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Een nieuw jaar kun je beginnen                                                                                                                                                                              
Met je mooiste kleren aan                                                                                                                                                                                              

Dat is wel erg gezellig                                                                                                                                                                                                    
Maar je hebt er niet veel aan 

 

Een nieuw jaar kun je beginnen                                                                                                                                                                          
Met een grote zak vol goud                                                                                                                                                                               

Maar dat heeft weinig waarde                                                                                                                                                                             
Als niemand van je houdt 

 

Een nieuw jaar kun je beginnen                                                                                                                                                                         
Met een lekker glaasje wijn                                                                                                                                                                                 

Maar als dat op is, wat dan nog?                                                                                                                                                                           
Er moet iets beter zijn 

 

Een nieuw jaar kun je beginnen                                                                                                                                                                         
Met ’n heel erg mooi gedicht                                                                                                                                                                            
Maar het beste is altijd nog:                                                                                                                                                                                 
Begin met een blij gezicht! 

 

 



5 jan. 18.45u. Repetitie jeugdorkest 
20.00u. Repetitie orkest

7 jan. 16.00u. Leerlingen slagwerk
 16.00u. Start projekt Music for Life 
 19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep 

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

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

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ
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Jeu de Boule Nieuws. 
 
Vrijdag  19 december werd het jaarlijks Oostrums Indoor Kampioenschap gespeeld in de 
Boule Drome te Venray. 34 fanatieke deelnemers speelden 4 wedstrijden Geen der 
deelnemers was in staat om alle vier wedstrijden te winnen. 
De uitslagen lagen dan ook zeer dicht bijeen. 
Kampioen werd  Martin Beckers met drie gewonnen wedstrijden en 20 punten.                 

Nummer twee werd Sjaak Wilms met drie gewonnen wedstrijden en 19 punten, Derde werd Nelly Thielen met eveneens 
drie gewonnen wedstrijden en 18 punten. 
  
Heeft u interesse om weekelijks een morgen of middag met een groep dit spel te spelen dan kunt u in de maand Januari 
gratis mee spelen in de Boule Drome te Venray. Het spelmateriaal zoals de jeu de boule ballen en het butje zijn in 
voldoende mate aanwezig bij de Boule Drome. Indien woensdag middag de voorkeur heeft dan kunt u zich aanmelden 
bij Maria Wilms . e-mail sjaak.maria@versatel.nl  Heeft u een voorkeur voor vrijdag morgen dan kunt u contact 
opnemen met Mathieu Kunen . e-mail mathieu.kunen@home.nl 
  
Jeu de Boule clubs Oostrum 
 

 Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 12 januari 2015 is het Alzheimer Café Venray weer open. 
Het café is een maandelijkse informele bijeenkomst waar mensen met dementie, familieleden, 
hulpverleners en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten 
om ervaringen uit te wisselen en te leren over dementie en aanverwante thema’s. 
 

Het thema van de avond is: 
 

Het niet-pluis gevoel 
Gastspreker:  
dhr. Matijs van Noorloos, trajectbegeleider Hulp bij Dementie Noord-Limburg samen met een mantelzorger 
 
Het Alzheimer Café Venray vindt plaats in De Kemphaan, Kennedyplein 1 te Venray. 
Inloop is vanaf 19.00 uur en aanvang van het programma is om 19.30 uur.  
De avond wordt uiterlijk 21.30 uur afgesloten. De toegang is gratis. 
Voor meer info kunt u bellen met de avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray, Joke Halmans, tel. (0478) 583806. 
 
 

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. 
 
 





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  

 

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

 
          Nieuwjaarsdag 1 jan. 2015: géén heilige mis!   

 
  Zondag 4 jan. 2015  9.30 uur: Hoogmis (Pater A. Jansen!) (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,     
 
Aan het begin van het nieuwe jaar 2015 wil het Kerkbestuur van Oostrum U allen,                                         
en in het bijzonder alle trouwe en behulpzame vrijwilligers van onze parochie,                                 
nogmaals van harte bedanken voor uw medewerking, steun, inzet en hulp                                                    
in het afgelopen jaar.    
 
Uit dankbaarheid en als blijk van waardering bieden wij dan ook graag  
alle parochievrijwilligers een welverdiende “vrijwilligersfeestavond” aan                                                               
op vrijdag 6 maart 2015 in de Bowling te Oostrum!!!  
Hopelijk kan het Kerkbestuur in 2015 weer rekenen op uw goede medewerking.    
 
Het Kerkbestuur wenst U allen 

 
EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR !!!    

        
            Namens het Kerkbestuur van Oostrum, Jos de Beer                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 





Ik kies voor glasvezel, u ook?! 
Om een geheel dekkend glasvezelnetwerk binnen de gemeente Venray te 
realiseren zijn er voldoende mensen nodig die overstappen op glasvezel.     
De werkgroep GlaswebVenray werkt samen met een enthousiast 
GlaswebVenray-team hard om het minimale percentage van 30% binnen de 
bebouwde kom en 50% buiten de bebouwde kom binnen te halen.                    
Het harde werken wordt beloond, dat is een feit! 

