
 

49e JAARGANG  -  WEEK 21  -  27 mei 2021 

- Het tweede deel van de serie over Paschalis 

- Lente  

- Oostrumse jonges 

 

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

    

 29 mei 09.00u. Inzamelen oud papier

 31 mei * Repetitie ensembles orkest

 2 juni 17.00u. Leerlingen slagwerk

 19.00u. Repetitie Hit-it

 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

  Agenda

 12 juni  Inzamelen oud papier

 26 juni Inzamelen oud papier
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Zaterdag 29 mei 19.00 uur: Heilige Mis (Pastoor) (orgelspel)   
 
 voor vrede in de wereld, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.    
 
Zondag 30 mei géén heilige mis! 
 
Dinsdag 1 juni  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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Wind en storm  - goed Pinksterweer  
Het werd me herhaalde keren gezegd: we krijgen 

slecht Pinksterweer: storm, windstoten en regen.  

Maar storm en windstoten horen bij hét eerste 

Pinksterfeest, toen de wind waaide rond de 

bovenzaal waar de moeder van God, Maria samen 

met de apostelen, de leerlingen van Onze-Lieve-Heer 

en andere gelovigen bijeen was.   

Het woord voor geest, denken, rede en verstand 

betekent in het Latijn, Grieks en Hebreeuws                 

(spiritus, pneuma, ruach) immers eerst wind, suizen, 

bries en vervolgens levensadem, het verstand, de 

rede en tenslotte de geest van God.  
 

Als de heilige moeder van God, Maria met de 

apostelen vanaf Hemelvaartsdag vurig en toegewijd 

bidden om de komst van de Heilige Geest, die hemelse, liefdevolle kracht, weten zij dat het Pinksterfeest nadert, het al 

eeuwenoude dankfeest voor de oogst, dat God op de Sinaï na de uittocht van het uitverkoren volk uit de slavernij en 

tirannie van Egypte als dank -en oogstfeest had ingesteld.  
 

Nu zijn ze in Israël elk jaar rond de tijd van Pinksteren al met de eerste gersteoogst bezig. In Nederland duurt het nog 

even voordat we de grote maaidorsers (combines) zien, maar ook hier is al geoogst: zoals de eerste snede van het gras 

die is ingekuild en de eerste ijsbergslagoogst die kwalitatief nog beter is dan vorig jaar zoals een teler mij vertelde.  

Pinksteren is een oogstfeest van de boeren en God koos deze dag uit om de Heilige Geest te zenden onder het teken 

van de wind en vervolgens de vlammetjes van liefdevolle toewijding. Dit wijst op de innigste verbondenheid met de 

natuur, de groei en bloei, de bestuiving door de wind en vuur, warmte, licht. Parochies hebben daarom op weg naar 

Pinksteren (drie dagen voor Hemelvaartsdag) speciaal gebeden voor de groei en bloei van de vruchten der aarde.                     
 

Er werden bidprocessies gehouden in Blitterswijck, rond de Grote Kerk in Venray, in Wellerlooi en Well en vele andere 

plaatsen in Nederland. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest kiezen gezamenlijk de dag van de oogst uit voor de 

zending van de derde Persoon, de Heilige Geest. 
 

We hebben de Heilige Geest ontvangen toen wij gedoopt werden: herboren uit water en Heilige Geest. Toen we 

gevormd werden ontvingen we met de zalving met heilig chrisma het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods.  

Op het moment bereidt de vormselklas zich voor op het ontvangen van het sacrament van de Heilige Geest bij uitstek: 

het heilig vormsel. Het betekent heel veel, o.a. een deelneming aan de zending van de Heilige Geest met Pinksteren, de 

zending van de goddelijke liefde, een inspirerende, bemoedigende, troostrijke kracht van boven, die ons bezielt om het 

goede te doen, vooral in de kleine dingen van elke dag.   
 

