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Deze uitgave van het Oostrum’s Weekblad wordt huis aan huis in Oostrum aangeboden.  
 

Wij wensen u allen alvast 
fijne feestdagen 

en een heel gelukkig 2015! 
 
 
Vorig jaar hebben wij bij wijze van proef het Oostrum's Weekblad aan een 20-tal mensen ook 
digitaal verstrekt. De reacties waren over het algemeen erg positief.  
Wij hebben daarom besloten dat u naast de papierenversie nu ook het Oostrum's 
Weekblad digitaal kunt ontvangen. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. 
U kunt zich hiervoor aanmelden via http://eepurl.com/73Tmr o.v.v. uw naam en 
adresgegevens. 
 
Heeft u als inwoner van Oostrum nog geen abonnement op dit weekblad en mocht u na het 
lezen van deze uitgave belangstelling hebben om deze Oostrumse informatie te blijven 
ontvangen, dan kunt u zich, voor € 12,50 per jaar, abonneren middels de machtiging elders 
in dit blad. Wilt u het blad ook digitaal ontvangen dan kunt u zich tevens aanmelden via 
bovenstaande link. 
 
Deze machtiging kunt u inleveren op van Broekhuizenstraat 21.  
 
Heeft u hierover nog vragen dan kunt u contact opnemen met dhr. R. Kuenen, via 
financieel@dorpsraadoostrum.nl of tel. 06-14653208. 
 
Meer informatie over de dorpsraad vindt u op onze website www.oostrum.dorpenvenray.nl. 
 
 
Dorpsraad Oostrum 



27 dec. 09.00u. Inzamelen oud papier
29 dec. * Geen repetitie jeugdorkest 

20.00u. Repetitie orkest
31 dec. * Geen repetities 

Agenda

10 jan. Inzamelen oud papier
12 jan. Kijkrepetitie voor iedereen bij het orkest   
 (19.30u.)
24 jan. Inzamelen oud papier

Fijne Feestdagen en een 
heel goed 2015!!!!

ZATERDAG 27 December 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

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

Zondag 21 december startte Aukje Poels met haar  
paard Elan op een dressuurwedstrijd in Venlo.
De combinatie behaalde een 1e prijs in de klasse L1           
met 209 punten.



R.K. PAROCHIE O.L. VROUW GEBOORTE OOSTRUM 
 
                       
 

 
 Kerstavond 24 dec.            19.30 uur: Kerstnachtmis (Pater A. Jansen!) (Gemengd Koor!) 

   (vóór de nachtmis van ±19.10-19.30 uur: kerstliederen     
   gezongen door het Gemengd Koor en het Volk)   
 
   voor de parochie Oostrum en voor de vrede,   

                          overleden ouders Linders-Hendriks, Nellie Linders-Arts,                                                 
     Tonnie Linders, Teng Arts en Thildus van Heel,    
     overleden ouders Jan Derks en Grada Derks-Ewals.   
   
 Eerste Kerstdag 25 dec.     9.30 uur: Kersthoogmis (Pater Visbeek!) (Gemengd Koor)  

   overleden ouders Bovee-Bartels en Chrétien,  
   Wim Pouwels.   
 

 Tweede Kerstdag 26 dec.   géén heilige mis!     
 

  Zondag 28 dec.  9.30 uur: Hoogmis (Pater A. Jansen!) (orgelspel)   
     Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  

  familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.      
 

      Nieuwjaarsdag 1 jan. 2015: géén heilige mis!   
 

  Zondag 4 jan. 2015  9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor)    
   voor de parochie Oostrum en voor de vrede,  
   Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
   familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.       
 

Het telefoonnummer van de pastorie, Mgr. Hanssenstraat 20, is 851146.  
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.  584031.    
 
BESTE  PAROCHIANEN,   
 
Hierbij wil het Kerkbestuur van Oostrum U allen, en in het bijzonder alle trouwe vrijwilligers  
van onze parochie, van harte bedanken voor uw medewerking, steun, inzet en hulp in het  
afgelopen jaar.      
Hopelijk kan het Kerkbestuur in 2015 ook weer rekenen op uw goede medewerking.    
Het Kerkbestuur wenst U allen een  

 
ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR !!!    

