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Oostrum, 26 februari 2015 
 
 
 
 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum. 
 
Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 10 maart 2015 in D’n Oesterham 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Namens de dorpsraad 
B.M.M. Künen, voorzitter 
 
 

Agenda: 
 

01 Opening door de voorzitter 
 
02 Vaststelling van de agenda 

 
03 Presentatie FPC de Rooyse Wissel 

 
04 Notulen vergadering 9 september 2014 

 
05 Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken 

 
06 Financieel jaarverslag 

 
07 Stand van zaken: 

- voornemen arbeidsmigranten Paschalis 
- via Venray/N270(Wanssum/Deurne)  
- eventuele woningbouw Oostrum 
- kermis 
 

08 DOP 
 

09 Rondvraag 
 

 
 

 



ZATERDAG  7 Maart 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

                      

Zondag 8 maart  11.00 uur: Hoogmis (orgelspel)      

  Leo en Frank Martens,  
	 	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,	
familie	Vennekens-Verschuren	en	wederzijdse	familie.						

 12.15 uur: Doop van Duuk van der Zwaan 

N.B.: Als blijk van dank en waardering worden alle 
vrijwilligers van onze parochie Oostrum  
uitgenodigd deel te nemen aan de welverdiende 
vrijwilligersfeestavond op

         vrijdag 6 maart 2015 in de Bowling te Oostrum. 

Aanvang van de feestavond: 19.30 uur!

Het telefoonnummer van pastoor J. Boon, Lovinckplein 8, 
5813 CC Ysselsteyn, is 545055.
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.                                                                 



WERK HEBBEN…

is	niets,	maar	werk	houden.	Dat	is	tegenwoordig	de	grootste	zorg	voor	velen.	Ik	denk	dat	niemand	zo	stom	zou	zijn	
om	zijn	werk	op	het	spel	te	zetten	en	het	risico	loopt	op	straat	te	komen	staan.	Tegenwoordig	moeten	velen	alle	zei-
len	bijzetten	om	het	werk	dat	ze	hebben	te	behouden.	Deze	gedachte	kwam	bij	mij	boven	toen	men	aan	het	Lovinck-
plein	bezig	was	om	een	nieuwe	waterleiding	te	leggen.	Bestrating	opbreken,	sleuf	graven,	weer	dichtgooien	en	weer	
bestraten.	Op	zich	allemaal	heel	logisch,	maar	als	je	in	het	achterhoofd	hebt	dat	alles	weer	op	de	schop	moet	voor	de	
aanleg	van	glasvezel	en	de	nieuwe	bestrating,	dan	kun	je	je	afvragen,	waarom	dan	niet	alles	in	één	keer.	Soms	kan	het	
niet	anders,	maar	soms	kan	er	efficiënter	gewerkt	worden,	wetend	dat	alles	ook	nog	eens	een	hele	duit	kost.	En	over	
kosten	gesproken,	heel	wat	mensen	hebben	moeten	meemaken	wat	de	aanhoudende	griepaanval	hun	leven	kost.	Bij	
menigeen	is	een	hevig	aanval	gedaan	door	de	epidemie.	En	hier	wordt	juist	alles	aan	gedaan	om	het	zo	snel	mogelijk	
kwijt	te	raken.	Tegenwoordig	lijkt	het	geloof	ook	wel	een	‘griepaanval’	te	zijn.	Men	wil	er	graag	zo	snel	mogelijk	van	
af.	De	eerste	symptomen	die	met	het	doopsel,	communie	en	misschien	ook	nog	wel	met	het	vormsel,	de	kop	op-
steken,	proberen	velen	zo	snel	mogelijk	te	onderdrukken.	Eerlijk	gezegd	is	het	ook	zo	dat	er	van	buiten	af	behoorlijk	
wat	aanvallen	gedaan	worden	op	ons	gelovig	leven.	Geloof	hebben	is	nog	niets,	maar	het	behouden,	dat	is	een	hele	
kunst.	Maar	hoe	snel	slaan	we	niet	een	zijweg	in	en	dwalen	af,	zo	in	de	trand	van:	ja	anderen,	die	doen	het	toch	ook?	
Of:	zo	erg	is	het	toch	niet?	Het	kan	vaak	onschuldig	lijken,	maar	het	kwaad	is	dan	al	geschied.	Geloven	vraagt	van	ons	
dat	wij	andere	mensen	worden,	dat	wij	ons	leven	steeds	weer	vernieuwen	door	te	kijken	wat	er	door	onze	hemelse	
Vader	van	mij	gevraagd	wordt.	Vandaag	de	dag	een	hele	kunst,	het	vraagt	moed	en	doorzettingsvermogen.	Misschien	
dat	we	in	ons	achterhoofd	kunnen	meenemen	dat	het	kan	helpen	om	hiervoor	met	elkaar	samen	te	werken.	We	kun-
nen	immers	ook	van	elkaar	leren	en	dan	hoeft	niet	ieder	voor	zich	te	ploeteren	en	voorkomen	we	dat	ieder	van	ons	
steeds	aan	hetzelfde	karwei	moet	beginnen.

