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Met deze week:

- Geef de pen door

- Het vrouwenklooster in Oostrum

- Een nieuwe ‘Ons Oostrum’

En 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  14 Nov 09.00 - 12.00

                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

   9 nov. 19.30u. Repe� � e ensembles 

   11 nov. 17.00u. Leerlingen slagwerk volgens schema

    19.00u. Repe� � e Hit-it

   20.00u. Repe� � e slagwerkgroep

 Agenda

   14 nov. Inzamelen oud papier

   28 nov. Inzamelen oud papier
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Zondag 8 nov. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)   

 Geert Camps en Nel Camps-van Vegchel, 

 Til Broeren-Reintjes en Martien Broeren,

 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 

 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.

Dinsdag 10 nov. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor) 

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   

Beste inwoners van Oostrum, 
 

U komt in de komende periode weer een aantal berichten in dit blad                                   

tegen van het decembercomité. 

Wat is het decembercomité eigenlijk, wie zijn wij en wat doen wij? 

 

Wie? 
Anne Arts, Dorien Nagy, Elke Euwes, Floor Zwets, Inge Künen, Susanne Jeucken, en Jules Kreutz. 

 

Wat? 
Wij verzorgen dat de intocht van de Sint op een leuke manier verloopt en mogen meehelpen om het een mooi 

feest te laten worden. Tevens verzorgen wij de collecte en verzorgen de berichten in OW. Daarnaast proberen 

we er voor te zorgen dat de mensen die door ziekte de kerst niet thuis kunnen vieren, een attentie ontvangen. 

 

Wel zo fijn om te weten wie wat doet! 

Heeft u vragen of opmerkingen, spreek een van ons aan! Daar zijn we heel blij mee! 

 

We zijn vanaf nu ook te volgen via facebook, via “decembercomité Oostrum!”. 
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Lampionnenoptocht op 

woensdag 11 november a.s. in de kerk 
 
Hallo kinderen, 

 

Hebben jullie zin om op woensdag              

11 november mee te doen met een 

lampionnenoptocht in onze kerk en 

wel om 18.00 uur.  
 

Wij verwelkomen Sint Maarten met 

een lied en hij vertelt ons het verhaal 

van de arme bedelaar die hij 

ontmoette. 
 

Jullie trekken door de kerk met je 

eigen lampionnetje en worden 

begeleid door Liedy.  
 

Wie verlegen zit om een lampionnetje 

kan zich melden bij Liedy. 

 

 

Pastoor zingt een Sint Maartenslied en zegent het brood.  

 

Geef je op bij Liedy Janssen: Stuur een appje of bel gewoon: ☎☎ 06 - 36 16 01 16. 

 

 

Wij leven de regels van het RIVM na.  
 

 

Namens het gezinsvieringscomité:  

Liedy Janssen en Pastoor Clemens  
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In deze rubriek laten we korte nieuwsberichten van de afgelopen weken de revue passeren.

Het Werkhuis zet dorpsplein in bloei
Op woensdag 28 oktober zetten de Dorpsraad 
Oostrum, KBO en het Werkhuis symbolisch een 
handtekening onder verdere samenwerking. In 
opdracht van de Dorpsraad gaan de KBO en Het 
Werkhuis samen de negen bloembakken op het 
dorpsplein van Oostrum onderhouden, en zo zorgen 
voor een fleurige uitstraling van het plein.

In het kader van verbinding tussen de Rooyse Wissel 
en Oostrum werkt de Dorpsraad al jaren samen met 
Het Werkhuis. “Daar zijn we heel tevreden over. 
Vandaar dat we het Werkhuis vorig jaar gepolst 
hebben of er interesse was om onze samenwerking 
uit te breiden,” aldus Jan-Willem Bruijsten, voorzitter 
van de dorpsraad.

“Samen met de KBO gaan we de bloembakken voorzien 
van kleurige geraniums en ’s winters van viooltjes. Ook 
worden de bakken door ons netjes bijgehouden,” zegt 
Gert Bouwes, senior medewerker van Het Werkhuis. “We 
zijn trots om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid 
en de uitstraling van Oostrum. We hebben de taken met 
de KBO verdeeld en gaan er samen iets moois van 
maken.”

