
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

REDACTIE ADRES:                                                                                  
G. Smedts, Valkenkampstraat 14,                                                                                

5807 AN Oostrum ☎ 0478 – 58 46 42                                                                                  

Emailadres: weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

SLUITING AAN TE LEVEREN KOPIJ:                                                                           
ZATERDAG 18.00 uur 

FINANCIELE ZAKEN & ABONNEMENT:                                                                             

R. Arts, Eijckenhof 6, 5807 CH Oostrum  ☎ 06 - 51 26 99 58                  

Emailadres:  financieel.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

BEZORGKLACHTEN:   PERIODIEK   ☎ 0478 – 58 28 77 
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De verbouwing is gestart! 
 
Afgelopen weekend is er door een fanatieke groep vrijwilligers hard gewerkt om D’n Oesterham van binnen te strippen; 
vloeren zijn verwijderd, muurtjes gesloopt, plafond eruit gehaald enz. ter voorbereiding van de benodigde en gewenste 
aanpassingen. 
Allemaal KEI BEDANKT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Wat gaat er verder gebeuren? Onder andere: 
- nieuwe vloerafwerking 
- nieuwe plafondafwerking 
- vernieuwing sanitair 
- flexibele wand waarmee de grote zaal opgesplitst kan worden 
- verbreding podium 
- energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen. 

 

Voor de volgende fase: 
 

GEVRAAGD: Vrijwilligers voor het binnenschilderwerk in de maanden juli/augustus.                                                                                   
De data gaan we in overleg inplannen.  
Kun je goed schilderen, schuren en/of afplakken dan meld je aan via Oesterham@home.nl 
Iedereen die een steentje kan bijdrage is welkom.  
 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur D’n Oesterham 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN WEEK 30 & 31 

VERSCHIJNT ER GEEN 

OOSTRUMS WEEKBLAD 



ZATERDAG  14 Juli 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

                         LOCATIE: PARKEERPLAATS

                  ‘t ALLEMANSCAFÉ

 
 

 

 

Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend,                    
de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten.                        

Voor Spoedrecepten van uw Apotheek kunt u buiten 
openingstijden terecht bij een Huisartsenpost. 

0900 – 8818  
Bij een melding van vernieling                                         

of overlast dan kunt u  zich wenden tot de wijkagenten 
van de Politie Venray-Oost      

 

Esther Kessels, Harry van der Kruijs, 
Peter Wefels en Esther van Lee 

                                                                                                                                                                                 

 Bereikbaar via  

GEEN SPOED, WEL POLITIE ?                                        

0900 – 8844 
Meldingsformulier: www.politie.nl 

Email: wijkagenten-venray-oost.venray-gennep@politie.nl 
 

Hinder of overlast in de openbare ruimte,                                  
of als u vragen of meldingen van praktische aard                       

zoals b.v. Losliggende stoeptegels, gevaarlijke                     
obstakels e.d. met de: 

GEMEENTE VENRAY       

523333 

WEEKENDDIENSTEN                                                                     
HUISARTSEN & APOTHEEK 

MELDINGEN                                                                     
AMBULANCE-POLITIE                                                           
GEMEENTE VENRAY 

 

Data Tijd Plaats

27-jun 11.00 tot 12.00 Oesterham
11-jul 11.00 tot 12.00 Watermolen

30 juni 09.00u. Inzamelen oud papier

2 juli 18.00u. Seizoensafsluiting bij de Watermolen   
  (zie poster)

Agenda 

14 juli Inzamelen oud papier

28 juli Inzamelen oud papier



Zondag 1 juli   9.30 uur: Hoogmis: (Pastoor) (Gemengd Koor)   

 Wim en Jo Pouwels-Tijssen,
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
   Gien Jeuken-Fleurkens en Martien Moorrees  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.   

Dinsdag 3 juli 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.          
 

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 9 juli 2018 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. 
 
In de vakantiemaanden is er altijd een aangepast programma, waarbij de ontmoeting en 
gezelligheid voorop staat.  

