
 

49e JAARGANG  -  WEEK 20  -  20 mei 2021 

- Het eerste deel van een serie over Paschalis 

- Ons kent ons met Nie van Aostrum  

- Bloemen door de lens van Joep 

 

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  29 Mei 09.00 - 12.00

                (Elke Zaterdag met een oneven weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                                LOCATIE: PARKEERPLAATS

                            ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

  Agenda

 29 mei Inzamelen oud papier

 12 juni  Inzamelen oud papier

 26 juni Inzamelen oud papier
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Zondag 23 mei Eerste Pinksterdag: 9.30 uur: Pinksterhoogmis (Pastoor) (orgelspel)   
 
 voor het geluk en welzijn van de parochie Oostrum,    
 voor wijsheid, vriendschap en vrede in de wereld, 
 voor alle zieken thuis, in de verpleeghuizen en  ziekenhuizen,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.   
 
Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag: 11.00 uur: heilige mis (Pastoor) (orgelspel) 
 
Dinsdag 25 mei  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     

   

Beste Leden, 
  
““RRooooss  iiss  nniieett  mmeeeerr  bbiijj  oonnss””. Dit zijn de eerste woorden van het verdrietige bericht dat wij ontvingen. 
  
  
Ons bestuurslid Roos Rongen-Camps is na een kort heftig ziekbed, overleden.                                                           
Wij zullen haar in ons bestuur node missen. 
Wij wensen Piet en haar (klein)kinderen heel veel sterkte voor nu en de komende tijd.                                      
Wij blijven haar gedenken. 
  

““DDee  ddoooodd  llaaaatt  eeeenn  ppiijjnn  aacchhtteerr  
DDiiee  nniieemmaanndd  kkaann  hheelleenn  
MMaaaarr  ddee  lliieeffddee  
LLaaaatt  eeeenn  hheerriinnnneerriinngg  aacchhtteerr  
DDiiee  nniieemmaanndd  kkaann  sstteelleenn””  
  

  Bestuur KBO Oostrum         
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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! 

www.green-drive.nuStationsweg 126C   |   5807 AD Oostrum   |   06 - 425 634 24

dé fietsenwinkel

• Nieuwe en gebruikte fietsen

� Reparatie en onderhoud

� E-bikes o.a. Huyser,  
 Multicycle en Trenergy

E-bike?
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Ontwerp voor opwaardering Maaslijn ligt ter inzage
Voor de opwaardering van de Maaslijn ligt nu
het ontwerp van het Provinciaal
Inpassingsplan (PIP) ter inzage. Daarvoor is
ook een milieueffectrapportage (MER)
opgesteld. Tot en met 9 juni kunt u het plan
bekijken en een zienswijze indienen. Dat kan
via de website van de gemeente
(www.venray.nl/ter-inzage-liggende-stukken)
of door een afspraak te maken op het
gemeentehuis.

Doel van de opwaardering is verduurzaming
en een robuustere dienstregeling. De lijn
wordt geëlektrificeerd, en daarvoor zijn
onderstations en bovenleidingen nodig. Ook
wordt op een aantal plaatsen het enkelspoor verdubbeld. Om dat ruimtelijk mogelijk te maken stellen de 
provincies Noord-Brabant en Limburg een provinciaal inpassingsplan vast.

Maatregelen Oostrum
• Ten zuiden van de Deurneseweg wordt het dubbelspoor aan de oostzijde doorgetrokken met circa 4,5 

kilometer in zuidelijke richting. Hiervoor is grondwerk en het aanleggen van greppels nodig.
• Ten zuiden van station Venray komt aan de oostzijde van het spoor een inzetlocatie. De toegangsweg van 

de railinzetplaats sluit aan op de Mgr. Hanssenstraat.
• Ter hoogte van de Witte Vennenweg komt aan de oostzijde van het spoor een onderstation.
• De overweg Mgr Hanssenstraat wordt voorzien van filesignalering.
• De ligging van de overweg Witte Vennenweg wordt aangepast. De gemeente Venray past het 

onderliggende wegennet richting de nieuwe overweg aan.
Meer informatie staat op www.limburg.nl/maaslijn. Op www.prorail.nl/projecten/maaslijn/terinzagelegging kunt 
u de maatregelen en effecten via een kaart opvragen. Klik op ‘Effecten op mijn leefomgeving’, en selecteer 
lagen op de kaart.

