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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  22 Aug 09.00 - 12.00
                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

17 aug. 19.30u. Start repe� � es orkest/  
   ensembles na de vakan� e

 Agenda

 22 aug. Inzamelen oud papier
 26 aug. Start repe� � es/lessen slagwerk   
   na de vakan� e
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Zondag 16 aug. 9.30 uur: Hoogmis ter ere van Maria-Tenhemelopneming 

                 met zegening en uitreiking van de kruidwissen! 

                 (Pastoor) (orgelspel)   

 

 zeswekendienst Jacques Withagen  

 en jaardienst Annie Withagen-Mijvis,  

 Jo Hoex-Clephas,  

 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  

 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 

 

Dinsdag 18 aug. 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     
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Moeder Aarde en de heilige Moedermaagd Maria

Enkele dagen zijn de vrijwilligers al bezig om  “kruiden”  te verzamelen voor de kruidwissen, die in de heilige Mis van 

zondag 16 augustus a.s. om 9.30 uur gezegend zullen worden en op het einde van de eucharistieviering aan iedereen 

gratis zullen worden aangeboden. 

De oudste Latijnse teksten voor de zegening van de kruidwis zijn van 

duizend jaar geleden en spreken van “herbae”, wat “kruiden” kan betekenen,

maar ook graan en “groene halm”, dus van alles en nog wat. 

De samenstelling van de kruidwis is vrij, maar voor de zingeving is het goed 

als er een graansoort in zit: tarwe of triticale, rogge, gerst, haver of spelt.

“Geef ons heden ons dagelijks brood” bidden wij in het Onze Vader. 

De kruidwis is de dank voor het dagelijks brood, voor het voedsel en 

tevens de vraag aan Jezus en Maria om de gewassen te zegenen.

Verder staat de kruidwis ook voor een supermoderne trend: dierenwelzijn.

Symbolisch voor het dierenwelzijn staan de geneeskrachtige kruiden

die vroeger gebruikt werden voor de dieren zoals het boerenwormkruid 

met zijn bekende laxerende werking tegen wormen en uiteraard het 

duizendblad, dat ook hazegarve, hazenkervel en hazeklaver genoemd 

wordt omdat het op de menukaart van de haas staat. 

Verder is de kruidwis het symbool van onze vraag aan Maria om gezondheid 

voor ons leven en genezing voor de zieken.

De geneeskrachtige kruiden voor de mens zoals het Johanneskruid e.a. 

wijzen naar deze wens. 

Maar het belangrijkste van de kruidwis is de zegen rond de feestdag van Maria tenhemelopneming. 

Het blauwe lintje staat symbool voor die zegen van Maria. Die zegen noemen we ook de “band van de liefde,”                    

want Maria wil de gemeenschap bij elkaar houden met al haar verschillen en spanningsvelden. 

De naam “Kruudwis” van een school in Venray (Klaproosstraat)                    

kan zeker uit die prachtige symboliek putten                                                  

voor haar beleid op sociaal gebied.

Samenvattend mag gezegd worden:

De kruidwis is een teken van dankbaarheid voor alles wat onze 

Moeder Aarde ons schenkt, een dank die de Moedermaagd Maria als 

geen ander in haar hart heeft overwogen en als dankoffer naar het 

heiligdom van God heeft gebracht: “HIJ is onze dankbaarheid waardig”

voor alles wat er bestaat en leeft. 

“Wees gegroet Maria, vol van genade“

daarboven in de hemel met                    

Uw feestdag, de dag van Uw               

aankomst in de hemel:

“Zegen ons en al onze dierbaren en de 

natuur, planten en dieren.
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Sinds de nieuwe trend: behoud van de natuur  en klimaatbewustzijn is de “kruidwis” weer actueel, een teken van onze 

bewust omgaan met de natuur, van onze dankbaarheid voor de vruchten van de aarde, de dank die we  in elke heilige 

Mis uitspreken voor de vruchten van de aarde (brood en wijn).   

Maria heeft de schepping gediend door haar dankbaarheid voor alle kleine dingen van die schepping en vooral voor de 

Schepper die mens werd: Jezus Christus, haar Zoon en onze broeder die kwam, niet om te heersen maar om te dienen 

en Zijn leven te geven als losprijs voor ons.  

Geen wonder dat ze in de hemel bijzonder blij zijn met de komst van Maria, maar zij is ons niet vergeten, op haar 

feestdag in de hemel denkt ze ook aan ons en onze wensen. 

De kruidwis nodigt ons uit om alles wat groeit te waarderen, ook planten die we anders als onkruid beschouwen maar 

bij nader toezien voor de mens geneeskrachtig zijn, zoals het boven vermelde duizendblad.  

