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Redactie adres:
G. Smedts

Valkenkampstraat 14
5807 AN Oostrum

Tel.: (0478) 58 46 42
E-Mail: weekblad@dorpsraadoostrum.nl

Sluiting aan te leveren kopij: 
zaterdag 18.00 uur

?? maand 20??

Bezorgklachten? s.v.p. Periodiek bellen: (0478) 58 28 77 ??? jaargang - week: ??44e    11

17 maart 2016

Mgr. Hanssenstraat wordt een echte "Dorpsstraat" 

Mocht u de presentatie van 8 maart j.l. m.b.t. de reconstructieplannen van de                   
Mgr. Hanssenstraat gemist hebben, dan kunt u deze nalezen op de website van 
dorpenvenray.nl of aostrum.nl en op onze Facebook-pagina. 

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:                                                                                   

Martijn Schreven, Gemeente Venray tel. 0478 – 523589 of via mail, martijn.schreven@venray.nl. 

            Dorpsraad Oostrum 

 

 

 

GEZAMENLIJKE COLLECTE OOSTRUM. 
 
 
Aan alle inwoners van Oostrum, 
 

Volgende week (vanaf maandag 21 maart) worden huis aan huis de enveloppen van de Gezamenlijke Collecte Oostrum 
bezorgd.   
 

In deze enveloppen vindt u een begeleidende brief en een lijst met de goede doelen die mee doen met deze 
Gezamenlijke Collecte.  
 

Op deze lijst kunt u achter de beschrijving van ieder goed doel aangeven welk bedrag u hieraan wilt schenken. Het 
totale bedrag dat u doneert doet u samen met de ingevulde lijst in de enveloppe. Daarna sluit u de enveloppe. 
 

Mocht u de enveloppe onverhoopt niet hebben ontvangen of kwijt zijn geraakt, dan kunt u ook de lijst gebruiken die 
volgende week bij dit bericht staat afgedrukt. U vult dan deze lijst in en doet hem samen met het totale bedrag in een 
eigen enveloppe. 
 

De week van 28 maart worden de enveloppen opgehaald. De collectanten hebben een collecte- legitimatiebewijs bij 
zich en verzegelde emmers voor de enveloppen. 
 

 Het is voor de collectanten prettig wanneer u de enveloppe heeft klaarliggen! 
 

Na afloop van de Gezamenlijke Collecte wordt de opbrengst vermeld in het Oostrum’s Weekblad. 
 

Het Collectanten Comité Oostrum bedankt u hartelijk voor uw bijdrage.  
 

Vriendelijke groeten, namens het Collectanten Comité Oostrum, 
 

Koos Künen, Watermolenstraat 12, tel: 585186 
 
 



ZATERDAG  26 Maart 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

20 mrt. 09.00u. Repetitie orkest
21 mrt. 18.45u. Repetitie jeugdorkest

19.30u. Repetitie orkest
23 mrt. 13.00u. Music for Life blokfluitgroep
  14.00u. Music for Life mixed groep
  16.00u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it

20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

25 mrt. Oostrumse Passie
26 mrt. Inzamelen oud papier



Citaat DOP 2005: De Watermolen en omgeving “ombouwen” tot ontmoetingsplek voor jong en oud.                                
Hiertoe het pand aanpassen en de omgeving “gebruiksveilig” maken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eén voorbeeld uit het DOP 2005 wat in de laatste 10 jaar gerealiseerd is. 
 

Heeft u ideeën betreffende de leefbaarheid van Oostrum voor de komende 10 jaar? Kom dan op 19 april 2016                      
om 20.00 uur naar D’n Oesterham en denk mee over de onderwerpen van het DOP 2016. 

 
 

Vrijdag 18 maart 19.00 uur: H. Vormselmis voor leerlingen van groep 8.
 Het H. Vormsel wordt toegediend door Deken H. Smeets. 

 voor de vormelingen, hun ouders en leerkrachten,
 voor onze parochie Oostrum, voor de jongeren en de ouderen, 
 voor de vrede in de wereld.

