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Meiden van groep 8 van de Meulebeek,                                                         
2e in de districtfinale van het 

scholenvoetbaltoernooi. 
De meiden van groep 8 van de Meulebeek uit 
Oostrum zijn zaterdag 11 juni 2e geworden op 
de districtfinale van het scholenvoetbaltoernooi 
in Nederweert.                                                                                                                                                    
Ze begonnen bij het schoolvoetbal Ronde 
toernooi Venray zuid II,  door daar 1e te zijn 
geworden,  mochten ze door naar Ronde regio 
Noord zuid II. Ook daar werden ze 1e en hebben 
ze op woensdag 18 mei de Regiofinale zuid II 
gespeeld en wederom 1e geworden, waardoor 
ze afgelopen zaterdag mochten aantreden op de 
districtfinale in Nederweert.  De 1e wedstrijd 
wonnen ze tegen De Achtbaan uit Melick met 1-
0. De 2e wedstrijd moesten ze tegen  De 
Morgenster uit Ravenstein en wonnen ze met 2-
1. De 3e wedstrijd werd een gelijkspel  1-1 tegen 
De Speurneus uit Landgraaf.  De 4e wedstrijd 
wonnen ze met 3-0 tegen De Bolster uit Nuth. 
De 5e en tevens laatste wedstrijd werd de 
beslissende wedstrijd tegen De Regenboog uit 
Boekel.  Helaas was dit team te sterk en verloren 
ze met 4-1, waardoor ze 2e zijn geworden.                                                                                                                                                                                                           

Een TOP prestatie van deze meiden van de Meulebeek uit Oostrum. 

 

OPROEP 

In het weekend van 4 en 5 juni ben ik mijn voetbal                                         
kwijtgeraakt op het kerkhof "Trans Cedron". 

Het gaat om een wit/rode Ajax bal.                                                                                       
Als iemand deze toevallig heeft gezien en heeft                                                                         

    meegenomen graag contact opnemen met                             

Tel. 06 - 20974778. 

 



ZATERDAG  18 Juli 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Data       Tijd    Plaats

13 juli  11.00 tot 12.00  Watermolen
27 juli  11.00 tot 12.00 Oesterham
10 aug   11.00 tot 12.00 Watermolen
24 aug  11.00 tot 12.00 Watermolen
07 sept  11.00 tot 12.00  Watermolen
21 sept  11.00 tot 12.00 Watermolen
05 okt  11.00 tot 12.00 Watermolen
19 okt  11.00 tot 12.00 Watermolen
02 nov  11.00 tot 12.00 Watermolen
16 nov  11.00 tot 12.00 Watermolen
30 nov  11.00 tot 12.00 Oesterham
14 dec  11.00 tot 12.00 Watermolen
28 dec  11.00 tot 12.00 Watermolen



Zondag 19 juni 9.30 uur: Hoogmis (pastoor B. Clemens) (orgelspel en samenzang)      

 voor alle vaders, 
	 Martien	Reijnders	en	overleden	familie,	
	 Jeu	en	Mie	Staaks-Hermans	en	overleden	familieleden,	
	 Teng	en	Stiena	Fleurkens-Kleuskens,	
	 Familie	Vennekens-Verschuren	en	wederzijdse	familie.			

 15.00 uur: Doop van Dax Johannes Fransiscus van der Zwaan.

Dinsdag 21 juni  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.              
 

 
 
 
 
 
Leden KBO, 
 
Graag willen wij jullie laten weten dat de Lourdesgroep Maas en Peel iets nieuws te bieden heeft. 
 
En wel het volgende: 
 
Wilt u graag naar Lourdes, bent u CZ verzekerd heeft u een medische achtergrond: meldt u dan zo spoedig mogelijk bij 
Cristien Goumans aan, en zij gaat haar best doen dat u voor een bedrag van € 230,00 een grandioos mooie week in 
Lourdes heeft. Dit scheelt € 600,00 op de normale prijs. 
Het is een vliegreis met medische begeleiding, dat wil zeggen dat er een Nederlandse arts mee gaat. 
 
Meer informatie kunt u krijgen bij: Cristien Goumans, Tel: 0478-636676 
 
LET OP, dit is alleen voor mensen die CZ verzekerd zijn, ’n medische achtergrond 
hebben, en va 7 t/m 15 september naar Lourdes willen gaan. 
 





