
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

47e JAARGANG - WK - 48 - 25 NOVEMBER 2019

  

 

 
 
 
 
UITNODIGING: THEMA-AVOND HERINRICHTING DORPSPLEIN 

WANNEER:  DINSDAG 10 DECEMBER 
LOCATIE:  D’N OESTERHAM 
AANVANG:  20.00 UUR 
 

Graag nodigen wij u allemaal uit om mee te denken over de mogelijke herinrichting van het Dorpsplein.                   
Het plein zoals het er nu ligt is toe aan wat verfraaing en zou ook deels een andere inrichting danwel 
bestemming kunnen krijgen.  

Wij staan open voor alle suggesties en betrekken u graag in een creatieveavond die we in de vorm van 
een workshop gieten. We zullen een korte instructie geven over wat we verwachten van de werkgroepen 
en aan welke eisen het nieuwe plan moet voldoen.  

Daarna gaan we met elkaar creatief aan de slag en kunnen we op grote prints van het plein aangeven wat 
we mooi vinden en hoe uw ideale invulling van het plein eruit zou kunnen zien. In de zaal lopen wat 
mensen rond met “groene vingers” die graag advies geven.  

Bij deze nodigen wij u ook uit om thuis wat voorwerk te doen. Wellicht dat u op internet al wat 
voorbeelden kunt opzoeken qua inspiratie. Of enkele pleinen die u bezocht heeft en waarvan u denkt dat 
deze ook in Oostrum zouden kunnen passen qua indeling. Denk ook aan bepaalde planten/bomen welke 
u graag zou zien op het plein. Indien deze uitgeprint worden kunnen we hierdoor een soort van 
moodboard creeëren.  
 

Nogmaals: wij luisteren graag naar u en nemen de wensen van u als inwoner graag mee in het nieuwe 
plan. Het plan zal daarna verder in detail uitgewerkt gaan worden en bij de Gemeente voorgedragen  
gaan worden.  

Let op! Er is concreet nog geen budget vanuit de Gemeente maar we willen wel alvast een eerste stap 
zetten om het balletje aan het rollen te krijgen.  
 

 



 
 

 

 

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  30 November 09.00 - 12.00 
            (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

        INZAMELEN OUD PAPIER

                     LOCATIE: PARKEERPLAATS

                     ‘t ALLEMANSCAFÉ

    2019 - ROOSTER - 2019
    Gezellig Zondagmiddag
  

8 December 
22 December 

30 nov. 09.00u. Inzamelen oud papier

2 dec. 20.00u. Repetitie orkest

4 dec. 19.00u. Repetitie Hit-it

4 dec. 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

14 dec. Inzamelen oud papier

21 dec. SMT Spicy Classics

28 dec. Inzamelen oud papier



Zondag 1 dec. Eerste Zondag van de Advent: 9.30 uur: Hoogmis  
                     (Pastoor) (Herenkoor)   

 voor eenheid, vrijheid en vrede in de wereld,
 uit dankbaarheid voor 75 jaar Bevrijding van Oostrum, 
 voor alle Oostrumse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog,
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 

Dinsdag 3 dec. 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.            
  

Bakkerij Verdeuzeldonk Wanssum namens alle gasten                 
en vrijwilligers van Zonnebloem Oicastrum bedankt                    

voor het sponseren van de heerlijke oliebollen! 

 

 

 

 

 

 

 

 Rijbewijskeuringen in De Kemphaan                                           

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan,                  
kan daarvoor op maandag 2 december terecht bij stichting De Kemphaan aan het 
Kennedyplein 1 te Venray. Vooraf moet wel even een afspraak worden gemaakt via                 
☎ 0478-586706. De kosten bedragen € 30. Chauffeurs met rijbewijs C/D/E betalen € 55. 
De volgende keuring zal zijn op maandag 6 januari 2020. 

 

 





 

 

Indien u zich opgeeft voor deze activiteit, geeft u toestemming voor het maken van foto’s die uitsluitend                  
gebruikt worden voor plaatsing op de website van KBO-Oostrum.                                                                                             

Heeft u hiertegen bezwaar dan gelieve dit gelijktijdig bij opgave te vermelden 

 

Crea en bewegen       
Maandag 16 december  
 
13.30 uur – 14.00 uur: meer bewegen op muziek  voor ouderen o.l.v. Netty Jeuken 
 
14.15 uur – ±16.15 uur: crea 

o.l.v. Maria en Toos maken we een mooie kerstversiering, die binnen of buiten opgehangen kan worden. 