Zaterdag 19 maart 17.00 uur: Palmpasenviering met kinderen (pastoor B. Clemens)  

                        NB: Kinderen die ook nog met de palmpasenviering willen meedoen,  
kunnen zich nog t/m 18 maart opgeven bij Jos de Beer (0478-584031)!

Palmzondag 20 maart  9.30 uur: Palmzondaghoogmis (pater R. Willemsen) (Herenkoor) 
                  wijding en uitreiking van de palmtakken!    

 jaardienst overleden ouders Litjens-Hendriks, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,
 familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 

Paaszaterdag 26 maart 19.00 uur: PAASWAKE (pater O. v.d. Brink) (Gemengd Koor)  

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.    





 

 

 

 

Straotestrijders opgelet!! 
Op zondag 29 mei vindt op sportpark de Spar weer een nieuwe editie plaats van de Aostrumse straotestrijd. 

Straten gaan die dag een onderlinge strijd aan op verschillende spelen. Denk aan: jeu de boules, voetbal en 
voetbalspelen, waterspel, krachtspel, korfbalspel, denktank en een tennisspel. De twee beste teams spelen een tot het 
laatste moment onbekend finalespel. 

Naast deelnemers zijn we ook op zoek naar spelleiders/vrijwilligers. Heb je interesse om een handje te helpen of ken je 
iemand die dat wil? Laat het ons weten via een mailtje op straotestrijd@svoostrum.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullende info: 

 Elk team is een mix van jong en oud en bestaat uit 8-10 personen. 
 Er is een minimum leeftijd van 15 jaar (dus geboren voor 30-05-2001). 
 Aanmelden kan bij de teamcaptains/straotambassadeurs. Zij zullen de 

straatbewoners benaderen. 
 Aanmelden kan ook via (straotestrijd@svoostrum.nl) o.v.v. naam, leeftijd, adres. 
 Aanmelden kan tot uiterlijk 16 mei. 
 Er zijn diverse activiteiten voor de allerkleinsten. 
 straotestrijd@svoostrum.nl  is ook het adres waar je met je vragen terecht kunt. 

Zorg dat je d’r weer bij bent! 

 



Bij ons koopt u Atag, Pelgrim of Etna voor internetprijzen. 
U koopt nergens goedkoper.

Nieuwe apparatuur 
in uw keuken?  

En…. 1. Met 8 jaar garantie! 
2. Montage door eigen vakkundige monteurs! 

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

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

Citaat DOP 2005: De bestaande, voor woningbouw belemmerende en het woongenot aantastende,                            
milieucirkels dienen door actief beleid, opgeheven te worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eén voorbeeld uit het DOP 2005 wat in de laatste 10 jaar gerealiseerd is. 
 

Heeft u ideeën betreffende de leefbaarheid van Oostrum voor de komende 10 jaar? Kom dan op 19 april 2016                      
om 20.00 uur naar D’n Oesterham en denk mee over de onderwerpen van het DOP 2016. 

 



       Potgrondactie Harmonie 
 
Afgelopen zaterdag heeft de harmonie haar jaarlijkse 
potgrondactie gehouden. We willen iedereen bedanken 

voor het kopen van de potgrond. Door de grote vraag was onze voorraad niet voldoende om 
alle adressen in Oostrum te kunnen bezoeken.  Onze excuses daarvoor.                                                    
Wij zullen daar volgend jaar rekening mee houden. 
Nogmaals van harte bedankt voor uw deelname aan deze actie!!! 
 
 



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



Citaat DOP 2005: Eigenaren van vrijkomende agrarische gebouwen worden gestimuleerd deze in te richten voor 
recreatieve doeleinden zoals bijvoorbeeld groepsaccommodatie en kampeervoorziening. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eén voorbeeld uit het DOP 2005 wat in de laatste 10 jaar gerealiseerd is. 
 

