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Met deze week:

- De Meulebeek Schrijft

- Ons Oostrum

- Interview met sinterklaas

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

  

   7 dec. 19.30u. Repe� � e ensembles orkest

   9 dec. 17.00u. Leerling slagwerkers (volgens schema)

 19.00u. Repe� � e Hit-it

 20.00u. Repe� � e slagwerkgroep

 Agenda

   12 dec. Inzamelen oud papier
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Zondag 6 dec. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)     
 
 Jacques Withagen,  
 Dien Wolters-Pouwels, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 
 
Dinsdag 8 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    

    
 

        

RRAABBOO CCLLUUBBSSUUPPPPOORRTT   22002200 

KBO Oostrum heeft van de Rabobank voor onze vereniging                                                     
€ 407,85 ontvangen.

Namens het bestuur

HARTELIJK DANK VOOR HET STEMMEN!

                Secretariaat:                                             

Binnenhof 5 5807BV  Oostrum                                           
Tel. 0478586052/0648450389
E-mail: secr.kbo.oostrum@hotmail.com
Info: www.kbo-oostrum.nl →activiteitenkalender
                                                   

                                                  

                Rabo ClubSupport 2020.

Ieder die een stem heeft uitgebracht op                             

Zonnebloem “Oicastrum

HHaarrtteelliijjkk DDaannkk hier voor!
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Broeders en zusters in Christus,   
Een foto uit de media: voor de kerk van Nice staat een soldaat met een mondkapje op en in zijn handen heeft hij een 

geweer. Die foto zegt veel over het afgelopen jaar, want in die ene foto zitten twee vormen van gevaar die dit jaar om 

aandacht vroegen: er zijn mensen die het leven van anderen bedreigen en er is een virus dat evenzeer levensbedreigend 

kan zijn.  

En dus letten we op, zijn we waakzaam: waakzaam dat corona niet verder verspreid wordt en waakzaam dat het leven van 

mensen niet door anderen bedreigd wordt.  De foto van de soldaat met mondkapje en geweer toont die waakzaamheid in 

één beeld. Zou dat de waakzaamheid zijn die Jezus bedoelt in het evangelie als Hij zegt:  

‘Wees waakzaam’?  Is deze waakzaamheid het nieuwe normaal voor onze toekomst?  Bij alle maatregelen, hoe begrijpelijk 

en zinnig ook, is er ook iets in ons binnenste  dat zich verzet tegen het idee dat dit het nieuwe normaal zou zijn: dat we op 

weg zijn naar een wereld waarin onze handen gevuld worden met een geweer en ons gezicht bedekt wordt, zodat het bijna 

onmogelijk is om te zien welk gevoel daarop te lezen staat. In het verlengde daarvan was onlangs in het nieuws dat heel 

jonge mensen, eigenlijk nog kinderen, steeds vaker een mes bij zich dragen om zichzelf een gevoel van veiligheid te geven.   

Een van de oer-menselijke gevoelens, die dit jaar nogal sterk naar voren kwam,  is angst: een bedreigend virus in de buurt 

of geweld dat een mens blijkbaar  zomaar kan treffen: het roept angst op.   

Bang zijn, is een heel menselijke eigenschap die ertoe kan leiden dat we ons verschansen achter de schijnveiligheid van een 

wapen, van scherpe woorden  of van een gezichtsuitdrukking waaraan niets valt af te lezen.   

Met heel ons wezen voelen wij aan dat het niet de bedoeling kan zijn dat dit normaal is, dat wij in permanente angst 

zouden moeten leven. Als mensen verwachten, hopen en geloven dat een ander ons in principe wel goed gezind is en dat 

onze wereld fundamenteel wel goed geschapen is. Kortom: dat we bestemd zijn om zonder constante bedreiging te leven 

en evenzeer bestemd zijn om samen te leven.   

Jezus roept op tot waakzaamheid aan het begin van de Advent.   