               
 
 
 

                                                
Vierdaagse reis september 3-Dorpen naar Saarland.     
Van zondag 4 september t/m woensdag  7 september is door de KBO Castenray, Oirlo  en Oostrum een interessante reis 
gepland naar Merzig in het mooie Duitse Saarland. De totale reissom, inclusief lunches, diners en een muziekavond, 
bedraagt 350,00 € (toeslag 1 persoonskamer = 30,00 €).   Ieder KBO lid mag een introducée (niet-lid) aanmelden. 
Het definitieve doorgaan van de reis is afhankelijk van het aantal personen dat zich op 20 juni heeft aangemeld. 
Vanwege een definitieve hotelreservering door Ghielen moeten wij dan beslissen of de reis doorgaat of niet.                     
Daarom gelieve u zich uiterlijk vóór 20 juni op te geven met naam en adres bij: Wim van Delft  (Randenrade 14)           
via de aanmeld-strook, de e-mail def@home.nl  of tel. 584451  
Na inschrijving ontvangt u spoedig rechtstreeks via Ghielen  het volledige programma met ook het aanmeldformulier 
waarop u ook eventuele dieetwensen, het eventueel meenemen van rollators of rolstoelen kunt aangeven en een 
reisverzekering kunt afsluiten. Betaling volgt pas na aanmelding bij reisbureau Ghielen 
 

Gepland programma:  
 

=Dag 1 (zondag 04.09.2016) De heenreis 
Op de heenweg doen we het toeristische Königswinter aan met uiteraard ook de Drachenfels-bahn Hierna volgt een 
gezamenlijke lunch en is er nog vrije tijd in dit toeristische stadje.  Daarna reizen we via een mooie route naar het hotel 
te Merzig en hebben we eventueel  daar nog wat vrije tijd.   
=Dag 2 (maandag 05.09.2016) Bezoek aan Verdun 
Op het programma staat vandaag Verdun, een nu echt mooie Franse stad met een leuk centrum Dit is echter ook een 
stad met vele onuitwisbare herinneringen aan de 1e wereldoorlog. De beruchte slag om Verdun is in 2016 precies 100 
jaar geleden. We maken met de bus een indrukwekkende panorama-tocht van ca 2 uur  o.l.v. een  Duitstalige gids langs 
het slagveld uit de 1e wereldoorlog met o.a. het monument Maginot, het standbeeld van de stervende leeuw,  het 
verwoeste dorp Fleury, het fort Douaumont,  het knekelhuis van Douaumont (incl. Nederlandstalige film over de slag),  
het nationale soldatenkerkhof en het graf met de bajonetten.  Ongetwijfeld zal er op enkele plaatsen worden gestopt.  
Na deze rondrit volgt een goede gezamenlijke lunch en nog wat vrije tijd.  
=Dag 3 (dinsdag 06.09.2016) Saarlanddag 
We brengen een bezoek o.l.v. 2 gidsen aan het 'Erlebniszentrum’ (o.a. tafelgerei en keramiek) van het wereldbekende 
Villeroy & Boch'.  Aansluitend is er dan een gezamenlijke lunch gevolgd door een schilderachtige sluizenrondvaart door 
de “Saarschleife”.  Misschien is er daarna nog voldoende tijd om het Wolvenpark in Merzig te bezoeken. 
=Dag 4 (woensdag 07,09.2016) De terugreis 
Via een deel van de Hunsrückenhohenstrasse rijden we naar het stadje Bernkastel-Kues. Met een treintje rijden we door 
het historisch stadsdeel en omhoog tussen de druivenvelden naar de burchtruïne. Na de gezamenlijke lunch is er nog 
vrije tijd in het  prachtige oude stadsdeel. Daarna huiswaarts met onderweg als afsluiting nog een driegangendiner.  
 
 
 
INSCHRIJFFORMULIER MEERDAAGSE REIS SAARLAND 4 – 7 SEPTEMBER 2016 
 
NAAM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ADRES:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
TELEFOON:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
BIJZONDERHEDEN:…………………………………………………………………………………………………………………………

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



Gerealiseerd door onze eigen montage-medewerkers. 

Uw complete badkamer of 
keuken gemaakt van A tot Z 

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

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

U heeft al een complete badkamer met wastafel, 
inloopdouche, wandcloset, 
decorradiator, tegel-en
installatiewerk voor 9678.-

 

 

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

Vrijdag 17 juni 10:00 - 20:00  
Zaterdag 18 juni 10.00-17.00  

 
Sfeervolle winkel met alles 

op het gebied van: 
woondecoratie, meubels, 

brocante, verf, spreukborden 
baby en lifestyle. 

 

                                                                                  
 
 
 

                   
  

Wij vieren onze uitbreiding samen met U 
onder het genot van een hapje en drankje  

 



Word Slootjesexpert tijdens de IVN slootjesdag 
 
 

Schepnetjes in de aanslag want de IVN SLOOTJESDAG komt er aan.               
Op zondag 19 juni kun je genieten van kwakende kikkers, glibberige 
waterplanten en kriebelende waterbeestjes. Van 10:00 tot 16:00 uur 
organiseert IVN Geijsteren-Venray voor jong en oud verschillende leuke 
activiteiten in, op en rond het water van de poel en de beek achter de 
Rosmolen in Geysteren.                                                                                                 
De activiteiten vinden plaats aan de waterkant, daarom is begeleiding 
van (groot)ouders wenselijk. Aanmelden voor dit waterbeestjesfestijn is 
niet nodig. Vrij parkeren bij het oude voetbalveld aan de Oostrumseweg 
in Geysteren.  
 