Heeft u ideeën betreffende de leefbaarheid van Oostrum voor de komende 10 jaar? Kom dan op 19 april 2016                       
om 20.00 uur naar D’n Oesterham en denk mee over de onderwerpen van het DOP 2016. 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
      DINSDAG   5 APRIL 2016   FIETSTOCHT   KBO-OOSTRUM 
 
 

Het is een fietstocht van ± 40 km.  
De pauzeplaats is het nieuwe ruitercentrum EQUESTRIAN CENTRE DE PEELBERGEN 
IN KRONENBERG! 
Wij worden daar om 15.00 uur verwacht voor koffie met gebak en een rondleiding.  
 

We vertrekken met de fiets om 13.15 uur vanaf het Dorpsplein.  
 

Deelnemers, die niet met de fiets maar met de auto gaan en ook graag een kijkje  
willen nemen in het zeer moderne ruitercentrum, worden om 15.00 uur verwacht bij 
EQUESTRIAN CENTRE DE PEELBERGEN TE KRONENBERG: 
Travers 5 , 5976 PL Kronenberg , tel. 06-23 07 11 55.  
 

U kunt zich voor zowel per fiets als per auto tot 3 april 2016 opgeven bij Harrie Holtackers, 
tel. 0478-583803 of per e-mail miaenharrie@hetnet.nl            
                 
 
  
DAMES ZIJACTIEF OOSTRUM.    
 
Salades maken 
 
Datum: donderdag 21 april 2016 
Plaats:  D’n Oesterham Oostrum 
Aanvang: 20.00 uur. 

 
Op donderdagavond  21 april gaan we diverse salades maken voor op stokbrood of toastjes. 
 
We gaan in groepjes werken. 
 
Aanmelding is hiervoor noodzakelijk  i.v.m. de inkoop. 
 
De kosten bedragen € 3,00 per persoon. 
 
Aanmelden hiervoor kan tot 1 april 2016 door middel van betaling                     
van € 3,00 p.p.  op bankrek.nr. NL89Rabo 01400.93.613                                            
met vermelding van je naam. 
 
VOL = VOL 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AFHALEN !   (MAART) 
 

(A)    MAANDMENU VOOR 2 PERSONEN 
 

 Babi Pangang 
 Foe Yong Hai 
 Saté 
 Mini Loempia 

 
 

(B) MAANDMENU VOOR 4 PERSONEN 
 

 Ti pan Kipfilét 
 Babi Pangang 
 Foe Yong Hai 
 Saté 
 Mini Loempia 

 
 

(Met Nasi – Bami of Rijst) 
 

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

Dit jaar serveren wij op 27 maart (Zondag) & 28 maart (Maandag)                                                                                      
 

het Chinees- Indische Lopend Buffet 
 

onbeperkt eten, inclusief soep & nagerecht. 
 

€ 13,50 p.p.  kinderen 6 t/m 10 jaar   € 8,50 

Vanaf 17.00 uur 

WILT U VOORAF RESERVEREN A.U.B. 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.denschellaertwanssum.nl 



 
 
 

 

Harry Maessen Wintercompetitie 2015 - 2016 
      
POULE  A     
  
Uitslag 7e wedstrijd 12-03-2016    
      
 Team Competitie- Wedstrijd- Saldo  
  punten punten   
1 BCM Merselo 1 3 8 44  
2 Hedse Boulers 1 3 7 57  
3 Lönse Boulers 1 3 6 11  
4 JBC Venray 80 1 2 5 25  
5 Piëlboulers 1 1 4 -25  
6 Oostrum 1 0 3 -11  
7 Piëlboulers 2 0 2 -57  
8 Oostrum 2 0 1 -44  
      
Eindstand na 7 wedstrijden    
      
 Team Competitie- Wedstrijd- Saldo  
  punten punten   
1 Hedse Boulers 1 18 44 237  
2 JBC Venray 80 1 16 38 154  
3 Lönse Boulers 1 15 36 39  
4 BCM Merselo 1 14 35 4  
5 Piëlboulers 1 8 30 -42  
6 Oostrum 1 6 25 -95  
7 Oostrum 2 5 24 -113  
8 Piëlboulers 2 2 20 -184  
      
DE FINALE WORDT GESPEELT OP ZATERDAG 9 APRIL.     Aanvang 10.30 uur. Aanwezig zijn 10.00 uur.   
 

