
 

 
Uitnodiging 

 
 
Beste Maashorst Ondernemers, 
 
Na een lange tijd is het gelukkig weer mogelijk om een ledenbijeenkomst te organiseren! Daar zijn we heel 
blij mee en we kijken ernaar uit jullie allemaal weer te ontmoeten. Woensdag 13 oktober zijn we te gast bij 
restaurant Clemens in Oss. We willen met jullie proosten op de toekomst, onze samenwerking en als 
allerbelangrijkste op onze gezondheid! 
 
Onder het genot van een heerlijk buffet praten we jullie bij over onze nieuwe plannen en daarna is er volop 
gelegenheid om te netwerken. 
 
Restaurant Clemens 
Restaurant Clemens is bijzonder. Het is een plek waar mensen graag naartoe komen. Al eeuwenlang. 

De heilige Willibrordus stak hier op deze bijzondere locatie naar verluidt zijn staf in de grond waarna zich 
een wonder voltrok: er ontsprong een heilige bron die voor vele miraculeuze genezingen bij 
bedevaartgangers en bezoekers zou hebben gezorgd.   

Tot laat in de 19e eeuw kwamen mensen van heinde en ver naar de eikenboom tegenover Restaurant 
Clemens om te bidden en water uit de put te drinken; dat hielp onder andere tegen koorts. Hoewel die 
rituelen natuurlijk niet meer plaatsvinden, is er altijd iets van de geheimzinnige sfeer van vroeger blijven 
hangen… 

www.restaurantclemens.nl 
 
Eén persoon per bedrijf is inbegrepen in je lidmaatschap. Wil je met meerdere personen komen dan 
bedragen de kosten € 35,- per persoon. Hiervoor ontvang je achteraf een factuur.  
 
We horen graag of je bij deze ledenavond aanwezig bent. Je kunt je vóór 8 oktober aan- of afmelden via 
info@maashorst-ondernemers.nl  
 
We zorgen voor een heerlijk buffet, laat ons ook eventuele dieetwensen weten.  
 
Bij binnenkomst zal er door het restaurant gevraagd worden om een QR code of een negatieve testbewijs 
te laten zien. 
 
 
Woensdag 13 oktober 
18.30 tot 22.30 uur  
Restaurant Clemens 
Willibrordusweg 81 
5342 LG Oss 
 
Hopelijk tot dan! 

 
 
Namens het bestuur, 
Twan, Thea, Bas, Rian, René en Marij 

http://www.restaurantclemens.nl/
mailto:info@maashorst-ondernemers.nl

