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 Vollemaanswandeling Schuitwater 

 
Op zondagavond 9 juli organiseert IVN-Geysteren-Venray een avond- en nachtwandeling in natuurgebied het 
Schuitwater. De wandeling start om 20:30 uur bij de parkeerplaats aan de Horsterweg (Schuitwater) op de grens van 
broekhuizen en Lottum.                                                                                                                                                                          
Deelname is gratis. Nodig: stevig schoeisel en ‘iets’ tegen muggen. Het gebruik van lichtbronnen wordt afgeraden. 
 

Tijdens deze avond- en 
nachtwandeling ervaren 
de deelnemers hoe de 
natuur veranderd als het 
langzaam donker wordt. 
Een voor een stoppen de 
vogels met fluiten, het 
licht wordt minder en als 
het echt begint te 
schemeren komen de 
nachtdieren, zoals 
vleermuizen, te 
voorschijn.                   
Deelnemers zullen 
ontdekken dat hun ogen 
zich snel aanpassen aan 
het beperkte licht. Als het 
onbewolkt is, zullen we na 
een tijdje merken dat het 
zilveren schijnsel van de 
volle maan ruim 
voldoende licht geeft, 
vooral als het ook nog 
weerkaatst in het water.  

 
Ook zullen de deelnemers merken dat vooral de tast, de reuk en het gehoor worden versterkt.  
De wandeling gaat door het noordelijke stuk van het Schuitwater, een oude Maasmeander.Deze afgesloten 
Maasmeander is in de loop van de tijd verland en er heeft veenvorming plaatsgevonden. In de 18e eeuw is dat veen 
opgebaggerd met platte schuiten, waaraan het gebied zijn naam ontleent. Nu vormen die oude meanders dus weer 
open water. De bever voelt zich er uitermate goed thuis, dus we zullen zeker sporen waarnemen van dit grote 
knaagdier. Het gebied Schuitwater kent ook droge gedeelten met bos, heide en stuifzanden. Met andere woorden:het is 
een zeer afwisselend gebied dat ook in de schermering en in het donker zeer de moeite waard is. 
 
 
 



ZATERDAG  15 Juli 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

8 juli 10.00u. Drumworkshop jeugdslagwerkers en  
  leerlingen slagwerk

10 juli 18.30u. Repetitie jeugdorkest in Leunen

11 juli 18.30u. Deelname jeugdorkest en Hit-it aan  
  seizoensafsluiting Leunen

Agenda 

15 juli Inzamelen oud papier

29 juli Inzamelen oud papier

12 aug. Inzamelen oud papier

26 aug. Inzamelen oud papier

27 aug. Luikse Markt

28 aug. Start repetities orkest na de vakantie

DATUM   TIJD       LOCATIE 

12 jul    11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
26 jul    11.00 tot 12.00   Oesterham                                                                                                                                        
09 aug   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
23 aug   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
06 sep   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
20 sep   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
04 okt   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
18 okt   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
01 nov   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
15 nov   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
29 nov   11.00 tot 12.00   Oesterham                                                                                                                                        
13 dec   11.00 tot 12.00   Watermolen                                                                                                                                       
27 dec   11.00 tot 12.00   Watermolen



Zondag 9 juli 9.30 uur: Hoogmis (pater R. Willemsen) (Gemengd Koor)      

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

Dinsdag 11 juli 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel    

  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 10 juli 2017 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. 
 

Het thema van de avond is: 
 
Vakantietijd! 
 
Maar juist in de zomermaanden is ons Alzheimer Café open. 
We brengen dan een programma in een ontspannen sfeer voor onze gasten. 
Er is geen gastspreker, maar de avond staat in het teken van elkaar ontmoeten en samen ervaringen delen. 
Op 10 juli laten we wat inspirerende filmpjes zien en zorgen we voor extra gezelligheid en ontspanning.                                         
U kunt uw partner met dementie deze avond daarom heel goed meebrengen. 
Wij zijn er voor u, dus van harte welkom op 10 juli. 
 
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, tel. 06-53730515. 
 
 



Verrijdbare buitenkeuken

Barbecuen  
met een échte 
buitenkeuken!

1388.-
Ook nog uit te breiden. 

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

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

www.keuken-badwinkel.nl



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

Jeu de boules met Oirlo en Castenray 
 
Datum: zaterdag 29 juli (bij slecht weer: 5 augustus) 
Tijdstip: 12.30 uur 
Plaats:  Oirlo, Haalakker 
Opgave: t/m 23 juli  
Kosten: 3,- euro per persoon (incl. 1 koffie/vlaai)  
Betaling: via onderstaand invulstrookje bij  
  Els Hermsen, Het Gevlecht 5 in Oostrum 
 
Op zaterdag 29 juli gaan we gezellig jeu de boulen in Oirlo.                                                                                                      
We verzoeken jullie om 12.30 uur aanwezig te zijn. 
Consumpties zijn voor eigen rekening. 
Bij slecht weer (rond het middaguur wordt hier over beslist) hebben we een alternatieve datum                                        
n.l. 5 augustus.  
 
