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JUNI  
  
   5 Wandelen  KBO
   8 A-Toernooi SVO
   10 Kienen (BIT) KBO
   11 Midgetgolf (Met Oirlo & Castenray) KBO
   17 Fietsdagtocht & Picknick ZIJACTIEF
   19 Wandelen  KBO
   21 Beachvoetvolleybaltoernooi  
   22 Beachvolleybaltoernooi
   27 Zomeravondconcert (Baarlo) AZKompeneej
  
JULI  
  
   2 Picknick (Visvijver) De Zonnebloem
   3 Wandelen KBO
   9  Laatste repetitie (2014/2015) Openluchtconcert AZKompeneej                                       
   17  Wandelen KBO
 22/25  Opluistering Fiets4Daagse Venray AZKompeneej
   26 Jeu de Boules (Met Oirlo & Castenray) KBO
  
AUGUSTUS  
  
   7 Wandelen KBO
   12 Kevelaer (Met Oirlo & Castenray) KBO
   17 Accordionmiddag (Trio Buddinger) BIT
   20 1e Repetitie (seizoen 2014/2015) (BIT) AZKompeneej
   21 Wandelen KBO
  
SEPTEMBER  
  
   4 Wandelen KBO
   6 Ziekendag De Zonnebloem
   6 Nationale Fietsdag (Rabobank) KBO
   6 Opluistering nationale fietsdag (Rabobank) AZKompeneej
   7 - 10 Meerdaagse Reis KBO
   13 Bloemenactie AZKompeneej
   13 - 16 Kermis 
   17 Doe middag De Zonnebloem
   18 Wandelen KBO
   18 Happen & Stappen ZIJACTIEF
   23 Kienen (BIT) KBO 



ZATERDAG 14 Juni 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

9 juni * Geen repetities
11 juni 16.00u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it
 19.30u. Repetitie houtblazers
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep
  
Agenda
14 juni Inzamelen oud papier
15 juni Defilé avondvierdaagse Venray
28 juni Inzamelen oud papier
29 juni Peeltoernooi orkest

                    

     Zondag 8 juni Eerste Pinksterdag: 9.30 uur:   
     Hoogmis (Venray’s Gregoriaans Koor)    

     jaardienst Frans Muyres en Maria Muyres-  
     Dupont en overleden familie,  

     Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 

    fam Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.         

     Maandag 9 juni Tweede Pinksterdag:                
                      9.30 uur: H. Mis

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                    

Het telefoonnummer van Pastoor A. Keller, 
Mgr. Hanssenstraat 20, is 851146.                               
In verband met tijdige publicatie in het 
Oostrum’s Weekblad en Peel & Maas                      
dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 10.00 uur 
op te geven bij kerkbestuurslid                                     
Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6, tel. 584031 



 

 

UITNODIGING 

INFORMATIEBIJEENKOMST 

 

Voor de inwoners van Oostrum 

Datum: dinsdag 10 juni 2014 om 20.00 uur 

Locatie: Gemeenschapshuis D’n Oesterham, Watermolenstraat 1, Oostrum 

 

Voor de inwoners van Oirlo en Wanssum 

Datum: donderdag 12 juni 2014 om 20.00 uur 

Locatie: Gemeenschapshuis De Zandhoek, St. Leonardsweg 15, Wanssum 

 

Beste inwoners van Oostrum, Oirlo en Wanssum, en andere belangstellenden, 

Graag willen wij u informeren dat Work and Stay de beoogde nieuwe eigenaar is van 
voormalig klooster Paschalis in Oostrum. Work and Stay is voornemens het 
voormalige klooster in te zetten voor de huisvesting van buitenlandse werknemers. 

Tijdens de informatiebijeenkomst zullen wij u nader informeren over de plannen en 
eventuele vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Ook de Gemeente 
Venray is aanwezig om waar nodig een toelichting te geven.  

We hopen u op deze avond te mogen verwelkomen, de koffie en thee staat voor u 
klaar. 

Met vriendelijke groet, 

Frank van Gerven      Karin Hommels 
Work and Stay      Vincent van Gogh Instituut  





 

 € 1750,00 EURO BIJEEN GEZONGEN TIJDENS DE BIER CANTUS! 