De Heilige Geest geeft de zelfwaarde en het zelfbewustzijn krachtige impulsen. 

Je zou die impulsen kunnen vergelijken met de sinusknoop in ons hart die impulsen aan het hart geeft om te kloppen.                    

 

Als Gods Heilige Geest wordt uitgestort in ons hart door het heilig doopsel dan weten we dat die Heilige Geest als het 

ware net als de sinusknoop kleine impulsen geeft om goed te doen, vriendelijk te zijn, te vergeven, vrede te sluiten.  
 

De mensheid heeft die goede Geest nodig om tot zichzelf te komen, tot hetgeen God als prachtig plan in de harten van 

de mensen heeft gelegd: Een gemeenschap van liefdevolle waardering vormen, thuis, met onze dierbaren, in onze 

woonomgeving, op ons werk, om in vrede te leven, te vergeven waar nodig, behulpzaam te zijn en geweld als wapen af 

te keuren.  
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Wind en storm  - goed Pinksterweer  

 

         

Maar al gaan we over de schreef: de Heilige Geest laat ons niet vallen: 

voor hen die over de schreef zijn gegaan biedt HIJ nieuwe kansen: 

hij stuwt het geweten zachtjes aan om spijt en berouw te krijgen. 

Uiteraard handelt en werkt die Heilige Geest altijd met respect voor onze vrijheid: 

Hij dwingt niet, HIJ geeft alleen een impuls om de goeie kant op te gaan.  

De Heilige Geest spoort ons ook aan om te bidden, tot de Vader in de hemel, 

tot Zijn Zoon en we mogen ook tot HEMZELF aanbidden, 

want Hij is een goddelijke persoon zoals de Vader en de Zoon                                                                                                                          

die tesamen met de Vader en de Zoon wordt aanbeden en verheerlijkt                                

(“qui cum Patre et Filio simul adoratur en conglorificatur”).

KKoomm,, HHeeiilliiggee GGeeeesstt,, vveerrvvuull ddee hhaarrtteenn vvaann UUww ggeelloovviiggeenn  

eenn oonnttsstteeeekk iinn hheenn hheett vvuuuurr vvaann UUww lliieeffddee..  

Ik wens U allen Gods rijkste Zegen op voorspraak                                                                                                                                                

van de Bruid van de Heilige Geest, de Maagd Maria, 

                jullie pastoor

Kom, Heilige Geest, 
vervul de harten van Uw gelovigen 

en ontsteek in hen 
het vuur van Uw liefde. 

Zend Uw Geest uit
en alles zal worden herschapen 

en Gij zult het aanschijn 
der aarde hernieuwen.

Wees gegroet, Maria, vol van genade,                 
de Heer is met U. … .
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Opvolger gezocht bij Smile Oostrum
De afgelopen jaren heeft Jos Euwes zich met hart en ziel ingezet om het 
verkeer in Oostrum veilig te maken en te houden. Hij vertegenwoordigde ons 
dorp binnen Smile Venray, een organisatie die zich richt op verkeersveiligheid 
binnen de gemeente.

Jos heeft zich met vanalles bezig gehouden, bijvoorbeeld snelheidscontroles 
organiseren met laserguns, snelheids-smileys inzetten, meedenken om de 
overlast van geparkeerde vrachtwagens op te lossen, het parkeren van de 
schoolbus, omleidingsroutes, reflectorpaaltjes en verlichtingsacties voor 
fietsers. Maar helaas, Jos gaat om persoonlijke redenen stoppen. Daarom:
Jos, namens de dorpsraad van harte bedankt voor je inzet!