                              

   De kosten voor deze middag zijn € 2,00 te voldoen bij binnenkomst bij Els Hermsen. 

Opgave vóór 6 december bij Els Hermsen 

 via mail: elshermsen@gmail.com of 06 38417711 

 

 

 

 
         

KIENEN  10  DECEMBER 14.00u.          

       

 

 

 

 

 

Alweer de laatste keer in 2019,  tot dan!  



 



  
 
 

KERSTVIERING  Leden KBO  
 
 
 

Op woensdag 18 december 2019 nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze jaarlijkse, sfeervolle 
Kerstviering. De H. Mis onder muzikale begeleiding van Music4Life begint om 11.00 uur.                                          
Daarna gaan we naar D’n Oesterham. 
 
Rond 12.30 uur wordt u een lunch aangeboden. Kosten € 5,-- per persoon. 
 (Alle consumpties- uitgezonderd koffie en thee - zijn voor eigen rekening, 
waarvoor u bij binnenkomst muntjes kunt kopen uit de automaat). 
 

Na de lunch (rond 14.00 uur) zal een viertal dames: “Theetantes op de koffie” 
met ons teruggaan in de tijd. Door middel van zang, mimiek, aanraking en 
interactie proberen zij met ons contact te maken. Het belooft een gezellig 
optreden te worden.   

                                                                   
De traditionele kerstkoek zal ook dit jaar niet ontbreken.                                            
 
We sluiten rond 16.30 uur af. Het uitspreken van een kerstgedachte is inmiddels traditie geworden..  
 
Het wordt ongetwijfeld weer een mooie afsluiting van ons verenigingsjaar waarbij u zeker niet met een 
hongergevoel naar huis zult gaan. 
 
In verband met de organisatie van het geheel is het noodzakelijk dat u zich uiterlijk 11 december aanmeldt            
bij Gerry Daniels door inlevering van onderstaand strookje:  
adres: Randenrade 41 te Oostrum (tel. 585287)  
              
                                                                        
Mocht u zich hebben aangemeld voor de kerstviering en onverhoopt toch verhinderd zijn,                                               
dan verzoeken wij u vriendelijk om u af te melden bij Gerry Daniels of een van de andere bestuursleden            
om te voorkomen dat wij te veel lunchkosten betalen. 
 

 
                                                                                                                  

Kerstviering 2019 
                                                                                                                                   
Naam: ………………………………………………………….  
 
Aantal personen ………………..          en  € ………..     bijgesloten (€ 5,--per persoon) 



www.utgot.nl 
 

Ut GÖT  en Zwarte piet 
 

                  
 

Joekskapel Ut GÖT zal weer samen met zwarte pieten door Oostrum trekken en 
wel op Dinsdag 3 december. 

 

                             
 

Dit jaar zal Joekskapel Ut GÖT op een aantal vaste plaatsen muziek maken waarbij de 
zwarte pieten lekkernij voor de kleintjes zullen hebben. 

Op iedere plaats zal ca. 15 minuten muziek gemaakt worden. 
 

Om 18.00 uur zullen we starten op De Horik nabij het 
speeltuintje.  

 
Omstreeks 18.20 uur zullen we op de Kloosterstraat 

sinterklaas liedjes ten gehoren brengen. 
 

Vanaf hier trekken we verder en zullen om ongeveer 18.40 
uur onze muzikale noten laten horen op de Jofferspas. 

 
Samen met de zwarte pieten trekken we dan door naar de 
van Broekhuizenstraat - Geijsterseweg waar we rond 

19.05 uur zullen spelen. 
 

Van daaruit lopen we verder over de van 
Broekhuizenstraat, waar we ter hoogte van het 

speeltuintje rond 19.20 uur zullen spelen. 
 

Samen met de zwarte pieten trekken we dan door naar de 
Oostertienweg, waar we rond 19.40 uur zullen spelen. 

 
Het laatste optreden van Ut GÖT en de zwarte pieten zal 
plaatsvinden om omstreeks 20.00 uur op het Dorpsplein. 