Joekskapel Ut Got  wil bij deze iedereen die heeft bijgedragen aan deze succesvolle avond van 
harte bedanken. In het bijzonder Antoinette en Jan Verheijen die ons hebben gesteund en 
bijgestaan met hun inzet en enthousiasme, tot in de kleine uurtjes. 
 

Ook dank aan de Bier Cantus zangers en zangeressen en het orkest en alle mensen uit Oostrum en omgeving die samen 
met ons dit feest hebben doen slagen. 
Vanaf de eerste tot de laatste noot werd er uit volle borst mee gezongen, geweldig wat een enthousiasme! 
 

 
 
En niet te vergeten de sponsoren" De Oesterham, Custers Hydraulica, Autoschade Venray, Timmerbedrijf Roel Kessels, 
Bom Transport, RIT bandenservice, Bowling Venray, MAN Nederland Dealer, Satijn Beheer, Joloda, Turning Technic, 
Handelsonderneming W.Michiels, Green Drive E.Michiels, Allegro Bambini, Café Cafetaria Halfweg, Keurslager 
Biermann-van den Eijnden, MTS Jeuken de Swart, 't Allemanscafe, De Wienushof, Café Back in Time,                                          
De Stoffelhoeve,Hendriks kleding verhuur en Fokker Elluf  die ons ook geweldig gesteund hebben. 
 
Het Alpe d'Huzes team is blij verrast dat ze dit bedrag in ontvangst mochten nemen. 
Zij gaan er persoonlijk zorg voor dragen dat het geld op de juiste plek terecht komt, Jan en Tiny heel veel succes in 
Frankrijk en toi toi toi met het beklimmen van de Alpe d.Huez.  
 
Nogmaals allemaal BEDANKT! 
 
JOEKSKAPEL UT GOT. 
 

 





Goede recensies zondagochtendconcert. 

Afgelopen zondag hebben popkoor Venrode en 
mannenkoor De Aostrumse Zangkompeneej het 
zondagochtendconcert verzorgd in de 
schouwburg te Venray. 

De reacties waren zeer positief. Het publiek 
waardeerde de inzet van beide koren en mede 
door de verschillen in het repertoire kan er van 
een geslaagde en gezellige ochtend gesproken 
worden.                       

 

Venrode wist het publiek te boeien met 
liederen uit musicals of moderne 
popsongs, zoals onder andere van Abba 
of Queen. Vooral door de bijzondere 
arrangementen van dirigent en pianist 
Max Smeets een flitsende voordracht. 
Boeiend ook door de chorografie van het 
koor. 

 

Mannenkoor de Aostrumse Zangkompeneej had voor deze gelegenheid ook nieuwe en oude 
bekende liederen opnieuw ingestudeerd, zoals Avond van Boudewijn de Goot en Am 
Brunnen vor dem Tore van Fr Schubert. Ook deze liederen kwamen door de arrangementen 
van dirigent en pianist Kenny Jansen goed uit de verf. Beide koren waren enthousiast en blij 
met de leuke reacties na afloop van het concert. 

 

Popkoor Venrode 

 

De Aostrumse Zangkompeneej 





                                                             

Kienen

Datum:   dinsdag 10 juni 2014

Aanvang: 14.00 uur

Locatie:  Back In Time

Zoals iedere maand gaan we ook nu weer gezellig kienen 
voor mooie prijzen.

Graag tot dinsdag!!

                                                                                                       
 Midgetgolf met de 3 dorpen                                                 

(Oirlo en Castenray)
Datum: woensdag 11 juni 2014

Aanvang: 13.30 uur

Plaats:	 	 De	Witte	Vennen	Oostrum

Kosten:	€	4,50	(incl.	2	kopjes	koffie	en	een	stukje	vlaai)

Opgave   vóór woensdag 4 juni bij Tonny Duijn,                                           
tel. 584396, of email  Tonny_Duijn@hotmail.com

Leden KBO

Op woensdag 11 juni 2014 gaan we midgetgolfen bij  
Parc de Witte Vennen. Dit is een prachtige lokatie voor 
deze sportieve bezigheid.

Bij slecht weer hebben we een alternatief programma.

Graag tot ziens op 11 juni.