Er wordt daarom op maandag 9  juli vooral veel samen met elkaar muziek gemaakt en samen gezongen m.m.v.        
Cor v.d. Cruijsen. Iedereen is van harte welkom, de entree is vrij en u hoeft zich niet aan te melden. 
 
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, ☎ 06-53730515. 
 

  Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan 
daarvoor op maandag 2 juli 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. Chauffeurs met rijbewijs C/D/E betalen € 55.                                       
De volgende keuring zal zijn op maandag 6 augustus. 

 

 Op zaterdag 23 juni organiseerde Leunen een selectiewedstrijd dressuur voor 
paarden. Aukje Poels nam deel in de klasse M2 met haar paard Elan.  
De eerste proef was goed voor een 4e prijs met 198,5 punten en in de tweede proef 
behaalde de combinatie een 1e prijs met 190 punten. 

 
 
 





  Glasvezel in Oostrum! 
 

Oostrum heeft laten zien dat glasvezel ook voor ons belangrijk is! 
Er zijn voldoende aanmeldingen dús krijgt ook Oostrum glasvezel. 
Daar zijn wij als dorpsraad en Glasweb-team erg blij mee, nu kunnen ook voor ons 
dorp de plannen  verder uitgewerkt worden. 

Hoe gaat het nu verder? 
Het is nog tot 31 oktober 2018 mogelijk om aan te melden voor een abonnement op glasvezel zonder aanlegkosten te 
betalen. Meld u zich na 31 oktober als klant aan dan betaalt u minimaal € 250,- aanlegkosten. Vanaf begin 2019 wordt 
gestart met de aanleg van glasvezel in Oostrum, naar verwachting zal deze voor juni 2019 actief zijn. 

Wij danken Oostrum voor het vertrouwen en kijken uit naar een glasvezelrijk dorp waar zowel onze burgers als 
ondernemers klaar zijn voor de digitale toekomst! 

Tot ziens, 
 

Glasweb-team Oostrum 
 

Leo Lenssen, Bas Kühnen, Coert Voesten  (namens dorpsraad Oostrum) 
Ton Alders, Maurice Janssen, John Creemers (namens ondernemers Oostrum) 
 

info@glaswebvenray.nu 
www.glaswebvenray.nu 

 

 

 
Gezocht: Vrijwilligers Thuisadministratie Venray 
 

Lijkt het jou leuk iemand te ondersteunen bij het op orde brengen én houden van zijn/haar administratie?                                  
Meld je dan nu aan! 
 
De Thuisadministratie Venray is op zoek naar vrijwilligers.  
Als vrijwilliger bied je ondersteuning aan inwoners van de gemeente Venray die moeite hebben met het ordenen en 
beheren van hun (financiële) thuisadministratie. Dit zijn vaak mensen met een laag besteedbaar inkomen. Ook kunnen 
dit inwoners zijn die vanuit een ander land  in Nederland zijn komen wonen. Je bezoekt de mensen thuis. 
 
Als vrijwilliger trek je samen met de hulpvrager op en je ondersteunt deze waar nodig. Een vrijwilliger is tijdelijk 
gekoppeld aan een persoon met een hulpvraag. De vrijwilliger werkt er namelijk stapsgewijs naar toe dat de hulpvrager 
zijn (financiële) administratie weer zelf kan uitvoeren.   
  
De Thuisadministratie Venray verwacht van haar vrijwilligers een beschikbaarheid van één dag tot meerdere dagdelen 
per week. Als vrijwilliger word je ondersteund door de professionals van Synthese.  Reis- en andere onkosten worden 
door Synthese vergoed.   
 
Ben jij degene met ervaring op het gebied van (financiële) administratieve zaken? En vind jij het leuk om anderen hierbij 
te ondersteunen en te motiveren? Dan is de Thuisadministratie op zoek naar jou! 
 
Heb je interesse of wil je meer weten over de Thuisadministratie Venray? Neem dan vrijblijvend contact                                      
op via 0480 517300 of per e-mail info@synthese.nl t.a.v. Marlou Groenen of Annie Korstjaans.  
 
