
 

49e JAARGANG  -  WEEK 22  -  3 juni 2021 

- Het derde deel van de serie over Paschalis 

- Oh zit dat OOZO met Peter Nellen  

- Âlde Wievensoep 

 

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  7 Juni 09.00 - 12.00

                (Elke Zaterdag met een oneven weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                                LOCATIE: PARKEERPLAATS

                            ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

 7 juni 19.15u. Repetitie ensembles orkest

 9 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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Zondag 6 juni 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)   
  
 Martien Reijnders en dochter Agnes Wismans-Reijnders, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  
 
Dinsdag 8 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   

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KWEKERIJ   ““DDEE  LLIIFFRRAA””   Lorbaan 12A,  VEULEN   ☎ 06 -14217697 

Nog een mooi assortiment aan Zomerbloeiers !!! 
 

ACTIE: ACTIE: ACTIE: OP=OP OP=OP  

 

               12 Begonia’s 12 stuks € 3,50 Vlijtig Liesje 12 stuks € 3.00 
Petunia’s 12 stuks € 3.50 

Gazania’s & Geraniums € 0.75 
 

Perk Hang & Kuipplanten …. 
 
 

Alleen wij zetten de prijs erbij …. 
 
 

OPENINGSTIJDEN: 

Ma t/m zaterdag 9.00 – 17.00   
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Wensbus in Oostrum?

Venray heeft nu drie wensbussen:
Merselo/Vredepeel, Ysselsteyn en
Wanssum. De wensbus is een nieuw
vervoermiddel, naast al bestaande
vormen van kleinschalig (openbaar)
vervoer, gericht op kleine kernen en
gebieden waar de vraag naar vervoer te
klein is om regulier openbaar vervoer te
bieden. 

Op de koffie
Met andere woorden: iedereen die niet
makkelijk gebruik kan maken van het openbaar vervoer, kan worden vervoerd met de wensbus. Bijvoorbeeld 
om naar het station te gaan, het centrum van Venray, het ziekenhuis, de dagopvang, of op de koffie bij iemand
in een ander dorp. Bovendien is de wensbus een sociaal concept, dat de samenhang van de lokale 
gemeenschap versterkt. Wie er gebruik van wil maken moet wel zelfstandig kunnen in-of uitstappen.

Op aanvraag
Wensbussen krijgen subsidie van de provincie, maar daar zijn voorwaarden aan verbonden, bijvoorbeeld het 
aantal gebruikers. Daarom is het handig om wensbussen van meerdere dorpen te combineren. De wensbus 
Merselo/Vredepeel heeft aangegeven om ook wel te willen rijden voor Oostrum. De wensbus rijdt op aanvraag
(minimaal 1 dag tevoren) van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00. De kosten variëren per rit; binnen de 
gemeente Venray bijvoorbeeld € 2,00 per persoon, naar Boxmeer € 6,00.

Interesse?
Stuur een mail met naam en adres naar info@dorpsraadoostrum.nl of bel 06-20966576. Dat verplicht tot niets,
we willen alleen graag weten of er in Oostrum behoefte aan is. Kijk voor meer informatie op wensbus.info

Vanaf 
Vanaf 

5 juni bent u weer 

5 juni bent u weer 

van harte welkom in 

van harte welkom in 

ons restaurant!

ons restaurant!

Wij zijn blij u weer te mogen ontvangenWij zijn blij u weer te mogen ontvangen

Kom genieten 
van onze 

Limburgse asperges

Kijk op www.asteria.nl voor meer informatie
Reserveren kan via info@asteria.nl | 0478-511 466
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voor jezelf

E E N  K A D O

Danny Broeren is gediplomeerd diëtiste en leefstijlcoach.
 

"De kracht zit  in de combinatie.  Het één bestaat niet zonder het ander. Samen

gaan we op zoek naar de kern van het probleem. Alleen op die manier kunnen

we werken aan een leven in balans."  

Lichaamsbeweging is bewezen effectief voor je
emotionele en fysieke conditie. Het versterkt je
weerstand, het stimuleert je bloedcirculatie en
verbetert je nachtrust. De gelukstofjes endorfine en
serotonine dragen bovendien bij  aan verlaging van
het stressniveau.

Een gezonde levenssti j l  koop je niet in een potje.
Eetgewoonten worden voor een belangrijk deel
bepaald door gedachten, gevoel en emoties.
Mensen die worstelen met over- of ondergewicht
doen er goed aan terug te gaan naar de kern. Je
mentale gezondheid is de eerste stap naar een
gezonde levenssti j l .

Het kiezen voor gezonde en verantwoorde
producten zorgt ervoor dat je l ichaam elke dag de
voedingsstoffen kri jgt die het nodig heeft.  
Ze geven energie, houden je hersenen actief en
dragen bij  aan een gezond l ichaam. 

