
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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  GEZELLIG ZONDAGMIDDAG 

 
Tijdens een gezellige zondagmiddag is de Watermolen tussen 14.00 en 16.00 uur                                                                              
opengesteld   voor Jan en alleman.  
Ben je met je kinderen of kleinkinderen op het fort, loop gerust binnen voor een kop koffie of iets fris.                                       
Wil je méér dan een blokje om, de Watermolen is een mooi rustpunt. 
Ook als je zin hebt in een spel of gewoon een praatje ben je van harte welkom op de volgende data: 
 28 oktober 
 11 november 
 25 november 
 9 december 
De data worden ook elke week vermeld in de activiteitenkalender van het Service punt. 
 

Hopelijk tot ziens. 
 

 

 

 

Uitnodiging feestelijke (her-) opening D’n Oesterham 
 

Wanneer: 
Op Vrijdag 9 november a.s. 

 
Programma: 

  17.00 – 19.00 uur Open huis.  
  19.00 – 20.00 uur Officiële opening door wethouder Anne Thielen 
   
De deuren staan voor u open vanaf 17.00 uur om het vernieuwde gemeenschapshuis D’n Oesterham te 
komen bekijken. Er is in relatief korte tijd enorm veel werk verzet en dit is zeker een bezoek waard. 

 
We hopen u te mogen begroeten op 9 november. 

 
Beheerster en bestuur gemeenschapshuis D’n Oesterham Oostrum 

 
 
 
 
  



ZATERDAG  20 Oktober 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 

 

    “GEZELLIG ZONDAGMIDDAG”

14 Oktober
28 Oktober
11 november
25 november
9 December

20 okt. 09.00u. Inzamelen oud papier
21 okt. 10.00u. Repetitie slagwerkgroep
22 okt. 19.30u. Repetitie orkest
24 okt. 13.30u. Repetitie M4L
 15.30u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it

20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda 

28 okt. Allerzielenviering
3 nov. Magnifique
3 nov. Inzamelen oud papier
16 nov. Hit-it bij St. Maartensviering
17 nov. Inzamelen oud papier
25 nov. Intocht Sinterklaas



Zondag 21 okt. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Gemengd Koor) 

 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  

Dinsdag 23 okt.  9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)   

Zondag 28 okt.  9.30 uur: Allerheiligen- en Allerzielendienst (Pastoor) (Harmonie SMT) 

  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	08.00	uur	op	te	geven	bij	vicevoorzitter
 Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  0478-584031.             
 

Gratis glasvezelaansluiting in uw woning? 
 

Wilt u geen aanlegkosten betalen? 
Meldt u dan als klant aan vóór 31 oktober 2018! 

Heeft u nog vragen over de aanleg van glasvezel? 
Heeft u graag hulp bij het aanmelden? 
Loop dan gerust binnen tijdens onze inloopmomenten. 
De providers PLINQ en TriNed zijn ook aanwezig. 
 
Wo. 24 okt.  18.30 – 20.00 uur Inloopbijeenkomst Trefpunt, Holthees 
Do.  25 okt.  18.30 – 20.00 uur Inloopbijeenkomst Watermolen, Oostrum 
Wo. 31 okt.  18.30 – 20.00 uur Inloopbijeenkomst Watermolen, Oostrum 

Na 31 oktober start aannemer Spitters met de detailengineering. Dan is het niet meer mogelijk om de aansluiting nog 
gratis binnen te krijgen. U kunt dan nog wel aanmelden maar betaalt dan een eenmalige eigen bijdrage van minimaal             
€ 250,-. 

U kunt het inschrijfformulier ingevuld inleveren tijdens de inloopbijeenkomsten of bij één van de Glasweb-teamleden.  
 
