
 

49e JAARGANG  -  WEEK 18  -  6 mei 2021 

- Âlde wievensoep 

- Oh? Zit dat OOZO met In2Sound 

- Een hobby tot lering en vermaak 

 

 

 

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  15 Mei 09.00 - 12.00

                (Elke Zaterdag met een oneven weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                                LOCATIE: PARKEERPLAATS

                            ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

  Agenda

 15 mei Inzamelen oud papier

 29 mei Inzamelen oud papier

 
 

 
 
 
 
 

Het mooiste cadeau dat je kunt geven is je tijd. 
Het mooie wat je terug krijgt is voldoening en verdieping. 

 
Spreekt deze tekst je aan? Word dan (zorg)vrijwilliger bij ons. 

Je hebt geen zorgachtergrond nodig;                                                                                                                    
wij hebben zelf een goede voorbereidingscursus. 

 
Bel of mail voor vrijblijvende informatie, of meld je aan. 
www.hospicezenit.nl,  ☎ 0478 551430 of 0478-551434 

Hoenderstraat 95e 5801 CJ Venray 
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Zondag 9 mei 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)   
 
 voor het geluk en welzijn van alle moeders vanwege Moederdag,  
 Hanny Steenkamer-Hoogenes, 
 Jo Hoex-Clephas,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  
 
Dinsdag 11 mei  9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel.  
 
Hemelvaartsdag 13 mei   9.30 uur: heilige mis 
 
Zondag 16 mei 10.00 uur: MARIAVIERING 
 
NB: Voor een gebed en het opsteken van een kaars bij Maria, O.L. Vrouw van Oostrum 
        Behoudenis der Kranken, is ook tijdens deze Coronacrisis de Mariakapel in Oostrum                    
        zoals gebruikelijk elke dag open van 09.00-17.00 uur!           
 

Zie ook de website van de parochie Oostrum: www.parochieoostrum.nl    
 

Tel.nr. van pastoor B. Clemens, Hoenderstraat 16, 5855 AH Well, is 0478-501202.      
 

In verband met tijdige publicatie in het OW en Peel en Maas dient u   
misintenties e.d. vrijdags vóór 08.00 uur op te geven bij vicevoorzitter   
Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  0478-584031, josdebeer47@gmail.com   
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MOEDERDAG (9 mei) en MARIAVIERING (16 mei) 
 

Alle moeders van Oostrum:                                                                                  

Proficiat met jullie Moederdag a.s. zondag, 9 mei. 
 

Dank voor jullie liefde, zorg, geborgenheid, dank voor jullie geduld                                               

en barmhartigheid, dank voor jullie trouw en doorzettingsvermogen.                                      

 

Dank voor zo veel geluk dat jullie ons, de kinderen hebben geschonken. 

 

Dank ook aan alle overleden moeders daarboven in de hemel, dank ook aan onze hemelse moeder Maria,                                   

de we een week later, op zondag 16 mei a.s. bijzonder willen bedanken voor alle hulp die zij ons door haar 

wonderdadig beeldje in Oostrum schenkt.  

 
 

Voor die gelegenheid zal het heilig beeldje heel eerbiedig van de mooie troon                                                        

van onze dankbaarheid gehaald worden en vooraan in de kerk staan.  

 

Uiteraard is iedereen welkom, ook kinderen  die zich daarvoor 

bij Liedy Janssen mogen opgeven. 

 

Gods Zegen voor alle moeders, op voorspraak van de                                                                                            

“gezegende onder de vrouwen,” de heilige Maria. 
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Wie zijn er eigenlijk actief voor de dorpsraad, en wat doen ze daar? Deze 
maand: Martine Bruinink.