BRENG JE LEVEN IN BALANS

VOEDING

BEWEGING

Danny Broeren I 06-12 76 09 53
De Horik 8 I  5807 CJ I  Oostrum

www.puurcounsell ing.nl I  info@puurcounsell ing.nl

GELUK
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Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 
Ook voor de jeugd heeft Tennis Club Oostrum afgelopen jaar tennislessen georganiseerd. 

Dat heeft ertoe bijgedragen dat we 9 nieuwe jeugdleden, in de leeftijd van 6 tot 9 jaar, 
hebben mogen verwelkomen. 

Hier zijn we erg blij mee, prachtig dat er weer instroom bij de jeugd is. 

Dit willen we graag vasthouden en indien mogelijk nog verder uitbreiden. 

Het bestuur heeft tevens ondersteuning gekregen van een aantal personen die de jeugdbelangen van onze vereniging 
gaan behartigen. ( hier hoort u binnenkort meer over) 

Tennisclub Oostrum investeert fors in de groei van het aantal jeugdleden :  

• Je mag tegen betaling van het gebruikelijke lesgeld 1 lesblok van 5 lessen volgen, zonder dat je lid hoeft te zijn 
van onze tennisclub. ( ook op deze lessen 50% korting achteraf) 

• Wanneer je tennis leuk vindt en meer lessen wilt volgen, dien je lid van onze tennisclub te worden. 

• De jaarcontributie bedraagt voor kinderen tot de leeftijd in het jaar waarin ze 10 worden slechts €20,- per jaar 
, indien je na het volgen van 1 lesblok lid wordt betaal je slechts € 10,- voor het eerste jaar. 

• Tennisclub Oostrum geeft 50% korting achteraf op de tennisles, maximale vergoeding voor 3 lesblokken van 
elk 5 lessen, leskosten per les per persoon zijn afhankelijk van aantal deelnemers in de groep waarin je bent 
ingedeeld. Voor deze jeugd zijn de leskosten per persoon per lesuur dan inclusief de korting ongeveer                         
€3,00 tot €4,00. 

 

Mogelijk een idee voor opa’s en oma’s om hun kleinkinderen een tennislesblok en jaarlidmaatschap cadeau te doen 
voor verjaardag, Sinterklaas en of kerst. 

De tennislessen zijn op donderdagavond en de jeugd begint om 18.30u. 

Voor beginners zijn leenrackets gratis beschikbaar. 

We verwachten eind juni / begin juli te kunnen starten met lesblok 3 van 2021 wederom 5 lessen. 

We plannen per jaar ca 4 tot 5 lesblokken van elk 5 lessen. 

Weersomstandigheden:  

de lessen vinden uitsluitend doorgang wanneer de kwaliteit van de les gewaarborgd kan worden. 

Heel veel tennisplezier 

Namens het bestuur van T.C.O. 

Sjef van Haeren. 

06-53130766  

sjefvhaeren@home.nl 
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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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  Historische Kring Oostrum en Spraland 

St.Paschalis Babylon
deel 3 (van 4)

Naamgeving
Voor ieder nieuw klooster werd de naam van een patroonheilige (beschermheilige) gekozen. Enkele 

Broeders van Liefde uit het klooster Eikenburg in Eindhoven zochten naar een “heilige broeder”. Na 

ernstig beraad kozen zij voor de naam St. Paschalis Babylon. 

Gelet op de doelstelling van het noviciaat bleek het een in alle opzichten doordachte keuze. Het 

leven van deze, in 1690 door paus Adrianus VIII heilig verklaarde, lekenbroeder kenmerkte zich door 

een grote deemoedigheid, offervaardigheid en diepe naastenliefde. Paschalis kreeg deze naam van 

zijn ouders, omdat hij geboren werd op de Eerste Pinksterdag (Pascua de Pentecosta) in1540. Hij 

meldde zich in 1564 aan als lid van de Minderbroeders in de orde der Franciscanen uit het klooster 

van Villarreal bij Valencia. Hier onderscheidde hij zich al spoedig door zijn bijzondere nederige en 

godsvruchtige levenswijze. Broeder Paschalis Babylon stierf op Eerste Pinksterdag 1592 in Villarreal.

