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Met deze week:

- Schoolfoto Oostrum 1913

- Door de lens van Joep: Paddenstoelen

- Aostrums Platenkast

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  28 Nov 09.00 - 12.00

                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

28 nov. 09.00u. Inzamelen oud papier

S.v.p. zelf oud papier in                             

  de container stapelen!!!!

 30 nov. 19.30u. Repe� � e ensembles orkest

 2 dec. 17.00u. Leerling slagwerkers (vlg schema)

 19.00u. Repe� � e Hit-it

 20.00u. Repe� � e slagwerkgroep

Agenda

 12 dec. Inzamelen oud papier
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Zondag 29 nov. Eerste zondag van de Advent: 9.30 uur:                                                             
Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)     

 
 zeswekendienst Huub Camps, 
 zeswekendienst Mia Jansen-Janssen,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 
 
Dinsdag 1 dec. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)  
 
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



Wie zitten er eigenlijk in de dorpsraad, en wat doen ze daar? In deze 
maandelijkse rubriek laten we de leden van de dorpsraad aan het woord. Deze 
maand: Michel Verstappen.

Michel is in mei 2018 lid geworden van de dorpsraad. “In het begin was ik 
gewoon lid, en anderhalf jaar geleden ben ik penningmeester geworden. Ik ben 
er trots op dat de kascontrole klopte!”

Waar houd je je mee bezig? “Ik ben nieuwsgierig naar het lokaal bestuur en 
alles wat daarmee samenhangt, dus ik ben vaak in het gemeentehuis te vinden. 
Zo weet ik snel wat er speelt, en dat is weer handig voor onze dorpsraad.”

Wat doe je in het dagelijks leven? “Ik ben service coördinator bij Avantor in 
Boxmeer. We leveren service, validaties, kalibraties en onderhoud aan alles wat 
er in een laboratorium staat. In mijn vrije tijd lees ik graag non-fictieboeken en 
luister ik naar muziek. Een tijdje geleden heb ik de podcasts van De 
Correspondent ontdekt, daar luister ik ook graag naar.”

Mis je nog iets in Oostrum? “Dat kan ik niet zeggen, ik vind Oostrum juist een dorp waar vanalles gebeurt! Als 
‘oplettende burger’ wil ik graag meehelpen om dat zo te houden.”

  www.dorpsraadoostrum.nl | info@dorpsraadoostrum.nl | 06-20966576 | Ghunenbeek 23, 5807 CE Oostrum   
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In deze rubriek laten we korte nieuwsberichten van de afgelopen weken de revue passeren.

Keuze uit vier locaties voor mogelijk windpark in Venray
Zoals eerder aangekondigd, is er op donderdag 19 november een digitale informatieavond gehouden over de 
mogelijke komst van een windpark. Er waren ongeveer 40 deelnemers. Hieronder de belangrijkste punten van 
wat er is gepresenteerd.
• Het plaatsen van windturbines is onderdeel van het Kader voor opwekking duurzame energie (KODE), dat 

is vastgesteld door de gemeente om te voldoen aan de landelijke en regionale eisen.
• De gemeente vraagt iedereen om de online enquête in te vullen op windparkvenray.nl/enquete.
• Het windpark moet eigendom worden van de inwoners en de grondeigenaren, en minimaal 50% tot 100% 

van de opbrengsten moet ook bij hen terechtkomen. Voor ‘direct omwonenden’ wordt een afstand van 1 
kilometer gehanteerd.

• De gemeente Venray wil graag drie 
windturbines op één locatie plaatsen 
om aan de opdracht te voldoen. Die 
locatie wordt in overleg met de 
inwoners gekozen in een zo open en 
transparant mogelijk proces. Er ligt 
nog niets vast: als er geen locatie kan 
worden gevonden gaat het niet door. 
Er worden nu vier mogelijke locaties 
onderzocht, zie de kaart. Andere 
locaties zouden niet mogelijk zijn 
vanwege de afstand tot woningen of 
tot vliegbasis De Peel.

