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-Ingezonden bericht van gemeente Venray- 

 
 

HERSTART HERINRICHTING MGR. HANSSENSTRAAT 
 
Geachte inwoners van Oostrum, 
 
Op maandag 13 februari 2017 starten de werkzaamheden aan de Mgr. Hanssenstraat weer.  
De aannemer Van den Berk heeft gelukkig een herstart kunnen maken en komt de werkzaamheden afronden. 
 
Als eerste zal de rijbaan van de Mgr. Hanssenstraat worden aangepakt, zodat met Carnaval de route voor de optocht 
weer beschikbaar is. Vervolgens zal de Vlasakker worden aangepakt. De werkzaamheden aan Fase 1 duren ongeveer 
3 weken. De startdatum en duur van de werkzaamheden zijn onder voorbehoud van weersomstandigheden. 
Na het afronden van Fase 1 wordt ook meteen Fase 2 (tussen spoor en Watermolenstraat) opgepakt. 
 
Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met de projectleider van de herinrichting via 0478 523 589 of via 
martijn.schreven@venray.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn Schreven 
 
Projectleider Team Civiel & Verkeer 
Afdeling Stad, Dorpen en Wijken 
Gemeente Venray 
 

 
 



ZATERDAG  11 Februari 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Data   Tijd       Plaats   
 
25 jan 11.00 tot 12.00 Oesterham                                                                                                                                        
08 feb  11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
22 feb 11.00 tot 12.00 Oesterham                                                                                                                                                  
08 mrt 11.00 tot 12.00  Watermolen                                                                                                                                       
22 mrt  11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
05 apr 11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
19 apr 11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
03 mei 11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
17  mei 11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
31 mei 11.00 tot 12.00 Oesterham                                                                                                                                        
14 jun 11.00 tot 12.00 Watermolen                                                                                                                                       
28 jun 11.00 tot 12.00 Oesterham  
 

11 febr. 09.00u. Inzamelen oud papier
13 febr. 18.30u. Repetitie jeugdorkest (in Leunen)
 19.15u. Repetitie carnavalsensemble
 20.00u. Repetitie orkest
15 febr. 13.30u. Music for Life blokfluitgroep
 14.30u. Music for Life mixed groep
 16.00u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda
25 febr. Inzamelen oud papier
26 febr. Opluistering carnavalsmis
26 febr. Carnavalsoptocht Oostrum
27 febr. Carnavalsoptocht Venray
11 mrt.  Inzamelen oud papier
12 mrt.  Rommelmarkt
18 mrt. Potgrondactie
25 mrt. Inzamelen oud papier



Zondag 12 febr. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (Gemengd Koor) 

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

Dinsdag 14 febr. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor) 
 ter ere van Onze Lieve Vrouw van Oostrum, Behoudenis der kranken,
 uit dankbaarheid voor ontvangen hulp.

  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.             
 

Noteer in uw agenda. 

Harmonie  SMT  Organiseert: 

Rommelmarkt.                                                                                        

Zondag    

12 maart 2017.                

Aanvang:  11.00 uur.  

Locatie Oesterham Oostrum. 

 

Vastelaond vurbeej, 

Dan hedde nou tied um 

Op te ruume.  !!!!!!!!!!!! 

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

KBO-leden, 
 
Februari is de maand dat de contributie voor het jaar 2017 dient te worden voldaan.                                                        
Wanneer u opdracht tot automatische incasso hebt gegeven, wordt dit bedrag eind deze maand van uw 
rekening afgeschreven. Leden die geen machtiging hebben afgegeven, hebben inmiddels een rekening 
ontvangen. Mochten er vragen zijn over de betaling, dan kunt u contact opnemen met Els Hermsen,                     
penningmeester (tel. 0478-511405) 
 
 
 
 
  
 



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.-

www.keuken-badwinkel.nl



CARNAVALSÒPTOCHT AOSTRUM 
 
 
Op carnavalszòndág göt ut wér gebeure; d’n carnavalsòptocht van Aostrum! 
Méschien ziede al bezig mit bowwe of ziede van plan um dat te gón doēn.                                
En as ge d’r nog nie ovver nao het gedòcht dan is dit méschien wel ut moment. 
Wilde geej gaer laote zien wat ge kunt, wat ge gemákt het of viende ut gewoeën leuk 
um mit te doēn dan kunde òw òpgaeve vur d’n òptocht. Ge kunt mit doen mit òw 
buurt, mit òw vriende, allieën, of mit collega’s. Ut is zó gek nie te bedaenke of ut kan. 
 