            pastoor J. Boon 

7	mrt.	 09.00u.	Inzamelen	oud	papier
7	mrt.			10.00u.	Inzamelen	spullen	rommelmarkt
8	mrt.				11.00u.	Rommelmarkt
9	mrt.	 18.45u.	Repetitie	jeugdorkest
												 20.00u.	Repetitie	orkest
11	mrt.	15.00u.	Music	for	Life	

16.00u.	Leerlingen	slagwerk
											 19.00u.	Repetitie	Hit-it
										 20.00u.	Repetitie	slagwerkgroep	

Agenda
14/15	mrt.	Solisten-	en	ensembletreffen	in	Venray
21	mrt.	Inzamelen	oud	papier

POTGRONDACTIE HARMONIE

Was	u	afgelopen	zaterdag	niet	thuis	en	wilt	u	tocht	nog	potgrond	?	
Dat	kan.	Er	is	nog	een	zeer	beperkte	voorraad.	Dus	wees	er	snel	bij.
Laat	het	even	weten	op	tel:	586286		(graag	bericht	inspreken)	of	of	mail	naar	j_schuurmans@hotmail.com.		
Zaterdag 7 maart wordt de potgrond dan afgeleverd.





 

(concept) Notulen openbare vergadering, 
 Dorpsraad Oostrum d.d. 9 september 2014 
 
 
1. Opening door de voorzitter 
 
2. Vaststelling agenda 
 
Punt 7 enquete huisvesting arbeidsmigranten Paschalis zal uitgebreider worden behandeld. 
Verdere aanvullingen met DRO overleg (9A) en kermis Oostrum (9B). 
 
3. Notulen openbare vergadering d.d. 11 februari 2014 
 
Deze worden vastgesteld zonder opmerkingen. 
 
4. Ingekomen en uitgaande stukken en mededelingen 
 
- Ador terrein/de hork wordt 3x per jaar gemaaid door gemeente. 
- vervangen speeltoestel speelterrein broekhuizenstraat door slechte staat. 
- grasvelden Gevlecht en Horik voortaan gemaaid. Dit door aanhoudende klachten 
  van burgers over de schapen. 
- Mededelingen van gemeente over supermarkten in Venray. Voor Oostrum geldt dat 
  de gemeente toestemming wil verlenen aan een afhaalpunt op de Hulst 2. 
 
5. Gewijzigde verdeling vergaderingen dorpsraad 
 
Vanwege een tekort aan interne vergaderingen waardoor bepaalde zaken te lang blijven liggen, worden de 
vergaderingen per jaar anders verdeeld. Wij gaan naar 6 interne, 2 openbare en 2 thema. 
 
6. Voortgang activiteiten openbare ruimte 
 
- werkgroep herinrichting stationsweg: Doordat men het idee heeft voor een verbindingsweg tussen de Henri 
Dunantstraat en de Stationsweg worden voor het deel Stationsweg en Kruidenlaan voorlopig geen 
maatregelen uitgevoerd. 
Men is op dit moment bezig met het uitwerken van met de werkgroep besproken punten tussen de Oostsingel 
en de kruidenlaan en tussen de A73 en de Mgr. Hanssenstraat. Het betreft hier de maatregelingen die niet 
veranderd hoeven worden/niet ter discussie staan('no-regret' maatregelen). In de huidige planning gaat men 
uit van aanbesteding van het werk eind 2014 en start de uitvoering begin 2015. 
 