KBO Jeu de boules toernooi 2014 

De KBO afdelingen in de gemeente Venray gaan weer 
hun jaarlijks jeu de boules toernooi organiseren.                                                                 
Er zal gestreden worden om de KBO-RABO 
wisselbeker. In 2013 namen 92 leden hier aan 
deel. In 2013 is deze wisselbeker gewonnen 
door Toon en Liny van Rens uit Heide.                                                                                                                
Het toernooi zal gehouden worden op het 
Speulpark waar de nieuwe bouledrome ligt.                                                                       
Het toernooi zal om 10.30 geopend worden door de 
voorzitter van de Centrale van Ouderverenigingen 
Trudy Eekhout. Het is een 55+toernooi en iedereen 
vanaf 55 jaar is welkom, ook niet leden en leden 
van Ouderverenigingen en leden van de ANBO.                                                                                                                                            
Het toernooi zal op donderdag 26 juni gehouden 
worden. We beginnen om 10.30 uur en iedereen 
dient om 10.00 uur aanwezig te zijn.  Er zal doubletten 
gespeeld worden, twee tegen twee, en ieder team 
speelt 4 wedstrijden. Er zal in 2 poules gespeeld 
worden. De eerste van elke poule spelen de finale tegen 
elkaar om de KBO-RABO wisselbeker. De inschrijving 
is €3.50 per deelnemer en dient met de opgave te 
worden voldaan. Bij de opgave kunt u ook meteen 
opgeven met wie je speelt en samen een team vormt.                                                                                                              
U kunt zich opgeven tot 15 Juni                            
Th. Linskens, Gildestraat 11, Oostrum.                                                                                                    
In de bouledrome kun je broodjes en soep krijgen, 
evenals koffie, thee, frisdrank en bier. Tuinstoelen 
om rond de banen te zitten kun je zelf meebrengen.                                                                                                        
Willen de deelnemers van Venray, Oostrum, 
Leunen, Heide en Merselo zoveel mogelijk 
met de fiets komen en de deelnemers van de 
andere dorpen zo veel mogelijk samen rijden.                                                                                                               
Bij de bouledrome mag niet langs de weg geparkeerd 
worden.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die 
ons t.e.v. ons Gouden Huwelijksfeest ’n felicitatie 
gestuurd hebben. 

Het heeft ons veel goed gedaan dat zoveel mensen 
aan ons gedacht hebben. Ook de Harmonie bedankt 
voor hun geweldige serenade die zij ons gebracht 
hebben. 

Wij hebben dit alles erg gewaardeerd. 

Het was ’n mooi feest.

BEDANKT

Martin en Jo Hermans 





 

 

 

 

Korfbalsters SV Oostrum C1 Kampioen 
 

Na het kampioenschap in de eerste helft van het veldseizoen is het de C1 ook gelukt om in de tweede helft 
van het seizoen bovenaan te eindigen. Met de winst op Miko '76 was het kampioenschap een feit en werd 

al het harde werken van zowel de speelsters als de trainers en leiding beloond. 
 

Eerste  Maatschappelijke Beursvloer Venray

Op donderdag 19 juni van 17.00 uur tot 18.30 uur wordt in de raadszaal van het gemeentehuis de eerste 
Maatschappelijke Beursvloer Venray gehouden. 
Een Maatschappelijke Beursvloer is een evenement waar bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties 
diensten en faciliteiten met elkaar uitwisselen met gesloten beurs.
DEMS, Eco-Makelaar en People Online zijn voorbeelden van bedrijven die zich al hebben aangemeld.
Op de www.beursvloervenray.nl kunt u zien welke vragen en aanboden er al zijn geformuleerd, zoals o.a.:
•	 Met-GGZ vraagt  incidenteel vervoer van 40-50 fietsen binnen Nederland; ook zijn zij op zoek naar een BHV-

trainer. Hierbij bieden zij onderhoud voor bedrijfsfietsen aan, willen zij ondersteunen bij verhuizingen en hebben 
zij een vergaderruimte in De Reden in de aanbieding.

•	 Zorgboerderij De Haam wil een rondleiding of kleine workshop geven. Zij bieden een vergaderruimte aan tot 30 
personen met gebruik van een beamer.