Help mee aan een verkeersveilig Oostrum!
Dan is natuurlijk de volgende vraag: wie gaat zijn taken overnemen? Veel tijd hoeft 
het je niet te kosten: eens in de maand een vergadering met Smile Venray. Verder 
bepaal je zelf wat je wil aanpakken. Erger je je aan hardrijders in het dorp? Wil je 
meedenken over de verkeersstromen als er gebouwd wordt of als er wegen op de 
schop gaan? De komende tijd is er wat dat betreft genoeg te doen: het dorpsplein, 
de Stationsweg, de nieuwe Oostverbinding, de N270 (Via Venray), woningbouw in 
Oostrum Oost, nieuwe bedrijfspanden: Oostrum is altijd in beweging, en de 
verkeersveiligheid dus ook. Heb je vragen of interesse, neem dan vrijblijvend 
contact op met Danielle Strijbosch (danielle@dorpsraadoostrum.nl). Meer 
informatie is te vinden op dorpsraadoostrum.nl/smile-oostrum, facebook.com/smileoostrum en smilevenray.nl.

Rapport verkenning Windpark beschikbaar
De afgelopen negen maanden is er in opdracht van de gemeente Venray een verkenning uitgevoerd naar de 
mogelijkheden van een windpark. Nu is er dan het eindrapport, op basis waarvan de gemeenteraad in juni een 
besluit gaat nemen. Wat Oostrum betreft zijn twee zoekgebieden van belang: tussen Oostrum en Geijsteren 
(1), en het gebied ten zuiden daarvan (2). Onze dorpsgenoot Mart Pijnappels staat prominent op pagina 7. Hij 
zegt onder andere: “Diverse malen bezocht ik de verschillende locaties. Steeds kwam ik tot de conclusie dat 
het op alle locaties niet mogelijk is. […] We moeten het niet doen. […] Ik hoop op een wijs besluit.”

Het rapport zelf hinkt op twee gedachten. Zo staat er over zoekgebied 1: “Stichting Landgoed Geijsteren is 
eigenaar van diverse gronden in zoekgebied 1. Haar medewerking is cruciaal om een windpark te realiseren. 
Tijdens een gesprek met het bestuur van de stichting bleek zij niet bereid te zijn om mee te werken aan een 
mogelijk windpark”. En over beide zoekgebieden: “Een windpark mag niet ontwikkeld worden in 
natuurgebieden, zoals Natura 2000-gebieden. Omdat zoekgebied 1 en 2 in de nabijheid liggen van 
waardevolle en beschermde natuurwaarden is er aanvullend ecologisch onderzoek nodig naar de te 
verwachten effecten van windturbines op deze ecologische waarden.” Over het draagvlak schrijft men: “Uit de 
enquete is gebleken dat het merendeel van de inwoners die de vragenlijst heeft ingevuld tegen de komst van 
een lokaal windpark is (69%).”

Maar aan de andere kant wordt in de conclusies de mogelijkheid opengehouden: “In zoekgebied 1 kunnen 
drie tot vier windturbines geplaatst worden. Uitbreiding is mogelijk door in het aangrenzende zoekgebied 2 
twee windturbines te plaatsen. Hierdoor ontstaat een lijnopstelling van maximaal zes windturbines.”

Nu is de gemeenteraad aan zet. De dorpsraad houdt de ontwikkelingen goed in de gaten. Het volledige 
rapport is te vinden op windparkvenray.nl/rapport-verkenning-2020-2021.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! De Dorpsraad
  www.dorpsraadoostrum.nl | info@dorpsraadoostrum.nl | 06-20966576 | Ghunenbeek 23, 5807 CE 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?

8



“Bescherm de Oostrumsche Heide”. 

Aan de inwoners van Oostrum. 

Onlangs hebt U in dit blad kunnen lezen wat er allemaal kan gaan gebeuren in het gebied Oostrumsche Heide.                                     
Inmiddels hebben bijna 500 mensen de petitie ondertekend. Wij werden er op attent gemaakt dat niet iedereen de 
petitie digitaal kon ondertekenen. Daarom het volgende. 

Wanneer het niet lukt kunt U een mail verzenden waarin U aangeeft dat U de werkgroep Oostrumsche Heide steunt. 