- werkgroep Via Venray/N270 (Wanssum/Deurne): Scenario's zijn begin september gepresenteerd aan de 
klankbord groepen. Twee scenario's kwamen hier het best uit en dat zijn het bereikbaarheid en doorstroming 
scenario,. Hiervan is geprobeerd het beste te combineren in een optimalisatie variant. De optimalisatie variant 
bestaat uit 2x1 met dubbele ononderbroken asmarkering met tussenruimte, landbouwverkeer toestaan met 
passeerhavens, vrijliggende fietspaden vanaf Wanssum tot rotonde. Fietsbrug of tunnel bij de rotonde. 
Rotonde Oostrum tot Blakt: geluidswerende maatregelen waar nodig, fiets verbinding rotonde naar NS 
station, verbinding Henri Dunantstraat met Stationsweg. Rotonde Blakt vervangen door een verkeerslicht met 
tovergroen, brug verbreden over de A73 voor extra rijstrook. Landbouwverkeer niet toestaan van rotonde 
Oostrum tot intratuin. Alternatieve route via het zuiden van de N270. Oktober 2014 neemt de stuurgroep een 
beslissing welk scenario verder wordt uitgewerkt in een ontwerp. Het kan zijn dat in de ontwerpfase nog het 
eea verandert. Stuurgroep bestaat uit gemeente en provincie.  
 



7. Enquete huisvesting arbeidsmigranten Paschalis: 
 
146 personen hebben deelgenomen aan enquete. Uitslag hiervan is 66% tegen, 26 % geen bezwaar en 8% 
geen mening. 
 

Bij de commissievergadering waren 6 van de 8 politieke partijen voor plaatsing van arbeidsmigranten in 
Paschalis. 
 

Bart Camps (actiegroep nu is het genoeg) wil gezamenlijk met de dorpsraad 1 geluid laten horen vanuit 
Oostrum. Maarten en Paul gaan in gesprek met actiegroep. 
 

8. Voortgang glasvezel gemeente Venray: 
 

Contactpersoon voor glasweb Venray wordt Rene, Leo is op laatste bijeenkomst geweest. Glasweb Venray wil 
klanten gaan winnen via de dorpen. Er komt een cursus voor het benaderen van klanten. Per nieuwe klant 
10,-- voor vereniging die wervers beschilbaar stelt. 
 

9A DRO overleg: 
 

Maarten vindt DRO overleg weinig meerwaarde hebben. Aantal keren kan minder en het is vaak zoeken naar 
de onderwerpen. Te weinig gezamelijke onderwerpen. 
Voorstel om dit formeel op de agenda te krijgen bij DRO overleg. 
 

9B Kermis: 
 

Nieuwe aanbesteding kermis in 2015. 
 

10. Rondvraag 
 

Lizette: Vraag of tarieven oostrumse weekblad is opgepakt. Rene gaat verenigingen laten betalen volgens 
nieuwe opzet. 
 

Henk Vermeulen: Onderhoud groen in samenwerking met dorpsraad. Voorstel om afspraak te plannen tussen 
KBO, Judith Janssen en dorpsraad (Leo). 
 

Toon van Soest: Signaal naar wonen Venray over probleemgezinnen in Gildestraat. Hier kan de dorpsraad op 
dit moment niets aan veranderen. 
 

Sraar Smedts: Klachten dat er veel mensen geen OW krijgen. Rene zal dit oppakken met periodiek. 
 

Ben Ruhl: Ben neemt afscheid als voorzitter van de dorpsraad. Reden de ophef over plaatsing 
arbeidsmigranten op Paschalis.  
 

11. sluiting 
 

 
 
 

Uitslagen: 
 

Oostrum D1 – VIOS (O) D1   2 - 9 
Oostrum C1 – De Merels C2   2 - 17 
Oxalis B1 – Oostrum B1    6 - 9 
DES (V) 1 – Oostrum 1    6 - 2 
Programma: 
 

Zondag 8 maart 
 

Oostrum 1 – Oxalis 2    18.00  De Wetteling Venray     
 
 



Netwerkcoach PR artikel Wendy 
 
Hoi Venray, 
 
Graag deel ik mijn verhaal met jullie.  
 