Tijdens de daarop volgende discussie 
werden verschillende punten genoemd. Al 
die punten zijn genoteerd en worden 
verder uitgezocht door gebiedsregisseur 
Frank van Bussel. Een paar voorbeelden:
• Wat is de onderbouwing van het 

argument dat de windturbines niet in 
de buurt van vliegbasis De Peel 
mogen staan? Vooral het punt van de radar wordt in twijfel getrokken.

• Waarom gelden dezelfde argumenten niet voor de afstand tot vliegveld Weeze?
• Welke minimale afstanden moeten worden gehanteerd? Er is sprake van zowel 300 als 450 meter.
• Het is de vraag of het rendement van windenergie per hectare niet kleiner is dan dat van zonne-energie. 

Van de andere kant is windenergie nodig om ook ’s nachts en in de wintermaanden energie op te wekken.
• De meeste ondernemers zouden graag zonnepanelen op hun daken leggen, maar dit is vaak niet mogelijk 

vanwege de constructie, of vanwege verzekeringseisen.
• Een groep inwoners houdt de energiebehoefte van Venray bij, en de al geplande duurzame 

energiecapaciteit. Daaruit zou blijken dat de gemeente al aan de behoefte voldoet, maar daar wordt niet 
over gecommuniceerd.

De presentatie is te vinden op windparkvenray.nl/nieuws. Links naar KODE, het RIVM-rapport en de Regionale 
Energie Strategie van Noord- & Midden Limburg staan op windparkvenray.nl/informatie.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

  www.dorpsraadoostrum.nl | info@dorpsraadoostrum.nl | 06-20966576 | Ghunenbeek 23, 5807 CE Oostrum   
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info@vande-mortel.nl

www.vande-mortel.nl

V E R Z E K E R I N G E N   |   H Y P O T H E K E N   |   R E G I O B A N K

I N  E L K E  F A S E  V A N  J E  L E V E N

“Is ons huis nog betaalbaar, als een van ons komt te overlijden?”

“Ik heb mijn droomhuis gevonden! En nu?”        “Heb ik spaargeld nodig bij het kopen van een huis?”

In ieder geval hypotheekadvies
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Collecte decembercomité 
 

Ook dit jaar is er dus weer een collecte vanuit het Decembercomité Oostrum. 
Maar dan net even anders! De collecte is bedoeld voor de organisatie van de 
intocht van Sinterklaas en de traktatie voor onze Oostrumse kinderen deze 
periode. 
 
Ook willen wij met de opbrengsten uit deze collecte onze dorpsgenoten, die de 
feestdagen niet thuis door kunnen brengen, een hart onder de riem steken. 
 
Het liefst komen we zoals elk jaar met de collectanten persoonlijk aan de deur. 
Helaas is dat dit jaar niet mogelijk en hebben we gezocht naar een passende 
oplossing in deze roerige tijd. 
 
Erg fijn om te zien dat al veel dorpsgenoten ons hebben gevonden op de 
aangeboden manieren. U kunt met deze laatste oproep ook nu nog op 
verschillende manieren een kleine bijdrage doneren aan het Decembercomité, 
zodat alles ‘gewoon’ door kan gaan. Dat kan als volgt:  
 

- QR- code 
Die dit keer voor iedereen goed zal werken! Scan de code 
met uw mobiele telefoon en volg de te nemen stappen. 

 
- Overmaken 

U kunt het bedrag dat u wil doneren overmaken op 
rekening: NL16 RBRB 0930 600 479, t.n.v. Decembercomite Oostrum. 

 
- Contant 

Ook is het mogelijk om uw bijdrage in de brievenbus te stoppen op deze 
adressen in Oostrum: Gildestraat 32 & Kloosterstraat 7. 

 
Helaas is het dit jaar niet anders, maar toch hopen we er een onvergetelijke tijd 
van te maken. Volgend jaar hopelijk weer gewoon bij u aan de deur! 
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank,  
 
“Het Decembercomité” 
Mail: decembercomiteoostrum@gmail.com 
Facebook: @decembercomiteoostrum  
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Bekijk OW ook digitaal, dan zie je de foto’s in kleur waardoor ze veel mooier overkomen. 