                 
Op de voorgevel van het gebouw het beeld           St. Paschalis Babylon (1540 –
1592) 

          van St.Paschalis vervaardigd door Kees Smout                                Schilderij van Jerónimo Jocinto 
de Spinosa
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Juvenaat en Noviciaat 
Een juvenaat is een onderwijsinstelling die vaak aan een mannenklooster was verbonden en die de 

eerste fase vormt in de opleiding tot kloosterling. Feitelijk staat een juvenaat gelijk aan een klein 

seminarie echter verbonden aan een kloosterorde of congregatie. Juvenisten zijn jongens in de 

leeftijd van 12 tot 17 jaar die broeder willen worden. Zij volgen daarvoor het middelbaar onderwijs 

dat in het juvenaat zelf wordt gegeven. 
  
Na het goed doorlopen hebben van het juvenaat wordt men postulant. Een postulant is een persoon 

die naar een religieus leven streeft maar nog niet is toegelaten tot een kloosterorde. Het postulaat is 

een proefperiode van tenminste zes maanden voor de aanvang van het noviciaat. Na minimaal een 

vol kalenderjaar als novice doorgebracht te hebben wordt de “nieuwelingentijd” afgesloten met het 

afleggen van de kloostergeloften “armoede, gehoorzaamheid en zuiverheid” en behoorde men tot 

de congregatie. 

 

Op 24 juni 1937 klokslag 16.00 uur, het gebouw was toen nog niet officieel opgeleverd, stapten de 

Broeders Ursicus, Elzear, Evermarus en Henoch met 18 postulanten uit de bus voor de hoofdingang 

van St. Paschalis. 

In de conferentiezaal werden zij officieel ontvangen door de Provinciaal Overste en werd de 

ingebruikneming van het noviciaat officieel vastgesteld. Broeder Ursicus werd benoemd tot 

novicemeester (leidsman van de novicen). 
 
Het hele gezelschap was enthousiast over het bouwwerk. Vooral de “triomfbogen” door heel het 

noviciaatsgebouw maakten veel indruk. Het noviciaat was bewoonbaar. 

Links en rechts in de kapel stond het koorgestoelte, waarin de broeders, novicen en postulanten vijf 

keer per dag de koorgebeden of getijdengebeden citeerden. Op zondagen werden de vespers (het 
avondgebed) en de completen (het laatste getijdengebed van de dag) gezongen, met op 

hoogfeestdagen ook de lauden (ochtendgebed). 
De gezongen erediensten en het koorgebed werden begeleid met een harmonium. Rond Pasen 1963 

kreeg de kapel pas haar orgel. Het orgel werd gebouwd door de gebroeders Vermeulen 

kerkorgelbouwers te Weert. 

 

De officiële plaats van de overste in het koorgestoelte was rechts achter, daar waar het symbool van 

Christus in het glas in lood raampje is uitgebeeld.  

De 18 postulanten begonnen aan hun 10 daagse retraite en zo kon op 1 juli 1937 de eerste plechtige 

inkleding plaatshebben en startte voor de jonge novicen het canonieke (leven volgens de regels van 
de kerk) noviciaatsjaar, dat onafgebroken in het noviciaat moet worden doorgebracht. 

De kapel, hoofdzaak en middelpunt van het religieuze leven, werd op 12 augustus 1937 volledig in 

gebruik genomen, zij het nog zonder beelden, kruisweg, orgel en glas in lood ramen. De achterbouw 

werd bestemd als juvenaat. 
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Juvenaat en Noviciaat 

. 
  

 

(leidsman van de novicen). 
 

(het 
avondgebed) (het laatste getijdengebed van de dag)

(ochtendgebed). 

 (leven volgens de regels van 
de kerk)

 

 

 
 

De plechtige inzegening van het noviciaat vindt plaats op 17 mei 1938 door monseigneur Lemmens, 

bisschop van Roermond. In zijn toespraak zei de bisschop onder andere: “Dit noviciaat is een uniek en 
ideaal complex, dat alle elementen bevat voor de opleiding, vorming en opvoeding van de aspirant 
religieus”. Enthousiast feliciteerde hij de broeders en novicen en was blij met een zodanig unieke 

stichting in zijn bisdom Limburg. Ook oordeelkundige bezoekers van andere congregaties en orden 

waren allemaal getroffen door de heersende, stemmige religieuze sfeer. 

 

 
 

Einde deel 3 ( 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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met het leveren en monteren van kasten in de kamer, opbergkasten en zelfs badkamermeubels, waardoor het 

hele huis in dezelfde stijl ingevuld kan worden. Met een speciaal 3D ontwerp bestaat er voor iedereen de kans 

om zijn/haar droomkeuken van te voren al te bekijken.  