Gelieve bij opgave door te geven of u 5 augustus ook in de gelegenheid bent om te jeu de boulen. 
 
Wij hopen op een grote opkomst. 
 
Graag tot 29 juli! 
 
 
Opgave Jeu de boules op zaterdag 19 juli + betaling van 3 euro per persoon 
 
   Naam: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

   Aantal personen: ……………………………………………………………………….…………………… 

 

Ik ben ook in de gelegenheid op de alternatieve datum nl. 5 augustus: O JA   / O NEE 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

    SLAGERIJ                                                                                                        

   Ysselsteynseweg 48, Ysselsteyn, www.edelbrons.nl    Tel. 06 - 20542128 
        

Wij zijn geopend op: 
 

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

 
In week 27 is in de aanbieding: 

 

1 KG. VARKENSLAPPEN 

1 KG. BRAADWORST 

4 PEELBURGERS  

 

Samen voor € 9.90 



Naam :

Adres :

Tel :

Geb. datum :

Email :

inleveren opgaves:  Geysterseweg 21a, Oostrum
Info: nicole.willems@home.nl

Vind jij het leuk om met stokken muziek te maken?
Kom dan onze slagwerkers versterken!
Je kunt ook een gratis proefles volgen.

We willen hiermee in september starten, 
dus lijkt het je leuk, geef je dan zsm op.





                     Activiteitenkalender   2017 
 
 

JULI  

  
7 Optreden Venray Muziektotaal (19.00 uur) Aostrumse Zang Kompeneej
12 Buitenoptreden bij BIT (Aanvang 20.00 uur) Aostrumse Zang Kompeneej
20 Thuisblijverstoernooi TCO
27 Deelname Fietsvierdaagse Venray Aostrumse Zang Kompeneej
28 Optreden Venray-Centrum (tijdens Koopavond) Aostrumse Zang Kompeneej
29 Jeu de Boules (3-Dorpen) KBO

  

AUGUSTUS  
  
8 Kevelaer KBO
27 Luikse markt Harmonie
30 Spellenmiddag De Zonnebloem

  

SEPTEMBER  
  
2 Fietstocht & Feestavond TCO
3_6 4 Daagse reis (3-Dorpen) KBO
12	 Kermisfietstocht	 KBO
15 Najaarscompetitie TCO
19 Kienen KBO
21 Modeshow Zijactief
22 Najaarscompetitie TCO
25 Marcienne Collection (3-Dorpen) KBO
29 Najaarscompetitie TCO
30 Uitwisseling met “’t Lobke” TCO
?_? Uitwisseling met “De GageL” TCO

  

OKTOBER  
  
1 Dag v/d Ouderen KBO
3 Hoofd/nek behandelingen (Vita Oostrum) Zijactief
6 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
10 Kienen KBO
12 Herfstwandeling KBO
13 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
17 Wittem (3-Dorpen) KBO
20 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
26 Excotisch fruit Zijactief
27 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
29 Mini Maestro Harmonie





NOVEMBER  
  
2 Themamiddag KBO
3 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
4 Herfsttoernooi TCO
7 Lezing: Homeopathie Zijactief
18 Doemiddag De Zonnebloem
9 Algemen Ledenvergadering Roermond Zijactief Roermond
10 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
14 Kienen KBO
17 Najaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
21 “Verstand op nul” Documentaire (Ruud Lenssen) Zijactief
  

DECEMBER  
  
12 Presentatie “Voedselbank” Zijactief
12 Kienen KBO
14 Kerstviering KBO
16 Kerstconcert (Leuen & Oostrum) Harmonie
20 Kerstmiddag De Zonnebloem
21 Kerstavond Zijactief
  

 K u n s t | t r a i n i n g | c o a c h i n g

liss
Cursussen, trainingen en workshops voor bedrijven, scholen en voor jou!

-Schilderijen 
-Training kunsteducatie voor docenten, cultuurcoördinatoren en intern begeleiders
-Training creativiteit als middel voor coaches, therapeuten en begeleiders
-Cursus schilderen en cursus intuïtief schilderen
-Workshop schilderen (o.a. teambuilding, vrijgezellendag, vriendendag, zomerworkshops)

   

 

U bent van harte welkom tussen 11.00 - 17.00 uur om een kijkje te komen nemen!
11.00 -12.00 uur Officiële opening.

Open dag en officiële opening 9 juli!
Officiële opening 11.00 -12.00 uur

Open dag 11.00-17.00 uur  

   

    Openingskorting: 10%*
    

Bianca Beterams-Ambrosius  |   Meerlosebaan 43   |  5861 CP Wanssum  |  info@kunstatelierbliss.nl  |  06-51401314 

*Korting geldt op alle schilderijen voor de hele maand juli
 en op alle cursussen/ trainingen bij inschrijving vòòr 9-8-2017

www.kunstatelierbliss.nl