Mailadres: mjc.pijnappels@ziggo.nl 

Ook kunt U onderstaande petitie invullen en afgeven op Stationsweg 211 b te Oostrum. 

Dit allemaal om het U gemakkelijk te maken. 

 Wij rekenen op U. Wij rekenen op jong en oud. Wij hebben Uw steun echt nodig om deze absoluut zinloze ontgronding 
te voorkomen. Het gebied Oostrumsche Heide is een prachtig stuk oude natuur met nog kleinschalige                                            
land- en akkerbouw. Dat willen we zo houden. 

Voorts  ontvingen wij per mail diverse steunbetuigingen. Bedankt daar voor. 

Namens de Werkgroep Oostrumsche Heide. 

PETITIE: OOSTRUMSE HEIDE 
De Gemeente Venray is voornemens om in het gebied tussen de 

instelling "Dichterbij" en de visvijvers van de Visclub                            

"het Alvertje" aan de zuidkant van de Wanssumseweg tot aan de 

Sparrendreef een nieuwe zandafgraving toe te staan, met het 

oogmerk ; inrichting van de "Oostrumse Heide".                              

Er wordt meer dan 4.500.000 m³ grond af-  en vulmateriaal 

aangevoerd door middel van meer dan 220.000 vrachtwagens. 

Hierdoor gaat veel natuur en landschap, flora en fauna verloren 

en zal het terrein zijn huidige natuurwaarde verliezen.  

De Wildbeheereenheid      

St. Hubertus Venray zal 

zich hier, samen met de 

omliggende dorpen, 

tegen verzetten en wij 

vragen om uw steun 

door het ondertekenen 

van deze petitie. 
 

  
NAAM ADRES E-MAIL-ADRES HANDTEKENING 
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Na regen…… 

 

Nederland is zo mooi, onder andere omdat we de seizoenen kennen. De afwisseling in weer 

verandert onze landschappen, ons humeur en onze mogelijkheden om wel of niet buiten te kunnen 

sporten. We blijven zo lekker in beweging en passen ons telkens aan op de veranderende 

weersomstandigheden. Een winterstop, een zomervakantie waar we het hele jaar naar uitkijken en 

voor sparen. De herfst met haar mooie kleuren en het jaarlijks hopen op een winterse en witte kerst 

of hopen op een eerste vergadering van de rayonhoofden. Op dit moment zitten we meteorologisch 

volop in de lente. De Lente met haar bloemen, bijtjes, vlinders, groene bladeren, korte rokjes, 

lentezon, volle terrassen en een goed humeur. Echter op dit moment lijkt  het echter soms wel herfst 

met de onvoorspelbare buien, harde wind en een vaak onberekende zon. Zo nu en dan komt ie even 

tevoorschijn en dan weer uren niet. Zo kan het zo maar weer beter zijn dan de voorspellingen 

aangeven en dan valt het met bakken uit de lucht ook als je iPhone aangeeft dat het nog droog zou 

moeten zijn. Het huidige onvoorspelbare weer reflecteert het gevoel dat er heerst. We zitten hopelijk 

aan het eind van onze Coronapandemie en telkens gloort er hoop aan de horizon. Echter ook hier 

komen vaak na wat positieve berichten ook weer negatief nieuws zodat je toch de hoop weer kunt 

verliezen. Deze afwisseling is zo onvoorspelbaar als het weer. Het kan zomaar zijn dat na een aantal 

positieve dagen het aantal besmettingen ineens weer piekt of dat er nieuwe varianten opduiken die 

met het gestrekt been een sliding inzet op de hoop die je net had opgebouwd. Het devies lijkt dan 

ook om maar rustig af te wachten, de hoop ietwat te beteugelen en maar zoveel mogelijk de corona 

spelregels volgen. Want tijdens deze Coronapandemie zullen de tegeltjeswijsheden ook gelden. 

