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Wij wensen u allen fijne feestdagen en een 
goed, gezond en gelukkig 2017! 

 
 
Deze uitgave van het Oostrum’s Weekblad wordt huis aan huis in Oostrum aangeboden.                    
Tevens vindt u hierbij een enquête m.b.t. het Dorps-Omgevings-Programma (DOP) van Oostrum. 
Wij zouden het fantastisch vinden als iedereen, zowel jong als oud, zijn/haar mening geeft over 
wonen, werken en leven in Oostrum. 
U kunt de enquête online invullen op onze nieuwe website www.dorpsraadoostrum.nl of via het 
enquêteformulier. De ingevulde formulieren worden in de week van 9 januari 2017 huis aan huis 
opgehaald. Als dank voor uw bijdrage aan deze enquête verloten wij enkele tegoedbonnen. 
 
De dorpsraad bestaat momenteel uit een groep van 9 mensen. Afgelopen jaar zijn 3 nieuwe 
enthousiaste mensen lid geworden.  
Regelmatig is er een openbare vergadering of wordt er een thema avond georganiseerd in 
gemeenschapshuis d’n Oesterham. De uitnodiging hiervan vindt u telkens in het Oostrum’s 
Weekblad of op onze nieuwe website www.dorpsraadoostrum.nl.  
Natuurlijk kunt u kunt ons ook volgen via Twitter en Facebook. 
 
Heeft u als inwoner van Oostrum nog geen abonnement op dit weekblad en mocht u na het lezen 
van deze uitgave belangstelling hebben om informatie over Oostrum te blijven ontvangen dan kunt u 
zich, voor € 12,50 per jaar, abonneren middels de machtiging elders in dit blad.                                               
Heeft u hierover nog vragen dan kunt u contact opnemen met dhr. R. Arts,                                                                           
via financieel.weekblad@dorpsraadoostrum.nl of tel.: 06-51269958 
 
Wist u dat u het Oostrum's Weekblad GRATIS digitaal kunt ontvangen? Dit kan echter alleen in 
combinatie met de papieren versie. U kunt zich hiervoor aanmelden via http://eepurl.com/73Tmr  
 



ZATERDAG  31 December 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Data Tijd  Plaats

28 dec 11.00 tot 12.00  Watermolen

23 dec. 11.00u. Optreden Hit-it en jeugdensemble 
bij kerstactiviteit de Meulebeek
24 dec. 15.00u. Opluistering Kerstgezinsmis door   
   jeugdmuzikanten
 20.00u. Kerstconcert 
  20.30u. Opluistering Kerstnachtmis
26 dec. * Geen repetities
28 dec. * Geen repetities

Agenda
31 dec. Inzamelen oud papier

Fijne Kerstdagen en een 
gezond en muzikaal 2017!!!



 
KERSTBOOMVERZAMELING!! 
 
Vanaf dinsdag 27 december tot maandag 9 januari kunt u uw kerstboom  
naar het verzamelpunt op het Dorpsplein brengen.  
Graag de bomen, zonder pot, binnen de geplaatste hekken neerleggen. 
 
Dorpsraad Oostrum 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 24 dec. 15.00 uur: Kerstgezinsviering (Pastoor) (Leerlingenorkest)
 20.30 uur: Kerstnachtmis (pater R. Willemsen) 
                   (Gemengd Koor en Harmonie SMT)
 (vóór de nachtmis van 20.00-20.30 uur: kerstconcert)  
 voor de parochie Oostrum, voor  vrede in de wereld, 
 Pastoor J. de Ceuster en Pastoor P. Hoedemaeckers,
 Piet en An van Dijk-Claessens en Johan Claessens.
1e Kerstdag 25 dec. 9.30 uur: Kersthoogmis (Pastoor) (Gemengd Koor) 
 overleden ouders Camps-Willems, 
	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,	
	 Familie	Vennekens-Verschuren	en	wederzijdse	familie.	
2e Kerstdag 26 dec. 11.00 uur: H. Mis (Pastoor)   
Dinsdag 27 dec. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor) 
 ter	ere	van	Onze	Lieve	Vrouw	van	Oostrum,	Behoudenis	der	kranken,
 uit dankbaarheid voor ontvangen hulp.

  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.                         
 

 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	2017 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              
                





GEZINSVIERING 
KERSTSPEL OPGAVE:     

 
 
Beste allemaal, 
 
Dit jaar willen we graag weer eens iets nieuws doen in Oostrum…. 
We gaan een kerstspel uitvoeren. 
Wanneer:  zaterdag 24 december om 15.00 uur in de kerk van Oostrum. 
 
