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Met deze week:

Hét blad van, voor en door Oostrum!

48e JAARGANG - WEEK 19 -  7 MEI 2020

- Joost mag het weten

- Onze nieuwe rubriek: ‘Kent u deze nog?’

- Waar is...?

- Koningsdag / Woningsdag

En veel meer!

OOK DE OW! ONTVANGEN?
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Bezorgklachten Periodiek: 0478-582877 



 
 

 

 

Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend,        

de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten.                 

Voor Spoedrecepten van uw Apotheek kunt u buiten 

openingstijden terecht bij een Huisartsenpost. 

0900 – 8818  
Bij een melding van vernieling                        

of overlast dan kunt u  zich wenden tot de wijkagenten 
van de Politie Venray-Oost      

 

Esther Kessels, (esther.kessels@politie.nl)              

Harry van der Kruijs,                                        
Peter Wefels en Esther van Lee 

                                                 

 Bereikbaar via  

GEEN SPOED, WEL POLITIE ?                              

0900 – 8844 
Meldingsformulier: www.politie.nl 

Email: wijkagenten-venray-oost.venray-gennep@politie.nl 
 

Hinder of overlast in de openbare ruimte,                

of als u vragen of meldingen van praktische aard          

zoals b.v. Losliggende stoeptegels, gevaarlijke            

obstakels e.d. met de: 

GEMEENTE VENRAY       

523333 

WEEKENDDIENSTEN                                                                     

HUISARTSEN & APOTHEEK 

MELDINGEN                                                                     

AMBULANCE-POLITIE               

GEMEENTE VENRAY 
 

  

     De Gezellige Zondagmiddag kan           

    vanwege het Corona-virus tot nader      

    bericht niet doorgaan.

   Zaterdag  2 Mei 09.00 - 12.00
                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

Agenda

 16 mei Inzamelen oud papier
 30 mei Inzamelen oud papier
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Er zijn géén publieke vieringen meer in onze kerk tot en met Pinksteren! 

 
Zondag 10 mei 9.30 uur: heilige mis zonder publiek (Pastoor)   
 
 “Meimaand is Mariamaand”, ter ere van Maria, Behoudenis der Kranken,  
 voor gezondheid, geluk en welzijn van onze parochie Oostrum,   
 voor alle moeders vanwege Moederdag,  
 voor Hanny Steenkamer-Hoogenes 

voor alle overledenen vanwege het Coronavirus in Oostrum en Venray  
 en voor hun nabestaanden,   
 voor alle oorlogsslachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog, die vandaag 
 80 jaar geleden in Nederland uitbrak, en voor hun nabestaanden,   
 voor meer geluk, samenwerking, welzijn, vrijheid en vrede in de wereld,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  
 
Dinsdag 12 mei 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel  

                   zonder publiek (Pastoor)       
 
 ter ere van Maria, Behoudenis der Kranken,    

 voor alle zieken thuis, in de verpleeghuizen en ziekenhuizen,  
 voor meer eenheid, vrijheid en vrede in de wereld. 
  

NB: Voor een gebed en het opsteken van een kaars bij Maria, O.L. Vrouw van Oostrum 
        Behoudenis der Kranken, is ook tijdens deze Coronacrisis de Mariakapel in Oostrum                    
        zoals gebruikelijk elke dag open van 09.00-17.00 uur!           
 

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 OW en Peel en Maas dient u   

misintenties e.d. vrijdags vóór 08.00 uur op te geven bij vicevoorzitter 

Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  0478-584031, josdebeer47@gmail.com       
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VERGEEET-MIJ-NIET 
 

De planten in onze tuinen staan in volle bloei, we horen de bijen zoemen 

die op het moment genieten van de heerlijke nectar van de 

kastanjebomen, van de meidoorn, die met zijn witte bloesem de aandacht trekt en van de zo  heerlijk 

geel bloeiende brem, die van de blijdschap van de maand mei getuigt. We horen de vogels hun liederen 

zingen van verliefdheid, want in mei legt elk vogeltje zijn ei. De kersenboom laat al de groei van zijn 

lekkere vruchten zien en we verheugen ons op de eerste kersenoogst.  