Dit is echter geen waakzaamheid om het onheil buiten de deur te houden,  maar waakzaamheid om het heil binnen te 

laten. Om het heil dat God ons schenkt niet voorbij te lopen, maar onze ogen, onze handen en ons hart ervoor  open te 

houden.   

Maar verwachten wij nog heil van Godswege of hebben veel mensen   

God in het verleden opgesloten? Geloof, dat was vroeger, wordt dan gezegd.  Of: van geloof komt alleen maar ellende. 

Daar is veel op af te dingen. En als God  er alleen in het verleden was, wat houden we dan over voor de toekomst?   

Waar vinden we dan nog heil als het leven ons te machtig dreigt te worden?   

Uiteraard dienen we onze eigen en elkaars gezondheid te beschermen,  onze duur bevochten vrijheid te verdedigen en ook 

is het goed dat jonge mensen zo’n mes afgenomen wordt. Maar zou het niet nog beter zijn als de angst zelf  van ons 

weggenomen zou worden, als we zouden ervaren dat angst niet nodig is?   

De profeet Jesaja in de eerste lezing gebruikt een mooi beeld: Het volk van Israël  zit in de problemen en God lijkt 

onzichtbaar geworden, onzichtbaar verscholen  achter de wolken. Het volk heeft God blijkbaar vergeten.   

‘Niemand die eraan dacht uw Naam aan te roepen, die op U zijn vertrouwen durfde te stellen,’ zegt Jesaja. Dan vraagt hij: 

‘Scheur toch de hemel open en daal af.’  

Laat het heil binnen, roept het evangelie. ‘Scheur toch de hemel open en daal af.’ Christus is het die ons heil brengt. Hij 

daalt af, komt naar ons toe en deelt ons menszijn. Niet zodat alle problemen van ons weg genomen worden, maar om te 

laten zien dat angst niet nodig is; dat Hij ons leven deelt en redt.  

God brengt onze wereld geen onheil maar heil. De Immanuel, God-met-ons,  komt naar ons toe en laat ons 

weten dat we ten diepste van God zijn.  Wees waakzaam, zodat we Zijn Woord met open armen kunnen 

ontvangen,  zodat het ons innerlijk kan bevrijden van angst en onzekerheid  en niet afketst op een geharnast 

innerlijk.  

‘God staat bij, wie op hem durft te hopen.’ Dat is de belofte van Jesaja in de lezing. En iets durven, veronderstelt dat we 

niet te bang zijn. Laten we niet bang zijn op God te vertrouwen. In het groeiende Licht van de Advent kan Hij de wolken van 

onze bange duisternis verdrijven en ons brengen tot Christus: Licht uit Licht.  

Een gezegende Adventstijd toegewenst.  

Roermond, november 2020  

+ Harrie Smeets,  bisschop van Roermond  
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In deze rubriek laten we korte nieuwsberichten van de afgelopen weken de revue passeren.

Nomineer iemand voor een ‘hart onder de riem’
Sinds maart van dit jaar leven we in een hele lastige tijd. Mensen verliezen hun
dierbaren, hun baan of hun bedrijf. Maar behalve veel ellende, heeft corona ons
ook iets opgeleverd. In het hele land, en ook in Venray, zijn hartverwarmende
initiatieven ontstaan, waaruit blijkt dat mensen voor elkaar klaarstaan in tijden van
crisis.

Om waardering uit te spreken voor alle mensen die zich hiervoor sterk maken of
die wat extra aandacht kunnen gebruiken, heeft de gemeente de actie Aandacht
voor elkaar in Venray gestart. Inwoners kunnen elkaar nomineren voor een ‘hart
onder de riem’.

