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48e JAARGANG - WEEK 43 - 22 OKTOBER 2020

OOK DE OW! ONTVANGEN?

Financiele zaken & abonnementen:
R. Arts - 06-51269958 - financieel.weekblad@dorpsraadoostrum.nl
Bezorgklachten Periodiek: 0478-582877 

Met deze week:

- De Meulenbeek schrijft

- Een nieuwe ’Ons Oostrum’

- Weet u wat Gaeje is?

En veel meer!



 
 

 

 

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  31 Okt 09.00 - 12.00
                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

    26 okt. 19.30u. Repe� � e ensembles 

    28 okt. 17.00u. Leerlingen slagwerk vlgs schema

  19.00u. Repe� � e Hit-it

  20.00u. Repe� � e slagwerkgroep

      Agenda

   31 okt. Inzamelen oud papier
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Zondag 25 okt. 9.30 uur: Allerheiligen- en Allerzielenviering (Pastoor) (orgelspel)    
 in de kerk en daarna zegening van de graven op kerkhof Trans Cedron! 
 
 voor het geluk en welzijn van onze parochie Oostrum,  
 Hanny Steenkamer-Hoogenes,   
 overleden ouders Camps-Wolters, Jeanne en Ger van Helden, 
 Geert en Nelly Camps, Gerrit Schuurmans,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 
 
Dinsdag 27 okt. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)  
 

 
Allerzielenviering anders dan anders!  

 
Vanwege het beperkte aantal kerkgangers (30 personen) dat aan de heilige mis kan deelnemen, 
worden de heilige missen voor de overledenen van het Allerzielenjaar gespreid over   
de komende weken.   
 
Met de familie van de overledene is daarover contact opgenomen en zijn voor de komende  
twee maanden de misintenties ingepland.  
 
De gelovigen van onze parochie die jaarlijks aan de Allerzielenviering willen deelnemen, 
zijn van harte welkom. 
 
Bedankt voor uw begrip.  
 
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    

   

  

3



Een heel bijzonder,                               
heilig plekje in Oostrum 
 
Ze heeft veel meegemaakt.  

Een zee van verdriet, droefheid, teleurstelling, maar haar liefde bleef en blijft 

als een licht onze harten troosten en bemoedigen: de liefde van Maria.  

Zij staat op het heilig plekje in Oostrum te wachten als lotgenoot                                      

van ons leven. Ook daar groeten wij haar:                                                                            

“Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U.” 
 

Het plekje heeft een naam:  begraafplaats Trans Cedron.  
 

Volgende zondag vieren wij Allerzielen.  

De eigenlijke dag is 2 november. 

Het zal een kleine viering worden want in de kerk mogen niet meer dan           

30 personen aanwezig zijn. De harmonie zal jammer genoeg niet spelen.  

De pastoor zal met de nieuwe misdienaar rondtrekken en de graven zegenen 

met de zegen van de liefde van Onze-Lieve-Heer. 

Drie dagen heeft Jezus in het graf gelegen en daardoor de graven van allen die in Hem geloven geheiligd.                                 

Toen kwam Pasen, een heilig licht scheen in de duisternis, een licht dat nooit is uitgedoofd.                                                                   

Het levenslicht van Jezus straalde over heel de aarde; liefde is sterker dan de dood.  
 

“De Heer is waarlijk opgestaan, nu breekt een nieuwe lente aan, want Jezus onze Koning groot,                                        

verrees in glorie van de dood.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kleine lichtjes die mensen weleens ontsteken bij het graf zijn getuigen van dat geloof in het licht van de                                     

liefde van de verrezen Heer. Dat licht moge ons allen troosten, vooral hen die in deze dagen met veel weemoed                               

in hun hart denken aan hun dierbaren. 

 

Heer, geef onze dierbaren overledenen de eeuwige rust en het Eeuwige Licht                                                                           

(Christus) verlichte hen, dat zij mogen rusten in vrede. Amen.  
 

Met een woord van dank aan de vrijwilligers die op zo bijzonder toegewijde wijze het kerkhof onderhouden. 