 

Een leuke wandeling, fietsen, hartelijk zwaaien op straat, want  zwaaien doe je op grotere afstand en 

dat past bij deze tijd. We maken momenteel het beste van deze trieste situatie, maar soms ontkomen 

we er niet aan, ondanks alle mooie dingen in de natuur en samenzijn met een dierbare dat we toch die 

verschrikkelijke verlatenheid voelen die op ons afkomt als een grote leegte, misschien ondanks de 

aanwezigheid van iemand voelen we ons moeder-ziel-alleen. 

 

Monique, mijn huishoudster, had een filmpje over de corona-eenzaamheid doorgestuurd.                         

Ze kreeg als reactie: “Ik moest even een traantje afvegen.” Tranen zijn er op het moment heel veel,   

niet gezien, in de verborgen stilte, want je wilt je toch niet met zo’n behuild gezicht op straat laten zien.  

 

 

Als we dan in de put van zo’n triest gevoel zitten denken opeens aan Maria, 

haar beeldje staat er eenzaam en alleen, af en toe met het heiligste Kindje 

Jezus op haar arm, zoals bij ons Oostrums heilig beeldje.  

 

In zo’n verlatenheid is Maria heel dichtbij en dan bidden wij:                                 

“Wees gegroet Maria!” We voelen onverwachts haar aanwezigheid.              

Zo’n gevoel is dan een enorme troost, bemoedigt en geeft nieuwe hoop. 

 

 

 

De meimaand noemen we Mariamaand, want als de bloemetjes  in volle bloei staan denken we ook aan 

de mooiste bloem in de tuin van God: Maria. “Maria, lelie reine, Gij zijt mijn toeverlaat.” Zo weerklinkt 

het regelmatig in onze genadekapel. Maria brengt door haar bloeiende liefde voor God en de mensen 

de kostbare vrucht van voorspoed en geluk omdat zij zich dienstbaar, behulpzaam opstelde: “Zie, de 

dienstmaagd des Heren” zei ze tegen de engel Gabriël. 

 

Iemand dienen of helpen, twee woorden die op hetzelfde neerkomen, alleen het woord dienen zou 

kunnen suggereren dat je als dienaar minder bent dan degene die je dient, maar die suggestie hoort 

niet bij de definitie van het woord, zeker niet bij de katholieke zienswijze omdat de Zoon van God zelf 

als mens op aarde kwam “om te dienen en niet om gediend te worden.”                                                     

Zo heeft Hij het gezegd en gedaan.  

 

Dienen of helpen wordt gemotiveerd door de liefde en als we iemand liefhebben willen we hem of haar 

ook nabij zijn. Gescheiden van mensen die we liefhebben, zoals nu door corona, is verschrikkelijk, maar 

net nu zien wij de liefde groeien, het verlangen namelijk om bij onze dierbaren te mogen zijn.  
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Mensen vragen me de laatste tijd: “Wanneer mogen we weer naar de kerk komen?”  We missen toch 

ook echt de communie, het zichtbare teken van de liefde van Christus, dat Hij ons heeft nagelaten om 

door Zijn liefde gesterkt te worden voor onze liefdevolle dienst voor onze naasten. 

Sinds oud is de meimaand ook de maand van processies voor en naar Maria. En net zo’n processie is het 

zichtbare teken dat wij een afstand willen overbruggen: processie betekent, wij willen naar iemand 

toegaan, lopen, fietsen, rijden, vliegen naar Lourdes, naar het heilig plekje waar Maria in 1858 is 

verschenen.                                                          

We willen een afstand overbruggen om bij haar te mogen komen. Maar nu zoekt de steun dichterbij, in 

onze kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Oostrum, Behoudenis der Kranken, waar nog nooit zo veel 

kaarsen hebben gebrand als de laatste weken. 