Het Werkhuis is onderdeel van de Rooyse Wissel. Hier 
kunnen mensen, die door omstandigheden extra 
begeleiding nodig hebben, terecht om de draad weer op 
te pakken. Op twee locaties in Oostrum biedt Het 
Werkhuis passende begeleiding om cliënten stapsgewijs 
hun rol te laten vinden in de samenleving. Dit kan via een 
laagdrempelige dagbesteding of via werkervaring die de kansen op een betaalde baan vergroot.

Compleet digitaal archief Oostrum’s Weekblad
Het Oostrum’s Weekblad was al digitaal te vinden op Rooynet (peelenmaas.rooynet.nl/periodicals/ONB). 
Vanaf het eerste nummer in 1972 tot en met 2010 waren alle nummers er ingescand.

Nu zijn de nummers van de afgelopen tien jaar ook beschikbaar, via de website van de Dorpsraad. Sraar 
Smedts, Rolf Künen en Roel Arts hebben hun digitale zolder afgezocht en de oorspronkelijke PDF’s 
aangeleverd, waardoor er ook in gezocht kan worden. Vanaf nu worden nieuwe nummers vier weken na 
publicatie toegevoegd aan het archief (dorpsraadoostrum.nl/oostrums-weekblad/ow-archief).

Wist u al dat abonnees het OW! ook digitaal kunnen ontvangen? Vul dit formulier in: eepurl.com/73Tmr.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

  www.dorpsraadoostrum.nl | info@dorpsraadoostrum.nl | 06-20966576 | Ghunenbeek 23, 5807 CE Oostrum   
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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.nlClaudicatio Intermittens   

Bel of mail gerust om 

een afspraak te plannen

Mgr. Hanssenstraat 20 

5807 BD Oostrum

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
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Hallo lieve schatten in Oostrum,

Het zijn spannende tijden, maar gelukkig gaat het toch ook dit 
jaar weer lukken om naar Nederland te komen. Op zaterdag 14
november kom ik eindelijk weer aan! Maar waar? Ik zou gewoon 
naar de tv kijken, dan kun je het ook allemaal goed zien!

Kom ik dan wel naar Oostrum?                            
Ja, maar toch ook weer niet….?                           
In ieder geval anders!

Ik zal even duidelijk zijn. Er zal dit jaar helaas geen intocht zijn. 
Dat kan en mag helaas niet, maar ik kom vooral via internet
naar jullie toe!

Dat is wel een beetje nieuw voor mij en ik ben dan ook 
benieuwd hoe dit allemaal zal gaan. Maar de pieten weten 

zeker dat het allemaal gaat lukken!

Gelukkig komen er ook dit jaar weer, twee brievenbussen op school te staan. Het blijft 
natuurlijk wel tof als jullie zeker dit jaar weer een mooie tekening, een vraag, 
knutselwerkje of iets anders moois, in de brievenbus 
willen stoppen. Ook dit jaar zal ik antwoord proberen 
te geven op een aantal van jullie vragen. 

Ga maar snel aan de slag om iets moois te maken voor 
mij of om een leuke vraag te bedenken! 

Hopelijk zien we jullie binnenkort allemaal op de 
digitale snelweg oftewel op facebook! Het decembercomité komt namelijk met een 
eigen facebookpagina. Te vinden onder; “decembercomité Oostrum!”.                                        
Ga maar eens kijken!

Houd de komende tijd goed je brievenbus in de gaten en zeker ook de facebookpagina!

Groetjes en tot snel!!!
Sinterklaas en de pieten
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DDiitt  jjaaaarr  ddooeenn  wwee  hheett  

aannddeerrss!!  

Het samenzijn op het plein kan helaas dit jaar niet doorgaan. We willen jullie daarom vragen om een 

leuke versiering met een lampion of andere lampjes voor je raam of in de tuin te hangen.                          

Op deze manier hopen we Oostrum toch een beetje extra gezellig en sfeervol te maken. 

Laat je lichtje 

schijnen  

iinn  ddee  wweeeekk  vvaann  99  ttoott  1155  nnoovveemmbbeerr  ((wweeeekk  4466))..    
Maak een foto van je versiering en stuur die naar Sintmaartenoostrum@gmail.com.                                    

Vermeld daarbij je naam en adres. Het leukst versierde huis krijgt een prijsje!!! 

