein berichtje op de sociale media, dat niks voorstelt. Maar dat uiteindelijk 
toch het gesprek van de dag kan worden, en zelfs het hele land in beroering kan brengen! 

Zomaar enkele voorbeelden van kleine dingen die er toe doen. Die het verschil maken. Goud 
of zilver, geslaagd of mislukt, goed of slecht enz. Kleine dingen die, als het er op aan komt, in 
werkelijkheid vaak veel belangrijker zijn, dan ze lijken te zijn. En er zijn heel veel voorbeelden 
te bedenken van kleine dingen die er toe doen!  

Als dat zo is, dan kan het dus eigenlijk niet anders dan dat dit ook geldt in onze samenleving. 
En daarom is het belangrijk dat we ons realiseren, dat we met kleine dingen in positieve zin 
heel veel kunnen betekenen voor een ander. Zeker in de moeilijke tijd waarin we nu leven. 
Zoals een hand (als het weer mag), een schouderklopje, een steuntje in de rug of een 
telefoontje op een beroerd moment! Het zijn maar kleinigheden, maar ze kunnen echt verschil 
maken, ze doen er echt toe. En ze zijn vaak veel belangrijker dan ze lijken te zijn!  

En zeg nou zelf, wat is zo’n klein gebaar: een hand (als het weer mag), een schouderklopje, 
een steuntje in de rug of een telefoontje op een beroerd moment? Kleinigheden zijn het, toch?  

Jos Nellen 
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voor jezelf

E E N  K A D O

Danny Broeren is gediplomeerd diëtiste en leefstijlcoach.
 

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

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

Alleen op die manier kunnen we werken aan 

een leven in balans."  

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

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

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

BRENG JE LEVEN IN BALANS

VOEDING

BEWEGING

Danny Broeren I 06-12 76 09 53

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

GELUK
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STEEN IN HET WATER EFFECT Ik loop een eindje mee met 

Anne Sophie en Margriet. Zij zijn bezig met hun wekelijks rond(je) afval rapen, 

afval opruimen, afval opruimen, dat door anderen achteloos en/of bewust is 

weggegooid. Veelal in de berm van de wegen. Of het een rondje of grote ronde 

is, is afhankelijk van de hoeveelheid afval, die ze aantreffen. Of van de omvang 

van het afval. Zo betekent de vondst van een reismand, waar je een kat mee 

naar het asiel brengt, een (vroegtijdig) einde van het rondje of de beoogde 

ronde. ‘Mensen gooien de gekste dingen, zo niet alles zomaar weg, in de berm, 

in het bos, op een zandweg, bij de visvijver, je kunt het zo gek niet bedenken’, 

delen Anne Sophie en Margriet in vertrouwen met mij. ‘Wat een betekenisvol 

werk, mooi voorbeeld van vrijwillig bijdragen aan een ‘schone’ leefomgeving, ik zet mijn hoed diep voor jullie af’. We 

filosoferen effe verder over het effect van hun actie(s). In de bandbreedte van ‘het genereert een voorbeeldfunctie, 

mogelijk gaan meer mensen vrijwillig afval opruimen tot het effect ‘aan de voorkant’, mensen gooien voortaan minder, 

liefst geen afval meer weg’. Als we verder reflecteren komen we op termen als ‘mindset, retuning van de mindset, 

brainwave, resetten van ons mentaal model tot de steen in het water effect’. We houden het op dit laatste en gaan uit 

elkaar met de afspraak ‘ik schrijf er een gedicht over’. 

in de berm van het verlaten landweggetje 

sta ik stil 

ik hoor mezelf mompelen ‘zie ik dit goed’ 

loop nog een stukje verder de berm in 

kijk nog eens, wrijf mijn ogen uit en kijk nog eens 

Margriet staat inmiddels naast me  

ze fluistert in mijn oor  

nee Anne Sophie, je droomt niet 

ik zie het ook  

we zien het niet alleen, we horen het ook  

 