Telefonisch spreekuur
Hebt u vragen, dan kunt u die aan ProRail stellen. Dat tot en met 10 juni iedere donderdag tussen 16.00 en 
18.00 uur. Het nummer is 088-2315381. Als u op de hoogte wil blijven, meld u dan aan voor de digitale 
nieuwsbrief via www.prorail.nl/projecten/maaslijn.

Zienswijze indienen
U kunt een zienswijze alleen mondeling of schriftelijk indienen. Maak voor een mondelinge zienswijze uiterlijk 
25 mei een afspraak met dhr. Boss: 043-389 7805. Stuur een schriftelijke zienswijze naar Provinciale Staten, 
t.a.v. Gedeputeerde Staten, Dhr. J.L.O. Boss, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, onder vermelding van: 
'Zienswijze ontwerp inpassingsplan Opwaardering Maaslijn’.

En daarna?
Het besluit volgt waarschijnlijk in het najaar. De eerste werkzaamheden staan gepland eind 2022 of begin 
2023. Tot die tijd bereidt ProRail de bouw voor, waaronder de aanbesteding en het verkrijgen van grond.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
  www.dorpsraadoostrum.nl | info@dorpsraadoostrum.nl | 06-20966576 | Ghunenbeek 23, 5807 CE Oostrum   
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Deze meiden, Iris en Charlot, 
hebben afgelopen week een 
rondje door Oostrum gedaan om 
geld op te halen voor het WWF. 
Ze hebben € 29,56 opgehaald en 
dit geld is overgemaakt naar het 
goede doel. 

Goed bezig, dames!  

Bedankt voor dit goede werk. 

 

Goed 
bezig! 
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GERANIUMS      

 
In de week voor moederdag heeft Het Werkhuis de violen bij en op het dorpsplein weer vervangen                      
door geraniums. Dank hiervoor. 
 

De bloemen zorgen komende maanden voor een mooi dorpscentrum. 
{ 

Vanuit de KBO zal Herman van Limbeek er weer voor zorgen dat de planten mooi verzorgd worden. 
Helaas heeft Herman na een dag al moeten constateren dat er vernielingen waren aangebracht.  
“Grapjassen” vonden het blijkbaar leuk om plantjes los te trekken en over de bakken heen te lopen. 
 

Hopelijk blijven zulke zaken verder achterwege en kunnen alle Oostrummers genieten van de mooie 
bloembakken. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Als golfclub Geijsteren hopen we nieuwe golfers 

te kunnen enthousiasmeren om de ideale 

Corona-proef sport te kunnen beoefenen.                                              

Daarom hebben we een leuk kennismakingsaanbod                                     

gemaakt: voor €99.- in 6 golflessen naar baanpermissie 

Dit is te boeken via  Golfstart lespakket - Golfstart 

De cursus is op zondagmiddag startend vanaf 13:30 uur.                                

De eerste les is gepland op 30 mei, daarna 6-6 / 13-6 / 20-6 en 27-6 
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Nie van Aostrum 
 
Naam vriendinnenclubje: Nie van Aostrum 
Aantal leden: 5 
Leeftijd: varieert tussen de 33 jaar en 41 jaar 
Opgericht in: 2018 
Totaal aantal kindjes: 14 
 
Prestaties in het verleden:  
Beachvolleybal Aostrum 2018 een beetje sportiviteit,  
maar vooral gezelligheid. Meedoen is belangrijker dan winnen zeg maar. 
Carnavalsoptocht Aostrum 2019 2e prijs cat. D grote groepen 
Beachvolleybal Aostrum 2019 aan enthousiasme geen gebrek, prestaties mwa…  
Carnavalsoptocht Aostrum 2020 1e prijs cat. D grote groepen 
 
Bovenstaand alvast een kleine introductie over ons vriendinnenclubje ‘Nie van Aostrum’. Inmiddels hebben we 
al wat naamsbekendheid opgebouwd hier in Oostrum. 
 
