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Laat je verrassen  
 

en  
geniet van de zomer!



 
 

 

 

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  25 Juli 09.00 - 12.00
                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

 Agenda

  25 juli  Inzamelen oud papier
  8  aug. Inzamelen oud papier
  17 aug. Start repe� � es orkest na de vakan� e
  22 aug. Inzamelen oud papier
  26 aug.  Start repe� � es/lessen slagwerk           
  na de vakan� e
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Zondag 19 juli 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)  
 
 voor het geluk en welzijn van onze parochie Oostrum,   
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.   
 
Dinsdag 21 juli  9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)   
 
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      

 

  

3



De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Behoeftepeiling Paschalis
De ontwikkelaars van klooster Paschalis willen graag 
weten wat Oostrum van het laatste bestemmingsplan vindt. 
Zij vinden een breed draagvlak belangrijk, en starten 
daarom een behoeftepeiling naar de bestemming van het 
project, de huidige situatie op de woningmarkt, en het 
wonen in een moderne woongemeenschap. De enquête 
bestaat uit 14 vragen en in drie categorieën. De input 
wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het 
project, en in het principeverzoek dat wordt voorgelegd 
aan de gemeente. Deelname is anoniem. De link naar de 
enquête staat op de website van de dorpsraad.

Gebruik ons leefbaarheidsfonds!
De dorpsraad heeft elk jaar een flink bedrag te verdelen uit het leefbaarheidsfonds. Het fonds stimuleert 
initiatieven die de leefbaarheid in Oostrum bevorderen. Het moeten eenmalige activiteiten zijn (dus 
bijvoorbeeld niet jaarlijks), en ze mogen niet commercieel zijn. Denk bijvoorbeeld aan voorzieningen zoals een 
speeltoestel, activiteiten zoals koningsdag, een evenement voor de jeugd, of een actie om de negatieve 
gevolgen van de coronamaatregelen tegen te gaan. Een aanvraagformulier met de precieze criteria staat op 
de website van de dorpsraad, onder ‘Over Dorpsraad Oostrum’.

Volg een reanimatiecursus
De Stichting Hard voor Hart wil de overlevingskans van personen met een acute 
hartcirculatiestilstand verbeteren, en verzorgt daarom cursussen reanimatie en het 
gebruik van de AED voor burgerhulpverleners. Bij voldoende aanmeldingen wordt op 
dinsdagavond 22 september een basiscursus gegeven in Venray. Wil je 
burgerhulpverlener worden, of ken je iemand die dat wil, stuur dan een mail naar 
info@hardvoorhart.nl. Venray heeft op dit moment 644 actieve burgerhulpverleners, 
en in de eerste helft van 2020 zijn er 9 reanimatieoproepen geweest. In Oostrum 
hangt een AED bij Ghünenbeek 10 en Watermolenstraat 1.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

  www.dorpsraadoostrum.nl | info@dorpsraadoostrum.nl | 0478-206966 | Ghunenbeek 23, 5807 CE Oostrum   
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Een eindmusical voor groep 8 is al jaren een gegeven. Hier leven de kids al vanaf de 

jaarwisseling naar toe en als je ze jaren later vraagt wat ze zich nog heel goed herinneren van 

de lagere schooltijd dan wordt steevast ‘de musical’ genoemd. Het is elk jaar weer een waardig 

afsluiter van een lagere school carrière. 

 

Maar wat als Corona roet in het eten gooit? De school voelde zich genoodzaakt om de 

opvoering voor ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes geen doorgang te laten vinden. Een 

enthousiast clubje ouders liet het daar niet bij zitten. Onder het motto ‘Als wij niet naar de 

musical kunnen….dan komt de musical maar naar ons’ werd de schuur bij de familie Wijnen 

musical-klaar gemaakt. En het werd meer dan dat !! De jeugd regelde zelf een vette 

stormbaan, dat doet het altijd goed. Eind van de middag kwamen de beste pizzabakkers van 

Oostrum de hongerige magen vullen en als klap op de vuurpijl mocht de jeugd als BIG surprise 

via een rode loper instappen in ‘8 meter Hummer’. Na een rondje ‘toeren de luxe’ door Venray 

en Oostrum met ontvangst op het dorpsplein door menig opa, oma, broertje, zusje of 

anderszins was dit een echte happening voor de ‘afgestudeerden’.  

 

Het moment suprème naderde…de kids werden geschminkt, het geluid werd nog een keer 

getest en uiteindelijk ging dan toch echt de feestverlichting aan. Musical De Diamantroof kon 

beginnen. Onze 26 bijna-brugpiepers waren volledig op zichzelf aangewezen, er was geen 

souffleur en doordat wij als ouders niet op school mee hebben kunnen oefenen was er geen 

enkele hulplijn beschikbaar. Dat bleek ook helemaal niet nodig. De feelgoodmusical ging over 

een geluksdiamant die gevonden wordt in een oud vervallen museum. En dan niet zo’n 

diamant die geluk brengt maar die gelukkig maakt. De zeer diverse rollen werden vol 

overtuiging gespeeld, de kinderen kropen volledig in de huid van hun personage. Natuurlijk 

waren er ook de nodige songs waarbij ze de ene keer los gingen en de andere keer sjoenkelend 

op het podium stonden. Waren er verfrommelde zakdoekjes in het publiek? Natuurlijk liep het 

verhaal goed af en was er voor de kids een terechte staande ovatie. Na gedane arbeid was er 

voor hen nog een verrassing in de vorm van een lied. Meester Yvo had van elke leerling een 

aantal passende steekwoorden doorgegeven. Die hebben we in een lied verwerkt en dat werd  

na afloop door alle ouders voor de kinderen gezongen. Dat leverde een feest der herkenning 

op en ging gepaard met veel gegiechel. Nadat de ouders na een drankje weer richting huis 

waren bleven de schoolverlaters feesten tot in de kleine uurtjes en wanneer de luiken écht 

dicht gingen werd de slaapzak opgezocht  in de schuur.  