 

Wil je weten hoe een kokerjuffer overleeft in een sloot vol vijanden? Hoe een bootsmannetje aan voedsel komt? 
Waarom een schaatsenrijdertje kan schaatsen? Of gewoon welke bestjes er allemaal leven in het water? Kom dan naar 
de IVN slootjesdag op 19 juni. 

Wat is er te doen? 
 
Bij de poel is een kleine infostand waar je kunt rondneuzen tussen 
leuke foldertjes en kaartjes over van alles en nog wat. Je kunt hier 
ook informatie vinden over wat het IVN allemaal doet.  
Maar tijdens de slootjesdag gaat het vooral om waterbeleving. 
Kinderen kunnen met (groot)ouders aan de slag met een schepnet 
om waterdiertjes te vangen in de poel achter de Rosmolen.                 
Met behulp van een zoekkaart kunnen de gevangen waterdiertjes 
op naam gebracht worden. En wil je dan nog meer weten?                        
Er staan IVN-natuurgidsen paraat om je te helpen en om al je 
vragen te beantwoorden. 
 
 

Tijdens de slootjesdag gaan we een paar keer op wateronderzoeksexcursie 
langs de Oostrumse beek. We starten bij de Rosmolen. Tijdens deze excursies 
gaan deelnemers in de weer met een fles en een helderheidsschijf om de 
doorzichtigheid van het water te bepalen en met een thermometer om de 
temperatuur van het water vast te stellen. Ze maken een bootje van 
natuurmaterialen om de stroomsnelheid te achterhalen en gezamenlijk 
onderzoeken we hoe een rivier ontstaat.  
 
Kortom een leuke dag voor jong, maar zeker ook voor oud.                                      
Want ook voor volwassenen is het leuk om met water bezig te zijn en te 
ontdekken wat er allemaal leeft in en om het water. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AFHALEN !   (JUNI) 
 
 

(A)   MAANDMENU VOOR 2 PERSONEN 
 

 Babi pangang 
 Kipfilet met kerrysaus 
 Sate 
 Mini loempia 

 
 
 
 (B)  MAANDMENU VOOR 4 PERSONEN 
 

 Ti pan Kipfilet 
 Babi pangang 
 Kipfilet met kerrysaus 
 Sate  
 Mini loempia 

 
 
 

(Met Nasi – Bami of Rijst) 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Wegens familie omstandigheden 
 

zijn wij van 6 juni (maandag)                                                                          
tot en met 16 juni (donderdag)                                                                  

 
 

GESLOTEN !!! 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.denschellaertwanssum.nl 



 
 
 
 
 

CV De Karklingels presenteert: 
 

“DE GROTE CARNAVALSTEST 2.0” 
 
Beste Karklingel/Karklingelinneke, 
 
5 jaar geleden hebben we een carnavalstest georganiseerd. In dat jaar bestond de carnavalsvereniging 5x11 jaar en 
waren we heel erg benieuwd naar hoe de mensen in Aostrum carnaval beleefden. 
Wij, het bestuur en raad van elf, zien dat tijden veranderen (in ons als persoon, in ons dorp en natuurlijk daarbuiten). 
We zijn dan ook erg benieuwd naar hoe carnaval op dit moment in onze gemeenschap wordt beleefd.                                     
Door opnieuw zo’n soort avond te organiseren hopen we daarachter te komen. We willen jullie dus graag uitnodigen op 
donderdag 23 juni om 20:00 in de watermolen/soos/ojc iduna. 
We willen jullie vragen om met ons mee te denken over wat er goed gaat binnen ons carnavalsprogramma in Aostrum, 
maar vooral ook over wat beter of anders kan? Met andere woorden, willen jullie ons helpen om ook de komende jaren 
de vereniging sterk te houden voor onze gemeenschap? 
De opzet voor deze avond is om in kleine groepen gesprekken aan te gaan en een aantal thema’s te bespreken.                     
We hechten ontzettend veel waarde aan openheid en eerlijkheid, dat maakt ons sterker. 
We vinden het fijn om te weten wie er komt, wil je ons daarom laten weten of je wel of niet aanwezig bent?                                   
Stuur een berichtje/appje naar Ruud Custers, 06-43438065. 
 
Alvast hartelijk bedankt en hopelijk zien we elkaar op donderdag 23 juni om 20:00 in de watermolen/soos/ojc iduna! 
 
Bestuur en raad van elf CV de Karklingels 
 

Om sterk te zijn moet je je zwakte kennen! 