     TENNISLESSEN 
  Hallo, 

  

In april wordt er weer gestart met een nieuw blok tennislessen, 10 lessen voor de zomervakantie en 5 lessen erna.                  
De lessen worden aangeboden in samenwerking met Tennisschool Maascourt. Het is nog niet duidelijk welke 
tennisleraar dit zal gaan doen. Het tijdstip en dag wordt na 25 maart in onderling overleg vastgesteld. De kosten 
bedragen € 42 per lesuur en dit bedrag zal gedeeld worden door het aantal deelnemers in de groep.                                                     
Heb je interesse, geef je dan op vóór 25 maart via info@tcoostrum.nl  

Sportieve groet,     Namens TC Oostrum, Astrid Vollenberg 

 

 



Citaat DOP 2005: Langs de Stationsweg dient een trottoir te worden gerealiseerd tot aan de kom Venray. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eén voorbeeld uit het DOP 2005 wat in de laatste 10 jaar gerealiseerd is. 
 

Heeft u ideeën betreffende de leefbaarheid van Oostrum voor de komende 10 jaar? Kom dan op 19 april 2016                        
om 20.00 uur naar D’n Oesterham en denk mee over de onderwerpen van het DOP 2016. 

 

    Middag van barmhartigheid bij St. Jozef in Smakt! 
 
Paus Fransiscus heeft op 8 december 2015 het jaar 2016 uitgeroepen als het heilig 
jaar van de Barmhartigheid.  
  
In het bedevaartsoord van St Jozef te Smakt bij Venray wordt daarom in verband met 
dit heilig jaar op zondag 20 maart a.s. een speciale middag over de barmhartigheid 
aangeboden. Het programma begint om 15.00 uur in de huiskapel van de pastorie 
naast de beroemde St. Jozefkapel.                                                                                                                                          
We beginnen met de rozenkrans van de Goddelijke barmhartigheid, daarna 
gelegenheid voor stille aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, met gebeden ter 
ere van St Jozef en overwegingen over de barmhartigheid van andere heiligen. Om 
16.00 uur geeft pater Luciano uit Handel een voordracht over de barmhartigheid.  
En 17.00 uur wordt het programma afgesloten met een eucharistieviering.  
 
Tegelijkertijd is van 15.00 uur -17.00 uur gelegenheid voor een persoonlijk gesprek 
of/en een biechtgesprek met pastor P. Raaphorst uit Overloon.  

  
Iedereen is van harte uitgenodigd. Deelname is gratis 
 

 



Vastenaktie 2016 
 
Geef voor een menswaardige toekomst! 
Help mee en maak het verschil! 
 

Dekenaat Venray gaat voor Kalika! 
Even minderen voor een ander 
Missiesecretariaat Bisdom Roermond ▪ Postbus 198 ▪ 6040 AD Roermond 
 
Kopila Nepal stelt zich tot taak mensen met traumatische ervaringen bij te staan en een veilige leefomgeving te bieden. 
Zij richt zich vooral op vrouwen die lijden onder huiselijk of andere vormen van geweld. De lokale overheid ziet deze 
nood en stimuleert Kopila Nepal in dit werk. Kopila Nepal is op dit moment de enige organisatie die hulp biedt aan 
getraumatiseerde vrouwen (chronisch of tijdelijk) in het Westen van Nepal. 
Naast een soort van “blijf-van-mijn-lijf-huis” in Pokhara is Kopila Nepal bezig om een zorgboerderij op te zetten in de 
gemeente Kalika:“Kopila Chautari”. Deze zorgboerderij biedt een veilige omgeving voor vrouwen die langere tijd 
begeleiding nodig hebben om te herstellen van hun traumatische ervaringen. Deze boerderij zal zich ook richten op het 
behoud van de traditionele biologische manier van boeren in de plaatselijke dorpsgemeenschap. Kopila Chautari zal een 
belangrijke bijdrage leveren aan het herstel en wederopbouw van de dorpsgemeenschap Kalika 
 