Iedereen is van harte welkom! 
 
We gaan ons langzaam voorbereiden op het kerstspel. 
 
We weten al welke rollen er allemaal zijn: 

- Verteller  
- Gabriel 
- Maria 
- Jozef 
- Soldaat 
- Herbergier 
- Herder 1,2,3 
- Koning 1,2,3 
- Engeltjes, het liefste een heleboel…  

Heb je zin om mee te doen? 
Kinderen in alle leeftijden kunnen mee doen!! 
Geef je dan vanaf nu op via een briefje, mailtje, appje bij: 
 
Liedy Janssen: liedypierrejanssen@ziggo.nl  06-36160116  
Helga Cornelissen: rhcornelissen@kpnmail.com  06-23719560 
Leonie Roth: jorisenleonie@home.nl   06-23130071 
 
Vermeld er even bij welke rol je graag wilt spelen. Als je dat niets uit maakt, mag je dat ook zeggen. 
We hopen dat er veel mensen komen kijken en mee gaan doen! 
 
Hartelijke groeten, 
 
Werkgroepje kerstspel: Meneer pastoor, Helga Cornelissen, Liedy Janssen en Leonie Roth. 
 

 



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

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

Dinsdag 27 t/m zaterdag 31 december ’16 
Maandag 2 januari ’17 zijn we gesloten.

ELKE ZONDAG
GEOPEND
8, 15, 22 en 19 januari ’17

KEUKENS • HENK BOVEE • BADKAMERS

OPEN

RICHMOND-OAKDALE
Woon- en eetkamermeubelen
zoals tafels, stoelen en kasten.

WIJ WENSEN U 
FIJNE FEESTDAGEN 

EN EEN GOED 
EN GEZOND 2017

JANUARI
2017

Henk Bovee Horst
EN GEZOND 2017

KERSTSHOW!



 
 
       HERINRICHTING MGR. HANSSENSTRAAT 
 
 
 
 

 Helaas zal fase 1(rotonde N270 tot kruising Geijsterseweg) niet voor de Kerst klaar zijn! 
 

 De aannemer werkt tot en met vrijdag 23 december 
 

 Het kruispunt Mgr. Hanssenstraat - Vlasakker zal tijdens de feestdagen geheel of 
gedeeltelijk afgesloten blijven 

 
 Er is minimaal een veilige voetgangersverbinding richting centrum beschikbaar 

 
 Vanaf maandag 9 januari zal de aannemer de werkzaamheden van fase 1 afronden 
 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met: 
 
Projectleider Martijn Schreven, 0478-523589 
martijn.schreven@venray.nl 
 
Toezichthouder Peter Duijkers, 0478-523463 
peter.duijkers@venray.nl 
 
Dorpsraad Oostrum 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vanwege een familie feest zijn wij op 2 januari  2017 (maandag) gesloten 
 

Onze excuses voor het ongemak ! 
 

De eigenaren en het personeel van Den Schellaert                                                               
wensen jullie een gezond en gelukkig 2017 

 



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

 
 

 

 

 

 

 

In het zonnetje gezet !                  

LUCIE BROEKSTEEG     
10 jaar voorzitster Oicastrum 



 

DECEMBERCOMITÉ 
 

 
Zoals U wellicht weet, verzorgt het decembercomité een jaarlijkse 
attentie met Kerst.  
 
Gezien de moeilijkheidsgraad,wie hiervoor in aanmerking komt, gaan 
wij terug naar de basis. Via deze weg doen wij een beroep op jullie om 

aan te geven wie van de zieke mensen uit Oostrum de feestdagen NIET thuis kan doorbrengen.  
 
Dit kunt u vóór vrijdag 23 december kenbaar maken bij:  
 
Leonie Roth-Overbeek: Tel.  512518 of via de mail: jorisenleonie@home.nl 
 
Helga Cornelissen-Tielen: Tel. 583374 of via de mail:  rhcornelissen@kpnmail.nl 
 

Bij voorbaat dank,  
 

Het decembercomité. 

 

Goed voornemen voor 2017: een training bij Synthese!  
Synthese biedt diverse trainingen aan in Venray (locatie Synthese, Leunseweg 51). 
Hieraan zijn geen kosten verbonden. Informatie/aanmelding: telefoonnummer 
0478 517300 of via info@synthese.nl. 
 