 WATERMOLEN  MINI ENQUÊTE                          

 

NAAM: ……………………………………….……………… 

 

1. Hebt U interesse om te leren Bridgen ?            ja/nee           
2. Hebt U interesse om eens in de week te “Rikken” ?       ja/nee 
3. Biljarten kan ook, gaat U meedoen ?                                ja/nee  
4. Een keer per maand een Thema- Avond ?                       ja/nee 

Internetbankieren  ?                                                            ja/nee 
Elektrische fietsen ?                                                             ja/nee 
Update Theorie Autorijden ?                                              ja/nee 
Erfrecht ? Nalatenschap ?                                                   ja/nee 
Geschiedenis Oostrum  ?                                                     ja/nee 
………………………………… ?              ja/nee 
…………………………………..?                                                     ja/nee 

5. Een keer per maand een filmavond ( klassieker )           ja/nee 
6. Een keer per maand quizavond b.v. 1 tegen 100 ?         ja/nee 
7. Een keer per maand een quizmiddag ?                            ja/nee       
8. Wat vindt U ervan als er een “klusjesdienst” komt ?     ja/nee 
9. Een keer per 2 jaar : “Meulespeule “ ( jaren ’70-’80)     ja/nee  
10. Watermolen in 2018 alle dagen open …                           ja/nee                           
11.  Eens per twee jaar; Hobbybeurs Oostrum                      ja/nee               
12.  Een keer per jaar: Boekenmarkt                                       ja/nee 
13.  Een keer per jaar: Vrijmarkt voor kinderen                    ja/nee                 
14.  Maandelijks “Knutselen voor en met kinderen”            ja/nee          
15.  Gaat U met ons mee, 1 keer per maand wandelen ?     ja/nee 
16.  Bent U voor een zondagmiddag opening ?                     ja/nee                  
17. ….                                                                                             ja/nee 
18. ….                                                                                             ja/nee 
19. ….                                                                                             ja/nee 
20. Bent u bereid om daaraan met ons mee te werken ?  ja/nee                  

 

Hebt u tips/ aandachtspunten voor ons ?  Laat het ons weten. 
 

U kunt de enquête invullen en inleveren bij: 

 

Jos de Beer, Mgr Hanssenstraat 6 ,  Oostrum  

Joop Bus, Witte Vrouwenstraat 11 , Oostrum 

 

Natuurlijk kunt u het ook meenemen als u op vrijdagmiddag  24 juni naar de Watermolen komt. 

 

Hartelijk bedankt voor uw deelname ! 



AAN DE INWONERS VAN OOSTRUM VAN JONG TOT OUD…… 
De Watermolen is de afgelopen 

maanden opnieuw ingericht. Het biljart 
is naar boven verplaatst en beneden is 

nieuw meubilair geplaatst. Er is nu meer 
ruimte ontstaan om allerlei activiteiten 

te kunnen gaan ontwikkelen. 
We zijn nog druk bezig met de 
aankleding om het gebouw ook echt 
“huiselijk” te maken……en voor ieder 
toegankelijk op de nieuwe 
inloopmiddag, de vrijdagmiddag. 

Op Vrijdagmiddag 24 juni a.s. om 13.30 
uur gaan we de “vernieuwde” 
Watermolen samen op feestelijke wijze 
in gebruik nemen. Samen wil zeggen 
met jong en oud. Groep 5/6  van 
basisschool de Meulebeek zal hieraan 
deelnemen. 

De opening zal verricht worden op ludieke wijze……en muzikaal ondersteund worden door Music For Life.   

De Watermolen is een prachtig gebouw geworden in het hart van Oostrum en is naast D’n Oesterham uitermate 
geschikt voor allerlei ontmoetingen. De jeugd kan zich uitleven op het er naastgelegen kunstgrassportveld en de diverse 
speeltoestellen. De senioren hebben hun jeu de boules-banen. In de Watermolen worden er al allerlei activiteiten 
ondernomen door de KBO, die bij de meesten wel bekend zullen zijn. Maar we gaan deze activiteiten op 24 juni in het 
daglicht zetten en er vinden enkele kleine demonstraties van activiteiten plaats.  

Tenslotte: 

 De Watermolen is niet van de KBO alleen….. maar van en voor alle inwoners !       

 Met iedereen bedoelen we dus ook iedereen en dat mag u heel breed zien.  

 Twee inwoners van Oostrum komen om u daar iets meer over vertellen.  

  Wij zijn daar heel enthousiast over !  

  We gaan dit alles wat ons betreft samen doen.  

 Natuurlijk zijn vrijwilligers om ons daarin te ondersteunen van harte welkom.  

 

OOSTRUM , een dorp met een groot buurtgevoel, daar voel ik mij thuis !  

 

“Wij vinden het fijn als u deze middag even langs kunt komen”. 

 

DORPSRAAD          D’N OESTERHAM             SERVICEPUNT           KBO 





 

Column. 

 

Vakantiegeld. 

Als U verwacht, dat ik over het EK voetbal zou gaan schrijven, dan heeft U het mis. Mooi niet dus. 

U komt voldoende aan Uw trekken, via de krant, televisie, radio en noem maar op. Daar zult U het 
wat mij betreft mee moeten doen. Voor de een is voetbal vakantie, de ander baalt ervan. 

Dus ik bespaar U dit ongemak. 

De maand Mei is de maand, dat er vakantiegeld wordt uitgekeerd, of U nu werkt of niet. 