 

 

 

 

 

 

Vind je het leuk om rond te lopen en de leuk versierde huizen te bekijken?                                                                  

Hieronder vind je een kaart waarop je aan kunt kruisen hoeveel je er gevonden hebt 

SINT MAARTEN  

VIERING OOSTRUM 
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iinn  ddee  wweeeekk  vvaann  99  ttoott  1155  nnoovveemmbbeerr  ((wweeeekk  4466))..    
        

 

 

 

 

 

          

Hoeveel versierde huizen heb jij gevonden 

 

Naam: …………………………………………………….. Adres: …………………………………………………………….. 

We zien jullie volgend jaar weer 

op het dorpsplein! 

Het Sint Maarten Comité 

Inge Künen, Liesbet Stam, Mieke Hudales en Jacqueline Janssen  
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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    

 
CCoorroonnaa eenn CCaarrnnaavvaall 22002200--22002211

Oostrum, Oktober 2020

Beste Karklingels en Karklingelinnekes,

Het is Oktober, langzaamaan begint het weer te kriebelen en is het, onder normale 

omstandigheden, de tijd dat de neuzen in Oostrum weer richting een nieuw 

Carnavalsseizoen gaan staan. Helaas kunnen we er niet omheen dat we nog altijd leven met 

alle beperkingen die het Corona-virus ons al lange tijd oplegt. En hoe graag we het ook 

anders zouden willen zien, dit heeft ook gevolgen voor Carnaval 2020-2021 in Oostrum.

Als bestuur hebben we het besluit hierover zo lang mogelijk uitgesteld om af te wachten wat 

het virus zou gaan doen. Met de kennis van nu kunnen we helaas niet anders dan 

concluderen dat een programma organiseren, zoals we dit in Oostrum gewend zijn, komend 

seizoen niet verantwoord zou zijn. Dit is een moeilijk besluit geweest. We houden allemaal 

van de mooie Oostrumse Carnaval, maar als bestuur zijn we van mening dat dit nooit ten 

koste mag gaan van de gezondheid van ons allemaal.

Dit besluit betekent dat wij voor de komende Carnaval geen Prinselijk Kwartet en Jeugdtrio

uit zullen roepen, ook zal er geen Orde van Verdiensten uitgereikt gaan worden. Het 

reguliere Carnavalsprogramma vóór en tijdens de Carnaval zal geen doorgang vinden. 

Helaas geldt dit ook voor onze Zittingsavonden in November. De voorbereidingen hiervoor 

waren al in volle gang en de inschrijving was geopend. Helaas zijn we hier ingehaald door de 

actualiteit. De verscherpte maatregelen maken het voor de Commissie Zitting niet mogelijk 

een zitting te brengen zoals ze die voor jullie voor ogen hadden. Mocht de mogelijkheid zich 

voordoen dan willen we deze alsnog voor jullie organiseren begin 2021. 

Achter de schermen zijn we bezig om te bekijken hoe we tijdens de Carnavalsdagen toch op 

een mooie manier, binnen de mogelijkheden, invulling kunnen geven aan Carnaval 2021. 

Wanneer hier meer duidelijk over is zullen we dit kenbaar maken. Dit alles is natuurlijk 

afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. het Corona-virus.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via e-mail: bestuur@karklingels.nl

Let een beetje op elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Bestuur CV de Karklingels Oostrum
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Oproep Rendiz Eigenaar Vivian Kersten:  
Limburgse ondernemers en organisaties,                           
creëer juist nu waarde voor mens en samenleving!  
 

Panningen, 29 oktober 2020 - Rendiz uit Panningen – actief in zorg, horeca en flexibele leefruimtes – roept 
ondernemend en institutioneel Limburg op om elkaar juist nu actiever op te zoeken. “Deze tijd vraagt om 
creativiteit en verbinding, die ontstaat uit contact over sectoren heen en dat is er veel te weinig,”                       
aldus Rendiz Directeur Vivian Kersten. 
 