Martine is geen lid van de dorpsraad, maar wel een onmisbare schakel tussen 
ons dorp en de gemeente. Hoe is ze in Venray terechtgekomen? 
“Oorspronkelijk kom ik uit Apeldoorn. Zeven jaar geleden ben ik in Limburg 
komen wonen, in Venlo. Na mijn studie Bestuurskunde was een 
overheidsorganisatie een logische keuze. Ik ben eerst gaan werken bij de 
buurgemeente Horst aan de Maas. Sinds begin 2019 werk ik bij de gemeente 
Venray. Een superleuke gemeente om voor en in te werken, en tegenwoordig 
zijn de ambtenaren niet meer zo suf ;-)” 

Wat zijn je hobby's? “Voordat corona ons leven overnam hadden Marco en ik 
een mooie hobby: reizen, andere culturen bekijken, foto's maken. Met ons 
kleine dochtertje van anderhalf jaar leek het ons een nieuwe uitdaging om met 
z'n drietjes de wereld te ontdekken. Maar dat is helaas tot op heden niet gelukt, 
door corona… Verder doe ik aan power yoga en houd ik van lekker eten en 
koken voor vrienden. Quality time met mijn dochtertje is ook belangrijk. 
Tegenwoordig is dat voor haar vooral liedjes zingen en dansen, dus drie keer 
raden wat ik doe op de moeder-dochter-vrijdag.”

Martine is gebiedscoördinator, wat houdt dat in? “Ik ben bij de gemeente het aanspreekpunt voor bewoners, 
collega's en partners in een bepaald gebied, voor alle collectieve vragen die vanuit het betreffende gebied 
komen. Voor Oostrum werk ik samen met Jan Raedts, jullie contactpersoon die standaard aansluit bij de 
vergaderingen van de dorpsraad. Hij stond vorige maand in deze rubriek.”

Houd je je nog met andere dingen bezig voor Oostrum? “Vanuit mijn functie is het voor mij eigenlijk handig om 
op de hoogte te zijn van alles wat in Oostrum bijzonder is en even extra aandacht vraagt. Daarom probeer ik 
bijvoorbeeld ook bij de openbare vergaderingen van de dorpsraad te zijn. Nu die online gehouden worden is 
dat een stuk makkelijker. Maar natuurlijk schakel ik ook veel met Jan Raedts om van alle ins en outs op de 
hoogte te blijven, en waar nodig ook rechtstreeks met bestuursleden. Zo kan ik mijn rol richting collega-
ambtenaren en het bestuur het beste oppakken. En in de praktijk help ik ook graag mooie initiatieven een 
stapje verder!”

Wat zou je graag nog willen realiseren in Oostrum? “Het zou toch prachtig zijn als Paschalis een mooie 
bestemming krijgt, met het initiatief dat er nu ligt voor een kleinschalige woongemeenschap.”

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

 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele 
gelukwensen en bloemen die wij mochten ontvangen                  
bij gelegenheid van ons 60 jarig huwelijk. 

Thei & Mie Verheijen 

Kinderen en kleinkinderen. 
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Tijd voor pitsstop:
Bandenwissel!
Laat nu uw winterbanden vervangen door 
zomerbanden. Daarmee voorkomt u onnodige 
slijtage en rijdt u duurzamer. Duik de pits in bij 
Peters-Iveton en u bent snel weer veilig op weg.

Maak een afspraak: Bel 0478 542211

Peters-Iveton in Ysselsteyn is al 
meer dan 25 jaar hét bedrijf waar 
particuliere en zakelijke klanten uit 
de regio Venray hun auto en camper 
kopen en laten onderhouden. Nieuwe 
en gebruikte. Bekijk op de website het 
actuele aanbod! 

Wij zijn aangesloten
bij BOVAG en zijn
een gecertificeerd
BOSCH Service
Center. Dus... 
gegarandeerd
vakmanschap en 
topkwaliteit!

Wij doen alles voor uw auto. Agrobaan 7 Ysselsteyn    Peters-iveton.nl
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EEN HOBBY TOT LERING EN VERMAAK 
Column 

Het is belangrijk dat een mens een hobby heeft! Omdat een  
hobby ontspanning en plezier brengt. Bovendien kan een  
hobby op verschillende manieren ook erg leerzaam zijn en zo   
bijdragen aan de ontwikkeling van een mens. Misschien zou 
het daarom goed zijn als aan ‘de hobby’ aandacht geschonken 
zou worden in de basisopleidingen. Zodat iedereen kan leren om 
een hobby te hebben. Omdat het zo belangrijk is! 

