
 

49e JAARGANG  -  WEEK 15  -  15 april 2021 

- Import-export uit Hilversum 

- Dé vrijwilliger, Joos Linskens 

- Geef de pen door  

- Een “nieuwe” foto uit de Oude doos 

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  17 April 09.00 - 12.00

                (Elke Zaterdag met een oneven weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                                LOCATIE: PARKEERPLAATS

                            ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

 17 april 09.00. Inzamelen oud papier

S.v.p. oud papier zelf in de container zetten!!!

  

  Agenda

 1 mei Inzamelen oud papier

 15 mei Inzamelen oud papier

 29 mei Inzamelen oud papier
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Zondag 18 april 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)   
 
 Jo Sikes,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  
 
Dinsdag 20 april  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       

 

Ommetje Landgoed Arcen 
 
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 18 april een ommetje in de omgeving 

van Arcen. Vanwege de Coronamaatregelen mag u met max. 2 personen wandelen.                                               

Gezinnen mogen samen wandelen. Om te voorkomen dat iedereen om 10:00 uur begint te wandelen,                                  

dient u zich aan te melden via info@ivn-Geysteren-Venray.nl. U krijgt dan een tijd tussen 10:00 en 10:30                        

wanneer u kunt vertrekken. Deelname is gratis.  

Bij het startpunt bij de parkeerplaats van het Limburgs Landschap aan het zandpad de Lang Hek in Arcen liggen 

routebeschrijvingen met opdrachten klaar. Routebeschrijving: vanaf Well naar Arcen bij de rotonde Kasteeltuinen               

de 3e afslag en gelijk het zandpad rechts. Er staat een groot infobord van Het Limburgs Landschap.) 

 

Dit ommetje gaat langs meerdere historische gebouwen zoals het kasteel, de tiendschuur en het theehuis de Inaborg, 

dat een eigen ringgracht heeft en oprijlaantje waarlangs onder de bomen daslook, gevlekte aronskelk en salomonszegel 

groeien. We lopen verder langs de Lingsforterbeek, waar het ijsvogeltje een geziene gast is. Deze beek is vroeger 

omgelegd om de watermolen van water te voorzien. Verder gaat de wandeling via de zwarte berg en beekdal naar het 

stuifduinenlandschap. Het laatste gedeelte van de wandeling zijn we in de bossen van landgoed Arcen. Hier werden 

enkele jaren terug door laser-hoogtefoto's historische doolhoven ontdekt, die inmiddels zijn teruggebracht in 

oorspronkelijke staat. De doolhoven zijn de oudste van Nederland en terug te vinden op oude kaarten als de dalgert.   

Via het pad langs de ijskelder komen we weer bij de parkeerplaats. 

 

Tijdens deze route krijgen de deelnemers een lekker kopje koffie of thee aangeboden.                                                                             

De route is niet geschikt voor wandelwagens of rolstoelen. Wij adviseren goede wandelschoenen te dragen. 
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De Verliefde Asperge 
 

 

Ik lag met jou in hetzelfde bed. 

We sliepen wel rechtop. 

Jij stak er net wat bovenuit: 

vandaar jouw blauwe kop. 

 

‘k Was stapel op jouw lange lijf, 

dat mag je nu best weten. 

Ik vond jou echt een reuze-wijf: 

gewoon om op te vreten. 

 

Laatst droomde ik de hele nacht 

aan één stuk door van jou. 

Jij werd mijn bruid, mooi in het wit, 

omdat ik van sleepasperges hou. 

 

Plots werd mijn droom heel bruut verstoord: 

ik bloeide aan m’n kuiten. 

We werden allebei vermoord 

door zo’n hovenier …van Nuyten. 

 

We werden in een kist gelegd 

en spoedig daarna gewassen. 

Mijn rug was krom, de jouwe recht, 

jij werd dus Eerste Klasse. 

 

Wat wreed toch van zo’n hovenier 

ons zó uiteen te rukken. 

‘k Heb jou daarna nooit meer gezien, 

want ik lag bij de stukken. 

 

Weet je wat ik het gekke vind? 

’t Is eigenlijk heel stom: 

terwijl óns leven in de grond begint, 

is dat bij de mens nét andersom. 
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Oostrum op TV: 16-18 april 2021
Hoe mooi en uniek zijn alle dorpen van de gemeente
Venray? Dat vroeg Cultura Venray zich af. Opererend vanuit
hartje centrum van Venray werden ze steeds nieuwsgieriger
naar al het moois op kunst- en cultuurgebied wat de
kerkdorpen te bieden hebben. Natuurlijk hadden ze de
afgelopen vier jaar al veel verenigingen leren kennen: maar
wat maakt een dorp nou echt uniek? Wat zijn de pareltjes, en
waar staan de inwoners om bekend?