Veulen behaalde vorige week het percentage van 30% binnen de bebouwde 
kom. Maar ook andere dorpen gaan hard richting dit percentage. De wijken 
timmeren mee aan de weg. Het inwonersaantal is daar vele malen hoger.  
Om het te behalen percentage te bereiken ligt de lat in de wijken dan ook net 
iets hoger. Maar niet te min gaan ook de wijken als een speer.                         
Stel je voor dat Veulen, Vredepeel en Smakt straks glasvezel hebben, en de 
wijken niet….  
(Theo Mulders uit Veulen: ‘Ja, ik kies voor glasvezel, u ook?’ (Foto: Lotte Steeghs) 

‘Waarom stap ik over op glasvezel, ik heb het nu ook goed’. Een gestelde regel die wij vaak horen. Velen hebben het nu 
ook nog goed. Doe het niet alleen voor nu, maar kijk ook naar de toekomst. Naar de toekomst van jezelf, de kinderen en 
kleinkinderen. Wanneer wij nu geen glasvezelaansluiting krijgen, komt het er de eerste jaren niet en zullen wij qua 
leefbaarheid en economie achterlopen. Een commerciële partij zal alleen kernen aansluiten met minimaal 1200 
mogelijke aansluitingen. Dan wordt er in de gemeente Venray niet veel aangesloten. Er zijn geen dorpen met 1200 
aansluitingen binnen de bebouwde kom, er zijn maar een paar wijken die dit aantal behalen. Dan wordt Venray 
achtergesteld. Dat kan een bloeiend dorp als Venray niet willen!  

De teldatum voor het te behalen percentage is 15 januari 2015. Haalt GlaswebVenray de percentages 30% binnen de 
bebouwde kom en 50% buiten de bebouwde kom niet, dan komt er geen glasvezel. Elk dorp en elke wijk wordt apart 
bekeken. Behaalt de meerderheid van de dorpen en wijken het percentage wel en een aantal niet, dan is de kans reëel 
aanwezig dat het dorp / wijk dat het percentage niet behaald heeft niet aangesloten wordt. Dus wilt u dat uw dorp / 
wijk ook aangesloten wordt? Mobiliseer dan je dorps- wijkbewoners om aan te melden. Want samen kunnen we meer! 

Tien goede redenen om dit jaar nog aan te melden voor glasvezel: 

 
1. Vroeg of laat komt Glasvezel in Venray. Waarom nu niet  samen doen. 
2.  Glasvezel is een vaste verbinding in de grond.  Dit is degelijker, duurzamer en goedkoper dan een draadloze verbinding. 
3.  Glasvezel is een snellere verbinding met meer bandbreedte (capaciteit) dan de coax kabel van Ziggo en de telefoonkabel 
van KPN. 
4.  GlaswebVenray 150/150MBs is goedkoper dan het standaard Ziggo 90/9MBs  abonnement.  Een 3-in-1 abonnement bij 
GlaswebVenray kost is € 52,50 per maand (bij aanmelden voor 15 januari, de eerste zes maanden € 45). Ziggo kost € 54.95. 
5.  Als u direct meedoet zijn de aanlegkosten 0 euro. Dit is uniek. 
6. Er hoeven geen kabels vervangen te worden in huis. 
7  GlaswebVenray heeft keuze uit meerdere providers, dus meer vrijheid en gezonde concurrentie.  
8. GlaswebVenray is een Coöperatie met als doel in geheel Venray glasvezel aan te legen. GlaswebVenray verbindt Venray.  
Door mee te doen bent u solidair. 
9.  GlaswebVenray is van, door en voor Venray.  Hierdoor komen er meer lokale providers op het net dan momenteel bij Ziggo 
mogelijk is. Buiten Peel en Maas TV (kabelkrant) en omroep Venray is bij GlaswebVenray ook een kanaal voor jeugd, sport, e-
loket gemeente etc. mogelijk. 
10. Sluit u nu aan, betaal geen aanlegkosten, probeer het een jaar uit. Daarna kunt u een reëel vergelijk maken tussen wat u 
nu heeft en wat glasvezel biedt. Én u heeft de glasvezelaansluiting kosteloos binnen liggen. (later kost dit minimaal € 250) 

Grijp nu de eenmalige kans en ga voor glasvezel. Ook voor u is het Nu of …….. 
Mijn goede voornemen voor 2015 is een glasvezelnetwerk in huis, wat is u goede voornemen?                                                 
Meld u vandaag nog aan via www.glaswebvenray.nu     

 





 
 
 
 
 
                            

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 
 

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. 

 

 

 
 
 
 

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 
 
 





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. 



 
        

    Verzorgt aangifte  

Inkomstenbelasting  
       

  Advies over alle Toeslagen 
 
 
Verzekeringen voor particulieren en bedrijven 
 

Vraag naar onze voordelige pakket verzekering zonder provisie 
 

Hypotheek met de laagste aanvraag/bemiddelingskosten 
 

Laagste hypotheek rente 
 
  

info.vievermannsverzekeringen.nl 
Tel. 06-10960426 
Zevenblad 28, 5803 LZ, Venray 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 



COLUMN.

