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Ledendag ZijActief Limburg: HILTHO Horst  

Happy Beurs Day voor jou en je vriendin, zus en andere leuke vrouwen! 

Op dinsdag 10 oktober 2017 gaat ZijActief naar de speciale jubileumeditie van de  HILTHO in Horst en jij kunt mee! 
Het evenement bestaat 50 jaar en is één van de grootste lifestyle beurzen van Nederland. Dit jaar gaat HILTHO ‘Back 
tot the Sixties’. Het wordt een feest van herkenning en verbazing. Laat je verrassen op deze unieke dag! 

Met meer dan 350 stands is er veel te zien en te beleven. Test de nieuwste elektrische fietsen, probeer de meest 
comfortabele bedden en laat je inspireren door de laatste trends op het gebied van gezonder leven en wonen. 
Tussendoor rust je uit op een van de vele terrassen en proeverijen onder het genot van een hapje en een drankje.  

Het ZijActief programma 
ZijActief heeft een speciaal beursprogramma voor haar deelnemers. Vanaf 10.30 uur ontvangt zij de dames met koffie 
en thee. Daarna volgt een afwisselend programma inclusief lunch met onder andere de zingende slager uit Horst, leuke 
anekdotes over Ghielen Touringcarbedrijf en ludieke en serieuze gedichten door ZijActief lid Annelies Hermans. In de 
middag bezoekt de groep het lifestyle evenement.   
 
Meld je nu aan! 
Geef je snel op voor deze dag! Dit kan bij jouw eigen afdeling uiterlijk woensdag 6 september 2017. Ook niet-leden 
kunnen zich opgeven bij een afdeling bij hun in de buurt of bij het servicebureau via zijactief@zijactieflimburg.nl.  Voor 
meer informatie over het programma, busvervoer en de kosten of andere activiteiten van ZijActief Limburg ga naar 
www.zijactieflimburg.nl.   
 
 



ZATERDAG  12 Augustus 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

DATUM   TIJD     LOCATIE 

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

Agenda 

12 aug. Inzamelen oud papier

26 aug. Inzamelen oud papier

27 aug. Luikse Markt

28 aug. Start repetities orkest na de vakantie

30 aug. Start repetities Hit-it en slagwerkgroep



Zondag 6 aug. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (samenzang)        

 overleden ouders Thei en Mia Hendrix-Hendrickx, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.   

Dinsdag 8 aug. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)     

Zondag 13 aug. 10.00 uur: Bedevaartsmis van de parochie Geijsteren!
                    (Pastoor K. Wauben) (Koor Geijsteren)

  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.            
 

 
Wandeling natuurgebied ‘de Baend’  
 
Op zondag 6 augustus organiseert IVN Geijsteren-Venray een wandeling natuurgebied de Baend in Well.                      
Deze wandeling start om 10:00 uur bij de parkeerplaats van Restaurant Brienen aan de Maas, Grotestraat 11 in Well. 
Deelname is gratis.  
 

Natuurgebied de Baend ligt op de oostoever van de 
Maas tussen het gehucht Elsteren en het dorp Well. 
Het Maasdal is hier duidelijk breder (Venloslenk) dan 
op het traject Rijkel tot Arcen, waar de rivier zich diep 
in de Peelhorst heeft ingesneden.  
Het natuurgebied is een 23 ha. groot terrein, dat is 
ontstaan door kleiwinning ten behoeve van kadeaanleg 
na de overstromingen van de Maas in 1993 en 1995. 
Nu is het een reliëfrijk terrein waar plasjes en hoger 
gelegen kleiruggen elkaar afwisselen. Door begrazing 
wordt voorkomen dat het gebied volledig dichtgroeit 
met bos. De vegetatie is hieraan aangepast en bestaat 
veelal uit vrij algemenen soorten, die als pioniersoort 
snel het gebied kunnen bereiken. De meest markante 
dieren in het gebied zijn echter de watervogels. De 
Baend ligt namelijk direct aan de Maas, die door vele 
trekvogels wordt gebruikt als "snelweg" tijdens de 
vogeltrek. 

 
In 2015 is in het gebied een hoogwatergeul aangelegd. De geul is gevorkt om een dassenburcht te ontzien. Vanaf het 
moment dat de Maas meer dan 1000 m3 per seconde vervoert, stroomt het water op twee punten de Baend in, om er 
een stukje noordelijker weer uit te stromen. 
Tijdens deze wandeling zullen we een gedeelte van het natuurgebied bezoeken. Daarnaast zullen we de nieuwe 
nevengeul bekijken en op welke wijze dit deel van het gebied opnieuw is aangelegd. 
 
 



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.

