
 

49e JAARGANG  -  WEEK 17  -  29 april 2021 

- Joost mag het weten 

- De Meulebeek schrijft… 

- Ons Oostrum, een woord van uw voorzitter 

 

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  1 Mei 09.00 - 12.00

                (Elke Zaterdag met een oneven weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                                LOCATIE: PARKEERPLAATS

                            ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

 1 mei 09.00u. Inzamelen oud papier

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

  Agenda

 15 mei Inzamelen oud papier

 29 mei Inzamelen oud papier
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Zondag 2 mei 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)   
 
 overleden ouders Lei en Marie Janssen-Gommans,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  
 
Dinsdag 4 mei  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     

    

Thei en Mie, Proficiat met jullie diamanten huwelijk.  
Afgelopen zondag, 25 april, vierden Mie en Thei in de parochiekerk van Onze-Lieve-

Vrouw van Oostrum hun diamanten huwelijksmis.  60 jaar geleden kregen ze in de                         

Sint Catharinakerk te Leunen de zegen voor hun jawoord dat uit het diepst van hun hart 

kwam om in goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid, in armoede en rijkdom 

samen op te trekken.  

 

De twee hebben het jawoord elke dag waar gemaakt.                                  

Samen hebben ze lief en leed met elkaar gedeeld, werkten 

ze samen op de boerderij en hebben ze door hun inzet, trouw, liefde, zorg voor elkaar een 

prachtige diamant geslepen: Het is een mooi kunstwerk geworden:  

In de heilige Mis van afgelopen zondag hebben Mie en Thei samen met hun 

kinderen en kleinkinderen en met de andere gelovigen God gedankt, die ons 

de mogelijkheden geeft om van het leven iets moois te maken en die ons 

daarbij steunt met Zijn hemelse gelukwens: de zegen. 
 

Afgelopen zondag mocht de pastoor de diamanten dank van Mie en Thei                 

in ontvangst nemen en deze dank als een geschenk aanbieden aan God en 

we zongen samen: “Dank U, Uw liefde kent geen grenzen, dank U dat ik nu 

weet daarvan. Dank U, o God, ik wil U danken, dat ik danken kan.” 
 

We mochten deelnemen aan de dank van Mie en Thei,  

daarvoor onzer aller dank-jullie-wel. 
 

Mogen de rozen van onze dankbaarheid nog lang blijven bloeien.  
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De Goede Herder  
 

We zien ze af en toe grazen in Oostrum:                                                                   

een kudde schapen die blaten van blijdschap. 

Kijkend naar zo’n kudde adem je de geest van saamhorigheid, 

bescherming, zorg en geborgenheid van de natuur in.                                

Heerlijk, ontspannend. Je zou dan graag bij de schapen gaan staan  

en ze aaien en de lammetjes op de armen nemen.                       

Saamhorigheid heeft grote aantrekkingskracht.  
 

Af en toe zie je bij de kudde een herder staan, die met zijn 

liefdevolle zorg de zieke schapen helpt en de kudde beschermt tegen de gevaren van het moderne verkeer,                           

maar sinds kort ook weer tegen het aloude gevaar: de wolf. 

 

Lange tijd hoorde het verhaal van de wolf in het evangelie van Johannes 10 tot een ver verleden dat nooit meer terug 

zou komen, maar nadat de dood van talloze lammetjes bij onze Limburgse schapenkuddes werd veroorzaakt door 

wolven, krijgt het spannende verhaal van de wolf weer actualiteit: de herder als beschermer tegen de wolf.                          

 

Uiteraard is ook de wolf een nuttig dier in de natuur, maar het gaat hier om een literaire vergelijking die wel tot de 

verbeelding spreekt als we denken aan de kleine kinderen onder de vijf die rond 1800 door wolven op de meest 

gruwelijke wijze zijn gedood. 

 

Zondag 25 april was de zondag van de Goede Herder, een internationale feestdag.                                                                          

Internationaal omdat van “Afrika tot in Amerika en van de Himalaya tot in de woestijn” de blijde boodschap van de 

Goede Herder werd verkondigd: “IK ben de goede Herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.                    

 

Maar de huurling, die geen herder is en geen eigenaar van de schapen, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de 

steek en vlucht weg; de wolf rooft ze en jaagt de kudde uiteen. De huurling is dan ook maar een huurling en heeft geen 

hart voor de schapen. Ik (Jezus)  ben de goede Herder.” Met deze prachtige vergelijking maakt Onze-Lieve-Heer zijn 

zorg voor de mensen duidelijk, een zorg die bereid is tot het uiterste: het geven van het leven voor de mensen waarvoor 

je zorgt.  

