
 

49e JAARGANG  -  WEEK 10  -  11 maart 2021 

- Oh zit dat OOZO over kraanverhuur 

- De Meulebeek schrijft 

- Een kennismaking met Maria Helena Lucas 

 

 

 

Met deze week: 

En nog veel meer! 



  Agenda

 20 mrt. Inzamelen oud papier

 3 april Inzamelen oud papier

 17 april Inzamelen oud papier
   Zaterdag  20 Mrt 09.00 - 12.00

                (Elke Zaterdag met een oneven weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

 
 

Een DUOfiets voor Oostrum!  
Sinds de publicatie in het eindejaarsnummer van OW! heeft de werkgroep niet stilgezeten. We hebben al 
meerdere financiële bijdragen mogen ontvangen, en een aantal toezeggingen tot donatie. Er lopen nog een 
aantal aanvragen bij diverse fondsen. Denk hierbij aan het Rabofonds, het Oranjefonds en het ANWB-fonds. 
 
Nog een maand 
We hopen binnen een maand te kunnen melden dat de financiering rond is en dat we de fiets hebben besteld. 
Gezien de huidige coronamaatregelen krijgt de fiets ook een tussenscherm, zodat u ook kunt fietsen met iemand 
uit een ander huishouden.  
 
Gezocht: vrijwilligers 
Na onze eerdere oproep hebben we een aantal reacties ontvangen van mensen die graag mee willen gaan fietsen 
of een andere rol willen vervullen. Maar we willen die pool zo groot mogelijk maken. Om de fiets direct na 
levering in gebruik te kunnen nemen zijn we nog op zoek naar:  
• Begeleiders die meegaan op de fiets 
• Coördinatoren voor verhuur en uitleen 

Interesse? Stuur een email naar duofiets@dorpsraadoostrum.nl of spreek een van ons aan.  
 
Met vitale groet,  
Bert Linskens, Joop Bus, Annemarie Linskens, Jan-Willem Bruijsten 
 



Zondag 14 maart  9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)    
 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.     
 
Dinsdag 16 maart  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    
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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

4



Wie zitten er eigenlijk in de dorpsraad, en wat doen ze daar? In deze 
maandelijkse rubriek laten we de leden van de dorpsraad aan het woord. 
Deze maand: Esther de Jong.

Esther is geboren in Groningen, getogen in Zeeuws-Vlaanderen, 47 jaar 
oud en woont alweer bijna vijftien jaar in Oostrum aan de Van 
Broekhuizenstraat met Willem Volleberg en hun kinderen Meike en Gijs.

Wat doe je in het dagelijks leven? “Nadat ik jaren als kwaliteitsmanager op 
de bloemen- en plantenveiling FloraHolland Venlo en Veiling Rhein-Maas 
heb gewerkt, heb ik een jaar geleden definitief de overstap naar het 
onderwijs gemaakt. Op de HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch werk ik 
nu als docent Milieukunde.”

Wanneer ben je lid geworden van de dorpsraad? “Sinds twee jaar. Ik werd 
hiervoor al regelmatig gepolst door de vorige voorzitter, Bas Künen, die 
ook bij mij in het Rode Groepje zit. Daarvoor heb ik in de ouderraad van 
PSZ ’t Rommelhofke en de medezeggenschapsraad van de Meulebeek 
gezeten. Als import denk ik graag mee over de grote lijnen en op de lange 
termijn, waarbij ik het (algemeen) belang van de gemeenschap voor ogen probeer te houden. Op deze manier 
leer ik het dorp en de inwoners van Oostrum steeds beter kennen.”

Waar houd je je bij de dorpsraad vooral mee bezig? “Vooral met duurzaamheids- en omgevingsvraagstukken. 
Vanuit Oostrum zit ik nu in de commissie oriëntatie Windpark Venray, ik neem deel aan het maandelijkse 
Venrayse Dorpsradenoverleg (DRO) en organiseer samen met de Gemeente Venray de Duurzaamheids-
bijeenkomst, die hopelijk in het voorjaar live kan plaatsvinden. Ik ben vooral trots op de diversiteit die er nu in 
de dorpsraad is, en de projecten die iedereen oppakt. Het mooie is dat het een heel breed georiënteerde en 
gezellige groep mensen is. Na het laatste agendapunt is het drankje daarna bij Antoinette ook altijd erg leuk. 
Helaas vergaderen we nu online, al is het wel een voordeel is dat de vergadering online een stuk sneller is.”

