
 

49e JAARGANG  -  WEEK 8  -  25 februari 2021 

- Nog meer winterse taferelen 

- Een foto uit de oude doos 

- Door de lens van Joep 

 

Met deze week: 

En nog veel meer! 



 
 

 

 

Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend,        

de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten.                 

Voor Spoedrecepten van uw Apotheek kunt u buiten 

openingstijden terecht bij een Huisartsenpost. 

0900 – 8818  
Bij een melding van vernieling                        

of overlast dan kunt u  zich wenden tot de wijkagenten 
van de Politie Venray-Oost      

 

Esther Kessels, (esther.kessels@politie.nl)              

Harry van der Kruijs,                                        
Peter Wefels en Esther van Lee 

                                                 

 Bereikbaar via  

GEEN SPOED, WEL POLITIE ?                              

0900 – 8844 
Meldingsformulier: www.politie.nl 

Email: wijkagenten-venray-oost.venray-gennep@politie.nl 
 

Hinder of overlast in de openbare ruimte,                

of als u vragen of meldingen van praktische aard          

zoals b.v. Losliggende stoeptegels, gevaarlijke            

obstakels e.d. met de: 

GEMEENTE VENRAY       

523333 

WEEKENDDIENSTEN                                                                     

HUISARTSEN & APOTHEEK 

MELDINGEN                                                                     

AMBULANCE-POLITIE               

GEMEENTE VENRAY 
 

  

     De Gezellige Zondagmiddag kan           

    vanwege het Corona-virus tot nader      

    bericht niet doorgaan.

                                     

                                       
   Zaterdag  6 maart 09.00 - 12.00

                (Elke Zaterdag met een oneven weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

Vergeet niet uw bestelling voor              

 potgrond door te geven 

 (zie elders in dit blad)!!!!

     Agenda

 6 mrt. Inzamelen oud papier

 20 mrt. Inzamelen oud papier
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Zondag 28 febr.  9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)    
 
 overleden ouders Loonen-van Rens, Deken Loonen, 
 Wim en Annette Loonen, Annie Loonen, Gerrie Loonen,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.     
 
Dinsdag 2 maart  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    

                
                   

DANKBETUIGING 

 

Wij zijn onder de indruk van de hartverwarmende reacties en blijken van medeleven                             
bij het overlijden van mijn man, ons pap, onze schoonvader en opa 

GERRIT SIKES 

Het steunt ons en wij bewaren ze bij alle mooie herinneringen 

MARIJ 

Mark - Iris 

Ivo  - Claudia 

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

Onderhoud spoor 27-28 februari
Wie dichtbij het spoor woont kan in de nacht van 27 op 28 februari geluidsoverlast ervaren. ProRail gaat 
tussen middernacht en 6 uur ’s ochtends de sporen slijpen tussen de Wester Thienweg 15 in Oostrum en de 
Deputé Petersstraat 34 in Oirlo. De sporen worden gladder en stiller. Gladdere sporen hoeven minder vaak te 
worden vervangen. Tijdens het slijpen kunnen de rails vonken; dat kan geen kwaad. Na afloop maakt het 
treinverkeer tijdelijk een ander geluid, dat effect zal na 4 tot 6 weken verdwijnen. Daarna zouden de treinen 
minder geluid moeten maken. De kaart staat op spoorwerkinmijnbuurt.prorail.nl.

Windpark Venray: resultaten enquête
Windpark Venray heeft de resultaten van de enquête gepresenteerd tijdens drie digitale informatieavonden. 
Een verslag van de eerste informatieavond staat op de voorpagina van Hallo Venray van 18 februari. Er zijn 
571 enquêtes ontvangen, zowel op papier als digitaal. De overgrote meerderheid van de reacties (199) kwam 
uit Oirlo, in Oostrum waren er 74 ingevuld. Het leeft vooral in Oirlo, Castenray en Geijsteren, waar 25%-40% 
van de huishoudens reageerde. In Oostrum, Wanssum en Meerlo was dat 3%-9%. Bekeken over heel Venray 
is tweederde van de inwoners tegen windturbines, in Oostrum is dat de helft. De volledige resultaten zijn te 
downloaden op windparkvenray.nl/presentatie-informatieavonden-bevindingen-enquete-februari-2021/.