 

Dank namens de Oostrumse gemeenschap, de kerk en alle mensen die op het kerkhof komen en genieten van de 

heilige, troostrijke rust die deze plek uitstraalt.  

 

Gods troostrijke zegen voor alle mensen die het kerkhof bezoeken en voor allen                                                                        

die in deze dagen met weemoed in hun hart aan hun dierbaren denken, 

 

Jullie pastoor  
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Een heel bijzonder,                               
heilig plekje in Oostrum 
 

“Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U.”
begraafplaats Trans Cedron.
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Onze dierbaren herdenken en levend houden in onze herinnering...

Juist in deze tijd van groot belang. Corona beheerst ons leven en verschillende van ons 

moeten veel te vroeg of te vaak afscheid nemen van geliefden. 

Begin november zou eigenlijk de volgende herdenkingsbijeenkomst plaatsvinden van 

Òs Gemis, maar helaas zien ook wij ons genoodzaakt om deze bijeenkomst af te zeggen.

Hopelijk kunnen we in november 2021 weer een volgende herdenkingsbijeenkomst 

organiseren waarbij ieder op z’n eigen manier weer kan stilstaan bij onze dierbare 

overledenen.

7



   Uitnodiging algemene ledenvergadering 
 

Sportvereniging Oostrum 
  

 
 
Ondanks alle beperkingen t.a.v. groepsvorming heeft het bestuur besloten de Algemene ledenvergadering 
door te laten gaan. In tegenstelling tot andere jaren dienen leden zich hiervoor vooraf aan te melden. 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal de jaarvergadering gehouden worden in de sportkantine of 
digitaal via een videoconferentie. Leden die zich aangemeld hebben zullen persoonlijk bericht ontvangen in 
welke vorm de vergadering uiteindelijk gaat plaatsvinden. 
 
Leden kunnen zich tot en met 30 oktober aanmelden door een e-mail te sturen naar 
marcel.linskens@svoostrum.nl 
 
 
Datum:  4 november 2020 
Tijd:   20:00 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
 

2. Notulen ledenvergadering d.d. 24 oktober 2019 
 

3.  Mededelingen en ingekomen stukken 
 

4. Jaarverslagen seizoen 2019-2020. 
 

 
5. Financiële verslagen seizoen 2019-2020, deze verslagen en de begroting zullen 1 uur voor de 

vergadering ter inzage in de kantine worden gelegd of worden tijdens de videoconferentie gedeeld. 
Om ongewenste verspreiding te voorkomen worden de financiële verslagen niet digitaal ter 
beschikking gesteld. 

 
6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie 

 
7. Begroting 2020-2021 

 
8. Accommodatiebeleid Gemeente Venray. 

 
9. Bestuursverkiezingen 

• Bestuur SVO 
 

o Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Marcel Linskens 
o Kandidaat bestuurslid: Anneke Langenkamp (vrijwilligerszaken) 
o Kandidaat bestuurslid: Bianca Bos (secretaris) 

 
 

Door de leden kunnen tot uiterlijk drie dagen voor de vergadering kandidaten voor bestuursfuncties 
voorgedragen worden. Dit dient te gebeuren onder overlegging van een door het kandidaat-
bestuurslid en drie leden ondertekende verklaring, dat hij of zij bij verkiezing, deze functie ook zal 
aanvaarden 

 
10. Rondvraag 

 
11. Sluiting vergadering. 

 
 
 
De notulen zijn vanaf 30 oktober op de site www.svoostrum.nl beschikbaar. 

 
CCoorroonnaa eenn CCaarrnnaavvaall 22002200--22002211
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CCoorroonnaa eenn CCaarrnnaavvaall 22002200--22002211

Oostrum, Oktober 2020

Beste Karklingels en Karklingelinnekes,

Het is Oktober, langzaamaan begint het weer te kriebelen en is het, onder normale 

omstandigheden, de tijd dat de neuzen in Oostrum weer richting een nieuw 

Carnavalsseizoen gaan staan. Helaas kunnen we er niet omheen dat we nog altijd leven met 

alle beperkingen die het Corona-virus ons al lange tijd oplegt. En hoe graag we het ook 

anders zouden willen zien, dit heeft ook gevolgen voor Carnaval 2020-2021 in Oostrum.