 

Waar de lockdown, vanwege de coronacrisis in 2020, bij velen bedrijven voor nadelen heeft gezorgd, heeft 

deze het bedrijf van Peter juist mogelijkheden gegeven. Het bedrijf heeft namelijk kunnen verhuizen naar de 

voormalige Peugeot garage aan de Zuidsingel 10 in Venray. Het bedrijf bestaat op dit moment uit 8 vaste 

medewerkers en 6 vaste flexkrachten. Zij houden zich bezig met advisering, orderverwerking, planning, 

logistiek en montage. Zo weten de keukenadviseurs alles over materialen, apparatuur, prijsstelling en een mooi 

en functioneel keukenontwerp en de monteurs alles over het installeren en plaatsen van de keukens.  

 

Wat het vak mooi maakt is geen moeilijke vraag. Het vak is ontzettend dynamisch, iedere dag is anders, ieder 

project is uniek en ieder mens is uniek in wensen of eisen. Creativiteit en flexibiliteit is daarom een dagelijkse 

bezigheid. Bijzondere projecten worden er verwezenlijkt. Zo heeft Peter Nellen Keukens jarenlang keukens 

geleverd in Suriname, maandelijks gingen er verschillende keukens de oceaan over. Een ander project dat altijd 

bij zal blijven is het nieuwbouwproject ‘’AnnaHaeghe’’ op het st. Annapark in Venray waar het bedrijf van Peter 

hofleverancier is.  

Deze week in Oh? Zit dat Oozo is Peter Nellen Keukens aan het woord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Naast deze grote projecten zijn er tijdens het werk natuurlijk ook genoeg kleine projecten of andere momenten 

die je altijd bij blijven. Zo is het een keer voorgekomen dat tijdens een, door het bedrijf georganiseerde, 

kookdemonstratie een discussie ontstond bij een bezoekend echtpaar. Het echtpaar kwam ’s morgens als een  

Peter Nellen is, na enige jaren als werknemer bij diverse bedrijven 

gewerkt te hebben, in 1998 als eenmanszaak gestart op de Hulst 9A in 

Oostrum. Het bedrijf levert keukens en verschillende aanverwante 

interieurs zoals bijkeukens en opbergsystemen. Zij maken gebruik van 

verschillende keukenlijnen genoemd: Basic, Original en Premium. De 

keukenlijnen gaan van een veelzijdige fabriekscollectie tot handgemaakt 

maatwerk voor zowel particulieren als bedrijven in alle soorten, maten 

en prijsklassen. In 2010 is Peter Nellen ook begonnen met 
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et 

Deze week in Oh? Zit dat Oozo is Peter Nellen Keukens aan het woord. 

n 

en 

 

Van de eerste bezoekers binnen, meneer wilde na enige tijd ook weer weg maar mevrouw wilde persé 

blijven. Na de discussie zei mevrouw; ‘’Jij gaat maar en kom mij vanavond maar weer ophalen’’. Meneer is 

vervolgens naar huis gegaan en mevrouw is gebleven om de hele dag de kok te assisteren bij zijn 

kookdemonstratie. 

Er zijn nog geen concrete plannen over de toekomst van de zaak, wel is het duidelijk dat het een echt 

familiebedrijf is geworden. Enkele jaren geleden is de jongste zoon Daan in de zaak getreden, de toekomst 

van de zaak is zo in ieder geval gewaarborgd. Het hebben van een eigen bedrijf kost veel tijd maar er is 

natuurlijk ook ruimte voor vrije tijd. Als het werk het toe laat en er vrije tijd is maakt Peter graag 

motorreizen binnen Europa. 
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GEVULDE LENTE OMELET (lunchgerecht) 
 
Ingrediënten (voor 4 personen) 
8 eieren 
8 eetlepels (volle) melk 
200 gram verse spinazie 
1 schaaltje verse groene aspergetips 
200 gram diepvrieserwtjes 
250 gram ricotta 
3 bos- of lente uitjes 
1 eetlepel gedroogde dille 
1 citroen 
200 gram gerookte zalm 
Peper en zout 
 
Bereiding 

• Klop de eieren met de melk los en breng op smaak met peper en zout. 
• Snij de spinazie heel fijn en meng door het eimengsel. 
• Snijd 1 cm van de onderkant van de asperges af en blancheer de asperges 1 tot 2 

minuten in kokend water met zout. Voeg de laatste 30 – 60 seconden de erwtjes toe. 
• Giet af in een vergiet en spoel koud af, laat het goed uitlekken. 
• Snij de bosui fijn en meng door de ricotta. Breng op smaak met peper, zout, dille en wat 

citroensap. 
• Voeg de erwtjes toe en roer het goed door. 
• Bak 4 omeletten met de deksel op de pan totdat de bovenkant gestold is. 
• Smeer op iedere omelet 1/4e van het ricottamengsel, leg hierop gerookte zalm en 

asperges. 
• Rol de omelet op en snij in 2-en. 
• Garneer met een plakje citroen, wat dille en de bosuitjes. 
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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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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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