•	 Omroep Venray zoekt talenten die voor of achter de schermen vrijwilligerswerk willen doen.
•	 Rolstoeldansgroep Roll for Fun biedt aan om een workshop of demonstratie rolstoeldansen te geven, zij zijn op 

zoek naar aangepast groepsvervoer naar wedstrijden en zoeken hulp met PR en media-uitingen.
•	 Stichting Somalië Venray is op zoek naar een laptop en beamer welke zij willen gebruiken voor het geven van 

presentaties. Verder zoeken zij gebruikte ziekenhuisbedden, rolstoelen, rollators en krukken voor een ziekenhuis 
in Zuid-Somalië. Zij bieden aan om Somalische hapjes te maken voor maximaal 20 personen.

Zoals u ziet is de start gemaakt met  vraag en aanbod dat op 19 juni verhandeld gaat worden. Kunt u iets betekenen 
voor bovenstaande vraag en aanbod of heeft u zelf ook een vraag en aanbod, meldt u dan aan via de site www.
beursvloervenray. Aanmelden kan tot 12 juni aanstaande. Voor vragen kunt u terecht bij beursvloervenray@
synthese.nl of telefoonnummer 0478-517300.





Thema-avond Alzheimer Café Venray

Op maandag 16 juni (i.p.v. 9 juni) 2014 is het Alzheimer 
Café Venray weer open.

Het café is een maandelijkse informele bijeenkomst waar 
mensen met dementie, familieleden, hulpverleners en 
andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen 
sfeer kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen 
en te leren over dementie en aanverwante thema’s.

Het thema van de avond is:

Vrijwillige en niet-vrijwillige opname.

Gastspreker: 

mw.  J. Alders, psychiater Vincent van Gogh. 

Het Alzheimer Café Venray vindt plaats in De Kemphaan, 
Kennedyplein 1 te Venray.

Inloop is vanaf 19.00 uur en aanvang van het programma 
is om 19.30 uur. 

De avond wordt uiterlijk 21.30 uur afgesloten. De 
toegang is gratis.

Voor meer informatie kunt u bellen met de 
avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray, Joke 
Halmans, telefoon (0478) 583806.

COLUMN

WK voetbal

Of U nu wilt of niet, U zult de komende weken mee 
moeten liften op de gekte van het wereldkampioenschap 
voetbal.

Wel of niet wereldkampioen. Zelf zeg ik nee en met mij 
denk ik dat vele anderen dezelfde gedachten hebben. 

Enkele zogenaamde kenners houden nog even vol.
Louis natuurlijk ook, hij kan immers niet anders. Ik 
hoorde hem tijdens een van zijn spectaculaire interviews 
zelfs zeggen, dat hij de spelersbus heeft gemaakt. Wat 
een idioot toch.

We zullen hem vanaf nu Louis Bussemakers noemen.
Ik kijk weleens naar het wekelijkse programma “Voetbal 
International“, met die twee geile oude mannen.  Hoe 
zullen zij zich moeten verkopen, als er straks toch een 
wonder geschiedt.

Dan zullen ze diep door het slijk moeten. Wat hebben ze 
dan voor een smoes om hun gelijk te krijgen?

Dan zal er door de zogenaamde kenners van “Voetbal 
International“ alleen nog maar seksistisch gelald kunnen 
worden. De andere slag hebben ze dan verloren.

Om hun programma vol te krijgen zullen ze dan hun 
ordinaire geklets moeten uitbreiden. Want van voetbal 
hebben ze dan toch minder verstand als menigeen dacht.

Een ding moet je ze toch meegeven, dossierkennis 
hebben ze enorm veel en daar vullen ze mekaar goed op 
aan. Waarom wordt daarop niet meer de nadruk gelegd?

Maar stel nu, dat Nederland wel wereldkampioen 
wordt. Dan moet ik ook eerlijk erkennen, dat ik te weinig 
verstand van voetbal heb en dat zal ik dan ook ruiterlijk 
toegeven.

Ik hoef mijn programma niet aan te passen.

Iedereen veel kijkplezier de komende weken.

