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DOP 2017 
  

Bij dezen willen wij u hartelijk danken voor het invullen van de DOP enquête. 
We hebben 263 digitale enquêtes mogen ontvangen en 104 op papier. 
Dit is ongeveer 45%!!!!! van de huishoudens die heeft deelgenomen. 
 

De komende 3 weken gaan we de gegevens verwerken. Voorlopige resultaten uit de enquête zijn we voornemens 
te presenteren op 14 maart tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad. 
Op deze avond maken we de winnaars van de te verloten cadeaubonnen bekend. 
 

Bedankt voor uw bijdrage we waarderen dit enorm en we gaan hiermee aan de slag. 
 

Jennefer, Joos, Jan Willem, Mark, Maarten, Bas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZATERDAG  25 Februari 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Data Tijd Plaats    
   
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

20 febr. 18.30u. Repetitie jeugdorkest (in Leunen)
 19.15u. Repetitie carnavalsensemble
 20.00u. Repetitie orkest
22 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 19 febr. 9.30 uur: Hoogmis (pater R. Willemsen) (Gemengd Koor)  

 Piet en An van Dijk-Claessens,
 Pierre Driessen, 
 Chris Linders, 
 overleden ouders Loonen-van Rens, Deken Loonen,
 Wim en Annette Loonen, Annie Loonen, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 

Dinsdag 21 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.               
 

 

 



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.

www.keuken-badwinkel.nl

Voor woonkamer, keuken of hal.
Met of zonder vloerverwarming.
Groot assortiment vloertegels.

Nieuwe Tegelvloer?  

En…. Gelegd door onze eigen tegelzetters!



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: 

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

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

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

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





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

4-daagse reis naar het mooie Zeeland met KBO-Cluster-Castenray-Oirlo-Oostrum. 
 
De 4-daagse reis is dit jaar gepland van zondag 3 september t/m woensdag 6 september. 
We gaan richting de kust: naar de plaats Wemeldinge in de provincie Zeeland. 
 
Het programma omvat in grote lijnen: 
 Bezoek aan het Nationaal Watersnoodmuseum. 
 Bezoek aan Brugge met gids en boottocht. 
 Bezoek aan het toeristisch vestingstadje Sluis. 
 Een sightseeing-tocht door Walcheren met korte of langere stops in o.a. het historische Veere, het fraaie badstadje 

Domburg, gelegen pal aan zee en strand en Westkapelle. 
 Een bezoek aan Walcheren Miniatuur en de binnenstad van Middelburg. 
 Een bezoek aan een mosselbedrijf in Yerseke. 
 En last but not least beleven we een nostalgische productenveiling. 

De totale reissom bedraagt € 350,00. Dit is inclusief alle lunches en afscheidsdiner. 
De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt € 65,00. 
Eventueel mag u een introducé ( niet-lid) meenemen. 
Opgeven kan tot 1 mei bij Els Hermsen, telefoon 0478-511405, via de mail: elshermsen@gmail.com of 
via de website: http://oostrum.dorpenvenray.nl/kbo-oostrum of: www.kbolimburg.nl/   afdelingen  Oostrum. 
 
 



 
 

Open dag   Schoonheidssalon Mooi! bij Maud. 
Kom een kijkje nemen in de nieuwe schoonheidssalon in 

Oostrum gevestigd aan de Van Broekhuizenstraat 44. 
Laat u deze dag lekker verwennen met een hapje, een 

drankje en speciale acties. 

 
Maakt u tijdens de opendag een afspraak dan ontvangt  u 

10% korting op een behandeling naar keuze                                         
in de maanden april en mei. 

 

Ook maakt u kans op leuke prijzen als u uw gegevens                  
deze dag achter laat. 

 
 U bent van harte welkom op zondag 19 maart a.s.                   

tussen 12.00 uur en 16.00 uur. 

 

Maximaal 1 afspraak per klant. 



 
              
                          

 
 
16 maart 2017 
 
Dag voor Alleengaanden in teken van voedselbank 
 
Voor alle alleenstaande vrouwen in Limburg organiseert ZijActief Limburg en KVG 
Limburg de zeer goed bezochte ‘Dagen voor Alleengaanden’. Het doel is een 
activiteit te bieden waar mensen die in dezelfde situatie zitten, elkaar kunnen 
ontmoeten. Dit jaar staan deze dagen in het teken van de voedselbank.  
 