Er zijn zoveel interessante, bijzondere en vreemde paddenstoelen dat ik besloot mijn bijdrage hierover  voor OW in 
drie delen  aan te leveren. Dit is deel 2 waarin ik het licht laat schijnen op de mini’s.                                                                           
De oorwaaiertjes zien er uit als zeeschelpen. Ze komen vaak massaal  voor op dood hout.                                                                                                           
De derde foto maakte ik in 2013 op de boschhuizen.  Deze plaatste ik toen op ZOOM.nl. Zes jaar later kreeg ik bij de 
foto, van een deskundige, de reactie dat het geen oorwaaiertjes, maar plooivlieswaaiertjes zijn. Ook daarbij de 
mededeling dat de rode kleur is veroorzaakt door de serratia marcescens bacterie.  Die ging ik opzoeken.  Google 
meldt: Serratia marcescens-infectie is vaak beschreven als aan zorg gerelateerd en oorzaak van uitbraken in ziekenhuizen. De bacterie kan longontsteking, 
urineweginfecties en sepsis veroorzaken. Op de neonatale afdeling van het academische ziekenhuis Paramaribo in Suriname overleden hier in 2015 zes baby’s 

aan. Dat gaf mij na zoveel jaren nog een onbehaaglijk gevoel. 

 

 

 

 

 

 

 

Echte mini’s zijn wel de knopschimmels  die ik nabij de ballonzuil opmerkte. Heel fijne dauw/mistdruppeltjes 
hadden er een kunstwerkje gecreëerd wat mij deed denken aan de onderwaterwereld. Nader onderzoek bracht 
aan het licht dat het een dierlijke drol was. De geweizwammetjes groeien op dood hout. Deze tak had ik 
meegenomen om ze thuis beter op de foto te kunnen zetten. Daarna legde ik de tak nabij het tuinvijvertje. Enkele 
weken later trof ik ze helemaal ingevroren aan. De sproeier veroorzaakte waterspetters die op de zwammetjes 
bevroren.  In tegenlicht geeft dat een dramatisch mooi effect. 

 

 

 

 

 

   

8



  

 

Bekijk OW ook digitaal, dan zie je de foto’s in kleur waardoor ze veel mooier overkomen. 

Er zijn zoveel interessante, bijzondere en vreemde paddenstoelen dat ik besloot mijn bijdrage hierover  voor OW in 
drie delen  aan te leveren. Dit is deel 2 waarin ik het licht laat schijnen op de mini’s.                                                                           
De oorwaaiertjes zien er uit als zeeschelpen. Ze komen vaak massaal  voor op dood hout.                                                                                                           
De derde foto maakte ik in 2013 op de boschhuizen.  Deze plaatste ik toen op ZOOM.nl. Zes jaar later kreeg ik bij de 
foto, van een deskundige, de reactie dat het geen oorwaaiertjes, maar plooivlieswaaiertjes zijn. Ook daarbij de 
mededeling dat de rode kleur is veroorzaakt door de serratia marcescens bacterie.  Die ging ik opzoeken.  Google 
meldt: Serratia marcescens-infectie is vaak beschreven als aan zorg gerelateerd en oorzaak van uitbraken in ziekenhuizen. De bacterie kan longontsteking, 
urineweginfecties en sepsis veroorzaken. Op de neonatale afdeling van het academische ziekenhuis Paramaribo in Suriname overleden hier in 2015 zes baby’s 

aan. Dat gaf mij na zoveel jaren nog een onbehaaglijk gevoel. 

 

 

 

 

 

 

 

Echte mini’s zijn wel de knopschimmels  die ik nabij de ballonzuil opmerkte. Heel fijne dauw/mistdruppeltjes 
hadden er een kunstwerkje gecreëerd wat mij deed denken aan de onderwaterwereld. Nader onderzoek bracht 
aan het licht dat het een dierlijke drol was. De geweizwammetjes groeien op dood hout. Deze tak had ik 
meegenomen om ze thuis beter op de foto te kunnen zetten. Daarna legde ik de tak nabij het tuinvijvertje. Enkele 
weken later trof ik ze helemaal ingevroren aan. De sproeier veroorzaakte waterspetters die op de zwammetjes 
bevroren.  In tegenlicht geeft dat een dramatisch mooi effect. 