Dit resulteerde in de 13-delige reeks BuutesteBinne. “De naam is geen dialect, 
maar een eigenwijze manier van schrijven. Net zoals ieder dorp zijn eigen wijze 
van handelen kent”, aldus Marloes Kempkens van Cultura Venray. Ieder dorp is 
een van de dertien delen uit de reeks. In korte afleveringen van 30 minuten spreekt
presentatrice Marloes Kempkens bekende dorpsbewoners over het wel en wee in 
hun dorp. Ze maken een wandeling langs bekende en minder bekende plekken in 
het dorp, hebben het over de geschiedenis en staan stil bij bijzondere gebruiken 
van de dorpsbewoners. “Ik sta er versteld van hoe duidelijk de eigen identiteit per 
dorp naar boven komt”, zegt Kempkens. “Ieder dorp is natuurlijk uniek, maar 
wanneer je met een dorpsbewoner door de straten loopt, leer je zo veel meer over 
het dorp.”

Kempkens heeft zich expres niet heel goed voorbereid voordat de opnames begonnen. “Dat is een bewuste 
keuze, want zo kon ik het gesprek ook niet een kant op duwen.” Zo kwam ze in Merselo uit bij de molen, 
volgens haar de trots van het dorp. “Zelf was ik misschien de andere kant op gelopen, maar nu is het voor mij 
ook een verrassing waar we uiteindelijk uit komen.”

De serie is sinds 19 februari elk weekend te zien op het tv-kanaal van
Omroep Venray. Van 9 t/m 11 april is Geijsteren aan de beurt, en daarna
van 16 t/m 18 april Oostrum. Daarna volgen nog Wanssum,
Ysselsteyn, Leunen en Oirlo. De uitzendtijden zijn 17:00, 19:00, 21:00
en 23:00 uur. Eerdere afleveringen zijn terug te zien op 
www.omroepvenray.nl en www.culturavenray.nl.

Tom Serpenti: nieuwe collega voor wijkagent Esther Kessels
Onze wijkagent, Esther Kessels, wordt vanaf nu vergezeld in het wijkwerk door Tom Serpenti. Tom moet niet 
worden gezien als extra wijkagent, maar hun samenwerking verbetert de continuïteit en bereikbaarheid. 
Samen zijn ze voor de dorpen in het oosten van Venray het aanspreekpunt bij de politie als het gaat om 
openbare orde en criminaliteit. Daarvoor werken ze samen met een team, vanuit het basisteam Venray / 
Gennep. Naast het werk als wijkagent draaien ze ook andere diensten, zoals noodhulp en openbare orde, 
waarbij ze zoveel mogelijk hun werkgebied meenemen in de surveillance. Zodra de coronasituatie het toelaat 
komen zij zich graag persoonlijk voorstellen.

U kunt Esther en Tom op meerdere manieren bereiken:
• Bellen naar 0900-8844 en een bericht achterlaten. Dit heeft de voorkeur! Bel bij spoed 112.
• Meldingsformulier op www.politie.nl.
• Instagram: ‘wijkagenten_tom_en_esther’. Hier delen zij regelmatig hun politiewerk.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
  www.dorpsraadoostrum.nl | info@dorpsraadoostrum.nl | 06-20966576 | Ghunenbeek 23, 5807 CE Oostrum   
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EEN MOOIE 
HERINNERING 
IS ZOVEEL 
WAARD

Een liefdevol en persoonlijk 

afscheid helpt je om met fijne 

herinneringen verder te leven.

Briensveld uitvaartverzorging 

luistert, denkt mee en verzorgt 

de uitvaart die bij de overledene, 

familie en vrienden past.

Brienshoekweg 6, Leunen

www.briensveld.nl

Bel 24/7  

0478-515221
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Verkenningsteam Windpark Venray beantwoordt vragen
De afgelopen maanden heeft het verkenningsteam 'Windpark Venray' vele 
vragen ontvangen; via de digitale informatieavonden, via de enquête, via 
brieven, mails, WhatsApp en in persoonlijke gesprekken. De vragen waren 
divers, sommige gingen over de visie van de gemeente Venray omtrent 
duurzaamheid, andere over het proces. Het team wil allereerst iedereen 
bedanken voor het delen van zijn of haar vragen, zorgen en opmerkingen. 
Het verschaft inzicht in wat er speelt en leeft.