Atag, Pelgrim, Etna of Siemens 
voor zeer concurrerende prijzen.

U koopt nergens goedkoper.

Nieuwe 
apparatuur 

in uw keuken?  

En…. 1. Bij ons krijgt u echte garantie  
     op het geleverde werk!
2. Montage door eigen 
     vakkundige monteurs! 

www.keuken-badwinkel.nl



                    
  Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst VoordeBuurt in Oostrum 
Op woensdag 20 september organiseren wij, Van de Mortel, in Oostrum als Zelfstandig Adviseur 
van RegioBank, samen met de initiatiefnemers van de Oostrumse Kick-off, de 
Inspiratiebijeenkomst VoordeBuurt. Wij nodigen je hier graag voor uit. Je bent van harte welkom 
op: 
Woensdag 20 september, 19.00 uur, Kantine SVO, Oostrum 
Voor wie? 

• Verenigingen                                                            
• Organisaties 
• Betrokken bewoners 
• Ondernemers 

uit Oostrum en omgeving. 
 
Doel van de bijeenkomst                          
Wil jij ook een bruisend verenigingsleven in Oostrum, vandaag en morgen? Kom, luister en praat 
met elkaar. En ga naar huis met inspiratie, verrassende uitkomsten en nieuwe samenwerkingen. 
Samen maken we het  wonen, werken en leven in Oostrum nog beter. Dus zijn er onderwerpen 
die spelen bij jouw vereniging, breng ze mee en breng ze in! 
 
Het programma 
19:00    Inloop  
19:30    Welkomstwoord Kick-Off Oostrum & RegioBank 
19:40    Visie van een inspirerende spreker 
19:55    Inspiratiespel begeleid door een professionele organisatie! 
20:55    Samenvatting van ideeën en oplossingen  
21:10    Afsluiting 
21:15    Borrel met iets lekkers 

 
Doe mee en meld je aan 
Kick-Off Oostrum en Van de Mortel zetten zich in voor de leefbaarheid in Oostrum. RegioBank is 
initiatiefnemer van het platform VoordeBuurt.nl. Als Adviseur van RegioBank organiseert Van de 
Mortel in samenwerking met Kick-Off Oostrum deze gratis inspiratiebijeenkomst. Kom ook of stuur 
de uitnodiging door naar familie, vrienden of kennissen die ook interesse hebben hieraan deel 
te nemen.  
Aanmelden: https://www.regiobank.nl/web/particulier/home/over-regiobank/wij-zijn-
regiobank/inspiratiebijeenkomsten-voordebuurt/oostrum.html 
 
Graag tot dan, met vriendelijke groet,            
Kick-Off Oostrum & Van de Mortel, Zelfstandig Adviseur van RegioBank  
 





Aan alle Oud/Veteranen van SVOostrum:                    
 

Naar aanleiding van ons 50 jarig jubileum willen wij alle betrokkenen van nu en toen met 
aanhang, van harte uitnodigen om dit gezamenlijk te vieren. 

Wanneer: zaterdag 16-09-2017 

Waar: Sportpark de Spar 
We spelen om 17.00 uur met de huidige ploeg een wedstrijd waarvoor iedereen is 
uitgenodigd om ons aan te moedigen. 

Na de wedstrijd om omstreeks 19.00 uur beginnen we met een warm en koud buffet. 
Hiervoor zijn we genoodzaakt een eigen bijdrage te vragen van €10,00 PP. 

Na het eten verzorgt DJ Axel de muziek voor jong en oud.  

Drank is voor eigen rekening. 

We hopen op een goede opkomst om oude herinneringen en sterke verhalen op te halen. 

 

Bij opgave gelieve contant te betalen in gesloten envelop in de brievenbus. 

Bij: 

Rob Raijmakers  Valkenkampstraat 3 Oostrum 

Piet Fleurkens  Jofferspas 9  Oostrum 

Ton Arts  Spurkterdijk 8  Oostrum 

Voor eventuele informatie, tel: 06 55166609 

In verband met de voorbereidingen graag opgeven voor 14-08-2017  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opgavestrook voor warm en koud buffet 

 

Naam: 

 

Aantal personen:  





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

 

Bedevaart Kevelaer (met Oirlo en Castenray) 
 
Datum:  dinsdag 8 augustus 2017 
Aanvang H. mis: 14.00 uur in de Kerzenkapelle in Kevelaer 
Vertrek met de fiets: 11.30 bij de Oesterham 
Vertrek met de auto:13.00 uur bij de Oesterham 
Eigen bijdrage: € 3,50 per persoon (incl. 1 koffie/koek)  
Opgave:  via onderstaand strookje t/m vrijdag 4 augustus 2017 
   bij Roos Rongen, Gildestraat 12 
 
 
Op dinsdag 08 augustus gaan we naar Kevelaer met de KBO leden van Oirlo en Castenray. 
De Heilige Mis begint om 14.00 uur. De zang wordt verzorgd door het Gemengd Koor. Aansluitend gaan we 
koffie drinken en koek eten in het klooster. 
 