De 65-plussers hebben hun extraatje binnen en…..allemaal hetzelfde bedrag. Alle anderen krijgen 
een toeslag na rato ze verdienen. En helaas zullen er ook mensen zijn, die niets ontvangen. 

Je moet wel in de gelegenheid zijn geweest, om te kunnen werken. Dat gun ik iedereen van harte. 

De media besteden er veel  aandacht aan. Zo las ik b.v. “veel Nederlanders geven hun vakantiegeld 
impulsief uit.” Kies voor een verstandige beslissing. 

Een derde van de Nederlanders geven dit ook werkelijk uit aan een vakantie, binnen- of buitenland, 
maakt niet uit. 

Zo wordt ook via de media een stappenplan geadviseerd. Allemaal mooie suggesties, maar je moet er 
financieel wel toe in staat zijn. 

Ik denk dat in veel gevallen het geld hard nodig is, voor zaken die steeds maar uitgesteld werden, 
omdat je het gewoonweg niet kon betalen. Een betalingsachterstand wegwerken. Eindelijk eens  iets 
extra’s doen met de kinderen b.v. 

En als je twijfelt over de besteding, zou je het ook op de spaarrekening kunnen zetten, maar dat 
levert tegenwoordig niet veel meer op, rente 0,9 %. Pas op, want straks kom je nog aan het betalen 
als je spaart. Je wordt dan dus bestraft voor  het geld wat je de bank toevertrouwd, waarmee zij 
enorme winsten kunnen maken. Stop het dan maar in een “ouwe sok “. Je kunt er altijd bij. 

Een wijze raad als het mag, spiegel je niet aan de buurman. Maak eens een lijst van alles wat jij wilt 
hebben, en waar jij gelukkig mee bent. 

Ergens op de wereld is er altijd iemand, die meer heeft, of iets heeft, wat jij nog op je wensenlijst 
hebt staan. Laat je doordoor niet van de wijs brengen. 

Prettige vakantie toegewenst. 

O-2. 



Rabobank: passende financiering voor mkb reikt verder dan bancair krediet 
 
Ondernemers kijken voor het financieren van hun plannen steeds vaker niet alleen naar de bank, maar ook 
naar andere aanvullende financieringsmogelijkheden. Wanneer de bank een deel kan doen maar niet alles, 
kan stapelfinanciering uitkomst bieden. Denk aan combinaties met crowdfunding, regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen, private equity of informele investeerders. Om ondernemers met een goed 
plan toegang te bieden tot financiering, organiseren de lokale Rabobanken uit Limburg het evenement 
‘Rabo Meet & Grow’. 
 

De behoefte aan aanvullend en meer risicodragend kapitaal groeit en ook het aanbod van financieringsmogelijkheden neemt 
toe. De trend dat ondernemers voor de financiering van hun plan vaker een beroep doen op een financieringsmix in plaats 
van 100% bancair krediet is onomkeerbaar. “Bij die zoektocht naar aanvullende financiering kan de Rabobank voor 
ondernemers een regierol vervullen. We zijn regionaal sterk geworteld, hebben volop kennis en ervaring van 
bedrijvensectoren en we weten waar behoefte is aan financiering en welke partijen kapitaal hebben om te investeren. Met 
die kennis en ervaring kunnen we ondernemers als geen ander ondersteunen met het realiseren van hun financiering, of dat 
nu bancair krediet is of met het wegwijs maken in crowdfunding of door de ondernemer in contact te brengen met andere 
investeerders”, zo licht Sven Bosveld, manager Handel, Industrie en Dienstverlening, toe.  
 

Persoonlijk en dichtbij 
Via regionale Rabo Meet & Grow-bijeenkomsten creëert de Rabobank een marktplaats waar vraag en aanbod van kapitaal en 
kennis samenkomen. Ondernemers met een financieringsbehoefte ontmoeten aanbieders van aanvullende financiering in 
verschillende marktrondes. Daarnaast krijgen ondernemers de gelegenheid hun bedrijfsplan op ‘de zeepkist’ te pitchen in het 
bijzijn van andere ondernemers. Dit leidt veelal tot reacties en tips waarmee de ondernemer zijn pitch en bedrijfsplan kan 
aanscherpen. De Rabo Meet & Grow-marktplaatsen zijn een bron van kennis, informatie en inspiratie voor zowel 
ondernemers op zoek naar financiering als voor kapitaalaanbieders, zo heeft de praktijk inmiddels uitgewezen. “Natuurlijk is 
er vandaag de dag veel informatie online te vinden en in tal van andere kennisbronnen, maar uiteindelijk is persoonlijk 
contact cruciaal voor een succesvolle en duurzame match tussen een de kredietvrager/ondernemer en de financier. Rabo 
Meet & Grow voorziet daarin op een aansprekende en uitdagende manier”, aldus één van de deelnemers. 
 

Facts & figures  
* De lokale Rabobanken voorzien ruim 800.000 zakelijke klanten van financiële diensten. 
 