Het is bijna 52 jaar geleden dat de eerste mens op de maan stapte. Het was de Amerikaan Neil 
Armstrong die in de nacht van 20 op 21 juli 1969, terwijl hij met één voet op de maan stond, 
sprak van ‘een reuzenstap voor de mensheid’. Velen zullen zich dat nog herinneren! 

Ik vond het meer dan indrukwekkend, wat daar boven op die maan gebeurde. Het was bijna 
niet te bevatten, dat een mens buiten de aarde voet aan de grond zette. Daarom besloot ik de 
kranten van die julidagen in 1969 te bewaren, voor later. Omdat het zo’n unieke, historische en 
bijzondere gebeurtenis was!  

Dat was het begin van een hobby kranten en krantenknipsels. Ik begon een verzameling van 
kranten met bijzondere gebeurtenissen op te bouwen. Maar ik merkte al gauw dat wel erg veel 
bijzondere gebeurtenissen zich aandienden. Zoals o.a. in 1972 de aanslag tijdens de 
Olympische Spelen in München, in 1974 de verloren WK-finale van Oranje tegen de Manschaft, 
en in 1975 het gijzelingsdrama in Wijster bij Beilen in Drenthe enz. Maar ook mooie 
sportevenementen, extreme weersituaties, natuurrampen enz. Zo kwamen er steeds meer 
‘bijzondere’ gebeurtenissen. Het gevolg was dat ik ook steeds meer kranten ging bewaren. De 
verzameling groeide en groeide. Ik nam mij voor om die verzameling later te ordenen en in te 
plakken in klappers. Want het zou een unieke verzameling worden met een schat aan 
informatie en herinneringen. Tenminste, dat was de bedoeling!  

Maar toen kwam de computer! Ik ging me realiseren dat de informatiewaarde van mijn 
verzameling in rap tempo terug liep naar nul. Want wat zou de waarde van die verzameling zijn, 
als je diezelfde informatie zonder moeite, heel snel en heel compleet, op het scherm van de  
computer kunt binnen halen?  
Mijn eerste les was: alleen vandaag is vandaag, morgen kan alles weer anders zijn!  

Daarna kwam de volgende ontdekking. Ik kwam er achter dat, afgezien van die maanlanding,  
de meeste van al die zogenaamd bijzondere en historische gebeurtenissen in de loop van de 
tijd helemaal niet zo bijzonder en zo historisch waren. En dat ze alleen maar bijzonder en 
historisch waren in de waan van het moment, waarop ze gebeurden!   
De tweede les: je eet de soep nooit zo heet als dat ze op tafel wordt opgediend!    

En er kwam nog een ontdekking. Ik had mijn krantenverzameling altijd keurig in een ladekast 
opgeslagen. Met het voornemen om die verzameling later te gaan ordenen. Als ik daar meer 
tijd voor zou hebben. Ik hoefde later nooit achter de geraniums te zitten, ik had immers altijd 
mijn krantenverzameling nog! Ik heb ontdekt dat later in die zin niet bestaat, want later is nu!  
En daarom de derde les: stel niet uit tot morgen, wat je ook vandaag kunt doen! 

Dat was het einde van de hobby. De kranten zijn nooit in klappers terecht gekomen maar, vele 
jaren geleden, in de container van onze harmonie! En zo werd een hobby, die begon tot lering 
en vermaak, maar daarmee ook eindigde, door de tijd ingehaald! Omdat de tijd sneller was! 

Jos Nellen 
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IVN plantencursus voor beginners 
 
Met inachtneming van de Coronamaatregelen organiseert IVN Geysteren-
Venray een plantencursus voor beginners. De kosten van de cursus 
bedragen €60,- (leden IVN Geysteren-Venray €50,-).                                                         
Dit is inclusief een plantenboek ter waarde van €25,-. 