Ik ben als vrijwillige netwerkcoach werkzaam bij Synthese. Via andere projecten waar vrijwilligers ingezet worden 
binnen Synthese ben ik hierbij uitgekomen. Wat een geweldig initiatief! Mijn drijfveer om dit vrijwilligerswerk te doen 
komt vanuit mijn eigen levenservaring. 
 
In 2004 heb ik de diagnose progressieve reumatoïde artritis gekregen. Mijn toekomstperspectief was niet heel 
rooskleurig. Ik was op dat moment een jonge moeder (27) met een dochter van 3 jaar. Ik had een baan en een sociaal 
leven. Inderdaad, ik schrijf HAD.  
Op het moment dat je als jongere thuis komt te zitten, of dit nu door een lichamelijk ziekte, een psychische reden of 
door ontslag gebeurt, het heeft een giga impact op je sociale leven. Juist ook als jongere kun je je dan heel eenzaam en 
alleen voelen. Je voelt je misschien zelfs mislukt. Al je vrienden en kennissen die je hebt, werken. Hebben geen tijd 
overdag. Hebben sowieso steeds minder tijd voor jou. Door inkomensverlies word het lastiger om deel te nemen aan de 
sociale maatschappij. Gelukkig kwam ik op het juiste moment de juiste mensen tegen. Deze mensen hebben ervoor 
gezorgd dat ik in het leven bleef staan. Zij zorgden ervoor dat ik met andere mensen in contact kwam waardoor ik me 
minder eenzaam voelde. Het was hard werken voor mij, op een andere manier dan in een baan. Veel bekende en 
vertrouwde zaken loslaten. In contact treden met nieuwe mensen. Die mensen die mij geholpen hebben actief te blijven 
en buiten de deur dingen te blijven doen, ben ik voor eeuwig dankbaar.  
 
Dat is de reden dat ik als netwerkcoach aan de slag ben gegaan. Ik gun andere mensen ook iemand die een tijd met ze 
meeloopt en waarmee je samen kunt kijken hoe je weer midden in het leven komt staan. Vaak is het een hele grote stap 
om toe te geven dat je ongelukkig en alleen bent en je je misschien zelfs heel eenzaam voelt.  Een luisterend oor en 
iemand die je stimuleert om iets te ondernemen/ ergens mee naar toe te gaan, kan een heel groot verschil maken voor 
jezelf in de toekomst.  
 
Schroom niet om contact met Synthese op te nemen en te vragen om een netwerkcoach. Er zijn mensen van 
verschillende leeftijden actief, met verschillende achtergronden en heel veel mooie kwaliteiten. Er zit vast iemand bij 
die met jou die klik heeft! Die graag met je mee gaat een nieuwe sociale toekomst in. 
 
Wendy  
netwerkcoach  
39 jaar. 
 
 

 

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 9 maart 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: 
Wat is dementie? 
Gastspreker:  
mw. Rose-Marie Prevoo, specialist ouderengeneeskunde van De Zorggroep 
 
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. 
 





18 maart Bedevaart Smakt 
Tezamen met Oirlo en Castenray gaan we 18 maart naar Smakt. 
 
Het programma is als volgt:    14.30 uur de H. Mis 
 
Daarna gezellig samenzijn onder het nuttigen van 2 kopjes koffie en vlaai in het Pelgrimshuis Uw bijdrage hiervoor is               
€ 2.75 per persoon; gaarne te voldoen bij opgave uiterlijk 10 maart bij Leny Tromp, Stationsweg 211a. 
Bij goed weer gaan we op de fiets; in dat geval wordt u tussen kwart over één en half twee verwacht op het Dorpsplein. 
Indien u per auto wenst te gaan , vertrekken we om 14.00 uur vanaf het Dorpsplein. 
Als u geen vervoer hebt en graag wil meerijden kunt u dit aangeven op het onderstaande strookje 
 

 
 
Smakt 18 maart 
 
Naam…………………………………………. 
 
◊ per fiets                      aantal personen…………. 
 
◊ per auto                      aantal personen…………. 
 
◊ geen vervoer              aantal personen………….. 
 
Gaarne aankruisen wat van toepassing is. 
 
Mocht u per auto gaan wilt u ons dan laten weten hoeveel personen u eventueel kunt meenemen,                                          
zodat we met minder auto’s kunnen vertrekken. De vergoeding voor de chauffeur is € 2.00 
 
Tot ziens op 18 maart. 
 