Elke zondag en dinsdagochtend neemt Uw pastoor bij het bidden van het rozenhoedje en het vieren 

van de heilige Mis jullie intenties, hartenwensen, vragen en verlangens om troost, steun, bemoediging, 

genezing, vertrouwen mee. Maar je kunt het nog dichterbij zoeken, heel ouderwets, maar ook wel heel 

erg modern, passend bij onze corona-tijd: een klein Maria-altaar thuis, in de gang, de woonkamer,          

de slaapkamer, de werkkamer, ingemetseld in een nis van de buitenmuur of in een zelfgemaakte        

grot in de tuin.

Wat is een Maria-altaar?

Het Maria-altaar is een het heilig plekje waar het beeldje van Maria staat en 

waar je een bloemetje of een ander voorwerp plaatst dat jou dierbaar is. Een 

bloemetje uit de eigen tuin is altijd mooi. Het kan heel eenvoudig zijn, b.v. een 

vergeet-mij-nietje, weet je wel die kleine plantjes met die mooie kleur van 

Maria: blauw en zo’n klein bloemetje past uiteraard heel mooi bij een klein 

Mariabeeldje. Wij zeggen tegen Maria: “Vergeet mij niet!” Maar het vergeet-

mij-nietje is ook het bloemetje dat bij Maria past, die ons zegt: “Vergeet mij 

niet.” We zijn in ons dorpje Oostrum Maria echt niet vergeten en het 

angelusklokje dat iedere middag en avond luidt nodigt ons uit: 

Denk nu aan Maria, vergeet haar niet, al zijn het maar drie woorden: “Wees gegroet, Maria!” Zij helpt 

jou, want ze heeft zich altijd dienstbaar opgesteld toen ze nog op aarde leefde en die houding mocht ze 

meenemen naar de hemel, want die is hemels, steunend, troostrijk en bemoedigend voor eeuwig. 

In die geest wens ik U allen op voorspraak van onzer aller moeder Maria, Onze-Lieve-Vrouw                   
van Oostrum, Behoudenis der Kranken, Gods rijkste Zegen, want zij vergeet ons niet. 

Jullie pastoor
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Koningsdag in de Van Broekhuizenstraat 

Eén van de meest kleurrijke nationale feesten die we in 

Nederland kennen is Koningsdag. 27 april…we vieren de 

verjaardag van Koning Willem Alexander. Echt zo’n dag waarop 

heel Nederland de straat op gaat. Uitgedost in het oranje, de 

één nog gekker dan de ander. Het is een heerlijk verbroederend 

feest. Maar dit jaar geen vrijmarkten vol prullaria, geen volle 

straten met muziek en geen spijker poepen of wc potten 

werpen. We bleven thuis en Koningsdag werd omgedoopt naar 

Woningsdag 

Maar zoals je in Corona-tijd heel veel creativiteit voorbij ziet komen op allerlei manieren waren er ook op 

Woningsdag leuke initiatieven. Zo ook in de Van Broekhuizenstraat waar Mariet Volleberg haar buurt 

optrommelde om gezamenlijk te proosten op onze koning. ‘Er zijn weer nieuwe mensen komen wonen’ zo 

zegt Mariet ‘en we moeten d’r toch met z’n allen het beste van maken’. Haar idee viel in goeie aarde en zo 

kleurde een deel van de Van Broekhuizenstraat oranje. Iedereen zette een tafeltje met wat stoelen voor z’n 

deur, nam zelf een bakkie koffie of thee mee en Mariet had gezorgd voor oranje tompoezen. Om klokslag 

10 uur klonk het Wilhelmus door de versierde straat en daarna was er gezelligheid op gepaste afstand. Een 

mooi en gewaardeerd initiatief van Mariet Volleberg. 
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 weer geopend 
Volgens de richtlijnen rondom het coronavirus is 
het weer toegestaan om fysiotherapeutische 
behandelingen uit te voeren. 
 
