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KERSTGEVOEL
Je hoort de meeste mensen verzuchten dat ze nog niet in de ‘kerststemming’ zijn, dat ze het ‘kerstgevoel’ nog niet 
hebben. De thermometer, die geeft lenteachtige temperaturen aan, vorst en koude zijn verre van ons, om nog maar 
te zwijgen van sneeuw. Maar vanzelf komt dan bij mij de vraag boven wat nu eigen het ‘kerstgevoel’ is. Het was ook 
de vraag die zangeres MarieChristien zich stelde en ons voorhield op de kerstviering van de KBO in Merselo. Ja, wat 
is nu het ‘kerstgevoel’. Tegen het einde van haar optreden werd het ons voor ogen gehouden: het kerstgevoel heeft 
niets te maken met koude, met vorst, sneeuw, versierde bomen, lichtjes in de straten. Nee, het ‘kerstgevoel’ dat 
moet binnen in ons zitten. Wat wij denken dat ons het ‘ kerstgevoel’ moet geven is maar buitenkant, is romantiek. 
Het mag er best zijn, het mag ons ‘kerstgevoel’ voeden, maar uiteindelijk moet het in ons zitten. En eigenlijk zijn de 
hoge, lenteachtige temperaturen er niet zo vreemd bij. Is het niet zo dat de lente alles opnieuw in groei en bloei zet? 
Dat de natuur ontluikt? Ook het ware Kerstfeest kan zich in dit rijtje scharen. Jezus, de Zoon van God, is ons leven 
komen delen, God is zelf onder ons komen wonen, Hij is ons leven komen delen. Als een Licht is Hij de duisternis 
komen verlichten. Als wij ons nu niet eens laten raken door alle romantiek, en wat wij van het kerstfeest maken, dan 
zien wij dat er iets nieuws kan ontstaan. Als wij ons laten raken door dat kleine Kindje, dat daar al schreiend in de 
kribbe ligt, dan kan ons eigen leven in groei en bloei komen te staan. En dan zullen we als vanzelf terechtkomen in 
het ware ‘Kerstgevoel’. Ik wens u dan ook van harte toe dat het dit jaar zover mag komen.
          
           pastoor J. Boon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEEN OOSTRUMS WEEKBLAD 

De volgende week verschijnt er geen Oostrums Weekblad.                                                                         
Het 1e weekblad in het nieuwe jaar (2016) verschijnt op 7 januari                                                        

      De redactie wenst u                                                                    
  fijne Kerstdagen, en een gezond & gelukkig 2016. 



ZATERDAG  16 Januari 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

24 dec. Opluistering kerstviering door orkest
28 dec. Geen repetities
30 dec. Geen repetities

Agenda
16 jan. Inzamelen oud papier
30 jan. Inzamelen oud papier

Opluistering kerstviering op 24 december
Dit jaar zal de harmonie aanwezig zijn bij de kerstviering 
op 24 december in de kerk.
Voor de mis om 19.00u. zullen er enkele mooie 
muziekstukken door de harmonie gespeeld worden.
Tijdens de H. Mis die om 19.30u. begint zal er 
uitsluitend kerstmuziek gespeeld worden.

Inzamelen oud papier
In verband met de feestdagen zal er in december geen 
inzameling meer zijn.
De eerst volgende inzameling vindt plaats in week 2 
van 2016, en vervolgens om de 14 dagen (elk  even 
weeknummer).

FIJNE KERSTDAGEN  
EN EEN GOED 2016!!!



Kerstavond 24 dec. 19.30 uur: Kerstnachtmis (Pastor R. Frenken en Harmonie SMT)
 (vóór de nachtmis van 19.00-19.30 uur: kerstconcert door Harmonie SMT)  
 voor alle jongeren én ouderen van Oostrum, voor de vrede in de wereld, 
 Pastoor J. de Ceuster en Pastoor P. Hoedemaeckers,    
 Jan en Nelly Verheijen-Kessels, 
 overleden ouders Ser Kessels en An Kessels-Verheijen,     
 overleden ouders Graard de Beer en Fien de Beer-Jansen en familieleden.
 