alsof de wind ons aanmoedigt 

we bewegen op het ritme van de muziek 

als door een onzichtbare hand ondersteund 

dansen we in de berm van het landweggetje 

over het landweggetje 

achteloos zwaaien de laag vliegende zwaluwen 

als door een fee betoverd dansen ze met ons mee 

de zon lacht en schijnt anders dan anders  

het is een zeldzaam geniet tafereel  

de chauffeur van de tractor stapt uit en sluit aan  

in onze dans van de verwondering 

‘we nemen dit niet mee’ 

terwijl ze verder lopen  

speelt de muziek uit de oude transistor radio  

dansend en met een glimlach 

veranderen ze het landweggetje in het ‘schoonste’ landweggetje  

van Europa en de wereld 

aan de horizon dansen Carola en Greet  

de mede toppers van onze gewaardeerde opruimploeg                    © Hay Freriks  
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PIT VOOR JOUW ADMINISTRATIE 

Na haar studie Accountancy en Fiscale Economie, gewerkt te hebben als controller voor het bedrijfsleven en 

overheid én als docent voor de Hogeschool, begon Astrid van der Maden (37) in 2012 als zelfstandig ondernemer. 

Haar bedrijf "PIT voor jouw administratie" bestaat sinds 2019. Het is een jong en modern administratie- en 

coachingskantoor dat wordt gerund door 3 vakvrouwen. In 2012 is "PIT voor jouw administratie"uitgeroepen tot 

starter van het tweede kwartaal en in 2020 werd Astrid genomineerd voor de Venrayse Ondernemersprijzen. Met 

recht is zij daar trots op! Astrid vertelt verder.  

"Ik woon met mijn vriend Mark in Venray. Samen hebben we 4 kinderen (2 van Mark, 2 van mij). Thuis is het dus 

vaak een drukke bedoening! Hond Joep gaat iedere dag mee naar kantoor om daar de klanten enthousiast te 

ontvangen! In 2020 heb ik mijn NLP master behaald om ook op het gebied van coaching meer te kunnen betekenen 

voor mijn klanten.  

Tessa (24) studeerde nog toen zij bij wijze van bijbaantje voor mij is komen werken. En ze is niet meer weggegaan. 

Tessa heeft accountancy gestudeerd en volgt nu de opleiding NLP. Annemiek (34) werkt sinds oktober 2020 bij PIT. 

Hiervoor heeft Annemiek 2 jaar bij een accountantskantoor gewerkt, nadat ze jarenlang als filiaalleider van diverse 

winkels heeft gewerkt.  

Bij ons kun je terecht voor het uitbesteden van administratie en boekhouding. Dergelijke administratiekantoren, 

daar zijn er natuurlijk meer van. Waar PIT zich echt mee onderscheidt is coaching. Dit is opgedeeld in 2 

categorieën: administratiecoaching en ondernemerscoaching. Administratiecoaching ziet op ondernemers te 

helpen hun administratie en al wat daarbij komt kijken begrijpelijk te maken: uitleggen hoe het werkt, wat alles 

betekent en hoe de administratie gebruikt kan worden als stuurinstrument voor de onderneming. Bij het 

ondernemerscoaching gaan we een stap verder en kijken we hoe we de ondernemer meer uit zichzelf en daarmee 

meer uit de onderneming kan halen. We hebben diverse tools die we hiervoor kunnen inzetten. 
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Onze klanten zijn voornamelijk de wat kleinere ondernemers, tot circa 20 personeelsleden. De focus ligt niet op 

een specifieke branche, juist de diversiteit aan klanten is erg interessant. Ook krijgen we opdrachten vanuit de 

overheid. Dat zijn weer heel ander soort werkzaamheden. Erg leuk deze variatie! We werken veel vanuit ons 

kantoor in Venray. Steeds meer administraties worden online aangeleverd, maar er zijn ook klanten die hun 

klappers brengen. Ook werken we op locatie bij de klant zelf. Dat is met name nodig als de klant een omvangrijke 

administratie heeft die niet (volledig) online is. Veel geschiedt dus online maar we proberen wel zoveel mogelijk 

persoonlijk contact te houden met de klant. Zo bespreken we ieder jaar de jaarcijfers en kunnen klanten zo vaak als 

ze willen bellen met vragen. Dat is bij de prijs inbegrepen. Afhankelijk van het gekozen pakket worden er meer 

periodieke contactmomenten ingepland.  