 

Mieër info beej: Mark Broeren 06-22799921 
 

Òpgaeve kan via de link op www.karklingels.nl. 

Of via ut hieroonder stonde formelieër dat iengeleverd kan wörre beej Mark Broeren, Binnenhof 4. 
 

Ienschriēfformelieër vur d’n òptocht ien Aostrum. 

 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………… 

Woeënpláts: …………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoeën: ………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail:……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Categorie: 
 

o    W   Wagens 

o    E    Ieënlinge 

o    A    Kiender 

o    B    Groep 1 t/m 4 persoeëne 

o    C    Groep 5 t/m 15 persoeëne 

o    D    Groep 15 en mieër persoeëne 

 

Ántal persoeëne: ……………………………………………………………………………………………... 

Benaming (wat wert d’r uutgebeeld): ……………………………………………………………………………………… 

Mesiek:            JAO/NAE 

Dieëlname òptocht Venrooj:    JAO/NAE 

Biezònderheje: 

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

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

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

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





Point Quiet, Americano noir die onder je huid kruipt! 
 

Op zondagmiddag  12 februari staat op het muziekpodium van de Mariakapel in Holthees, dè verrassing op het 
gebied van donkere Americano rootsmuziek!  Point Quiet maakt country noir Americano van een donkere maar zeer 
warme soort. Soms klinken ze heel fragiel en intiem, soms druipt de melancholie er van af zoals dat hoort bij deze 
muziekstijl.  
 

Al bij het eerste nummer ben je overdonderd door de 
warme mix van intimiteit, intensiteit en melancholie. 
De enigszins rasperige donkere  stem van de uit 
Frankrijk afkomstige zanger Pascal Hallibert klinkt 
alsof hij in droefenis en zielepijn is gedrekt. Samen 
met een keur aan akoestische instrumenten,  zoals 
bas, toetsen, blaasinstrumenten, percussie, viool, 
accordeon, pedal steel,  worden de nummers naar een 
kwalitatief zeer hoog niveau getild.  Door de mooie en 
warme vocalen kan Point Quiet met regelmaat 
ontsnappen aan de Americano noir die het maakt en 
begeeft zich dan op het terrein van bands als 
Tindersticks en Calexico. De ragfijne nuances die 
Simone Manuputty op haar viool aanbrengt zorgen 
dat de muziek je diep in je ziel raakt, je laat dromen, 

en vooral laat genieten. Hun laatste CD, “Ways And Needs Of A Nioght Horse” werd in de binnen- en buitenlandse pers 
zeer enthousiast ontvangen. Kijk op de site van Point Quiet om een indruk te krijgen waarom dit concert als uniek gezien 
kan worden. Aanvang: zondagmiddag 12 februari 15.30 uur. Entree: € 12,50   
Reserveren: www.mariakapel.nl of via 0478 636948 of via firma Wijenberg: 0478 636390 
 
 

 
 Ommetje Blakterbeek 
 

 
Op zondag 21 februari organiseert IVN Geijsteren-Venray een a. Dit ommetje start om 10:00 uur bij de parkeerplaats 
aan het einde van het Vongdere (zijweg van Dorperweiden) in Sevenum. Deelname is gratis.  
 

Het stroomgebied van de Blakterbeek bestaat 
voornamelijk uit agrarisch gebied en is onder 
te verdelen in het Blakterbeekpark, het 
landschapspark de Haagens en het Sevenums 
veld. Bij het Blakterbeekpark meandert de 
beek. Men kan er knotwilgen, enkele bosjes 
en amfibiepoelen vinden.                                          
In het landschapspark de Haagens verandert 
de aard van de beek. Het beekdal is hier 
extreem breed en erg nat.                                                   
Er liggen voornamelijk hooi- en graslanden en 
bossen op veenbodem. Op de terugweg 
komen we langs het Sevenums veld dat een 
hoger gelegen akkercomplex is.   
Het ommetje voert de deelnemers langs 
verschillende landschapselementen en 
interessante cultuurhistorische plekken. 

 
 





 
 
 
De (on)bekende Nederlander…. 
 