1e Kerstdag 25 dec. 09.30 uur: Kersthoogmis (Pater O. v.d. Brink en Gemengd Koor)

  overleden ouders Bovee-Bartels en Mia en Chrétièn Bovee,    
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 

2e Kerstdag 26 dec. géén heilige mis! 

Zondag 27 dec. 11.00 uur: Hoogmis (orgelspel)  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.

Vrijdag 1 jan. 2016 géén heilige mis! 

Zondag 3 jan. 2016 9.30 uur: Nieuwjaarshoogmis (Gemengd Koor) 
 voor de parochie Oostrum, voor de vrede in de wereld, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.

Zie ook de website van de parochie Oostrum: www.parochieoostrum.nl

Het telefoonnummer van pastoor J. Boon, Lovinckplein 8, 5813 CC Ysselsteyn, is 545055.
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 behulpzame  
 vrijwilligers van onze parochie, van harte bedanken voor uw steun, inzet en medewerking 
 in het afgelopen jaar. Hopelijk kan het Kerkbestuur in 2016 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                                              



Henk Bovee Horst
Handelstraat 13  •  T 077- 397 90 00  •  www.bovee.nl

Al ruim 45 jaar hét vertrouwde adres voor keuken en badkamer!

Bij Henk Bovee in Horst heeft u al 
’n complete keuken voor 2995 euro.
Inclusief blad, spoelbak, kraan, vaatwasser, 
koelkast, schouwkap, gaskookplaat en 
’n oven of magnetron.
De keuken is verkrijgbaar in 61 fronten. 
U kunt kiezen uit ’n rechte keuken of 
’n hoekkeuken.
Voor de prijs hoeft u het niet te laten want 
die is voor beide uitvoeringen even laag:

2995.-Hoekkeuken

Rechte keuken

Complete keuken (recht of hoek) voor 2995.-

HBASIC



Orde van Verdiensten voor Leo Basten. 
 
Tijdens de Liedjesmiddag van CV de Karklingels zal de jaarlijkse Orde van Verdiensten 
worden uitgereikt aan Leo Basten.  
 
Leo verdiend deze onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de Oostrumse 
gemeenschap.  Zo is Leo o.a. 16 jaar actief geweest voor de Oostrumse jeugdcarnaval, zat hij 
in het bestuur van Buurtvereniging de Âlde Beek en is hij nog altijd actief voor SVO. 
 

Voor de volledige staat van dienst van Leo en om hem met deze mooie onderscheiding te feliciteren nodigen wij U graag 
uit voor de uitreiking van de Orde van Verdiensten.  De uitreiking zal plaatsvinden op zondag 3 januari om 15.15 uur in 
gemeenschapshuis d’n Oesterham. 
 
Graag tot ziens!         Bestuur CV de Karklingels. 
 
 

Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland 
Recent heeft het Historisch Platform Venray (HPV), waarbij wij als kring zijn aangesloten, deel 7 uitgebracht in de reeks 
van:  Venrays Verleden. 

In deze reeks zijn artikelen opgenomen over o.a. bijzondere personen, gebouwen en gebeurtenissen. Ook wij als 
“Historische kring Oostrum en Spraland” hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deel 7. 

Wij willen dit boekwerk bijzonder onder uw aandacht brengen omdat hierin een 4-tal artikelen zijn opgenomen die 
betrekking hebben op Oostrum en het lezen zeer de moeite waard is.  

Het betreft onder andere:  

 Zr. Lemmens ”de Engel van Karachi” (Jan Janssen), 
 Villa Josephine en de historie van de lederfabriek in Oostrum (Jan Janssen), 
 De Oostrumse kelk uit 1616 (Koos Swinkels), 
 Oprichting van een Augustijns klooster in Oostrum (Rien van den Brand), 
 Industrieel erfgoed in Venray (Muvero) (Brigitte Aben). 