 

We denken dan meteen aan de zusters en broeders die op het hoogtepunt van de coronapandemie in de strijd tegen 

corona hun leven gaven: mensen die het leven van de ander hebben  gediend en in deze strijd het leven gaven.  

De pastoor van een parochie noemen we ook de parochieherder. Bij zijn installatie krijgt hij dan ook een herdersstaf,                

in Limburg en Brabant ook een herdersschopje genoemd.  

In elke heilige Mis vieren we met de tekenen van brood en wijn bij de consecratie de heldhaftige daad van onze Goede 

Herder, die Zijn leven uit liefde voor ons gaf.  

 

“De herder roept zijn schapen bij hun 
naam en leidt ze naar buiten. En als hij 
al zijn schapen naar buiten heeft 
gebracht, trekt hij voor hen uit, terwijl 
zij hem volgen, omdat zij zijn stem 
kennen.” (vgl. Joh.10, 3.4) 
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De Goede Herder  

Saamhorigheid heeft grote aantrekkingskracht.

“IK ben de goede Herder.

Ik (Jezus)  ben de goede Herder.”

    

“De herder roept zijn schapen bij hun 
naam en leidt ze naar buiten. En als hij 
al zijn schapen naar buiten heeft 
gebracht, trekt hij voor hen uit, terwijl 
zij hem volgen, omdat zij zijn stem 
kennen.”

Op het moment bereiden we de kinderen van de communieklas voor op de 

ontmoeting met de goede Herder, zodat ze hun hele leven kunnen putten 

uit deze bron van liefdevolle motivatie voor het goede dat zij zullen doen 

voor hun pap en mam, hun broer of zus, voor een vriend of vriendin, voor 

een collega op het werk. Samen met de ouders werken aan het creëren van 

een fijne sfeer van eenheid rond het communiefeest, dat we ondanks alle 

verschillen voelen en ervaren dat we één zijn in Christus,                                                   

omdat HIJ van allen houdt.  

De viering van de Eerste Heilige Communie op 20 juni a.s.                          

kunt U via een livestream volgen. 

Gods Zegen voor allen, 

                                                                                Jullie pastoor 

 

 

“Ik ben de Goede Herder. … IK heb 
de macht om het leven te geven 

en het weer terug te nemen.” 

De Meulebeek schrijft 

 
Gemaakt door: Dante en Aron uit groep 8. 

 

Hallo wij zijn Dante en Aron. 

Wij gaan voor deze keer meulebeek schrijft doen. 

 

Wij pakten het onderwerp de musical. Omdat we niet zeker 

weten of ie doorgaat. Elk jaar is er een musical die groep 

8 uitvoert. Wij zijn dus dit jaar groep 8 en dus aan de beurt.  
Maar ja, wat moeten we doen met corona. We moeten 

anderhalf meter afstand houden. Dat lukt niet. Je mag niet 

hard zingen met een volle groep, dus dat helpt ook niet 

echt mee. Daarom weten wij niet hoe we het dit jaar 

moeten gaan doen. Normaal is het in de leefkuil maar ja, 

wat is normaal in deze tijd? 

 

Het is heftig zoals onze meester het zou zeggen. Dante had al 

een idee. Sabotage op het spoor. Het zag er leuk uit. Wij 2 denken 

dat het dan ook sabotage op het spoor zal gaan worden. Dus wij 

weten niet hoe we het nou moeten gaan doen. Aron lijkt het wel 

leuk om de musical te doen het is een soort traditie op de 

basisschool. Dat geld voor Dante ook hetzelfde. Want het 

optreden lijkt ons wel leuk. Maar het is wel spannend om voor 

school te doen. Misschien moeten wij het doen zoals groep 8 van 

vorig jaar het deed. Met een camera opnemen. Of we zouden 

steeds een paar kinderen moeten laten komen maar dat gaat dan 

wel heel lang duren. Daarom is het allemaal nog niet zeker. We gaan ervoor om het zo leuk 

mogelijk te maken voor heel groep 8.  
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VORMSEL 2021  
“Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods.” 

 

Met deze woorden en de zalving met heilig chrisma op het voorhoofd zal de vormheer, rector dr. Lambert Hendriks,               
op 4 juli a.s. het heilig sacrament van het vormsel toedienen. 
 

