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OOSTRUM KICK OFF 2017 
 

“Samen versterken we Oostrum”. Dat is het thema van de kick-off 2017. 

Begin 2016 hebben we voor de eerste keer kennis kunnen maken met de “Oostrum kick off”. Het 

verenigingsleven speelt een belangrijke rol binnen onze leefgemeenschap en bepaalt daarmee voor een 

groot deel het gevoel van welzijn. Zaak dus om dit gezamenlijk in stand te houden en elkaar waar nodig te 

helpen en te ondersteunen.  

De “Oostrum kick off” is toegankelijk voor alle inwoners van Oostrum. Inwoners die al lid zijn van een 

verenigingen hebben de gelegenheid hun netwerk verder uit te breiden. Voor inwoners die nog geen lid 

zijn van een vereniging is het een mooie gelegenheid kennis te maken met het verenigingsleven.  

Daarnaast biedt de “Oostrum kick off” iedereen de gelegenheid te proosten op een goed 2017. 

De kick off vindt plaats in de Oesterham op 8 januari en begint om 12:30 uur voorafgaand aan de 

liedjesmiddag van de carnavalsvereniging. Een unieke gelegenheid voor een “dubbelslag”! 

 

Wij hopen u op 8 januari te mogen begroeten. 

 

Bas Künen, Geert Janssen en Marcel Linskens 

 

  



ZATERDAG  3 December 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Data  Tijd  Plaats

30 nov 11.00 tot 12.00  Oesterham
14 dec 11.00 tot 12.00  Watermolen
28 dec 11.00 tot 12.00  Watermolen

3 dec. 09.00u. Inzamelen oud papier                                                 
5 dec. * Geen repetities                                                                                                        
7 dec. 13.30u. Music for Life blokfluitgroep         
14.30u. Music for Life mixed groep                                      
16.00u. Leerlingen slagwerk                                                           
19.00u. Repetitie Hit-it                                                                                      
20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

11 dec. Optreden jeugdensemble bij koor Harmony             
14 dec. Optreden jeugdensemble bij kerstlunch KBO     
17 dec. Inzamelen oud papier                                                   

19 dec. Optreden Music for Life bij de Locht

19 dec. Aktiviteit Vrienden van de Harmonie 

3 dec. Optreden jeugdensemble en Hit-
it bij kerstactiviteit de Meulebeek                                                                                    
24 dec. Opluistering Kerstvieringen                                          

31 dec. Inzamelen oud papier



Zondag 4 dec. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (samenzang)            

 Piet en Mien Direks-Hellegers, 
 Antoon en Wilhelmina Verheijen, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.        
 
Dinsdag 6 dec. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)  

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

 Tel.nr. van pastoor B. Clemens, Hoenderstraat 16, 5855 AH Well, is 0478-501202.  

 In verband met tijdige publicatie in het 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.  0478-584031.               
 
    

Kerstviering 2016: gezinsmis 
 
We willen dit jaar graag het kerstverhaal samen met de kinderen uitbeelden, met muziek en spel. 
Wanneer:  zaterdag 24 december om 15.00 uur in de kerk van Oostrum. 
Iedereen is van harte welkom! 
 
In de aanloop naar Kerstmis komen er nog oproepjes om 
mee te doen aan het kerstspel. 
Kinderen kunnen zich opgeven voor de verschillende rollen, 
te denken valt aan: Jozef, Maria, engeltjes, soldaten, 
vertellers, herders etc…. 
 
We hopen dat er veel mensen komen kijken en mee gaan doen! 
 
Werkgroepje kerstspel: Meneer pastoor, Helga Cornelissen, Liedy Janssen en Leonie Roth. 

 





 

 

     Boshuuze, 1 december 2016  

 

Beste kinderen. 

 

De storm is gelukkig weer over gegaan, 
en kunnen wij normaal op eigen benen staan. 

Het werk afmaken waarvoor wij zijn gekomen, 
kinderen gelukkig maken afhelpen van hun dromen. 

Want er is wat loos wat ik zoal beluister, 
er worden mij veel dingen ingefluisterd. 