Tot slot.

Heeft  U “Hannes “ de afgelopen week in Peel en Maas gelezen?

Hij stopt per 1 januari 2015, na 10 jaar een wekelijkse column geschreven te hebben. Het koste hem steeds meer 
moeite, om origineel te blijven in zijn wekelijkse column’s.

Hij schrijft, dat hij en ik citeer:  “ tot groot verdriet van de redaktie en waarschijnlijk ook van de lezers, heeft besloten 
te stoppen”,  einde citaat.

Dat is natuurlijk ludiek bedoeld.  Het zal best wel meevallen.

Alsof de duivel ermee speelt, heb ook ik besloten om per diezelfde datum ermee te stoppen. Geen tien jaar, maar wel 
twee jaar en ca. honderd column’s

Ik heb het altijd als een eer beschouwd, om mijn kijk op het wel en wee in Oostrum, met U als lezer te delen. Ik hoop 
dat het wederkerig is geweest.

Voor al diegenen, die ik ooit met de botte bijl of met zachte handschoentjes, ludiek of  serieus, heb aangepakt, heb ik 
bij deze nog een boodschap : het  is nooit  mijn bedoeling geweest iets of iemand persoonlijk te krenken. Maar er zal 
ongetwijfeld aanleiding  zijn geweest een bepaald onderwerp aan de orde te stellen.

Ik lig er niet wakker van en ik hoop U ook niet.

Ik heb de voorzitter van de dorpsraad in kennis gesteld van mijn besluit.  Ik hoop dat zij erin slagen een opvolger of 
opvolgster  te vinden, mits er uiteraard behoefte is aan een wekelijkse column, met reakties op passerende zaken.

Ga in ieder geval zijn of haar stijl niet vergelijken met die van mij, want er was maar een  O-Wee en dat was ik.

Vanaf januari 2012 heb ik mijn visie wekelijks neergezet, met plezier en soms ook met de nodige hoofdbrekens. Ik geef 
het stokje  graag over aan iemand anders.

Vanaf nu hoef ik niet steeds weer te ontkennen, dat ik daar achter zat. Moet mij nog van het hart: Gerrit heeft het 
vanaf het begin bij het rechte eind gehad………….

Wie die “ik “is, zal de voorzitter van de dorpsraad U laten weten, in het eerst volgende Oostrums Weekblad. Hij heeft 
het laatste woord hierover.

Rest mij tot slot, U en uw familie een gezond en voorspoedig 2015 toe te wensen.

Dat was het dan……. 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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingstijden kantoren vanaf 1 januari 2015 

Rabobank Horst Venray beschikt over 3 kantoren (in Venray, Horst en Hegelsom).                   
In de kantoren  in Venray (Schouwburgplein 13) en Horst (Kerkeveld 21) kunt u terecht 
voor servicehandelingen en adviesgesprekken. In ons kantoor in Hegelsom (Spoorweg 2) 
vinden uitsluitend adviesgesprekken plaats.  Op dit moment gelden voor de kantoren in 
Venray en Horst nog verschillende openingstijden.  

Voor de eenduidigheid worden vanaf 1 januari 2015 voor de kantoren Venray en Horst 
dezelfde openingstijden gehanteerd. De openingstijden zijn dan als volgt:  

maandag van 11.00 – 17.00 uur 

en 

dinsdag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. 

Voor adviesgesprekken zijn afspraken in de avonduren mogelijk.                                                                              
U dient hiervoor telefonisch een afspraak te maken.                                                                                        
Dat kan via telefoonnummer 077 389 84 00.  

 

 

 

 

 

 

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 

 





 

 

 

 

Bent u de 55 gepasseerd en nog geen lid van de KBO?  
 

Lees dan verder: 

 

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 ledenmagazine Nestor 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 € 17.50 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 het secretariaat. (zie briefhoofd) 



 
 
 
 
 
 

 
 

AANMELDINGSFORMULIER 
Lidmaatschap KBO t.b.v. Ledenadministratie 
 
Persoons/adres/overige gegevens 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
 

HOOFDBEWONER MEDEBEWONER 

NAAM 
 

  

VOORLETTER(S) 
 

  

TUSSENVOEGSEL 
 

  

STRAAT 
 

  

HUISNUMMER 
 

  

POSTCODE 
 

  

WOONPLAATS 
 

  

TELEFOONNUMMER 
 

  

E-MAIL ADRES 
 

  

GESLACHT M/V 
 

  

GEBOORTEDATUM 
 

  

NAAM VERZORGINGSHUIS 
 

  

KAMERNUMMER 
 

  

NAAM AFDELING 
 

OOSTRUM IDEM 

 
 
 
MET INGANG VAN: …………………………………. 
 
 
HANDTEKENING”  …………………………………. 
 





 
 

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 
  