 

Het is een happening 

geworden die, net als het 

vreemd verlopen 

schooljaar, de 

geschiedenisboeken ingaat 

en die zowel de kinderen als 

de ouders nooit meer gaan 

vergeten. Menig jonger kind 

heeft al de wens 

uitgesproken dat er in zijn 

laatste jaar op De 

Meulebeek weer een soort 

van Corona is……  
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Afscheid nemen van een dierbare   

Het immense verdriet dat we ervaren als we afscheid moeten nemen van een dierbare die gaat sterven laat een leegte 
in ons achter die alle krachten uit ons binnenste lijkt weg te halen. De droefheid als gevolg van het overlijden van een 
moeder, vader, vrouw, man, kind of vriend raakt onze harten, ja verwondt ze.  
Onlangs zei een negentigjarige man die enkele weken eerder afscheid had moeten nemen van zijn vrouw: “die wonde 
geneest nooit meer, alleen straks bij het weerzien in de hemel.” 
 

 
Rechts op de afbeelding zien we een moeder 
die afscheid moet nemen van haar zoon.          
Ze vouwt haar handen, ze bidt om kracht om dit 
zwaarste kruis van haar leven te kunnen 
dragen. Ze kijkt naar haar zoon die opgebaard 
is. In haar gelaat zien we haar grenzeloze 
droefheid. 
 
Die moeder is de heilige Maria. De man, die 
achter haar staat en haar wil troosten is de 
heilige apostel en evangelist Johannes. Hij is zelf 
in een diep verdriet gedompeld en wordt door 
Maria getroost. We noemen Maria daarom ook 
de troosteres van de bedroefden. Johannes kijkt 
naar een hemels licht dat straalt van Maria.  
 

 
Zij heeft haar lijden opgedragen tot welzijn van de mensen. De eerste die het voelt en weet is deze Johannes.                
Op Goede Vrijdag heeft Jezus - hangend aan het kruishout - nog tot Johannes gezegd, dat hij Maria zou aannemen en 
liefhebben alsof het zijn eigen moeder is. 
 

Jezus  ligt opgebaard in de grafkelder. Zijn heilig aangezicht straalt een hemelse vrede uit: “Het is volbracht.                           
Vader in Uw handen beveel ik mijn geest.” Zijn de laatste woorden van Jezus op aarde.                                                                         
 
Na drie dagen komt er een hemels, heilig, goddelijk licht in de grafkelder. De Heer zal dan verrijzen en aan Zijn dierbaren 
verschijnen. Daarom zingen wij door het licht van Pasen getroost:   
 

Laat ons nu blij zijn met de Heer, alleluja, 

Maria lijdt en weent niet meer, alleluja. 

Het wrede leed is nu vergaan, alleluja, 

Haar Zoon, haar Jezus opgestaan, alleluja, 

Alleluja, alleluja, alleluja. 
 

Bidden we tot de heilige Maria voor allen die bedroefd zijn: “Wees gegroet Maria, vol van genade. 
 

 Het afgebeelde schilderij toont de veertiende kruiswegstatie.                                                            

Met dank aan de Stichting Instandhouding en de Historische Kring Oostrum en Spraland 
voor hun inzet om de ontroerende en troostrijke kruiswegstaties van Sint Paschalis                

voor Oostrum te bewaren, want het is kostbaar Oostrums, cultureel-religieus erfgoed. 
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Horizontaal: 

1. Bejaard  

4. Zonder noodzaak 

9. In zijn vuistje lachen 

10. Dessert 

11. Karpersoort 

13. Luiaard 

15. Zwaar gesnurk 

17. Uit de hogere stand 

19. Luchtig plat gebak met 

ruitjespatroon erop 

20. Iemand van adel 

21. Deel van een goal 

23. Toenaderingspoging 

25. Persoonlijk 

voornaamwoord 

26. Deel van een rivier 

28. Uitroep 

29. Musicus 

31. Aziaat 

32. Vogel 

Verticaal: 

2. Vrucht 

3. Genetische stof 

4. Vissenorgaan 

5. Audiovisueel 

6. Misten 

7. Zoon (afk.) 

8. Beloning 

10. Waarom 

11. Behaagziek 

12. Intellectuele zelfervaring 

14. Muziektempel 

15. Politieke partij (afk.) 

16. Deel van een pont voor 

voertuigen 

17. Luifel 

18. Keus 

22. Frans lidwoord 

24. Gemeen 

25. Eb en vloed 

27. Eenkleurig 

28. Noord-Brabantse gemeente 

29. Vader 

30. Reeds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PPUUZZZZEELL  
 

  

Sociale vaardigheidstraining                     
voor 9-12 jarigen in Horst of Venray   

Voor wie
Wat
Waar
Wanneer

Informatie en aanmelden 
 
 

 
 

Tevens sturen wij een link mee naar het (nieuws)bericht op onze website: 
https://synthese.nl/activiteiten/sociale-vaardigheidstraining-voor-9-12-jarigen-in-horst-aan-de-maas 
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Sociale vaardigheidstraining                     
voor 9-12 jarigen in Horst of Venray   
  

Het is voor kinderen niet altijd eenvoudig om goed om te gaan met anderen, zonder zichzelf weg te cijferen, 

ondergesneeuwd te raken, vaak ruzie te krijgen of last te hebben van verlegenheid. 

In de sociale vaardigheidstraining leert het kind zelfbewust om te gaan met anderen, steviger in de schoenen te staan en 

gemakkelijker contact te maken. Door middel van oefeningen, theorie, spellen en toneelstukjes krijgt het kind 

handvatten om beter voor zichzelf op te komen. De training bestaat uit zes bijeenkomsten van anderhalf uur en een 

ouderavond. 

Voor wie: Kinderen uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel, Bergen en Mook en Middelaar. 

Wat: Sociale vaardigheidstraining voor 9-12 jarigen. 

Waar: Synthese Horst of Venray, locatie nader te bepalen. 

Wanneer: Maandag 7, 14, 21 en 28 september en 5 en 12 oktober 2020 van 15.45 tot 17.15 uur.                                  