 



 



Exclusief optreden Frans Pollux in Oostrum!  
‘Naeve de kerk’: najaarstour langs Limburgse dorpjes 
 
Is een dorp nog leefbaar zonder pinautomaat? Komen jongeren weer terug zodra ze 
kinderen krijgen? En hoe gaat het ondertussen met de fanfare? Aan de hand van 
typisch hedendaagse dorpsproblemen – ontgroening, vergrijzing, de kracht van krimp 
– haalt Frans Pollux in een muzikale talkshow verhalen op.  
 
Na zijn succesvolle en uitverkochte reeks concerten in het Venlose Jaomerdal, kondigt Frans 
Pollux een nieuw project aan voor het najaar: NAEVE DE KERK. Pollux en band gaan op 
tour langs kleine dorpen: op zondagmiddag in gemeenschapshuizen, naast de kerk. Over elk 
dorp maakt hij vervolgens een liedje. Die opgenomen liedjes worden in januari 2019 
gepresenteerd tijdens het slotconcert van het project in de Maaspoort in Venlo. 
 
VERANDERINGEN 
In bijna alle Limburgse dorpen zijn grote veranderingen aan de gang: jongeren trekken weg 
en de huizenmarkt staat onder druk. Dat heeft goede en minder goede kanten. In de meeste 
dorpen is een groeiende groep vitale senioren die een groot deel van het vrijwilligerswerk in 
hun dorpen oppakken. Hoe ga je als dorp daar mee om? Hoe hou je de boel bij elkaar? 
Genoeg thematiek om te bespreken met een aantal personen uit het dorp, als aanvulling op 
het concert. In navolging van de thematiek wordt bij de organisatie van het concert 
samenwerking gezocht met een plaatselijke vereniging. In veel gevallen is dat de 
carnavalsvereniging, maar er zit ook een harmonie tussen. De vereniging zorgt voor de 
lokale publiciteit voor het concert.  
 
ALBUM 
In elk dorp haalt Frans Pollux één verhaal op dat hij verwerkt in een liedje. De liedjes worden 
opgenomen en gebundeld en uitgebracht op het conceptalbum Naeve de Kerk, dat wordt 
gepresenteerd tijdens een groot slotconcert op zondag 20 januari 2019 in Venlo. Via 
Facebook en website kunnen de bezoekers van de concerten vervolgens de totstandkoming 
van ‘hun’ plaat volgen.  
 
TOURLIJST 
De Naeve de Kerk-tour bezoekt dorpen op zondag na de mis. In elk dorp is een passende 
locatie gezocht. In veel gevallen is dat het lokale gemeenschapshuis. De tour bestaat uit 
optredens in acht verschillende dorpen: Maasbree, Reuver, Heel, Waubach, Stramproy, 
Koningsbosch, Velden en: 
Zondag 30 september OOSTRUM (aanvang 15:00 uur, D’n Oesterham) 
Zondag 20 januari VENLO - Albumpresentatie  
 
 
Kaarten verkrijgbaar: 
• www.franspollux.nl 
• AMC Oostrum - zondag 8 juli 2018 15:00 – 17:00 uur 
• Rob Jeucken – Ooster Thienweg 5, Oostrum 

 

 



Blokuiters

Jeugdorkest

Blazersklas

Maandag 2 juli 18:00
plein Watermolen

Hit-it
Klasseuiters

FOOD TRUCK

vis  friet  snacks
vanaf 17:30



 
 

“Heerlijk wonen in dit                    
kleurrijk en ruim huis” 

 
Deze half vrijstaande woning uit 1981 op 

Goetzenhof 13 te Oostrum (5807cc) is gelegen  
op loopafstand van het centrum en basisschool,  

5 min. vanaf A73 en NS treinstation. 
Deze woning is goed onderhouden en voorzien 

van kunststof kozijnen en rolluiken. 
Daarnaast bezit deze woning een aantal unieke 

eigenschappen. 
 