Een actueel thema gezien het feit dat in Nederland meer dan een miljoen mensen onder 
de armoedegrens leven. De voedselbanken helpen de armste mensen door ze tijdelijk te 
voorzien van voedselpakketten. Om deze mensen van voldoende eten te kunnen 
voorzien, werken voedselbanken samen met bedrijven, instellingen, overheden en 
particulieren. Hoe is een voedselbank georganiseerd? En hoe kan er begrip en inzicht 
gecreëerd worden voor armoedeproblemen? Dit en meer staat centraal tijdens de vier 
Dagen voor Alleengaanden, die plaatsvinden op vier locaties in Limburg: Voor Noord-
Limburg is dit bij de Witte Hoeve, Gasstraat 5 in 5801 CT Venray op 16 maart 2017. 
 
Voor alle alleenstaande vrouwen 
De Dagen voor Alleengaanden is een initiatief van ZijActief Limburg en KVG Limburg. 
Vanaf 2017 worden de dagen voor Alleengaanden voor het eerst door beide 
vrouwennetwerken samen georganiseerd. De Dagen voor Alleengaanden zijn niet alleen 
bedoeld voor leden van de verenigingen, maar zeker ook voor alleenstaande vrouwen in 
Limburg die niet zijn aangesloten. 
 
Het programma: 
09.30 u.  ontvangst met koffie/thee en vlaai 
10.00 u.  meditatieve viering 
10.30 u.  pauze 
10.45 u.  presentatie: Voedselbank. Niet voor brood alleen! 
12.00 u.  lunchpauze 
13.30 u.  Interactief: Voedselbank. Niet voor brood alleen! 
14.30 u.  muzikale afsluiting 
15.15 u.  napraten onder het genot van een drankje 
15.45 u.  Afsluiting van de dag, 
 
De kosten voor deelname bedragen € 18,00 per persoon voor leden; niet leden             
betalen € 23,00.  
Het bedrag kan na opgave worden overgemaakt op IBAN NL62RABO 0144103400  
t.n.v. ZijActief Limburg o.v.v. uw naam en de naam van de afdeling. 
 
Meer informatie via ZijActief Limburg: www.zijactieflimburg.nl  
of KVG Limburg:  www.kvg-limburg.nl. 
 





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

Woensdag 15 maart 2017 Bedevaart Smakt 
 
Tezamen met Oirlo en Castenray gaan we 15 maart wederom naar Smakt. 
 
Het programma is als volgt: 
 
14.30 uur H. Mis 
 
Daarna gezellig samenzijn onder het nuttigen van 2 kopjes koffie en vlaai in het Pelgrimshuis. 

Uw bijdrage hiervoor is € 3,- per persoon; gaarne te voldoen bij opgave uiterlijk 8 maart bij Nelly van Soest.  

Bij goed weer gaan we op de fiets; in dat geval wordt u tussen kwart over één en half twee verwacht op het Dorpsplein. 
Indien u per auto wenst te gaan, vertrekken we om 14.00 uur vanaf het Dorpsplein. 
Als u geen vervoer hebt en graag wil meerijden kunt u dit aangeven op onderstaand strookje 
 
 
 
Smakt 15 maart 
 
Naam…………………………………………. 
 
◊ per fiets                      aantal personen…………. 
 
◊ per auto                      aantal personen…………. 
 
◊ geen vervoer              aantal personen………….. 
 
Gaarne aankruisen wat van toepassing is. 
 
Mocht u per auto gaan wilt u ons dan laten weten hoeveel personen u eventueel kunt meenemen, zodat we met minder 
auto’s kunnen vertrekken. 
 
De vergoeding voor de chauffeur is € 2.00 
 
Tot ziens op 15 maart. 
 
 

 

GEVONDEN 

MOBIELE TELEFOON 

             Inlichtingen: Bij de redactie 



 
 
 
 

      
Op woensdag 22 februari staat er een échte 'Vasteloavend-maaltijd op het menu. 

 
 

'Truujesoep' 
 
* 

Boeremoes mit braojwaorst 
 
* 

Toetje 
 
 

De kosten voor dit etentje bedragen € 7.50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 18 februari opgeven. 
 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
       
   
              Graag tot ziens.      'De vrijwillige megjes uut de keuken'. 
 
 
 
 
 
Kijkt u ook eens op onze mooie website. www.oesterham.nl 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:___________________________________________________ 
 
Komt met  _________    perso(o)n (en)    Wil(len) graag aansluiten aan de dis op woensdag 22 februari  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  18 februari bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



 

 Lezing:    De natuur in Polen 
 

 
IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 20 februari 
een lezing over de natuur in Polen.                                                                        
De lezing start om 20:00 uur in zaal de Kemphaan, 
Kennedyplein in Venray en wordt verzorgd door Herman 
van der Hart. De lezing is gratis voor leden van IVN-
Geijsteren-Venray. Niet-leden betalen een bijdrage van € 2. 
 