Ouderavond: maandag 14 september 2020 om 19.30 uur. 

Informatie en aanmelden 
Er zijn geen kosten aan de training verbonden. 
Aanmelden kan tot 2 weken voor start cursus. 
Enkele weken voor de start van de training is een intakegesprek. 
Voor uitgebreidere informatie kun je altijd contact met ons opnemen. 
Trainers: Irma Versteegen en Michele Jordan 

Tevens sturen wij een link mee naar het (nieuws)bericht op onze website: 
https://synthese.nl/activiteiten/sociale-vaardigheidstraining-voor-9-12-jarigen-in-horst-aan-de-maas 
 

Je kunt je ook aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving.  

 

UW VAKANTIEFOTO STUURT U NAAR OW! 

Vergeet vooral niet uw leukste, grappigste, mooiste, ontroerendste of meest 
gekke vakantiefoto te sturen naar de redactie van OW! 

werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 
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Buurtbemiddeling
In deze tijd van Corona staan we veel voor elkaar klaar; we doen een 

boodschapje voor oma, we helpen een neefje met het huiswerk.                

Maar ook zijn we veel meer thuis wat kan betekenen dat je ook meer last 

van elkaar kunt hebben.

We hebben voor jullie een aantal tips op een rijtje gezet:

Tip 1
Geluiden klinken voor de buren soms zelfs harder dan dat ze voor jou klinken. Denk hierbij aan dichtslaande deuren, 

blaffende honden of de trap oprennen. Wat helpt is om bijvoorbeeld sloffen te dragen in huis in plaats van schoenen, 

viltjes te plakken onder de meubels, een koptelefoon op te doen en het installeren van deurdrangers.

Tip 2
Als je weet dat je gaat klussen en dit voor meer geluid gaat zorgen, laat dit dan de buren weten. Je kunt dit doen door 

een briefje te schrijven of een appje te sturen. Daarnaast kan je ook even aanbellen om dit te laten weten.                              

Laat ook even weten wanneer je het gaat doen en hoelang het duurt. Probeer rekening te houden met het tijdstip          

dat je gaat klussen, het is bijvoorbeeld lastig als je buren net een online vergadering hebben.                                                            

Je kan dit natuurlijk altijd in overleg doen.

Tip 3
Vind je het geluid van de buren zo vervelend dat je er boos van wordt? Wacht dan even tot je rustig bent voordat je de 

buren aanspreekt, dan komt wat je wil zeggen veel beter over. Blijf vriendelijk en rustig. Door boos te doen naar de 

ander, roept dat ook boosheid op bij de ander. Dan komen jullie niet verder.

Kom je er niet uit?
Buurtbemiddeling Synthese helpt jullie om samen oplossingen te vinden. We kunnen tips geven of een gesprek plannen 

waarin we met z’n allen aan tafel gaan om te kijken of jullie er toch samen uit kunnen komen.                                            

Dit kan via buurtbemiddeling@synthese.nl of 0478 517300.

Kijk op de website www.synthese.nl onder ‘Wat doen we’- ‘Buurtbemiddeling’ om de folders te downloaden voor meer info.
Wie op zoek is naar algemene tips om er met de buren uit te komen, kan ook eens kijken op de gloednieuwe website 
www.problemenmetjeburen.nl.

Hierbij een link naar de website: https://synthese.nl/nieuws/buurtbemiddeling

 

 

 

 

Afgelopen zaterdag werd alsnog het oud ijzer opgehaald.                                                                                                                              
 
 
 

Met de nodige vrijwilligers werden vele kilo’s ijzer richting sparrendreef getransporteerd. 
Dank aan alle inwoners van Oostrum welke het ijzer weer met grote getalen aan de straat hebben gezet                                            
en natuurlijk alle vrijwilligers van SV Oostrum voor het ophalen.  
Een speciaal woord van dank aan de volgende bedrijven vanwege het lenen van het benodigde materiaal: 

• Autoschade Venray 

• Firma Jakobs Geijsteren 

• CJV daken Oostrum 

• Agrum aardappel handel Oostrum 

• Manders verhuur Oostrum 
 

Voor nu wensen we iedereen een fijne vakantie,                                                                                                                                                             
en hopelijk zien we elkaar weer gezond en wel in het nieuwe seizoen! 
 

Bestuur SV Oostrum 
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Hallo ik ben Rens en ik ben 11 jaar oud. Ik zit op voetbal bij SV 
Oostrum. Daar speel ik in de jo-13 1  op het middenveld. Voor de 
rest zit ik op basisschool de Meulebeek in groep 8. Mijn favoriete 
vak op school is gym, daarbij vind ik vooral trefbal en matten 
voetbal leuk. Ik kijk dit jaar nog heel erg uit naar het 
schoolvoetbaltoernooi met de jongens van groep 8. Ik kijk ook 
nog uit naar de musical met heel groep 8. We zijn nu aan het 
kijken welke musical het gaat worden we hebben al een 
voorkeur. Ik hoop nog dat we de laatste maanden het gezellig 
hebben in groep 8. volgend schooljaar ga ik naar het Denderon 
college.  

Nu geef ik de pen door aan: Ilse    
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Vierseizoenenwandelingen              
Leunse Paes   (Zomer) 

 
Met inachtneming van de Coronamaatregelen organiseert IVN Geysteren-

Venray op woensdagavond 22 juli in de Leunse Paes een wandeling in het kader van de 4-seizoenen-wandelingen. 
Deze wandeling start om 18:30 uur bij het poortje aan de Baggerweg in Leunen. 
Deelname is gratis. In verband met Corona is het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 20, daarom is aanmelden 
via info@ivn-geysteren-venray.nl verplicht. Vermeld in het onderwerp ‘Leunse Paes’ en in de mail naam, email en 
telefoonnummer van de deelnemer(s). Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging. 
 