Nieuwe wijkverpleegkundige
Shirley van Meijgaarden heeft het Oostrumse stokje van wijkverpleegkundige overgenomen 
van Anita Janssen. Inwoners met zorggerelateerde vragen kunnen bij haar terecht als eerste 
aanspreekpunt. Dit kunnen vragen zijn over eenzaamheid, vervoer of lichamelijke en 
geestelijke gezondheid. Maar ook voor vragen over bijvoorbeeld opvoeden, financiën of 
veiligheid in en om het huis denkt ze graag met u mee. Het is nu een lastige tijd om elkaar te 
ontmoeten, maar zodra het mogelijk is sluit ze aan bij de inloopspreekuren. U kunt haar 
bereiken op 06-20764459 of shirley.van.meijgaarden@dezorggroep.nl.

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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☆☆ WIJ KOKEN WEER INDIASE-BUTTER-CHICKEN-CURRY ☆☆ 

 
 

                       Op zaterdag 6 Maart koken wij weer, inmiddels bij vele bekend,                                                              
onze overheerlijke INDIASE-BUTTER-CHICKEN-CURRY met naanbrood en rijst.                                             

 
Heb je interesse in een portie? Geef ons dan door hoeveel porties je wilt.                                                    

Dit kan met een telefoontje, appje of stuur een mail naar ons: info@cafetariatfort.nl 
 
 
 

1 Portie kost 7,50 euro p.p 

 
Je kunt t/m donderdag 4 Maart                                                                                                                              
je bestelling aan ons doorgeven 
 
Team Cafetaria 't Fort 
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PPOOTTGGRROONNDDAACCTTIIEE

Beste bewoners van Oostrum,

Onze jaarlijkse potgrondactie staat gepland op a.s. zaterdag 20 maart.

Natuurlijk zijn ook wij uiterst voorzichtig i.v.m. het coronavirus en daarom zal de potgrondactie dit jaar op een 

andere manier worden uitgevoerd.

We willen jullie nog steeds graag voorzien van potgrond, echter we hebben besloten om huis-aan-huis verkoop (en 

dus persoonlijk contact) te vermijden.

Hoe gaat het dan wel?
U kunt tot en met donderdag 4 maart potgrond bestellen en vooraf betalen. De bestelde zakken zullen wij 

vervolgens zaterdag 20 maart bij u thuis bezorgen (tot aan de voordeur).

Het bestellen van de zakken potgrond kan als volgt:

Per bank:
Maak het geld voor het gewenste aantal zakken over naar: NL96RABO0140000755 t.n.v. Muziekvereniging SMT 

Oostrum onder vermelding van het aantal zakken en uw adres, dus bijvoorbeeld: 5 zakken, Herenpasweg 35
Contant:
Vul het bestelformulier in en lever dit met het gepaste contante geld in (in een gesloten envelop) op Buitenhof 19 te 

Oostrum

Let op: alleen bestellingen die op donderdag 4 maart binnen zijn en waarvoor het juiste bedrag is betaald worden 

zaterdag 20 maart bezorgd.

De prijzen zijn aantal zakken à 40 liter potgrond:

1 € 4,00 6 € 22,00

2 € 8,00 7 € 26,00

3 € 11,00 8 € 30,00

4 € 15,00 9 € 33,00

5 € 19,00 10 € 37,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BBEESSTTEELLLLIINNGG PPOOTTGGRROONNDD

Naam:

Adres:

Aantal zakken à 40 liter: __________________  Totaalbedrag:__________________

Lever dit formulier met het te betalen bedrag (contant en gepast) in uiterlijk donderdag 4 maart                           

bij Buitenhof 19 te Oostrum

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆☆ ☆☆
 
 

