
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

REDACTIE ADRES:                                                                                  
G. Smedts, Valkenkampstraat 14,                                                                                

5807 AN Oostrum ☎ 0478 – 58 46 42                                                                                  

Emailadres: weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

SLUITING AAN TE LEVEREN KOPIJ:                                                                           
ZATERDAG 18.00 uur 

FINANCIELE ZAKEN & ABONNEMENT:                                                                             

R. Arts, Eijckenhof 6, 5807 CH Oostrum  ☎ 06 - 51 26 99 58                  

Emailadres:  financieel.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

BEZORGKLACHTEN:   PERIODIEK   ☎ 0478 – 58 28 77 
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GEZAMENLIJKE COLLECTE OOSTRUM 
 
 
Aan alle inwoners van Oostrum, 
 
Vanaf maandag 26 maart worden huis aan huis de enveloppen van de Gezamenlijke Collecte Oostrum bezorgd.  
 
In deze enveloppen vindt u een begeleidende brief en een lijst met de goede doelen die mee doen met deze 
Gezamenlijke  Collecte. 
 
Op deze lijst kunt u achter de beschrijving van ieder goed doel aangeven welk bedrag u hieraan wilt schenken. Het 
totale bedrag dat u doneert doet u samen met de ingevulde lijst in de enveloppe. Daarna sluit u de enveloppe. 
 
De week daarna (de week van 2 april) worden de enveloppen opgehaald. De collectanten hebben een collecte- 
legitimatiebewijs bij zich en verzegelde emmers waar u de enveloppen in kunt doen. 
 

 Het is voor de collectanten prettig wanneer u de enveloppe heeft klaarliggen! 
 
Na afloop van de Gezamenlijke  Collecte wordt de opbrengst vermeld in het Oostrum’s Weekblad. 
 
Het Collectanten Comité Oostrum bedankt u hartelijk voor uw bijdrage.  
 
 
Vriendelijke groeten, namens het Collectanten Comité Oostrum, 
 
Koos Künen 
Watermolenstraat 12 
☎ 58 51 86 
 
 



ZATERDAG  24 Maart 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

                         LOCATIE: PARKEERPLAATS

                  ‘t ALLEMANSCAFÉ

 
 

 

 

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, 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 

 

Data Tijd Plaats
  
4-apr 11.00 tot 12.00 Watermolen
18-apr 11.00 tot 12.00 Watermolen
2-mei 11.00 tot 12.00 Watermolen
16-mei 11.00 tot 12.00 Watermolen
30-mei 11.00 tot 12.00 Oesterham
13-jun 11.00 tot 12.00 Watermolen
27-jun 11.00 tot 12.00 Oesterham
11-jul 11.00 tot 12.00 Watermolen

24 mrt. 09.00u. Inzamelen oud papier
26 mrt. 18.30u. Repetitiejeugdorkest

20.00u. Repetitie orkest
28 mrt. 13.30u. M4L blokfluitgroep
 14.30u. M4L instrumentengroep
 15.45u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 

2 apr. Optreden jeugdslagwerkgroepen in Ayen
7 apr. Inzamelen oud papier
21 apr. Inzamelen oud papier



Zaterdag 24 maart 17.00 uur: Palmpasengezinsviering en ook palmtakken! (Pastoor) 

    voor het geluk en welzijn van de kinderen, ouders en grootouders. 

Palmzondag 25 maart  9.30 uur: Hoogmis met wijding en uitreiking van de palmtakken!   
                 (pater R. Willemsen) (Venray’s Grogoriaans Koor) 

 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  

Dinsdag 27 maart  9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)  

Witte Donderdag 29 maart    9.00 uur: heilige mis (Pastoor)
          voor pastoor J. de Ceuster en pastoor P. Hoedemaeckers.

Goede Vrijdag 30 maart        16.00 uur: Kruiswegdienst (Pastoor)   

Paaszaterdag 31 maart         19.00 uur: Paaswake (Pastoor) (Gemengd Koor)  

Paaszondag 1 april 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Gemengd Koor)

 voor het geluk en welzijn van de parochie Oostrum, 
 Thei van Kessel en dochter Karin,
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 

Paasmaandag 2 april 11.00 uur: heilige mis (Pastoor) (samenzang)   

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 Oostrum’s Weekblad en Peel en Maas  
 dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 10.00 uur op te geven bij kerkbestuurslid 
 Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  0478-584031.        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grens door Venray: 
Nieuwe Maasheseweg – Oostsingel - Zuidsingel - Leunseweg 
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Graag willen wij u op de hoogte brengen van de nieuwe indeling van wijkagenten in de gemeente Venray. Mogelijk 
hebt u al vernomen dat er wijzigingen hebben plaats gevonden. Sinds 1 maart zitten alle wijkagenten op hun plek.  
 