 
In mijn vorige column deed ik een aantal voorspellingen voor 2017, maar waarschuwde U als lezer 
niet altijd te vertrouwen op de ingevingen van anderen. Een van de voorspellingen was dat er 
woningnood zal ontstaan, oa doordat een bekende Nederlander van plan zou zijn  zich in Oostrum              
te vestigen.  Het valt me op dat inmiddels de huizenverkoop in Oostrum ontzettend gestegen is!   
Echter. Met deze voorspelling heb ik de lezer een beetje op het verkeerde been gezet.                                         
 
Een aantal maanden geleden werd ik ’s morgens vroeg op straat aangesproken door een jongeman              
op de fiets. Ik had het idee dat hij de weg kwijt was, maar hij vertelde me dat hij, komende  vanaf                 
de Henri Dunantstraat vanuit Venray, linksaf sloeg en zo in Oostrum belandde. Hij stelde me de 
vraag: “ Mevrouw, wat voor dorp is Oostrum? Hoe is het om er te wonen? Mijn vriendin en ik willen 
graag in een dorp gaan wonen en hebben diverse huizen bekeken, maar we kennen hier niemand ”. 
Deze vraag had ik niet aan zien komen en er ging van alles door mijn hoofd. “Wat ga ik hem 
vertellen? Tactisch, eerlijk, wat zou hij willen weten? Wist hij al iets van Oostrum? ” Om wat tijd te 
winnen vroeg ik hem het laatste. Hij vertelde dat hij werk had gekregen in de Gemeente Venray  en 
op zoek was naar een huis in een dorp met een weids uitzicht. 
 
Er gingen allerlei mogelijke antwoorden door mijn hoofd. Oostrum; een dorp met ongeveer 2000 
inwoners waar niet iedereen elkaar meer kent, je redelijk anoniem kunt wonen, maar waar de sociale 
controle zeker nog aanwezig is. Met een rijk verenigingsleven, waar je door lid te worden al snel 
contact kunt maken met de inwoners; je moet er wel zelf moeite voor doen.                                            
Dat er een ‘vreemd’ dialect wordt gesproken, maar dat dit went en je met een beetje inspanning de 
mensen  wel kunt volgen. Waar doordeweeks geen kip op straat is, omdat iedereen op zijn werk is, 
op school zit of actief is in de Watermolen.                                                                                                                        
Een dorp met een treinstation en druk treinverkeer, waar je vaak minutenlang aan de gesloten 
spoorbomen staat en als je eenmaal deze hobbel hebt genomen, je richting Venray een nog grotere 
hobbel moet nemen om je weg te kunnen vervolgen. 
Waar nog een eigen Basisschool is, een slager en een bakker, een fietsenmaker, 2 kroegen, een 
indrukwekkende hoeveelheid kappers en schoonheidssalons  en een aantal zeer grote bedrijven. 
Waar ook gewoond wordt met  mensen, die intensieve begeleiding en ondersteuning krijgen in 2 
speciale klinieken aan de rand van het dorp, maar waar je als inwoner weinig van mee krijgt.   
Dit alles is door mijn hoofd gegaan in 1 minuut…….. 
Ik besloot om bovenstaande gedachten over te slaan en met een stralende glimlach antwoordde ik : 
“Oostrum… een geweldig dorp om te wonen. Je kan hier lekker je gang gaan en jezelf zijn. We helpen 
elkaar en het is hier gezellig om te wonen. Alles bij de hand.”                                                                                    
Ik kreeg een vriendelijke glimlach terug, een bedankje en hij stapte op zijn fiets richting Venray. 
Ik keek hem na en bedacht: “Wat een bofkont dat hij aan het einde van de Henri Dunantstraat linksaf 
is geslagen en niet rechtsaf. Dan had het er heel anders uitgezien…………. 
 
Buuf van het Genootschap 
 

                                                                                                                                         

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AFHALEN !   (Februari) 
 

(A)    MAANDMENU VOOR 2 PERSONEN 
 

 Babi pangang 
 Foe yong hai 
 Saté  
 Mini mini loempia's (6 stuks ) 

 
 
 

(B) MAANDMENU VOOR 4 PERSONEN 
 

  Babi pangang 
 Foe yong hai 
 Saté  
 Mini mini loempia's (12 stuks ) 
 Tipan kipfilet  

 
 

(Met Nasi – Bami of Rijst) 
 
 

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

  
Wij serveren op 26 februari (zondag) en 27 februari ( maandag)                                                       

het Chinees "lopend buffet"   
  
 

 Onbeperkt eten, inclusief soep en nagerecht € 13,50 p.p 
 
   

Kinderen 6 t/m 10 jaar   € 8,50 euro  
 

Wilt U vooraf reserveren a.u.b !! 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.denschellaertwanssum.nl 



info@versleijen.com  |  0478 571 941  |  www.versleijen.com

(leerling) loodgieters / cv monteurs / agro monteurs
¥ Zeer afwisselend en zelfstandig werk
¥ Ongedwongen werksfeer in een kerngezond bedrijf
¥ Evt. mogelijkheid voor verdere scholing
¥ Prima salaris en toeslagen
¥ Diverse extraÕs

Wij zoeken:



 
 
  TCO start het tennisseizoen met het Snerttoernooi. 
 