Wat doe je nog meer in het dorp? “Graag doe ik op zijn tijd op zaterdagmorgen een bardienst bij SV Oostrum, 
als mijn zoon Gijs weer op het veld staat, en waar het kan help ik nog mee met incidentele activiteiten op De 
Meulebeek.” En heb je nog tijd voor hobby’s? “Ik ren en wandel ik graag door de Geijsterse bossen, speel 
piano, werk in de tuin en spreek waar mogelijk met vriendinnen af.”

Wat mis je nog in Oostrum? “Er wonen relatief veel mensen ‘van buiten’, hoe kunnen we hen meer betrekken 
bij het dorp. En ik hoop dat er voor de jeugd en jongeren meer initiatieven en activiteiten in Oostrum ontstaan.”

  www.dorpsraadoostrum.nl | info@dorpsraadoostrum.nl | 06-20966576 | Ghunenbeek 23, 5807 CE Oostrum   
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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 | 0478-511 466

CORONAMAATREGEL: 
Groep 7 loopt via de 
Mariakapel naar binnen en zit 
links vooraan. Groep 8 loopt 
via de hoofdingang naar 
binnen en zit rechts vooraan. 
Momenteel komen alleen 
maar leerkrachten en jullie 
naar school. Daarom heeft de 
school samen met mij dit 
plan bedacht. Gewoon leuk. 
 

Hallo, jongens en meisjes van groep 7 en 8.  
 
Basisschool De Meulebeek en pastoor hebben voor jullie iets leuks bedacht:  
jullie zijn uitgenodigd voor dinsdag 16 maart meteen na school in de kerk voor  
een half uurtje. Samen zingen we dan:  
“Waar is het feest dan, hier, hier come on!”  
Alle kinderen mogen meedoen, ook kinderen die niet gedoopt zijn.  
En ik vertel jullie over die liefdevolle kracht van boven, die we mogen voelen                                       tijdens de 
voorbereiding op het vormsel: de HEILIGE GEEST.  
Het vormsel is eigenlijk een musical:  
We zingen, jullie dragen leuke teksten voor, we kleden samen de kerk aan met                               ballonnetjes en andere 
leuke dingen die jullie bedenken of meebrengen.  
Je krijgt op dinsdag 16 maart een aanmeldingsformulier mee en dan kun je thuis                        met papa en mama 
bespreken of je meedoet en/of het vormsel ontvangt.  
Dus je mag ook meedoen omdat het zo leuk is zonder het vormsel te ontvangen.  
JIJ maakt de keuze.  
De deelname is uiteraard helemaal gratis. 
 

Wat je mee mag brengen:  
Goeie zin, gevoel voor saamhorigheid, jouw vragen, jouw glimlach, jouw 
gezelligheid, jouw goeie ideeën, gewoon: zoals je bent.  

Ja in een flits ben je aan:  
maak je de blits je bent aan.  

Alle kinderen zijn op dinsdag 16 maart welkom in de kerk vanaf 15.30 uur tot 16.00 uur.  

En denk eraan:  hé, ik heb een leuk idee, breng maar al jouw vriendjes mee.                             
Kom, want we gaan op reis, naar het kleurenparadijs.  

Na de presentatie is er een leuke verrassing: een traktatie die Liedy Janssen en ik zullen 
verzorgen. Toch leuk.  

Hartelijke groet ook namens het team van De Meulebeek, & de Pastoor  

 

Kom, Heilige Geest, 
o liefdevolle kracht  

uit de hemel!  