* Via de lokale Rabobanken staat ca. 130 miljard euro krediet uit bij ondernemend Nederland, waarvan ongeveer 35 miljard in 
de food- en agrisector. 
 

* Dagelijks verlenen de lokale Rabobanken bij elkaar 40 miljoen euro aan nieuwe/herfinanciering voor ondernemend 
Nederland.   
 

* Het overgrote deel (80%) van vreemd vermogen verstrekt aan ondernemend Nederland is bancair gefinancierd. Dit zijn vele 
miljarden. Het resterende deel bestaat voornamelijk uit leverancierskrediet, lease en obligaties (de laatste met name bij de 
grote bedrijven). Nog maar een beperkt deel van enkele miljoenen bestaat uit aanvullende financieringsvormen, zoals 
crowdfunding, Qredits en kredietunies. 
 

* In 2014 is in Nederland voor ruim 50 miljoen euro aan ondernemingsfinanciering opgehaald via crowdfunding, zo blijkt uit 
cijfers van Douw&Koren, een adviesbureau gespecialiseerd in crowdfunding. De verwachting is dat in 2015 via crowdfunding 
ca. 100 miljoen euro aan ondernemingsfinanciering zal worden gerealiseerd. Dit is een verdubbeling in 1 jaar tijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer over alternatieve financiering:  
https://economie.rabobank.com/publicaties/2015/april/alternatieve-financiering-voor-het-mkb-een-update  
 



William en Petra Steeghs Ericaweg 4 5808 AN Oirlo
T 0478-531781 E info@hofsteeg.nl

www.hofsteeg.nl

Op zaterdag 25 juni van 10:30-15:30 uur 
organiseren we een open dag op onze zorgboerderij.

We nodigen u van harte uit om tijdens onze open dag kennis te maken
met onze zorgboerderij en een kijkje te nemen in onze kersenboomgaard. 

OPEN DAG!
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Ruim 40 zangers (m/v) tegelijk bij de Mariakapel
Op	zondagmiddag	19	juni	kunnen	we	bij	de	Mariakapel	beschikken	over	2	podia.	En	dat	is	voor	ons	uniek	en	dus	hebben	
we	voor	de	gelegenheid	een	bijzonder	programma	opgesteld.	Wij	hebben	2	koren	uitgenodigd	om	afwisselend	hun	eigen	
repertoire te zingen.

To Be Continued
In	de	kapel	zelf	zal	het	close	harmony	koor	To	Be	Continued	uit	Helden	zingen.	Dit	koor	bestaat	uit	
tien	enthousiaste	zangers	en	zangeressen.	Onder	de	inspirerende	leiding	van	dirigent	Mario	Geurtjens	werken	ze	er	hard	aan	
om	hun	speciale	close	harmony	sound	te	waarborgen	en	steeds	weer	te	verfijnen.
’To	Be	Continued’	startte	in	1989.	Inmiddels	zijn	ze	goed	bekend	geworden	in	eigen	regio,	maar	de	
laatste jaren zeker ook daarbuiten. Het repertoire kent klassieke werken zoals ’Air’ van Händel en de soms 8-stemmige ’Misa 
Caribeña’	van	componist	Electo	Silva,	maar	ook	hedendaagse	popsongs,	als	’How	deep	is	your	love?’	van	de		Bee	Gees,	
’Dancing	Queen’	van	Abba	en	’Hello’	van	Lionel	Ritchie.

Harmony
Het	tweede	koor	is	Harmony	uit	Oostrum.	Deze	enthousiaste	groep	van	ongeveer	37	zangeressen,	dat	streeft	naar	kwaliteit,	
zal	in	de	tijdelijke	buitenlocatie	optreden.	Het	koor	staat	onder	leiding	van	dirigent	John	Wauben	en	wordt	op	piano	begeleid	
door	Ludmila	Seroo.
De	doelstelling	van	dit	koor	is	populaire	koormuziek	ten	gehore	te	brengen	op	goed	niveau,	afgewisseld	met	wat	lichtere	
muziek	zoals	nederpop	en	musicalliedjes.	De	muzikale	kwaliteit	staat	voorop.	Die	kwaliteit	wordt	bereikt	door	een	ieders	inzet	
en	trouwe	aanwezigheid	tijdens	repetities	en	optredens.	Het	saamhorigheidsgevoel	is	dan	ook	groot	binnen	het	koor.	Hoge	
amateurkwaliteit	is	voor	Harmony	ook	belangrijk	maar	dit	mag	niet	ten	koste	gaan	van	het	samen	plezier	beleven	aan	het	
zingen.	Dus	plezier	in	het	zingen	staat	voorop!
	De	muziek	van	koor	Harmony	varieert	van	lekker	vlot	populaire	tot	meer	gedragen	nummers,	soms	ook	klassiek	of	iets	uit	een	
musical.	Koor	Harmony	wil	het	publiek	enthousiasmeren	en	iets	meegeven,	hen	inspireren	en	raken.	Kern	vormt	het	zingen	
met	begeleiding,	maar	af	en	toe	a	capella.	Zingen,	tekstbeleving	en	bewegen	op	muziek	is	tegelijkertijd	ook	een	kunst.	Het	is	
iets	wat	men	pas	na	veel	oefening	goed	kan	leren.	Belangrijk	is	dat	leden	ook	thuis	de	teksten	voorbereiden/oefenen.
Twee	koren	met	op	het	eerste	gezicht	hetzelfde	repertoire	maar	als	u	komt	luisteren	zult	u	verrast	worden	hoe	verschillend	
een	lied	kan	klinken.	De	muzikale	middag	begint	om	14.00	uur	en	de	entree	kost	slechts	€5,-.		Reserveren	kunt	u	op	onze	
website www.mariakapel.nl	of	telefonisch	op	0478-636948	of	bij	de	Firma	Wijenberg	in	Holthees	(0478-636390).