En vragen die jullie mij stellen, niet te geloven, 
waar ik moeite mee heb, gaan mijn mijter te boven. 
Over de minder rode oren vragen wil ik vertellen, 

die jullie mij veelvuldig weten te stellen. 
Jip, zit met het probleem van gladde daken, 

hoe wij daar zonder kleerscheuren boven geraken. 
Wij trekken dan de antislipdakpannenschoenen aan, 

zo kunnen wij veilig naar de schoorstenen gaan. 
Elisa weet niet hoe ze een geheim moet bewaren, 

die zit met het wellis nietis verhaal te plaren. 
De tijd zal het leren, blijf voorlopig vooral genieten, 

schoen zetten, en verlanglijstje doorgeven aan de pieten. 
Helene heeft een vriend, maar hij weet het nog niet, 

nu vraagt zij deskundige hulp aan de hoofdpiet. 
Zo kan Sint nog uren door blijven gaan, 

helaas, tijdgebrek, omdat er nog rijen kinderen staan. 
Toch krijgen jullie op 2 december nog ruim de tijd, 
bewaar je vragen want die kun je daar weer kwijt. 
Wij arriveren tegen half negen op de Meulenbeek, 

geen zorgen, Sint laat niemand in de steek. 
 

Tot ziens en blijven genieten, 
de Hartelijke groeten van Sint en zijn Pieten 

 





 Secretariaat: 
Valkenkampstraat 20, 5807 AN Oostrum 
Tel. 0478 – 584396 / 06 28151705 
Email: secr.kbo.oostrum@hotmail.com 
 
 

 
 

  Kerstviering KBO op woensdag 14 december 2016   
 
 
 
 
Leden KBO 
 
Op woensdag 14 december 2016 nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze sfeervolle Kerstviering. 
De H. Mis begint om 11.00 uur, waarna we naar d’n Oesterham gaan. 
 
Rond 12.30 uur wordt u een lunch aangeboden. 
Tijdens de lunch zal het jeugdensemble van de Harmonie zorgen voor gezellige muziek. 
(Consumpties tijdens de lunch zijn voor eigen rekening, waarvoor u bij binnenkomst muntjes kunt kopen uit 
de automaat) 
 
Om 14.00 uur zal het Toneelgezelschap “60 Plus”uit Horst een toneelstuk opvoeren met als titel:                                  
“De verrassing van de Pastoor”. 
 
Na de toneeluitvoering  nuttigen we een kop koffie of thee met de traditionele kerstkoek. 
 
We sluiten rond 16.30 uur af met een Kerstgedachte. 
 
Het wordt ongetwijfeld weer een mooie afsluiting van ons verenigingsjaar waarbij u zeker niet met een 
hongergevoel naar huis zult gaan. 
 
In verband met de organisatie van het geheel is het noodzakelijk dat u zich uiterlijk 6 december aanmeldt bij 
Gerry Daniels door invulling van onderstaand strookje:  
adres: Randenrade 41 te Oostrum (tel. 585287) of 
via de website: www.kbolimburg.nl/   afdelingen  Oostrum 
òf http://oostrum.dorpenvenray.nl/kbo-oostrum 
 
 

  
 
 
Kerstviering 2016 
 
 
Naam:…………………………………………………………. 
 
Aantal personen……………….. 





Cursus voor vrijwilligers in de zorg. 
Hospice Zenit in Venray en Hospice Mariaweide uit Venlo, gaan in maart 
2017 weer met een nieuwe cursus starten.  Via deze cursus gaat men 
mensen opleiden om te gaan werken als vrijwilliger in de zorg.                                                                
Een vooropleiding in de zorg is niet nodig. Wat wel nodig is, is een 
dienstbare houding en een gezonde geest in een gezond lichaam. Ook is het 

belangrijk om flexibel in de werktijd te zijn. De cursisten krijgen een scholing van 8 dinsdagavonden en één zaterdag.  
Daarin is aandacht voor theoretische kennis en voor het oefenen van  praktijk-situaties.                                                                      
Na de scholing wordt er verwacht dat de vrijwilligers gemiddeld 1 keer per week inzetbaar zijn in het hospice.   
Er zijn nog plaatsen beschikbaar.  

Hebt u interesse? U kunt u aanmelden via de website www.hospicezenit.nl of via Mw. Cis van Deurssen, 0478-551434.      
U wordt altijd uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. 

  

Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 
Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan,                      
kan daarvoor op vrijdag 9 december 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 januari 2017. 