Wij hebben gekozen om de gebieden (wijken/ dorpen) binnen de gemeente Venray te herverdelen in 2 gebieden, 
namelijk Venray West en Venray Oost. Aan deze gebieden zijn respectievelijk 3 en 4 wijkagenten verbonden. Deze 
wijkagenten zullen dan gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het betreffende gebied. 
Op deze wijze hopen wij de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de wijkagenten voor u als netwerkpartner, maar 
ook voor de burgers te vergroten. 
  
Wij willen graag samen met u, zoveel mogelijk werken aan de veiligheid en leefbaarheid in uw omgeving. Echter is de 
situatie bij ons nu zo dat ook de wijkagenten meer ingezet moeten worden voor andere politietaken.  
 
Op dit moment zijn de wijzigingen nog niet doorgevoerd op het landelijke politienet, zijnde www.politie.nl 
Vanuit de landelijke eenheid wordt er aan gewerkt om zo spoedig mogelijk deze wijziging actueel te hebben.  
 
Hoe kunt u ons bereiken: 
Telefonisch  : 0900-8844. 
Meldingsformulier : www.politie.nl 
Email   :  Wijkagenten gebied Venray-West: wijkagenten-venray-west.venray-gennep@politie.nl 

   Wijkagenten gebied Venray-Oost: wijkagenten-venray-oost.venray-gennep@politie.nl 
 
Hier onder de indeling gebieden met daaraan gekoppelde wijkagenten. 
Venray West Venray Oost 
Pim Hoevenaars Esther Kessels 
Marcel Deenen Harry van der Kruijs 
Harold Jacobs Esther van Lee 
 Peter Wefels 
 
Gebieden 
Venray West Venray Oost 
Smakterheide   Oranjebuurt        Landweert     
Brabander   Vlakwater     Antoniusveld      
Veltum  Venray Centrum        Brukske    
Industriegebied Smakterheide Woonboulevard De Brier 
Bedrijventerrein Keizersveld Bedrijventerrein De Hulst / De Blakt 
GGZ St. Annaterrein GGZ Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg 
Viecuri Ziekenhuis NS Station 
Raayland College Gilde Opleidingen 
Sportpark De Wieen De Rooijse Wissel / Stevig  
Leunen         Smakt         
Veulen          Oostrum       
Heide          Geijsteren        
Ysselsteyn       Wanssum       
Vredepeel         Blitterswijck      
Merselo        Castenray        
 Oirlo       
  
  



bloemen - planten - workshops

paasworkshop
dinsdag 27 maart 2018

aanvang 13.30 uur
prijs inclusief alle materialen 35 euro

open: donderdag en vrijdag 9.00-12.00 en 13.00-17.00  zaterdag 9.00-16.00 uur 
buiten openingstijden telefonisch bereikbaar

kamillebloemen.nl · Kamillepad 17 · Wanssum · 06-43523224



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wij zijn Zondag 1 April gesloten(1ste paasdag) 
 

Maandag 2de Paasdag zijn wij weer                                                                                       
geopend van 12.00-21.30uur 

 
Wij wensen iedereen fijne paasdagen. 

 
Team Cafetaria 't Fort 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 6 april 2018 
Vrijwilligersavond 

 
Beste vrijwilliger van SVO 
 
Wij nodigen je graag uit voor de vrijwilligersavond op vrijdag 6 april 2018. 
 
Een gezellige avond die in het teken staat van de vrijwilliger.  
De avond begint om 20.00 uur. Wij zorgen voor een hapje en een drankje.  
Tevens huldigen we deze avond onze jubilarissen. 
 
Je kunt je opgeven via onderstaand formulier of via email, doe dit wel voor 25 Maart a.s. 

 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
* Ik kom alleen / met partner (* doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Dit formulier kun je inleveren bij: Job Euwes, Buitenhof 16 Oostrum  
of opsturen naar info@svoostrum.nl 
 



Daarom

• Komt bij u thuis.
• Deskundig en eerlijk advies.
• Lokaliseren en oplossen van problemen.
• Alles wordt voor u aangesloten en ingesteld.
• Ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar.
•• Alles voor bedrijf, thuis, auto of boot.

                 info@in2sound.nl | Tel: 06-14653208



                                                                  
 

Fietstocht KBO Oostrum   
 
 

Datum: dinsdag 3 april 2018 
Vertrek: 13.30 uur vanaf het Dorpsplein 
Opgave: tot 31 maart april (zowel per fiets als per auto) bij Harrie Holtackers,  
  tel. 0478 583803, mail:  miaenharrie@hetnet.nl    
 
Het is een fietstocht van 36 km. 
 