We zullen eens beginnen met wie we zijn, waar we vandaan komen en hoe we in Oostrum beland zijn. 
Ons clubje bestaat uit Anne, Clara, Fanny, Floor en Janske. Geboren/opgegroeid in Belfeld, Westerbeek, Deurne, 
Horst en Wanssum. Enkele van ons zijn hier heel bewust gaan wonen vanwege de liefde of het werk.  Bij de 
ander is er geen specifieke reden en is het de woning/locatie waar ze op gevallen zijn en om die reden hier zijn 
gaan wonen. In ieder geval we waren allemaal zo groen als gras hier in het dorp en dus ook nauwelijks 
betrokken bij de diverse activiteiten in het dorp.  
  
Maar dan…. er worden kindjes geboren. Ieder van ons raakt steeds meer gesetteld hier en wij zien ons hier ook 
wel blijven wonen. Kinderen gaan naar de basisschool, en jawel daar begint ons bestaan! 
Er komen speeldates, dus beetje bij beetje raken wij aan de praat. Keertje bij het wegbrengen wat langer blijven 
hangen voor een kopje koffie/thee. Kinderen gaan goed samen, en de mama’s kletsen ook wel gezellig weg. Op 
het schoolplein treffen we elkaar natuurlijk ook en zo leerde we elkaar steeds beter kennen. 
 
Toen nadere carnaval 2018. Iedereen bij ons was wel bekend met het fenomeen carnaval, maar vierde het dan 
weer anders of was het anders gewend. We hoorde andere moeders erover vertellen. Zeiden dat we ook 
moesten komen naar de Oesterham, want daar was het te doen! Dus we waren er wel nieuwsgierig naar 
geworden. En van een beetje gezelligheid, lol en drankjes zijn wij ook niet vies!  
Dus we polste zo bij elkaar of iemand zin had om hier mee naar toe te gaan, samen durfde we wel de Oesterham 
binnen te stappen. We waren nog niet voltallig, maar een enkeling zijn alvast gaan voorproeven.  
 
Nou en we kunnen jullie zeggen na dat avondje, hier willen we er meer van! 
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Toen naderde de zomer, inmiddels trokken we met zijn vijfjes regelmatig met elkaar op. We maakte 
uitjes met de kinderen en we vonden van ons zelf wel dat we meer wilde doen samen (met of zonder 
kinderen). Dus inderdaad we hebben ons gewaagd aan beachvolleybal. Maar toen moesten we een 
naam invullen. Poeh hé, hoe willen we ons noemen? Maar uiteindelijk hebben we het simpel 
gehouden en de naam spreekt dan ook voor zich: ‘Nie van Aostrum’! Om zeker er van te zijn dat we 
de naam goed schreven, hebben we de hulp van een échte Oostrummer in moeten schakelen.  
Dus vanaf nu hadden we een naam. 
 
Onze mannen hadden elkaar ook al wel eens gezien. Maar daar ging het niet om, het draaide om 
ons! Wij hadden het gezellig met elkaar, en de kinderen spelen fijn samen. Dus wij vonden het wel 
leuk zo. Maar toch betrokken we onze mannen er steeds meer bij (of ze drongen zich zelf gewoon 
op) en dat klikte ook goed.  
Inmiddels hebben we er al meerdere BBQ’s erop zitten, de eerste feestjes zijn ook al gegeven en we 
hebben al veel gelachen met zijn allen. Zelfs wij praten al over ‘vroeger’, halen al herinneringen op 
die wij samen hebben meegemaakt. Onze 1e optocht in Aostrum! Wat een blunder… gelukkig dat we 
er achteraf pas achter kwamen en niet voor of tijdens de optocht. 
Meer willen we hier niet over kwijt (haha!).  
 
We hebben nu 2x meegedaan met de optocht in Aostrum, gewoon omdat we meedoen leuker 
vinden dan langs de kant kijken. Kinderen vinden het ook leuk, de mannen staan liever aan de zijlijn. 
Nou helemaal prima, wij hebben de voorpret al. Onze inzet werd al beloond met 2e en 1e prijs. Wij 
zijn helemaal happy! 
 