Wijsheden die onze hoop en natuurlijke positiviteit  ondersteunen. Laten we ons hier aan 

vasthouden maar ook niet te hard van stapel lopen. Maar gelukkig schijnt achter de wolken de zon 

en komt na de regen zonneschijn. Dus houd moed en zelf hoop ik, met gepaste ambitie, dat bij een 

volgende column in de midden van de zomer we kunnen zeggen: We zijn er sterker uitgekomen, de 

zon schijnt, we kunnen er weer op uit of dat nu naar het lokale terras is of toch naar een vroeg 

geboekte schaduwvakantie is.  

Achter de wolken schijnt te zon, maar neem voor de zekerheid een paraplu mee. 

Fijne lente en blijf veilig.  
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EEN MOOIE 
HERINNERING 
IS ZOVEEL 
WAARD

Een liefdevol en persoonlijk 

afscheid helpt je om met fijne 

herinneringen verder te leven.

Briensveld uitvaartverzorging 

luistert, denkt mee en verzorgt 

de uitvaart die bij de overledene, 

familie en vrienden past.

Brienshoekweg 6, Leunen

www.briensveld.nl

Bel 24/7  

0478-515221
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Vlinderexcursie bij de Diepeling 
 
Met inachtneming van de Coronamaatregelen organiseert IVN Geijsteren-Venray op 

zondag 30 mei een excursie met het thema vlinders bij zandafgraving de Diepeling.  De excursie start om 10:00 uur  
op de parkeerplaats aan de weg Diepeling in de buurt van camping de Valkenberg, Valkenberg 3 in Castenray.  
Deelname is gratis. Ivm Corona is het aantal deelnemers beperkt tot 2 groepen van max 10 personen, daarom is 
aanmelden via info@ivn-geysteren-venray.nl verplicht. Vermeld in het onderwerp ‘Diepeling’ en in de mail naam                      
en telefoonnummer van de deelnemer(s). Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging. 
 

Zandafgraving de Diepeling is gelegen op het grondgebied van Castenray en 

Tienray. In 1975 begon de firma Teunisen met het ontgrinden van de plas.  
 

Het gebied is vernoemd  naar de Diepe Leng, een beek die daar vroeger lag.               

De vergunning loopt nog tot 2023, maar naar verwachting zullen de 

werkzaamheden eerder zijn afgerond, waarna het gebied voor 

natuurontwikkeling en extensieve recreatie bestemd zal zijn.  
 

Het deel waar de excursie zal plaatsvinden heeft een vrij schrale bodem, 

dat betekent dat de vegetatie niet door grassen, brandnetels en bramen 

wordt gedomineerd.  
 

Andere kruiden krijgen daardoor een kans.                                                                          
 

Deze kruiden zijn vaak waardplanten en nectarbronnen voor vlinders en andere insecten. Of de vlinders zich laten zien, 

hangt van het weer af; het moet zonnig en warm zijn met niet te veel wind. Natuurlijk wordt ook aandacht besteed aan 

het waterrijke grindgat en alles wat we daarin en –om verder tegenkomen. 

 

Lezing Graefenthal, Niers en Ketelwald 
 

 

Met inachtneming van de Coronamaatregelen organiseert IVN Geijsteren-Venray op maandag 31 mei                    
een lezing over het klooster Graefenthal, het Ketelwald en de Niers. De lezing start om 20:00 uur in zaal    
De Kemphaan, Kennedyplein 1 in Venray en wordt verzorgd door Jan Nellisen. 
 
Deelname is gratis voor leden van IVN-Geijsteren-Venray. Niet-leden betalen een bijdrage van €3,-. 
Ivm Corona is het aantal deelnemers beperkt tot max 30, daarom is aanmelden via                                                                            
info@ivn-geysteren-venray.nl verplicht. Vermeld in het onderwerp ‘Lezing Graefenthal’ en in de mail                   
naam en telefoonnummer van de deelnemer(s). Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging. 
 

