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JUNI  
  
   27 Zomeravondconcert (Baarlo) AZKompeneej
  
JULI  
  
   2 Picknick (Visvijver) De Zonnebloem
   3 Wandelen KBO
   9  Laatste repetitie (2014/2015) Openluchtconcert AZKompeneej                                       
   17  Wandelen KBO
   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
  
  

Wij zijn op woensdag 4 juni , de Alpe d' Huez opgelopen en na ruim 3 uur samen over de 
eindstreep gekomen, hieraan hebben wij beiden een heel goed gevoel overgehouden. 

Onze wens om ook een steentje bij te dragen aan de KWF Kankerbestrijding                                        
is in vervulling gegaan. 

Wij hebben ons doel bereikt, mede dankzij heel veel ondersteuning.      
Bedankt, aan allen die hieraan hun steentje hebben bijgedragen, in welke vorm dan ook.   

  

Namens Team Alpe d'Huzes 
Tini en Jan 

 



 

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 

ZATERDAG 28 Juni 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

28 juni 09.00u. Inzamelen oud papier
 10.00u. Repetitiedag orkest
 15.30u. Try out concert voor ieder      
 toegankelijk, gemeenschapshuis
29 juni 12.40u. Deelname orkest Peeltoernooi in  
  Meijel
30 juni 18.45u. Repetitie jeugdorkest
 20.00u. Repetitie orkest
2 juli 16.00u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep
  
Agenda
6 juli Seizoensafsluiting 
12 juli Inzamelen oud papier
26 juli Inzamelen oud papier 

                                    
   Zondag 29 juni 9.30 uur: Hoogmis (orgelspel)     

   overleden ouders Pluk-Kleuskens,   

   Gien Jeuken-Fleurkens,                                                                         
   Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 

   fami. Vennekens-Verschuren en wederzijdse fam..           



COLUMN.

Paschalis 2.

Afgelopen week heeft er door omstandigheden een reeds gepubliceerde column in het Oostrums Weekblad gestaan, 
daarvoor onze excuses.

In de laatste column heb ik aangegeven, dat ik in de volgende uitgave terug zou komen op de ontwikkelingen rondom 
Paschalis.

De infoavond is geweest en ik heb uit diverse bronnen het een en ander meegekregen.

Een ding is me wel duidelijk geworden, de strijd is nog niet gestreden. Er werden overwegend negatieve geluiden 
gehoord, van o.a. buurtbewoners, van de directie van  Parc De Witte Vennen en van het bestuur van de SV Oostrum. 
Allemaal begrijpelijke en gefundeerde reacties.

Allemaal  uitten ze hun zorg over de komst van zoveel Poolse arbeiders. Volgens de directie van Work and Stay komen 
er alleen Polen tijdelijk te wonen.

Waar hebben we zulke beloftes al eerder gehoord, b.v. bij de Rooyse Wissel.

Aan alles wordt aandacht besteed, zoals het voorkomen van hangplekken bij Paschalis, en op de parkeerplaatsen van 
de SV Oostrum en van Parc De Witte Vennen. Nee, dat gebeurt niet volgens de directie.

Er moet nog veel  water door de Maas, voordat alles rond is. Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden en er 
moet een bouwvergunning aangevraagd worden voor interne verbouwingen.  Hier heeft iedereen de kans om be-
zwaar in te dienen. Het kan dus een langdurige geschiedenis worden, jarenlang misschien zelfs. Maar is de initiatief-
nemer dan nog geïnteresseerd ?

De gemeente, bij monde van de verantwoordelijke wethouder, zegt dat alles snel geregeld kan worden. Dan vragen 
particulieren en ondernemers zich toch hardop af, waarom kan dit snel geregeld worden en moeten zij jarenlang met 
de gemeente in gevecht.

Ik benijd de dorpsraad in deze niet, zij spelen een cruciale rol in het geheel. Zij moeten oordelen over mensen en niet 
over materiële zaken. Dat maakt het voor hun extra moeilijk.

Wat misschien wel een optie voor hen zou kunnen zijn, om het op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Uitein-
delijk is het niet alleen een Oostrumse aangelegenheid maar een gemeentelijke.