De eerste pauzeplaats is bij Boscafé het Maasdal, Tienrayseweg in Horst. 
Wij worden hier verwacht voor koffie/thee en gebak. 
 
                                                                
 Daarna richting Castenray voor een bezoek aan het milieuvriendelijke kippenbedrijf “Kipster´. 
Hier kunt u (voor eigen rekening) een kop koffie/thee nemen. 
 
Mensen die niet met de fiets gaan en toch graag een kijkje willen 
nemen op de locaties, dit even doorgeven. 
 
 
Graag tot 3 april  
 
 

 

DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
Seks is van alle tijden 
 
 
Datum:  dinsdag  27 maart 2018 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang:  20.00 uur. 
 

In het kader van een masterclass komt mevr. Thea van der Waart, huisarts en seksuoloog ons een presentatie 
geven over Seks is van alle tijden. 

Seksualiteit is van alle leeftijden. Er zijn fases te onderscheiden die er anders uitzien. 
Al deze fasen hebben hun uitdagingen zowel in positieve zin als negatieve. 
Als kind leer je wat er wel geaccepteerd wordt en wat niet, als jongere dat je je eigen 
grenzen moet leren kennen, langdurige relaties kennen hun eigen problemen, je kent 
haar/hem al zo lang en denkt hem/haar te kennen, weet wat hij of zij denkt,                
maar is dat wel zo? 
We praten over deze fasen en hun uitdagingen. Wat kan je zelf doen om een fijn 
seksleven te hebben, alleen of samen, met mannen en/of vrouwen, bij beperkingen, 
ouder worden enz. 
 

Deze avond zijn alle vrouwen van Oostrum en omgeving welkom. 
 

Breng je buurvrouw, zus, vriendin of collega mee. 
 

De toegang is gratis. 
 
 
 



Wij passen uw woning aan naar al uw wensen. 

Ander huis gekocht? 

1. Renovatie of vernieuwing keuken. 
2. Renovatie of vernieuwing badkamer en/of toilet 
3. Nieuwe tegelvloer met vloerverwarming. 
4. Inclusief alle werkzaamheden vanaf het slopen. 

Henk Bovee Horst
Handelstraat 13  •  T 077- 397 90 00  •  www.bovee.nl

Al ruim 45 jaar hét vertrouwde adres voor keuken en badkamer!

www.keuken-badwinkel.nl

UW MOBILITEITSPARTNER  BLITTERSWIJCK 

OUDE HEERWEG 23  BLITTERSWIJCK   T 0478 532 444  E INFO@WEJEBE.NL   WWW.WEJEBE.NL

AUTO
STERK IN ELK MERK!

 ONDERHOUD 
APK 

OCCASIONS 
REPARATIE

SCHADEHERSTEL
LEASING

WASSERETTE
BROMMOBIELEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wij zijn op zoek naar 

aspergesorteerders voor in de 
ochtenduren vanaf 8 uur tot +- 12 uur. 

 
Dit start eind maart begin                      

april tot eind juni. 
 

Heb je zin om ons team te komen 
versterken meld je dan aan! 

 
Aspergeboerderij                                              
Friesen Castenray.                                                   
Tel. 06-53 65 14 56. 

E-mail: afriesen@planet.nl 



 

Schone Maas Actie 
Samen oevers opschonen van hoogwatervuil 
 

IVN Geysteren-Venray doet op zaterdag 24 maart, de landelijke opschoondag, mee aan de Schone Maas Actie.              
Kom ook in actie tegen de plastic soep en meld je aan door een mail te sturen naar info@ivn-geysteren-venray.nl 
onder vermelding van naam, adres en tel.nummer. We starten om 13:30 uur bij restaurant De Kooy aan de Maas in 
Wanssum en we gaan door tot 16:30 uur. 
 

Help mee! 
Iedereen die van een 
schone Maas en een 
schone zee houdt, zoals 
(groot)ouders met 
(klein)kinderen, natuur- 
en dierenliefhebbers, 
vissers, eigenaren van 
boten en andere 
belangstellenden kunnen 
meehelpen om deze 
plastic soep te 
voorkomen. 
Wie wil mee helpen 
opruimen is van harte 
welkom. Wij zorgen voor 
opraapgereedschap, 
vuilniszakken en 
handschoenen.                       
Ook zorgen wij voor iets 
te drinken en iets lekkers.                                        
 

Zorg zelf voor laarzen en oude kleren. 
Het is gezellig en het geeft je een goed gevoel als je aan het eind van de middag die mooie Maas ziet stromen zonder 
vuil op de oever. 
 