      
                                 Namens het Kerkbestuur van Oostrum, Jos de Beer                     



 
 
 
 

JANUARI 
 

4 Nieuwjaarsreceptie SVO 
3 Liedjesavond CV De Karklingels 
10 Prinsebal (D'n Oesterham) CV De Karklingels 
17 Jeugdprinsebal (BIT) CV De Karklingels 
31 Klingelbal (D'n Oesterham) CV De Karklingels 
 

FEBRUARI 
 

5 Carnavalsavond KBO 
7 Verkoop Carnavalskrant CV De Karklingels 
8 Wagenoverdracht met receptie Prins (D'n Oesterham) CV De Karklingels 
11 Ziekenbezoek CV De Karklingels 
13 Schoolcarnaval CV De Karklingels 
14-17 Carnaval CV De Karklingels 
 

MAART 
 

21 Lenteconcert (D'n Oesterham) AZKompeneej 
 
 

Vrijwilligers gezocht voor de nieuwe Sensoor. 
Telehulpverlening Limburg fuseert 1 januari met andere Sensoordiensten in den lande tot één landelijke Sensoor. De 
nieuwe organisatie gaat hulp op afstand bieden aan het hele land, via telefoon, email en chat. De nieuwe organisatie 
kan alleen gerealiseerd worden met de hulp en inzet van veel vrijwilligers. 

Telehulpverlening Limburg            Telehulpverlening Limburg verzorgde bijna 50 jaar de hulp op afstand in de provincie 
Limburg. Eerst alleen via de telefoon maar in 1999 was Telehulpverlening Limburg de eerste hulpverlener via chat en 
mail. Begeleid en ondersteund door een kleine staf van beroepskrachten hebben vele vrijwilligers  in die 50 jaar  
honderdduizenden gesprekken gevoerd over de meest uiteenlopende onderwerpen. In de loop van de tijd zijn er 
natuurlijk verschuivingen in problematiek te zien. Eenzaamheid was en blijft echter het onderwerp waarover het meest 
gebeld wordt. Via chat en email worden vooral psychische problemen besproken. Telehulpverlening werd financieel 
ondersteund door de Provincie Limburg. 

WMO   Vanaf 1 januari 2015 is Hulp op Afstand een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Om hier in 
tegemoet te komen hebben de verschillende Sensoor-organisaties in Nederland de handen ineen geslagen. Vanaf 1 
januari is er een landelijke stichting Sensoor. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft de Hulp op Afstand bij 
deze stichting ingekocht. 

Veranderingen   De overgang van een provinciale stichting naar een landelijke organisatie brengt natuurlijk een 
aantal veranderingen met zich mee. Omdat er minder stafkrachten beschikbaar zijn zal de begeleiding en training dan 
nog efficiënter georganiseerd moeten worden. Vrijwilligers kunnen hier op allerlei manieren bij betrokken worden. Wat 
blijft is het luisterend oor en oog op afstand. En om dat 24 uur per dag te garanderen zoekt Sensoor vrijwilligers. 
Mensen die bereid en in staat zijn om naar anderen te luisteren en echte aandacht te geven. Mensen die het avontuur 
dat Sensoor heet willen meebeleven. Mensen die per vier weken vier telefoondiensten willen verzorgen, waarvan een 
nachtdienst. 

Vrijwilligers  In het voorjaar wordt er in Limburg een basistraining voor nieuwe vrijwilligers gegeven. 
Geïnteresseerden kunnen nu al informatie vragen. Dat kan via mail ( venlo@sensoor.nl) of via telefoon: 077-3514057. 
Op de website www.sensoor.nl staat meer te lezen. 

 



Orde van Verdiensten voor Maria van den Boogaard. 
 
Tijdens de Liedjesavond van CV de Karklingels zal de jaarlijkse Orde van Verdiensten 
worden uitgereikt aan Maria van den Boogaard.  
 
Maria verdient deze onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor de Oostrumse gemeenschap 
en ook daarbuiten. Zo is Maria o.a. 17 jaar actief geweest voor de Oostrumse dorpsraad, zat ze in 
het bestuur van het huidige  Zij-actief en is ze nog altijd bestuurlijk actief voor de Zonnebloem. 
 