 

 
 
 

December 
 
Maand van gezelligheid, lichtjes, Kerstmis en oliebollen 
Maar ook van pepernoten, cadeautjes en Sinterklaas 
 

Daarom organiseren wij de 
 

PEPERNOTENAVOND 
 

Het programma van deze avond is als een surprise, je weet van tevoren niet wat er in zit…… 
 

Dus kom op dinsdag 3 december 2019 om 20.00 uur naar D’n Oesterham voor een verrassende                                        
en gezellige avond. 
 

BESTUUR ZIJACTIEF OOSTRUM 

 

 

 
 

Lezing natuur en tuinen van Zuid Engeland 
 

 

IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 2 december een lezing over natuur en tuinen van Zuid- Engeland,               
ter informatie en als voorbereiding op een natuur- en cultuurreis onder leiding van Olaf op den Kamp.                                                  
De lezing start om 20:00 uur in zaal de Kemphaan, Kennedyplein 1 in Venray en wordt verzorgd                                                     
door Olaf op den Kamp. Deelname is gratis. 

 
Het bestuur van het IVN is van plan om 
van 8 tot 13 juni 2020 een natuur– en 
cultuurreis naar Zuid-Engeland te 
organiseren, in samenwerking met                  
Olaf op den Kamp.  
Als voorbereiding op deze reis geeft               
Op den Kamp een presentatie waar u 
kennismaakt met alle bijzonderheden die 
we gaan bezoeken.                                                            
Hij laat de witte rotsen van Dover zien, 
waarop diverse soorten orchideeën en 
andere kalkplanten groeien.                                     
Er wordt een beeld geschetst van 
Cuckmere Valley, gelegen in de South-
Downs, waar kalkgraslanden, 
zoutvegetaties en de krijtrotsen van de 
Seven Sisters staan. In Dungeness en Rye 
Harbour leven diverse soorten meeuwen, 
sterns en andere watervogels.  

De stad Canterbury en de kathedraal zal ook worden opgenomen in het programma. Daarnaast bekijken we tuinen en 
parken, zoals Wakehurst Place, een uitgestrekte tuin met bijzondere bomen en struiken en Sheffield Park, een tuin met 
diverse meren met enorme Mammoetbomen eromheen. 
Het belooft een interessante avond te worden over een veelbelovende reis. Wellicht raakt u geïnspireerd en wilt u deze 
reis mee beleven. Olaf op den Kamp zal de gehele reis als excursieleider op treden. 
  
 



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

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 “SMT Spicy Classic” SMT
22 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum

 

  Eerste schetsen                          
Oostverbinding Venray klaar  
 
 
De gemeente Venray wil, parallel aan de oostkant van de A73, een nieuwe verbindingsweg aanleggen 
tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg. Bij het plan hoort ook een opwaardering van de 
Stationsweg tussen de rotonde Oostsingel en de nieuwe verbindingsweg. Dit hele pakket van maatregelen 
valt onder de noemer project Oostverbinding. De eerste schetsen hiervoor zijn nu klaar.  
 
Na het besluit van de gemeenteraad is een adviesbureau aan de slag gegaan met het ontwerp. Hiervoor is een 
programma van eisen opgesteld, met de kaders en uitgangspunten ten aanzien van verkeersveiligheid, 
doorstroming en beheer. Voorbeelden zijn het aanleggen van zoveel mogelijk vrijliggende fietspaden om de 
fietsers maximaal te faciliteren. En het aanleggen van vier rotondes op de kruispunten met de Kruidenlaan, 
Klaproos, Stationsweg en Henri Dunantstraat voor een betere verkeersveiligheid. In het kader van het 
bevorderen van de doorstroming willen we onder andere zo min mogelijk particuliere inritten direct op de 
hoofdrijbaan aansluiten. Dat krijgt vorm door het realiseren van parallelwegen op grote delen.  
 
Keukentafelgesprekken  
 
Na de eerste versie van het schetsontwerp zijn met enkele eigenaren van percelen aan het tracé keukentafelgesprekken 
gehouden, om de gevolgen voor hen te bespreken. Op sommige punten is namelijk grondaankoop nodig om het 
ontwerp te realiseren. . Deze gesprekken zijn constructief en in goede dialoog verlopen. De bewoners / eigenaren 
toonden begrip voor de plannen, maar gaven tegelijkertijd ook kritische kanttekeningen mee. Dit heeft geleid tot 
nadere verfijning van het schetsontwerp. Onderzoeken naar milieueffecten zoals geluid en fijnstof zijn inmiddels 
opgestart en de resultaten daarvan worden in de loop van 2020 verwacht.  
 