Het nieuwe beleid om de bermkruiden weer in hun waarde te zien is het gevolg van het herzien van een rationalistische 

visie op de natuur, die over de natuur wil heersen. Heersen over de natuur? Eigenlijk dom, want we weten allemaal dat 

we deel uitmaken van de prachtig geschapen natuur. Corona heeft ons laten zien, dat wij ondanks alle kennis en 

wetenschap uiteindelijk helemaal niet in staat zijn om te heersen, omdat we machteloos zijn tegenover een klein 

beestje (virusje), dat we met de ogen nog niet eens kunnen waarnemen.  

In haar geest van dienstbaarheid nodigt Maria ons uit om op 16 augustus a.s. aan haar feestdag deel te nemen,                        

om zegen voor ons dienstbetoon voor de mensen en voor hen die afscheid moeten nemen of hebben genomen van 

deze prachtige Moeder Aarde om naar die woning te gaan die Jezus voor hen heeft bereid.   

 

Het eigenlijke feest is 15 augustus. Dan bidden we met bijzondere liefde:  

 

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U. 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, 

de vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, moeder van God,  

bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood.  

Amen. 
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In deze rubriek laten we korte nieuwsberichten van de afgelopen weken de revue passeren.

Rookvrije school
Alle scholen werken nu aan een ‘rookvrije school’ (zie rookvrijschoolterrein.nl), en dus 
ook Gilde Opleidingen. Er mag dan ook niet meer op het plein voor de school worden 
gerookt. Maar de kans bestaat dat leerlingen en leerkrachten dan in de buurt gaan 
roken, en dat zou overlast kunnen geven.

Het gaat maar om 60 leerlingen, die bovendien niet allemaal tegelijk roken. Toch stuurt 
het Gilde uit voorzorg een brief naar omwonenden met meer uitleg, en een 
telefoonnummer dat zij kunnen bellen bij vragen of klachten. Ook zal de gemeente er via
Facebook aandacht aan besteden.

Volg de Dorpsraad in het OW en online
Als je dit leest heb je het al gemerkt: de Dorpsraad probeert iedereen beter en wat vaker te informeren. We 
hebben verschillende rubrieken: Even voorstellen, Van de bestuurstafel, De stelling, en Nieuws (deze dus). 
Sinds begin juni publiceren we alle informatie zowel in het OW als op de website, dus of je nu graag offline of 
online leest: je hoeft niets meer te missen.

Bovendien pakken we social media nu anders aan. We willen namelijk voorkomen dat sommige informatie 
alleen zichtbaar is voor mensen met een account. Daarom staat op social media vanaf nu een korte 
beschrijving, en een link naar de volledige informatie op de website. Alles wat op de website verschijnt krijgt 
een vermelding met een link op social media, dus als je ons daar volgt blijf je helemaal op de hoogte:

• facebook.com/DorpsraadOostrum
• twitter.com/dorpsraadoostru (inderdaad, zonder m)
• instagram.com/dorpsraad_oostrum (nieuw!)

Voor Instagram is een nieuw account aangemaakt omdat het oude account niet meer kon worden geactiveerd.

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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WATERMELOEN MET BURRATA EN BASILICUM  
 
Het succes bij het grillen van watermeloen zit ’m in het goed op een rekje laten drogen en ’m op 
goed hoge temperatuur grillen. Pas op, want als de suikers eenmaal van het vuur proeven, gaat 
het razendsnel. 
 
INGREDIËNTEN 
 
1 watermeloen, met weinig pitten 
200 mL olijfolie 
50 mL balsamicoazijn 
600 g burrata 
1 bos basilicum, alleen de blaadjes 
Maldon-zout of fleur de sel 
Grof gemalen peper 
  
 
 
 
BEREIDINGSWIJZE 

1. Snij de watermeloen in platte plakken.  
2. Verwijder de schil, dep droog en laat een uur op een rekje of rooster drogen, het liefst in de 

koelkast. Zorg dat de plakken helemaal vrij liggen, dus niet op elkaar. 
3. Gril de plakken watermeloen 8 minuten, draai ze om en gril ze nog 6 minuten. 
4. Meng (schud) ondertussen de olijfolie en balsamicoazijn in een klein flesje. 
5. Leg de watermeloen op borden. Leg de burrata op de watermeloen en besprenkel met de 

vinaigrette (die je geregeld blijft schudden in het flesje). Breng op smaak met zout en peper en 
garneer met het basilicum. 

 
Smakelijk! 
 

 

Kent u zelf nog een heerlijk recept dat u met Oostrum wilt delen? Stuur het vooral in! 