We bekijken de natuur van de Leunse Paes in bijna alle 

jaargetijden (helaas hebben we de lentewandeling moeten 

overslaan in verband met Coronacrisis. Mensen die aan alle 

wandelingen deelnemen beleven het gebied telkens anders 

en zien de natuur in de loop van het jaar veranderen.  

 

Het gebied de Leunse Paes, is ontwikkeld in het dal van de 

Oostrumsebeek. Het gebied is in 2010 aan de landbouw 

onttrokken en is weer terug ontwikkeld tot een nat 

graslandgebied met extensieve veehouderij. Tijdens de 

winterwandeling was het nog erg nat in de Paes. Inmiddels 

hebben we een zeer droog voorjaar achter de rug.                    

Gelukkig hebben de bevers een flinke dam gebouwd, zodat 

het water goed wordt vastgehouden. 

Tijdens de wandeling besteden de gidsen aandacht aan 

planten en insecten.                                                                                             

De kleine kudde koeien loopt er ook weer. Door het geringe aantal grazers ontstaat er variatie in het gebied. Ze grazen niet overal 

even veel waardoor vegetatie en andere dieren ook kansen krijgen. Genoeg te zien en te beleven dus.  

 

Fietstocht project Ooijen-Wanssum 
 
Met inachtneming van de Coronamaatregelen organiseert IVN Geysteren-Venray op zondag 2 augustus een fietstocht met als 
thema de invloed op en inpassing van het project Ooijen-Wanssum op natuur en landschap.                                                                            
Deze fietstocht start om 9:30 vanaf het parkeerterrein Broekberg, Venrayseweg in Wanssum. Deelname is gratis.  
In verband met Corona is het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 25, daarom is aanmelden via info@ivn-geysteren-
venray.nl verplicht. Vermeld in het onderwerp ‘Oijen-Wanssum’ en in de mail naam, email en telefoonnummer van de 
deelnemer(s). Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging. 

 
Bij de aanleg van de rondweg in Wanssum is rekening gehouden met het 

landschap en is deze aangepast aan de omgeving. In het dorp is het aanzien 

volledig veranderd door de nieuwe brug in het centrum en wordt nog 

gewerkt aan de inrichting en omgeving van de jachthaven.                                          

De fietstocht voert langs de rondweg en de weert van Wanssum langs de 

Maas tot en met Blitterswijck. Bij de rondweg is te zien hoe bij de aanleg van 

deze weg rekening is gehouden met inpassing in het landschap. In het dorp 

zelf is te zien wat er verandert bij de nieuwe brug en bij de jachthaven.          

Ook bij de weert van Wanssum naar Blitterswijck zijn de ingrepen duidelijk 

waarneembaar. 

 

 

Om de Maas meer ruimte te geven worden aanwezige 

landbouwgronden afgegraven en een nieuwe 

hoogwatergeul aangelegd. Agrarisch gebied wordt omgezet 

naar natuur die passend is in het rivierenlandschap.  

Tijdens de fietstocht worden ook gewezen op de opbouw 

van de dijken (steilranddijken) en hoe die in het landschap 

passen. Dit zijn de eerste dijken in Nederland die op deze 

manier gemaakt worden, zodat ze minder opvallen in de 

omgeving. 
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Zomeravond-driedaagse in de natuur 
 
Zoals elk jaar organiseert IVN Geijsteren-Venray een zomeravond-
driedaagse in drie verschillende natuurgebieden. Op dinsdag 11, 
woensdag 12 en donderdag 13 augustus starten we om 18:30 uur 
(tot ± 21:00 uur). Deelnemers kunnen kiezen of ze aan één, twee of 
alle drie de activiteiten meedoen. Deelname is gratis.  

In verband met Corona is het aantal deelnemers per activiteit beperkt tot maximaal 20, daarom moet u per activiteit 
apart aanmelden via info@ivn-geysteren-venray.nl. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging. 
 

 
Dinsdagavond 11 aug: Wanssum op het kruispunt van 
Verleden, Heden en Toekomst 
 

Startpunt: Dekkers Tweewielers aan de Postbaan/Gagel in Wanssum. 

Het gebied langs de Molenbeek op de grens van Wanssum en Meerlo 

staat al vanaf mensenheugenis in de belangstelling. Er zijn sporen 

gevonden van 10.000 jaar geleden. De jagers/verzamelaars lieten een 

gegraveerd steentje achter: de danser van Wanssum. In het gebied vinden 

we, naast een mooi landschap en interessante natuur, grafheuvels, 

restanten van de Romeinen      en nog veel meer 

Meld je snel aan via info@ivn-geysteren-venray.nl. Vermeld in het 
onderwerp ‘Wanssum natuur3daagse’ en in de mail naam, email en 
telefoonnummer van de deelnemer(s). 

 

 
Woensdagavond 12 aug: Ommetje Loobeekdal 
 

Startpunt: Wegsplitsing Zandstraat/Weverslo in Merselo.               

Parkeren in de berm (kom bij voorkeur met de fiets). 

Een wandeling door een gebied met veel natuur, monumentale 

gebouwen en een interessante cultuurhistorie.                                  

Onderweg is aandacht voor diverse bomen en hun verschijningsvorm.  

In deze periode kan het gras lang en nat zijn. We wijken soms af van de 

paden, dus stevig schoeisel is aangeraden. 

Meld je snel aan via info@ivn-geysteren-venray.nl. Vermeld in het 
onderwerp ‘Loobeekdal natuur3daagse’ en in de mail naam, email en 
telefoonnummer van de deelnemer(s). 
 
 
 

 
Donderdagavond 13 aug: NP Maasduinen/ het Quin  
 

Startpunt: Hengeland 2a, 5815 EA Afferden. De verharde weg 

maakt een bocht naar rechts. Rij daar rechtdoor een zandweg in. 

Na ± 100m is een parkeerplaats. 

We lopen over Maasduinen, door open heide, langs verschillende 

vennen en door bossen. Dus vooral genieten van veel prachtige 

natuur. Maar ook, vanaf een uitkijktoren en bij helder weer,          

19 (kerk)torens bewonderen, waaronder die van de Petrus 

Bandenkerk in Venray. 

