
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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STICHTING HISTORISCHE KRING 

OOSTRUM EN SPRALAND 

 

Geachte lezer, 

Het is al weer een hele tijd geleden dat de Rabobank in Oostrum uit het straatbeeld is verdwenen. Eind 2006 werd het 
pand gesloopt en werd er op het terrein een appartementencomplex gerealiseerd. 

Met de verdwijning van het pand is echter niet de geschiedenis uitgewist. 

Jan Janssen, oud directeur van de Rabobank Oostrum, heeft voor ons, als Historische Kring Oostrum en Spraland, de 
geschiedenis van de Boerenleenbank/Rabobank Oostrum, vanaf de oprichting van de Boerenleenbank tot de fusie met 
de Rabobank Venray, gedetailleerd beschreven. Wij zijn Jan Janssen zeer erkentelijk voor dit stuk Oostrumse 
geschiedschrijving. 

In een 6-tal opeenvolgende artikelen zullen wij u in de komende weken, in het Oostrums weekblad, deelgenoot maken 
van dit stuk geschiedenis van Oostrum. 

Wij wensen u veel leesplezier en staan open voor eventuele aan en/of opmerkingen. 

Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland 

Secretariaat: Augustinessenhof 61, 5801 MG 

E-mailadres: historischekringoostrum@ziggo.nl 

 

 

 

Het gehele artikel is intussen ook vermeld op Rooynet, de website waarop de historie van Venray en de kerkdorpen                                                
is verbeeld en vastgelegd. Op deze site treft u ook meerdere foto’s en artikelen over Oostrum aan.                                                                     

(ga naar www.rooynet.nl kies deelnemers en vervolgens Historische Kring Oostrum en Spraland).  

 

 

  

 



 
 

 

 

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 

 

   Zaterdag 24 Augustus 09.00 - 12.00 u
            (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

        INZAMELEN OUD PAPIER

                     LOCATIE: PARKEERPLAATS

                     ‘t ALLEMANSCAÉ

  2019 - ROOSTER - 2019
           Gezellig Zondagmiddag
  
25 Aug 
15 Sept 
29 Sept 
13 Okt 
27 Okt 
10 Nov 
24 Nov 
8 December 
22 December 

19. aug. Start repetities orkest na de vakantie

Agenda

24 aug. Inzamelen oud papier



Zondag 18 aug. 10.00 uur: Bedevaartsmis van de parochie Geijsteren! 
                   (Pastoor Koen Wauben) (Koor Geijsteren) 

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

Dinsdag 20 aug. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor) 

  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 08.00 uur op te geven bij vicevoorzitter
 Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  0478-584031.                
 
 

Aan onze leden, 
 
Met de komst van Glasweb in Oostrum kan het zijn dat uw emailadres gewijzigd wordt. 
Voor onze administratie is het juiste e-mailadres belangrijk voor de bereikbaarheid naar u toe. 
 
Deze adreswijziging kunt u doormailen naar onze ledenadministratie 
gerrydaniels@home.nl      of 
 
via onze website www.kbo-oostrum.nl  → de contactlink                 
 
 
 
 





 

      Relatieworkshop ‘Houd me vast’ 

 

‘Houd me vast’ is dé tweedaagse workshop om de partnerrelatie te verbeteren.  

Aan de hand van filmpjes en oefeningen gaan jullie met elkaar in gesprek over jullie relatie. Deze gesprekken gaan over 
emotionele verbinding en vertrouwen. Jullie leren van elkaar wat jullie belangrijk vinden, waar jullie van dromen, 
waarom soms onverklaarbare ruzies ontstaan en hoe jullie hier weer uit kunnen komen. In twee dagen worden jullie 
hierin stapsgewijs begeleid door de trainers die jullie uitdagende oefeningen geven en de ruimte hier met z’n tweeën 
over in gesprek te gaan. 

De workshop is een aanrader voor paren die in hun relatie willen investeren en is gebaseerd op het boek ‘Houd me vast 
- Zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie’ van dr. Sue Johnson. 

De workshop ‘Houd me vast’ wordt groepsgewijs aangeboden, maar is géén groepstraining. Jullie gaan als stel samen 
aan de slag. Met de andere deelnemende stellen (minimaal vier, maximaal zes) kunnen jullie gedachten en ervaringen 
uitwisselen. 

Houd me vast is geschikt voor ieder volwassen stel. De duur van de relatie – kort of lang – speelt geen rol. 