Als bestuur hebben we het besluit hierover zo lang mogelijk uitgesteld om af te wachten wat 

het virus zou gaan doen. Met de kennis van nu kunnen we helaas niet anders dan 

concluderen dat een programma organiseren, zoals we dit in Oostrum gewend zijn, komend 

seizoen niet verantwoord zou zijn. Dit is een moeilijk besluit geweest. We houden allemaal 

van de mooie Oostrumse Carnaval, maar als bestuur zijn we van mening dat dit nooit ten 

koste mag gaan van de gezondheid van ons allemaal.

Dit besluit betekent dat wij voor de komende Carnaval geen Prinselijk Kwartet en Jeugdtrio

uit zullen roepen, ook zal er geen Orde van Verdiensten uitgereikt gaan worden. Het 

reguliere Carnavalsprogramma vóór en tijdens de Carnaval zal geen doorgang vinden. 

Helaas geldt dit ook voor onze Zittingsavonden in November. De voorbereidingen hiervoor 

waren al in volle gang en de inschrijving was geopend. Helaas zijn we hier ingehaald door de 

actualiteit. De verscherpte maatregelen maken het voor de Commissie Zitting niet mogelijk 

een zitting te brengen zoals ze die voor jullie voor ogen hadden. Mocht de mogelijkheid zich 

voordoen dan willen we deze alsnog voor jullie organiseren begin 2021. 

Achter de schermen zijn we bezig om te bekijken hoe we tijdens de Carnavalsdagen toch op 

een mooie manier, binnen de mogelijkheden, invulling kunnen geven aan Carnaval 2021. 

Wanneer hier meer duidelijk over is zullen we dit kenbaar maken. Dit alles is natuurlijk 

afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. het Corona-virus.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via e-mail: bestuur@karklingels.nl

Let een beetje op elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Bestuur CV de Karklingels Oostrum
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KBO-PCOB heeft speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen 
Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico's van 
het coronavirus en dat u vragen heeft. Sommige mensen hebben 
behoefte even iemand te spreken, omdat ze zich eenzaam voelen nu 
veel activiteiten stilliggen. Bel dan de Ouderen-Infolijn! De lijn is 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Tel: 030-3400 600. 
 
De medewerkers van KBO-PCOB bieden u graag een luisterend oor. 
Bijvoorbeeld als u wilt overleggen of (kleine) bijeenkomsten van de 
afdeling nog wel doorgang kunnen vinden. Of dat u als vrijwilliger 
nog één-op-één-contact met leden kunt hebben. Hoe u in contact 
kunt blijven zonder risico te lopen. Of gewoon voor een praatje.   
Ook vrijwilligers van NOOM zitten aan de telefoon om ouderen met 
een migrantenachtergrond zoveel mogelijk in hun moedertaal te woord te staan. 
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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    

KBO-PCOB heeft speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen 
Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico's van 
het coronavirus en dat u vragen heeft. Sommige mensen hebben 
behoefte even iemand te spreken, omdat ze zich eenzaam voelen nu 
veel activiteiten stilliggen. Bel dan de Ouderen-Infolijn! De lijn is 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Tel: 030-3400 600. 
 
De medewerkers van KBO-PCOB bieden u graag een luisterend oor. 
Bijvoorbeeld als u wilt overleggen of (kleine) bijeenkomsten van de 
afdeling nog wel doorgang kunnen vinden. Of dat u als vrijwilliger 
nog één-op-één-contact met leden kunt hebben. Hoe u in contact 
kunt blijven zonder risico te lopen. Of gewoon voor een praatje.   
Ook vrijwilligers van NOOM zitten aan de telefoon om ouderen met 
een migrantenachtergrond zoveel mogelijk in hun moedertaal te woord te staan. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
Het Gemengd Zangkoor Oostrum doet dit jaar ook mee aan de 

RABOCLUBSUPPORT. 
 
Ook al mogen we momenteel niet zingen, willen we ons toch laten horen. 
 
Mogen wij Uw stem ontvangen???? 
 