De Heilige Geest die je in het heilig 
vormsel ontvangt helpt jou om 
sterk,  krachtig, zelfbewust en 
gevoelig te zijn en vooral 
dolgelukkig te worden, want HIJ is 
een liefdevolle kracht die alles wat 
jij  doet zal steunen, bezielen en 
bemoedigen dat je als een flits 
bent.  
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33ee  wweeeekk  vvaasstteennaaccttiiee  88  mmaaaarrtt  
 
Was het in 2019 de extreme regenval na  een lange periode 
van droogte, in 2020 was het de corona-pandemie die het 
leven van de bevolking van het district Turkana in Kenia  weer 

totaal veranderde. Met name de ouderen, vaak alleenstaand, die al eerder hun pensioen verloren door 
geldgebrek van de overheid, zijn wederom de dupe.  MOV Venray en de kerkdorpen wil 
helpen in deze tijd van hoge nood.  U kunt Uw gift overmaken  op bankgiro NL21 INGB 
0003000046 t.n.v. Vastenactie met vermelding ‘project ewoi’.   
Ook kunt  U  met uw mobieltje of tablet de nevenstaande QR code  scannen  
en Uw gift deponeren in de digitale collectebus van de MOV. 
 

 
 

7



 

8



      Corona en school      
 
Inleiding 
Wij gaan jullie alles vertellen over ons online les avontuur. En onze eerste dag op school. Je 
gaat lezen over het programma, weer op school en een leuke woordzoeker over Corona. 
 
Programma van het thuisonderwijs met groep 8 
Om 9:00u hebben we een meet. Dan moeten we gaan rekenen. 
Daarna spelling en taal. We moeten ook altijd nog even lezen.  
Soms ook schrijven of een leuk project. We moeten minimaal 3 uur 
per dag aan school werken. Als je dat nog niet hebt gedaan mag je weekopdrachten 
maken. Om 13:15u hebben we ook nog een meet om alles na te kijken. 
 
Weer op school 
Het was raar om weer op school te zijn, maar het verliep goed. 
Het was fijn om iedereen weer te zien. Helaas zijn er maatregelen: groep 8 moet 
mondkapjes op in de gangen, twee aan twee zitten en heel vaak handen ontsmetten. Met de 
pauzes moeten alle groepen apart naar buiten of binnen. 

 
Wij hebben nu een 
leuke woordzoeker 
voor u ! 
Veel plezier! ;) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 8  
Pleun Schut, Jip Hoex 
en Jans Jeucken. 
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KRAANVERHUURBEDRIJF VAN RATTINGEN BV 
 
Kraanverhuurbedrijf Van Rattingen bv draait al heel wat jaren mee. De oorsprong gaat terug naar het jaar 
1972. Het bedrijf is destijds voortgekomen uit Grondverzetbedrijf Van Rattingen bv. Een van de eerste 
werkzaamheden was de nieuwbouw van Nestlé in Oostrum. Alex van Rattingen vertelt verder!  
 
“Oprichter van het bedrijf is Marcel van Rattingen. Martien van Rattingen heeft op een gegeven moment het 
grondverzetbedrijf overgenomen en in 1996 heb ik het kraanverhuurbedrijf overgenomen. Het zijn nu twee 
aparte bedrijven - kraanverhuur en grondverzet - maar op hetzelfde adres gevestigd. Mijn vrouw Nelly doet de 
planning van de kranen en de boekhouding. Onze oudste zoon Stefan zit inmiddels ook op de kraan. En met 
aanvulling van vier personeelsleden hebben we momenteel 6 kranen bezet. 
 
We hebben twee verschillende typen kranen: de telescoopkraan en de mobiele torenkraan. De telescoopkraan 
wordt meestal ingezet bij zwaardere klussen of hijsklussen op moeilijk bereikbare plaatsen, bijvoorbeeld een 
plek waar veel bomen staan. De mobiele torenkraan is echt een kraan voor in de bouw, waar veel repeterend 
werk voorkomt. Sinds kort hebben we ook een hoogwerker van 78 meter. 
 