Voor wie: stellen die in hun relatie willen investeren 
Wat: tweedaagse relatieworkshop 
Waar: Synthese p/a Zuidpilaar, Reigerstraat 2 te Venlo  
Wanneer: 25 en 26 oktober 2019 van 9.30 tot 16.00 uur  

Aanvullende informatie 
 
De workshop is geschikt wanneer jullie je in één of meerdere onderstaande punten herkennen:  
 
 Jullie willen meer verdieping en verbinding met elkaar 
 Jullie willen meer tijd nemen voor elkaar 
 Jullie willen het vertrouwen in elkaar vergroten of herstellen 
 Jullie willen elkaar, jullie relatie en waarom er soms ruzies zijn beter leren begrijpen 
 Jullie willen het leven, jullie relatie en (voor ouders) het ouderschap samen vieren. 
 
Wanneer is de workshop niet geschikt:  
 
 Voor stellen die al van plan zijn uit elkaar te gaan 
 Wanneer er sprake is van fysiek of verbaal geweld 
 Wanneer er sprake is van vreemdgaan binnen de relatie. 
 
In dat geval is het belangrijk om eerst (in relatietherapie) te werken aan herstel van vertrouwen. 
 
Informatie en aanmelden 
 
Deelname is gratis. 
Je kunt je aanmelden via de website www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving.  
Voor uitgebreidere informatie kijk op onze website of neem contact op met Hetty Vestjens; 06 17433092 / 
h.vestjens@synthese.nl of Colin Weeink; 06 40161422 / c.weeink@synthese.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

      

        

     
Heb je altijd al eens willen ontdekken hoe leuk het werken 
met klei is? Hoe creatief je met klei kunt zijn? Of ben je al 
wat meer ervaren en wil je je graag verder ontwikkelen? 
Kom je passie delen! Geef je nu op voor een of meerdere 
workshops keramiek! Kun je niet op de genoemde data,  
dan kunnen we ook ander dagen bespreken.  
 

Data Workshops 2019    
 

Woensdag / Tijdstip 
 

28 augustus 11 september 25 september 
9 oktober  23 oktober 6 november 
29 november 11 december  
 

9.30 – 12.00 uur of 19.00 – 21.30 uur 
 

De kosten 15,00 per workshop en zijn inclusief materialen, 
gebruik gereedschap, het afwerken met kleur/glazuur en 
het bakken van het werkstuk.                                                                          
Kijk voor meer info op www.studioaphart.nl                                
Aanmelden kan door een email te sturen naar 
info@studioaphart.nl 

Anita Klaassens 
De Horik 1, 5807 CJ Oostrum, ☎ 06 - 30016058 
 

 

 

 

Workshops 

 Keramiek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEEL - 1 - 
 

Periode 1922-1945. 
 
Vanaf de oprichting van de Boerenleenbank Venray in 1898 vielen de inwoners van het Rectoraat Oostrum onder het 
werkgebied van de bank in Venray. Na verloop van tijd ontstond ook in Oostrum de wens tot de oprichting van een 
eigen Boerenleenbank. In meerdere dorpen ontstonden vestigingen van een plaatselijke Boerenleenbank. Bij de bank in 
Venray was men niet zo gelukkig met het Oostrums initiatief. 
Uit eerste notulen blijkt dat op 3 januari 1922 door een onbekend aantal personen uit Oostrum werd besloten tot de 
oprichting van een eigen Boerenleenbank. Het is niet te achterhalen in welke locatie dit besluit genomen is. 
Vermoedelijk was dit café Zanders (adres onbekend) volgens een reactie van Peter Derks, de enige nog in leven zijnde 
oprichter bij de viering van het 50-jarig jubileum van de bank in 1972. 
Helaas vermelden de notulen niet van wie het initiatief tot oprichting van een eigen bank is uitgegaan. Vermoedelijk is 
de wens ontstaan uit de onderlinge contacten in de boerenstand. De geestelijkheid ter plaatse gaf vaak een extra 
stimulans tot de oprichting van een eigen Boerenleenbank om hiermee mogelijkheden te scheppen om elkaar te helpen 
op financieel gebied.Een van de initiatiefnemers was Pater Gerlacus van den Elsen, die vanaf 1896 in het werkgebied 
van de NCB plaatselijke Boerenleenbanken begon op te richten. De encycliek Rerum Novarum (over nieuwe dingen) uit 
1891 van paus Leo XIII was een belangrijke inspiratiebron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook de Statuten spreken van de oprichtingsdatum 3 januari 1922. Ondertekening van de oprichtingsakte vond plaats 
door: A.W. (Helm) Loonen, J.H. (Jos) Jenneskens, J. (Jean) Burgers, M. Camps en W. (Willem) Thielen. 
Een van de voorwaarden van lidmaatschap was: 'Dat men de Roomsch Katholieken Godsdienst belijde en zijn gedrag 
daar naar regele'. In die tijd kende men zelfs hospitant- leden, zijnde niet-katholieken, die de uitgangspunten van de 
gewone leden onderschreven. 
 