U kunt stemmen van 5 oktober tot en met 25 oktober                                      
via de Rabo-app of Rabo internetbankkieren 
 
Heel hartelijk  dank.  
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Introductiedagen groep 8 
Gemaakt door 

Rens,Giel,Mats en Tren 
 

Wij gingen met de hele klas naar de Geijsterse Bossen en allemaal 

leuke spellen gedaan. Na een paar opwarmings parcourtjes hadden 

we een kleine pauze.Daarna hebben levend stratego gespeeld. Na 

levend stratego had  den we grote pauze. We hebben daarna 4 

activiteiten gedaan van ieder 45 minuten. Toen die activiteiten af waren.Zijn we vertrokken 

naar school. En toen hebben we een barbecue gehad en de muziek werd verzorgd door Dean 

en Tren. We hebben lekker gegeten en daarna een quiz gehad. We zijn naar huis gefietst. We 

hebben bij Koen geslapen. De volgende dag hebben we eerst gegeten daarna zijn we naar 

de school gefietst. We moesten een afstand van 11 km fietsen naar Horst. We zijn daar eerst 

gaan bowlen een van de kleinste met een hoge score. De winnaar met de hoogste score was 

van Teun. We zijn gaan lekker gaan eten en hebben daarna gesprongen bij jump XL in horst. 

Toen we klaar waren hadden we nog gevoetbald. uiteindelijk zijn we eerder naar huis gefietst 

na een fietstocht van 11 km mocht iedereen naar huis. 

Het waren topdagen met de klas van groep 8! 

 

Bedankt voor het lezen van deze samenvatting van de introductiedagen van Groep 8 van 

Oostrum!!!   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is weer zover….Tussen 5 oktober en 25 oktober kan er via de Rabobank 

weer gestemd worden voor de Clubkas-campagne! 

Dit kan door in te loggen in de Rabo- app, of via www.rabobank.nl/clubsupport 

 

Ook wij, Zonnebloem- afdeling “Oicastrum” zijn blij met een aanvulling voor onze kas,  

zodat we onze deelnemers leuke uitstapjes en activiteiten kunnen blijven bezorgen.  

Onze deelnemers genieten hier enorm van….en dat maakt, dat wij als vrijwilligers ook genieten. 

 

Wij rekenen op uw stem! Super bedankt alvast. 

 

Deze staat vermeld onder De Zonnebloem Oicastrum. 

 

Zonnebloem-afdeling “Oicastrum”  
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Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland 

Secretariaat:   Augustinessenhof 61, 5801 MG Venray 

E-mailadres:  historischekringoostrum@ziggo.nl 

Bankrekeningnummer:  NL 38 RBRB 0928 9381 82 

 

Beste lezers van het Oostrums Weekblad, 

De afgelopen tijd hebben wij als Historische Kring diverse keren artikelen in het weekblad geplaatst. 

We zullen dit ook in de toekomst blijven doen. Wij beschikken over een groot assortiment aan foto’s 

van diverse personen, gebeurtenissen, onderwerpen en activiteiten die in Oostrum hebben 

plaatsgevonden. 

Het is onze intentie om uit dit assortiment periodiek een foto te plaatsen in het weekblad. Het komt 

daarbij voor dat niet alle namen van personen op de foto bij ons bekend zijn. Mocht u de namen van 

de aangeduide onbekende personen weten of informatie over de foto hebben dan verzoeken wij u 

dit aan ons kenbaar te maken via bovenstaand e-mailadres. U helpt ons hierbij onze collectie en 

bestanden compleet te maken, waarvoor wij u erg dankbaar zijn. 

Graag willen wij u nog verwijzen naar onze website op Rooynet. Op deze website treft u een schat 

aan foto’s en artikelen aan. 

www.rooynet.nl/historischekringoostrumenspraland  

 

FOTO 1 

Mgr. Hanssen bracht voor het eerst als hulpbisschop een bezoek aan Oostrum, zijn geboorteplaats.  

 

   Laat uw stem niet verloren gaan! 
 

Net als andere Oostrumse verenigingen doet SV Oostrum ook mee aan Rabo Clubsupport.  