 

werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 
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Training Tim en Flapoor in Venray

De training Tim en Flapoor is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 6 t/m 8 jaar. Kinderen vinden het soms 

lastig om te vragen of ze met anderen mogen spelen of worden snel boos in de omgang met andere kinderen.                

Kinderen van 6 t/m 8 jaar leven nog volop in de wereld van de fantasie. De training sluit hierbij aan door gebruik te 

maken van fantasiefiguren in rollenspellen. De trainers spelen de fantasiefiguren Tim en Flapoor.                                                      

Zij laten in elke training voorbeelden zien van zowel gewenste als ongewenste gedragingen naar elkaar toe.                    

Samen met andere kinderen leert het kind hoe het op een goede manier kan omgaan met zichzelf en anderen.                                

Er wordt geoefend door middel van spelletjes, toneelstukjes en met behulp van knutselwerkjes.                                                       

De training bestaat uit acht 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: Tim en Flapoor sociale vaardigheidstraining voor 6 t/m 8 jarigen 

Waar: Synthese, Leunseweg 51 te Venray

Wanneer: Maandag 26 oktober, 2  en 9 november, dinsdag 17 november,                  

maandag 23 en 30 november, 7 en 14 december 2020 van 15.30 tot 17.00 uur.                            

Ouderavond: dinsdag 10 november 2020 van 19.30 tot 20.30 uur middels videobellen.

Informatie en aanmelden 
Er zijn geen kosten aan de training verbonden.                                  

Aanmelden kan tot 2 weken voor start training.

Voor de start van de training wordt er contact opgenomen. 

Voor uitgebreidere informatie over de training kun je altijd contact met ons opnemen.  
Contactpersonen/trainers: Charlotte Kuppers (c.kuppers@synthese.nl) en Daisy Tijssen (d.tijssen@synthese.nl)

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

Hierbij een link naar het (nieuws)bericht op onze website:
https://synthese.nl/activiteiten/training-tim-en-flapoor-in-venray/

UW VAKANTIEFOTO STUURT U NATUURLIJK  

     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 

 

 

 

 

 

 

 
Het succes bij het grillen van watermeloen zit ’m in het goed op een rekje laten drogen en ’m op 
goed hoge temperatuur grillen. Pas op, want als de suikers eenmaal van het vuur proeven, gaat 
het razendsnel. 
 
INGREDIËNTEN 
 
1 watermeloen, met weinig pitten 
200 mL olijfolie 
50 mL balsamicoazijn 
600 g burrata 
1 bos basilicum, alleen de blaadjes 
Maldon-zout of fleur de sel 
Grof gemalen peper 
  
 
 
 
BEREIDINGSWIJZE 

1. Snij de watermeloen in platte plakken.  
2. Verwijder de schil, dep droog en laat een uur op een rekje of rooster drogen, het liefst in de 

koelkast. Zorg dat de plakken helemaal vrij liggen, dus niet op elkaar. 
3. Gril de plakken watermeloen 8 minuten, draai ze om en gril ze nog 6 minuten. 
4. Meng (schud) ondertussen de olijfolie en balsamicoazijn in een klein flesje. 
5. Leg de watermeloen op borden. Leg de burrata op de watermeloen en besprenkel met de 

vinaigrette (die je geregeld blijft schudden in het flesje). Breng op smaak met zout en peper en 
garneer met het basilicum. 

 
Smakelijk! 
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NIEUW PROJECT:  DORPENTOUR WEI  
 

 

De aangrijpende documentaire ‘Wei’, waarin filmmaker Ruud Lenssen het dementie- en mantelzorgtraject van 
zijn ouders heeft vastgelegd, gaat op dorpentour door de regio. Na de filmvertoning kunnen bezoekers het 
gesprek aan gaan met de regisseur en enkele experts op het gebied van dementie en mantelzorg. 
 
De film Wei 
De film toont de impact van dementie op een gezin. In zijn eentje filmde Ruud Lenssen (33) zijn ouders gedurende de laatste 
twee jaar dat zijn vader nog thuis kon wonen. Zijn werkwijze levert een zeer intieme film op waarmee Lenssen de worsteling 
rondom dementie en mantelzorg bespreekbaar wil maken: “De angst, de onzekerheid, de schaamte, de frustratie, het zit 
allemaal in de film. Om het vaak stille lijden van mantelzorgers zichtbaar te maken wilde ik die pijn zo eerlijk mogelijk 
weergeven. Ons zorgstelsel zit zo in elkaar dat er een enorme druk ligt bij mantelzorgers. In de film zie je wat dit voor een 
gezin betekent.” 
 