O  -  WEE

Oostrum D1 – Merselo D1   0 – 2 

HBSV B1 – Oostrum B1   2 – 8 

   





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het weekend van 21 en 22juni aanstaande is er weer het jaarlijkse beachvoetvolley/volleytoernooi. 
Kortom: zin in een gezellig en sportief weekend? 
Geef je dan nu alvast op! 
 
 
Op zaterdag 21 juni is het beachvoetvolleytoernooi. 
Een beachvoetvolleybalteam bestaat uit 3 personen. 
Het inschrijfgeld op zaterdag bedraagt: € 15,= 
Het maximale aantal teams voor het beachvolleybal is 8 teams 
 
 
Op zondag 22 juni is het bechvolleybaltoernooi. 
Een beachvolleybalteam bestaat uit 5 personen (waarvan 1 dame in het veld). 
Het inschrijfgeld op zondag bedraagt: € 30,= 
Het maximale aantal teams voor het beachvolleybal is 24 teams 
 
 
(deelnemen aan beide toernooien mag!!) 
 
Iedereen vanaf 15 jaar mag aan dit toernooi deelnemen. 
 
Wil je je team alvast opgeven? 
 
Dat kan bij: 
Arjan Kempen, 06-22626238 óf bij het Allemanscafé 
 
Verdere informatie over het programma volgt over een aantal weken, maar noteer 21 en 22 juni 
2014 alvast in de agenda. 
 

VC ’t Vat en CV de Karklingels 

 





 
 Friends koor Harmony  
 
Graag stellen wij u in de gelegenheid om toe te treden tot “de vriendenkring van koor Harmony”.  
Koor Harmony uit Oostrum is in 1975 opgericht en wil graag (bijzondere) concerten blijven geven en organiseren. 
Concerten die opvallen door kwaliteit en enthousiasme. Concerten zijn een kostbare aangelegenheid daar 
accommodatie en geluidinstallatie moeten worden gehuurd. Voor een relatief klein koor als koor Harmony zijn 
zulke uitvoeringen een muzikale uitdaging die we niet kunnen realiseren zonder financiële steun.  
 
Wat doet koor Harmony zelf al aan inkomstenwerving?  

 Koorleden betalen een jaarlijkse contributie  
 IJzerinzameling onder eigen koorleden  
 Rommelmarkten  
 Kledingcontainer  
 Mobieltjes inzamelen  
 Cartridges inzamelen  
 Her en der hand- en spandiensten verrichten.  

 

U kunt zelf bepalen hoe groot Uw bijdrage is.  
Wat krijgt U bij sponsoring ?  

 Via mail wordt u dan op de hoogte gehouden van alle activiteiten en concerten van koor Harmony.  
 Er wordt elk jaar een extra optreden voor Friends Koor Harmony georganiseerd.  
 U kunt voorintekenen bij concerten waarbij u 10% van uw sponsorbijdrage korting krijgt op het 

toegangskaartje. Op 10 oktober 2015 hebben wij weer een spetterend jubileumconcert in de schouwburg.  
 Bij sponsoring van meer dan € 50,- ontvangt u een gratis CD van koor Harmony.  

 

Als Friends helpt u koor Harmony om mooie concerten te blijven geven en organiseren!  
 

 
Hoe wordt u Friends koor Harmony?  
U stuurt een e-mail naar info@koorharmony.nl waarin u uw naam, adres, postcode en woonplaats vermeldt. 
Natuurlijk kunt U ook telefonisch contact met ons opnemen 0478-511995 of 0478-582540.                                                        
U ontvangt dan van ons (per mail) een brief ter bevestiging en het rekeningnummer waarnaar u het geld kunt 
overmaken. Wij zorgen vervolgens voor de afhandeling en jaarlijkse herinnering. Wij zijn blij met iedere donatie. 
Alvast hartelijk dank hiervoor!  
Commissie Friends koor Harmony 

 

 



OOSTRUM – CUP  2014 
Na een prachtig voetbaljaar waarin ons tweede elftal kampioen is geworden en het standaardteam 
zich netjes heeft gehandhaafd, staan we aan de vooravond van het Pinksterweekeinde.                                                                   
Op 7 en 8 juni wordt er op Sportpark “de Spar” gestreden om de Oostrum Cup. Een toernooi voor A1-
teams. Deelnemende teams zijn : VV Limmen; winnaar van vorig jaar  – Keijenburgse Boys – VV Zeddam – 
VV Rijen – SV Rood Wit en SV Oostrum zelf.