Het boekwerk is te koop in de Venrayse boekhandel, u kunt het boekwerk ook bestellen via de Historische kring Oostrum en 
Spraland door € 15, 00 te storten op bankrekeningnr.:  

NL 38 RBRB 0928 9381 82 onder vermelding van: Venrays Verleden deel 7 en uw naam en adres. 

Verder attenderen wij u er op dat wij nog enkele Dvd’s hebben met historische beelden over Oostrum, die wij tijdens de 
tentoonstelling in oktober 2014 hebben getoond. Deze DVD kunt u eveneens bestellen door € 5,00 over te maken op 
bankrekeningnr.: NL 38 RBRB 0928 9381 82 met vermelding van: dvd Oostrum en uw naam en adres. 

Zodra wij het bedrag op onze rekening hebben wordt het bestelde bij u thuis bezorgd.  

---------------------------------------------------------------------- 

Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland 

Secretariaat:  Valkenkampstraat 6, 5807 AN Oostrum  E-mailadres: historischekringoostrum@ziggo.nl 

 

 





OOSTRUM KICK OFF 2016 
 
 
Er verandert heel veel in de wereld. Ten goede en ten kwade. Gelukkig zijn er ook 
dingen die onveranderd blijven. Oostrum is en blijft hopelijk nog heel lang een dorp 
waarin we samen hele mooie dingen voor elkaar krijgen. 

 

Om dat te benadrukken willen we graag alle inwoners van Oostrum uitnodigen om samen het glas te 
heffen op 3 januari 2016, tijdens de Kick off 2016. Een mooie gelegenheid om elkaar de hand te 
schudden en misschien alvast ideeën uit te wisselen voor leuke gezamenlijke initiatieven in 2016. 
 

De kick off vindt plaats in d’n Oesterham en begint om 12:30 uur. 
 

De kick off is voorafgaand aan de liedjesmiddag van de carnavalsvereniging. 
 

Als je toch al op de kick off bent is het misschien leuk om wat langer te blijven en te genieten van 
deze gezellige activiteit van de carnavalsvereniging. 
 

Als je toch al van plan was om naar de liedjesmiddag te gaan kun je misschien een uurtje eerder gaan 
om op die manier tijdens de kick off te proosten op een goed 2016. 
 

De kick off 2016 is een initiatief van drie Oostrummers die het leuk en belangrijk vinden om 
samenwerking in Oostrum te stimuleren. Graag verwelkomen wij jullie op 3 januari. 
 

Marcel Linskens, Bas Kunen en Geert Janssen 

 





 

 

 
Kerstgedachte 

Kijk die lichtjes daar, 
Die schijnen elk jaar voor elkaar, 

Wensen ons weer liefde in het hart, 
Ze vertellen ons elk jaar opnieuw het ware kerstverhaal. 

Van Jezus in de kribbe midden in de nacht, 
Die liefde op aarde bracht. 

De ster die stond te stralen in Bethlehem, 
De herders op het veld, 

De engelen die zingen: "Ere zij God!" 
Het wordt nog steeds verteld. 

Ik hoor de mooie klanken, 
Een traan loopt over mijn wang, 

Ben ik gelukkig of heb ik verdriet? 
Overal is er oorlog, honger, nood en pijn, 
Het zou zo niet moeten zijn. 

Mensen die angstig zijn, 
Door een ziekte onder hun leden. 

Mensen zonder lichtjes met onvervulde wensen en pijn. 
Zal er ook volgend jaar nog Kerst voor hen zijn? 

Laat voor hen ook een sterretje stralen! 
Kerst is een feest. 

Een feest voor alle mensen, 
Denk met Kerst ook even aan hen. 

Deel het met elkaar. 
Reik elkaar dan nu de rechterhand, 

De rijken en de armen, 
Mensen van wat voor afkomst, 

Vanuit alle landen. 
Ooit zal het komen, die vrede op aard, 

Ooit is men die vrede wel waard. 
Ooit zal voor iedereen een sterretje stralen. 

Maar zeg mij: wanneer komt "Ooit"? 
Dit is mijn kerstgedachte! 