Op 22 mei 1922 vond de eerste Algemene Vergadering plaats. Het was lang wachten geweest op de “Goedkeuring der 
Statuten “ en publicatie in de Staatscourant van 9 mei 1922. 
Op deze eerste algemene vergadering zou de heer Verbeeten van Coöp. Centrale Boerenleenbank te Eindhoven het 
woord voeren. De notulen vermelden dat de heer Verbeeten wegens "hindernis in de treinenloop" niet aanwezig kon 
zijn.  
 



Het ledenregister werd getekend door 22 leden.  
 
Het eerste bestuur werd als volgt samengesteld: 
 
A.W. (Helm) Loonen, voorzitter, Jos Jenniskens en Fr. (Frans) Poels: leden. 
 
De Raad van Toezicht: 
M. (Teng) Peeters, president; J. (Jan) Burgers en A. (Toon) Fleurkens: leden. 
Als eerste kassier werd benoemd: De heer Reinier Lemmens met als hoofdberoep directeur van de plaatselijke 
zuivelfabriek H. Maria te Oostrum. 
 
De openstellingsuren waren: 
‘s zondags na de hoogmis en op donderdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. 
De tweede algemene vergadering vond al plaats op 5 juni 1922. Toen was de heer Verbeeten wel aanwezig. De 
vergadering nam het besluit om zich als bank aan te sluiten bij de CCB  
(Coöperatieve Centrale Boerenleenbank) te Eindhoven. 
 
In de bestuursvergadering van 5 november 1922 werd het eerste bestuursbesluit genomen tot verstrekking van een 
lening (voorschot genaamd) ten bedrage van ƒ 500,00. 
In de algemene vergadering van 26 maart 1923 wordt verslag uitgebracht over het eerste boekjaar. Het verslag 
vermeldt een inlage aan spaargelden van ƒ 52.632,22 en aan opnames van ƒ 10.667,00. De balans sluit met een verlies 
van ƒ 155,90. De eerste resultatenrekening vermeldt aan administratiekosten ƒ 29,16. 
 
Artikel 16 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat het salaris van de kassier ƒ 50,00 zal bedragen. 
In de algemene vergadering van 1923 wordt door de vergadering naar voren gebracht dat een salaris van ƒ 50,00 toch te 
weinig is. De heer Reinier Lemmens (kassier) vindt dit eigenlijk ook wel gezien het werk dat hij met de bank heeft, maar 
hij verwacht dat het meeste werk nu achter de rug is.  
 
Het boekjaar 1923 sluit al met ƒ 71,79 winst. In het boekjaar 1923 wordt verhoudingsgewijs veel spaargeld opgenomen. 
Dit brengt men in verband met de verleende surseance van betaling aan de Hanzenbank. In deze algemene vergadering 
wordt met bijzonder veel aandacht gewezen op de verschillen tussen Boerenleenbank en Hanzenbank. Zowel de 
voorzitter (toen directeur genoemd) als de geestelijke adviseur leggen hier de nadruk op. 
 
Benadrukt wordt dat de leden van de Boerenleenbank aansprakelijk zijn voor het verlies van de bank. Het ledenaantal 
wil men verhogen door leden van de Landbouwbond (Boerenbond) te bewegen lid te worden van de nieuwe bank.  
 
Het gegeven dat de Boerenleenbank Venray niet bereid was een deel van de algemene reserve als bruidsschat aan de 
nieuwe bank (Oostrum) mee te geven, kon geen waardering ondervinden. Het argument van Oostrum was: "Wij hebben 
dit fonds samen mee opgebouwd". De vergadering stelt voor het salaris van de kassier te verhogen (met hoeveel 
vermelden de notulen niet). De reactie van de heer Lemmens is dat hij hiermee zal instemmen, echter vanaf het 
moment dat de bank de oprichtingskosten heeft terug verdiend. 
 
Het rentepercentage was toen 3,5 tot 4 % voor de spaargelden en 4,5 % voor de leningen. 
 
Op verschillende algemene vergaderingen in de twintiger jaren wordt gesproken over de noodzakelijkheid om het 
werkgebied van de bank te vergroten, zodat het parallel loopt met dat van de plaatselijke landbouwbond. In de praktijk 
betekent dit dat de landbouwers van de buurtschappen Lull en Brukske lid kunnen worden van de bank. De bank in 
Venray is hier nogal tegen gekant. 
 