“Het is een tijd waarin we elkaar moeten vinden om nieuw perspectief te scheppen. Veel ideeën, concepten en 
partnerships ontstaan uit toevallige ontmoetingen die vaak ontstaan tijdens een congres, ondernemersprijs of 
netwerkborrel. En die zijn er nu niet. Daardoor gaat ontzettend veel waarde verloren. Waarde in de zin van het zien, 
ontwikkelen en benutten van potentieel dat je opeens tegenkomt. Ik roep organisaties en bedrijven dan ook op af een 
toe een uur niks te plannen, een toffe organisatie in de buurt op te zoeken en de telefoon te pakken. Eens kijken wat er 
gebeurt.”  
 
Er kan veel als bedrijven elkaar blijven opzoeken 
Want ook nu kunnen ondernemers samen waarde voor de samenleving creëren volgens Kersten. “Kijk bijvoorbeeld naar 
medewerkers die een thuiswerktoeslag krijgen. Wat als ze die uitgekeerd krijgen in een tegoedbon voor een 
afhaalmaaltijd? Dan heeft de horeca er ook wat aan. En wat als supermarkten die wellicht wat extra’s verdienen dit jaar, 
een deel van die winst gebruiken om lekkere maaltijden voor zorgmedewerkers toegankelijk te maken?” Vanuit 
diezelfde creativiteit en samenwerking ziet Vivian ook mogelijkheden voor de mensen die als dagbesteding werken op 
de horecalocaties van Rendiz. “We zijn in gesprek met zorgorganisaties en ook met productiebedrijven waar 
assemblagewerkzaamheden te doen zijn. Maar wat zou het bijvoorbeeld mooi zijn als onze mensen model kunnen staan 
met kleding van een mooie kledingzaak en dat we die beelden delen via onze social media kanalen.                                           
Mensen een waardevolle dag, die kledingzaak waardevolle promotie. En natuurlijk zijn we ook blij met organisaties die 
onze mensen helpen via het afnemen van kerstpakketten of afhaalmaaltijden bij onze horecalocaties. Ik wil maar zeggen 
dat er veel kan als we elkaar opzoeken. Uiteindelijk leidt dat tot waarde voor mens en samenleving, daarvan ben ik 
overtuigd.” 
 

 
In contact over waardevol ondernemen 
 
Vivian is dan ook op zoek naar partners. Partners die deze mensen tijdelijk 
kunnen helpen om vertrouwen en geluk te laten groeien. Maar ook partners 
die samen waarde voor de samenleving willen creëren. “Onze missie is het 
zien, benutten en ontwikkelen van potentieel, van mensen en materialen. 
Die missie dag in, dag uit waarmaken is nu moeilijker dan voorheen.                       
Maar het lukt als we elkaar blijven opzoeken, uitnodigen en uitdagen.                        
Ik ben daarvoor in ieder geval altijd bereikbaar!”  
 
Organisaties en bedrijven die in gesprek willen met Rendiz over waardevolle 
ideeën voor deze tijd, kunnen contact opnemen met Vivian Kersten via 
v.kersten@rendiz.nl. Dat kan ook met ideeën voor een invulling van de 
dagbesteding van mensen die normaal gesproken werkzaam zijn in de                      
zes horecalocaties van Rendiz. 
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STICHTING HISTORISCHE KRING OOSTRUM 

EN SPRALAND 

 

 

                       Het vrouwenklooster Bethlehem 
 

Op Allerzielen1470 zijn de paters van het latere klooster Bethlehem verhuisd naar een 

klooster in Straelen. Het Oostrumse klooster staat leeg. 

 

In 1474 komen er zusters Augustinessen vanuit Well naar het leegstaande klooster. 

 

Het jaar daarop wordt er goedkeuring gegeven aan deze vestiging van de zusters door de in 

Venray zeer bekende pastoor Gijsbert van der Gaet. Het klooster en de Oostrumse 

Mariakapel behoren tot de parochie van Venray. 

 

Bovengenoemde pastoor Van der Gaet is zojuist in 1462 begonnen aan de bouw van de 

nieuwe Gotische Petrus Bandenkerk in Venray.  

 

Hij staat de zusters van alles toe, maar zorgt er wel voor dat de nodige gelden aan de 

pastoor toekomen. Inkomsten uit Oostrum zijn immers heel noodzakelijk om de onkosten 

van de bouw van de nieuwe kerk te kunnen bekostigen. 