Opkomen voor jezelf: training voor volwassenen 
Voelt u zich niet altijd op uw gemak in het gezelschap van anderen? En vindt u het lastig om voor uzelf op te komen 
binnen een groep? In deze training leert u hoe u zich gemakkelijker staande houdt binnen een groep.                                                  
Een opluchting om te zien dat u niet de enige bent!   
Data in 2017: 23 en 30 januari; 6, 13 en 20 februari en 20 maart. Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur.  
 
Blijf in Balans: training voor mantelzorgers 
Het is niet altijd gemakkelijk om balans te vinden in het dagelijks leven als u intensief voor een ander zorgt.                            
Deze training maakt u bewust van uw patronen en helpt u te ontdekken hoe ù in balans kunt blijven.                                                      
Data in 2017: 18 januari, 1 en 15 februari. Tijd: van 09.30 tot 11.30 uur. 
 
 

 
KERSTBOOMVERZAMELING!! 
 
Vanaf dinsdag 27 december tot maandag 9 januari kunt u uw kerstboom  
naar het verzamelpunt op het Dorpsplein brengen.  
Graag de bomen, zonder pot, binnen de geplaatste hekken neerleggen. 
 
Dorpsraad Oostrum 
 
 
 
 
 
 



© “De Valk” 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Project deMaaslijn - comfortabel en op tijd 
 
De provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland hebben in 2016 besloten om samen met 
spoorbeheerder ProRail de Maaslijn te verbeteren. De Maaslijn is de spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond. 
Het is een van de langste, drukste en meest intensief bereden enkelsporige spoorlijnen in Nederland.                      
 

Het aantal reizigers is de laatste jaren enorm gegroeid. De treinen zitten overvol en reizigers missen geregeld 
hun aansluitingen op de knoopstations Roermond, Venlo en Nijmegen. 
Dit gaat de komende jaren veranderen. De spoorlijn wordt geëlektrificeerd, er komen extra stukken 
dubbelspoor en hier en daar worden bogen aangepast.  Ook wordt in Grubbenvorst nabij de overweg aan de 
Burgemeester van Kempenstraat een nieuw station aangelegd.  
 

Het project bevindt zich in de plantontwikkelingsfase. Dat houdt in dat er onderzoek wordt gedaan naar de 
effecten van de maatregelen op het milieu en het landschap. Ook wordt onderzocht hoe de verbeteringen 
ruimtelijk het beste kunnen worden ingepast. Dat resulteert in een Provinciaal InplassingsPlan (PIP) en een 
MilieuEffectRapport (MER).  
 

Deze worden in februari 2017 ter inzage gelegd. Over de PIP en de MER worden tegelijkertijd 
informatieavonden georganiseerd in Reuver, Venray en Cuijk. De informatieavonden worden half januari 
aangekondigd via een digitale nieuwsbrief en een nieuw te lanceren website. 
 

Belangstellenden kunnen zich nu al aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via info@demaaslijn.nl 
Via dat mailadres kunt u ook terecht voor vragen. 
 
 



 

Sfeervolle winkel met alles 
op het gebied van: 

woondecoratie, meubels, 
brocante, verf, baby en 

lifestyle. 
 

Openingstijden: 
dinsdag t/m zaterdag 

10:00 - 17:00 uur 

Heidseweg 33, 5812 AA Heide  www.twoonatelier.nl tel. 06-16476389 
Heidseweg 33, 5812 AA Heide  www.twoonatelier.nl tel. 06-16476389            Like us on   
 

                                                                                    
 
 
 

             

30% korting op alle kerstartikelen 

Praktijk voor
fysiotherapie

Bel of mail gerust om 
een afspraak te plannen

Mgr. Hanssenstraat 20 
5807 BD Oostrum

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

• Master manuele therapie
• Geregistreerd McKenzie therapeut
• Hoofdpijnbehandeling
• Handtherapie
• Neurologie / NDT
• Master sportfysiotherapie
• Master oncologie
• Oedeemtherapie
• Kinesiotaping
• Claudicatio intermittens 
 (etalagebenen)



1 kaartje 

Met een mok koffie en een gevulde koek kruip ik achter mijn computer voor de laatste 
column van het jaar 2016. Voor mij dan. Twee collega’s van het Oostrumse 
schrijversgenootschap volgen nog dit jaar. We nemen afscheid van 2016 en blikken vooruit 
naar 2017. 