Memo met vragen en antwoorden
Het verkenningsteam heeft de vragen beantwoord in een memo van 29 pagina's. Het is bedoeld voor 
omwonenden, grondeigenaren, dorpsraden en gemeenteraadsleden. Het stuk is verdeeld in twee delen. Deel 
een bevat vooral antwoorden op vragen over duurzaamheid en het beleid van de gemeente. Deel twee bevat 
antwoorden op vragen over het proces. Zie windparkvenray.nl/memo-vraag-en-antwoord-verkenning.

FAQ
Naast dit memo staan er nog antwoorden op veelgestelde vragen op de site. Die zijn onderverdeeld in vragen 
die relevant zijn voor direct omwonenden en grondeigenaren, maar ook over de locaties, over de voor- en 
nadelen en de opbrengsten. Zie windparkvenray.nl/faq en windparkvenray.nl/vragen-informatieavond.

Vul alsnog de enquête in!
Met het eindejaarsnummer van OW! is in heel Oostrum huis-aan-huis een enquête verspreid over een 
mogelijk Windpark in de gemeente Venray. Dat heeft helaas maar 40 reacties opgeleverd, maar sindsdien is 
de belangstelling voor het onderwerp in Oostrum gegroeid. Vul daarom nu de enquête alsnog in, en geef uw 
mening! Alle reacties worden meegenomen. Zie windparkvenray.nl/enquete.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
  www.dorpsraadoostrum.nl | info@dorpsraadoostrum.nl | 06-20966576 | Ghunenbeek 23, 5807 CE Oostrum   
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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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Deze week staat in de rubriek Dé Vrijwilliger iemand centraal die mischien ook wel een plekje had kunnen krijgen in de rubriek 

Import/Export. Want als echte Oostrummer naar Venray verhuizen, dat is toch echt wel een stap over de grens. Aangezien het 

wonen echter goed bevalt op de nieuwe locatie, maar de blik nog volledig op Oostrum is gericht, willen we hem toch graag 

interviewen over de taken die hij als vrijwilliger nog op zich neemt. Dé vrijwilliger van deze week is Joos Linskens. 

 

Het gesprek met Joos vindt plaats op een prachtige en unieke locatie in waarschijnlijk het mooiste pand dat Oostrum rijk is: de 

OLV Geboortekerk in het hart van ons dorp. Passender kan een clublokaal voor een stichting of vereniging niet zijn. Want daar, 

in de kelder van de kerk, waar je de historie zo ongeveer kunt ruiken en de verhalen bijna zichzelf vertellen, daar zetelt de 

Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland. 

En waar de beschrijving ‘kelder’ misschien doet vermoeden dat de heren historici hier maandelijks tussen de voorraad 

conserven en weckflessen van meneer Pastoor zitten, daar is de werkelijkheid heel anders. Onder de kerk is een mooie 

vergaderruimte met archiefkasten en de benodigde IT voorzieningen ingericht. Met aan de muur uiteraard ruimte voor 

schilderingen van historische Oostrumse dorpsgezichten van de hand van Bert Arts en Theo van de Venne. 

Als secretaris / penningmeester is Joos al vanaf de oprichting in 2004 een van de nu vier bestuursleden van de stichting. In dat 

jaar werd vanuit het overkoepelend Historisch Platform Venray het verzoek bij de Oostrumse Dorpsraad neergelegd tot 

oprichting van een club die het Oostrumse erfgoed in stand ging houden en de lokale geschiedenis levend. En aangezien Joos 

destijds net 2 jaar voorzitter was van diezelfde Dorpsraad, was de stap naar het bestuur van de Historische Kring zo gemaakt. 

Een ritje naar de notaris verder was de oprichting van de Historische Kring een feit. 

 

Samen met vier andere enthousiastelingen werden de persoonlijke fotoalbums 

en archieven geplunderd, bekeken en beschreven. Dit was het begin van een 

archief dat vandaag de dag meer dan 50.000 bestanden beslaat. Een archief 

dat het resultaat is van heel veel kijken, vragen, luisteren en optekenen. 

Want met het verstrijken van de jaren wordt de groep Oostrummers die duiding 

kan geven bij bepaalde foto’s en documenten steeds iets kleiner en daarom is 

het van belang om die historische kennis te vangen voordat ze verloren gaat. 

En dat daar al een hele grote stap in is gezet, dat is te zien op RooyNet.nl 

Het digitale platform waar alle aangesloten historische clubs uit de gemeente 

een selectie van hun archief bereikbaar maken voor  het grote publiek. Zeer 

de moeite waard om eens te bezoeken. 