Door het heilig vormsel ontvangen wij een heel bijzonder geschenk van Onze-Lieve-Heer: de Heilige Geest.  
We noemen de Heilige Geest als derde goddelijke persoon als wij het 
kruisteken maken en naar onze schouder wijzen: een zinvol gebaar, 
want de Heilige Geest schenkt ons draagkracht en liefdevolle 
motivatie voor al onze goede bedoelingen, voor onze plannen en 
uiteraard ook voor al het goede dat we elke dag doen.                                            
HIJ steunt ons om moeilijkheden te verwerken en helpt ons de moed 
niet te verliezen en anderen nieuwe moed te geven, die moedeloos 
zijn geworden.  
 

Het vormsel is één van de zeven heilige sacramenten, geschenken die 
Jezus ons aanbiedt voor een gelukkig en sociaal leven. 
Een sacrament is een heilig teken waardoor Jezus ons Zijn genade, 
Zijn liefde, steun, barmhartigheid, bemoediging, wijsheid en geduld 
schenkt voor onze levensweg.  
Jezus noemt de Heilige Geest Helper en Trooster. 
De Heilige Geest is een heel bijzondere Helper: 
Hij wordt ook de “bezieling” genoemd voor alles wat wij goed en 
liefdevol willen doen, maar HIJ helpt ons ook bij de groei van een 
gezond zelfbewustzijn en zelfvertrouwen.  In deze situatie wordt hij 
gesymboliseerd door het kleine vlammetje van liefde, dat onze harten 
van liefde doet branden om het goed te doen, maar ook om positief 
zelfkritisch te zijn en daarbij het zelfvertrouwen niet te verliezen.  
En ander symbool van de Heilige Geest is de duif, die als vredesduif 
met het olijftakje in haar bek bij het verhaal van Noach wordt 
vermeld. In het Nieuwe Testament verwijst de duif naar de Heilige Geest, de geest van vrede, liefde, wijsheid, 
saamhorigheid, geduld, toewijding, behulpzaamheid.  
Bij de doop in de Jordaan wordt de Heilige Geest gesymboliseerd door de duif.  
Op veel beroemde schilderijen wordt HIJ dan zo afgebeeld: zie het  schilderij van de goddelijke Triniteit op deze 
bladzijde.   
 

Op 4 mei herstarten we de voorbereiding op het vormsel. Die begint elke dinsdag om 15.30 uur en zal vanwege corona 
dit jaar in de kerk plaatsvinden.  
Ouders die hun kinderen nog willen aanmelden kunnen dit doen door uiterlijk op zondag 2 mei een mailtje te sturen 
naar de pastoor: kerkheiligevitus@gmail.com  
De voorbereiding zal elke dinsdag plaatsvinden in de kerk met de generale repetitie op dinsdag 29 juni.  
De vormselviering die om 15.00 uur begint zal door de vormelingen zelf worden opgeluisterd.  
 

De vormelingen krijgen door de toediening van het sacrament deel aan de zending van Gods Geest, die met de eerste 
Pinksterdag zichtbaar werd onder de tekenen van wind en vuur, de geest van saamhorigheid en steun om onze heel 
persoonlijke talenten te ontplooien ook ten bate van de opbouw van het maatschappelijk leven.   
Kom, Heilige Geest, vervul de harten van de gelovigen en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.  

In de naam van de Vader 

en de Zoon  

en de Heilige Geest. Amen. 

Kinderen van andere scholen zijn 
uiteraard ook welkom.                                            

Wil je wat meer informatie over de 
voorbereiding op het vormsel,                          

bel dan vrijblijvend de pastoor op: 
0478-501202 of: stuur een berichtje 

(geen app) naar 06 38 78 72 29 of mail: 
kerkheiligevitus@gmail.com 
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Bijeenkomst over Windpark Venray in Oostrum
Het verkenningsteam 'Windpark Venray' houdt in de dorpen binnenkort 
fysieke bijeenkomsten over het Windpark Venray. Wie vragen heeft kan ze 
persoonlijk stellen aan Frank van Bussel en wethouder Jan Jennekens.

De bijeenkomst in Oostrum is dinsdagnamiddag 4 mei op het sportpark, 
op het (overdekte) terras van SVO. Natuurlijk worden de coronaregels 
gevolgd. Vooraf aanmelden is verplicht. Er zijn twee tijdslots van elk 
maximaal 20 personen: 16:00-16:55 en 17:00-18:00. Kunt u niet op 4 mei? 
Meld u dan aan bij een ander dorp. Meer informatie staat op 
windparkvenray.nl/fysieke-bijeenkomsten-2.