We verheugen, net zoals iedereen, op de dingen die we nog willen doen samen. Het is allemaal heel 
luchtig en gezellig begonnen net zoals bij iedere vriendschap. Er worden tranen gelachen, maar ook 
wel eens tranen gelaten als het gesprek serieuzer wordt. Mooi hoe dit allemaal ontstaan is door de 
kindjes en dat wij in zekere zin hier ook naar opzoek waren.  
We hebben al uitgesproken naar elkaar dat we best een weekend met elkaar weg zouden kunnen 
gaan. Dat we dit wel ‘aandurven’. Met kinderen en met de mannen. Wie had dit 3 jaar geleden 
gedacht! 
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KWEKERIJ   ““DDEE  LLIIFFRRAA””   Lorbaan 12A,  VEULEN   ☎ 06 -14217697 

De beste keuze voor uw zomerplanten. 
250 kleuren en soorten perk en hangplanten. 

Kuipplanten tegen de beste prijs !!! 
 

ACTIE:  
 

Geraniums 10 stuks € 9.00 Hangbegonia’s € 1.00 
Lobelia’s 12 stuks € 2.50 Hangpetunia’s € 0.50 

Gazania’s € 0.75 Hang Bacopa € 0.75 
 

Onze planten bloeien de hele zomer …. 
 

OPENINGSTIJDEN: 

Pinkstermaandag open van 10.00 – 16.00 uur                                                                          
Ma t/m vr 9.00 – 18.00  Zaterdag 9.00 – 18.00 
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SSoommss  iiss  hheett  lleevveenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
aallss  eeeenn  ddrruuppppeell  wwaatteerr  

**  

SSoommss  ssppaatt  hheett  uuiitteeeenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
eenn  iiss  eerr  ggeeeenn  llaatteerr  

**  

EEllkkee  ddaagg  iiss  eerr  eeeenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
oomm  vvoooorr  ttee  ggaaaann  

**  

HHiijj  wwoorrddtt  jjee  sstteeeeddss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ccaaddeeaauu  ggeeddaaaann  

**  

GGeenniieett  ttoocchh  vvoooorraall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
vvaann  eellkkee  ddaagg  

**  

ZZoollaanngg  aallss  hheett  kkaann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
eenn  zzoollaanngg  hheett  mmaagg  

**  

WWaanntt  ssoommss  iiss  hheett  lleevveenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
aallss  eenn  ddrruuppppeell  wwaatteerr  

**  

EEnn  ssppaatt  hheett  uuiitteeeenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ddaann  iiss  eerr  ggeeeenn  llaatteerr  
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  Historische Kring Oostrum en Spraland  

 

 

 
Zoals u ongetwijfeld zult weten staat het St.Paschalis-complex al jaren leeg. De eerste plannen om het 

complex weer in gebruik te nemen dateren al weer van vele jaren geleden. De eerste insteek was om er 

arbeidsmigranten te huisvesten. Daar dit plan op veel verzet stuitte ging het plan de ijskast in. 

Het complex is na jaren van onduidelijkheid over de bestemming, intussen verkocht aan European 

Management Hotel Group B.V.  Hiermede is tevens de huisvesting van arbeidsmigranten van de baan. 

 

Een viertal jaren geleden werd in de vergadering van de dorpsraad door voornoemde eigenaar een plan 

gepresenteerd, waarin het complex zou worden omgebouwd tot een woongemeenschap met een 

nieuwe kijk op wonen. Na wederom enkel jaren van relatieve stilte, heeft u recent uit de pers kunnen 

vernemen dat uitgewerkte plannen hiervoor aan de gemeente Venray zijn aangeboden ter beoordeling 

en om te komen tot een wijziging van het bestemmingsplan ter plaatse om een en ander mogelijk te 

maken. 

 

Als Historische Kring lijkt deze ontwikkeling ons een goed moment om in de komende weken in een 4-

tal artikelen de geschiedenis van dit markante en waardevolle complex met u te delen.     
St. Paschalis Babylon       

   Deel 1    (van 4) 
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St. Paschalis Babylon  

    

 

Inleiding 

Vanaf de ingebruikname van St. Paschalis in 1937 heeft dit imposante gebouw een bijzondere plaats 

ingenomen in de historie van Venray. Niet alleen de grootsheid in omvang en de ingetogen 

architectuur maken van Sint Paschalis een uniek onderdeel van de Venrayse kloostergeschiedenis, 

ook de betekenis voor vooral de Oostrumse gemeenschap was groot. Het werd door de Oostrumse 

gemeenschap “het juvenaat van de Broeders” genoemd. 