 

 

 

 

 

   

 

 

In de herfst kun je spar- en dennenappels vinden waar kleine zwammetjes op groeien. Deze paddenstoeltjes 
worden wel muizenstaartjes genoemd. Zo’n dennenappel nam ik mee naar huis en legde hem op een tafeltje in de 
tuin. Enkele dagen later na een zwaarmistige windstille nacht hadden zich druppels op de zwammetjes afgezet wat 
deze bijzondere foto opleverde. De foto plaatste ik op Zoom.nl met de titel motregenzwammetjes.                                              
Draadwatjes zijn echte mini’s. Deze groeien op dood hout en hier diagonaal op een dennennaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                                                                              

De paardenhaartaailing  heeft een steeltje zo dun als een paardenhaar en hij groeit op dode halfvergane bladeren. 
Ter vergelijking van de grootte heb ik er een kopspeld bij gestoken.                                                                               
Springstaartjes. Het zijn geen zwammen maar heel kleine insecten van hooguit 2 mm. grootte. Ik zag dat op een 
uitgebloeide paardenbloem de pluisjes ontbraken maar niet de zaadjes. Op de foto hiervan ontdekte ik pas later 
thuis op de laptop het springstaartje. Vooral in de herfst komen ze tevoorschijn en zijn te vinden op paddenstoelen. 
Het is en blijft het een uitdaging om ze goed zichtbaar op de foto te zetten. 
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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    

 

 

Sinterklaas: Limburgse Sint Nicolaasbroodjes 
 
Ingrediënten voor 16 broodjes 
 
250 gr rozijnen, 175 gr krenten, 1 pak witbroodmix, 50 gr gesmolten boter, 75 gr. gesneden 
sukade, 1/2 dl melk, 2 el suiker. 
 
Bereidingswijze 
 
Wel de rozijnen met de krenten ca. 15 minuten in warm water. Roer de inhoud van het pak 
broodmix door 3 dl handwarm water. Voeg de boter toe en kneed alles met de hand of met de 
mixer met deeghaken tot een soepel deeg. Voeg de uitgelekte rozijnen, krenten en sukade toe en 
kneed ze goed door het deeg. Laat het deeg op kamertemperatuur afgedekt met huishoudfolie 
10 minuten rijzen. Kneed het deeg nogmaals door en verdeel het in ca. 16 porties. Leg de 
deegballetjes naast elkaar op een ingevet bakblik en laat ze nog ca. 15 minuten rijzen. Verwarm 
intussen de oven voor tot 225 graden. Verwarm de melk met de suiker totdat de suiker 
gesmolten is. Bestrijk de bovenzijde van de broodjes met het melkmengsel en bak de broodjes in 
ca. 20 minuten bruin en gaar. Breek de broodjes van elkaar.  
 
Lekker met bisschopswijn, chocolademelk of koffie! Een gezellige Sinterklaasavond gewenst! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een lekker gerecht delen? Stuur uw recept naar werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 
 
 
 
 
 
 
 

 

11



 

 

Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland 
 

Secretariaat:   Augustinessenhof 61, 5801 MG Venray 

E-mailadres:  historischekringoostrum@ziggo.nl 

Bankrekeningnummer:  NL 96 RABO 0360 7897 30 

 
     
 

 
Foto 2 

   H. Mariaschool in Oostrum 1913 
 

 
 

Tot 1844 kregen de Oostrumse kinderen les in de kosterswoning. Omstreeks 1844 werd de 

nieuwe openbare school gebouwd aan de huidige Mgr. Hanssenstraat. De laatste lesgevende 

koster was Joannes Deenen. Na hem kwam Jan Derksen, die van 1875 tot 1901 het hoofd 

der school was. Hij werd van 1901 tot 1927 opgevolgd door Thei Houba. Als gevolg van de 

lager-onderwijswet in 1920 werd de school in Oostrum een rooms-katholieke school en 

werd het kerkbestuur ook het schoolbestuur. De H. Mariaschool werd op 3 oktober 1927 

ingezegend.  