Inloopavond  
 
Eind november wordt een inloopavond georganiseerd voor aanwonenden en stakeholders zoals wijk- en dorpsraden, 
om hen de gelegenheid te geven het schetsontwerp te bekijken en vragen te stellen. Dit kan leiden tot verdere 
verfijning of bijstelling van het ontwerp, wat vervolgens wordt uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp.  
 

Geïnteresseerden kunnen via https://www.venray.nl/project-Oostverbinding de tekeningen downloaden en bekijken. 
Het stellen van vragen of doorgeven van tips kan via een e-mail naar gemeente@venray.nl of telefonisch door contact 
op te nemen met de projectleider van de gemeente, dhr. R. Hoeijmakers, via 0478-523 333. 

 



         Bent u de 50 gepasseerd en 
nog geen lid van de KBO ???   

 

 

Er zijn veel goede redenen om lid te worden van de KBO: 

 

Wij pleiten o.a. voor: 

 Een goede en betaalbare gezondheidszorg 
 Uw inkomen, behoud van de AOW, de hoogte daarvan en uw pensioen 
 Voldoende, betaalbare, veilige en voor ouderen geschikte woningen 
 Een goed geregeld, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer 

 

Service o.a.: 

 Informatie en verwijzing 
 Ouderenadvisering 
 Rijbewijskeuring vanaf 75 jaar voor € 30.00 
 Belastingservice 

 

Activiteiten: 

 Er zijn allerlei activiteiten voor leden. Men kan deelnemen aan cursussen, informatiebijeenkomsten  
of aan één van de vele activiteiten op sociaal of recreatief gebied. 

 

Extra voordeeltjes: 

 Het KBO/PCO ledenmagazine en het regioblad De Schakel (10 keer per jaar) 
 Interessante kortingen (via de ledenpas) op o.a. (zorg)verzekeringen, rijbewijskeuring,  

diverse evenementen en beurzen 
 

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat 

De contributie bedraagt € 22,50 ( 2020)  per persoon per jaar.  

Wilt u ook lid worden en gebruik maken van alle voordelen die hieraan verbonden zijn?                         

Vul dan het formulier in en bezorg dit bij de Ledenadministratie. (Randenrade 41) Oostrum.  



Formulier inleveren: 
              Randenrade 41 5807 BL OOSTRUM 

          
                                                                                            
      

Aanmeldingformulier  
                Lidmaatschap KBO   t.b.v. 

                                                                   ledenadministratie 
                                                                      
Persoons- / adres- / overige gegevens: 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u zich op als lid van KBO-PCOB en gaat u ermee akkoord dat uw gegevens 
worden verwerkt in onze ledenadministratie. KBO-PCOB gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hoe wij dit doen 
kunt u nalezen in ons privacy protocol; 
http://www.kbo-pcob.nl/privacyprotocol  
 
 
 
Omschrijving Hoofdbewoner Medebewoner 

 
Naam  

 
 

Roepnaam 
 

  

Voorletter(s)  . 
 

Tussenvoegsel   
 

Straat   
 

Huisnummer   
 

Postcode   
 

Woonplaats   
 

Telefoonnumer   
 

e-mail adres   
 

Geslacht m/v   
 

Geboortedatum   
 

Naam afdeling Oostrum Oostrum 
 

Met ingang van 
 

  

Handtekening  
 

 

 



SVO   VOETBAL 
 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 23 november 2019    
ST Meterik/America JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1G 0-3  
Olympia'18 JO15-1G S.V. Oostrum JO15-1 1-2  
S.V. Oostrum JO15-2G Reuver JO15-3 0-11  
S.V. Oostrum JO13-1G Vitesse'08 JO13-2 8-0  
Vitesse'08 JO13-3 S.V. Oostrum JO13-2 0-0  
S.V. Oostrum JO11-1 ST SVEB/Sporting S.T. JO11-1G 0-6  
Merselo JO11-1G S.V. Oostrum JO11-2G 16-3  
S.V. Oostrum JO11-3G RKSVN JO11-3 2-2  
FCV-Venlo JO10-2 S.V. Oostrum JO10-1 4-4  
Wittenhorst JO10-4 S.V. Oostrum JO10-3G 0-1  
Leunen JO9-1 S.V. Oostrum JO9-1 3-3  
S.V. Oostrum JO9-2G Wittenhorst JO9-3 0-8 Speler van de week Bas Meijerink 
Leunen JO8-2 S.V. Oostrum JO8-1 4-4  
Wittenhorst JO8-3 S.V. Oostrum JO8-2G 4-11  
S.V. Oostrum JO7-1G/JO7-2G SVOC'01 JO7-1/JO7-2 16-2  
    