Polen is voor veel Nederlanders een relatief onbekend land. 
Op het gebied van ongerepte natuur en prachtige 
landschappen heeft het echter enorm veel te bieden. Polen 
heeft her en der nog de ‘ouderwetse’ landschappen                           
die we vroeger in Nederland ook konden zien. De meest 
waardevolle natuurgebieden worden beschermd in 23 
nationale parken, van het Warta Monding NP in het westen, 
tot het Biebrza NP en het meer bekende                                         
oerbos Bialowieski NP in het oosten. Men kan er de meest 
uiteenlopende diersoorten aantreffen,                                             
waaronder de Wisent, het grootste dier van Europa. 
Herman van der Hart is, landschap- en natuurfotograaf, 
neemt de deelnemers voor de pauze mee door een aantal 
natuurgebieden in de herfst. Na de pauze laat hij de 
schoonheid zien van Polen in het voorjaar. 

 
 





  

  
 
 
 
 
 
 

 
In week 7 in de aanbieding: 

 
4 HAMBURGERS 

1 KG. H.O.H. GEHAKT 
1 KG. DIKKE VLEESRIBJES 

 

SAMEN VOOR € 9,90 
 

PROEF EN BELEEF EDELBRONS 
 
 
 

 

 



Kom ook korfballen!

Misschien heb je wel eens iets van ons gehoord of gezien. Wij zijn namelijk korfbalvereniging 
Oranje-Wit. Bij onze vereniging wordt er door meisjes van jong tot oud met veel plezier gekorfbald, 

ook door de meisjes van jouw leeftijd. De jongste zijn ongeveer 5 jaar.

Waarschijnlijk ken je het korfbalspel wel omdat je het ooit eens op school hebt gedaan. Of omdat je 
vriendin, zus of zomaar iemand die je kent, het ook doet.

Wij zouden het leuk vinden als jij bijv. samen met je vriendinnen ook eens bij onze club kwam mee-
doen. Je kunt dan ontdekken of je korfbal ook een �jne sport vindt.

We hebben in april extra korfbaltrainingen op de maandagen waaraan je kunt meedoen.
De datums zijn:

Hallo meisjes!!

MAANDAG 27 MAART VAN 18.00-19.00 UUR
MAANDAG 3 APRIL VAN 18.00-19.00 UUR

MAANDAG 10 APRIL VAN 18.00-19.00 UUR

De trainingen worden gehouden op het sportpark in Leunen. Dus, kom meedoen !
O ja, neem ook je gymspullen mee. Als je voetbalschoenen hebt kun je die ook meenemen.

Je kunt je opgeven door een e-mail te sturen naar: jcoranjewit@hotmail.com.
Vermeld hierin je naam, geboortedatum, adres en e-mailadres.

Ook voor vragen kun je een mailtje sturen naar: jcoranjewit@hotmail.com.
Of bel even naar Wies Loonen (lid jeugdcommissie): 0627431545

Groetjes van KV Oranje-Wit 

    Zie ook onze Website: KVORANJEWIT.NL



                   Aktiviteitenkalender   2017 
  

FEBRUARI  
  
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
6 Jaarvergadering TCO
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
7 Voorjaarscompetitie TCO
8 Oud-Ijzeractie SVO
8 Uitwisseling met “’t Lobke” TCO
8 Slagwerkconcert Harmonie
10_16 Rondbrengen (Enveloppen) Goede Doelen Actie Parochie
11 Kienen KBO
12 Kienen De Zonnebloem
13 Lentewandeling KBO
14 Voorjaarscompetitie TCO
19 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Watermolen) Servicepunt Oostrum
21 Voorjaarscompetitie TCO
21 Vrijwilligersavond SVO



24_30 Ophalen (Enveloppen) Goede Doelen Actie Parochie
28 Voorjaarscompetitie (inhaaldata) TCO
  

MEI  
  
3 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Watermolen) Servicepunt Oostrum
5 Voorjaarscompetitie TCO
9 Wandeling met Schaapsherder ZijActief
12 Voorjaarscompetitie TCO
14 Eerste Communieviering (10.30 uur) Parochie
16 Kienen KBO
17 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Watermolen) Servicepunt Oostrum
18 “Luisteren doet deugd” Lezing (Mevr Olaerts) ZijActief
19 Voorjaarscompetitie TCO
21 Mariaviering KBO
25 Voorjaarscompetitie (inhaaldata) TCO
26 Voorjaarscompetitie TCO
27 Receptie SVO
28 Stratentoernooi SVO
30 Fietstocht & Picknick KBO
31 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Oesterham) Servicepunt Oostrum
  