 

In 1944 werd de dan 100-jarige school door het oorlogsgeweld verwoest. Het gevolg was dat 

er na de bevrijding zeer provisorisch onderwijs moest worden gegeven. Aanvankelijk kwam 

de eerste en tweede klas terecht in de 1e-klas wachtkamer van het spoorwegstation. De 

derde en vierde klas vonden onderdak in café Verheggen, en de vijfde en zesde klas gingen 

naar het eierpaklokaal aan de Ooster Thienweg; een houten barak van het toenmalige 

arbeidskamp van de Arbeidsdienst aan de Endepoel.  
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Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland 

 
     
 

 
Foto 2 

   H. Mariaschool in Oostrum 1913

In januari 1949 verleende de gemeente Venray toestemming voor de bouw van een "R.K. 

Lagere School te Oostrum, staande onder het bestuur van het R.K. Schoolbestuur "H. Maria" 

te Oostrum-Venray. In juni 1949 vond de aanbesteding plaats en onder leiding van architect 

Caumans uit Nijmegen bouwde aannemersbedrijf Fa. P. Volleberg & Zn. de school voor 

ƒ 53.644. 

 

Op 2 december 1950 werd deze school geopend en ingezegend door de Bisschoppelijke 

Inspecteur voor het Lager Onderwijs de heer Van Nieuwenhoven, gevolgd door een H. Mis 

opgedragen door pastoor Asselberghs. Zo kwam er ook in Oostrum een stichting Katholiek 

onderwijs. In latere jaren, te weten in 1957, kwam er ook een kleuterschool. Deze lag op de 

hoek Valkenkampstraat/Witte Vrouwenstraat en is nu geïntegreerd in de basisschool. De 

onderwijsopvattingen veranderden; het kerkstuur hoefde niet langer ook schoolbestuur te 

zijn. Ook ontstond het begrip basisonderwijs. Op 4 juni 2002 werd de naam van de school 

veranderd in basisschool  “De Meulebeek”. 

 

Op de foto uit 1913 zien we de schoolkinderen uit Oostrum. Links de 

hoofdmeester Thei Houba en rechts meester Pierre Gooren. Voorste rij v.l.n.r.: 

Louis Claessens en Bernard Camps. Tweede rij v.l.n.r.: meester Thei Houba, 

Bertha Camps, Marie Camps, An Volleberg, Marie Pouwels, Bets Jacobs, Door 

van de Ven, Bertha van de Ven, Tonia van de Ven en An Joosten. Derde rij 

v.l.n.r.: Truujke Deriks, Dina Claessens, Drika Litjens, Anneke Janssen, Trui 

Litjens, Coba Jacobs, Coba Peeters, Marie Litjens van Pieëterke bid, An van de 

Ven en meester Pierre Gooren. Vierde rij v.l.n.r.:  Hendrik Willems, Karel Jacobs 

(Nölle Karel), Sjang Gooren, Marie Gooren, Til Peeters en Han Pouwels. 

Achterste rij v.l.n.r.: Bertha Janssen, Toon Pelzer, Jepke Claessens, Teng Pelzer, 

Toon Camps, Sjang Jacobs (Nölle Sjang) en Sjang van de Ven. 
 

Mocht u nog nadere informatie over deze foto hebben dan vernemen wij deze gaarne. U kunt uw 
informatie kenbaar maken via e-mail  historischekringoostrum@ziggo.nl of neem contact op met 
een van de volgende telefoonnummers: of 0478-584700 (Bert de Kleijn), 0478-583805 (Joos 
Linskens) of 0478-586744 (Piet Rongen). 
 
Publicatie: Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland;  november 2020 
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WWeellkk  nnuummmmeerr  vvooeegg  jjiijj  ttooee  aaaann  ddee  OOoossttrruummssee  hhiittlliijjsstt  vvaann  ????????  
 

Nog een paar weken.... Kerstmis ! 

Daar hebben wij zoveel zin in! Niet zozeer om de boom of de hoeveelheid eten maar om de 

muziek! Want elk jaar op 25 december gaat de top 2000 van start op NPO radio 2. We 

verheugen ons erop: al die heerlijke nummers (oke, ook een paar mindere) waarbij de 

herinneringen zo weer boven komen of die nummers waarbij je gewoon niet stil kan blijven 

zitten en wel móet gaan dansen (op je thuiswerkplek).  