Jan Nellisen is een gepensioneerd onderwijzer en een verteller pur sang. 

Vanaf zijn jeugd is zijn voorliefde uitgegaan naar natuurstudie en 

aardkunde.                                                                             
 

Tijdens deze lezing geeft Nellisen een beeld over het ontstaan van het 

Graefenthal, Niers en Ketelwald en de rol die de ijstijden, de rivieren Rijn 

en Maas en de mens daarin gespeeld hebben.                                                
 

Hij vertelt over pradolina, ijssmeltwaterdalen, droogdalen, glaciale 

tonbekkens, sandr’s, beken en bronnen, woud, broeken, bosweiden, 

heidevelden en kwel- en doorstroommoerassen.  
 

Deelnemers horen ook over de weg vanaf de eerste mensen tot heden en 

de wijze waarop zij hun omgeving inrichtten en een bestaan wisten op te 

bouwen.  De mens voegde er elementen aan toe en deed er soms ook 

afbreuk aan.  

 

Deze lezing over klooster Graefenthal, Ketelwald en Niers is erg informatief en interessant voor mensen met interesse 

voor geologie, ecologie en historie.  
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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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  Historische Kring Oostrum en Spraland  

 

St. Paschalis Babylon 
     Deel 2 ( van 4) 

Het gebouw 

De Broeders van Liefde waren al bekend met het architectenbureau Bekkers uit Haarlem dat al 

eerder voor hen als huisarchitect was opgetreden; onder andere door de bouw van het pensionaat 

Jonkerbosch in Nijmegen, de kapel van Sancta Maria en van St. Bavo, beiden psychiatrische 

inrichtingen te Noordwijkerhout. Na het overlijden van Peter Bekkers nam zoon Jos Bekkers het 

bureau over. Jos Bekkers kreeg de opdracht om het noviciaatsgebouw te ontwerpen. De opdracht die 

hij mee kreeg van de Broeders van Liefde luidde: 

 “ Het scheppen van een religieuze, zonnige, opgewekte en stemmige sfeer in de uitwendige 
vormgeving, als opvoedings- en vormingselement. De kapel, hoofdzaak en middelpunt van de 
religieuze opvoeding, moet in zijn totaliteit domineren binnen en buiten. Het gebruik van duurzaam 
en degelijk materiaal, om te voorkomen dat men voortdurend gestoord wordt door reparaties en 
herstelwerkzaamheden; zowel aan als in het gebouw alle luxe vermijden; recht doen aan de 
doelmatigheid van het gebouw voor de toekomstige bewoners; kunst en reproductie zijn toegestaan, 
maar geen kitsch”. 

Omdat de architect weinig inzicht had met betrekking tot een religieus gebouw, ging hij, alvorens het 

gebouw te ontwerpen, een aantal religieuze instellingen bezichtigen.  

Voor St.Paschalis week Bekkers af van de in het begin van de 20e eeuw gebezigde neogotische 

bouwstijl. Deze bouwstijl was min of meer de officiële stijl van de rooms-katholieke kerk. In de jaren 

dertig kwam een andere stroming op gang. Er ontstond een groeiende belangstelling voor de 

multidisciplinaire benadering van kunst. In een dergelijk totaalkunstwerk (een Gesamtkunstwerk is een 

ideaal samenspel van alle kunsten) werkten de verschillende kunstdisciplines samen op basis van 

gelijkwaardigheid. Hierdoor werd zowel het gebouw als de inrichting ervan bezield door hetzelfde 

schoonheidsideaal. Ook Jos Bekkers was ongetwijfeld gefascineerd door de mogelijkheden die een 

“Gesamtkunstwerk” hem bood. Hij zocht daarom al in een vroeg stadium contact met zijn bevriende 

kunstenaars Kees Smout en Pieter Geraedts, die zouden kunnen bijdragen aan het realiseren van dit 

ideaal. 