 

Echter niet alleen in de rol van historicus komt Joos langs bij de oudste groep dorpsgenoten. Ook als VOA, Vrijwillige Ouderen 

Adviseur, komt hij wel eens ‘achter de voordeur’. In die hoedanigheid geeft hij op aanvraag advies over zeer uiteenlopende 

onderwerpen. Dat kan advies zijn op het gebied van toeslagen, vervoersmogelijkheden of andere praktische zaken. 

Onderwerpen die door het woud aan regelgeving soms erg onduidelijk kunnen zijn. Vanuit de hoedanigheid als VOA heeft hij 

verder zitting in de overkoepelende Vereniging voor Ouderen, specifiek in de stuurgroep VOA’s, alsmede  een rol  in het 

Oostrumse Servicepunt dat periodiek bereikbaar is in de Watermolen. Helaas zijn deze activiteiten in de huidige tijd, waarbij 

fysiek bezoek vaak niet mogelijk is, lastig vorm te geven. 

Maar ondanks het feit dat deze activiteiten nu op een laag pitje staan, geeft het wel aan dat Joos nog altijd erg actief is binnen 

Oostrum. En dat is ook iets dat hij eigenlijk iedereen wil meegeven: denk na hoe je actief kunt zijn in onze gemeenschap, want 

we hebben samen een verantwoordelijkheid wat betreft de gemeenschapszin en leefbaarheid in het dorp. 

  

Bent of kent u een vrijwilliger die goed in deze rubriek past? Schrijf naar werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

 

9



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 of 0478-511 466

info@vande-mortel.nl

www.vande-mortel.nl

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

I N  I E D E R  G E V A L  L E V E N S W I J Z E R

“Wat zijn mijn spaardoelen? Voor mezelf? En voor mijn kinderen.”

“Op eigen benen en nu?”                                          “Wat is mijn scenario bij overlijden?”

In elke fase van je leven
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Toen OW! Cécile Brouwer benaderde voor de rubriek Import Export vroeg zij zich af of ze wel een geschikte 
kandidaat was omdat ze al wat jaartjes in Oostrum woont. Ons antwoord: “Zeker Cécile, zolang je nog geen plat 
praat …..!” Dus bij deze haar bijdrage. 

“Ik ben geboren en getogen in Hilversum. Na mijn opleiding ben ik voor een periode naar Griekenland vertrokken, 

hier en daar onderbroken door een paar maanden terug in Hilversum. In 2000 heb ik me weer in Hilversum 

gevestigd. In 2004 leerde ik mijn man – Ron Versleijen – kennen en in oktober 2005 ben ik naar Oostrum verhuisd. 

Ivm het bedrijf van Ron was dat eigenlijk de enige optie en ik was wel gewend om hier en daar te wonen en te 

werken, dus ik vond het geen probleem. En zo woon ik al weer bijna 16 jaar in Oostrum.  

 

Dikwijls is gevraagd of het hier anders en wennen was. Ja, sommige dingen waren anders maar ik denk dat er over 

en weer ook veel in clichés wordt gesproken: dat men in Limburg heel gastvrij is of juist dat het lastig is om hier 

aansluiting te vinden, dat in een dorp iedereen voor elkaar klaar staat, dat “de Hollanders” een grote mond 

hebben, ga zo maar door. Soms herken ik wel wat in het een of ander maar soms ook niet. Ik denk dat het toch 

vooral afhankelijk van de persoon is. Er zijn gastvrije en niet gastvrije Limburgers, net als dat er gastvrije en niet 

gastvrije “Hollanders” zijn, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor onze kinderen vind ik het opgroeien in een dorp ideaal. Vriendjes en vriendinnetjes wonen op steenworp 

afstand, leuk en handig. We zullen zien waar ze zich later gaan vestigen. Ron is altijd in Oostrum blijven wonen en 

de meeste van zijn vrienden wonen ook allemaal nog of weer in Oostrum. Het fenomeen vriendengroep – iedere 

zelfs met een naam – kende ik overigens niet voordat ik hierheen verhuisde en vind ik ook karakteristiek voor een 

dorpsgemeenschap. En dat op feestjes de mannen bij elkaar en de vrouwen bij elkaar staan. Maar ook daar ga je 

in mee als je hier een tijd woont. 

Hilversum ligt centraal, daar had ik destijds wel profijt van. Wanneer we nu naar huis rijden nadat we bijv. op 

Schiphol geland zijn, komen we na 20 minuten bij de afslag Hilversum. Dan denk ik: “Vroeger was ik al thuis 

geweest, nu moeten we nog 1,5 uur”. Maar ach, in Australië rijden sommige mensen 1,5 uur voor de 

dichtstbijzijnde school of supermarkt. Ik vind het wonen in Oostrum prima. Je hebt hier alles wat je nodig hebt of 

wilt in de nabijheid. Je loopt ook zo vanuit het dorp het bos in. En de natuurgebieden hier zijn een stuk rustiger 

dan in het westen, dat vind ik heel prettig. 