 

Wat zou het leuk zijn om ook een bijzondere lijst te maken met alleen maar Oostrumse 

inzendingen: de Oostrumse top 20, 50 of misschien wel 100 én dan specifiek over dit jaar. 

Welk nummer doet jou denken aan het bijzondere jaar 2020? 

 

Dat mag een oud nummer zijn maar natuurlijk ook een nummer dat vorige week uitgebracht 

is. Als het je maar doet denken aan 2020. Het zou dus zomaar iets met dat C-virus te maken 

kunnen hebben. Maar er was meer dit jaar: carnaval (jaja.. vroeger), een mooie zomer, de 

Amerikaanse verkiezingen, een bijzondere Venrayse kermis en nog veel meer. Misschien ben 

je getrouwd in 2020 of gescheiden, kreeg je een kindje of moest je afscheid nemen van een 

dierbare?  

 

Dus heb jij een nummer dat in onze top….. moet komen te staan omdat het zo kenmerkend is 

voor 2020,  laat het ons snel weten via werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

We streven natuurlijk naar een zo hoog mogelijk getal op die puntjes...   

En geheel in stijl van 2020 maken we daarna een Spotify-lijstje wat we met jullie delen, zodat 

je al die heerlijke muziek zo kan afspelen.  

 

Super benieuwd naar jullie inzendingen (een toelichting op het nummer mag, maar hoeft 

niet). We gaan de voltallige lijst in de eindejaarseditie van het OW! met jullie delen.  

 

Wij geven ons nummer alvast prijs:   

No One Knows van Queens of the Stone Age. Meer dan ooit weet niemand het zeker..... 
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EEN MOOIE 
HERINNERING 
IS ZOVEEL 
WAARD

Een liefdevol en persoonlijk 

afscheid helpt je om met fijne 

herinneringen verder te leven.

Briensveld uitvaartverzorging 

luistert, denkt mee en verzorgt 

de uitvaart die bij de overledene, 

familie en vrienden past.

Brienshoekweg 6, Leunen

www.briensveld.nl

Bel 24/7  

0478-515221

UW MOBILITEITSPARTNER  BLITTERSWIJCK 

OUDE HEERWEG 23  BLITTERSWIJCK   T 0478 532 444  E INFO@WEJEBE.NL   WWW.WEJEBE.NL

AUTO
STERK IN ELK MERK!

 ONDERHOUD 

APK 

OCCASIONS 

REPARATIE

SCHADEHERSTEL

LEASING

WASSERETTE

BROMMOBIELEN
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Aostrums

Platenkast

Column: 

Album van de maand

New release

“Awaken, My Love!” - Childish Gambino

Coronamuziek

PWRUP - AC/DC

Niet stoppen met lezen! Voor degene die de naam Childish Gambino kennen kan dit al genoeg zijn om
de OW! deze week meteen weg te gooien. Deze van origine comedy acteur staat namelijk in de muziek
wereld bekend als rapper. In tegenstelling tot zijn eerdere albums die niet allemaal even succesvol waren,
levert de artiest ons dit maal een compleet impressionistische plaat. Waar hij doorgaans volledig op de
hiphop tour gaat, is er op dit album geen rap te horen. Dit album staat geheel in het teken van throwbacks 
naar freakfunk en jaren tachtig-glijers. Met perfect gearrangeerde funk tracks en liefdevolle R&B nummers is dit album dan ook voor 
de volle 100% ‘zeer divers’ te noemen. Bij sommige nummers heeft Donald Glover, zoals de zanger echt heet, goed naar Stevie Wonder 
gekeken. De nummers ‘Redbone’ en ‘Boogieman’ zijn de paradepaardjes van het album, maar het is zeker de moeite waard om de 
hele plaat te gaan luisteren.   Aanrader voor deze maand: “Awaken, My Love!” van Childish Gambino. 

Deze maand introduceren we in de platenkast misschien een nieuw begip voor u, de zogehete “Coronamuziek”. Betekenis: Muziek

die je luistert als je al een paar maanden thuis moet zitten en je wel toe bent aan het uitvergroten van bepaalde emoties.