Hoogwatervuil 
Vanaf eind november 2017 tot begin februari 2018 heeft het water van de Maas hoog gestaan. Wanneer het hoogwater 
zakt, belandt het afval op de rivieroevers. Tonnen zwerfvuil liggen er dan! Je vindt er van alles: kleine plastics korrels 
(granulaat), wattenstaafjes, plastic flessen en zakken, laarzen, autobanden en zelfs surfplanken. Plastic kan heel lang 
meegaan, ruim 1000 jaar! Een oersterk product dus, maar heel lastig om het, eenmaal in het (water) milieu, weer te 
verwijderen. 

Op ons eigen bordje 
Als het plastic in het water terecht komt en onderdeel uit gaat maken van de plastic soep, heeft dat gevolgen voor 
allerlei zeedieren en zeevogels. Onder invloed van zonlicht en golfslag verkleint het afval in het water en de dieren zien 
de (micro)plastics als voedsel aan. Aan deze plastics zijn giftige stoffen gehecht. Uit onderzoek blijkt dat al 12% van de 
vissen in de Noordzee afval in hun maag heeft. Ongeveer de helft daarvan is plastic afval. Uiteindelijk komt het plastic 
dus weer op ons eigen bord terug wanneer we vis of schaaldieren eten. 

Samenwerking 
Onder de titel ‘Schone Maas’ werken provincie Limburg, Rijkswaterstaat, het Waterschap, terreinbeheerders, 
natuurorganisaties, gemeenten, lokale partijen, bedrijven en veel verenigingen en vrijwilligers samen om doe oevers 
van de Maas weer schoon te krijgen. 

 





 
Publiekswandeling Swolgender Heide 
 
 

Zondag 25 maart organiseert IVN Geijsteren-Venray een publiekswandeling door de Swolgender Heide.                                      
Deze wandeling start om 10:00 uur bij de kerk in Swolgen. Deelname is gratis.  

 
De Swolgender Heide is het enige 
heidegebied van betekenis in de 
omgeving van Horst aan de Maas en 
het gebied staat al aangegeven op de 
historische kaart van 1840. Toen was 
het grootste deel nog hei en moeras. 
Aan het eind van de 19e eeuw is het 
merendeel van het gebied aangeplant 
met grove den om het verder 
verstuiven van het zand tegen te gaan. 
Later zijn ook loofbomen aangepland 
zoals Amerikaanse eik en Amerikaanse 
vogelkers. In 1959 heeft een grote 
bosbrand plaatsgvonden waardoor de 
meeste bomen niet ouder zijn dan 60 
jaar. Sinds 1998 is het beheer gericht 
op het open houden van het 
heideterrein; hiervoor is ingezet op 
begrazing met Schotse Hooglanders. 
 

Ook nu zijn op en rond deze dekzandrug, naast bossen nog stuifduinen, laagtes en vennen te vinden. We gaan wandelen 
over smalle struinpaadjes, bekijken verschillende bospercelen en gaan het begrazingsgebied in om te kijken wat voor 
invloed de begrazing door Schotse Hooglanders heeft op de ontwikkeling van de hei en de stuifduinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beste dorpsgenoten, 
 

Het schoffelseizoen is weer aangebroken.                                                                                                                                                        
Wij bewoners van de Ooster Thienweg onderhouden het 

groen langs de spoorlijn al jaren met veel plezier.                                       
Het heeft ook zijn voordelen je ziet je buurman weerwat 
vaker, praat gezamenlijk met voorbijgangers die toevallig                  

of bewust langs komen en de buurt blijft netjes. 
 
Beste honden bezitters, 
 

Je zou zeggen een en al voordeel, echter als je om de                    
meter in de hondenstront staat is dat minder plezierig. 

 





 
 
 

      
Op woensdag 28 maart staat er ’n heerlijke lentemaaltijd op het menu. 

 
‘s Zondagsesoep 

 
* 

Rollade – aardappelkroketjes - groente 
 
* 

Toetje 
 
 
 

De kosten voor dit etentje bedragen € 7.50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 24 maart opgeven. 
 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
       
   
 
              Graag tot ziens.      De vrijwillige megjes uut de keuken. 
 
 
 
 
 
Kijkt u ook eens op onze mooie website. www.oesterham.nl 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:___________________________________________________ 
 
Komt met  _________    perso(o)n (en)    Wil(len) graag aansluiten aan de dis op woensdag 28 maart 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  24 maart bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hooikoorts? 