Ik meen zelfs te weten, dat een bestemmingsplanwijziging zo wie zo door de gemeenteraad moet worden  goedge-
keurd.

Wat men zich wel goed moet realiseren, is, dat als dit plan niet doorgaat, het COA (asielopvang) zomaar in beeld kan 
komen. Moeten we daar gelukkig mee zijn??? Ik denk, dat dat minder goed in de hand kan worden gehouden, dan 
hardwerkende Poolse arbeiders.

Oostrum let op Uw zaak…

O  -  WEE.

LR en PC Nobel Oostrum

Jeanine Huijbers startte op zondag 22 juni in Heteren, in de klasse ZZ-Licht dressuur. 
Met haar paard Zinnya behaalde ze een mooie eerste prijs met 217 punten. 





                                                              
 
Secretariaat: Mevr.L.Tromp-Brand,  
Stationsweg 211a, 5807 AB Oostrum 
Tel.: 0478 589033 
E-mail:l.tromp-brand@home.nl 
 
  

Datum: 6 september 2014, vertrek tussen 10.00-11.00 uur 
Opgave: vóór 10 juli !!! bij  Harrie Holtackers, tel. nr. 583803,  
    of Tonny Duijn, tel. nr. 584396,  
    of email: Tonny_Duijn@hotmail.com 

Samen een donatie bij elkaar fietsen tijdens de Rabobank fietsdag. 

Speciaal voor haar leden organiseert Rabobank Horst Venray op zaterdag 6 september 2014 de Rabo Fietsdag. 
Tijdens die dag kunnen leden van Rabobank Horst Venray geld bij elkaar fietsen voor een vereniging die 
meedoet. 

Onze vereniging KBO doet mee aan de Rabo Fietsdag. We kunnen daarmee € 400,- verdienen voor onze 
vereniging. Daarvoor hebben we 25 fietsers nodig. Die fietsers moeten wel lid zijn van Rabobank Horst 
Venray. Op de website van Rabobank Horst Venray kunt u zich zonder extra kosten aanmelden als lid van de 
Rabobank.. Onder "Uw gegevens" in internetbankieren kunnen klanten zien of zij lid zijn van Rabobank Horst 
Venray. 

Als u klant bent bij de Rabobank of uw partner is lid van de Rabobank, betekent dit niet dat 
u automatisch ook lid bent!  

De Rabo Fietsdag wordt een leuke gezellige fietstocht door de omgeving van Horst en Venray. We fietsen 
ongeveer 30 kilometer. Tijdens de route is er van alles te beleven. 

Het dichtstbijzijnde startpunt van de fietstocht is bij de Rabobank in Venray.  

Zie ook de website van de RABO: https://events.rabobank.com/venray/RaboFietsdag2014/ 

De Rabobank wil de namen van de deelnemers ontvangen vóór 10 juli. 

Graag tot ziens op de Rabo Fietsdag op 6 september 2014! 

 

 
 
 
 





*** Publicatie Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland *** 
 
Zuster Truus Lemmens, de engel van Karachi. ( 1 juli 1914 – 30 oktober 2000 ). 
 