Allereerst heeft het tot ver in de jaren zestig van de vorige eeuw dienst gedaan als noviciaat van de 

Nederlandse Provincie van de Broeders van Liefde. Doordat de toestroom van juvenisten om bij de 

Broeders van Liefde in te treden sterk afnam, was de behoefte aan een dergelijk grote accommodatie 

niet meer aanwezig. St. Paschalis werd in 1968 aan Sint Servatius (nu Vincent van Gogh instituut 

genaamd) overgedragen. 

Ontstaansgeschiedenis 

Op 2 juli 1934 werd de Nederlandse provincie van de congregatie (kloostergemeenschap) Broeders van 

Liefde een zelfstandige provincie: de Maria Provincie.  Als zelfstandige provincie kreeg zij het “recht” 

om een eigen noviciaat op te richten. 

Een noviciaat is geen burgerlijk- of maatschappelijke-, maar een religieuze instelling. Het is een opleidings-, vormings-, leer- 
en oefeninstituut ter voorbereiding op het religieuze leven van een kloosterling. Een novice is daarom een persoon die in 
opleiding is tot kloosterling 

Op 10 juli 1934 krijgt broeder Ursicus (Welsing) een vertrouwelijke mededeling van de Provinciaal 

Overste (hoogste gezagsdrager binnen de kloosterprovincie), vader Nathanaël (Karsmakers), dat hij benoemd 

is tot novicemeester(verantwoordelijke voor de opleiding tot broeder). Broeder Ursicus volgt hiertoe een 

opleiding in het noviciaatsgebouw van de Broeders van Liefde in het Belgische Gent. Hij krijgt van de 

Generaal Overste (hoogste gezagsdrager van een kloosterorde) het verzoek om met een architect een 

schetsplan te maken voor een gebouw waarin het doel van het noviciaatsleven tot zijn recht komt.  

De keus voor de bouw van het noviciaat tussen Nijmegen, Eindhoven en Oostrum, viel op de Maria 

bedevaartsplaats Oostrum. De keuze voor Oostrum werd mede bepaald door de ligging van de 

psychiatrische inrichting St. Servatius in Venray die door de Broeders van Liefde werd bestuurd. 

Bovendien was een stuk grond in het bezit van deze congregatie.  

Binnen de congregatie van de Broeders van Liefde werd dit noviciaatsgebouw St.Paschalis als eerste 

en enige, nieuw gebouwd. Een terrein van ca 25 hectaren groot, gedeeltelijk bestaande uit 

akkergrond en voor het grootste deel uit dennenbossen werd hiervoor geschikt bevonden.  

(einde deel 1 van 4) 

 

Bron: 

Wikipedia, Eigen documentatie, Venrays verleden deel IV, Sint Paschalis bron van inspiratie in woord en beeld( boek uitgegeven door de 

Stg. Historische Kring Oostrum en Spraland), Artikelen W. Lakeman (oud archivaris St.Servatius),  
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Bloemen Digitaal in kleur veel mooier dan zwart/wit op papier.                                                                                                               

Als kind plukten we klaprozen, margrieten en korenbloemen. Die groeiden volop aan de rand van koren- en tarwevelden.  

Landbouwers gingen behalve het kaf ook de bloemen van het koren scheiden en zo werden die bloemen een zeldzaamheid. 