Vanaf 5 oktober kunt u, als u lid bent van de Rabobank, u stem uitbrengen. Natuurlijk zouden wij het als vereniging 
op prijs stellen als u op ons stemt. Maar misschien nog belangrijker: laat u stem niet verloren gaan!                                            
Er zijn meerdere Oostrumse verenigingen die uw steun kunnen gebruiken.  

De opbrengst van de Rabo Clubsupport zullen we, net zoals alle inkomsten, inzetten 
om sportactiviteiten binnen Oostrum verder de blijven faciliteren. 

Onderstaand een overzicht van verenigingen die deelnemen zodat u alvast een keuze 
kunt maken. 

Namens SV Oostrum alvast bedankt voor u stem. 

Deelnemende verenigingen: 

Bowlingvereniging Venray, Carnavalsvereniging De Karklingels, KBO, Koor Harmony, 
Muziekvereniging SMT,  De Zonnebloem, Zijactief, Nobel Oostrum, Buurtvereniging 
vriendschap door samenwerking, Gemengd zangkoor, Oudervereniging de Meulebeek, 
Tennisvereniging Oostrum en SV Oostrum.  
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Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland 

onbekende personen

FOTO 1 

Op 7 oktober 1947 werd hij tot bisschop gewijd. De Oostrumse inwoners hadden, samen met die van 

Broekhuizen, de hulpbisschop een bisschopsstaf aangeboden. Op deze dag arriveerde hij, vergezeld 

door Mgr. Jenneskens, directeur van het jeugdwerk, bij de overweg. Bruidjes zeiden een 

welkomgedichtje op en boden hem een bloembouquet aan. Daarna ging de stoet naar de kerk waar 

hij de Oostrumse bevolking dankte voor de bisschopsstaf. 

De foto is genomen op 29 april 1948 in Oostrum tussen de spoorlijn en de toegang van de losplaats 

(achterkant van de Gildestraat). 

Op de foto van links naar rechts: Sjang Joosten, ? , Jan Loonen, gedeputeerde Theo Peters uit Oirlo, 

burgemeester Alphons Janssen, Mgr. Hanssen, Mgr. Jenneskens directeur Jeugdwerk, pastoor 

Asselbergs en aalmoezenier Antoon Loonen (later deken van Venray). 

Weet u de namen van de bruidsmeisjes die op deze foto staan en mogelijk zelfs van de persoon die 
achter het hoofd van het tweede bruidsmeisje staat en nauwelijks zichtbaar is? Stuur dan a.u.b. 
een e-mail naar historischekringoostrum@ziggo.nl 

 

Oostrum, oktober 2020 

 

 

 

   Laat uw stem niet verloren gaan! 
 

Net als andere Oostrumse verenigingen doet SV Oostrum ook mee aan Rabo Clubsupport.  

Vanaf 5 oktober kunt u, als u lid bent van de Rabobank, u stem uitbrengen. Natuurlijk zouden wij het als vereniging 
op prijs stellen als u op ons stemt. Maar misschien nog belangrijker: laat u stem niet verloren gaan!                                            
Er zijn meerdere Oostrumse verenigingen die uw steun kunnen gebruiken.  

De opbrengst van de Rabo Clubsupport zullen we, net zoals alle inkomsten, inzetten 
om sportactiviteiten binnen Oostrum verder de blijven faciliteren. 

Onderstaand een overzicht van verenigingen die deelnemen zodat u alvast een keuze 
kunt maken. 

Namens SV Oostrum alvast bedankt voor u stem. 

Deelnemende verenigingen: 

Bowlingvereniging Venray, Carnavalsvereniging De Karklingels, KBO, Koor Harmony, 
Muziekvereniging SMT,  De Zonnebloem, Zijactief, Nobel Oostrum, Buurtvereniging 
vriendschap door samenwerking, Gemengd zangkoor, Oudervereniging de Meulebeek, 
Tennisvereniging Oostrum en SV Oostrum.  
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PPUUZZZZEELL  
 

 

voorzitter Dorpsraad

hier kan jouw

foto staan

inspiratie – enthousiasme – energie – voldoening

bel 06-20966576 of mail info@dorpsraadoostrum.nl 
voor meer informatie
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PPUUZZZZEELL  
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