Op 1 juli 2014 herdenken wij de 100e  geboortedag van de Oostrumse zuster Truus Lemmens. 
Vader Renier Lemmens werd geboren te Venray  op 5 februari 1875, overleden te Oostrum op 3 juli 1953.                      
Moeder Lamberdina Poels eveneens geboren te Venray op 19 maart 1879 en overleden te Oostrum op 12 september 
1962. Zuster Truus (  Gertruda, Maria, Johanna) Lemmens was het 11e kind uit een gezin van 15 kinderen, waarvan een 
tweeling kort na de geboorte overleed.  Zij groeide op binnen het gezin Lemmens met   broers en zussen. 
De familie Lemmens was een vooraanstaande familie in Oostrum. Vader Renier Lemmens was directeur van  de 
voormalige Zuivelfabriek H. Maria te Oostrum, secretaris – penningmeester van het kerkbestuur en tevens  vanaf de 
oprichting van de Boerenleenbank in 1922 de eerste kassier . 
Het gezin woonde in de directeurswoning aan de Mgr. Hanssenstraat ( 23 – 25 ). 
Truus Lemmens was een jaar of twintig toen haar broer Lambert voor zijn vertrek naar Karachi een afscheidspreek hield 
in Wanssum. Op de terugweg naar Oostrum per fiets zei ze tegen Lambert: 
“Ik kom je helpen “. Dat moet ik nog zien , was zijn antwoord, want Truus had al enige tijd verkering. Voor haar bezoek 
op 14 oktober 1939 aan haar broer Mgr. Salesius(  Lambert) Lemmens in Karachi, het voormalige Brits – Indië, nam zij 
afscheid van haar vriend. Zij vertrok met de boot vanuit Genua. De Nederlandse trein waarmee zij vertrok, reed in 
Duitsland met geblindeerde ramen. Duitsland stond immers aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens haar 
bezoek  raakte zij  zo onder de indruk van het werk van haar broer, dat zij besloot om hem hier te helpen.  Haar broer 
Lambert ( kloosternaam Salesius, Franciscaan)  Lemmens  was  als missiepriester hier reeds  werkzaam vanaf 1935.  

Zij trad als eerste Europese toe tot de Inlandse 
Congregatie Franciscanessen van Christus Koning, die 
door haar broer , inmiddels Mgr. Lemmens, in 1937 in 
Karachi was gesticht. In 1942 kwam hij tijdens zijn 
missiearbeid in Karachi door verdrinking om het leven. 
Een voor haar bijzonder tragische gebeurtenis. Kort na 
haar intreding trad de uit Hilversum afkomstige  Anna 
Reyn eveneens toe tot deze Inlandse Congregatie. 
Beide vrouwen hebben in al die jaren veel liefderijk 
werk verricht in deze Oosterse wereld. Deze inlandse 
Congregatie richt zich speciaal op de allerarmsten van 
de samenleving : de paria’s. Haar aandacht ging 
bijzonder uit naar de mensen met een geestelijke en 
lichamelijke handicap. Zij probeerde de noden te 
verlichten van met name mensen in de sloppenwijken 
en van hen ,die in ernstige armoede verkeerden. Haar 
dag begon met lesgeven in de Christ the King School in 
Khudadad. Op haar aandringen zag aartsbisschop Mgr. 
Cordeira af van het oorspronkelijke plan om een 
Engelse school te beginnen. Het gebouw werd bestemd 
voor de opvang van geestelijk gehandicapten. Dit was 
het ontstaan van de eerste behuizing onder de naam 
Dar ul Sukun ( Huis van Geluk) . Er zouden in de loop 
der jaren nog meerdere opvang tehuizen volgen. 

Als lerares Engels kwam zij vaak in contact met families van schoolgaande kinderen. Tijdens een van die huisbezoeken 
vernam ze van een leerling dat hij nog een broertje had , maar dat de familie eigenlijk niet wilde, dat men hiervan op de 
hoogte was. Meteen vroeg ik : Waar is die jongen ? Hij bleek in een soort hondenhok te zitten en was zwaar 
gehandicapt. Kruipend kwam hij naar me toe en ging bij mij op de sofa zitten.Dat mocht niet van de moeder, die hem 
schopte, waarna de jongen begon te huilen. Dit voorval vormde de basis van haar levenswerk. Ze ontfermde zich over 
deze jongen en putte hier inspiratie uit om voor dit soort kinderen een tehuis te bouwen. In Pakistan worden dergelijke 
kinderen als een vloek op de familie beschouwd; zeker in die tijd bij de hogere klasse van de maatschappij. 
In de  brieven , die zij naar haar thuis in Oostrum stuurde, eindigde ze vaak met een “tot ziens “; echter in de 
wetenschap dat dit vrijwel zeker onhaalbaar was. Na 18 jaar ( 1957) hopen en bidden kon moeder Lemmens haar 
dochter begroeten. Zij was in gezelschap van een medezuster en gekleed naar Indiase gewoonten in witte gewaden met 
rose rand en voorzien van rozenkrans en missiekruis.  