Voor de volledige staat van dienst van Maria en om haar met deze mooie onderscheiding te 
feliciteren nodigen wij U graag uit voor de uitreiking van de Orde van Verdiensten. De uitreiking 
zal plaatsvinden op zaterdag 3 januari om 21.33 uur in gemeenschapshuis d’n Oesterham. 
 
Graag tot ziens! 
 
Bestuur CV de Karklingels. 
 
 

Jubileum Kerstwandeling St. Willibrordusgilde Geijsteren
Staat op uw lijstje met goede voornemens voor 2015 ‘meer bewegen’? Dat treft, want daar kunt u dan binnenkort 
al mee beginnen. Op tweede kerstdag organiseert het Koninklijk Sint Willibrordusgilde in Geijsteren weer een 
wandeling door het prachtige landgoed. Deze traditionele kerstwandeling, die inmiddels 50 jaar plaatsvindt, is 
voor velen een welkome onderbreking van de feestdagen en een mooie gelegenheid om een frisse neus te halen 
in een schitterende omgeving.

Jaarlijks nemen meer dan 500 wandelaars, individueel of in groepen, en zelfs complete families deel aan de 
tocht.         Er zijn twee afstanden om af te leggen: een korte van ca. 5 km en een langere van ca. 10 km. Natuurlijk 
is er onderweg gelegenheid om iets te drinken en te eten. Bij de Rosmolen, gelegen op een idyllische plek in het 
bos, schenken de gildebroeders koffie en warme chocolademelk. Voor de allerkleinsten is er ranja beschikbaar. 
Er worden ook pannenkoeken gebakken. De rosmolen is tijdens de wandeling i.v.m. Arbo-wetgeving helaas 
niet opengesteld voor publiek. Wel is het mogelijk om het indrukwekkende waterrad en het binnenwerk te 
bezichtigen.

Een extra activiteit bij de rosmolen is de demonstratie schapendrijven die door de Geijsterse schaapsherder                 
Mathijs Cuijpers gegeven wordt. Samen met zijn twee bordercollies laat hij zien wat er allemaal bij komt kijken 
om een aantal schapen keurig bij elkaar te laten lopen om ze bijvoorbeeld van de ene weide naar de andere te 
brengen of, in de zomerdag, te kunnen scheren. De communicatie tussen herder en honden, die via minuscule 
gebaren en zachte fluitsignalen verloopt,  levert een verbluffende show op. 

Begin- en eindpunt van de wandeling is Zaal de Kei, Nieuwlandsestraat 1 (5862 AG) in het hart van Geijsteren.                   
Tussen 11.00 en 14.00 uur kunt u van daaruit starten, deelname kost € 2,50 (16 jaar en ouder) of € 2,- (11 tot 16 
jaar.) Deelnemers jonger dan 11 jaar mogen gratis meedoen. In ruil  hiervoor krijgt u een routebeschrijving van de 
wandeling en een aantal vragen die u onderweg kunt oplossen. Als u het vragenformulier na afloop inlevert maakt 
u kans op leuke prijzen. Natuurlijk bepaalt u zelf hoe lang u loopt, maar als u wilt meedingen naar de prijzen moet 
het formulier voor 16.30 uur zijn ingeleverd. 

De leden van het Koninklijk Sint Willibrordusgilde staan klaar om u op tweede kerstdag in Geijsteren te ontvangen 
en wensen u alvast heel fijne feestdagen toe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwjaarsreceptie 
 

Zondag 4 januari organiseert SV Oostrum een nieuwjaarsreceptie voor al haar leden.                                                                                                                                                                                       
Langs deze weg willen we onze leden hiervoor van harte uitnodigen.                                                                           

We verwelkomen jullie graag vanaf 11:00 uur in de sportkantine op de sparrendreef. 





 
 
 
 
 
                            

Informatiemiddag Glasweb 
 
Datum: maandag 5 januari 2015 
Aanvang: 14.00 uur 
Locatie: Den Oesterham 
 
Op bovengenoemde datum kunt u bij den Oesterham terecht voor informatie over de glasvezelaansluiting.  
 