Dat de ledenaansprakelijkheid in die dagen enorm zwaar woog, blijkt uit de notulen van de algemene vergadering van 
1927. Hierin komen twee voorstellen aan de orde: 
 
a) Het voorstel Peter Derks om aan alle spaarders, niet leden, het spaargeld terug te betalen als ze geen lid willen 
worden. 
 
b) Het voorstel Chris Stappers om alle kleine spaarders, die geen lid zijn van de landbouw-bond of niet graag worden 
vanwege de ƒ 3,50 contributie vrij te laten in het brengen van spaargelden. 
 



Het voorstel Peter Derks wordt met 30 stemmen voor (tegen 24 stemmen) aangenomen. Op voorstel van J. Verrijdt 
wordt vervolgens besloten om ook aan de spaarders buiten het rectoraat Oostrum alle spaargelden terug te betalen. 
Kassier Reinier Lemmens betreurt dit besluit, omdat hij zodoende ƒ 30.000,00 moet terug betalen. We lezen: De omzet 
wordt hierdoor weliswaar minder, maar de positie van de bank zou er solider door worden, omdat de leden niet meer 
hoeven in te staan voor de spaargelden van niet-leden. 
In de daaropvolgende jaren vindt een gestage ontwikkeling van de bank plaats. De balansen van 1922 tot 1945 
ontbreken echter. Waarschijnlijk zijn die tijdens de evacuatieperiode eind 1944 begin 1945 verloren gegaan.  
 
In het archief bevinden zich nog wel enkele vastbladige grootboekrekeningen van de spaarbank. Van Ties Claessens 
werd vernomen dat deze uitermate bruikbaar bleken in de Sinterklaasperiode. Uit eigen kindertijd herinneren wij ons 
nog dat een dergelijk groot dik boek, waar Sinterklaas in keek, grote indruk maakte.  
 
Via de zeer moeilijke dertiger jaren, vanwege de crisisperiode, komen we bij de oorlogsjaren 1940- 1945.                                        
De werkzaamheden van de bank worden ook beknot. 
Vanaf 1941 doet kassier Reinier Lemmens het werk nu aan huis (huidige pand Mgr. Hanssenstraat 23).                                            
Ook de Boerenleenbank werd in het najaar 1944 geconfronteerd met evacuatie ten gevolge van het oorlogsfront.                
De familie Lemmens moest evenals de overige Oostrumse families vertrekken naar elders; in hoofdzaak naar een van de 
Maasdorpen. De spullen van de bank werden zoveel mogelijk in veiligheid gebracht. 
 
In dit verband nemen wij kennis van een aardige anekdote, zoals die in de notulen zijn vastgelegd: Het was de kinderen 
Lemmens opgevallen dat moeder Lemmens steeds een zwarte tas bij zich droeg. Ongeacht waar ze zat of stond en 
ongetwijfeld ook bij het slapen gaan. Dit wekte op de duur argwaan. Op een vraag hierover antwoordde zij: "Hierin 
bewaar ik mijn gouden ringen en kettingen, die ik onder geen beding wil missen". Bij een andere gelegenheid echter liet 
ze zich ontvallen, dat je tegenwoordig nog meer zorgen moest hebben over andermans spullen dan over die van jezelf.           
Na de bevrijding bleek echter dat in die tas geen gouden sieraden zaten, maar in werkelijkheid de kas van de 
Boerenleenbank. Het zou gaan om een bedrag tussen de ƒ 20.000,00 en ƒ 30.000,00. Heel veel geld voor die tijd! 
 
 

 
Fenne Verrijdt is tijdens de Limburgse Kampioenschappen op 4 Augustus in Meerlo 
reservekampioen dressuur in de klasse AB/B geworden met haar pony Ivanho. 
Hiermee heeft ze een ticket bemachtigd voor het NK in Ermelo op 24 Augustus. 
Daarnaast was ze met deze pony  5de bij het springen.  
Lieke Verrijdt viel met haar springpony Carl Veni Vidi Vici net buiten de prijzen                            
in de springklasse D-L 
 
Beiden waren eerder al Limburgs Kampioen met de verenigingskampioenschappen                    
in Horst in het team van St Jan Merselo. In dit team gaan ze in Ermelo rijden in de 
springklasse. 
 