 

Glasvezel in Oostrum? 
Beste Dorpsbewoners. 

U maakt nog steeds kans om op een relatief goedkope manier in Oostrum glasvezel aangelegd te krijgen.                                  
Zoals je in de diverse bladen hebt kunnen lezen is de inschrijving hiervoor verlengt. U kunt zich ten alle tijden zelf 
inschrijven via www.glaswebvenray.nu, Of bij Compuzone computers stationsweg 126 in Oostrum. zie ook de flyer die  
een paar weken geleden huis aan huis bezorgd is. Schrijf je nu in met de nog geldende korting van € 7,50 voor de eerste 
6 maanden. De betalingen gaan pas in als de kabel er ligt en het signaal bij U op de kabel binnen komt. 

Heb je nog vragen of wilt U persoonlijk uitleg dat kan ook mail dan naar oostrum@glaswebvenray.nu                                   
Verder zijn er in de wijken in Venray nog diverse uitleg data, zie daarvoor ook www.glaswebvenray.nu   

  

 

 

 

 

 

 





Harry Maessen Wintercompetitie 2014 - 2015 
      
POULE  B     
 
Uitslag 4e wedstrijd 28-02-2015   
      
 Equipe competitie- wedstrijd-   
  punten punten saldo  
1 Hedse Boulers 2 3 6 11  
2 Piëlboulers 3 2 5 17  
3 JBC Venray 80 2 2 5 8  
4 Piëlboulers 4 1 4 -8  
5 Lönse Boulers 2 1 4 -17  
6 Oostrum 3 0 3 -11  
      
Competitiestand na 4 wedstrijden   
      
 Equipe Totaal Totaal Totaal  
  Competitie- Wedstrijd- plus/min  
  punten punten saldo  
1 Hedse Boulers 2 9 22 73  
2 JBC Venray 80 2 7 20 24  
3 Oostrum 3 6 18 18  
4 Lönse Boulers 2 6 18 -40  
5 Piëlboulers 3 5 17 -8  
6 Piëlboulers 4 3 13 -67  
      
De volgende competitiedag is 07-03-2015 Poule A     Aanvang 10.30 uur. Aanwezig zijn 10.15 uur.  

 

MAART  
  
3 Film: (“Michiel de Ruyter”) Zijactief (Roermond)
4 Etentje (Valuas College Venlo) Zijactief 
5 Wandelen KBO
6 Vrijwilligersfeestavond (Bowling) Parochie
8 Rommelmarkt Harmonie SMT
9 Knutselmiddag KBO
11 Muziekmiddag (met de Maasbloemen) De Zonnebloem
14 Singchallenge (De Schatberg, Sevenum) AZKompeneej
17 Kienen KBO
18 Bedevaart & Quiz te Smakt Zijactief
18 Smakt (met Oirlo & Castenray) KBO
19 Wandelen KBO
21 Lenteconcert (D’n Oesterham) AZKompeneej
23 Knutselmiddag KBO
24 Lezing: Yoga, Meditatie & Ademhaling (Mw. C. Staaks) Zijactief (Roermond)
24 Jaarvergadering KBO
26 Wandelen KBO
29 Namiddag Concert (Beringe, bij Bon Apart) AZKompeneej
30 Verspreiden enveloppen goede doelen actie Collectecomité 





Jeugd    
 
Uitslagen    
zaterdag 28 februari 2015    
S.V. Oostrum A1 ST RKDSO/DEV-Arcen A1 0-2  
FCV-Venlo B2 S.V. Oostrum B2G 0-1  
Venlosche Boys C2 S.V. Oostrum C1 2-2  
S.V. Oostrum C2 SVOC'01 C1 2-9  
S.V. Oostrum D1G Venlosche Boys D3 afgelast  
Sporting S.T. D1 S.V. Oostrum D2G 3-1  
MULO E3 S.V. Oostrum E1 0-0  
SV Venray E10G S.V. Oostrum E2 5-1  
Wittenhorst E6 S.V. Oostrum E3 4-1  
S.V. Oostrum F1 FCV-Venlo F2 2-1 speler van de week Tijs Poels 
S.V. Oostrum F2 Belfeldia F4 12-1 speler van de week Koray Ozdemir 
EWC'46 F2 S.V. Oostrum F3 1-9 speler van de week Siem Thielen 
S.V. Oostrum MP1/2 Montagnards MP1/2 3-3 speler van de week Giel Joosten 
Ysselsteyn MP1/2 S.V. Oostrum MP3 0-23 speler van de week Eed Noijen 
    