JUNI  
  
2 Voorjaarscompetitie (inhaaldata) TCO
2_3_4 A-Toernooi SVO
10_18 Clubkampioenschappen TCO
13 Kienen KBO
13 Fietsdagtocht & Picknick ZijActief
14 Midgetgolf (3-Dorpen) KBO
14 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Watermolen) Servicepunt Oostrum
14 Luchtmachtbasis De Peel De Zonnebloem
20 Thuisblijverstoernooi TCO
28 Inloopspreekuur 11 - 12 uur (Oesterham) Servicepunt Oostrum
  

JULI  
  
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 



 
De eigen boontjes doppen… 
 
De tijd dat de gemeente de lakens uit kwam delen in de dorpen is al weer enige tijd geleden. Al jaren 
is het zo dat de dorpsraad van een uitvoerend orgaan is veranderd in een adviserend orgaan. 
Oftewel, stond de dorpsraad jaren geleden zelf nog het groen te schoffelen in het dorp, organiseert 
de dorpsraad nu dat het gedaan wordt. En met beiden is niets mis! Tijden veranderen en ook de 
manier van organiseren en besturen is hiermee veranderd. De gemeente neemt meer afstand, legt 
de regie bij het dorp neer, laat het dorp een eigen koers bepalen en stuurt bij waar nodig. De 
gemeente laat het dorp haar eigen boontjes doppen. 
 
Wat blijft is het feit dat de Dorpsraad nog altijd aan het werk is met hetzelfde doel als voorheen: het 
op peil houden van de leefbaarheid in Oostrum. Dat deden ze jaren geleden al, en dat doen ze nu 
nog. Een mooie manier om de wensen en gedachten van een heel dorp te peilen is de enquête van 
het DOP. Laat het dorp een lijst met vragen invullen, verzamel deze gegevens en ga bekijken wat 
prioriteit heeft en welke kant “we” als dorp op willen.  
 
Natuurlijk hebben ook de Spitsbroeders zich gewaagd aan de vragenlijst! Enkele van onze 
antwoorden willen we graag met jullie, onze trouwe aanhangers, delen. De meest kenmerkende 
gebouwen voor Oostrum zijn voor de Spitsbroeders zonder enige twijfel de witte huizen aan de Mgr. 
Hanssenstraat. De mooiste kant om Oostrum binnen te komen is de Geijsterseweg. En dit is 
overigens ook de mooiste kant om Oostrum weer uit te gaan… 
 
Verder voelen de Spitsbroeders zich veilig in Oostrum, al kijken ook wij wel eens met een scheef oog 
naar een naar het station wandelende TBS-er op verlof…. Het verenigingsleven bloeit en ook sociale 
voorzieningen zijn er voldoende met Venray op rij-, fiets- en loopafstand. 
 
Maar hoe zien de Spitsbroeders Oostrum over twintig jaar dan? Natuurlijk hebben we ook daar ons 
beeld al bij gevormd! De kerk staat er over twintig jaar nog altijd, maar doet al zeker tien jaar geen 
dienst meer als huis van God. Het is een multifunctioneel centrum voor feesten, vergaderingen en 
meer. Zeg maar de nieuwe Oesterham… En de huidige Oesterham? Die staat dan niet meer overeind. 
Er komt een keer een moment dat dit gebouw het toch echt gaat begeven. 
Verder zullen de kroegen, de school en ’t Fort nog gewoon bestaan. Het station is gesloten. Oirlo is 
gegroeid en heeft zich zo sterk op de kaart gezet met genezende eieren en de daarbij behorende 
“eiercampus” dat het station is verplaatst. Wel hebben we nog een bushalte, maar de bus rijdt niet 
richting dorp want hij past niet onder de brug door die is aangelegd om de gevaarlijkste kruising van 
Noord-Limburg te omzeilen… 
 
Een klein voorschot van hetgeen ons als dorp te wachten staat… De dorpsraad is tevreden met het 
aantal opgehaalde enquêtes en kan hiermee vooruit! Toch roepen de Spitsbroeders onze 
mededorpelingen op betrokken te blijven bij het dorp en je mening te blijven geven. Ook al ben je 
niet actief binnen het verenigingsleven, woon je lekker op jezelf, heb je weinig behoefte aan contact 
met de buurt, DOP je liever je eigen boontjes: Oostrum is evengoed ook jouw dorp! 
 
Rest de Spitsbroeders weinig meer dan de dorpsraad veel wijsheid toe te wensen met de uitkomsten 
van het DOP voor de komende tien jaar. We zien de resultaten wel voorbij komen op Facebook… 
 
Hojje wor! 
 
Spitsbroeders. 
 
 



 

 

 

 

 

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  

 

 