  

 



  

  
 
 
 
 
 
 

In week 48 zijn de aanbiedingen: 
 
 

1 KG. VARKENSLAPPEN 
5 PEELVINKEN 
1 KG. GEHAKT 

 
SAMEN VOOR € 9,90 

 
 

1 DOOS BRAADWORST à 12 STUKS 
€ 24,-  =  € 4,- PER KG. 

 



 

 

De mens lijdt…….. 

 

“Een mens lijdt dikwijls ’t meest , door 't lijden dat hij vreest, doch dat nooit op komt dagen. 
Zo heeft hij meer te dragen, dan God te dragen geeft.”                                                                     
Deze uitspraak wordt regelmatig gebezigd door iemand uit mijn omgeving. Vrij vertaald 
betekent deze uitspraak: “Wie het lijden vreest, lijdt al door wat hij vreest.” 

Onlangs schoot me deze uitspraak weer te binnen, toen ik Leunen binnenreed en daar een 
enorm spandoek zag hangen. Leunen zegt nee……. Natuurlijk had ik de commotie via de 
media al meegekregen, maar de tekst op het spandoek was duidelijk; het volk is in verzet.                        
De inwoners van Leunen maken zich ernstig zorgen over het plan een hotel voor 
Arbeidsmigranten te vestigen op de plek van de Oude melkfabriek. Ze vrezen het aantal van 
288 arbeidsmigranten, ze vrezen intimiderende reacties naar de mensen die de weg naar de 
sportvelden moeten nemen en ze vrezen een toename van verkeer en daardoor 
verkeersonveilige situaties. Dat laatste kan ik me trouwens wel voorstellen, want de meeste 
arbeidsmigranten  komen en gaan niet op de fiets.                                                                  
Ouders in Leunen zijn bang voor de veiligheid van hun kinderen. Men is bang voor 
geluidsoverlast, voor arbeidsmigranten die de maximale snelheid op de weg voortdurend 
overtreden of een beetje dronken rondhangen op straat. Men heeft geen vertrouwen in de 
wethouder die de Gemeente Venray vertegenwoordigt. Het hele dorp voert actie en laat 
massaal zijn stem horen.  De mensen in het dorp zijn ongerust; de mens lijdt…… 

Zo dubbel als ik bedenk hoeveel tegenstrijdige situaties ik in het dagelijks leven tegenkom. 
Kinderen die nog steeds zonder licht op de fiets naar het Sportveld gaan; hoe zit het dan met 
hun veiligheid? Scholieren die ’s morgens vroeg in kolonne naar school fietsen en alle 
verkeersregels aan hun laars lappen. Automobilisten die met de telefoon in de hand de weg 
op gaan: voorbij die kinderen die zonder licht fietsen…….Automobilisten die met een te hoge 
snelheid door de straat rijden waar kinderen aan het spelen zijn. Ouders die hun nog jonge 
kind naar feesten laten gaan waar geen controle is op de consumptie inname. Om later op 
de avond een telefoontje te krijgen dat het jonge kind stomdronken opgehaald moet 
worden….. Ouders horen hun kinderen te beschermen en er voor te zorgen dat ze niet in 
onveilige situaties belanden.  

Ik vraag me af waarom we als mens bepaalde situaties zelf creëren en graag de ander de 
schuld geven als het mis (dreigt) te gaan. Laten we ons meeslepen door de massa, kijken 
we het liefst opzij of bang  naar onszelf te moeten kijken? Want als we een ander de schuld 
kunnen geven, hoeven we niet over onszelf na te denken?                                                           
Het zou voor de mens beter zijn om zijn verantwoordelijkheid te nemen waar hij kan en moet, 
soms af te wachten wat er komt en de goede bedoelingen van de ander te zien.  

Wat betreft die 288 arbeidsmigranten? In Tienray zijn de mensen er al jaren gewend aan een 
groot aantal arbeidsmigranten. Daar hebben ze onlangs een nieuw verblijf- en 
kantoorgebouw in gebruik genomen.                                                                                                  
De mens laat zich echter niet altijd adviseren.                         Ik vrees er voor……..  