                       Op zaterdag 6 Maart koken wij weer, inmiddels bij vele bekend,                                                              
onze overheerlijke  met naanbrood en rijst.                                             

 
Heb je interesse in een portie? Geef ons dan door hoeveel porties je wilt.                                                    

Dit kan met een telefoontje, appje of stuur een mail naar ons: info@cafetariatfort.nl 
 
 
 

 
Je kunt t/m donderdag 4 Maart                                                                                                                              
je bestelling aan ons doorgeven 
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TAKE AWAY bij AsteriaTAKE AWAY bij Asteria

Diverse 

lekkere gerechten 

verkrijgbaar, welke 

je direct mee 

kan nemen.

Kijk op www.asteria.nl voor meer informatie
Bestellen kan eenvoudig via info@asteria.nl | 0478-511 466
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Rommelmarkt SMT 2021 uitgesteld

Vorig jaar kon de rommelmarkt van SMT nog nét voor de lockdown plaatsvinden. Dit jaar zit 
dat er helaas niet in, voorlopig geen rommelmarkt dus. Maar...wat in het vat zit….verzuurt 
niet zeggen ze. We kijken uit naar betere tijden en hopen later dit jaar alsnog de 
rommelmarkt te kunnen organiseren. Dus als je oude spullen niet al te erg in de weg staan, 
hou ze dan nog even vast. Wie weet komt er in het najaar alsnog een rommelmarkt. Wij zijn 
er in ieder geval klaar voor!!

 

  
11ee  wweeeekk  vvaasstteennaaccttiiee  2222  ffeebbrruuaarrii  
 

Carnaval was dit jaar helemaal anders.  Geen  uitbundig 

straatfeest, geen allemaal-samen-gezellig-met-elkaar- feest in 

de café’s. Mondmaskers op in plaats van Vastenaovendmaskers. Onze levens worden nog beheerst door het 

virus. Wat vorig jaar niet lukte was het doorgaan van de Goede Doelenactie.  Als MOV Venray konden we in 

de vastentijd wel bewustwordingsactie voeren voor project Ewoi in Kenia, maar het financiële eindresultaat 

was door het ( terecht ) niet doorgaan van de Goede Doelen uiteraard niet goed. Ondanks dat kon via de 

rechtstreekse giften toch nog een bedrag  van  2.300 euro worden overgemaakt naar  de armsten der armen 

in Noord Kenia.  
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WINTERTAFERELEN

Sneeuwpret voor jong en oud!

De kou deerde deze dieren niet

Regenpijp werd ijssculptuur

Oostrumse kids op de schaats!
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Winterse taferelen 
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VIJFTIG JAAR GETROUWD 
 
Zes februari 1971 
                                                                                                                                                                             

Indertijd was het niet makkelijk om een woning te vinden. Toenmalig wethouder Grad Schols echter zei: “ Ben jij al 28 jaar! 

Dan zullen we dat eens vlug regelen!”. En zo kregen wij een appartement toegewezen op de Hoge Beek; zesde verdieping, 

twee deuren verwijderd van de (st. Anna verpleegsters-) flat waar Suus al woonde. In december voor de wet getrouwd 

telde niet, dat was voor de belastingteruggave. Nu konden we “voor de kerk” gaan trouwen.        

Van alles moest geregeld worden.  Voor de huwelijksaankondiging zette een zwager de tekst op papier en ik maakte de 

daarbij behorende fotootjes. Van dat geheel werd een foto gemaakt en de uitnodiging was klaar. In mijn eigen doka 

(donkere kamer)  werden de nodige exemplaren afgedrukt. Die werden per post verstuurd en dichter bij huis rondgebracht.   

 

Natuurlijk moest er een professionele bruidsreportage 

komen. Dat was fotograaf Gerard Kruijsen wel 

toevertrouwd. Hij maakte onder andere de foto waar wij op 

de grote markt in Venray uit de auto stappen om naar de 

kerk te gaan. Op de achtergrond is te zien dat daar toen 

supermarkt  de Gruyter was gevestigd.  