Over onze aanpak hierover verwijzen wij u graag 
naar onze website WWW.VITA-COMPLEET.NL,  
waar u alle actuele benodigde informatie vindt. 
Natuurlijk zijn we ook telefonisch bereikbaar. 

10



Hallo ik ben Rens en ik ben 11 jaar oud. Ik zit op voetbal bij SV 
Oostrum. Daar speel ik in de jo-13 1  op het middenveld. Voor de 
rest zit ik op basisschool de Meulebeek in groep 8. Mijn favoriete 
vak op school is gym, daarbij vind ik vooral trefbal en matten 
voetbal leuk. Ik kijk dit jaar nog heel erg uit naar het 
schoolvoetbaltoernooi met de jongens van groep 8. Ik kijk ook 
nog uit naar de musical met heel groep 8. We zijn nu aan het 
kijken welke musical het gaat worden we hebben al een 
voorkeur. Ik hoop nog dat we de laatste maanden het gezellig 
hebben in groep 8. volgend schooljaar ga ik naar het Denderon 
college.  

Nu geef ik de pen door aan: Ilse    

Durf jij gave dingen te doen voor Oostrum? 
We zoeken versterking bij de Dorpsraad. 

We zijn op zoek naar een VOORZITTER nieuwe stijl. Vers talent.  Interesse? 

Bel of mail ons: Info@dorpsraadoostrum.nl  06-40673098 

 

11



de computerkamer zitten achter een groot pc -scherm met Windows XP en 

Bij mij was dit gelukkig het tweede geval. Want wie kan je nu een beter gevoel geven dan de levende legende
André van Duin? Precies, Niemand. Vanaf dat ik klein ben is deze man al op tv en ik kan er tot op de dag van vandaag

Als ik denk aan André van Duin dan denk ik niet aan “Koffie?” bij Heel Holland bakt of aan een knorrige man in 
Hendrik Groen. Nee ik denk aan de man die alles kon. Alles? Jup echt alles! Tv, radio, theater, zelfs de revue ( een 

gesprongen. Van schrik viel ik van mijn stoel. Ik lag daar achteraf gezien prima want ik kon niet meer staan van het 
lachen. Ik heb het fragment al lang niet meer gezien dus wie weet of het nog grappig is maar de herinnering blijft.

prachtige stel dat liggend op de grond achter een Japanse tafel een schaal rijst 
naar binnen probeert te werken meteen door mijn hoofd ( voor degene die niet 
weten waar ik het over heb, ga dit kijken!). En met deze beelden besef ik me 

petjes zo’n memorabele figuren kunt neerzetten. Speciale aandacht wil ik ook 
nog even voor Corry van Gorp ( Mevrouw de Bok ) want je moet maar met deze 

ontbreken. Op zaterdagavond met natte haartjes en een bakje wokkels op bank kijken 
naar meneer Wijdbeens die met een camera door dierentuinen struint. Wat geeft je nou 

altijd weer iets hilarisch neer te zetten. Als je van 5 minuten slapende zeehonden nog 
iets grappigs kunt maken dan ben je wat mij betreft echt brrrrriljant (zoals André het 

ding troost bieden. De Dik Voormekaar Show! Met Dik Voormekaar, Meneer de Groot, 
Bep en Toos, Ome Joop, Dikke Leo, Wietse van de Bakfietsen en al die andere heerlijke 

Dus zit je thuis in een ontzettende dip en kan je geen glimlach meer tevoorschijn halen? Pak je laptop, Google André 
van Duin en geniet van uren fantastisch ouderwets vermaak. Oostrum, hou je taai!
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Het eerste fragment dat ik voor me krijg als ik aan André denk is ‘De 

weershow’. Dit is niet het aller bekendste stukje van André maar dit is op een 

of andere manier blijven hangen. Ik zie mezelf nog als een klein jongetje in 

de computerkamer zitten achter een groot pc -scherm met Windows XP en 
pixels zo groot als Lego blokjes. Huilend van het lachen om grappen die ik 

eigenlijk helemaal niet snapte maar de manier van vertellen was al genoeg. 