Meerdere malen kwam zij naar Nederland. Niet om te genieten van een welverdiende vakantie, maar in hoofdzaak om 
geld in te zamelen  voor de ondersteuning van haar tehuizen. Bij haar eerste bezoek telt de congregatie 70 inlandse 
medezusters. In 1964 vierde zij haar 25- jarig jubileum samen met haar medezuster van het eerste uur: zuster Anna 
Reyn uit Hilversum. Deze beide zusters van het eerste uur hebben doorgezet zonder een groot thuisfront in Europa. 
Geen overheidssubsidies. Arm als de mensen waaronder men werkte. In 1964  was de groep al gegroeid tot ongeveer 
100 zusters; veelal van Pakistaanse afkomst. Reeds toen was er sprake van 14 zustergemeenschappen in India en 
Pakistan. Er zijn 5 scholen voor de allerarmsten, 3 hospitalen en klinieken in samenwerking met de Medische 
Missiezusters. Citaat uit 1969 :  Willy Vogt, een jongeman die op de grote vaart werkt, bezocht haar in Pakistan en 
vertelde: “Ik heb me verbaasd afgevraagd, hoe deze Zuster met zo’n moed en opgewektheid in zo’n ontstellende, 
troosteloze armoede nu al ruim 30 jaar lang kan blijven doorwerken. Zuster Lemmens ontloopt het leed niet, maar gaat 
het opzoeken langs  de straten om te troosten en te geven voor zover ze het kan “.     

In 1970 was zuster Lemmens 
o.m. te gast in de TV – show 
van Willem Duys om hulp te 
krijgen voor haar tehuizen. Zij 
kreeg hierdoor landelijke 
bekendheid en ontving van 
diverse instellingen en 
particulieren ruime financiële 
bijdragen ter ondersteuning 
van haar werk. In 1989 vierde 
zij in  haar geboortedorp 
Oostrum haar 50 –jarig 
jubileum als zuster in 
Pakistan. Voor haar vertrek 
naar Nederland ontving zij uit 
handen van de eerste 
vrouwelijke premier  van 
Pakistan, Benazir Bhutto, in 
Islamabad de hoogste 
Pakistaanse onderscheiding : 
Sitara Quaio Asam, hetgeen 
betekent : Ster van de 
Stichter “( Jinnah ).   

Na de feestelijke hoogmis werd haar een receptie aangeboden in het gemeenschapshuis te Oostrum. Op deze 
drukbezochte receptie kon zij veel enveloppen met inhoud in ontvangst nemen. De opbrengst ad  ƒ 4.527,50 was geheel 
bestemd voor haar werk in Karachi. Tijdens de hoogmis werd een speciale collecte gehouden voor hetzelfde goede doel. 
Ook hier gaf Oostrum blijk van waardering voor haar inzet en werk voor de minstbedeelden. De opbrengst was ƒ 
4.025,00  . Bijzonder belangrijk was voor zuster Truus Lemmens dat het Missie Commissariaat van het Bisdom dit laatste 
bedrag verdubbelde. Op een op zondagnamiddag in ’t Schuttersveld georganiseerde loterij en Welfare tentoonstelling 
kon zij ƒ 8.500,00 in ontvangst nemen. Begrijpelijk dat zij zeer overdonderd was door deze geweldige brede financiële 
ondersteuning. Haar eerste reactie na een welgemeend dankwoord was : Ik zou nu het liefste meteen naar Pakistan 
vliegen om “mijn “kinderen “ mee te laten genieten van deze gulle gaven. 
Vele jaren heeft de Parochie Oostrum de opbrengst van de jaarlijkse Vastenactie bestemd voor Zuster Lemmens ter 
ondersteuning van haar werk. Later gebeurde dit ook soms in dekenaal verband.  Een gebaar dat door haar zeer 
gewaardeerd werd. 
 