Buuf van het genootschap 



 



SVO korfbal 
 

Uitslag      Speler van de week 

Sporting St E1 – Oostrum E1  16 - 0   Ellen Versteegen   

SVO   VOETBAL 
 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 26 november 2016    
S.V. Oostrum JO19-1 Melderslo JO19-1 4 - 1  
S.V. Oostrum JO17-1 ST America/Meterik JO17-1 0 - 0  
ASV'33 JO17-2 S.V. Oostrum JO17-2G 9 - 2  
S.V. Oostrum JO17-3 SV Venray JO17-6 afgelast  
EWC'46 JO15-1G S.V. Oostrum JO15-1 4 - 1  
S.V. Oostrum JO15-2G SVOC'01 JO15-1 1 - 12  
S.V. Oostrum JO11-1 Volharding JO11-1 0 - 8 speler van de week Tim Visser 
S.V. Oostrum JO11-2 Leunen JO11-2 9 - 2  
S.V. Oostrum JO11-3G Hegelsom JO11-3G 1 - 5  
EWC'46 JO11-2 S.V. Oostrum JO11-4 0 - 6  
Sportclub Irene JO9-2 S.V. Oostrum JO9-1 1 - 2  
S.V. Oostrum JO9-2 Leunen JO9-2G 1 - 0 speler van de week Seth Kramer 
S.V. Oostrum JO9-3 SVOC'01 JO9-2 1 - 0 speler van de week Jason de Klein 
SVOC'01 JO7-1/SVOC'01 JO7-2   -  S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 5 - 15 speler van de week Pleun Schut 
    
Programma    
 
zaterdag 3 december 2016    
S.V. Oostrum JO19-1 ST SVEB/Sporting S.T. JO19-1 14:30  
ST Sporting S.T./SVEB JO17-1G   -  S.V. Oostrum JO17-1 14:30  
S.V. Oostrum JO17-2G S.V. Brandevoort JO17-2 14:30  
ST Sporting S.T./SVEB JO17-2G   -   S.V. Oostrum JO17-3 13:30  
S.V. Oostrum JO15-1 Sportclub Irene JO14-1 13:00 oefenwedstrijd 
ST SV United/BVV'27 JO15-3G   -   S.V. Oostrum JO15-2G 13:00  
RESIA JO13-1 S.V. Oostrum JO13-1G 12:00  
SVEB JO11-1G S.V. Oostrum JO11-2 9:30  
Wittenhorst JO11-7G S.V. Oostrum JO11-3G 9:00  
S.V. Oostrum JO11-4 ST Meterik/America JO11-3 9:00  
S.V. Oostrum JO9-1 FCV-Venlo JO9-1 11:00  
Merselo JO9-1G S.V. Oostrum JO9-2 11:15  
Leunen JO9-4 S.V. Oostrum JO9-3 9:15  
S.V. Oostrum JO7 3/4 Achates JO7 1/2 9:30  
 
woensdag 7 december 2016    
S.V. Oostrum JO19-1 Volharding JO19-2 19:30  

 
 



Senioren    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 26 november 2016    
S.V. Oostrum Vet.  vrij  
zondag 27 november 2016    
Montagnards 1 S.V. Oostrum 1 2 - 1  
SSS'18 3 S.V. Oostrum 2 3 - 3  
Ysselsteyn 3 S.V. Oostrum 3 7- 1  
S.V. Oostrum 4 S.V. United 3 2 - 5  
S.V. Oostrum 5 Ysselsteyn 6 2 - 0  
HRC'27 VR1 S.V. Oostrum VR1 5 - 0  

 
Programma    
 
zaterdag 3 december 2016    
Melderslo Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
zondag 4 december 2016    
S.V. Oostrum 1 DSV 1 14:15 Wedstrijdsponsor: 't Allemans Café 
Vitesse'08 3 S.V. Oostrum 2 10:30  
S.V. Oostrum 3 Hegelsom 2 12:00  
IVO 5 S.V. Oostrum 5 12:00  
Heijen VR1 S.V. Oostrum VR1 10:15  
    

Let op: aanvangstijd S.V. Oostrum 1 - DSV 1 is 14:15 uur! 
 

 

 

 

DECEMBER  

  
8 Kerstengeltjes maken ZijActief
12 Knutselen KBO
13 Kienen KBO
14 Kerstviering KBO
14 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
19 Computeren KBO
20 Kerstavond ZijActief
21 Kerstmiddag De Zonnebloem
28 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
  

Vrijdag 25 november heeft Iris Verhoeven deelgenomen aan een 
springwedstrijd op Hippisch Centrum de Peelbergen in Kronenberg. 
Ze startte haar paard Elsludine S in de klasse L en behaalde een 5e prijs.  

 
 



December actie 
December is een feestmaand waar iedereen er stralend 
uit wil zien. Deze feestelijke maand vieren we natuurlijk 

ook bij schoonheidssalon Mooi! bij Maud. 