Onze opdrachtgevers zijn met name bouwbedrijven maar we hebben ook een naam opgebouwd bij 
boomverzorgers en houtkapbedrijven. En ook bij particulieren komen we aan huis. Denk aan een zwembad of 
een  jacuzzi in de tuin plaatsen of een piano naar boven hijsen. In het bergen van vrachtauto’s en 
(land)bouwmachines zijn we ook behoorlijk ervaren.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Als mijnool 10 jaar bestaat, geef ik een feestje aan de rijscholen in Venray waar ik bij aangesloten ben. 
We hebben een mooi vak! Wanneer je van de werkplek wegrijdt zie je echt het verschil met hoe het daarvoor 
was. We willen de mensen tevreden achterlaten. Iedere klus is een uitdaging en nooit hetzelfde. Je werkt altijd 
samen aan een project. De ene keer met een bouwvakker, de andere keer met een monteur, soms met de 
brandweer. 5 uur bedoel ik dat van die 55 uur dat ik in de lesauto zit, er maar 40 uur van uitbetaald krijg. 
15 uur gebruik ik om van klant naar klant te rijden en van klant naar huis. 
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Ook maken we leuke en bijzondere dingen mee. Zo zijn we eens ingehuurd voor een uitzending van Henny 
Huisman, hebben we diverse artiesten in de kraan gehad tijdens Funpop en hebben we bomen en planten in 
de tuin van Norman Bonink (drummer van Bløf) geplaatst. Wat me zeker bijblijft is  het naar boven hijsen van 
alle klokken van het carillon van de Grote Kerk in Venray. Tijdens deze opdracht verplaatste, terwijl ik zat te 
wachten tot men een krat met klokjes leeg had gemaakt, de grote wijzer van het uurwerk zich tot achter mijn 
hijskabel. Toen ik wegdraaide om het krat naar beneden te laten zakken, zag ik de wijzer naar buiten komen! 
Het was wel even puzzelen om weer achter de wijzer vandaan te komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Van belang is dat de kranen voldoen aan al deze nieuwe uitdagingen. Momenteel moeten eigenlijk 
alle kranen aangepast worden vanwege nieuwe berekeningen omtrent de uitstoot van stikstof. En 
omdat de regelgeving voor het gebruik van een manbak voor het werken op hoogte is aangepast, is 
de hoogwerker van 78 meter aan het machinepark toegevoegd. Zo kunnen we onze klanten zoveel 
mogelijk blijven bijstaan!” 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

Kraanverhuur betekent dat je eigenlijk 24 uur per dag bereikbaar moet 
zijn. Als er calamiteiten zijn, moeten we uitrukken. al is dat midden in de 
nacht. Afspraken maken is dan ook vaak lastig. Wanneer ben je thuis? 
Lastig te zeggen. Mijn grootste uitlaatklep is muziek en ik probeer daar 
iedere dag een uur voor in te plannen. Ik speel trompet bij FEZZ, de 
Roojse Hofkapel en MMSK St. Petrus Banden. Of ik bij de repetitie 
aanwezig kan zijn, moet ik per dag bekijken. Voor optredens moet ik 
mezelf echt vrij plannen. De hele familie doet trouwens aan muziek. Af 
en toe een keer sleutelen met de jongens is ook een hobby. 
 
Voor de toekomst is het belangrijk allerlei uitdagingen aan te blijven 
gaan. Vooral in de bouw ontstaan steeds nieuwe bouwmethoden en we 
moeten ervoor blijven zorgen de juiste hijsvoorziening te hebben. 
Inmiddels is onze lijst van hijsmaterialen gestegen tot meer dan 700 
stuks! De kranen moeten vaak groter en met meer capaciteit dan 
voorheen. 
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STICHTING HISTORISCHE KRING OOSTRUM EN 
SPRALAND 

 

EEN OOSTRUMSE NON, MARIA HELENA LUCAS 

ZUSTER VAN HET KLOOSTER BETHLEHEM  

1752-1837 

 

Toen het Venrayse museum in de Borggraaf 
geopend werd, presenteerde Oostrum zich met 
afbeeldingen van het vroegere, nu verdwenen 
Oostrumse klooster Bethlehem.  

Goed zichtbaar in beeld hing het schilderij van 
zuster Maria Helena Lucas. 