 
Aanmelden via secretariaat@ivn-geysteren-venray.nl. Plaatsing is definitief na overmaking van het bedrag                     
op rekeningnummer NL36 RABO 0156.3203.39 t.n.v. IVN Geysteren-Venray o.v.v. Plantencursus 2021 
 
Als u aan het wandelen bent, komt u onderweg beslist planten tegen die u niet 
direct kent. Als u zich hierin wilt verdiepen dan is de plantencursus wellicht iets 
voor u. Deze plantencursus, bedoeld voor beginnende plantenliefhebbers,                
bestaat uit één theorie-avond (woensdag 19 mei) en vier zaterdagochtenden 
praktijklessen in de natuur (22 mei, 5 en 26 juni en 10 juli).  
 
Tijdens de praktijklessen gaat u met behulp van een plantenboek proberen om 
planten te benoemen. Natuurlijk zijn er daarbij deskundige gidsen aanwezig                         
die u kunnen helpen en op specifieke veldkenmerken van de verschillende  
planten kunnen wijzen. 
 
 
 

CJV is dé specialist 
in daken, renovaties 

en nieuwbouw. 

Adres Vennendreef 7 - 5807 EV Oostrum  
T 06 124 396 75  W www.cjv.nl  E info@cjv.nl

Geen hoogtevrees? 
Een aanpakker? 

Uit het juiste 
hout gesneden?

Kom bij ons werken!

Voor ieder dak, in alle vormen, 
maten en varianten, hebben wij 

de expertise in huis.

Check cjv.nl voor onze 
diensten en oplossingen! 
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René Kuenen (44) is de eigenaar van In2Sound, een bedrijf dat – zoals hij zelf zegt – het leven makkelijker maakt 
op audio- en videogebied.  In 2013 van start gegaan als webshop voor de “betere” audiocomponenten, daarna de 
overstap gemaakt naar advies aan huis en sinds ongeveer 2 jaar ligt de focus op het bieden van projectmatige 
oplossingen voor de zakelijke markt. Alhoewel hier niet meer woonachtig, is de band met Oostrum nog sterk. 
René legt het ons allemaal uit. 
 
"Ik heb zo’n 10 jaar met veel plezier in Oostrum gewoond. Daar is ook In2Sound “geboren”. 5 jaar ben ik 
penningmeester bij de Dorpsraad geweest en ik werd lid van de Oozo, later algemeen bestuurslid. Mijn vrouw Viola 
en ik hebben een samengesteld gezin met 4 kinderen tussen de 11 en 17 jaar oud. Omdat we alle kinderen een 
eigen plekje wilde geven, zijn we op zoek gegaan naar een grotere woning. Helaas vonden we die niet in Oostrum 
en zijn we in 2019 naar Venray verhuisd.  Hoewel ik nu dus niet meer in Oostrum woonachtig ben, mag ik me nog 
steeds (bestuurs)lid noemen van de Ozoo. 
 
Ik heb een vakinhoudelijke achtergrond in de autotechniek, maar muziek en geluid is altijd een interesse geweest. 
Op zoek naar een nieuwe uitdaging ben ik naast mijn werk als autotechnicus begonnen met een webshop in 
audioapparatuur met uitsluitend kwaliteitsproducten. Dit heeft zich getransformeerd via advies aan huis tot het 
betreden van de zakelijke markt. Op de zakelijke markt zijn oplossingen van grotere waarde dan een bepaald 
product. 
 
Ik werk als ZZP. Voor grotere projecten maak ik gebruik van extra mankracht en/of bedrijven binnen mijn netwerk. 
De particuliere markt heb ik langzaamaan achter me gelaten, ik richt me vooral op de zakelijke markt. Ik verzorg het 
complete traject voor het geluidsplan. Dit houdt in: de wens van de klant inventariseren, het uitwerken van de 
oplossing, het leveren en installeren van de benodigdheden en indien nodig, het programmeren van de 
bedieningsinterface. Bij mij koop je dus geen producten, maar een oplossing voor een bepaalde situatie. 
 

 

 
De ontwikkelingen van audio en video gaan zeer snel. Audio maakt steeds vaker gebruik van het IT-netwerk en 
moet ook samen kunnen gaan met bijvoorbeeld streamingdiensten en online meetings zoals Teams en Zoom. Door 
veel vakliteratuur te lezen, cursussen te volgen en nieuwe producten uit te diepen is bijblijven voor mij niet zo’n 
probleem.  
 