Op de website kunt u het informatiepakket bekijken: www.glaswebvenray.nu 
 

Graag tot 5 januari! 
 

SeniorenEXPO 16 januari 
 

De bus is inmiddels vol.  
 
 

Secretariaat: Mevr. L.Tromp-Brand,  
Stationsweg 211a, 5807 AB Oostrum 
Tel.: 0478 589033 
E-mail:l.tromp-brand@home.nl 
 

                                         
 

We wensen jou - en hen die jou omringen 
Fijne kerstdagen en het allerbeste 

voor het nieuwe jaar 
geluk in grote en in kleine dingen 
maar bovenal: gelukkig met elkaar! 

 
Bestuur en Vrijwilligers Zonnebloem “Oicastrum” 

 
 
 
 

KERSTBOOMVERZAMELING!!  
 
Ook dit jaar kunt u uw kerstboom naar het Dorpsplein brengen.(zonder pot!)  
Dit kan vanaf maandag 29 december tot en met donderdag 8 januari.  
De bomen zullen door de Gemeente worden afgevoerd.  
Graag de bomen binnen de geplaatste hekken neerleggen.  
 

Dorpsraad Oostrum  

 





HISTORISCHE KRING OOSTRUM EN SPRALAND 

Op 11 en 12 oktober 2014 hebben we als historische kring in de Oostrumse kerk veel van de kunstschatten, die de 
parochie bezit, tentoongesteld. Ook andere voorwerpen die betrekking hadden op de geschiedenis van Oostrum 
hadden er een plek. Er werd een film getoond over Oostrum. De film bevat beelden van Oostrum in vroegere tijden; 
veelal opgenomen in de jaren 1950-1960. Tevens was er een brochure te koop met mooie afbeeldingen van de 
kunstschatten en een lezing over Oostrum. 

Deze tentoonstelling heeft voor ons als kring veel positieve reacties opgeleverd. 

Door verschillende mensen is gevraagd of de film over Oostrum en/of de brochure te koop is. Wij hebben besloten 
om de film op DVD te koop aan te bieden voor € 3,50. Ook de brochure is nog te koop voor een bedrag van € 2,00. 

Belangstellenden, die één of meer exemplaren van de film en/of de brochure (beperkt voorradig) wensen te ontvangen, 
dienen een bedrag van € 3,50 (film) en/of € 2,00 (brochure) of een veelvoud ervan over te maken op banknummer 
NL62RABO0101863683 t.n.v., Historische Kring Oostrum en Spraland.                                                                                          
U dient als omschrijving het aantal brochures en/of films te vermelden evenals uw naam en adres. 

Indien u de film en/of brochure liever contant wilt afrekenen, dan dient u het verschuldigde bedrag in kontanten in een 
enveloppe te bezorgen bij Joos Linskens, Valkenkampstraat 6 in Oostrum. In de enveloppe een briefje met naam en 
adres en vermelding van het aantal films en/of brochures dat u wilt ontvangen. 

Zodra wij het bedrag van u ontvangen hebben zullen wij u in januari 2015 het door u bestelde bezorgen. 

Historische kring Oostrum en Spraland 

  

 

 

 

 

Glaswebvenraytoer doet nogmaals Oostrum aan 

Op dinsdagavond 13 januari 2015 doet, in samenwerking met de dorpsraad Oostrum, de glaswebvenraytoer 
nogmaals Oostrum aan. 

U kunt vanaf 20.00 uur tot 22.00 uur terecht in de WATERMOLEN, waar u vragen kunt stellen en u verder 
kunt laten informeren over de aansluiting van glasvezel. Verder kunt u zich op deze avond in laten schrijven 
voor de glasvezelaansluiting. 

Op deze avond zijn in ieder geval aanwezig de providers Plinq en Trined en een lid van de werkgroep 
glaswebvenray. 

Graag tot ziens in de WATERMOLEN op dinsdag 13 januari. 