Met vriendelijke groet, 
Glasweb-team Oostrum,  

Leo Lenssen, Oostrum 
Bas Kühnen, voozitter dorpsraad Oostrum 
Coert Voesten,  Ghünenbeek 19,  5807 CE  Oostrum 
Ton Alders,  Vera Oostrum 
John Creemers, zeilmakerij Creemers Oostrum 
Maurice Janssen,  Finidi Oostrum   
 
Verder kunt u met al uw vragen en hulp bij het aanmelden terecht bij: 
• Electro Gommans, Hoofdstraat 37, Oirlo 
• Welcom bij Kivits, de Bleek 58-60, Venray 
  
W: www.glaswebvenray.nu M: info@glaswebvenray.nu:  T: 0478-206960 





                “Wist u Dat....” 
  

 de Dorpsraad de schakel is tussen u en de gemeente 
 De gemeente een groot deel van de openbare verlichting gaat vervangen.                                    

Dit doen ze omdat verlichting verouderd is, te veel energie verbruikt en om te 
bekijken of de huidige verlichting nog voldoet aan de normen en het beleid wat we 
bepaald hebben. Ze doen dit ook om de sociale en verkeersveiligheid te verbeteren 
en energie te besparen. Alle nieuwe verlichting is voorzien van een dimmer, zodat 
bijvoorbeeld ’s nachts als er weinig verkeer is het licht niet onnodig fel brandt. 

 Alle verlichting zal vervangen worden door LED verlichting.                                                          
Op sommige plaatsen zullen lichtmasten verdwijnen, maar daar komen dan op 
andere plaatsen weer lichtmasten voor terug om een betere verdeling te krijgen. 
De aannemer gaat aanstaande maandag starten hiermee.                                                                  
Ze gaan werken volgens onderstaand schema:  

 
 De komende week zal men bij het eerste deel van de bewoners een brief in de bus 

doen, de rest volgt in de weken erna. 
 u de bijgewerkte dorps-agenda kunt vinden op www.dorpsraadoostrum.nl 
 u zich tot 31 oktober kunt aanmelden voor gratis aanleg: 

https://www.glaswebvenray.nu/aanmelden 
 de Dorpsraad met de gemeente en de initiatiefnemers heeft gesproken over de 

stagnerende woningbouwplannen in Oostrum Oost. 
 
 



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



 
Publiekswandeling zoektocht naar paddenstoelen 
 
 

Op zondagmorgen 21 oktober organiseert IVN Geijsteren-Venray op het Landgoed Geijsteren een wandeling waarbij 
op zoek gegaan wordt naar paddenstoelen. De wandeling start om 10:00 uur bij de parkeerplaats van de voormalige 
voetbalvelden van Geysteren, Oostrumseweg 43. Deelname is gratis.  
 

Paddenstoelenkenner Gerard Compiet en 
enkele IVN-gidsen nemen u mee over het 
Landgoed Geijsteren. Dit gevarieerd 
bosgebied staat bekend om zijn rijkdom aan 
paddenstoelen.  
 
Hoewel er praktisch het hele jaar door wel 
paddenstoelen voorkomen, is de herfst 
natuurlijk de beste tijd om ze te bekijken. 
Paddenstoelen hebben altijd tot de 
verbeelding gesproken. Omdat men vroeger 
de herkomst ervan niet kon verklaren, werd 
er al gauw gedacht aan heksen, duivels en 
tovenaars. Dit vind je nog steeds terug in 
namen als heksenboleet, heksenkring, 
duivelsei, etc. 

 

Tegenwoordig is veel over paddenstoelen bekend. Zo weten we dat een aantal soorten nauw samenleeft met bomen en 
struiken. Hierbij is sprake van een win-winsituatie, want zowel de betreffende paddenstoel als de boom of struik 
worden daar beter van. Andere soorten breken dood of levend organisch materiaal af en spelen dus een belangrijke rol 
bij de recycling van voedingsstoffen.  
{Het is raadzaam om een spiegeltje en een loep mee te brengen zodat u                                                                                                    
tijdens de wandeling de paddenstoelen wat nader kunt bekijken. 