         © “De Valk” 2015  



JANUARI  
  
3 Kickoff 
3 Liedjesmiddag (D’n Oesterham) CV De Karklingels
9 Prinsebal (D’n Oesterham) CV De Karklingels
15 EXPO,Veldhoven (3 Dorpen) KBO
16 Jeugdprinsebal (BIT) CV De Karklingels
18 Computeren KBO
19 Kienen KBO
28 Carnevalsavond KBO
30 Verkoop Carnavalskrant CV De Karklingels
31 Receptie Prins CV De Karklingels
  

FEBRUARI  
  
1 Computeren KBO
3 Ziekenbezoek CV De Karklingels
5 Schoolcarnaval CV De Karklingels
6-7-8-9 Carnaval CV De Karklingels
15 Knutselen KBO
22 Computeren KBO
23 Kienen KBO
29 Knutselen KBO
  



 

 

LGOG-kring Venray organiseert                                                   
weer een Basiscursus Streekgeschiedenis Venray  
 

Wil jij ook meer weten over de geschiedenis en cultuur van Venray? Volg dan vanaf eind januari 2016 de Basiscursus 
Streekgeschiedenis Venray van het LGOG (= Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap). In 11 bijeenkomsten 
krijg je een brede basis van de cultuurhistorie van deze mooie gemeente. Dit wordt gedaan op een bijzondere locatie in 
Venray door inleiders die hun verhalen ondersteunen met beelden.  De opzet van deze Basiscursus is in grote lijnen 
hetzelfde als de 5 eerdere cursussen, maar is op enkele onderdelen aangepast en/of gewijzigd. In de periode tussen 26 
januari 2016  t/m 19 april 2016 zullen op dinsdagavonden van 19.30 uur tot 21.30 uur  bijeenkomsten worden 
georganiseerd met de volgende thema’s:  

 Ontstaan en ontwikkeling van Venray  

 Archeologie 

 Staatkundige ontwikkelingen  

 Ruimtelijke ontwikkelingen 

 Gildes, schutterijen en broederschappen  

 Kerkelijk leven  

 Bestuur, handel en nijverheid  

 De Peel  

 Van nederzetting tot boerderijlandschap  

 Schaapscompagnie 

 Psychiatrische zorg  

 Tweede Wereldoorlog  

 Venray na 1945 

 Rondleiding door Venray (St. Anna-route) o.l.v. gids van het Rooys Gidsen Gilde 

De bijdrage voor het deelnemen aan de 11 bijeenkomsten bedraagt  € 70 per persoon voor LGOG-leden.  Ook niet-leden 
kunnen deelnemen. De bijdrage voor hen bedraagt  € 80 per persoon.  Belangstellenden kunnen zich aanmelden per 
mail (bij voorkeur) of per telefoon bij Rita van Gastel (ritavangastel@hotmail.com of  0478-634004). Bij overintekening 
organiseren wij  wederom een cursus die in september 2016 zal starten.   

 

 

 
 

Synthese biedt in het voorjaar 2016 diverse trainingen aan in Venray.. Voor meer 
informatie tel. 0478 517300 of u kunt u direct inschrijven via de site. Het is mogelijk 
om u direct in te schrijven via de site onder het kopje cursussen en activiteiten.  
 

Tim en Flapoor: opkomen voor jezelf voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar 

Tim en  Flapoor is een training voor het aanleren en oefenen van nieuwe sociale vaardigheden aan kinderen in de 
leeftijd van 6 tot 9 jaar. Veel kinderen vinden het bijvoorbeeld moeilijk om te vragen of ze met anderen mogen spelen of 
worden snel boos in de omgang met andere kinderen. Voor het verbeteren van deze vaardigheden zou deze training 
helpend kunnen zijn. De training start op 27 januari van 13.30 uur tot 14.30 uur. De eigen bijdrage is € 50,-. 
 

Opkomen voor jezelf (g)een kunst: training voor kinderen van 9 en 10 jaar.  