 

       

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Ook de grappige duwfoto is van Gerard Kruijsen.                                                                                                                                           

Het werd een feest; lekker eten en drinken, liedjes,                                                                                                                              

toespraken en cadeaus. Om 24 uur brak de verjaardag                                                                                                                                

van  mijn jongste broer aan en hij werd door mijn oudste                                                                                                                               

broer verrast met twee dure flessen wijn. Later kwamen we                                                                                                                          

er achter dat die bij ons op de rekening stonden.                                                                          
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Zes februari 1971 

 

 
 

Zes februari 2021 
 
Vijftig jaar getrouwd, geen feest, corona gooide alles op slot. Dus uitstellen tot betere tijden. Onze kinderen evenwel wilden 

die dag niet zomaar voorbij laten gaan. Zij wilden en zouden een cadeau geven. “We hebben al alles!”.  Ja maar….       

“Dan doe maar een doosje bonbons voor Suus en een fles Port voor mij”. Klaar! ( Ja, dat dachten wij……..) Neef Henk, onze 

Toon en de buren konden het niet laten om vóór het huis versieringen aan te brengen. Een gouden kroon (dezelfde van 25 

jaar geleden), vlaggetjes en meerdere gouden cijfers vijftig sierden onze voortuin.  

                                                                                                                

De dag brak aan. Om een beetje feest te hebben ging ik een abrikozenvlaai halen. Toen ik om half negen terugkwam zaten Jan 

en Tiny in de serre te wachten. Ze hadden buiten een aubade willen geven maar Suus had ze binnengehaald, mooi op afstand. 

Met blokfluit kregen we enkele mooie nummers te horen.  Daarna kwam Noortje met de bonbons en de fles Port binnen. We 

kregen ook nog een klein pakje en dat was van de héééééle familie aldus onze dochter. Het bleek een USB stick. Die werd op 

de TV aangesloten. Noortje had filmpjes verzameld van familie, vrienden en bekenden. Ze kwamen zelfs van Ameland, uit 

Frankrijk en uit Duitsland. Het waren leuke, grappige en ook emotionele felicitaties door Noortje  ingenieus aan elkaar 

geplakt. Een cadeau, voor ons van waarde, niet in geld uit te drukken. Onze dag was meer dan geslaagd maar het hield niet 

op. Toon had een oldtimer bij ons op de oprit gezet. Leuk, de Mercedes riep herinneringen op aan onze trouwauto uit 1971.      

Tegen 2 uur moesten we ineens naar buiten en poseren weer voor een foto, net als een halve eeuw geleden. Daarna in de 

auto plaats nemen. Natasja en Noortje met hun familie en natuurlijk Toon met Joep stonden daar al, op gepaste afstand van 

elkaar, toe te kijken. Buurman Sjaak kwam met de trompet een lang zullen ze leven blazen wat uitbundig werd meegezongen. 

Meteen daarna kwam een hele rij auto’s, met daarin vrienden en bekenden aanrijden. Iedere auto stopte voor ons om op 

afstand te feliciteren. Kleinzoon Joep nam voor ons de cadeautjes aan. Wat bijzonder! Uiteindelijk ging iedereen naar huis. 

Koken mocht/hoefde Suus niet want er werd om 18 uur een heerlijke tapas-schotel bezorgd.                                                                    

 

In 1971 werden, zoals  toen gebruikelijk, de mensen schriftelijk bedankt. De kaartjes werden op de drukkerij van Servaas 

gemaakt. Ze komen nu nog een keer van pas van pas.            

                              

    Onvergetelijk.    

      

 

 

 

 

                                                               Een feest om nooit te vergeten. 
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Wij ontwerpen en realiseren complete interieurs als maatwerk
keukens, meubels, schuifwanden- en deuren.