 

 
Als traditie start TCO het nieuwe jaar elke keer met het 
 Snerttoernooi. De organisator Piet Vloemans kon zich 
verheugen op een grote opkomst van 30 tennissers.                    
 

Door loting werden de verschillende dubbelpartijen 
samengesteld. Iedereen speelde drie wedstrijden.  
Er werd volop gestreden om een eervolle prijs.  
 

 
 
 

Winnaar bij de dames Rita van der Elsen 
 
 
Daarna genoot men van een heerlijke erwtensoep met 
roggebrood met spek. Aangezien de koffie met vlaai 
inmiddels gezakt was ging dit er weer goed in. Moe 
maar tevreden ging iedereen huiswaarts. “  
        
              Winnaar bij de heren Abe Hogeboom (rechts op de foto)  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Spaar snel voor keramische pannen!  

 

 

 

 

 

 

Snel, naar BP Well 
 

 BP Well 
 Moleneind 19 
 5855CB Well 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vanaf heden starten wij met de verkoop van volle 
boerderijmelk,vers getapt uit onze melkkoeltank! 

 
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag tussen 15 en 18 uur,  

Op zaterdagochtend tussen 9 en 13 uur. 
 

Bellen/appen voor een afspraak kan ook: 06-10680234 
 

Melkveebedrijf Custers-Keursten 
Boddenbroek 4, 5808 AK, Oirlo 

email: info@melkveebedrijfcusters.nl 
website: www.melkveebedrijfcusters.nl 

Facebook Custers-Keursten  
 



SVO   VOETBAL 
 

Jeugd   
 
Uitslagen   
 
S.V. Oostrum JO19-1 Volharding JO19-2 4 - 0 
   
Programma   
 
zaterdag 11 februari 2017   
S.V. Oostrum JO19-1 HBSV JO19-1 14.30 
S.V. Oostrum JO15-1 United JO15-1 13.00 
S.V. Oostrum JO11-1 SV Venray JO11-3 10.00 
   

Senioren   
 
Uitslagen   
 
zaterdag 4 februari 2017   
Achilles Reek Vet. S.V. Oostrum Vet 1 - 3 
 
zondag 5 februari 2017   
Olympia'18 1 S.V. Oostrum 1 2 - 3 
S.V. Oostrum 2 Vitesse'08 3 2 - 0 
Hegelsom 2 S.V. Oostrum 3 afgelast 
S.V. Oostrum 4 Leunen 6 2 - 2 
S.V. Oostrum 5 IVO 5 1 - 4 
S.V. Oostrum VR1 Heijen VR1 afgelast 
   
Programma   
 
zaterdag 11 februari 2017   
SVEB Vet. S.V. Oostrum Vet 15:00 
 
zondag 12 februari 2017   
Ysselsteyn 1 S.V. Oostrum 1 14:30 
RKOSV Achates 2 S.V. Oostrum 2 12:00 
Sporting S.T. 2 S.V. Oostrum 3 12:00 
S.V. Oostrum 4 SV Venray 10 10:00 
S.V. Oostrum 5 Kronenberg 3 10:30 
De Zwaluw VR1 S.V. Oostrum VR1 11:00 
 
 

 