De Venrayse Marjo Jenniskens ondersteunt dit project en zal het begeleiden. Inmiddels heeft men veel gerealiseerd. De 
huidige activiteiten zijn voornamelijk gericht op het ontginnen van het land en het bouwen van behuizing voor de 
vrouwen en werknemers van de zorgboerderij. Agrarische werkzaamheden zullen de volgende stap zijn. De eerste 
vrouwen verblijven inmiddels in Kalika en krijgen daar geestelijk hulp, creatieve therapie en leren stap voor stap over de 
werkzaamheden op het land. Het verblijf in de bergen, een veilige omgeving en de natuurlijke manier van leven zonder 
stress doet hun goed. 
 



 
 

File in Oostrum! 

Vorige week was het zover. Ik stond in de file bij de spoorwegovergang. Ik dacht: “Nu gaan we het 
beleven! Ben benieuwd!?” Maar gelukkig alles ging goed. Het heeft echter een kwartier geduurd, 
voordat ik via de overweg en de Stationsweg de Henri Dunantstraat op kon. Dan is een kwartier lang 
en heb je niet veel te doen in je auto. Jawel! er is toch wat te doen, nadenken en een onderwerp 
bedenken voor de column. Dat was niet moeilijk, want de reden van de file was een drukbezochte 
beurs in de evenementenhal! Iets met agro! 

In eerste instantie baal je ontzettend van deze drukte en het lange wachten, maar als je dan tot 
bedaren en inkeer bent gekomen moet je ook constateren dat er echt wel voordelen aanzitten. 

Las ik een paar weken geleden niet dat wij in Oostrum al zoveel hebben. Daar kan dit dan mooi bij. 
Heeft Venray het uitgaans- en winkelcentrum, dan is in Oostrum het handels- en transportcentrum 
aan het ontstaan. Het station, het bedrijventerrein de Hulst en de Blakt, de verschillende bedrijven in 
Oostrum zelf. Tel daarbij de columnist in Venray Bloeit, een wereldkampioen in de vogelarij en een 
jeugdige judoka (17 jaar) bij de beste 10 van Nederland! Dan mogen we echt wel “gruts zien” op ons 
“Dörpke”. Daar komt nog bij dat het LVK te voet te doen was voor ons evenals de internationale 
dartwedstrijden! 

Bij dit laatste konden we constateren dat er bij de evenementenhal geen geldautomaat staat. Wat 
een rij! En wat een drukte bij de Bowling, de Witte Venne en ook bij het “Botterhuuske”.  

Ja, elk nadeel heb zijn voordeel of was het nu andersom! Maar vooral neem de tijd om dit soort 
dingen eens tot je door te laten dringen; fijn toch zo’n file! 

 

  
.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ALB reporter 
 
 



Jeugd    
 
Uitslagen    
 

zaterdag 12 maart 2016    
VV Kessel A1 S.V. Oostrum A1 1 - 2  
ST HRC'27/Stormvogels'28 B1 - S.V. Oostrum B1 4 - 1  
S.V. Oostrum B2G - ST HRC'27/Stormvogels'28 B2G 1 - 0  
Montagnards C1G S.V. Oostrum C1 4 - 0  
S.V. Oostrum C2G Melderslo C2G 5 - 5  
S.V. Oostrum D1G Volharding D2  5 - 0  
Montagnards D3G S.V. Oostrum D2G 0 - 4  
SV Venray E4G S.V. Oostrum E1 3 - 5  
S.V. Oostrum E2 Sporting S.T. E1G 5 - 5 Speler van de week Tygo Pelzer 
S.V. Oostrum E3G Hegelsom E2G 0 - 15 Speler van de week Tim Visser 
S.V. Oostrum F2 H.B.S.V. F4 1 - 0 Speler van de week Marijn Baselmans 
S.V. Oostrum F3 SV Venray F9G 1 - 0 Speler van de week Niels Berkel 
S.V. Oostrum MP1/2 Ysselsteyn MP1/2 7 - 3 Speler van de week Guus Camps 
HRC'27 MP1/2 S.V. Oostrum MP3 8 - 3 Speler van de week Luuk Laurense 
    