Deze Augustines is een van de zusters van het 
klooster Bethlehem over wie het meeste bekend is. 
Haar vader hield namelijk een memorieboek bij met 
daarin allerlei wetenswaardigheden. 

Geboren werd zij als Anna Maria Lucas in 1752 in 
het dorpje Elen in de buurt van Maaseik (België). 
Anna Maria deed haar intrede in het klooster op 29 
juli 1777; zij was toen 25 jaar.  

Op 1 september 1778 werd zij geprofest, d.w.z. dat zij de gelofte van armoede, 
gehoorzaamheid en zuiverheid aflegde. Zij zag dus af van persoonlijk bezit, gehoorzaamde 
aan moeder overste en zag af van een huwelijk. 

Voor vader hadden deze beide gebeurtenissen de nodige financiële consequenties. Hij 
beschrijft op verschillende dagen hoe hij de nodige gelden moest betalen als dote 
(bruidsschat) voor deze toelating nl.: “voor die som van 200 franse kroonen en daer bij alle 
toebehoor wat ene religieuse behoort”  en “ mijn dochter int klooster tot Oostrum gekleet en 
alle oncosten bedelt met die som van 142 gulden, vijftien stuivers en drinkgeld 25 gulden. 
Item betaelt op rekeninge vande doet (dote, bruidsschat) ad 300 gulden daer in begrepen 42 
vaet terve te leveren tot Baexen, het vaet aen 45 stuivers.”  De professie kostte hem “die som 
van 700 gulden Luycx “.  
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STICHTING HISTORISCHE KRING OOSTRUM EN 
SPRALAND 

 

EEN OOSTRUMSE NON, MARIA HELENA LUCAS 

ZUSTER VAN HET KLOOSTER BETHLEHEM  

1752-1837 
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Hoewel het niet mogelijk is te bepalen wat voor geldswaarde dit in de huidige tijd is, lijkt het 
erop dat het hier om aanzienlijke bedragen gaat. Verder is bekend dat de nieuwe zuster van 
vader jaarlijks een bepaald rentebedrag kreeg en van haar broers en zusters jaarlijks een 
pond schapenwol en een stuk gehekeld vlas. Voor het klooster was het doel van 
bovengenoemde bruidsschat, dat het levensonderhoud van de kloosterlingen werd 
veiliggesteld. 

Zuster Maria Helena heeft hoogstwaarschijnlijk met 2 moeder oversten te maken gehad. In 
1777 bij haar intrede was zuster Wilhelmina Smits overste. Vanaf 3 februari 1796 werd zij 
opgevolgd door zuster Maria Josepha Lulsdorff. Waarschijnlijk is zij deze functie blijven 
bekleden tot het einde van het klooster.  

In 1794 werd het Pruisische bestuur van Opper Gelder vervangen door de Fransen. Pruisisch 
Gelder veranderde in het Franse departement Roer. 

De Fransen kwamen met allerlei nieuwe regels, zoals het onteigenen van kerkelijke 
goederen. In 1802 besloten de Fransen alle kloosters in deze streek te sluiten. Op 4 
september 1802 wordt het klooster Bethlehem opgeheven. Zuster Maria Helena is dan een 
van de twintig in het klooster verblijvende zusters. 

De zusters pachtten het klooster terug, maar konden al snel de kosten niet meer opbrengen. 

In 1808 vertrokken een aantal zusters naar Geijsteren. Door vergrijzing eindigde daar de 
kloostergemeenschap in 1822. De nog aanwezige zusters vertrokken alle kanten op. 

Maria Helena vertrok dus begin 19e eeuw ( het precieze jaartal is uit het artikel niet duidelijk) 
vanuit Geijsteren naar Heppeneert, een plaats bij Maaseik. Daar verzocht zij de bisschop zich 
niet meer te hoeven houden aan de gelofte van armoede. De bisschop stemde toe. Als 
goede katholiek stelde hij echter als voorwaarde dat zij de rest van haar leven elke week een 
rozenhoedje zou bidden. 

Tussen 1806 en 1807 gaat ze weer terug naar Geijsteren.  