Het interieur van het klooster Bethlehem is, zoals een klooster betaamt, heel pover. Er zijn 

geen stoelen of tafels. Er zijn alleen banken en schragen. Er is slechts een lemen vloer zonder 

plavuizen. 

 

Het leven van de zusters is zeer eenvoudig. Van hen wordt verwacht dat zij slechts eenmaal 

per maand hun voeten wassen. In bad mogen zij alleen maar gaan als de medecijn meester 

dat nodig oordeelt.  

 

De hoofdharen behoren elke twee maanden gewassen te worden. Geen zuster mocht het 

hayr langer op haer hooft dragen als drij ofte vier maenden. Tijdens het scheiren met een 

scheermes moet er silentium, strikt zwijgen, zijn. 

 

Ter wille van hun gezondheid laten de zusters zich vier maal per jaar aderlaten.  

Bij aderlating laat men via een kleine snede een “teveel” aan bloed weglopen. Lange tijd 
hebben de mensen gedacht dat aderlaten heel goed was. 
 
Veel tijd besteden de zusters aan het koorgebed. Voor hun levensonderhoud houden zij zich 

bezig met handenarbeid, spinnen en landbouw. 
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                       Het vrouwenklooster Bethlehem 
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Bij aderlating laat men via een kleine snede een “teveel” aan bloed weglopen. Lange tijd 
hebben de mensen gedacht dat aderlaten heel goed was. 
 

 

 

 

Extra inkomsten kunnen er verkregen worden door het huisvesten van pensiongasten, zowel 

mannelijke, als vrouwelijke. Twee belangrijke gasten zijn verwant aan de bezitters van het 

kasteel Geijsteren, Philip Ambrosius  Schellardt van Obbendorp, proost te Aken, en gravin 

Isabella Schellardt van Obbendorp. 

 

Dit deel van Opper Gelre is t/m 1713 bestuurd door de Spaanse koning en daarna door de 

koning van Pruisen. Vijf jaar na de Franse revolutie, 1794,  wordt het veroverd door de 

Franse revolutionairen. 

 

De Franse heersers kijken in al hun gebieden hebberig naar de rijke kerkelijke bezittingen. Zo 

onteigenen de nieuwe heersers in 1802 het klooster Bethlehem. De zusters raken zo hun 

woonverblijf, maar ook alle daarbij behorende overige inkomensbronnen, zoals landerijen 

en uitstaande leningen, kwijt. De zusters krijgen een uitkering van de staat. 

 

De zusters hebben nog een tijdje geprobeerd het klooster terug te pachten, zonder succes. 

In 1808 vertrekken de zusters naar Geijsteren. 

 

In 1806 heeft Baron De Cocq van Haeften, woonachtig op kasteel Blitterswijck, het kasteel 

op een veiling gekocht. 

Volgens de verhalen heeft hij het gebouw toen grotendeels laten afbreken en de stenen 

gebruikt voor het verbouwen van het kasteel van Blitterswijck. Slechts het klokje van het 

klooster is nog over. Het hangt in de protestantse kerk van Blitterswijck. 
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Hoi allemaal ik ben Kamila Gorzelewska 

 

Ik ben 11 jaar oud en zit op de Meulebeek in Oostrum in groep 8. 

Ik zelf woon ook in Oostrum. 

Ik woon met mijn ouders, mijn broertje, mijn hond en mezelf. 

Mijn hobby’s zijn: tekenen, dansen, knutselen, gamen en   

buiten spelen. Ik zit op dansles bij Janssen dansen en sporten.  

Ik speel vaak met mijn vriendinnen of blijf alleen thuis en 

zit tv te kijken. 

Op school heb ik een leuke meester. 

laatst hebben we introductiedagen gehad, we gingen naar het bos  

en daar hebben we allerlei spelletjes gedaan. 

We gingen optreden voor elkaar en hadden toen veel lol. 

 

Ik geef de pen door aan:  Amy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TE HUUR 
 

Vrijstaande woning                 

met garage 

3 slaapkamers en zolder 

 

Tuin op het zuiden 
 

Aanvaarding  
 

per 1 december 2020 

 

Gelegen aan de Hatendonkstraat 3 
 

Te Oostrum 

 

Inlichtingen: 

 

☎☎  06 - 53355983 
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OOPPLLOOSSSSIINNGG  PPUUZZZZEELL  
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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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