Meld je snel aan via info@ivn-geysteren-venray.nl . Vermeld in 
het onderwerp ‘Maasduinen/Quin natuur3daagse’ en in de mail 
naam, email en telefoonnummer van de deelnemer(s). 
 

 

Uitgebreidere informatie over alle drie de wandelingen kunt u vinden op www.ivn-geysteren-venray.nl. 
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JOEPIE, VAKANTIE! DE LEUKSTE REISSPELLETJES VOOR ONDERWEG 
 
ABC-verhaal 
Probeer samen een verhaal te bedenken waarbij het laatste woord van de zin het abc vormt. Een persoon begint 

met een zin waarvan het laatste woord eindigt met een a, de volgende een zin met een woord dat eindigt op een 

b etc. 
 
 

 

 

 

 

 

Als je een … was, wat zou je dan als eerste doen 

Als je morgen wakker zou worden als indiaan, wat zou je dan als eerste doen? In plaats van een indiaan kun je 

natuurlijk ook heel veel andere personen, beroepen maar ook voorwerpen noemen. 
 
Autokleurenspel 
Een populair spelletje met jonge kinderen, waarmee je ook de kleuren oefent en leert tellen. Iemand roept een 

getal (onder de 10 of 20) en een ander een kleur. Daarna ga je tellen welke kleuren auto’s je tegenkomt. Voor 

oudere kinderen kun je het iets moeilijker maken en het spel spelen met automerken. 
 
Benoemen 
Een goede oefening voor kleuters of kinderen in groep 3; de cijfers langs de weg benoemen. Zowel los of bij 

elkaar (dus 5-0 en dan ‘vertalen’ naar 50) doordat je rijdt is er maar beperkte tijd dus zullen ze snel moeten lezen. 

Als dit er in zit kun je ook oefenen met de eerste letters of zelfs de hele plaatsnaambordjes. Ideaal ook voor het 

‘automatiseren’ zodat ze niet alleen oefenen met letters herkennen maar het ook een soort automatisme wordt. 
 
Bingo 
Online zijn er diverse autobingospelletjes te vinden. Print een paar van deze kaarten uit en laat ze aankruisen wat 

ze zien. Voor kleine kinderen kun je een visueel bingospel gebruiken met plaatjes. Wie als eerste een volle kaart 

heeft wint! 
 
Blindemannetje 
Trek een muts tot over je ogen, doe een blinddoek om of zet een oude bril op of 3D-bril met geblindeerde glazen. 

Laat vervolgens de kinderen iets voelen, of ruiken of proeven en laat ze raden wat het is. Een kimspel dus waarbij 

de zintuigen geprikkeld worden. 
 
Cijferreeksen 
Iemand noemt een reeks cijfers, en de rest moet raden wat het volgende cijfer is. Dit kun je zo makkelijk of 

moeilijk maken als je zelf wil. 
 
Dieren spotten 
Bij kleine kinderen scoren dieren altijd heel erg goed, zeker als je door het platteland rijdt zul je aardig wat dieren 

voorbij zien komen. Van paarden, tot koeien, schapen, vogels en meer. Je kunt er ook wat originele dieren aan 

toevoegen zoals een giraffe, oké geen echte maar als je bijvoorbeeld via Düsseldorf rijdt zie je daar bij de zoo een 

groene giraffe op de brug over de weg. 
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Fantasia 
Het is een klassieker; ‘er was eens…’ Maar ja, wat was er? Iemand begint met deze regel en maakt hem af. 

Halverwege de zin stop je echter. Het is dan aan de volgende om de zin af te maken en een nieuwe zin te 

beginnen. Zo ontstaat er vast een heel origineel nieuw sprookje.  

 
Frupselen 
Bij dit spelletje moet je een werkwoord raden door vragen te stellen die met ja of nee vervangen kun worden. 

Omdat je niet weet wat het is moet je vragen stellen zoals ‘Doet mama frupselen?’ Kun je Frupselen in huis? etc. 

 
Galgje 
Een echte klassieker en ook prima in de auto te spelen. Iemand bedenkt een woord en de rest moet raden wat 

dat woord is door letters te noemen. Indien de letter in het woord zit wordt die op de juiste plaats neergezet, 

anders volg er een streepje of cirkel van het galgje tot er iemand helemaal hangt. 
 
Gatenalfabet 
Een geschikt spelletje voor kinderen die het alfabet goed kennen. Iedereen noemt drie letters uit het alfabet. 

Maar niet zomaar letters, er valt een gat tussen. De eerste keer wordt er een letter overgeslagen, daarna twee en 

zo verder. Wie een fout maakt is af. 
 
Hardloopwedstrijd 
Iedere twee uur zul je moeten stoppen om te wisselen van chauffeur, maar ook om even de benen te strekken, 

voor een plaspauze of om iets te eten en drinken. Die tijd kun je goed gebruiken om even lekker te bewegen en 

energie kwijt te kunnen. Bijvoorbeeld door een hardloopwedstrijd. Zoek hiervoor wel een grasveld uit en nooit 

een parkeerplaats, want je weet maar nooit wanneer er plotseling een auto aankomt / achteruit rijdt. 
 
Ik ga op reis, en neem mee… 
Als je het hebt over vakantiespelletjes spelen in de auto kan dit spelletje niet ontbreken. Ik ga op reis en neem 

mee… Iemand begint en noemt iets wat hij / zij absoluut niet zou vergeten op vakantie. De volgende moet dit 

herhalen en plakt er vervolgens iets anders achter. Daardoor wordt het rijtje steeds langer en moet je steeds 

meer onthouden. 
 
Een alternatief hierop is een to-do-list waarbij je gaat bedenken wat je allemaal gaat doen op vakantie. 
 
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet 
“En de kleur is…” Wie kent dit spelletje niet? Met jonge kinderen kun je iets noemen in de auto zelf, maar met 

oudere kinderen kun je het moeilijker maken door iets te kiezen wat je buiten ziet. Omdat je je verplaatst moet 

het snel gespeeld worden omdat er een tijdsfactor aan vast hangt anders zie je het niet meer. 
 