Op 27 oktober 2000 overleed Truus Lemmens op 86 jarige leeftijd en werd op 1 november begraven in Karachi.              
Zuster Truus Lemmens werd de Moeder Teresa  van Pakistan ofwel Engel van Karachi genoemd. 
Het bestuur van De Stichting Thuisfront Zuster Lemmens is nog steeds actief om haar werk voort te zetten. Op de 
website Stichting Thuisfront Zuster Lemmens vindt U meer informatie. 
Periodiek verschijnt een Nieuwsbrief , waarin de Stichting informatie verschaft over de diverse projecten. Haar 
voormalige “rechterhand “zuster  Ruth zet met vele anderen haar werk voort, daarbij gesteund door vele donaties van 
bedrijven en particulieren. Ook nu nog ! 
 
Het bankrekeningnummer is van de Stichting Thuisfront Zuster Lemmens is :  
NL 26 RABO 0147 655 412 ;  NL 79 INGB 0003 595 940 
Website : www.darulsukun.com    



  
                      
                      
 
 
 
 
                                                                            jose@kookkelder-meerlo.nl 
 

In de KOOKKELDER worden de volgende kookcursussen 
gegeven, voor ’t seizoen: september 2014 t/m april 2015 

 

* KOKEN voor 60+: BEGINNERS: 12 lessen 
Start: maandag 22 sept. van 13.00-15.00 uur.  

* KOKEN voor 60+: GEVORDERDEN: 12 lessen 
Start: maandag 29 sept. van 13.00-15.00 uur. 

* BUITENLANDS: 6 lessen Start: ma. 22 sept. 10.30 uur. 
*  CHINEES/INDISCH: 6 lessen Start: ma. 6 okt. 10.30 uur. 
* TAPAS: 3 lessen Start: di. 30 sept. of do. 2 okt. 20.15 uur.  
* PASTA: 3 lessen Start: di. 13 jan. 20.15 uur. 
* SOEP+TOETJE: 3 lessen Start: di. 27 jan .  20.15 uur. 
*  BUITENLANDS 2: 6 lessen Start: wo. 24 sept. 20.15 uur. 
*  VIS: 3 lessen Start: do: 9 okt. 18.00 uur of  wo. 28 jan. 20.15 uur.  
*  GROENTE: 3 lessen Start: wo. 1 okt. 20.15 uur. 
* BORRELHAPJES: 2 lessen Start: wo. 8 okt. of do. 5 feb. 20.15 uur. 
* KOUD BUFFET: 2 lessen  wo. 4 + do. 5 mrt. 20.15 uur. 
* BEGINNERS: 12 lessen Start: do. 18 sept. 18.00 uur. 
* GEVORDERDEN: 12 lessen Start: do. 18 sept. 20.15 uur.                                                     

* CHINEES/INDISCH: 6 lessen Start do. 25 sept. 18.00 uur.                                                   

* BAKKEN: 6 lessen Start: do. 25 sept. 20.15 uur                                                                         

* KERSTCURSUS: 2 lessen Start: ma. 8 + di.9 dec.  20.15 uur.                                             

* KINDERFEESTJES op woensdag/vrijdag/zaterdagmiddag.                                              

* PARTYKOKEN:      8-24 personen                                                   

Feestjes voor  personeel/vrijgezellen/familie/vrienden,                                    
gezellig samen kokkerellen èn eten. 

                      
 





Nacht van de Nachtvlinder 
 
De Vlinderstichting organiseert jaarlijks de Nacht van de Nachtvlinder. Ook dit jaar doet IVN Geysteren-Venray weer 
mee. Op vrijdagavond 27 juni om 22:00 uur is iedereen die is geïnteresseerd in nachtvlinders, welkom op het terrein 
van voetbalclub Geijsteren (Oostrumseweg). Deelname is gratis.  
Neem een goede zaklamp mee om de nachtvlinders goed te kunnen bekijken.                                                              
Fotograferen is toegestaan. Rond 24:00 uur stoppen we ermee en keert de rust op de velden terug. 
 