De cabaretiers struikelen de komende tijd weer over elkaar heen met zorgvuldig uitgewerkte 
grappen. De columns in de kranten worden gevuld met analyses over de 
nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. De jaaroverzichten met de top 10’s van de 
meest spraakmakende uitspraken schieten op ons beeldscherm voorbij. 2016 samengevat in 
20 minuten. Soms emotioneel en soms euforisch. 

Achter de voordeuren wordt gediscussieerd over alles wat het afgelopen jaar de revue 
passeerde. Ik stel voor om die momenten dat we nu wat meer samen zijn dan anders te 
gebruiken om elkaar eens aan te kijken, echt aan te kijken. Even te vergeten waar we in het 
dagelijks leven door worden afgeleid. Schreeuwende mensenmassa’s, bombardementen en 
akelige politici. Even die mobiele telefoon een avond aan de kant. Even niet turen op het 
scherm. Kijken of er iemand buiten de ruimte waar jij zit je nog snel een paar regels zinloze 
informatie verschaft. Nee. Besef de waarde van de mensen die het dichtst bij je staan. Je 
partner, je kinderen, kleinkinderen, of hele goede vrienden. Zet de telefoon uit en ga met 
hen in gesprek. Over hoe zij het jaar hebben ervaren, over wat hen bezig houdt. Over de 
dromen die ze nog hebben. Het meest waardevolle contact is fysiek contact. Geef iemand 
een knuffel die het nodig heeft. Schrijf een kaartje voor de mensen die je een boodschap 
mee wilt geven. Geen prettige kerstdagen, maar ‘fijn dat je een goede vriend voor me bent’. 
Een paar woorden uit je hart die anderen zullen raken.  

Laten we afspreken dat iedereen die dit nu leest 1 kaartje stuurt naar iemand die het nodig 
heeft of tegen wie je wilt zeggen dat je hem of haar waardeert. Binnen Oostrum. Hoe zou 
dat zijn. 2300 kaartjes met een kleine boodschap. Als waardering. Een appje telt niet. Een 
kaartje. Wat zou dat een mooie beweging op gang brengen. Hand geschreven. Ik wil er graag 
een datum aan vast hangen. 31 december. Op die dag stoppen we het kaartje onder het 
kussen van onze partner. We stoppen het kaartje in de brievenbus bij een hele goede vriend. 
We nemen het mee op bezoek bij onze ouders. Doe je mee? 1 kaartje, een hele kleine 
moeite. Meer kaartjes mag ook, maar in elk geval 1. Iedereen. Binnen Oostrum. Geen 
kerstkaart, maar een kaart die je speciaal uitzoekt voor dit doel. Een kaartje om je 
waardering uit te spreken. Iemand te vertellen dat je van hem of haar houdt. Spreek 
anderen er op aan. Doe je mee? 31 december. 1 kaartje. 

 Mijn kaartje ligt al klaar. 

Ikke van het genootschap 



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 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 een vrije voet van € 10,00 per half jaar. 
 
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 €   5,-- 
 ¼ A4 € 10,-- 
 ½ A4 € 15,-- 
 1 A4 € 30,-- 
 
Sluiting aan te leveren kopij: zaterdag 18.00 uur 
 
E-mail: weekblad@dorpsraadoostrum.nl 
 
Redactie adres: 
G. Smedts 
Valkenkampstraat 14, 
5807 AN Oostrum 
Tel: 0478-584642 



Wij hebben een kerstwens voor iedereen                                                                                               
Een mooie kerst met lieve mensen om je heen. 

Mensen die van je houden om wie je bent 
En in wie je misschien een stukje van jezelf herkent. 

Laat merken dat je om die mensen geeft 
Dat je samen met hen iets moois beleeft. 

Geniet van de warmte die dit alles brengen kan 
En maak er een gezellig en warm kerstfeest van! 