 
 
 Zoals:      grote oprit met plaats voor 2 auto’s 
                   garage met automatische paneeldeur en smeerput 
                   overkapping met op maat gemaakt verandazeil 
                   kelder 
                   ideale ligging voor zonnepanelen 
 
 
 Vraagprijs     € 202.000,00 
 
 
 BG         entree/hal met meterkast -  tegelvloer – toilet – trap naar 1ste verdieping 
               woonkamer met eiken parketvloer – aansluiting houtkachel met moderne schouw 
                 keuken met tegelvloer -  veel kastruimte, o.a. apothekerskast –  
                 (voorzien van inbouwapparatuur  inductie-combi-magnetron-vaatwasser-koelkast)  
                 kleine voortuin op het zuiden 
                 achtertuin is volledig bestraat -  met tuinhuisje- afscheiding d.m.v. schutting (steen/hout) 
 
 
 1ste verdieping            overloop met vaste trap naar 2de verdieping 
                                    3 slaapkamers 
                               badkamer met tegelvloer – ligbad – aparte douche met cabine-toilet-wastafel 
                          overloop en slaapkamers voorzien van chip Wood vloeren 
 
            2de verdieping           zolder met vinylvloer 
            aansluiting wasmachine 
            verwarmingsketel 2012 
            veel opbergruimte (weggewerkt in de schuinte van het dak) 
 
 

Kortom de ideale starterswoning. 
 

Kom zelf ons huis van binnen bekijken en bel voor een vrijblijvende afspraak:  06-10216400 



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



                        Activiteitenkalender   2018
                          Kijk voor de Digitale kalender op: www.dorpsraadoostrum.nl/kalender

  

JUNI  

  
27 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
27 Slotconcert seizoen Music for Life Harmonie

  

JULI  

  
4 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
4 Buitenoptreden bij de BIT (20.30) Aostrumse Zangkompeneej
11 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
18 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
25 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
28 Jeu de Boules (3-Dorpen) KBO

  

AUGUSTUS  
  
1 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
7 Kevelaer (3-Dorpen) KBO
8 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
15 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
22 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
22 Kasteeltuinen Arcen De Zonnebloem
29 Inloopmorgen in de Watermolen KBO

  

SEPTEMBER  
  
2_5 4-Daagse reis (3-Dorpen) KBO
3 t/m 9 Clubkampioenschappen TCO
5 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
11	 Kermisfietstocht	 KBO
12 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
14-21-28 Najaarscompetitie TCO
15 Fiets-Feestavond TCO
18 Notaris Levenstestament Zijactief
18 Kienen KBO
19 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
20 Jaarvergadering SVO
21 DJ-Workshop Allejeugdcafé i.k.v. 100 jr SMT Harmonie
22 Uitwisseling met ‘t Lobke (Swolgen) TCO
24 Marcienne Collection KBO
26 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
  



OKTOBER  
  
1 Dag v/d Ouderen KBO
3 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
5-12-19-26 Najaarscompetitie TCO
8 Creatieve middag KBO
9 Kienen KBO
10 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
11 Workshops “Muzikaal Sprookje”i.k.v. 100 jr SMT Harmonie
11 Herfstwandeling KBO
11 Hart & Vaatziekten (bij Vrouwen) Zijactief
15 Computeren KBO
16 Wittem (3-Dorpen) KBO
17 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
22 Creatieve middag KBO
24 Edah museum Helmond De Zonnebloem
24 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
29 Computeren KBO
29 Rondleiding vernieuwde Schouwburg Zijactief
30 Themamiddag Brandveiligheid KBO
31 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
  

NOVEMBER  
  
2-9-2016 Inhaaldagen Najaarscompetitie TCO
3 Uitwisseling met de Gagel (Oostrum) TCO
3	 Magnifique	in	de	Evenementenhal	 Harmonie
5 Creatieve middag KBO
7 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
8 Algemene Ledenvergadering (in Roermond)  Zijactief
12 Computeren KBO
13 Kienen KBO
13 Carnavalshoeden Zijactief
14 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
17 Herfsttoernooi TCO
19 Creatieve middag KBO
21 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
26 Computeren KBO
28 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
29 Avond over de jacht Zijactief 

De Rabobank clubkas campagne  
heeft T.C. Oostrum een mooi bedrag  

opgebracht van € 413,62. 
 