 

Natuurgidsen van IVN-Geysteren-Venray zullen zoveel mogelijk nachtvlinders lokken 
en van alles vertellen over de nachtvlinders, waaraan je ze kunt herkennen en de 
vangst of lokmethodes. Hoe mooi nachtvlinders zijn, zullen de deelnemers kunnen 
zien als ze na de korte inleiding het donker in trekken. Rond deze tijd zou men zo’n 
350 soorten kunnen tegenkomen (als het weer meewerkt). Wellicht treffen we 
vlinders aan met de kleurrijke namen zoals gele oogspanner, groene bokspanner, 
gelijnde grasuil, goudhaaruil, huismoeder, schaapje, groot avondrood of zelfs een 
weeskind.  
 

 
 
                                                              
 
Secretariaat: Mevr.L.Tromp-Brand,  
Stationsweg 211a, 5807 AB Oostrum 
Tel.: 0478 589033 
E-mail:l.tromp-brand@home.nl 
 
 

Jeu de boules met Oirlo en Castenray 
 
Datum: zaterdag 26 juli 2014 
Tijdstip: 12.30 uur 
Plaats: Oirlo, Haalakker 
Opgave: t/m 19 juli via onderstaand strookje (bij Tonny Duijn, Valkenkampstr. 20) 
Kosten: 2,- euro per persoon 
 
Op zaterdag 26 juli gaan we gezellig jeu de boulen in Oirlo. We verzoeken jullie om 12.30 uur aanwezig te zijn. 
Gelieve onderstaand strookje met het inschrijfgeld  van 2,- euro per persoon bij Tonny Duijn in de bus te doen.  
 
Consumpties zijn voor eigen rekening. 
 
Wij hopen op een grote opkomst. 
 
Graag tot 26 juli! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Deelname jeu de boules, 26 juli. 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Aantal personen: …………………………………………………………………………………………………………………..                                
 
Bedrag:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 



 
SEPTEMBER  
  
   4 Wandelen KBO
   6 Ziekendag De Zonnebloem
   6 Nationale Fietsdag (Rabobank) KBO
   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
   25        Informatie avond Muziek en Ouderen                                       Harmonie en KBO
   26           Thema avond: Oesterham en Watermolen                        ABC
   26-27-28 Optreden in Treis-Karten a/d Moezel (DLD) AZKompeneej
   29 Breifabriek KBO
   30 Ladies Night (Film Roermond) ZIJACTIEF
  
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 Tentoonstelling: “van Capelle tot Oestrem” 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



€ 15,00 kinderen t/m 12 jaar

€ 17,50 vanaf 13 jaar 

voor de toegang tot de Aqua Mundo inclusief snackmenu*

ZWEM-SNACK ARRANGEMENT

RESERVERINGEN VIA: WWW.DAGJEMEERDAL.NL

Het Meerdal - Laagheideweg 11 - 5966 PL America

077 464 7272 - meerdal@groupepvcp.com

Kom lekker genieten in ons subtropisch zwemparadijs. 

Boek het Zwem-Snack Arrangement en geniet van:
• Golfslagbad  • Wildwaterbaan • Aqua Café • Zonnebank (meerprijs) 
• Buitenbad • Sauna (meerprijs) • Binnenbad • Hydrojet (meerprijs)
• Kruidenbad • Superlange glijbaan • Familieglijbaan • Massagebank (meerprijs)

Naam:

E-mail:

BON ZWEM-SNACK ARRANGEMENT

Woonplaats:

Voorwaarden:

• Geldig van 1 juli t/m 31 augustus 2014 • Niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen • Op basis van beschikbaarheid 
• Vooraf reserveren is noodzakelijk • Alleen geldig tegen inlevering van de originele advertentie • Niet inwisselbaar voor contanten
• Exclusief parkeerkosten.

* Snackmenu: kleine friet + kroket/frikadel + kleine frisdrank

Nu v.a.

€ 2,80 p.p.

korting!

Een dagje zwemmen bij 
Center Parcs Het Meerdal!



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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 1 Juli 2014: 
 

 

 

 

Klaar terwijl u wacht!!! 

Te vinden op de Oude Oostrumseweg 19a,                   
in Venray. 

Zie voor meer informatie en het maken van een 
afspraak: www.iphonerepairservice.nl 

Ga naar servicepunt Venray. 

U bent van harte welkom,                                                   
de koffie staat altijd klaar!!! 

06-43936007 

venray@iphonerepairservice.nl 
 