Spetterend Midzomernachtfeest in de Mariakapel met “Chantilly Lace”

Zaterdagavond,	18	juni	a.s.	vindt	er	in	de	Mariakapel	te	Holthees	weer	het	traditionele	midzomernachtfeest	plaats.	De	
langste dag wordt gevierd. Boven de poolcirkel gaat de zon niet meer onder. Van ouds een heidens feest waarbij men o.a. 
dacht dat planten op die nacht over een speciale kracht beschikten . Vandaar dat dit feest op veel plaatsen gevierd wordt 
door;		‘op	blote	voeten	om	twaalf	uur	‘s	nachts	door	het	mos	te	lopen	begeleid	door	klankschalen’,		‘vanaf	21.00	uur	tot	
middernacht op blote voeten   wortelen met moeder aarde ’ , wat dit ook mag betekenen  of  ‘met de elfengids op zoek 
gaan naar het verborgen vonkje’.	Allemaal	heel	interessante-	en	aantrekkelijke	alternatieven.	Maar……..,wij	in	Holthees	
doen het een slag nuchterder, echter niet minder uitbundig. Wij gaan deze bijzondere avond en nacht in met onvervalste 
Rock	and	Roll	gebracht	door	Chantilly	Lace.	Om	te	zorgen	dat	zoveel	mogelijk	mensen	aanwezig	kunnen	zijn	vieren	we	
“midzomer nacht” op zaterdag 18 juni in plaats van, wat eigenlijk hoort, op de doordeweekse  dinsdag 21 juni. 

Voor	veel	mensen	behoeft	de	groep	 Chantily Lace 	geen	nadere	toelichting.	Zij	weten	dat	Chantilly	Lace	met	het	spelen	
van	pure	Rock	�n	Roll		al	menig	feesttent,	podium	en	sociëteit	op	z�n	kop	heeft		gezet.	In	het	midden	van	de	jaren	�90	
van	de	vorige	eeuw	hebben	vijf	jonge	heren,	afkomstig	uit	de	regio	Horst/Sevenum	besloten	om	de	Rock	�n	Roll	formatie	
Chantilly	Lace	te	vormen.	Ze	wilden	Rock	�n	Roll	gaan	spelen	in	de	stijl	van	Jerry	Lee	Lewis,	Little	Richard,	Chuck	Berry	en	
Elvis	Presley.	Wild,	spannend,	eerlijk	en	opwindend	diende	het	te	gaan	worden….	en	dat	werd	het	ook.	Gewapend	met	piano,	
bas,	gitaar,	drums	en	sax	wordt	het	publiek	bespeeld.	Klassiekers	als	‘Great	Balls	Of	Fire’,	‘Johnny	B	Goode’,	‘Tutti	Frutti’	en	
‘Blues	Suede	Shoes’	vliegen	het	publiek	om	de	oren.	Chantilly	Lace	staat	bekend	om	zijn	live	performance;	het	podium	is	
een	apenkooi	en	stilstaan	is	er	voor	het	publiek	niet	bij.	De	strategie	blijkt	te	werken.	Er	wordt	met	veel	succes	gespeeld	in	
de	grote	Nederlandse	zalen,	zoals	Paradiso	Amsterdam,	Tivoli	in	Utrecht,	De	Effenaar	in	Eindhoven	en	nog	veel	meer.	Na	het	
verschijnen	van	hun	debuut	album	�Ooby	Dooby�	toerde	de	band	in	2000	en	in	2002	als	begeleidingsband	van	Linda	Gail	
Lewis,	de	jongere	zus	van	Jerry	Lee	Lewis,	door	het	land.	Behalve	in	eigen	land	toerde	Chantilly	Lace	ook	in	Oostenrijk	en	
België	en	verzorgde	zij	het	voorprogramma�s	voor	grote	namen	waaronder:	Golden	Earring,	Skik,	Rowwen	Hèze,	Normaal,	
Jovink,	Raymond	van	het	Groenewoud,	BZB	en	de	Heideroosjes.	Op	TV	was	Chantilly	Lace	ook	te	zien	bij	Veronica,	BNN	en	de	
Limburgse	TV-zender	L	1.