332+
Tevreden klanten

10+
Jaar kennis en ervaring

484+
Gerealiseerde interieurs

Spronck Designs uit Leunen | Maatwerk interieur voor bedrijven en particulieren
Met meer dan 10 jaar kennis en ervaring zijn wij gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van 
complete interieurs als keukens, meubels, schuifwanden- en deuren. 
We zijn voornamelijk actief in Venray, Leunen, Oostrum, Wanssum, Oirlo en Horst, maar ook in de rest 
van Nederland kunt u ons vinden!

Onze projecten
Met bijna 500 gerealiseerde interieurprojecten, ontzorgen wij particulieren en uiteenlopende 
bedrijven met interieurvraagstukken. Hieronder een greep uit onze interieurprojecten.

Onze klanten aan het woord
We kunnen met trots mededelen dat we inmiddels meer dan 300 tevreden klanten door heel 
Nederland hebben. Hieronder een aantal klanten aan het woord. 

Hebt u ook een interieurwens? Wij helpen u graag verder! 

Roy Spronck
Eigenaar Spronck Designs
+31 (0) 6 24 720 745
info@spronckdesigns.nl

Familie Jenneskens, Haarlem
''Roy heeft onze droomkeuken 
gerealiseerd. Hij is professioneel,
denkt mee, vriendelijk en bovenal 

Familie Franken, Landgraaf

prachtige luxe maatwerkkeuken in 
mat zwart gemaakt. De 
werkzaamheden zijn vakkundig, 
compleet en volgens afspraak met 

Duncan Kroh, Venray

beloofd werd. Ik zal ze vaker in 
schakelen om werk te laten doen.
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STICHTING HISTORISCHE KRING  

OOSTRUM EN SPRALAND 

 

Beste lezers van het Oostrums Weekblad, 

 

Wij, als Historische Kring, beschikken over een groot assortiment foto’s van diverse personen, 

gebeurtenissen, onderwerpen en activiteiten die in Oostrum hebben plaatsgevonden. 

Het komt daarbij voor dat niet alle namen van personen op de foto bij ons bekend zijn. Mocht u ( de 

onbekende) personen herkennen of informatie over de foto hebben dan verzoeken wij u dit aan ons 

kenbaar te maken via ons e-mailadres historischekringoostrum@ziggo.nl. Ook kunt u voor uw 

informatie of vragen telefonisch contact opnemen met een van de volgende personen: Wim van 

Delft 06 28798505, Bert de Kleijn 0478-584700, Joos Linskens, 0478-583805 of Piet Rongen 0478-

586744. U helpt ons hiermee onze collectie en bestanden compleet te maken, waarvoor wij u erg 

dankbaar zijn. 

 

Indien u beschikt over oudere foto’s over Oostrum of van uw familie, of andere documenten en 

materialen die u met ons wilt delen, dan willen wij die graag ontvangen en/of digitaliseren voor ons 

digitaal archief. Uiteraard krijgt u desgewenst uw materiaal terug en ontvangt indien u daar prijs op 

stelt het gedigitaliseerd bestand. 

Kijk ook eens op www.rooynet.nl. Ga naar deelnemers Stichting Historische Kring Oostrum en 

Spraland; collectie informatie. Daar treft u een groot aantal van oude foto’s, films, documenten en 

geluidsfragmenten.   

 

Deze keer een foto van deelnemers aan de melkcursus die in 1950-1952 in Oostrum gegeven werd 

door cursusleider Karel Jenneskens. Hieronder treft u de namen van de deelnemers aan. Jammer 

genoeg ontbreken ons de namen van 5 personen op de foto. Mocht u de namen kennen dan willen 

wij die gaarne van u ontvangen om de tekst te completeren. 

 

 
Voorste rij v.l.n.r.: Piet Keijsers, Truus Moorrees, Lien Fleurkens, Mia Thielen, Annie Verheijen, Truus 

Keijzers en Theo Verheijen. Staande v.l.n.r.: onbekend, onbekend, Arie de Kroon, André Moorrees, 

Harry Moorrees, Toon Jenneskens, Karel Jenneskens (cursusleider), Harry Keijzers, Teng Moorrees, 

onbekend, Sjaak Thielen, Frans Fleurkens, onbekend, Teng Jenneskens en onbekend. 