Degenen die met de auto gaan, vertrekken om 13.00 uur bij de Oesterham. Medepassagiers worden 
vriendelijk verzocht € 2,50 te betalen aan de chauffeur in verband met de hoge benzineprijs.  
Vertrek met de fiets: zoals hierboven vermeld om 11.30 uur bij de Oesterham 
Wilt u bij uw opgave doorgeven of u met de fiets of auto gaat en of u een auto tot uw beschikking heeft.  
 
Aub de eigen bijdrage bij onderstaand strookje voegen. 
 
Graag tot ziens op 8 augustus! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bedevaart Kevelaer, dinsdag 8 augustus 
 
Naam:______________________________________________________________________ 
 
Aantal Personen en bedrag______________________________________________________ 
 
Met  fiets / auto   
(doorstrepen wat niet van toepassing is). 
 
Eigen auto  ja/nee (doorstrepen wat niet van toepassing is). 
 
 



Een aandeel in elkaar

De Clubkas Campagne van Rabobank Horst Venray 
De inschrijfperiode voor deelname aan de Rabobank Clubkascampagne is  
gestart. Schrijf uw club nu in om jullie doelen te bereiken! Hoe meer stemmen er 
worden uitgebracht, des te meer geld uw club ontvangt.  
Inschrijven kan tot en met 15 september.
Doe mee en kom in actie via rabo.nl/horstvenray/rcc

#raboclubkasHV

 facebook.com/   
 raboclubkasHV

Rabobank
Clubkas 

Campagne
Schrijf uw 
club nu in!



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

 

Excursie Marcienne Collection (met Oirlo en Castenray) 

 
Datum:  maandag 25 september 2017 
Vertrek:  13.45 uur met de bus, bij de kerk  
Eigen bijdrage: € 7,- per persoon (incl. 1 koffie/vlaai en modeshow) 
Opgave:  t/m vrijdag 1 september d.m.v. onderstaand strookje bij 
Joop Bus,       Witte Vrouwenstraat 11    
 
Op maandag 25 september gaan we naar de breifabriek in Heinsberg. (Marcienne collection). 
We vertrekken met de bus om 13.45 uur en gaan dan via Oirlo en Castenray naar Heinsberg. 
In de breifabriek vindt een modeshow plaats en wordt koffie met een stukje vlaai aangeboden. 
 
Na de show wordt de gelegenheid geboden de geshowde kleding en/of accessoires aan te schaffen. 
 
Gelieve onderstaand strookje, incl. de eigen bijdrage van € 7,- per persoon in de bus te doen bij  Joop Bus 
Graag tot ziens op 25 september. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Excursie Marcienne maandag 25 september 
 
Naam: _____________________________________________________________________ 
 
Aantal personen:_____________________________________________________________ 
 
Bedrag:_____________________________________________________________________ 
 
 

Stemmen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne 
  
Alle meerderjarige particuliere klanten die vóór 15 augustus lid zijn van                                                                                                                  
Rabobank Horst Venray kunnen in het najaar hun stem uitbrengen op hun favoriete clubs.                                             
Twijfelt u of u lid bent?  Ga dan naar Internetbankieren en vervolgens naar ‘Uw gegevens’.                                                        
Bent u nog geen lid van de bank? Meld u dan vóór 15 augustus aan op onze website rabobank.nl/horstvenray  
 
U doet straks toch ook mee? 
  
 





                        Activiteitenkalender   2017
  

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
  

                      Activiteitenkalender   2018
  

JANUARI  
  
13 Start Jubileumjaar (100 Jaar) Harmonie
18 Jaarvergaderig & Kienen Zijactief
27 Snerttoernooi TCO
  

MAART  
  
4 Rommelmarkt Harmonie
14 Quiz (Smakt) Zijactief
17 Lentetoernooi TCO
  

NOVEMBER  
  
3 Evenement (100 jaar) Harmonie



 

 
 
 

LUIKSE MARKT 
 
 

ZONDAG 27 AUGUSTUS 
 

 
DORPSPLEIN OOSTRUM 

 
  

AANVANG: 09.00 uur 
 
 SLUITING:   17.00 uur 
 
      Organisatie in samenwerking met 
 
 
      Harmonie Sub Matris Tutela 