Als ik Hilversum binnenrijd voelt het nog altijd heel vertrouwd maar de binding vermindert. Vorig jaar is mijn 

moeder overleden en daarmee zijn de regelmatige ritjes naar het westen ten einde gekomen. Ik zal er blijven 

komen om het graf van mijn ouders te bezoeken en nog meer het graf van mijn zus en haar gezin (die omgekomen 

zijn bij de MH17-ramp). Soms als ik in Hilversum ben, rij ik even langs het huis waar ze woonden en langs mijn 

ouderlijk huis. En verder maak ik er een leuk uitje van door met een vriendin af te spreken of te gaan winkelen.” 

 

Echt typerend voor hier vind ik de huizen met rolluiken! Toen ik hier net 

woonde en na een bezoekje aan Hilversum ’s avonds Oostrum weer 

binnenreed, vond ik al die dichte rolluiken heel deprimerend. Ik zag geen 

enkel leven. In Hilversum hebben de mensen 's avonds vaak juist alles 

open en kun je zien hoe gezellig het binnen is. Alles went want inmiddels 

trek ik 's avonds ook de gordijnen dicht. Maar rolluiken vind ik nog wel 

steeds iets voor winkels en niet iets voor huizen!  

En Carnaval natuurlijk. Echt super hoe mooi iedereen zich uitdost, het voor 

velen een grote betekenis heeft en dat onze kids Carnaval heel leuk 

vinden, maar ikzelf hou het bij het kijken van de optocht.  
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 Beste lezers van het Oostrums Weekblad, 

Opnieuw een foto uit de oude doos. Voor Informatie, opmerkingen en/of vragen kunt u 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. Ook kunt u ons bereiken via 
het mailadres: historischekringoostrum@ziggi.nl  

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 en/of met uw toestemming plaatsen op Rooynet. Uiteraard krijgt u desgewenst uw 
materiaal terug en ontvangt indien u daar prijs op stelt ook een gedigitaliseerd bestand hiervan. 

                                                                         Foto 8 

                                                                                                                                                                                                                          

 

Deze week een foto uit 1961 van kapsalon Valck. Eigenaars Ben Valckx en Mien Valckx-Janssen 
poseren met hun medewerkers voor de kapsalon aan de Mgr. Hanssenstraat v.l.n.r.: Ben Valckx, 
Mien Valckx-Janssen, Henk Hendriks (Henk de kapper) en Jac. Verhaegh. Zittend: Tonny Verkoeyen. 
Jac, Verhaegh, in dienst vanaf 1960, nam in 1967 de herensalon over; Wiel en Gon Vloet namen in 
1972 de damessalon over. Intussen is zowel Jac. Verhaegh als Wiel en Gon Vloet gestopt met de 
kapperszaak. Momenteel is in de kapperszaak Melvins rijwielhandel gevestigd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
PPUUZZZZEELL  

  
 

Adres 

Afgeleide 

Allen 

Astrant 

Bewindsman 

Bijschrijven 

Discreet 

Ertoe 

Hazen 

 

Healer 

Ijsvrij 

Meldcode 

Oordeel 

Smeedijzer 

Stelt 

Tientjes 

Toenaam 

Vielen 
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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    

 

Hallo ik ben Pleun Schut, 

Ik ben 11 jaar en ik zit in groep 8. Mijn hobby’s zijn drummen en tekenen, ook zit ik 
op voetbal bij SVO. Nu even over de online lessen. Ik vond online thuiswerken soms 
leuk maar soms ook niet, want als je thuis zit kan je zelf plannen en op je eigen 
tempo werken. Toen we nog thuis zaten konden we wel samenwerken met 
vrienden of vriendinnen. De meester had ook voor ons speciale bespreekruimtes 
aangemaakt waar we dan in konden samenwerken. Nu we weer op school zijn vind 
ik het ook wel weer leuk, je kan je klasgenoten weer zien en je krijgt betere uitleg. 
Het is wel jammer dat we in tweetallen moeten zitten, maar gelukkig heeft de 
meester ons bij vrienden of vriendinnen neergezet. Op school hebben we ook nog 
andere maatregelen. Het is wel jammer dat we misschien op het einde van het 
schooljaar niet alles kunnen doen. We hebben zelf onderling met de kinderen en 
de ouders ook  een eindkamp georganiseerd. Nog een fijne dag (; 

Ik geef de pen door aan Tum Camps 
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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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