Karaoke 
Maak een playlist met liedjes en met alleen instrumentale muziek. Zing vervolgens keihard mee. Wie kent de 

meeste liedjes of kan het beste zingen? Voor meer uitdaging kun je de volumeknop uitdraaien en moet iedereen 

blijven meezingen. Na een paar tellen wordt de volume weer hoog gedraaid, zitten jullie nog in het juiste tempo? 
 
Kentekenspel 
Onderweg kom je heel veel nummerborden tegen, probeer met de letters van het nummerbord een zin te 

vormen. 
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Kilometergokken 
Een gokspelletje waarbij de kinderen moeten raden hoe snel een kilometer gepasseerd is. De scheidsrechter telt 

af, dan doet iedereen zijn ogen dicht en zodra ze denken dat er een kilometer voorbij is mag iedereen de ogen 

weer open doen. Wie er het dichtste bij zit wint. 
 
Kleurenspel 
Je ziet heel veel auto’s voorbij komen. Iedere keer als er een auto wordt ingehaald moet je een voorwerp 

bedenken met de kleur van die auto. Dus bij rood kan dat zijn een paddenstoel, zwart de afstandsbediening etc. 
Je kunt dit spelen op een speciale kleur; wie bijvoorbeeld als eerste de roze auto ziet, of een camper, auto met 

aanhanger etc.  
 
Letterspelletjes 
Dit soort spelletjes zijn heel goed om het alfabet te oefenen en heeft wat weg van een soort mobiele pim-pam-

pet, waarbij je zoveel mogelijk woorden opnoemt met een bepaalde letter. 
 
Liedjes raadspelletje 
Iemand neuriet of sist een liedje en de overige medereizigers moeten raden welk liedje er wordt gezongen.  
 
Muziekliedje 
Hiervoor heb je de radio of een playlist nodig; wie weet als eerste wat de titel is van het liedje en de bijbehorende 

zanger? 
 
Helaas, maar gelukkig 
Een spelletje waarmee je de kunst van het verhalen vertellen oefent en je elkaar aanvult. Iemand begint met 

“helaas…” en noemt dan een bepaalde situatie, en gaat dan verder met “maar gelukkig…” 
 
Pictionary 
Ook in de auto kun je prima Pictionary spelen. Door met whiteboardstiften op het raam te tekenen kan de rest 

het zien en moeten ze raden wat je aan het tekenen bent. Je kunt zelf iets bedenken of vooraf kaartjes maken. 
 
Plaatsnamenspelletje 
Betrek de kinderen bij het rijden door ze mee te laten zoeken. Natuurlijk geeft de tomtom aan hoe je moet rijden. 

Maar als je op de kaart kijkt kun je vooraf al zien welke plaatsen je gaat passeren. Wie als eerste de betreffende 

plaatsnaam op de borden ziet wint. 
 
Plaatsnamenalfabet 
Een ander spel met plaatsnamen is een poging om hier het alfabet mee te maken. Hiervoor kijk je naar de 

plaatsnamen boven de weg, daarmee probeer je zo snel mogelijk het alfabet vol te krijgen. Gaat het te snel dan 

kun je het iets moeilijker maken door ze ook in de juiste volgorde te moeten verzamelen. Het is wel verstandig om 

af te spreken dat de letters Q, Y en X niet meedoen anders wordt het een eindeloos spelletje. 
 
Quiz-spelletjes 
Ook leuk voor onderweg; quizvragen stellen. Wie weet nu eigenlijk het meeste of wie is het slimste? Natuurlijk 

kun je elkaar uitdagen en vragen stellen, maar dan ligt toch het gevaar op de loer dat de een meer algemene 

kennis heeft en dus moeilijkere vragen kan stellen. Om het zo ‘eerlijk’ mogelijk te houden kun je ook gebruik 

maken van standaard vragensets (kijk op internet).  
 
Reisspellen 
Het is ook altijd super handig om een aantal reisspellen in de auto te hebben liggen, zodat je bij lange ritten of als 

je onverhoopt lang in de auto staat deze tevoorschijn kan toveren. Er zijn diverse spellen voor verschillende 

leeftijden. 
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Rijmspelletje 
Een leuk spelletje waarbij je echte woorden kunt gebruiken maar ook fantasiewoorden. Een alternatief op het 

spel waarbij je een woordenslang maakt, maar dan waarbij de woorden op elkaar rijmen. Om het ingewikkelder 

te maken kun je het in een thema spelen bijvoorbeeld de plaatsnaam van de afslag waar je op dat moment langs 

rijdt. Of ook niet bestaande woorden te gebruiken. 
 
Steen, papier schaar 
Een spelletje waarbij je de anderen probeert te ‘verslaan’. Dit doe je door drie keer met je hand naar elkaar toe te 

slaan en bij drie maak je het symbool van een steen (gebalde vuist), papier (platte hand) of schaar (twee vingers 

die knippen). Je telt af zodat je het tegelijk doet en dus moet inschatten wat de ander zal gaan doen. 
 
steen verslaat schaar 
schaar verslaat papier 
papier verslaat steen 
 
 

 

 

Tongbrekers 

Schrijf vooraf wat tongbrekers op en laat de rest die zo snel mogelijk na te zeggen. Wie kan dat het snelste? Een 

spelletje dat niet alleen competitief is maar ook voor heel veel gelach zal zorgen. 
 
Liesje leerde Lotje lopen langs de lange Lindelaan (maar toen Lotje niet wilde lopen, liet Liesje Lotje staan). 
Als een potvis in de pispot pist, zit de pispot vol met potvispis 
Moeder sneed zeven scheve sneden brood 
Knappe kappers kappen knap, maar de knecht van de knappe kapper kapt nog knapper dan de knappe kapper 

kappen kan. 
De postkoetskoetsier poetst de postkoets met postkoetspoets op een postkoetspoetsdoek. 
De kat krabt de krollen van de trap 
 

Tunnelspel 
Zeker als je richting Italië of Kroatië rijdt via Oostenrijk en Zwitserland zal je in de Alpen aardig wat tunnels 

passeren. Je kunt een opdracht afspreken voor als je door een tunnel rijdt. Denk bijvoorbeeld aan een 

dierengeluid te maken, of een liedje te zingen, bij korte tunnels kun je ook kijken wie het langste de adem in kan 

houden. 
 