GEVONDEN 

MOBIELE TELEFOON 

             Inlichtingen: Bij de redactie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het huwelijk van Peter en Nellie vertoont het klassieke patroon. Als Peter thuiskomt van zijn werk voert hij 
geen klap uit in het huishouden, terwijl Nellie voortdurend loopt te boenen en te poetsen. Volgens Peter 
overdrijft Nellie. Hij gaat een weddenschap aan met Nellie dat hij het huishouden in kortere tijd kan doen. 
Onnodig te zeggen dat Peter niets van het huishouden terecht brengt. In korte tijd verandert de keurige 
woning in een zwijnestal. Ten einde raad vraagt Peter hulp bij Opa. Samen zetten ze een hulpactie op die 
echter alleen maar resulteert in nog meer verwarring en onrust. De dames Hamster, twee oude vrijsters en 
het wakend oor en oog van de buurt, denken een misdadigersbende op het spoor te zijn. Nellie blijkt ook nog 
een stille aanbidder te hebben. Peter wordt er van verdacht een bordeel te runnen. Nellie ontdekt dozen met 
luiers en een boodschappentas vol met babyspullen? Waarom is haar jurk plotseling zo vaal van kleur 
geworden? Waar is Opa nou weer gebleven? Gelukkig zorgt het meisje van de felicitatiedienst voor een 
waardige afsluiting van een heel hectisch avondje. De felicitatiedienst?????? Wat moet die nou hier?  

Alle vragen worden beantwoord. Zorg wel dat je erbij bent! 

 
Uitvoeringen in MFC De Buun te Well op: 
 
 - vrijdag 24 maart om 20.00 uur 
 - zaterdag 25 maart om 20.00 uur  
 - zaterdag 1 april om 20.00 uur  
 - zondagmiddag 2 april om 14.00 uur 
 
Tribune is aanwezig en het aantal zaalstoelen is beperkt. 
 
Voorverkoopprijs: €10 Dagkassa: €12,50  
 
Na de voorverkoop zijn kaarten verkrijgbaar bij ‘Vissers Alles onder 1 dak’ te Well of bestellen via de mail 
debuunspeulers@gmail.com  
 

 
 
 

Hoofdsponsors: Financieel Alert en TradePort Trailer Service 
Poster en foto’s gemaakt door: Pat fotografeert 

 

Toneelvereniging De Buunspeulers Well 
presenteert: 

Alwèr vals alarm! 
Auteur: Erik Bok 

Voorverkoop:  
11 feb. 10.00-12.00 uur MFC de Buun  



                      Aktiviteitenkalender   2017 
  

FEBRUARI  
  
11 Klingelbal De Karklingels
13 Computeren KBO
14 Kienen KBO
16 Carnavalsavond KBO
18 Verkoop caravalskrant De Karklingels
19 Wagenoverdracht en receptie Prins De Karklingels
20 Knutselen KBO
22 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Oesterham) Servicepunt Oostrum
22 Ziekenbezoek De Karklingels
24 Schoolcarnaval De Karklingels
25-28 Carnaval De Karklingels
  

MAART  
  
6 Knutselen KBO
7 Lezing Artrose & Fibromyalgie ZijActief
8 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Watermolen) Servicepunt Oostrum
11 Sing Challlenge Festival (Sevenum) Aostrumse Zankompeneej
12 Rommelmarkt Harmonie
13 Computeren KBO
14 Kienen KBO
15 Bedevaart & Quiz te Smakt ZijActief
15 Smakt (3-Dorpen) KBO
16 Dag voor Alleengaanden (ZijActief Roermond) ZijActief
18 Lentetoernooi TCO
18 Potgrondactie Harmonie
20 Knutselen KBO
22 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Watermolen) Servicepunt Oostrum
25 Korentreffen in Oostrum (BIT) Aostrumse Zankompeneej
27 Computeren KBO
28 Jaarvergadering KBO
  

APRIL  
  
4 Fietstocht KBO
5 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Watermolen) Servicepunt Oostrum
6 Toetjes ZijActief
8 Oud-Ijzeractie SVO
8 Slagwerkconcert Harmonie
10_16 Rondbrengen (Enveloppen) Goede Doelen Actie Parochie
11 Kienen KBO
13 Lentewandeling KBO
12 Kienen De Zonnebloem
19 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Watermolen) Servicepunt Oostrum
21 Vrijwilligersavond SVO
24_30 Ophalen (Enveloppen) Goede Doelen Actie Parochie 







 

 

 

 

 

Mit optreejes van:      

 Dansgroep Enjoy  o.l.v. Marivi Weijs 

 Muziek van ut Göt 

 Twieje  Aostrumse jeugd talenten  Thijs en Joost 

 Buutreedners Pierre v. Helden en Helga Cornelissen 
 Tony Wijnands met zijn acts en mee zing liedjes 

 Duitse Schlagers band  4% Vet 
 

 

50+ van  Aostrum: dit meugde nie misse!!! 

 

 Tot ziens op 16 Februari 

ien dun Oesterham.  
 

  ànvang 19.30 uur  Entree 7 euro  

 

 