Werken met geluid, vooral de techniek vind ik prachtig. Ik ben altijd op zoek naar de best mogelijke oplossing 
binnen de gegeven kaders en uiteindelijk een tevreden klant die met plezier en gemak gebruik kan maken van het 
systeem. Thuis heb ik natuurlijk ook de nodige snufjes op dit gebied aangebracht en het hele gezin heeft er plezier 
van! 
 
Ik vond het best bijzonder toen ik een telefoontje kreeg van het Gemeentehuis in Hasselt (B). In het volledig nieuwe 
gebouw had men een probleem met "overspraak" tussen de spreekkamers. Het gesprek kunnen volgen van de 
naastliggende kamer mag ivm privacy natuurlijk niet kunnen. Ik heb dit kunnen oplossen met een uniek systeem 
wat subtiel geluid in een kamer toevoegt. Je zou denken wegneemt, maar dat is dus niet zo. Door het toevoegen 
van subtiel geluid (lijkend op geroezemoes), neemt verstaanbaarheid van dat gesprek af. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een eigen bedrijf en voor een deel werken voor een werkgever laat weinig ruimte voor vrije tijd. Daarnaast hebben 
we nog een gezin met aantal gezellige pubers! Ik prijs me gelukkig met Viola die me niet alleen steunt in wat ik doe, 
maar tevens grotendeels de zorg voor het gezin op zich neemt. En mij ook af en toe aan de jas trekt wanneer ik 
dreig me te ver in het werk mee te laten slepen. Mijn werk geeft me ontzettend veel voldoening, maar het is 
belangrijk om soms afstand te nemen. Daarom gaan Viola en ik regelmatig en weekend weg: even aandacht voor 
elkaar! 
 
Sinds juli 2020 ben ik voorzitter van jongerencentrum “The B” in Venray. Het is een grote en belangrijke uitdaging 
om het jongerencentrum een plek te laten zijn met een eigen identiteit en te laten ontwikkelen tot een mooie, 
veilige omgeving waar je kunt uitgaan en waar op korte termijn ook diverse activiteiten georganiseerd gaan worden. 
Voor mij betekent dit weer uit de comfort zone stappen, mezelf blijven ontwikkelen ... met als grootste beloning: de 
jeugd en de vrijwilligers letterlijk en figuurlijk groter zien worden! 
 

Mijn plan was om vanaf 2021 volledig zelfstandig te 
zijn maar corona heeft behoorlijk wat roet in het 
eten gegooid. Een groot deel van mijn klanten heeft 
de zaak moeten sluiten of gebruikt reserves om te 
overleven. Ik prijs me gelukkig dat ik nog deels in 
loondienst ben waardoor ik me geen zorgen hoef te 
maken om huis en haard te verliezen. De toekomst 
zie ik zonnig in. Als deze nare periode achter de rug 
is, zullen bedrijven weer durven investeren in 
kwalitatieve oplossingen die vele jaren meegaan. 
Mijn plan is dus ongewijzigd, alleen iets uitgesteld. 
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naastliggende kamer mag ivm privacy natuurlijk niet kunnen. Ik heb dit kunnen oplossen met een uniek systeem 
wat subtiel geluid in een kamer toevoegt. Je zou denken wegneemt, maar dat is dus niet zo. Door het toevoegen 
van subtiel geluid (lijkend op geroezemoes), neemt verstaanbaarheid van dat gesprek af. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een eigen bedrijf en voor een deel werken voor een werkgever laat weinig ruimte voor vrije tijd. Daarnaast hebben 
we nog een gezin met aantal gezellige pubers! Ik prijs me gelukkig met Viola die me niet alleen steunt in wat ik doe, 
maar tevens grotendeels de zorg voor het gezin op zich neemt. En mij ook af en toe aan de jas trekt wanneer ik 
dreig me te ver in het werk mee te laten slepen. Mijn werk geeft me ontzettend veel voldoening, maar het is 
belangrijk om soms afstand te nemen. Daarom gaan Viola en ik regelmatig en weekend weg: even aandacht voor 
elkaar! 
 