 

  

  GEZELLIG ZONDAGMIDDAG 

 
Tijdens een gezellige zondagmiddag is de Watermolen tussen 14.00 en 16.00 uur                                                                              
opengesteld   voor Jan en alleman.  
Ben je met je kinderen of kleinkinderen op het fort, loop gerust binnen voor een kop koffie of iets fris.                                       
Wil je méér dan een blokje om, de Watermolen is een mooi rustpunt. 
Ook als je zin hebt in een spel of gewoon een praatje ben je van harte welkom op de volgende data: 
 28 oktober 
 11 november 
 25 november 
 9 december 
De data worden ook elke week vermeld in de activiteitenkalender van het Service punt. 
 

Hopelijk tot ziens. 
 

 

 



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!

 
Praktijk ONS Gewicht 

 

 

U wilt een paar kilo’s afvallen?                                              
Maar geen streng dieet?                                                     

Bereik het gewicht dat bij u past door ETEN! 

Interesse?                                                                             
Kosteloos kennismakingsgesprek 

Praktijk ONS Gewicht 
Gewichtsconsulente/Voedingscoach                              
Voor inviduele- en groepsbegeleiding,                          
advies en voorlichting  

Mieke Hilgers-Notten                                                                         
De Horik 31, 5807 CJ Oostrum                                                                                          
facebook  @onsgewicht     Tel. 06 – 18020680                   
Info: praktijkonsgewicht@gmail.com  

Geaccrediteerd door                                                                       
de meeste Zorgverzekeraars 

 



 

Best leden van de KBO en alle ouderen van Oostrum, 
Op dinsdag 30 oktober vindt er een bijeenkomst plaats met als thema 
Brandveiligheid.                               
KBO en Brandweer Noord Limburg werken samen aan een brandveilige woonomgeving. 

Een van de belangrijkste onderwerpen, die aan bod komen is:  hoe kan ik een brand voorkomen.  Daarbij komt ook aan 
de orde het signaleren van brand en adequaat handelen indien er toch brand uitbreekt. 

De middag wordt gehouden van 14.00 uur – 16.00 uur, afhankelijk van het aantal deelnemers in d’n Oesterham                               
of de Watermolen. 

Het zal een leuke, interactieve, leerzame, maar ook gezellige middag worden. 

Wij rekenen op een grote opkomst tenslotte:  veiligheid gaat boven alles 

Wilt u deelnemen aan deze middag, dan kunt u zich opgeven bij de secretaresse:  Ellie Jeucken, telefoon 0478-586052 of 
mail hwjeucken@home.nl  
 

BRANDVEILIG LEVEN: VAN EN VOOR IEDEREEN. 

 
 Magnifique 

 
Er zijn nog kaarten te koop!  
 
 
 

Prijswinnaar puzzelactie 
Er wordt stiekem flink gepuzzeld in Oostrum! Uit de goede inzendingen van de puzzelactie van SMT hier in dit Weekblad 
is een prijswinnaar getrokken. Van harte gefeliciteerd! De winnares is inmiddels in bezit van de gratis toegangskaart 
voor Magnifique. We wensen haar een swingende avond! 
 
Kaartverkoop 
Kaarten voor Magnifique kunnen nog besteld worden bij slagerij Biermann- v.d. Eijnden. Elke maandag is er 
kaartverkoop in de Oesterham tussen 19.00u en 20.00u. Verder kunnen er kaarten gekocht worden via Cultura, 
Schoutenstraatje 8, Venray. Kaarten kosten €17,50 per stuk. 

Online bestellen kan ook. Ga hiervoor naar de website van SMT http://www.smtoostrum.nl/. Via de site kun je ook 
kiezen voor een particulier (€59,00) of zakelijk (€79,00) all-inclusive VIP-arrangement met entree, speciale ontvangst, 
hapjes en gratis drankjes gedurende de hele avond. Je kunt bij de reservering aangeven of je een zitplaats wenst. Het 
aantal zitplaatsen in de Evenementenhal is echter beperkt. 