Het is voor kinderen niet eenvoudig om zelfbewust om te gaan met anderen, zonder zichzelf weg te cijferen, 
ondergesneeuwd te raken, gepest te worden, last te hebben van verlegenheid of vaak ruzie te krijgen. De training helpt 
kinderen om steviger in hun schoenen te staan in contacten met anderen. De training start op 28 januari van 15.45 uur 
tot 17.00 uur. De eigen bijdrage is € 50,-. 
 
 



                 Wilt u een ontspannen en een fijne bedevaartreis, ga dan met 
 Lourdesgroep Maas en Peel op reis 

 
 

De Lourdes bedevaart is een reis 
De Lourdes reis is een bedevaart 

De Lourdes bedevaart is een ontmoeting, 
Met Maria en Bernadette 

De Lourdes bedevaart is een feest. 
                                        

  
 
Als U, Uw familie, kennissen en vrienden belangstelling hebben voor een reis naar Lourdes, dan bent U allen van harte 
welkom op onze informatiebijeenkomst.    
Op deze middag  kunt U alles te weten komen over de reizen.  
Er wordt dmv. een film en een powerpoint-presentatie informatie gegeven over de reis, het leven van Bernadette          
en  de bedevaartplaats Lourdes. 

 
U bent welkom op: 
 
Zondag:   17 januari  2016                     
Locatie:      Pelgrimshuis    
Adres:        St.Jozeflaan 52  Smakt 
Aanvang:   14.00 uur   
     
De reizen  die begeleid worden door de vrijwilligers van de Lourdesgroep zijn: 
 
9 daagse busreis van 20 t/m 28 mei 2016 

   Vertrek vanuit Venray .                                       
6 daagse vliegreis van 22 t/m 27 mei 2016 
    Vertrek vanuit Eindhoven.                 
6 daagse vliegreis 7 t/m 12 september 
                  Vertrek vanuit Eindhoven. 
 
 De  pelgrims van het  vliegtuig en  de bus pelgrims verblijven allemaal in het zelfde hotel. 
 
Voor verdere inlichtingen en het aanvragen van een brochure kunt U terecht bij: Cristien Goumans 
Telefoon: 0478-636676   Mobiel: 0623532814 
 
Onze reizen worden georganiseerd in samenwerking met de Limburgse Bedevaarten. 
Veel informatie kunt U vinden op onze website:  
 www.lourdesgroepmaasenpeel.jouwweb.nl                                                                                      
 
 

 
De vrijwilligers van de Lourdesgroep Maas en Peel  wensen U een 

Zalig Kerstfeest en een gezegend en gezond 2016 
 



Op de valreep 
 
De glimmende ballen hangen in de boom,                                                                                                                                                      
de warmte van de kerstlichtjes reflecteert in de ramen en de sneeuw ligt op de takken...                                                                            
Oh nee, de bloesem hangt in de bomen.                                                                                                                                       
Het is een extreme kerst.                                                                                                                                                                     
De warmte van deze donkere dagen komt dit jaar ook van buiten.                                                                                                        
Maar dat mag de pret niet drukken. 
  
Kerst. Een periode om met familie en vrienden samen zijn. Het glas te heffen.                                                                                
Maar ook een periode om terug te blikken op het afgelopen jaar.                                                                                                            
Op alle leuke en minder leuke momenten.                                                                                                                                                  
Maar met 2016 op de stoep ook het moment om je wensen voor komend jaar uit te spreken.                                                      
Waar wil je nog naar toe, welke droom hoop je waar te maken, of wat wil je nog veranderen? 
  
Typische onderwerpen op de overgang van oud naar nieuw.                                                                                                                  
Maar ook goed om dat te doen.                                                                                                                                                                        
De rest van het jaar wordt iedereen vooral opgeslokt door werk, hobby's en gezin.                                                                              
Nu neem je weer even de tijd om je plek te bepalen.                                                                                                                                    
Er wordt een traan gelaten of je viert een geluksmoment.                                                                                                                             
Het hoort er allemaal bij. 
  
Sla je arm om je dierbaren heen, besef weer wat je voor elkaar betekent,                                                                                            
lach om elkaars onvolkomenen, en geniet.                                                                                                                                              
Begraaf de strijdbijl met mensen, stel je open en sluit elkaar niet uit.                                                                                                    
Wie weet maken we 2016 dan weer net ietsje beter.  
  