Verboden te lachen 
Een lastig spelletje om het concentratievermogen van de ander te testen. Je telt af van 3 naar 1 en vervolgens 

mag je niet meer lachen. Natuurlijk is het de kunst om dan de ander wel aan het lachen te maken. 
 
Verboden woord 
Nog een spelletje uit Ik hou van Holland, namelijk het verboden woord. Iemand krijgt drie minuten de tijd om de 

ander vragen te stellen. Echter mag je geen ‘ja, nee en eeh’ zeggen. Is dat het geval dan wisselt de beurt. 
 
Vertaalspelletje 
Als je kinderen wat ouder zijn en de basis van het Engels beheersen, kun je titels van liedjes vertalen naar het 

Nederlands. En dan de andere laten raden wat de originele titel is. 
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Virtueel verstoppertje 
Verstoppertje spelen in de auto gaat niet goed, maar je kunt prima virtueel verstoppertje spelen. Je bedenkt een 

plek in het huis, of een plaats die iedereen kent en de rest moet raden wat die plek is. 
 
Wat doe je liever? 
Een leuk spel voor kinderen en volwassenen waarbij je de vraag voorgelegd krijgt ‘wat doe je liever’ met 

vervolgens twee keuzes. Aan jou de taak om daar een uit te kiezen. Waarbij het soms neerkomt als de minst 

slechte keuze ;-) 

 
Wie is het? 
Iedereen krijgt een post-it op het voorhoofd met een bepaalde persoon of beroep op zijn voorhoofd. Vervolgens 

moet je met behulp van ja/nee vragen proberen te raden wie je bent. Iedereen mag om de beurt een vraag 

stellen. Als je denkt te weten wie het is vraag je “is het … ?” 

 

Wie kan het langste stil zijn 
Wordt het een beetje te druk, dan kun je altijd het spelletje ‘wie het langste stil kan zijn’ spelen. Al levert het 

maar een paar seconden rust op… Je kunt er altijd nog een beloning aan vast hangen. Wie het langste stil is krijgt 

een cadeautje, snoepje of … 

 
Woordendictee 
Er zijn ook spelletjes die niet alleen leuk zijn om te spelen, maar ook nog educatief zijn, zoals het woordendictee. 

Iemand noemt een woord en de volgende moet hem spellen. Is het goed gespeld, dan mag de volgende een 

woord bedenken. Maak je een foutje dan ben je af (of word je een beurt overgeslagen). Eventueel kun je een 

scheidsrechter moeilijke woorden laten googlen in de encyclopedie. 
 
Woordenslang 
Binnen een bepaald thema wordt er een woord genoemd, de ander moet daar vervolgens op reageren met een 

woord in hetzelfde thema, maar dan met als eerste letter de laatste letter van het woord voor zich. Denk 

bijvoorbeeld aan jongensnamen, landen, dieren, beroepen of voedingsmiddelen zoals ‘Soep, Pasta, Artisjok…’ 
 
Woordzoeker 
Een spelletje waarbij je met bepaalde letters zoveel mogelijk woorden moet gaan maken. Bij Boggles werkt het 

met een soort letterdobbelstenen, maar je kunt dit ook met een bepaald woord doen. Wie kan er zoveel mogelijk 

woorden bedenken met de letters uit dat betreffende woord? Dit kun je op papier doen, maar ook om de beurt. 
 
Zing een boek, raad het lied 
Een favoriet spelletje bij Ik hou van Holland waarbij er iemand een verhaal voorleest uit een kinderboek, maar 

dan wel op de melodie van een bekend liedje. De rest moet vervolgens raden om welk liedje het gaat. 
 
Zwarte magie 
Toveren met kleuren, hiervoor heb je wel een partner in crime nodig die ook de spelregels kent. Iemand die moet 

raden moet zijn ogen dicht doen, daarna wordt er iets aangewezen. Middels de vraag “is het de (kleur) 

(voorwerp)?”moet de ander raden wat het is. Dit kun je doen met bijvoorbeeld aanwijzen, maar kun je ook 

moeilijker maken door blind te spelen. De truc is, door voordat je het gekozen voorwerp noemt eerst een zwart 

voorwerp te noemen. Het voorwerp dat daarna komt is het. En dan de kinderen maar laten raden hoe je dat 

weet… Of dat ze het ook kunnen. Natuurlijk kun je er ook rode, gele of regenboogmagie van maken! 
 
Wat is jullie favoriete spelletje op de achterbank? 
 
Bron: site mamaliefde.nl 
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SSppeecciiaalliisstt iinn oonnttwweerrpp eenn rreeaalliissaattiiee vvaann mmaaaattwweerrkk 
kkeeuukkeennss,, mmeeuubbeellss,, sscchhuuiiffwwaannddeenn eenn --ddeeuurreenn!!

‘‘’’MMiijjnn nnaaaamm iiss RRooyy 
SSpprroonncckk eenn iikk bbeenn 

eeiiggeennaaaarr vvaann SSpprroonncckk
DDeessiiggnnss.. OOnnzzee mmiissssiiee 

iiss uuww iinntteerriieeuurr 
ddrroooommwweennsseenn 

wweerrkkeelliijjkkhheeiidd mmaakkeenn!!’’’’

EEvveenn kkeennnniissmmaakkeenn……
Met ruim 9 jaar interieurkennis en ervaring, ruim 350 
gerealiseerde interieurprojecten en 300 tevreden klanten 
door heel Nederland zijn wij gespecialiseerd in het 
ontwerpen en realiseren van maatwerk interieur als 
keukens, meubels en schuifwanden.