Namens glaswebvenray het team van oostrum@glaswebvenray.nu 

 





Tarieven 
Oostrum’s Weekblad 

 
De abonnementskosten zijn € 12,50 per jaar mits u gebruik maakt van automatische incasso van 
dit abonnementsgeld. 
Betaalt u op een andere wijze dan bedraagt het abonnement € 15,-- zijnde € 12,50 + € 2,50 
administratiekosten. 
Maakt u nog geen gebruik van automatische incasso of wilt u zich abonneren, dan kunt u het 
formulier verderop in dit blad invullen en inleveren op genoemd adres. 
 
Voor Oostrumse verenigingen/stichtingen gelden met ingang van 1 januari 2014 de volgende 
tarieven: 
  1/8 A4 € 0,50 
 ¼  A4  € 1,00 
 ½  A4  € 2,00 
 1 A4    € 4,00 
Voor de verenigingstarieven geldt echter een vrije voet van € 25,00 per half jaar. Op de 
halfjaarlijkse factuur wordt een bedrag tot € 25,00 in mindering gebracht. Verenigingen met een 
besteding tot € 25,00 hoeven dus niet te betalen voor hun publicaties, de overige verenigingen 
krijgen een korting van € 25,00. 
 
Voor niet Oostrumse verenigingen/stichtingen gelden de volgende tarieven (mits informatief en 
niet commercieel): 

1/8 A4 € 0,50 
 ¼  A4  € 1,00 
 ½  A4  € 2,00 
 1 A4    € 4,00 
Hiervoor geldt geen vrije voet. 
 
Voor advertentietarieven geldt het volgende: 
U als abonnee mag nog steeds gratis adverteren onder de volgende voorwaarden,  
uw advertentie is: 

 niet commercieel  
 niet politiek 
 niet anoniem, opgave van een advertentie kan alleen onder vermelding van uw 

naam, adres en telefoonnummer. 
 een geboorte, huwelijks- of overlijdensbericht. 

Voor advertenties die aan genoemde voorwaarden niet voldoen gelden de volgende tarieven,  
deze dienen direct bij plaatsing te worden voldaan: 

1/8 A4 € 3,50 
 ¼ A4 € 7,- 
 ½ A4 € 12,50 
 1 A4 € 25,- 
 
Heeft u hierover nog vragen dan kunt u contact opnemen met dhr. R Kuenen, via 
financieel@dorpsraadoostrum.nl of tel. 06-14653208. 
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Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor op 
vrijdag 9 januari 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.                     
De volgende keuring zal zijn op vrijdag 13 februari. 

 

 

COLUMN.

Terugblik 2014.
Eerst even wat rechtzetten, want in het Oostrums Weekblad van afgelopen week stond  een  eerder gepubliceerde 
column van  December  vorig jaar. Deze column had toevallig dezelfde kop en doordat ik verkeerd had aangeklikt 
verscheen dus  de verkeerde in het weekblad. Door toevoeging van 2014 is deze verkeerde aanklik niet meer mogelijk. 
Sorry voor de misser.

Even terug blikken op een jaar, dat alweer bijna ten einde is.

Je zou er een lang verhaal van kunnen maken, doch ik heb maar beperkte ruimte, dus het wordt kort.

Peel en Maas blikt uitvoerig terug op het politieke klimaat in Venray. Opvallend is, dat het een vrij negatief verhaal is. 
Ik zou ook wel een politieke terugblik willen geven, echter geen politiek in het Oostrums Weekblad.

Toch neem ik de vrijheid om enige reacties los te laten op het interview met wethouder Jan Loonen in  Peel en Maas 
van afgelopen week.

Een vrij negatief verhaal, zoals ik al zei.

Merkwaardig genoeg rept hij met geen enkel woord over de bomenkap in Venray, wat de gemoederen toch behoorlijk 
heeft bezig gehouden.

Net als de flop met de vierde sporthal, die in Oirlo zou komen, wat hem nog steeds behoorlijk bezighoudt. In het 
interview besteed hij daar opvallend veel aandacht aan.

De kop van het weergegeven interview zegt heel veel:

“De oppositie moet de ruimte niet misbruiken” einde citaat.

Je zou ook kunnen zeggen: “De coalitie moet de macht niet misbruiken. “

Van beide is wat te zeggen. Voor Jan is het natuurlijk extra pijnlijk, omdat hij uiteindelijk de architect is geweest van 
de huidige coalitie van de drie partijen.