Programma    
 

zaterdag 19 maart 2016    
S.V. Oostrum A1 Helden A1 15:00  
S.V. Oostrum B1 Wittenhorst B2 14:30  
Wittenhorst B4 S.V. Oostrum B2G 15:00  
S.V. Oostrum C1 RKOSV Achates C1 13:30  
VVV'03 C2 S.V. Oostrum C2G 12:00  
GFC'33 D1 S.V. Oostrum D1G 11:30  
S.V. Oostrum D2G Volharding D4G 11:00  
S.V. Oostrum E1 EWC'46 E1 9:00  
Panningen E2 S.V. Oostrum E2 9:30  
FCV-Venlo E3 S.V. Oostrum E3G 11:15  
S.V. Oostrum F1 SV Venray F6G 11:00  
MVC'19 F7G S.V. Oostrum F2 11:00  
SSS'18 F5G S.V. Oostrum F3 10:30  
Montagnards MP1/2 S.V. Oostrum MP1/2 9:30  
S.V. Oostrum MP3 Stormvogels'28 MP1/2 11:30  
    

Senioren    
 

Uitslagen    
 

zaterdag 12 maart 2016    
SV Lottum Vet. S.V. Oostrum Vet. 3 - 1  
zondag 13 maart 2016    
SV Milsbeek 1 S.V. Oostrum 1 5 - 0  
Olympia'18 4 S.V. Oostrum 2 0 - 3  
S.V. Oostrum 3 Sporting S.T. 2 2 - 1  
Leunen 5 S.V. Oostrum 5 2 - 3  
    
Programma    
 

zaterdag 19 maart 2016    
S.V. Oostrum Vet. EWC'46 Vet. 17:00  
zondag 20 maart 2016    
S.V. Oostrum 1 Olympia'18 1 14:30 Wedstrijdsponsor: Ellen's Hairstyling 
S.V. Oostrum 2 SV Venray 6 12:00 Marcel 
GFC'33 2 S.V. Oostrum 3 12:00  
S.V. Oostrum 5 Lottum 4 11:30 Barry 

 



                                                              

Toneelclub de Buunspeulers,  
TradePort Trailer Service,  

 Financieel Alert en LFA Toneel 
presenteren: 

 

 

Tja,……. Annie is verliefd en als je verliefd bent en je vriend trekt bij je in, wordt 
het erg gezellig. Niets aan de hand zou je zeggen, totdat er controle komt van de 
sociale dienst. Dochter Amanda is helemaal blij. Eindelijk moet die vervelende 
Pierre, die zogenaamde vriend van haar moeder, het huis uit. Maar het noodlot 
slaat toe en Amanda moet drastische maatregelen nemen om haar moeder te 
behoeden voor het stopzetten van haar uitkering. Tot overmaat van ramp staan 
de buren ook altijd klaar om te helpen. Meestal van de regen in de drup. Maar 
wat moet Josefien, de vrouw van de controleur ineens voor de deur? Wat doet 
buurman Arie als ober verkleed? Waarom is de buurvrouw nou zo kwaad dat ze 
op de vuist gaat met de controleur? Tot slot verschijnt ook nog een zekere 
Henriëtte op het toneel. Wie is dat nu weer en wat doet ze hier? Vragen, alleen 
maar vragen.  
De antwoorden krijgt u als u de voorstelling bezoekt.  
Duidelijk is wel dat het weer een ouderwetse klucht gaat worden met veel lachen 
en idiote situaties.  