Met de dorpentour willen de initiatiefnemers de bewustwording rondom dementie en mantelzorg vergroten en taboes 
doorbreken. Want naar schatting zijn er over 20 jaar ongeveer dubbel zoveel mensen met dementie in onze regio en daar 
moeten we ons als samenleving op voorbereiden. De vertoningen tijdens de dorpentour worden zo toegankelijk mogelijk 
gemaakt, daarom zijn deze gratis toegankelijk. Het totale programma inclusief nagesprek duurt c.a. 2 uur. 
  
Bekijk www.ruudlenssen.nl/dorpentour voor meer informatie over de film en de dorpentour. 
 
Ruud Lenssen heeft voor het realiseren van deze tour verschillende verenigingen ingeschakeld en dat is voor 
Oostrum de KBO. 
 
Opgave kan alleen via de mail, voor Oostrum:  ellietaboost@gmail.com  
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  Bron: www.venraybloeit.nl 
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zo is het goed 

Column 

____________________________________________________________________________ 

 

Iedereen heeft het natuurlijk wel eens gezien: de metselaar die, met één 

oog dicht, op zijn hurken naast een pas gemetselde muur zit. Om te kijken 

of die muur tot op de millimeter waterpas staat. Of de timmerman, die met 

één dichtgeknepen oog kijkt naar een net afgehangen deur. Om te zien of 

die deur helemaal goed hangt. Of de schilder, die met de vlakke hand over 

een geschuurd kozijn strijkt. Om te voelen of het oppervlak mooi glad is, 

zodat het geschilderd kan worden.  

Deze vakmensen willen zien en voelen dat ze hun werk goed gedaan 

hebben. En als je goed kijkt, dan zie je een voldane blik in de ogen van de metselaar, van de 

timmerman en van de schilder. Ze constateren dat ze het goed gedaan hebben. En als je ook 

nog goed op let, dan hoor je hen zachtjes mompelen, of je ziet hen denken: “Zo is het goed!”  

De metselaar, de timmerman en de schilder constateren dat ze het goed gedaan hebben. Dat ze 

vakwerk hebben geleverd. Dat ze het beste uit zichzelf hebben gehaald. En dat geeft hun een 

voldaan en tevreden gevoel. Dat is een prima ervaring, dat heeft een mens op zijn tijd nodig!  

Er zijn natuurlijk in ons dagelijks leven momenten dat we het niet te snel goed moeten vinden, 

dat we niet te snel tevreden mogen zijn. Dat we moeten doorgaan en dat we door moeten 

knokken. Bijvoorbeeld als we moeten herstellen van een ziekte. Of dat we, als we iets echt willen 

bereiken, er vol voor moeten gaan! 

Maar tegelijkertijd zijn er ook vaak momenten in ons leven, dat we wel tevreden mogen zijn met 

een bepaald resultaat of met een bepaalde situatie. Dan kunnen we, net als de metselaar, de 

timmerman en de schilder constateren dat het goed is. En dan willen we daar uitdrukking aan 

geven en dan zeggen we tegen ons zelf: “Zo is het goed!”  

“Zo is het goed!” Het kan ook een uitdrukking zijn van vrede hebben met een situatie, van 

berusten in een bepaalde situatie. Je ziet het in die zin wel eens in de krant boven een 

overlijdensbericht staan. Bijvoorbeeld in het geval dat de overledene in goede gezondheid een 

hoge leeftijd heeft bereikt. Of in het geval dat het overlijden een einde heeft gemaakt aan pijn en 

lijden. Hoewel het verdriet bij de nabestaanden op dat moment begrijpelijk erg groot is, is er toch 

ook een gevoel van berusting, van vrede hebben met de situatie. En dan zeggen de 

nabestaanden dat en ze nemen het op in het overlijdensbericht in de krant: “Zo is het goed!” 

Het is even geleden, maar ik kan me die keer herinneren dat een van de kleinkinderen het 

rapport van school liet zien. Glimmend van trots reikte hij het aan. Hij had inderdaad een prima 

rapport. En terwijl wij ons best deden hem duidelijk te maken dat ook wij dat vonden, merkte hij 

droogjes op: “En opa, weet je, ik heb al een portemonnee”. Kennelijk vond hij het belangrijk dat 

wij dat wisten. “En ik krijg ook al zakgeld,” voegde hij er voor alle zekerheid nog aan toe. Maar wij 

hadden het al gesnapt. Hij stopte het geld met een tevreden blik in zijn broekzak en hij draaide 

zich om en ging verder met spelen. En ik hoorde hem zachtjes mompelen:  “Zo is het goed!”  
 

Jos Nellen 
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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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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.nl18
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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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