MMaaaattwweerrkk vvoooorr bbeeddrriijjvveenn éénn ppaarrttiiccuulliieerreenn
Spronck Designs vervaardigt maatwerkoplossingen voor 
uiteenlopende bedrijven in onder andere de 
gezondheidszorg, horeca en zakelijke dienstverlening. 
Daarnaast helpen we particulieren met het ontwerpen en 
realiseren van interieurwensen en behoeften.

KKooppjjee kkooffffiiee??
Heeft u een interieurwens en hierbij hulp nodig? 
De koffie staat voor u klaar!

DDee kkrraacchhtt vvaann SSpprroonncckk DDeessiiggnnss
Voor alles is er een oplossing.
Onze kracht zit ‘m in de één-op-één ondersteuning die wij 
bieden. Hiermee zorgen wij dat uw werkelijke wensen en 
behoeften werkelijkheid worden, met als doel uw 
verwachtingen te overtreffen.
Dit is waar we het voor doen!

SSpprroonncckk DDeessiiggnnss
Veulenseweg 4C
5809 EL Leunen

www.spronckdesigns.nl
+31 (0) 6 24 720 745
info@spronckdesigns.nl22



Nieuwe picknickbank bij ‘t Fort
Vanuit de vriendengroep ‘Nie van Aostrum’ kwam de vraag bij 
de Dorpsraad terecht of het mogelijk was om een picknickbank 
te plaatsen bij speeltuin ‘t Fort. Er staan immers wel een paar 
bankjes, maar geen tafel om bijvoorbeeld te picknicken, of om 
wat drinken op te zetten als de kinderen lekker aan het spelen 
zijn.

Met deze vraag is de Dorpsraad aan de slag gegaan. De 
gemeente had er geen problemen mee als wij dit in eigen 
beheer zouden organiseren. Voorwaarde was wel dat er geen 
onderhoud hoeft te worden gedaan, en dat de grasmaaiers er 
zonder problemen omheen kunnen sturen.

Sponsor: Van Rattingen
Na wat zoekwerk op internet vonden we een gebruikte set die 
prima past bij de vraag en de doelgroep. Maar om een bank 
zo in het gras te plaatsen is ook wat... Na een telefoontje en 
een mailtje aan Van Rattingen Grondverzet in Oostrum kregen 
we twee stelcon-platen van 2x2 meter gesponsord. Enorm 
bedankt hiervoor Fam Van Rattingen!

Handen uit de 
mouwen
Een paar 
leden van de 
dorpsraad 

hebben er verder zelf voor gezorgd dat het gras uitgestoken 
en afgevoerd werd, zodat de stelcon-platen diep genoeg 
zouden liggen. Die werden meteen de volgende ochtend door 
Van Rattingen geplaatst, en nog diezelfde avond konden Leo 
en Jan-Willem de picknickset op de plaat verankeren. In totaal 
heeft dit maar 180 euro gekost, en zijn de eerste reacties erg 
positief.

Budget beschikbaar
Gezien de geringe kosten is er nu nog voldoende budget vrij 
voor andere zaken in Oostrum. Hebt u een idee of een wens? 
Laat het ons weten via de mail, of dien direct een aanvraag 
voor het leefbaarheidsfonds in. Het formulier staat op de 
website van de dorpsraad, onder ‘Over Dorpsraad Oostrum’.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad
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Het Orgelcomité Venray                                                                     
blijft mooie concerten organiseren – ook in coronatijden! 
Op donderdag 30 juli om 19.00 uur hebben wij iets heel speciaals voor u in petto. Voor dit concert in de Grote Kerk van 

Venray hebben we organist Jo Louppen uitgenodigd samen met een afvaardiging van de Schola Maastricht. Als solist 

treedt op Anass Habib, zanger van Arabische muziek.  

Jo Louppen kan zich niet herinneren dat hij geen orgel heeft gespeeld. Op zijn 

17e kreeg hij zijn eerste baan als organist en tegenwoordig is hij de 

stadsorganist van Kerkrade en de vaste organist van de Sint Pancratiuskerk in 

Heerlen en van de Heilig Hartkerk in Landgraaf. Ook is hij met grote regelmaat 

te horen als solist bij verschillende concerten. 

De Schola Maastricht is een gezelschap van beroepsmusici die zich tijdens en na 

hun conservatoriumopleiding in het zingen van een Gregoriaans repertoire 

hebben gespecialiseerd. Zij zingen onder de artistieke leiding van Hans Heykers. 

Behalve dirigent van de schola, leidt Hans ook de Cappella Sancti Servatii van de 

St. Servaasbasiliek in Maastricht en het vocaal ensemble Silhouet uit Roermond. 

Solist deze avond is Anass Habib. Anass zingt en onderwijst klassieke Arabische 

muziek en muziek uit andere Oriëntaalse culturen. Hij is geboren en getogen in 

Marokko en op zijn 12e gaf hij zijn eerste soloconcert. In de volgende jaren 

studeerde hij in Marokko, Syrië, Libanon en Frankrijk, waar hij genoot van alle 

invloeden op de muziek die hij zo liefheeft. Anass is al veel opgetreden in 

Europa en Marokko met muziek uit verschillende landen en culturen.                                                                                                     

Wij vinden het een eer hem nu in Venray te mogen ontvangen. 

Natuurlijk volgen ook wij de aangegeven coronamaatregelen, zodat u veilig van deze prachtige muziek kunt genieten. 

Wanneer u een e-mail stuurt naar concert@petrusbandenkerkvenray.nl met daarin uw naam en telefoonnummer en de 

namen van huisgenoten die meekomen, ontvangt u van ons een toegangsbewijs. Dit laat u bij binnenkomst zien. 

(Vergeet niet uw spambox te controleren.) 

Natuurlijk is ook deze keer het concert gratis, maar wij stellen alle donaties op prijs, zodat wij mooie concerten voor u 

kunnen blijven organiseren. 

Wij heten u op 30 juli graag vanaf 18.30 welkom! 
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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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