De kapel van St.Paschalis is daar een goed voorbeeld van. Architect Bekkers koos voor een 

spitsbogenarchitectuur en het gebruik van bakstenen met terugliggende voegen als stilistisch 

element. De bogen en bakstenen zijn door het gehele gebouw herkenbaar en geven een bijzondere 

religieuze sfeer.  
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De architect had zijn bouwbegroting vastgesteld op een bedrag van f 258.780,00 (€ 117.429,24).           

De begroting van de firma Berendsen en Braam kwam uit op f 184.820,00 (€ 83.867,66) en 350 

werkdagen. Op 25 november 1935 werd met het bouwwerk begonnen door het aannemingsbedrijf 

Berendsen en Braam uit Nijmegen.  

                            

Pieter Geraedts (1911 – 1978)            Kees Smout (1876 – 1961)               Jos Bekkers  (1892 – 1945) 

Kunstschilder, beeldhouwer            Kunstbeeldhouwer                 Architect  
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De beelden van St. Paschalis werden vervaardigd door kunstbeeldhouwer Kees Smout uit 

Amsterdam. Pieter Geraedts was verantwoordelijk voor de muurschilderingen, kruiswegstaties en 

glas in lood ramen.  

Het geld voor de glas in lood ramen werd verkregen door de verkoop van eieren. De kippen, het voer en het onderhoud van 
de kippenstallen kwam voor rekening van de boerderij van St. Servatius in Venray. 

De laatste drie ramen werden in 1959 geplaatst. De afbeeldingen op de glas in lood ramen stellen de 

geestelijke en de lichamelijke werken van barmhartigheid voor. De twee gebrandschilderde ramen 

op het priesterkoor konden dankzij een gulle gever eind 1961 worden geplaatst. Het ene raam stelt 

de genadewerking van de H. Geest voor in het pinkstergebeuren en het ander raam de kroning van 

Maria.  

De symbolische voorstellingen van het glas in de deuren en ramen van de kapittelzaal kwamen van 

de hand van Karel Trautwein uit Haarlem. Jan van Kriege uit Woerden vervaardigde in tombakmetaal 

de kandelaars, kruis met Christusbeeld, tabernakel, engelen, de troonhemel en de zes massieve 

stangen in de triomfboogvorm. Het altaar, de vloer en de treden in marmer zijn van 

kunststeenhouwer Cumuth uit Venlo, terwijl B. Eijsbouts uit Asten zorg droeg voor twee klokken en 

het uurwerk. 

Op 15 november 1937 werd de bouw formeel opgeleverd. De architect was zeer tevreden en voldaan 

en voor de bouwheer Braam paste een “eresaluut” hij had tot grote voldoening het werk binnen 350 

dagen realiseerde. 

 

Einde deel 2 (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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Maakt het mogelĳk

Het allersnelste internet met de 
tv-zenders die je gewend bent!

  
  

goedkoper 
dan Ziggo! *

per
maand

*prijspeil: 20 april 2021

€ 62,80*

€ 76,50*50 Mbit/s

1.000 Mbit/s    1.000 Mbit/s Kabel TV   Ziggo   Keuzevrijheid  
download upload    Sport    

GlaswebVenray
Internet only

Ziggo  
Internet Giga

    

Dit doen we 
óók voor u:
• Vervanging van uw ruit en reparatie

• 4 wiel-uitlijning

• Airco-service

• Schadeherstel

• Calculatie voor verzekering

Meer informatie? 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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info@vande-mortel.nl

www.vande-mortel.nl

V E R Z E K E R I N G E N   |   H Y P O T H E K E N   |   R E G I O B A N K

I N  E L K E  F A S E  V A N  J E  L E V E N

“Is ons huis nog betaalbaar, als een van ons komt te overlijden?”

“Ik heb mijn droomhuis gevonden! En nu?”        “Heb ik spaargeld nodig bij het kopen van een huis?”

In ieder geval hypotheekadvies
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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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