Minuten lang kijken naar een ruziënde Joke Bruis en Ron Brandsteder tot op 

een gegeven moment André met een Unox muts door het scherm heen komt

Je zoekt iets of iemand waar je een nostalgisch gevoel van krijgt. Dan kunnen er twee dingen gebeuren, of je krijgt

meteen iets in je hoofd waar je eigenlijk nooit meer aan terug wilt denken of je begint meteen heel hard te lachen.

Bij mij was dit gelukkig het tweede geval. Want wie kan je nu een beter gevoel geven dan de levende legende
André van Duin? Precies, Niemand. Vanaf dat ik klein ben is deze man al op tv en ik kan er tot op de dag van vandaag
nog steeds tot tranen toe om lachen. 

Als ik denk aan André van Duin dan denk ik niet aan “Koffie?” bij Heel Holland bakt of aan een knorrige man in 
Hendrik Groen. Nee ik denk aan de man die alles kon. Alles? Jup echt alles! Tv, radio, theater, zelfs de revue ( een 
genre waar ik persoonlijk een bloedhekel aan heb) kon deze man grappig maken.

gesprongen. Van schrik viel ik van mijn stoel. Ik lag daar achteraf gezien prima want ik kon niet meer staan van het 
lachen. Ik heb het fragment al lang niet meer gezien dus wie weet of het nog grappig is maar de herinnering blijft.

André van Duin

Maar als er iets niet mag ontbreken in een stukje over Dré zijn het natuurlijk

Meneer en Mevrouw de Bok. Bij de naam alleen al schiet het beeld van dit

prachtige stel dat liggend op de grond achter een Japanse tafel een schaal rijst 
naar binnen probeert te werken meteen door mijn hoofd ( voor degene die niet 
weten waar ik het over heb, ga dit kijken!). En met deze beelden besef ik me 
eigenlijk pas hoe knap het is dat je met een oude regenjas en twee hele foute 

petjes zo’n memorabele figuren kunt neerzetten. Speciale aandacht wil ik ook 
nog even voor Corry van Gorp ( Mevrouw de Bok ) want je moet maar met deze 
man kunnen werken zonder iedere twee minuten in de lach te schieten.

In deze opsomming van troostrijke fragmenten mogen natuurlijk de Animal Crackers niet 

ontbreken. Op zaterdagavond met natte haartjes en een bakje wokkels op bank kijken 
naar meneer Wijdbeens die met een camera door dierentuinen struint. Wat geeft je nou 
een beter gevoel dan dat? Met dank aan Jaap Aap en alle andere dieren wist André toch 

altijd weer iets hilarisch neer te zetten. Als je van 5 minuten slapende zeehonden nog 
iets grappigs kunt maken dan ben je wat mij betreft echt brrrrriljant (zoals André het 
zelf zou zeggen). Maar als je het echt over nostalgie hebt dan kan er natuurlijk maar één 

ding troost bieden. De Dik Voormekaar Show! Met Dik Voormekaar, Meneer de Groot, 
Bep en Toos, Ome Joop, Dikke Leo, Wietse van de Bakfietsen en al die andere heerlijke 
personages hadden deze twee mannen goud in handen. Heerlijk om nog eens terug te 

luisteren.

Dus zit je thuis in een ontzettende dip en kan je geen glimlach meer tevoorschijn halen? Pak je laptop, Google André 
van Duin en geniet van uren fantastisch ouderwets vermaak. Oostrum, hou je taai!
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PPUUZZZZEELL  
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Valkenkampstraat 14 

5807 AN  Oostrum
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E weekblad@dorpsraadoostrum.nl

Sluiting aan te leveren kopij

Zaterdag 18.00 uur
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Kijk voor de Digitale kalender op: www.dorpsraadoostrum.nl/kalender
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