Tot ziens, tot Magnifique! 

Jubilerende muziekvereniging SMT 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANBIEDING IN WEEK 42 

 

2 GEPANEERDE SCHNITZELS 

4 GRILL KNAKWORST 

4 KAASBURGERS 

 

 

SAMEN VOOR € 9,90 

 

 

 

 

WWW.EDELBRONS.NL 
    “Het lekkere 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 uitnodiging

ui
tn

od
ig

in
gGraag nodigen wij u uit voor 

de sfeervolle presentatie van onze 
beeldhouw & groenworkshops 

voor het najaar 2018  & 
het voorjaar 2019 op

vrijdag 26 oktober en 
maandag 29 oktober 
van 19.00 – 21.00 uur

zaterdag 27 oktober en 
zondag 28 oktober 

van 14.00 – 17.00 uur

U bent van harte welkom bij

De Wieneshof
Mgr. Hanssenstraat 51

5807 BB Oostrum
telefoon 0478-583747

e-mail: info@wieneshof.nl
internet:www.wieneshof.nl



 
Secretariaat : A. Vollenberg 
  De Horik 4 
  5807 CJ Oostrum 
Telefoon : 06-16642659 
E-mail : bestuur@karklingels.nl 
Bankrekening : NL67RABO0140093524 
 
 
 
 
   
                                                                  Oostrum, 12 oktober 2018 
 
 
 

Hierbij nodigen wij U uit voor de op vrijdag 2 november a.s. te houden jaarvergadering  
in Café-Zaal “Back in Time”. 
 
 
Aanvang: 20.11 uur. 
 
 
Agenda: 
 
01. Opening 
02. Ingekomen stukken en mededelingen 
03. Notulen jaarvergadering 10-11-2017  
04. Jaaroverzicht 2017-2018 
05. a Financieel overzicht 2017-2018 
    b. Verslag kascommissie 
    c. Benoeming nieuw lid kascommissie 
06. Vaststellen contributie 
07. Begroting 2018-2019 
08. Bestuursverkiezing 

Herkiesbaar: Bart Holtackers (penningmeester) 
Verkiezing nieuwe bestuursleden, door het bestuur worden voorgedragen: 
Arjan Kempen (bestuurslid) 
Tom Direks (bestuurslid) 
Mogelijke kandidaten kunnen zich tot 1 uur voor aanvang van de vergadering 
schriftelijk aanmelden bij Sjoerd Vollenberg, voorzitter.  

09. Programma 2018-2019 
10. Rondvraag 
11.. Sluiting 
 
 
Namens het bestuur, 
 

  Sjoerd Vollenberg (voorzitter) 
 
 
p.s. Notulen jaarvergadering 10-11-2017 en jaaroverzicht 2017-2018 zijn vanaf 26-10-2018  

te raadplegen via onze website: www.karklingels.nl. Het financieel overzicht is vanaf 
26-10-2018 op te vragen bij het secretariaat (e-mailadres: bestuur@karklingels.nl) 









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

OKTOBER  
  
15 Computeren KBO
16 Wittem (3-Dorpen) KBO
17 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
22 Creatieve middag met bewegen KBO
24 Spellenmiddag De Zonnebloem
24 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
28 inloopmiddag in de watermolen 
29 Computeren KBO
29 Rondleiding vernieuwde Schouwburg Zijactief
30 Themamiddag Brandveiligheid KBO
31 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
  

NOVEMBER  

  
2 Jaarvergadering bij Back in Time De Karklingel
2-9-2016 Inhaaldagen Najaarscompetitie TCO
3 Uitwisseling met de Gagel (Oostrum) TCO
3	 Magnifique	in	de	Evenementenhal	 Harmonie
5 Creatieve middag met bewegen KBO
7 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
8 Algemene Ledenvergadering (in Roermond)  Zijactief