Na juli 1817 vertrekt zij naar familie in Elen. Zij wordt dan “ een geweezene religieus in het 
klooster Oostrum en thans gepensioneerde” genoemd. Nog lange tijd blijft zij het habijt, de 
kloosterkleding, dragen. In dit habijt is zij in Elen vereeuwigd op het van haar bekende 
schilderij. 

Ze overlijdt op 22 januari  1837 op 85 jarige leeftijd als Anna Maria Lucas. 

 

Bron: M. Flokstra, Het klooster Bethlehem te Oostrum, Venrays Verleden 5, p. 35 – 45, 
Venray, 2 
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KALKOENFILET OP LIMBURGSE WIJZE  

Ingrediënten (voor 4 personen) 
500 g kalkoenfilets 
2 uien 
2 dl wijn-azijn 
1 dl water 
2 el suiker 
3 el appelstroop 
Allesbinder 
50 g boter of margarine 
peper 
 
Bereiding 
• Snijd de kalkoenfilets klein en doe ze in een diepe kom of goed afsluitbare vershouddoos.  
• Voeg de grof gehakte uien, de azijn en het water toe en laat dit afgedekt in de koelkast ± 12 

uur staan.  
• Laat de kalkoen uitlekken en giet de marinade weg.  
• Verwarm de boter in een hapjespan en bak hierin de kalkoen rondom bruin.  
• Bestrooi het geheel met de suiker en voeg de uien toe.  
• Stoof de kalkoen gedurende ± 15 minuten en voeg de stroop toe.  
• Verwarm het geheel nog gedurende 10 minuten en bind bij met allesbinder.  
• Maak het gerecht op smaak af met peper. 
 
Tip 
Vervang allesbinder door maizena, maar roer dit eerst los met water alvorens het aan de hete 
pan toe te voegen. 
 
Serveertip 
Witlofsalade met appel, gember, banaan, noten en gekookte aardappelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TriNed ondersteunt DUOfiets initiatief Oostrum 
 
Beste inwoner van Oostrum, 
 
TriNed heeft een bijzondere actie samen met 
GlaswebVenray. Indien je voor 1 april 2021 een 
glasvezelabonnement afsluit bij TriNed dan 
doneren wij € 50,- aan het DUOfiets project voor 
Oostrum.  
Daarnaast krijg je de eerste 3 maanden 
gebruikersvergoeding (excl. Buiten bebouwde kom 
toeslag) gratis van GlaswebVenray t.w.v. € 98,55 én 
krijg je bij een nieuw abonnement 3 maanden gratis 
1.000 Mbps internet t.w.v. € 52.50. 
Meld je nu aan!! 
https://www.trined.nl/projecten/glaswebvenray/  

RESTANT POTGROND

Omdat we de potgrond per pallet bestellen is er van de laatste pallet nog 
een rest over. Wilt u nog bestellen dan kan dat totdat het restant op is!!!!

Het bestellen van de zakken potgrond kan als volgt:

Per bank:
Maak het geld voor het gewenste aantal zakken over naar: NL96RABO0140000755 t.n.v. Muziekvereniging SMT 
Oostrum onder vermelding van het aantal zakken en uw adres, dus bijvoorbeeld: 5 zakken, Herenpasweg 35
Contant:
Doe uw bestelling (aantal zakken en adres) in een gesloten envelop en lever dit met het gepaste contante geld in op 
Buitenhof 19 te Oostrum

De prijzen zijn aantal zakken à 40 liter potgrond:

1 € 4,00 6 € 22,00
2 € 8,00 7 € 26,00
3 € 11,00 8 € 30,00
4 € 15,00 9 € 33,00
5 € 19,00 10 € 37,00
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Redactie adres 
G. Smedts, 
Valkenkampstraat 14 
5807 AN  Oostrum
T 0478 58 46 42
E weekblad@dorpsraadoostrum.nl

Sluiting aan te leveren kopij
Zaterdag 18.00 uur

Bezorgklachten
Periodiek 
T 0478 58 28 77

Kijk voor de Digitale kalender op: www.dorpsraadoostrum.nl/kalender
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