In coronatijd is het werk enorm toegenomen aangezien alle ondernemers extra zorg en steun nodig hebben. Het is 

echt flink aanpoten voor ons. Wij werken met all-in tarieven en dit is dus allemaal service naar onze klanten toe.  

In ons werk maken we veel leuke, mooie en bijzondere dingen mee. Doordat we een informele en persoonlijke 

band opbouwen met de klanten, hebben we hele mooie, diepgaande gesprekken met klanten. Ik houd de klant 

regelmatig een spiegel voor en probeer iemands drive op tafel te krijgen. Het is echt gaaf om te zien als een 

ondernemer na zo’n gesprek besluit een andere koers te varen en dat het ook nog eens goed uitpakt. Ik vind het 

fantastisch om mensen te motiveren, om het beste uit zichzelf én hun bedrijf naar boven te brengen.  

Toen ik in 2012 voor mezelf begon, woonde ik in Oostrum. Ik ben toen vrij snel lid geworden van de Oozo en voelde 

me daar ook echt thuis. Het is een leuke club ondernemers. Ik ben daarna ook penningmeester geworden, erg leuk 

om te doen. Toen ik verhuisde naar Venray wilde ik graag bij de Oozo blijven en dat was geen probleem. Omdat het 

steeds moeilijker werd het penningmeesterschap te combineren met mijn andere bezigheden ben ik daarmee 

gestopt. Maar achter de schermen help ik nog een beetje met de boekhouding.  

Wat de toekomst betreft, door het online werken zijn we met onze diensten niet gebonden aan de regio Venray. Ik 

wil graag onze regio uitbreiden en op die manier verder groeien. En meer investeren in het ontwikkelen van onze 

coachingsvaardigheden. Zo kunnen we veel meer betekenen voor ondernemers dan alleen het op orde brengen 

van administratie en belastingaangiftes."    
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TAKE AWAY bij AsteriaTAKE AWAY bij Asteria

Diverse 

lekkere gerechten 

verkrijgbaar, welke 

je direct mee 

kan nemen.

Kijk op www.asteria.nl voor meer informatie
Bestellen kan eenvoudig via info@asteria.nl of 0478-511 466

Fysiotherapie

Wij zijn gespecialiseerd in:

• Manueel therapie

• Sportfysiotherapie 

• Geriatriefysiotherapie

• Oncologie

• Oedeemtherapie (lymfedrainage)

• McKenzie therapie

•  Hoofdpijnbehandeling 

Watson Headache® 

Approach

• Handtherapie

• Neurologie / NDT

• Parkinson

• COPD

• Kinesiotaping

• Claudicatio Intermittens   

(etalagebenen)

Bel of mail gerust om 

een afspraak te plannen

Mgr. Hanssenstraat 20 

5807 BD Oostrum

0478 855 925

info@vita-compleet.nl

www.vita-compleet.nlClaudicatio Intermittens   

Bel of mail gerust om 

een afspraak te plannen

Mgr. Hanssenstraat 20 

5807 BD Oostrum

info@vita-compleet.nl

www.vita-compleet.nl

O N D E R D E E L  V A N  V I T A  C O M P L E E T

Jongens en meiden, jong en oud,

Ben je nieuwsgierig naar wat korfballen bij SV United / SVOC´01 inhoud?                                                                                  
Kom kennis maken met korfbal en de gezellige verenigingen

Ben je 5 jaar of ouder? Dan word je bij deze uitgenodigd om een balletje mee te komen gooien.                                                 
Je mag mee komen trainen met de kids van je eigen leeftijdsgroep.

Voor de allerkleinsten (3 tot 5 jaar) organiseren we op 

allerlei leuke spelletjes en kun je mee komen doen met de kids van de kangoeroeclub. 
Helaas mogen je mama en/of papa vanwege alle maatregelen nog niet mee om ook een kijkje te komen nemen.                      