Voor iedereen de allerbeste wensen en een spectaculair 2016!                                                                                                        
Dream your life, and live your dream... 
  
Ikke van het genootschap 
 
 

Jeugd   
 
Uitslagen zaterdag 19 december 2015                                                                                                                                         
 
EWC'46 C1G - S.V. Oostrum C2G   8 - 1 
   
Programma Geen programma   
   
Senioren   
 
Uitslagen zondag 20 december 2015   
 
S.V. Oostrum 3 -  SV Venray 7    6 – 0 FCV Venlo 5 -   S.V. Oostrum 4   6 - 2 
  
Programma Geen programma   
 
 
 
 



CARNAVALSÒPTOCHT AOSTRUM 
 
Op carnavalszòndág göt ut wér gebeure; d’n carnavalsòptocht van Aostrum! 
Méschien ziede al bezig mit bowwe of ziede van plan um dat te gón doēn.                          
En as ge d’r nog nie ovver nao het gedòcht dan is dit méschien wel ut moment. 
Wilde geej gaer laote zien wat ge kunt, wat ge gemákt het of viende ut gewoeën leuk 
um mit te doēn dan kunde òw vanáf nòw òpgaeve vur d’n òptocht.                                         
Ge kunt mit doen mit òw buurt, mit òw vriende, allieën, of mit collega’s.                                   
Ut is zó gek nie te bedaenke of ut kan. 

 
Mieër info beej: 
Mark Broeren 06-22799921 
Bart Direks 06-43056081 
 
Òpgaeve kan via de link op www.karklingels.nl. 
Of via ut hieroonder stonde formelieër dat iengeleverd kan wörre beej:                                                                                                        
Bart Direks, Eijckenhof 3 / Mark Broeren, Binnenhof 4. 
 
 
Ienschriēfformelieër vur d’n òptocht ien Aostrum. 
 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Woeënpláts: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Telefoeën: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Categorie: 
 
O    W   Wagens 
O     E    Ieënlinge 
O     A    Kiender 
O     B    Groep 1 t/m 4 persoeëne 
O     C    Groep 5 t/m 15 persoeëne 
O     D    Groep 15 en mieër persoeëne 
 
 
Ántal persoeëne: ……………………………………………………………………………………………... 
Benaming (wat wert d’r uutgebeeld): ……………………………………………………………………………………… 
Mesiek:            O JAO   O NAE 
Dieëlname òptocht Venrooj:    O JAO   O NAE 
Biezònderheje: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.......................................…………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.......................................…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 





In de oude pastorie in Oostrum, openen wij een 
praktijk voor fysiotherapie. Graag nodigen wij 
u uit om een kijkje te komen nemen op de 
open dag op zaterdag 2 januari 2016 vanaf 
12.00 uur tot 16.00 uur. Wij staan u graag te woord 
over wat onze praktijk voor u kan betekenen, geven uitleg 
over de mogelijkheden en beantwoorden al uw vragen.

Wij heten u van harte welkom!
Namens het team van Vita Oostrum, 
Olaf Schaeff ers

Gezond het
nieuwe jaar in!

2 januari 2016
open dag

• Master manueel therapeut
• Geregistreerd McKenzie therapeut
• Hoofdpijnbehandeling
• Handtherapie
• Neurologie / NDT
• Kinesiotaping
• Sportfysiotherapie

 vanaf
Wij staan u graag te woord 

over wat onze praktijk voor u kan betekenen, geven uitleg 
over de mogelijkheden en beantwoorden al uw vragen.

Gezond het
nieuwe jaar in!

2 januari 2016

P R A K T I J K  V O O R  F Y S I O T H E R A P I E

Bel of mail gerust om alvast
een afspraak in te plannen

Mgr. Hanssenstraat 20 
5807 BD Oostrum

06 23 04 29 23
info@ vitaoostrum.nl 
www.vitaoostrum.nl