De laatste jaren zijn ze weer tevoorschijn gekomen. Hele bermen en akkerranden worden speciaal voor de bijen en de 

vlinders  ingezaaid. Deze bloemen stonden vorige zomer net buiten Oostrum langs een akkerrand. Klaproos in de knop: 

Twee vliegen hadden hierop overnacht en wachtten tot het warmer werd. De vlieg rechts heeft zelfs een dauwdruppel te 

torsen. Voor zo’n foto moet je wel heel vroeg op pad. Ook de derde foto is van: ‘voor dag en met dauw’ ,   helemaal uit zijn 

knop gebarsten. Ik heb wat uitgebloeide knoppen meegenomen en thuis uitgezaaid. Over enkele weken hoop ik 

korenbloem en klaproos te hebben in onze tuin. Het zaad van een papaverbol (zat in een bloemstuk) zaaide ik uit. Het 

werden mooie bloemen, bijzonder van kleur. Dit is er een van. 
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Magnolia is een van de vroegbloeiers. Volbloeiende struiken en bomen sieren menige tuin. Wekenlang een prachtig gezicht 

hoewel met pech een nachtvorst er een abrupt einde aan kan maken. Het Mariabeeldje stond vroeger bij ons thuis op de 

schoorsteenmantel. Bij vrienden mag ik wel een magnolia-tak meenemen die daarmee een mooi geheel vormt. Wanneer de 

bloemen bevrucht zijn hebben ze aan het einde van de zomer merkwaardige zaaddozen met daarin felrode bessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Met bloembollen en een oude veilingkist heb ik een miniem tuintje gemaakt. Piet en Mia hebben er nog lang van kunnen 

genieten op het balkon van hun appartement.------- Ook mijn afgeleefde fototas kreeg een nieuwe functie. ------Een oude 

schoen  als pot voor de schoenlappersplant.  ------Afgezaagde boom in het Geijsterse bos met Chinese parasol.  
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☆☆ WIJ KOKEN WEER INDIASE-BUTTER-CHICKEN-CURRY ☆☆ 

 
 

Op zaterdag 29 Mei koken wij weer onze heerlijke,                                                                 
* INDIASE-BUTTER-CHICKEN-CURRY * met naan brood en rijst.                                             

 
Heb je interesse om te bestellen ? Geef ons dan even hoeveel porties je wilt.                                                    

Of stuur een mail naar  info@cafetariatfort.nl 
 

 

1 Portie kost 8,00 euro p.p 

 
U kunt dan uw eten afhalen op zaterdag 29 mei  
tussen 16-17 uur bij Cafetaria ’t Fort 
 
 
Team Cafetaria 't Fort 
 

Kom langs voor de

airco service!

Onze airco service voorkomt defecten. Dan weet 

u zeker dat u deze zomer weer zorgeloos kunt 

genieten van een koele autorit. Geen lekkages, 

beslagen ramen en vieze geurtjes! 

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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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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Sandra Rasing
Venrayseweg 16b, 5961 AG Horst

Tel. 06 - 235 080 96
E-mail: info@pand16horst.nl

      
www.pand16horst.nl

     www.facebook.com/pand16horst

betaalbare damesmode
( maat 34 t/m 52 )

woonaccessoires

 MA gesloten

 DI gesloten

 WO 10.00 - 17.00 UUR

 DO  10.00 - 17.00 UUR

 VR  10.00 - 17.00 UUR

 ZA 10.00 - 16.00 UUR

 

 

                                                                                                                     
 

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 

Onze verkoopautomaat is 24/7 geopend. Tweede pinksterdag zijn wij gewoon open. 

 

 

 

Heerlijke asperges, vers van eigen land! 

Ook geschild. 

Wij verkopen ook verse aspergesoep en 

aanverwante producten.                                 

En heerlijke aardbeien! 
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Kinderen van Oostrum geven kleur aan SMT 

Nu SMT geduldig moet wachten tot we 

weer samen muziek mogen maken 

zoeken we naar andere bezigheden.                                        

Voor de kleurliefhebbers hebben we in een eerder 

nummer van OW een leuke kleurplaat geplaatst. 

Misschien kwam het omdat het weer in de meivakantie 

lang niet altijd goed genoeg was om buiten te spelen,       

of misschien was het omdat kleuren gewoon leuk is,            

maar verschillende kinderen hebben de kleurplaat 

gekleurd en ingeleverd.                                                                      

Dank jullie wel allemaal. Jullie geven de muzikanten van

SMT weer wat kleur!! Inmiddels zijn de prijswinnaars 

bekend en hebben zij bericht gehad.                                                                            

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!!                                                             

En hopelijk binnenkort weer eens tot ziens bij 

Muziekvereniging SMT. 
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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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