Programma    
 
zaterdag 30 november 2019    
FCV-Venlo JO19-2 S.V. Oostrum JO19-1 14:30  
S.V. Oostrum JO17-1G SV Venray JO17-3 14:30  
S.V. Oostrum JO15-1 Ysselsteyn JO15-1G 13:30  
Wittenhorst JO15-4 S.V. Oostrum JO15-2G 13:00  
Heijen JO13-1 S.V. Oostrum JO13-1G 12:00  
S.V. Oostrum JO13-2 JVC Cuijk JO13-3 10:00  
JVC Cuijk JO11-2 S.V. Oostrum JO11-1 10:00  
Deurne JO11-3 S.V. Oostrum JO11-2G 10:00  
VV Kessel JO11-2G S.V. Oostrum JO11-3G 09:00  
S.V. Oostrum JO10-1 Wittenhorst JO10-2 09:00  
Merselo JO10-1 S.V. Oostrum JO10-2G 10:45  
S.V. Oostrum JO10-3G Wittenhorst JO10-3 09:00  
S.V. Oostrum JO9-1 SV Venray JO9-3 11:00  
ZSV JO9-2G S.V. Oostrum JO9-2G 09:15  
S.V. Oostrum JO8-1 Olympia'18 JO8-2 11:00  
S.V. Oostrum JO8-2G FCV-Venlo JO8-4 11:00  
S.V. Oostrum JO7-1G/JO7-2G ST Sporting S.T./SVEB JO7-3 10:00  
    
 
 
 
 
 
 
 
 



                      Activiteitenkalender   2020  
                      Kijk voor de Digitale kalender op: www.dorpsraadoostrum.nl/kalender  
 
   

JANUARI    
    
5	 Liedjesmiddag	(D’n	Oesterham)	 	 De	Karklingels	  
11	 Prinsebal	(D’n	Oesterham)	 	 De	Karklingels	  
19	 Jeugdprinsebal	(D’n	Oesterham)	 	 De	Karklingels	  
25	 Klingelbal	(D’n	Oesterham)	 	 De	Karklingels	  
    

FEBRUARI    
    
1	 Snerttoernooi	 	 TCO	  
1	 Jeugdzitting	(D’n	Oesterham)	 	 De	Karkingels	  
5 Film 75 jaar Bevrijding  DeZonnebloem  
14	 Receptie	Jeugdprins	(BIT)	 	 De	Karkingels	  
15 Krantverkoop  De Karkingels  
16	 Receptie	Prins	(D’n	Oesterham)	 	 De	Karkingels	  
22/25 Carnaval  De Karkingels  
    

MAART    
    
6 Jaarvergadering  TCO  
11 Muziekmiddag  De Zonnebloem  
14 Lente toernooi  TCO  

Senioren    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 23 november 2019    
S.V. Oostrum Vet. Liessel Vet. 1-3  
zondag 24 november 2019    
Meterik 1 S.V. Oostrum 1 1-2  
VCH 2 S.V. Oostrum 2 4-2  
S.V. Oostrum 3 FCV-Venlo 5 5-5  
S.V. Oostrum 4 Hegelsom 3 4-2  
    

Programma    
 
zaterdag 30 november 2019    
Melderso Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
zondag 1 december 2019    
S.V. Oostrum 1 Montagnards 1 14:30 Pupil van de week Jelle Arens 
S.V. Oostrum 2 Leunen 2 12:30  
Meterik 3 S.V. Oostrum 3 10:30  
Volharding 7 S.V. Oostrum 4 12:00  
S.V. Oostrum VR1 ST Sporting ST/SVEB VR2 11:30  
 
 
 



“ 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



www.utgot.nl 
 

 

 
 
NAAM:    LEEFTIJD:    STRAAT: 
 
 

JONGEN/MEISJE 
 
Lever deze tekening in tijdens het rond trekken van Joekskapel Ut GÖT met zwarte 
pieten op 3 december en maak kans op een leuke prijs. 