 
 

‘Dees vrów…..is owwe kèl! 
Auteur: Jan Tol 

Vrijdag 15 april om 20.00 uur  Zaterdag 16 april om 20.00 uur 
Zaterdag 23 april om 20.00 uur  Zondag 24 april om 14.00 uur 
Locatie: MFC de Buun te Well  De zaal is een uur voor aanvang open.  

 
Voorverkoop op 26 maart in MFC De Buun te Well van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
Voorverkoopprijs € 10,-     Dagkassa € 12,50.  
Dit is inclusief een kop koffie/thee en iets lekkers. 
 
Daarna zijn de kaartjes verkrijgbaar bij   

- “Vissers alles onder een dak” te Well 
- via email: debuunspeulers@gmail.com  
- na 18.00 uur op Brouwerstraat 19 te Well tel. 0478-581038 

 



Het DOP gaat op de schop! 
 
Het huidige DorpsOmgevingsProgramma (DOP) heeft het 10 jarig jubileum gevierd. Een mooie gelegenheid om naar de 
toekomst te kijken en een nieuw DOP op te stellen. 
De dorpsraad is bezig met de opzet van een nieuw DOP. In het DOP kijken we naar wat belangrijk is voor de 
leefbaarheid in het dorp voor de komende 10 jaar. Enkele in het oog springende voorbeelden uit het DOP van 2005 
kwam u tegen op eerdere pagina’s in dit Oostrum’s Weekblad. 
Het DOP is gebaseerd op wat de mensen in het dorp belangrijk vinden voor de leefbaarheid. Op 19 april 2016 
organiseren we een thema-avond in D’n Oesterham. Wij denken dat de mening van u van belang is, als we de 
onderwerpen voor een nieuwe DOP bepalen. 
 

Kom dinsdag 19 april 2016 om 20.00 uur naar D’n Oesterham, we rekenen op u deelname. 
 

Met vriendelijke groet, 
Dorpsraad Oostrum 
 

 

 

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

Sfeervolle winkel met alles 
op het gebied van: 

woondecoratie, meubels, 
brocante, verf, baby en 

lifestyle. 

 

Openingstijden: 
dinsdag t/m zaterdag 

10:00 - 17:00 uur 

                                                                                  
 
 
 

               
  

Ons assortiment dameskleding &  accessoires 
hebben wij aanzienlijk uitgebreid 



MAART  
  
20 Optreden Streekmuseum “De Locht” Aostrumse Zangkompeeej
21-26 Rondbrengen Enveloppen Goede Doelen Goede	doelen	Actie
21 Computeren KBO
22 Kienen KBO
23 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
25 Oostrumse Passie Harmonie SMT
28 Mrt - 2 April Ophalen Enveloppen Goede Doelen Goede	doelen	Actie
  

APRIL  
  
4 Knutselen KBO
5 Fietstocht KBO
6 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
7 Dag voor Alleengaanden (Hegelsom) ZijActief	(Roermond)
8 Voorjaarscompetitie TCO
9 Oud-IJzer actie SVO
11 Computeren KBO
12 En Ikke dan (door Léon Pouls) ZijActief
14 Lentewandeling KBO
15 Voorjaarscompetitie TCO
18 Knutselen KBO
19 Kienen KBO
20 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
21 Salades maken ZijActief
22 Voorjaarscompetitie TCO
25 Computeren KBO
29 Voorjaarscompetitie TCO
  

MEI  
  
??? Dagtocht KBO
4 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
12 Fotospeurtocht ZijActief
17 Kienen KBO
18 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
20 Voorjaarscompetitie TCO
22 Mariaviering KBO
25 Picknick  De Zonnebloem
27 Voorjaarscompetitie TCO
29 Concert Jeugdorkesten Harmonie SMT
31 Fietstocht met Picknick KBO
  

JUNI  
  
1 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
2 Aspergebedrijf Martens (Rondleiding) ZijActief
3 Voorjaarscompetitie TCO
5 Voorjaarscompetitie (Inhaaldatum) TCO
8 Midgetgolf (3 Dorpen) KBO
11 t/m 19 Clubkampioenschappen TCO