 

 

 

 



 





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

Fysiotherapie

Wij zijn gespecialiseerd in:
• Manueel therapie
• Sportfysiotherapie 
• Geriatriefysiotherapie
• Oncologie
• Oedeemtherapie (lymfedrainage)
• McKenzie therapie
•  Hoofdpijnbehandeling 
 Watson Headache® 
 Approach

• Handtherapie
• Neurologie / NDT
• Parkinson
• COPD
• Kinesiotaping
• Claudicatio Intermittens   
 (etalagebenen)

Bel of mail gerust om 
een afspraak te plannen

Mgr. Hanssenstraat 20 
5807 BD Oostrum

0478 855 925
info@vita-compleet.nl
www.vita-compleet.nl

O N D E R D E E L  V A N  V I T A  C O M P L E E T



                      Activiteitenkalender   2019 
                        Kijk voor de Digitale kalender op: www.dorpsraadoostrum.nl/kalender
  

AUGUSTUS  
  
6 Kevelaer (3-dorpen) KBO
11 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
25 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
  

SEPTEMBER  
  
1 t/m 4 Meerdaagse reis (3-dorpen) KBO
9 Creamiddag & Bewegen KBO
10	 Kermisfietstocht	 KBO
11 Inloopmorgen KBO
13	 Najaarscompetitie	 TCO
14	 Fiets	&	Feestavond	 TCO
15 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
16	 Theatergroep	Zorggeluk	(3-dorpen)	 KBO
17 Kienen KBO
18 Inloopmorgen KBO
19	 Proeverij	&	Lezing	 ZijActief
21	 Uitwisseling	met	‘t	Löbke	(in	Oostrum)	 TCO
23 Creamiddag & Bewegen KBO
25 Inloopmorgen KBO
20	 Najaarscompetitie	 TCO
27	 Najaarscompetitie	 TCO
29 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
30	 Marciënne	(Breifabriek)	(3-dorpen)	 KBO
  

OKTOBER  
  
1 Dag van de Ouderen KBO
3	 Digitale	Opsporing	 ZijActief
3 Inloopmorgen KBO
4	 Najaarscompetitie	 TCO
7 Creamiddag & Bewegen KBO
8 Kienen KBO
9 Inloopmorgen KBO
10	 Herfstwandeling	 KBO
11	 Najaarscompetitie	 TCO
13 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
14 Computeren & Bewegen KBO
15	 Dagreis	Wittem	(3	dorpen)	 KBO
16 Inloopmorgen KBO
16 Kienen De Zonnebloem
18	 Najaarscompetitie	 TCO
21 Creamiddag & Bewegen KBO
22	 Leven	met	een	Psychische	Kwetsbaarheid	 ZijActief
23 Inloopmorgen KBO
25	 Najaarscompetitie	 TCO
27 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
28 Computeren & Bewegen KBO
  



NOVEMBER  
  
1	 Najaarscompetitie	(Inhaaldagen)	 TCO
2	 Uitwisseling	met	de	Gagel	(Wanssum)	 TCO
4 Creamiddag & Bewegen KBO
5	 Themamiddag	Diëtetiek	 KBO
6 Inloopmorgen KBO
7	 Spellenavond	 ZijActief
8	 Najaarscompetitie	(Inhaaldagen)	 TCO
10 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
11 Computeren & Bewegen KBO
12 Kienen KBO
13 Inloopmorgen KBO
14	 Algemene	Ledenvergadering	Roermond	 ZijActief
15	 Najaarscompetitie	(Inhaaldagen)	 TCO
16	 Herfsttoernooi	 TCO
18 Creamiddag & Bewegen KBO
19	 Pilates	 ZijActief
20 Inloopmorgen KBO
24 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
25 Computeren & Bewegen KBO
27 Inloopmorgen KBO
  

DECEMBER  
  
2 Creamiddag & Bewegen KBO
3	 Pepernotenavond	 ZijActief
4 Inloopmorgen KBO
8 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
9 Computeren & Bewegen KBO
10 Kienen KBO
11 Kerstviering De Zonnebloem
16 Creamiddag & Bewegen KBO
18 Kerstviering KBO
18 Inloopmorgen KBO
19	 Kerstavond	 ZijActief
21	 Dinnershow	SMT	goes	Classic	 SMT
22 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum

Afgelopen zaterdag 10/8 ben ik in de  Witte Vrouwenstraat                                  
een paar sleutels verloren. 

Het zijn 2 sleutels aan een ring (o.a. ’n voordeursleutel,                                               

 en ’n fietsensleutel met een munt voor een winkelkarretje. 

Wil de vinder deze graag afgeven op de Wittevrouwenstraat nr 10. 

Bij voorbaat dank. 

 

  



“ 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



 

 

 

 

 

 