Rabobank en alle stemmers 
BEDANKT 

Tennisclub Oostrum 

 

 

 







  

 

 

 

 

AANBIEDING IN WEEK 26 

500 GR. VARKENSPOULET 

4 PEELBURGERS 

5 PEELVINKEN 

SAMEN VOOR € 9,90 
 

Al ons vlees is opgegroeid in “De Peel” 

   Het lekkerste vlees uit De Peel 

 

SLAGERIJ                                                                                                                                           
 Ysselsteynseweg 48, 5813 BM Ysselsteyn  

 www.edelbrons.nl                                                                    
Wij zijn geopend op:                                                                                                 

Donderdag en Vrijdag van 10.00 – 17.00 uur                                                    
Zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur 



UW MOBILITEITSPARTNER  BLITTERSWIJCK 

OUDE HEERWEG 23  BLITTERSWIJCK   T 0478 532 444  E INFO@WEJEBE.NL   WWW.WEJEBE.NL

AUTO
STERK IN ELK MERK!

 ONDERHOUD 
APK 

OCCASIONS 
REPARATIE

SCHADEHERSTEL
LEASING

WASSERETTE
BROMMOBIELEN

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

Al bijna 50 jaar hét vertrouwde adres voor keuken, badkamer en tegelwerken.

www.keuken-badwinkel.nl

Voor woonkamer, keuken of hal.
Met of zonder vloerverwarming.
Groot assortiment vloertegels.

Nieuwe Tegelvloer?  

En…. Gelegd door onze eigen tegelzetters!

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Volgend schooljaar een nieuwe stap?                                            
Ga je starten op een nieuwe school?                                           

Hoe moet je het huiswerk inplannen?                                             
Of wil je graag hulp bij het lezen of rekenen                 

op de basisschool?                                                                                    
Vind je het prettig om samen te werken?                                

Ik wil je er graag bij helpen. 
 
Kanjers educatie voor: 
 

 Individuele huiswerkbegeleiding 
 Individuele bijles 
 Individuele lees- of rekenbegeleiding. 
 Voor kinderen op de basisschool en kinderen 

in het voortgezet onderwijs. 
 

 

Leonie Roth-Overbeek   kanjers@ziggo.nl                                          
☎ 06-23130071 

 



Bekijk de volledige uitslag op rabobank.nl/horstvenray

De Rabobank draagt clubs in de regio een warm hart toe. Tijdens de Clubkas

Campagne hebben leden van onze bank hun stem uitgebracht op 493 clubs en

daarmee € 150.000,- verdeeld. Wij bedanken onze leden voor hun steun aan de clubs!

Bedankt voor uw steun!

Samen 
doelen 
bereiken

Rabobank
Clubkas

Campagne



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” ……………………………………………………. 



 

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 KBO/PCO 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 



“ Zo zorgen we in ons dorp voor elkaar “

SERVICEPUNT Oostrum
Wat doet het servicepunt?
Het helpen om mensen met elkaar in verbinding te brengen.

Hoe werkt het Servicepunt?
• Tweewekelijks inloop spreekuur in de Watermolen 

waar de HULPVRAAG besproken kan worden
• U kunt met uw HULPVRAAG of HULPAANBOD 

terecht op:
• Telefoonnummer: 0478-206966 (bericht inspreken)

• Ons emailadres: Servicepunt@dorpsraadoostrum.nl  
We nemen dan contact met u op.

P.s. Aan een website/ App wordt gewerkt

Het Servicepunt is onderdeel van 

Voor en Door Oostrum
Vraag      + Aanbod      = HULP = SAMENWERKEN