 

Gezichtsbehandeling en gellack op de 
handen  

normaal €60,- nu €47,50 

 

Wimperextensions  

Nieuwe set: normaal €30,- nu €25,- 

Bijvullen: normaal €15,- nu €10,- 
 

 
 
Schoonheidssalon Mooi! bij Maud 
Van broekhuizenstraat 44 
5807 AL Oostrum 
Tel: 0611826007 
E-mail: mooibijmaud@outlook.com 



 

 
KERSTBOMEN 

  
 

 Zeer ruime keuze in alle soorten en maten  
  Gespecialiseerd in kwaliteits Nordmann bomen  

  Kent u al de Easy Fix standaard?         
 Binnen een minuut de boom gezet kaarsrecht en muurvast!  

 Al ruim 40 jaar kerstbomen uit eigen kwekerij  
  Voor Oostrummers makkelijk en dichtbij  

  Geopend van 9 tot 18.00 u  
 Zondags van 11 to 17.00 u  

 

Kerstboomkwekerij  
Hay Jeuken  

Stationsweg 66  
Venray  

 

       

Voor al uw koude en warme                                                                                                           
buffetten,  luxe borrelgarnituren,                                   
kookworkshops, 
wijn/spijsproeverijen,              
thuisdiners,koken op locatie,              
ook met de kerstdagen                  

Kijk eens op www.pauluskookt.nl 
of bel 06-28285002      



Aktiviteitenkalender   2017
  

JANUARI  
  
8 Liedjesmiddag/avond De Karklingels
14 Prinsebal De Karklingels
17 Kienen KBO
22 Jeugdprinsebal (‘s Middags) De Karklingels
  

FEBRUARI  
  
4 Snert toernooi TCO
8 Muziekmiddag De Zonnebloem
11 Klingelbal De Karklingels
14 Kienen KBO
16 Carnavalsavond KBO
18 Verkoop caravalskrant De Karklingels
19 Wagenoverdracht en receptie Prins De Karklingels
22 Ziekenbezoek De Karklingels
24 Schoolcarnaval De Karklingels
25-28 Carnaval De Karklingels
  

MAART  
  
14 Kienen KBO
15 Smakt (3-Dorpen) KBO
18 Lentetoernooi TCO
28 Jaarvergadering KBO
  

APRIL  
  
4 Fietstocht KBO
11 Kienen KBO
13 Lentewandeling KBO
12 Kienen De Zonnebloem
  

MEI  
  
14 1e H. Communie (10.30) Parochie
16 Kienen KBO
21 Mariaviering KBO
30 Fietstocht & Picknick KBO
  

JUNI  
  
13 Kienen KBO
14 Midgetgolf (3-Dorpen) KBO
14 Luchtmachtbasis De Peel De Zonnebloem
  



JULI  
  
29 Jeu de Boules (3-Dorpen) KBO
  

AUGUSTUS  
  
8 Kevelaer KBO
30 Spellenmiddag De Zonnebloem
  

SEPTEMBER  
  
3_6 4 Daagse reis (3-Dorpen) KBO
12	 Kermisfietstocht	 KBO
19 Kienen KBO
25 Marcienne Collection (3-Dorpen) KBO
  

OKTOBER  
  
1 Dag v/d Ouderen KBO
10 Kienen KBO
12 Herfstwandeling KBO
17 Wittem (3-Dorpen) KBO
18 Doemiddag De Zonnebloem
  

NOVEMBER  
  
2 Themamiddag KBO
14 Kienen KBO
  

DECEMBER  
  
12 Kienen KBO
20 Kerstmiddag De Zonnebloem

Poetshulp gezocht. 
Wij zijn op zoek naar iemand die voor ons het kantoor en toiletten zou willen poetsen. 
Werktijden zijn in overleg tijdens onze openingstijden, ongeveer 4 uur per week.                  
Wij zoeken iemand die van aanpakken houd en minimaal 14 jaar oud is.                                                   
Als je interesse hebt laat het dan weten via onderstaande gegevens of meldt je bij ons 
bedrijf (even vragen naar Koen). 

RIT Bandenservice BV 
Witte Vennenweg 4 
5807 EJ Oostrum 
T: 0478-585254 
E: koen@ritbanden.nl 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Bent u de 50 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 € 20.00 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” …………………………………. 
 