Doelstelling van het toernooi is om de jeugd een afscheid aan te bieden vanuit de jeugdafdeling voordat zij 
overgaan naar de seniorenafdeling.

Op vrijdagavond  6 juni arriveren de teams op het sportpark en vindt wat later op de avond tegen 22.00 uur 
de loting van de poules plaats maar op de zaterdag wordt om 9.45  uur het toernooi officieel geopend en 
om 10.00 uur starten de eerste wedstrijden. Er wordt gespeeld in één poule. 

Tussen de wedstrijden door zijn er diverse ludieke acties zoals : penalty’s schieten en een rode-draad-spel, 
waar alle teams ook strijden om prachtige prijzen.

Maar natuurlijk ligt het accent op het voetballen en kunnen toeschouwers genieten van het echte  
toernooivoetbal , waar winst en verlies vaak dicht bij elkaar liggen. Afgaande op de vorige edities staat de 
gezelligheid onder de teams ook hoog op de agenda.

Op de zaterdagavond is een groot warm buffet. Er wordt gedurende het toernooi op het sportpark 
overnacht. Op zondagmorgen na het ontbijt beginnen de laatste poulewedstrijden om 10.30 uur.

Vanaf 13.30 uur worden de finales gespeeld en de uiteindelijke Cup winnaar is rond 16.15 uur bekend 
waarna aansluitend de prijsuitreiking zal plaatsvinden.

Tijdens het toernooi zal er ook een grote loterij zijn met prachtige sportieve prijzen waarbij u mag denken 
aan allerlei sportartikelen die met het voetballen te maken hebben.

U bent welkom op ons prachtige en gezellige Sportpark “De Spar”in Oostrum.

Verstelwerk Oostrum
Naaiwerkzaamheden met een
creatief oog voor oplossingen

Maureen van Erp
Coupeuse

Goetzenhof 23
5807 CC Oostrum

0478-515 544 / 06-1378 6578
jgm.achten@home.nl

Openingstijden:
Ma - Wo:        9.00 - 13.00 / 18.00 - 20.00 uur
Di - Do - Vr:  9.00 - 15.00 uur
buiten deze tijden op afspraak



  
OKTOBER  
  
   1 Dag voor de Ouderen (Schouwburg Venray) KBO
   2 Wandelen KBO
   7 Boottocht De Zonnebloem
   7 Keukenkruiden (Lezing door Bea Geurts) ZIJACTIEF
  11-12 Expositie Kerkbestuur/Hist kring
   12 Korentreffen (BIT) AZKompeneej 
   15 Spellenmiddag De Zonnebloem
   16 Herfstwandeling KBO
   21 Caberetgroep “utovergerdien” ZIJACTIEF
   21 Kienen (BIT) KBO
  
NOVEMBER  
  
   6 Babbeltrucs KBO
   7 Jaarvergadering (20.11) BIT CV De Karklingels
   6 Wandelen KBO
   11 Heel Zijactief bakt ZIJACTIEF
   13 Algemene Ledenvergadering Roermond ZIJACTIEF
   18 Kienen (BIT) KBO
   20 Wandelen KBO
   21 Zitting (D’n Oesterham) CV De Karklingels
   22 Zitting (D’n Oesterham) CV De Karklingels
   25 Oudermishandeling (Lezing, Roermond) ZIJACTIEF
  
DECEMBER  
  
   4 Wandelen KBO
   9 Kienen (BIT) KBO
   9 Kerststukjes maken (Met Martine Weijs) ZIJACTIEF
   10 Kerstmiddag De Zonnebloem
   ? Kerststukjes maken (De Watermolen) KBO
   16 Kerstavond ZIJACTIEF
   17 Kerstviering (D’n Oesterham) KBO
   18 Wandelen KBO

NIEUW RAS!   
  

Lekkere Duitse aardappelen, vastkokend. 
2,5 kilo voor maar  € 1,50 incl. bezorgen. 

 
Bestellen kan bij Daan Janssen  tel. 06-20538718  of  dhgjanssen@hotmail.nl