9 HEROPENING   “D’N OESTERHAM” 
11 Inloopmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen 
12 Computeren KBO
13 Kienen KBO
13 Carnavalshoeden Zijactief
14 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
16 Sint Maarten 
17	 Herfsttoernooi	 TCO
19 Creatieve middag met bewegen KBO
21 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
23 Zittingsavond De Karklingel
24 Zittingsavond De Karklingel
25 Inloopmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen 
25 Intocht St Nicolaas 
26 Computeren KBO
28 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
29 Avond over de jacht Zijactief

  



DECEMBER  
  
3 Creatieve middag met bewegen KBO
4 Tussen Kunst & Kitsch Zijactief
5 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
9 Inloopmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen 
10 Computeren KBO
11 Kienen KBO
12 Optreden bij de KBO Ysselsteyn-Vredepeel Aostrumse Zangkompeneej
12 Kerstmiddag KBO
12 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
18 Kerstavond Zijaktief
19 Inloopmorgen in de Watermolen KBO
19 Kerstviering De Zonnebloem
26 Inloopmorgen in de Watermolen KBO



SVO   VOETBAL 
 
 

Jeugd    
    
 
Uitslag    
 
zaterdag 13 oktober 2018    
ST Astrantia/SV Milsbeek JO19-1   -  S.V. Oostrum JO19-1 2-2  
S.V. Oostrum JO19-2 VCA JO19-2 0-5  
RESIA JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1 Afgelast  
ST Sparta'18/Kronenberg JO15-2G  -  S.V. Oostrum JO15-1 6-4  
ST SV United/BVV'27 JO13-3G S.V. Oostrum JO13-2 3-1  
S.V. Oostrum JO11-1 SVOC'01 JO11-1 1-14  
S.V. Oostrum JO10-1 Blerick JO10-2 7-4  
S.V. Oostrum JO10-3G SV Venray JO10-3 6-11  
S.V. Oostrum JO9-1 Ysselsteyn JO9-1 8-2 Speler van de week Fabian Jeuken 
S.V. Oostrum JO9-3 ST DEV-Arcen/RKDSO JO9-1 6-2  
S.V. Oostrum JO8-1 ST America/Meterik JO8-1G 1-5 Speler van de week Veena Versleijen 
S.V. Oostrum JO7-1/2 S.V. Oostrum JO7-3/4 6-0  
    
Programma    
 
zaterdag 20 oktober 2018    
S.V. Oostrum JO19-2  - ST SVS/Excellent/Westerbeekse Boys JO19-2G 15:00  
Melderslo JO17-1 S.V. Oostrum JO17-1 13:30  
IVO JO10-1 S.V. Oostrum JO10-3G 10:45  
    
    

Senioren    
    
 
Uitslagen    
 
donderdag 11 oktober 2018    
Vitesse'08 2 S.V. Oostrum 2 3-3  
zaterdag 13 oktober 2018    
Merselo Vet. S.V. Oostrum Vet. Afgelast  
zondag 14 oktober 2018    
S.V. Oostrum 1 GFC'33 1 1-3  
S.V. Oostrum 2 EWC'46 2 2-1  
S.V. Oostrum 3 Sparta'18 3 0-9  
Wittenhorst 8 S.V. Oostrum 4 3-4  
S.V. Lottum 4 S.V. Oostrum 5 7-2  
    
Programma    
 
zaterdag 20 oktober 2018    
S.V. Oostrum Vet. EWC'46 Vet. 17:00  
zondag 21 oktober 2018    
S.V. Oostrum 1 DEV-Arcen 1 14:30  
Hegelsom VR1 S.V. Oostrum VR1 11:30  
 



 



 
Het einde van Den Schellaert is in zicht. Eerder dan we hadden verwacht. Per 19 november sluiten we de keuken                     
en voor 1 december moet alles ontruimd zijn. Dat wordt nog een hele opgave! 
 
Iedereen snapt best wel dat het voor ons veel pijn doet, ook al wisten we dat het binnenkort ging gebeuren, gezien de 
afspraken met de projectgroep. Maar als het moment daar is, besef je het pas echt.  
 

