
    
 
De eerste prijs gaat naar de Stichting Rossum Buitengewoon 
De Stichting Rossum Buitengewoon bevordert al ruim 5 jaar cultuur in de breedste 
zin van het woord in Rossum. Zij doet dit door verenigingen samen te laten werken 
en zo te komen tot een prachtig resultaat. Tot nu toe heeft Rossum Buitengewoon 3 
theaterproducties op haar naam staan en een geweldig openingsspektakel voor het 
Kulturhus en een sportaccommodatie. Met de theaterproductie Spaghetti of Spruitjes 
worden op dit moment 8 uitvoeringen verzorgd in Rossum en Oldenzaal . Rossum 
Draait Door stond voor 48 uur non stop sport en cultuur in 2006. 15 lokale 
verenigingen waren hierbij betrokken, jong en oud.  
 
De opening vorig jaar van het Kulturhus heeft een extra impuls gegeven aan de 
stichting. Voordien trad men op in kerken, en soms ook in een locatie in Oldenzaal. 
Nu zijn er meer faciliteiten, waardoor het geven van een voorstelling een stuk 
gemakkelijker is geworden. 
 
Rossum heeft zo'n 2000 inwoners en heeft van oudsher een moeilijk bestaan gehad. 
Deze stichting is een verbindende factor tussen de 15 lokale verenigingen in de kern. 
Bijzonder is dat ze de 15 verenigingen met de neus dezelfde kant hebben 
opgekregen, dit terwijl het al moeilijk is mensen binnen één vereniging dezelfde kant 
op te krijgen. Gezamenlijk heeft deze stichting ervoor gezorgd dat mensen 
enthousiast blijven. 
 
Natuurlijk zijn er in het begin altijd een paar mensen die de kar trekken. En komen de 
ideeën van een paar personen. Maar nu probeert de stichting heel nadrukkelijk de 
hele gemeenschap erbij te betrekken. Men roept iedereen op: Kom met ideeën! 
  
Doordat de stichting zo goed ligt in het dorp, iedereen heel enthousiast is, is het 
totaal geen probleem vrijwilligers te werven. In totaal zijn ongeveer 60 vrijwilligers 
actief.    
 
We kunnen stellen: Cultureel Rossum is door deze stichting op de kaart gezet!  
 
 
Waarom waardeert de jury dit project met de eerste prijs? 
 
Omdat de burgers in principe alles zelf doen. Omdat op basis van een creatief idee, 
verenigingen worden aangeschreven met de vraag om mee te werken. Omdat 
hierdoor de sociale cohesie in het dorp zeer wordt bevorderd. Omdat jong en oud 
meedoen.  
En omdat het laat zien dat er nog veel mensen zijn die zich voor hun lokale 
gemeenschap willen inzetten.  
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