Maar dat mag de pret niet drukken. Lekker sporten met leeftijdsgenootjes is altijd leuk!                                                                
Dus trek sportkleding en sportschoenen aan en kom lekker mee doen.                                                                                                          

We zien je graag op sportpark ‘de Meulebèèk’ in Wanssum of op sportpark ‘de Heesakker’ in Oirlo.

                                    
Stuur een berichtje naar Karin Jacobs 06-30724547 

We nemen contact met je papa of mama op en leggen uit hoe alles werkt.
Lijkt het je, voor of na deze trainingen, wel leuk om bij de club te komen. ZEKER DOEN!!!

Opgeven kun je via de website www.svunited.nl of www.svoc01.nl en hier vind je ook meer informatie over onze clubs!
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PROMOTRAININGEN   KORFBAL 

Jongens en meiden, jong en oud,

Ben je nieuwsgierig naar wat korfballen bij SV United / SVOC´01 inhoud?                                                                                  
Kom kennis maken met korfbal en de gezellige verenigingen

SV United en SVOC’01

KOM JE MEEDOEN?

Ben je 5 jaar of ouder? Dan word je bij deze uitgenodigd om een balletje mee te komen gooien.                                                 
Je mag mee komen trainen met de kids van je eigen leeftijdsgroep.

Voor de allerkleinsten (3 tot 5 jaar) organiseren we op 
10 en 24 april en op 8 en 22 mei 

allerlei leuke spelletjes en kun je mee komen doen met de kids van de kangoeroeclub. 
Helaas mogen je mama en/of papa vanwege alle maatregelen nog niet mee om ook een kijkje te komen nemen.                      

Maar dat mag de pret niet drukken. Lekker sporten met leeftijdsgenootjes is altijd leuk!                                                                
Dus trek sportkleding en sportschoenen aan en kom lekker mee doen.                                                                                                          

We zien je graag op sportpark ‘de Meulebèèk’ in Wanssum of op sportpark ‘de Heesakker’ in Oirlo.

Opgeven voor de promotrainingen en de kangoeroeclub voor niet leden is dit keer wel nodig.                                     
Stuur een berichtje naar Karin Jacobs 06-30724547 

We nemen contact met je papa of mama op en leggen uit hoe alles werkt.
Lijkt het je, voor of na deze trainingen, wel leuk om bij de club te komen. ZEKER DOEN!!!

Opgeven kun je via de website www.svunited.nl of www.svoc01.nl en hier vind je ook meer informatie over onze clubs!

 

 

                                                                                                            

 

Openingstijden : Ma t/m Vrijdag 9.00 uur-18.00 uur                       Adres :  Matthiasstraat 11 

              Zaterdag : 9.00 uur – 17.00 uur        5811AN  Castenray 

                            www.aspergeboerderij-friesen.nl              Tel: 0478-571364 Gsm: 06-53651456 
 

Wij zijn weer geopend vrijdag 9 april!     Tot die tijd kunt u asperges halen uit onze verkoopautomaat. 

 

 

 

Heerlijke asperges, vers van eigen land! 

Ook geschild. 

Wij verkopen ook verse aspergesoep    

en aanverwante producten. 
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*3 maanden gratis glasvezel plus aantrekkelijke acties van onze providers 
bij aanmelden vóór 1 mei 2021. Uw voordeel gaat in op het moment dat 
uw abonnement wordt geactiveerd.

Kijk voor voorwaarden, aanmelden en acties providers op glaswebvenray.nu Maakt het mogelĳk

Profiteer nu van razendsnel internet
om de lockdown door te komen

Nu   
maanden
gratis*

LOCKDOWN ACTIE
VERLENGD TOT 1 MEI 2021!
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   Historische Kring Oostrum en Spraland  

  Op Rooynet 
 

 

Maanden geleden hebben wij als Historische Kring Oostrum en Spraland de hulp ingeroepen van May 

Volleberg,  Rooynet Venray, om samen de handen ineen te slaan om een nieuw digitaal archief voor 

Oostrum te maken. Er waren meer dan 50.000 bestanden in ons bezit die in een eenvoudig terug te 

vinden systeem moesten komen.  