25 jaar hebben we het restaurant beheerd en we hebben het 
altijd graag en met veel inzet gedaan. Vooral omdat zoveel 
mensen van onze keuken kwamen genieten, maar er was nog 
veel meer. Onze kinderen groeiden op in de Wanssumse 
gemeenschap, gingen hier naar school, waren bij de 
sportvereniging en hadden hier hun vrienden en vriendinnen. 
Ook Yu en ik voelden ons in Wanssum helemaal thuis, dankzij 
alle aardige mensen om ons heen.  
 
Afscheid nemen doet pijn, maar het leven gaat verder.                   
We moeten een nieuwe weg inslaan, maar weten nog niet 
welke. Dat we opnieuw een restaurant gaan runnen is niet 
waarschijnlijk.  
 

Wij bedanken alle mensen uit Wanssum en omgeving. Niet alleen voor jullie klandizie, maar ook voor jullie hartelijkheid. 
Dat het jullie in de toekomst allemaal goed mag gaan!  
 
Yu, Ling, Xiang, Liesje en Moelong  
 
 

  

  GEZELLIG ZONDAGMIDDAG 

 
Tijdens een gezellige zondagmiddag is de Watermolen tussen 14.00 en 16.00 uur                                                                              
opengesteld   voor Jan en alleman.  
Ben je met je kinderen of kleinkinderen op het fort, loop gerust binnen voor een kop koffie of iets fris.                                       
Wil je méér dan een blokje om, de Watermolen is een mooi rustpunt. 
Ook als je zin hebt in een spel of gewoon een praatje ben je van harte welkom op de volgende data: 
 28 oktober 
 11 november 
 25 november 
 9 december 
De data worden ook elke week vermeld in de activiteitenkalender van het Service punt. 
 

Hopelijk tot ziens. 
 

 

 





 

 

Bent u de 50 gepasseerd en nog 
geen lid van de KBO ??? 

 

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 KBO/PCO ledenmagazine 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 persoon 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 de Ledenadministratie. (Randenrade 41) Oostrum.  



 
 
Formulier inleveren: 
Randenrade 41 5807 BL OOSTRUM 
                                                              
Aanmeldingformulier  
Lidmaatschap KBO   t.b.v. 
ledenadministratie 

 
Persoons- / adres- / overige gegevens: 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u zich op als lid van KBO-PCOB en gaat u ermee akkoord 
dat uw gegevens worden verwerkt in onze ledenadministratie. KBO-PCOB gaat zorgvuldig om met uw 
persoonsgegevens. Hoe wij dit doen kunt u nalezen in ons privacy protocol; 
http://www.kbo-pcob.nl/privacyprotocol  
 
 
 
Omschrijving Hoofdbewoner Medebewoner 

 
Naam  

 
 

Roepnaam 
 

  

Voorletter(s)  . 
 

Tussenvoegsel   
 

Straat   
 

Huisnummer   
 

Postcode   
 

Woonplaats   
 

Telefoonnumer   
 

e-mail adres   
 

Geslacht m/v   
 

Geboortedatum   
 

Naam afdeling Oostrum Oostrum 
 

Met ingang van 
 

  

Handtekening  
 

 

 



“ 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



kaarten en info: www.smtoostrum.nl

LEX UITING 
FRANS POLLUX 

ORKEST O.L.V. HENK HOUBEN 
SLAGWERKGROEP  O.L.V. 

RAYMOND STARMANS 
HELEN NILLESEN 

ROY VERBEEK 
GÉ TITULAER 

BEN RUHL 
PROJECTKOOR 

DANSHUIS VENRAY 
PIPER 

JAMBO AFRIKA DANS 

3 NOVEMBER 
20:00 UUR 

EVENEMENTENHAL VENRAY

MagnifiqueMagnifique
100 Jarig Jubileum 

Muziekvereniging SMT 
Oostrum