Een ander punt wat ik ook via de krant vernam, was de bijna teloorgang van de kermissen op de dorpen. De kermis 
wethouder van  “Samenwerking “zag liever een grote kermis in Venray centrum.

Dorpsbewoners komen jullie maar naar Venray.

Die coup is door toedoen van de dorpsraden mislukt, dat is pas samenwerking. Zij hebben zich niet laten piepelen.

Volgend jaar dus weer met pa en ma en met opa en oma naar de kermis.

Ik krijg weer mijn lekker gebakken vis van Den Bels.

Rest mij U  allen fijne feestdagen toe te wensen en een voorspoedig en gezond 2015.

O  -  WEE.







CV DE KARKLINGELS

Liedjesaovend
2015

16:55 – 18:55 | Kienderprogramma
Trek ôw moijste vastelaovespekske an!

19:55 | ànvang Liedjesaovend

Volg òs op Facebook
CV de Karklingels
www.karklingels.nl 

21:33 UUR
UUTREIKING

ORDE VAN VERDIENSTE
MARIA VD BOOGAARD



 

 

Ballen en belletjes                                                                                                                                                                                                        
lachen en spelletjes                                                                                                                                                                                               

zingen van schaapjes en stal                                                                                                                                                                              
kaarsen en etentjes                                                                                                                                                                                            

niemand die eventjes                                                                                                                                                                                       
schelden of mopperen zal                                                                                                                                                                          

Eventjes lief voor elkaar                                                                                                                                                                                      
eventjes oorlogen klaar                                                                                                                                                                                

eventjes  ’t vredes-refrein                                                                                                                                                                             
eventjes  lief voor elkaar                                                                                                                                                                                
eventjes oorlogen klaar                                                                                                                                                                                  

eventjes niemand meer pijn                                                                                                                                                                                  
moet dat niet altijd zo zijn?                                                                                                                                                                                   

Vrede en herdertjes                                                                                                                                                                                                     
ezel en sterretjes                                                                                                                                                                                                           

kip of kalkoen op je bord                                                                                                                                                                              
engelen-leventjes                                                                                                                                                                                           

Kerstmis heel eventjes                                                                                                                                                                                           
Kerstmis dat duurt veel te kort!                                                                                                                                                                   

Eventjes lief voor elkaar                                                                                                                                                                                 
eventjes oorlogen klaar                                                                                                                                                                                                         

even ’t vredes-refrein                                                                                                                                                                                             
eventjes lief voor elkaar                                                                                                                                                                                 
eventjes oorlogen klaar                                                                                                                                                                                         

eventjes niemand meer pijn                                                                                                                                                                                  
Moet dat niet altijd zo zijn? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Redactie  

wenst u fijne  

Kerstdagen  

en ’n gezond  

en gelukkig  

2015 
 





 
 

Doorlopende machtiging                            S€PA.           

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Dorpsraad Oostrum doorlopende incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven inzake contributies of andere 
vastgestelde bedragen en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 
opdracht van Stichting Dorpsraad Oostrum. 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

Voornaam + Achternaam: …………………………………………………………………………………………. 

Naam Rekeninghouder: …………………………………………………………………………………………. 

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

Postcode:   …………………..  Woonplaats: …………………………………………….... 

E-mailadres:*   …………………………………………………………………………………………. 

Tel:     ……………………………………………..  Land:NL 

Rekeningnummer: [IBAN]: ………………..    …………………………………………………………………….. 

Bankidentificatie [BIC]:* …………………………………………………………………………………………. 

Lidnummer:** . . . . . . . .   Ext. Nr:** : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Geboortedatum:*  ……………………………........ 

Plaats en datum:     Handtekening: 

………………………………………………..        ……………………………………………………………….. 

* Niet verplicht ** In te vullen door de administratie 

Naam: Stichting Dorpsraad Oostrum 
Adres: van Broekhuizenstraat 21 
Postcode: 5807 AJ Woonplaats: Oostrum 
Land: NL  Incassant ID: NL63ZZZ410643830000 
  