Na vele uren digitaliseren, sorteren en rubriceren is het eindelijk zo ver. We hebben nu een compleet 

digitaal archief, waarin foto's, geluidsbestanden en documenten zijn gesorteerd en bewaard worden voor 

het nageslacht. Het nieuwe archief bestaat uit maar liefst  ruim 15.000 mooie bestanden en neemt 104 

GB in beslag. De indeling bestaat uit 29 verschillende hoofdonderdelen, zoals bedrijfsleven; boerderijen; 

bruiloften; dorpsgezichten; families; verenigingen en nog zo veel meer. 

Er is een selectie gemaakt voor plaatsing op Rooynet. Momenteel staan er 1203 foto's en 64 documenten 

op RooyNet. De nieuwe collectie is compleet doorzoekbaar en wereldwijd voor iedereen toegankelijk. 

Henk Janssen, een van onze leden, bezocht menig Oostrums gezin om beschrijvingen van de foto's te 

realiseren. Niet zelden kwam hij weer met nieuwe foto's terug die weer aan het archief konden worden 

toegevoegd. Joos Linskens, ook lid van onze kring had de eindcontrole over de beschrijvingen. De echte 

puntjes op de i kwamen uit de Oostrumse bevolking zelf. Zodra er weer enkele tientallen foto's waren ge-

upload op Rooynet, kwamen de reacties aan de achterkant van de website van RooyNet binnen. Deze 

werden kritisch besproken en waar nodig aangepast of aangevuld.  

 

Antwoord op de vraag of het historisch archief 

van Oostrum nu klaar is, is NEE. Er zijn nog 

foto's onbeschreven en we hebben het idee om 

in Oostrum enkele middagen, vooral voor 

ouderen van te organiseren om zo ook de 

laatste foto's te kunnen ontsluiten. Om dit te 

concretiseren, zullen de perikelen rondom 

COVID-19 voorbij moeten zijn. 

Wij als historische kring roepen de mensen op 

om in de kasten of op zolder op zoek te gaan 

naar erfgoed. Historische Kring Oostrum en 

Spraland wil graag oude fotoalbums of 

documenten lenen om ze te digitaliseren. Ze 

zijn bereid het materiaal bij de mensen thuis op 

te halen en weer netjes terug te brengen. De 

mensen die hun kostbare foto's gedigitaliseerd 

willen hebben, kunnen contact opnemen met 

historischekringoostrum@ziggo.nl  

Een van de oudste foto's van het digitale archief 

van Oostrum treft u hier aan. 

Het gezin van Gerard en Mieke Verheijen - 

Peeters in Oostrum rond 1890. V.l.n.r. zoon 

Willem / Helm, Gerard Verheijen, dochter Mina en moeder Mieke Verheijen - Peeters. 
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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    

 

EI-NESTJES VOOR HET PAASONTBIJT 
 
Ingrediënten (voor 4 personen) 

4 eieren 
8 plakken ontbijtspek 
2 bosuitjes 
50 gram kastanje- of witte champignons 
2 plakken achterham of schouderham 
75 ml melk 
75 gram geraspte kaas 
4 muffinvormpjes 
Peper en zout 
Verse of gedroogde bieslook 
  
Bereiding 

• Verwarm de oven voor op 180 graden en vet de muffinvormpjes in. 
• Snij de champignons, bosui en ham in kleine stukjes.  
• Bekleed de randen iedere muffinvorm met 2 plakken ontbijtspek. 
• Klop de eieren met de melk los en voeg peper, zout en fijngesneden bieslook toe. 
• Voeg de helft van de geraspte kaas, de champignons, 3/4e van de bosui en ham toe en 

meng goed door. 
• Vul de muffinvormpjes met het eimengsel en bestrooi met de overgebleven geraspte 

kaas. 
• Zet ze 20 minuten in de oven, totdat het ei gestold is. 
• Laat de ei-nestjes een paar minuten afkoelen buiten de oven en haal ze uit de vormpjes. 
• Verdeel er de overgebleven bosui over. 

  
Variatietip 

Gebruik in plaats van ontbijtspek parmaham en voor de vulling gedroogde tomaatjes, rode ui, 
geitenkaas en Italiaanse kruiden voor een mediterrane twist 
 

 
 

 
 
 
 

15



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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