Vanwege	de	grote	animo	voor	het	“midzomernachtfeest”	is	het	raadzaam	van	te	voren	te	reserveren.

Inloop vanaf  20.30 uur. Entree: € 15,-- p.p. Kaarten reserveren via onze site: www.mariakapel.nl  of telefonisch                  
via de firma Wijenberg 0478 636390  of  via 0478- 636948 .



JUNI  
  
24 De	“Watermolen” in een nieuw jasje 
25 Beachvoetvolleybaltoernooi	
26 Beachvollybaltoernooi	
29 Servicepunt	Oostrum	open	van	11.00	-	12.00	in	De	Oesterham	 Servicepunt Oostrum
  

JULI  
  
10 Muzikale	Seizoensafsluiting	 Harmonie SMT
10 Voorjaarscompetitie	(Inhaaldatum)	 TCO
13 Servicepunt	Oostrum	open	van	11.00	-	12.00	in	De	Watermolen	 Servicepunt Oostrum
20 Blauwbessenland	(America)	 De Zonnebloem
23 & 24 Thuisblijvers	Toernooi	 TCO
27 Servicepunt	Oostrum	open	van	11.00	-	12.00	in	De	Oesterham	 Servicepunt Oostrum
28 Optreden	bij	Fietsvierdaagse	Venray	 Aostrumse Zangkompeneej
30 Jeu	de	Boules	(3	Dorpen)	 KBO
  

AUGUSTUS  
  
9 Kevelaer	(3	Dorpen)	 KBO
10 Servicepunt	Oostrum	open	van	11.00	-	12.00	in	De	Watermolen	 Servicepunt Oostrum
24 Servicepunt	Oostrum	open	van	11.00	-	12.00	in	De	Watermolen	 Servicepunt Oostrum

  

SEPTEMBER  
  
4_7 4-daagse	Reis	(3	Dorpen)	 KBO
7 Servicepunt	Oostrum	open	van	11.00	-	12.00	in	De	Watermolen	 Servicepunt Oostrum
10 Bloemenactie	 Aostrumse Zangkompeneej
12 Knutselen	 KBO
15 Leolux	Venlo	(Rondleiding)	 ZijActief
19 Computeren	 KBO
20 Kienen	 KBO
21 Servicepunt	Oostrum	open	van	11.00	-	12.00	in	De	Watermolen	 Servicepunt Oostrum
26 Breifabriek	(3	Dorpen)	 KBO
??? Uitwisseling	met	de	Gagel	 TCO
??? Najaarscompetitie	 TCO
  

OKTOBER  
  
1 Uitwisseling met Swolgen TCO
3 Computeren	 KBO
4 Vincent	van	Gogh	Museum	(Servaas)	 ZijActief
5 Servicepunt	Oostrum	open	van	11.00	-	12.00	in	De	Watermolen	 Servicepunt Oostrum
10 Knutselen	 KBO
11 Kienen	 KBO
13 Herfstwandeling	 KBO
17 Computeren	 KBO
18 Wittem	(3	Dorpen)	 KBO
19 Servicepunt	Oostrum	open	van	11.00	-	12.00	in	De	Watermolen	 Servicepunt Oostrum
19 Doemiddag	 De Zonnebloem
20 Heksen	met	een	Glimbach	 ZijActief
24 Knutselen	 KBO
31 Computeren	 KBO





NOVEMBER  
  
2 Servicepunt	Oostrum	open	van	11.00	-	12.00	in	De	Watermolen	 Servicepunt Oostrum
??? Themamiddag	 KBO
7 Knutselen	 KBO
8 Matroesjka	Lezing	&	Workshop	 ZijActief
10 Jaarvergadering (20.11) De Karklingels
10 Algemene	Ledenvergadering	Roermond	 ZijActief
12 Uitkomen	Nieuwe	Vorst	(Aostrum)	 De Karklingels
14 Computeren	 KBO
15 Kienen	 KBO
16 Servicepunt	Oostrum	open	van	11.00	-	12.00	in	De	Watermolen	 Servicepunt Oostrum
18 Zitting	 De Karklingels
19 Zitting	 De Karklingels
21 Knutselen	 KBO
24 Brandblussen	Thuis	Voorlichtingsavond	 ZijActief
30 Servicepunt	Oostrum	open	van	11.00	-	12.00	in	De	Oesterham	 Servicepunt Oostrum
28 Computeren	 KBO
Nov-Jan Najaarscompetie	 TCO
  

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

2017  
  
JANUARI  
  
7 of 8 Liedjesmiddag/avond	 De Karklingels
14 Prinsebal De Karklingels
22 Jeugdprinsebal	(‘s	Middags)	 De Karklingels
  
FEBRUARI  
  
4 Snert toernooi TCO
11 Klingelbal	 De Karklingels
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
  