Dit klinkt misschien een beetje vaag maar zo moeilijk is het eigenlijk niet. Een paar voorbeelden: Het regent buiten, het is koud, je kan

de deur niet uit omdat alles gesloten is, je beste vriend heeft net jullie filmavond afgezegd en je hebt je mond verbrand aan je

kant-en-klare magnetronspagetti, kort samengevat: het zit even een beetje tegen. Op dat moment start je de cd-speler op en gooit

de cd van Slayer erin om eens van andere mensen te horen hoe verschrikkelijk ellendig de wereld is. Op dit moment is dit dus 

coronamuziek. Op hetzelfde moment zit de buurvrouw ook binnen met twee schreeuwende kinderen die niet naar school kunnen,

de gordijnen vol met viltstift, de knolselderijpuree brand aan en haar man komt thuis met de mededeling dat hij ontslagen is. 

De buurvrouw zet via Spotify het nummer ‘Walking On Sunshine’ van Katrina & the Waves op en op dat moment wordt de

hele situatie toch iets draaglijker. Voor haar is dit dus coronamuziek. 

Waarom ik dit nu vertel is omdat het belang van coronamuziek heel groot kan zijn. Het kan ons troosten, het kan

je even alles eruit laten gooien, het kan ons opvrolijken maar soms ook juist verdrietig maken. Nu de dagen weer korter worden, het weer 

slechter, en de vooruitzichten zijn dat we waarschijnlijk toch allemaal bij onze schoonouders moeten zijn tijdens kerst, kan ik me 

voorstellen dat bij iedereen het humeur en de mentale gesteldheid wat aan de negatieve kant is. Vandaar dat het goed toepassen van

coronamuziek nu zelfs belangrijker is dan ooit. Daarom hier voor u een paar tips om de sfeer goed te houden en de situatie toch een

beetje draaglijker te maken. Als eerste: Zorg ervoor dat je altijd een paar opties bij de hand hebt mocht de stemming omslaan. Er is niets 

vervelender dan dat je ineens slecht nieuws krijgt, je iets vrolijks wilt opzetten en er dan achter komt dat je alleen maar muziek van

Celine Dion bij de hand hebt die eigenlijk bedoeld is voor wanneer het schip letterlijk of figuurlijk zinkt. Als tweede tip zou ik willen aanraden

om coronamuziek alleen in je eentje te gebruiken. Voorbeeld: De huiskamer zit vol met mensen uit één huishouden, je hebt even zin

in wat droevige muziek en voor je het weet zit de hele woonkamer te snotteren en te vertellen hoe verschikkelijk alles is. Geen goed plan.

Verder raad ik iedereen aan een playlist te maken met vrolijke muziek. Mocht het weer ineens omslaan heb je altijd nog de zon op zak.

En mijn laatste tip: Luister nooit ABBA! Dat is gewoon ruk. Blijf gezond, vrolijk en keep on rockin!

 

De beste comeback van de afgelopen jaren. Snoeiharde bluesrock met een flinke dosis gitaren.
Een dove zanger, een dode rhythm gitarist, een drummer met een zware drugsverslaving, en een leadgitarist die 
op z’n 65e nog in een korte broek rondhuppelt.  Als je de omschijving van de band leest verwacht je niet dat er 

ooit nog een comeback in zou zitten, maar niets is minder waar. Met nieuwe aanstaande hits als ‘Demon Fire’ en
‘Shot in the Dark’ is dit misschien wel het beste AC/DC album van de afgelopen 30 jaar. Mijn mening blijft:
als je al 50 jaar exact hetzelfde doet en de mensen het nog steeds niet moe zijn, verdien je zeker 5 sterren. 

- J.W.  November 2020
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Redactie adres 

G. Smedts, 

Valkenkampstraat 14 

5807 AN  Oostrum

T 0478 58 46 42

E weekblad@dorpsraadoostrum.nl

Sluiting aan te leveren kopij

Zaterdag 18.00 uur

Bezorgklachten

Periodiek 

T 0478 58 28 77

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