Wij ontwerpen en realiseren complete interieurs als maatwerk
keukens, meubels, schuifwanden- en deuren.

332+
Tevreden klanten

10+
Jaar kennis en ervaring

484+
Gerealiseerde interieurs

Spronck Designs uit Leunen | Maatwerk interieur voor bedrijven en particulieren
Met meer dan 10 jaar kennis en ervaring zijn wij gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van 
complete interieurs als keukens, meubels, schuifwanden- en deuren. 
We zijn voornamelijk actief in Venray, Leunen, Oostrum, Wanssum, Oirlo en Horst, maar ook in de rest 
van Nederland kunt u ons vinden!

Onze projecten
Met bijna 500 gerealiseerde interieurprojecten, ontzorgen wij particulieren en uiteenlopende 
bedrijven met interieurvraagstukken. Hieronder een greep uit onze interieurprojecten.

Onze klanten aan het woord
We kunnen met trots mededelen dat we inmiddels meer dan 300 tevreden klanten door heel 
Nederland hebben. Hieronder een aantal klanten aan het woord. 

Hebt u ook een interieurwens? Wij helpen u graag verder! 

Roy Spronck
Eigenaar Spronck Designs
+31 (0) 6 24 720 745
info@spronckdesigns.nl

Familie Jenneskens, Haarlem
''Roy heeft onze droomkeuken 
gerealiseerd. Hij is professioneel,
denkt mee, vriendelijk en bovenal 

Familie Franken, Landgraaf

prachtige luxe maatwerkkeuken in 
mat zwart gemaakt. De 
werkzaamheden zijn vakkundig, 
compleet en volgens afspraak met 

Duncan Kroh, Venray

beloofd werd. Ik zal ze vaker in 
schakelen om werk te laten doen.
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HHuullpp bbiijj hheett iinnvvuulllleenn vvaann bbeellaassttiinnggffoorrmmuulliieerreenn 

De belastingservice van de KBO is bedoeld voor leden van 65 jaar of ouder 
met een AOW-uitkering of AOW met een aanvullend pensioen als inkomen. 

U kunt nog altijd gebruik maken van deze belastingservice bij,
Herman van Limbeek, Binnenhof 10   tel.nr. 581198

Deze informatie is ook te vinden op www.kbo-oostrum.nl

GROENPLOEG KBO OOSTRUM

Het voorjaar komt er weer aan.                                                                                                    

Hopelijk krijgen we in het voorjaar weer meer vrijheid.

Vanaf 1 maart gaat de groenploeg in ieder geval weer aan de gang.                                 

We zijn blij dat twee nieuwe deelnemers onze groep komen versterken.

Zijn er dames en heren die ons nog verder willen komen versterken, dan zijn zij van harte 

welkom. Wij schoffelen een 18 tal maandagochtenden van maart t/m oktober. 

We zorgen in het najaar voor het opruimen van de afgevallen bladeren. Iedereen kan 

meedoen. Er is een aparte groep die het snoeien verzorgt.

Zodra de Watermolen weer open gaat, wordt het schoffelen onderbroken door de 

koffiepauze van 10.00 uur tot 10.30 uur.

Het zou leuk zijn als binnen een groep een damesgroepje zou ontstaan van 2 of 3 dames. 

Heeft U interesse meld u dan aan bij een van de volgende drie personen:

Wim van Delft       

Randenrade 14     

Tel. 0478 - 584451    

Piet van Bracht                                                                                                                                    

Mgr. Hanssenstraat 77                                                                                                                         

Tel. 06 - 14852529

Wim Volleberg                                                                                                                  

Asselbergstraat 6                                                                                                                               

Tel. 0478 - 586933
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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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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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