Tapen is ook een mogelijkheid 

Kijk voor meer informatie op onze website of bel 0478-533244 

Pastoorstraat 21 Wanssum 



SVO   VOETBAL 
 

Jeugd   
   
Programma   
 
zaterdag 24 maart 2018   
S.V. Oostrum JO19-1 Montagnards JO19-1 15:00 
S.V. Oostrum JO17-1 ST Sambeek/Volharding JO17-2 14:30 
Leunen JO15-1 S.V. Oostrum JO15-1 12:30 
S.V. Oostrum JO15-2G SV Venray JO15-6 13:00 
S.V. Oostrum JO13-1G Leunen JO13-1 10:00 
GFC'33 JO13-2G S.V. Oostrum JO13-2 11:15 
Merselo JO11-1G S.V. Oostrum JO11-1 09:00 
S.V. Oostrum JO11-2 Volharding JO11-3 09:00 
S.V. Oostrum JO11-3G ST Stormvogels'28/HRC'27 JO11-2G 09:00 
EWC'46 JO9-1 S.V. Oostrum JO9-1 10:00 
Ysselsteyn JO9-1 S.V. Oostrum JO9-2 10:00 
S.V. Oostrum JO9-3 Sparta'18 JO9-5 11:00 
S.V. Oostrum JO8-1 SV Venray JO8-1 11:00 
SV Venray JO8-3 S.V. Oostrum JO8-2 11:00 
S.V. Oostrum JO8-3 SV Venray JO8-2 11:00 
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 Sporting S.T. JO7-1G/Sporting S.T. JO7-2 11:30 
Merselo JO7-1 S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 11:30 
   

Senioren   
   
Programma   
 
zaterdag 24 maart 2018   
S.V. Oostrum Vet. Merselo Vet. 17:00 
zondag 25 maart 2018   
Melderslo 1 S.V. Oostrum 1 14:30 
S.V. Oostrum 2 Wittenhorst 5 12:00 
Ysselsteyn 4 S.V. Oostrum 3 11:30 
S.V. Oostrum 4 Sporting S.T. 2 10:00 
S.V. Oostrum 5 Wittenhorst 10 10:30 
Melderslo VR1 S.V. Oostrum VR1 10:15 
 
 

Oud ijzer actie 
Zaterdag 7 april 2018 vanaf 9.00 uur zal het oud ijzer 
weer worden opgehaald door leden van SV Oostrum.              

We hopen dat u het oud ijzer weer met grote 
hoeveelheden aan de straat zet deze ochtend!!!! 

Voor grote stukken graag even een mailbericht aan Stef Fleurkens,:   s.fleurkens@gmail.com 

Alvast bedankt namens het bestuur van SV Oostrum 

 

 

. 





                      Activiteitenkalender   2018 
                             Kijk voor de Digitale kalender op: www.dorpsraadoostrum.nl/kalender
  

MAART  
  
25 Optreden Peelmuseum (Ysselsteyn) AZKompeneej
26 Creatieve middag KBO
27 Seks is van alle tijden Zijactief
28 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
28 Anturiumkwekerij Peelen De Zonnebloem
  

APRIL  
  
3 Fietstocht KBO
3_7 Gezamelijke collecte (Goede Doelen) 
4 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
5 Dag van Alleengaanden in Venray Zijactief (Roermond)

9 Computeren KBO
10 Kienen KBO
11 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
12 Huizenaar haarwerk Zijactief 
12 Lentewandeling KBO
16 Cratieve middag KBO
18 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
23 Computeren KBO
24 Maaltijdservice Zijactief
25 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
29 Loeren bij de Boeren Zijactief (Roermond)
30 Cratieve middag KBO
  

MEI  
  
2 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
7 Computeren KBO
9 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
14 Creatieve middag KBO
15 Kienen KBO
15 Optreden in Zorgcentrum De Lookant in Wanroij Aostrumse Zangkompeneej



“ Zo zorgen we in ons dorp voor elkaar “

SERVICEPUNT Oostrum
Wat doet het servicepunt?
Het helpen om mensen met elkaar in verbinding te brengen.

Hoe werkt het Servicepunt?
• Tweewekelijks inloop spreekuur in de Watermolen 

waar de HULPVRAAG besproken kan worden
• U kunt met uw HULPVRAAG of HULPAANBOD 

terecht op:
• Telefoonnummer: 0478-206966 (bericht inspreken)

• Ons emailadres: Servicepunt@dorpsraadoostrum.nl  
We nemen dan contact met u op.

P.s. Aan een website/ App wordt gewerkt

Het Servicepunt is onderdeel van 

Voor en Door Oostrum
Vraag      + Aanbod      = HULP = SAMENWERKEN