Programma    
zaterdag 7 maart 2015    
S.V. Oostrum A1 Montagnards A1 15:00  
Wittenhorst B3 S.V. Oostrum B1 15:15  
America C1 S.V. Oostrum C1 14:00  
S.V. Oostrum C2 Volharding C3G 12:00  
MVC'19 D3G S.V. Oostrum D1G 11:00  
S.V. Oostrum D2G Volharding D3G 11:00  
S.V. Oostrum E1 SSE E1 10:00  
TSC'04 E1 S.V. Oostrum E2 11:00  
S.V. Oostrum E3 Leunen E3 11:00  
HRC'27 F1G S.V. Oostrum F1 10:00  
Leunen F3G S.V. Oostrum F2 11:15  
Volharding MP1/2 S.V. Oostrum MP1/2 09:00  
SV Oostrum MP3 SSS'18 MP1/2 10:30  
    

Senioren    

Uitslagen    
zondag 1 maart 2015    
Vianen Vooruit 1 SV Oostrum 1 3 - 0  
SV Oostrum 2 Olympia'18 3 1 - 5  
SV Oostrum 3 Leunen 5 afgelast  
SV Oostrum 4 Sparta'18 4 1 - 5  
Resia 3 SV Oostrum 5 0 - 3  
    
Programma    
zaterdag 7 maart 2015    
SV Montagnards Vet SV Oostrum Vet. 16:30  
zondag 8 maart 2015    
SV Oostrum 1 Constantia 1 14:30 Wedstrijdsponsor: Strakk-HoexBouw-Houtz 
Montagnards 2 SV Oostrum 2 11:00  
SV Oostrum 3 SVOC'01 2 12:00 Bart 
SV Venray 9 SV Oostrum 4 10:00  
SVOC'01 4 SV Oostrum 5 11:00  

 



Verstelwerk Oostrum
Naaiwerkzaamheden met een
creatief oog voor oplossingen

Maureen van Erp
Coupeuse

Goetzenhof 23
5807 CC Oostrum

0478-515 544 / 06-1378 6578
jgm.achten@home.nl

Openingstijden:
Ma - Wo:        9.00 - 13.00 / 18.00 - 20.00 uur
Di - Do - Vr:  9.00 - 15.00 uur
buiten deze tijden op afspraak



 
        

    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 
 

MIJLING SPECIAAL OPTIEK          Passage 5 - Venray – www.mijlingoptiek.nl 

 

Optometrie  

Optometrie 
 

De optometrist onderzoekt de gezondheid van ogen 
om eventuele oogafwijkingen en oogziektes op te 
sporen.  
 
Vroeger deed alleen de oogarts het oogonderzoek en 
zorgde de opticien voor de bril en/of contactlenzen.  
De optometrist kan het allebei en nog veel meer.  
Zij voert een optometrisch onderzoek uit. Blijkt tijdens 
het onderzoek dat verdere medische behandeling nodig 
is, dan wordt u via uw huisarts doorverwezen.  
Wilt u ook een deskundig onderzoek? 
Ik zie u graag in onze winkel. 
 

 Resie van Dijck 



  

 

 

 

Harmonie Sub Matris Tutela Organiseert: 

Rommelmarkt. 

Zondag   08 maart 2015.  

Aanvang:  11.00 uur. ( sluiting 13.00 uur ) 

Alleen verkoop. 
Heeft u nog oude spullen die  niet meer nodig zijn? 

Steun hiermee uw Harmonie. 

Alleen maar voordelen:  

Er komt weer ruimte vrij voor nieuwe spullen. 

Wij recyclen en zoeken nieuwe eigenaren. 

U steunt de Harmonie en wij kunnen weer instrumenten aanschaffen. 

U kunt uw spullen brengen op: 

Zaterdag 07 maart: van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

p.s. Alle overgebleven spullen gaan zoveel als mogelijk naar goede doelen. 

Vastelaond vurbeej, 

Dan hedde nou tied um 

Op te ruume.  !!!!!!!!!!!! 