Cheque van Van de Mortel voor DUOfiets Oostrum
Van de Mortel Assurantie Advies heeft 2.500 euro gedoneerd voor de DUOfiets van en voor Oostrum. Begin dit 
jaar werd het project geïnitieerd door Bert Linskens. Bert zag dat in andere Venrayse kerkdorpen de DUOfiets 
een enorm succes is en benaderde de dorpsraad. De conclusie na een eerste overleg was dat er ook in 
Oostrum voldoende draagvlak voor zou zijn. “Met gepaste trots kunnen we melden dat we het bedrag 
inmiddels bij elkaar hebben en de fiets besteld is!” aldus Bert Linskens. “Het is mooi om te zien hoe bedrijven 
en stichtingen zo’n maatschappelijk doel direct omarmen en hiervoor een donatie over hebben.” 

Inmiddels hebben we ook de 
eerste cheque overhandigd 
gekregen. Van de Mortel heeft 
in samenwerking met verzeke-
raar Nh1816 Verzekeringen 
€ 2.500 beschikbaar gesteld 
voor de DUOfiets. “Een 
prachtig maatschappelijk 
initiatief, daar werken wij graag 
aan mee!” aldus Bart van de 
Sterren. “Het is fijn te weten 
dat verzekeraars ook juist deze 
kleine maatschappelijke 
doelen ondersteunen en 
daarmee ook midden in de 
samenleving staan, samen met 
hun lokale partners zoals Van 
de Mortel” vervolgt Jan-Willem 
Bruijsten, voorzitter van 
Dorpsraad Oostrum. Naast 
deze donatie hebben we er 
ook een fietsvrijwilliger bij. 
Thijs van de Mortel stapt straks 

zelf ook regelmatig op de fiets om er op uit te gaan met mensen die dit niet (meer) zelfstandig kunnen. 

Op de foto van links naar rechts: Jan-Willem Bruijsten, Bert Linskens, Thijs van de Mortel, Bart van der Sterren 
(Van de Mortel) en Jeroen Janssen (Nh1816 verzekeringen).

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
  www.dorpsraadoostrum.nl | info@dorpsraadoostrum.nl | 06-20966576 | Ghunenbeek 23, 5807 CE Oostrum   
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motivatie voor al onze goede bedoelingen, voor onze plannen en 
uiteraard ook voor al het goede dat we elke dag doen.                                            
HIJ steunt ons om moeilijkheden te verwerken en helpt ons de moed 
niet te verliezen en anderen nieuwe moed te geven, die moedeloos 
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ONTBIJT

 Mini croissant

 Speltbroodje

 Mini rozijnenbol

 Roomboter

 Huisgemaakte rosbief

 Eiersalade

 Huisgemaakte mangojam

 Yoghurt met rood fruit

 Ambachtelijke cinnamon rolls

 Verse jus d`orange

 Roosje voor mama

• BESTELLEN kan tot vrijdag 7 mei.

•  AFHALEN bij Verdeuzeldonk De Echte Bakker op zondag 

9 mei van 8 tot 11 uur.

•  Wij BEZORGEN gratis in Wanssum. In de omliggende 

kerkdorpen en gemeente Venray voor ¤ 4,95.

Naam: 

Adres:  

Tel. nr.: 

Ophalen / Bezorgen*

*Doorhalen wat niet van toepassing is

 Aspergesoep

 Pasteitje met kippenragout

 Tonijnsalade

 Eiersalade

  Chocolademousse 

met rood fruit

 Bruin mini broodje

 Brioche broodje

 Fles Cava 75 cl. 20,-

 Kleintje Prosecco 7,50

 Doosje luxe bonbons 9,95

BRUNCH

VERWEN TIPs:
12,50

15,00

Verdeuzeldonk
De Echte Bakker
Pastoorstraat 24, Tel. (0478) 53 12 06, Wanssum

Bestel via de webshop: webshop.echtebakker.nl/verdeuzeldonk 

U kunt ook bestellen via WhatsApp Nr. 31478531206

moederdag
verwennerij

Extra

Uiteraard wordt alles 
huisgemaakt!

tel. 0478 53 25 91  info@restaurantoffcourse.nl
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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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OPSCHEPPERS 
 

Een vent in een Mini staat bij een stoplicht naast een Rolls Royce.                                                 
De bestuurder van de Mini doet zijn raam open en roept naar de bestuurder van de Rolls: 
‘Hé vriend, leuke wagen. Heb je telefoon in je Rolls? Ik heb er een in mijn Mini!´                          
De bestuurder van de Rolls kijk minachtend naar de Mini en zegt: ´Ja ik heb een telefoon.´ 
De bestuurder van de Mini zegt” ´Gaaf, hé?  