 

Bestuur en vrijwilligers “Zonnebloem Oicastrum” 
 



  

  
 
 
 
 
 
 

In week 51 is in de aanbieding: 
 
 

750 GR. FILET KERSTROLLADE  
1 KG. VARKENSPOULET 
750 GR. FRIKANDEAU 

 

SAMEN VOOR € 19,90 
 

OOK VOOR UW GOURMETSCHAAL GELDT 
OP TIJD BESTELD IS NIET TELEURGESTELD 

 
WIJ WENSEN IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN EN EEN SMAKELIJK 2017 

 

SVO   VOETBAL 

Jeugd    
 

Uitslagen    
zaterdag 17 december 2016    
ST RKDSO/DEV-Arcen JO19-1   -   S.V. Oostrum JO19-1 3 - 2  
Wittenhorst JO17-2 -         S.V. Oostrum JO17-1 2 - 0  
S.V. Oostrum JO17-2G Stiphout Vooruit JO17-2 0 - 7  
S.V. Oostrum JO17-3   -                  SV Venray JO17-6  3 - 6  
S.V. Oostrum JO11-1 ST Meterik/America JO11-1 4 - 8 Speler van de week Gijs Camps 
S.V. Oostrum JO9-3 Wittenhorst JO9-8                1 - 0 KAMPIOEN Proficiat!! 
    

Senioren    
 
Uitslagen    
zondag 18 december 2016    
S.V. Oostrum 1 DSV 1 2 - 0  
SJVV 2 S.V. Oostrum 2 4 - 2  
    

SV Oostrum wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond 2017! 
 

 



Aktiviteitenkalender   2017
  

JANUARI  
  
8 Liedjesmiddag/avond De Karklingels
14 Prinsebal De Karklingels
16 Computeren KBO
17 Kienen KBO
22 Jeugdprinsebal (‘s Middags) De Karklingels
23 Knutselen KBO
30 Computeren KBO
  

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

MAART  
  
6 Knutselen KBO
11 Sing Challlenge Festival (Sevenum) Aostrumse Zankompeneej
12 Rommelmarkt Harmonie
13 Computeren KBO
14 Kienen KBO
15 Smakt (3-Dorpen) KBO
18 Lentetoernooi TCO
18 Potgrondactie Harmonie
20 Knutselen KBO
25 Korentreffen in Oostrum (BIT) Aostrumse Zankompeneej
27 Computeren KBO
28 Jaarvergadering KBO
  

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



  

MEI  
  
14 Eerste Communieviering (10.30 uur) 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



 

 
 

 

Harry Maessen Wintercompetitie 2016 - 2017 
      

POULE  B     
  
Uitslag 3e wedstrijd 17-12-2016    
      
 Team Competitie- Wedstrijd- Saldo  
  punten punten   
1 Lönse Boulers 2 3 8 46  
2 Piëlboulers 3 3 7 38  
3 JBC Venray 80 2 3 6 33  
4 Hedse Boulers 1 2 5 16  
5 Oostrum 2 1 4 -16  
6 Hedse Boulers 3 0 3 -33  
7 Piëlboulers 5 0 2 -38  
8 Piëlboulers 4 0 1 -46  
      
Competitiestand na 3 wedstrijden   
      
 Team Competitie- Wedstrijd- Saldo  
  punten punten   
1 Lönse Boulers 2 8 20 91  
2 JBC Venray 80 2 8 18 58  
3 Hedse Boulers 3 6 15 1  
4 Hedse Boulers 1 5 15 26  
5 Piëlboulers 3 5 14 26  
6 Piëlboulers 4 2 9 -75  
7 Oostrum 2 1 9 -49  
8 Piëlboulers 5 1 8 -78  
      
De volgende competitiedag is 7-01-2017 Poule A                 Aanvang 10.30 uur. Aanwezig zijn 10.00 uur.   
 

SVO korfbal 
 
Uitslag       Speler van de week 
 
SV Oostrum E1 – SV Melderslo E2  1 – 12  Ilse Baselmans  
    
 
 
 
      
 
 



 BP Well 
 Moleneind 19 
 5855CB Well 

 

Koop bij BP Well uw Staatsloten 
en maak kans op een  

 
Cortina fiets t.w.v. €529 

 
 

                                               

 

 

 

 



 

 

 

 

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) 

zie ook onze website: www.kbo.limburg.nl - afdelingen - Oostrum, of http://oostrum.dorpenvenray.nl/kbo-oostrum 

 



 
 
 
 
 
 
 

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 abonnements- 
geld voor het ‘Oostrum’s Weekblad’. Het abonnementsgeld wordt doorlopend (1x per jaar) van uw rekening 
afgeschreven 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:** . . . . . . . .    

Geboortedatum:*  ……………………………........ 

Plaats en datum:     Handtekening: 

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

* Niet verplicht ** In te vullen door de administratie 

 
 
   
   




Een aandeel in elkaar

Graag tot ziens in 2017!

fijne feestdagen
en een goed
nieuwjaar!

Rabobank
Horst Venray

wenst u