Sinds juli 2020 ben ik voorzitter van jongerencentrum “The B” in Venray. Het is een grote en belangrijke uitdaging 
om het jongerencentrum een plek te laten zijn met een eigen identiteit en te laten ontwikkelen tot een mooie, 
veilige omgeving waar je kunt uitgaan en waar op korte termijn ook diverse activiteiten georganiseerd gaan worden. 
Voor mij betekent dit weer uit de comfort zone stappen, mezelf blijven ontwikkelen ... met als grootste beloning: de 
jeugd en de vrijwilligers letterlijk en figuurlijk groter zien worden! 
 

Mijn plan was om vanaf 2021 volledig zelfstandig te 
zijn maar corona heeft behoorlijk wat roet in het 
eten gegooid. Een groot deel van mijn klanten heeft 
de zaak moeten sluiten of gebruikt reserves om te 
overleven. Ik prijs me gelukkig dat ik nog deels in 
loondienst ben waardoor ik me geen zorgen hoef te 
maken om huis en haard te verliezen. De toekomst 
zie ik zonnig in. Als deze nare periode achter de rug 
is, zullen bedrijven weer durven investeren in 
kwalitatieve oplossingen die vele jaren meegaan. 
Mijn plan is dus ongewijzigd, alleen iets uitgesteld. 
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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
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KWEKERIJ   ““DDEE  LLIIFFRRAA””   Lorbaan 12A,  VEULEN   ☎ 06 -14217697 

De mooiste ZoMerbloeiers, tegen scherpe prijzen !! 
Meer dan 250 kleuren en soorten. 

 

Gazania’s, Geraniums en Begonia’s 
Surfina’s, Dahlia’s, Million Bells, Sundaville 

 
Lobelia’s actie 12 stuks € 2,50 

Geraniums actie 10 stuks € 9.00 
 

Diverse soorten kuipplanten & Potgrond 
 

 

Openingstijden:   Ma t/m vr 9.00 – 18.00  Zaterdag 9.00 – 19.00  
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Henk Bovee Horst
Handelstraat 13  •  T 077- 397 90 00  •  www.bovee.nl

Al bijna 50 jaar hét vertrouwde adres voor keuken, badkamer en tegelwerken.

www.keuken-badwinkel.nl

Verbouwings 
opruiming

Totale verbouwing van onze keukenshowroom
met KORTINGEN tot wel 50% op onze 

showroommodellen
Bezoek alleen op afspraak.
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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    

 

KANEEL PECAN CRANBERRY CAKE 
 
Ingrediënten 
75 gram pecannoten 
220 gram roomboter 
250 – 300 gram cranberry’s (vers of uit de vriezer) 
50 gram rietsuiker 
2 eieren 
200 gram lichtbruine basterdsuiker 
140 gram bloem 
0,5 theelepel zout 
0,5 - 1 theelepel kaneelpoeder 
  
Bereiding 

• Verwarm de oven voor op 160 graden (hetelucht) 
• Pecannoten in een droge koekenpan roosteren totdat ze lekker beginnen te ruiken. 
• Een vierkant bakblik (ongeveer 20x20 cm) invetten en bekleden met bakpapier (als je die 

niet hebt kun je ook een cakevorm gebruiken, maar dan moet de cake iets langer in de 
oven omdat de cake wat dikker zal zijn). 

• Pecannoten en cranberry’s verdelen over het bakblik en de rietsuiker eroverheen 
strooien. 

• Boter in een pannetje op laag vuur laten smelten. 
• In een kom de eieren en basterdsuiker romig mixen. Daarna de bloem (gezeefd), kaneel 

en zout er voorzichtig doorheen spatelen. Daarna de gesmolten boter erdoorheen 
spatelen. 

• Het beslag verdelen in het bakblik en 50-60 minuten in de oven.  
• Uit de oven halen en ongeveer 10 minuten laten afkoelen, daarna de cake 

ondersteboven op een schaal storten. 
  
Serveertip 
Je kunt hem warm serveren met een bolletje vanille-ijs erbij en evt. wat sinaasappelrasp 
eroverheen. 
  

Smakelijk!  
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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

16