Trouwens heb je ook een ijskast daarbinnen? Ik heb een ijskast hierachter in mijn Mini!” de 
bestuurder van de Rolls kijkt ´Ja ik heb een ijskast.´ De bestuurder van de Mini:                         
´Da´s  te gek man! Hé, heb je ook tv in je Rolls? Weet je, ik heb een tv achterin in mijn 
Mini!” De bestuurder van de Rolls kijkt nu heel erg verveeld en zegt  ´natuurlijk heb ik tv. 
Een  Rolls Royce is de meest luxueuze auto van de wereld!´                                                                       
De bestuurder van de Mini: ´Erg leuke auto!  

Hé, heb je daar ook een bed? Ik heb een bed achterin in mijn Mini!´                                                         
De bestuurder van de Rolls gaat helemaal over de rooie omdat hij geen bed heeft en snelt 
er vandoor. Hij gaat direct naar de dealer waar hij opdracht geeft om een bed achterin zijn 
Rolls te laten bouwen De volgende morgen gaat hij zijn auto ophalen en het bed ziet er 
schitterend uit. Lakens van satijn en koperen versiering. Duidelijk een bed wat in een Rolls 
Royce thuis hoort.                   

En dus gaat de bestuurder van de Rolls op zoek naar de Mini.                                                           
Na de hele dag te hebben rond gereden, ziet hij uiteindelijk de Mini staan op een 
parkeerplaats met al de ramen aan de binnenkant beslagen. Hij stapt uit zijn Rolls en klopt 
op het raam van de Mini. Maar hij krijgt geen reactie. Hij blijft op het raam van de Mini 
kloppen en eindelijk steekt de eigenaar zijn hoofd drijfnat naar buiten.                                       
´Ik heb nu een Super luxueus bed achterin in mijn Rolls´, zegt de bestuurder van de Rolls 
arrogant. De bestuurder van de Mini kijkt hem aan en zegt:                                                                
´Man, moet je me daarvoor uit de douche halen.      
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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  E L K E  F A S E  V A N  J E  L E V E N

“Is ons huis nog betaalbaar, als een van ons komt te overlijden?”

“Ik heb mijn droomhuis gevonden! En nu?”        “Heb ik spaargeld nodig bij het kopen van een huis?”

In ieder geval hypotheekadvies
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Dit doen we 
óók voor u:
• Vervanging van uw ruit en reparatie

• 4 wiel-uitlijning

• Airco-service

• Schadeherstel

• Calculatie voor verzekering

Meer informatie? Bel 0478 542211

Peters-Iveton in Ysselsteyn is al 

meer dan 25 jaar hét bedrijf waar 

particuliere en zakelijke klanten uit 

de regio Venray hun auto en camper 

kopen en laten onderhouden. Nieuwe 

en gebruikte. Bekijk op de website het 

actuele aanbod! 

Wij zijn aangesloten

bij BOVAG en zijn

een gecertificeerd

BOSCH Service

Center. Dus... 

gegarandeerd

vakmanschap en 

topkwaliteit!

Wij doen alles voor uw auto. Agrobaan 7 Ysselsteyn    Peters-iveton.nl
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Henk Bovee Horst
Handelstraat 13  •  T 077- 397 90 00  •  www.bovee.nl

Al bijna 50 jaar hét vertrouwde adres voor keuken, badkamer en tegelwerken.

www.keuken-badwinkel.nl

Verbouwings 
opruiming

Totale verbouwing van onze keukenshowroom
met KORTINGEN tot wel 50% op onze 

showroommodellen
Bezoek alleen op afspraak.
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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    

Kleur mee met SMT en win een lekker prijsje !! 

Lever de kleurplaat in vóór 14 Mei op Randenrade 38, uitslag week 20

Naam:   ……………………………………………………..

Leeftijd: …………..………………………………………….

Telefoonnummer (ivm uitslag): ………………………………………..
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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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