Dit kunnen mensen zijn die zich verdienstelijk hebben gemaakt in een cruciaal beroep of hulpverlening, maar 
het mag ook een mantelzorger of een vrijwilliger zijn. Of iemand die herstelt van covid-19. Kortom: iedereen dit
het verdient om eens in het zonnetje gezet te worden. U kunt tot en met zaterdag 5 december iemand 
aanmelden. In de feestelijke decembermaand beloont de gemeente 250 personen met een kleine 
hartverwarmende attentie. Ga naar www.venray.nl/aandacht-voor-elkaar om iemand te nomineren.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

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

Fysiotherapie

Wij zijn gespecialiseerd in:

• Manueel therapie

• Sportfysiotherapie 

• Geriatriefysiotherapie

• Oncologie

• Oedeemtherapie (lymfedrainage)

• McKenzie therapie

•  Hoofdpijnbehandeling 

Watson Headache® 

Approach

• Handtherapie

• Neurologie / NDT

• Parkinson

• COPD

• Kinesiotaping

• Claudicatio Intermittens   

(etalagebenen)

Bel of mail gerust om 

een afspraak te plannen

Mgr. Hanssenstraat 20 

5807 BD Oostrum

0478 855 925

info@vita-compleet.nl

www.vita-compleet.nlClaudicatio Intermittens   

Bel of mail gerust om 

een afspraak te plannen

Mgr. Hanssenstraat 20 

5807 BD Oostrum

info@vita-compleet.nl

www.vita-compleet.nl

O N D E R D E E L  V A N  V I T A  C O M P L E E T
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INTERVIEW MET SINTERKLAAS

Sint, we kennen u natuurlijk sinds ons aller kindertijd maar toch hebben wij – jong en oud – nog
veel vragen voor u! Wat een eer dat de redactie van OW! U er een aantal mag stellen! Fijn dat u
tijd vrij wist te maken voor dit interview, dat uiteraard geheel coronaproof is afgenomen.

Ja Sint, over corona gesproken, ook u werkt dit jaar vanuit huis. Hoe bevalt u dat?

Nou, ik moet zeggen dat dat best goed gaat. De Pieten doen natuurlijk veel en zorgen dat de
schoenen naar mij toe komen! Wanneer de verveling toeslaat speel ik regelmatig bingo. Ik vervang
zelfs soms zieke juffen en meesters en speel dan ook cijfer- en letterbingo met de kinderen!

En hoe heeft u het afgelopen coronajaar beleefd? Spanje is ook zwaar getroffen natuurlijk.

Ja, iedereen heeft het zwaar, ook de mensen in Spanje. Met de Pieten leef ik gelukkig in “een
grote bubbel”, zoals men dat zo mooi noemt. We zijn altijd samen en eenmaal terug in Spanje
starten we alweer de voorbereidingen voor het nieuwe jaar! 

Ondanks alles heeft u toch een erg leuke intocht dit jaar, niet?

Zeker! De Pakjesboot is aangemeerd aan de Dieuwertje Blokkade en daarna zijn we direct naar
het Grotepietenhuis gegaan. Aldaar zijn alle burgemeesters naar mij toegekomen, ook die van
Venray.  Helaas  zonder  de  Oostrumse kinderen...  Maar  vandaar  dat  zij  nu  speurtochten  door
Oostrum kunnen lopen. Zo kan iedereen genieten van het prachtige dorp!

Het Decembercomité heeft inderdaad een leuke alternatieve viering via Facebook voor de
Oostrumse kinderen bedacht. U bent zeker wel trots op de hulp van ons comité?

Trots is mild uitgedrukt! Het comité zorgt ervoor dat van alles geregeld wordt voor de lieve schatten
in Oostrum! Zo zie je maar weer hoe belangrijk vrijwilligers zijn. En geweldig dat ik via Facebook
toch dicht bij de kinderen kan komen!

En wat leuk dat u ook geabonneerd bent op OW! Wat vindt u van het vernieuwde weekblad?

Prachtig! Er staat voor iedereen wat in. En ook nu weer een interview met mij, wie verzint het! Over
vrijwilligers gesproken, ook hier weer zo’n belangrijke groep! 

OW! kan men behalve fysiek ook digitaal lezen. Leest u OW! zelf digitaal?

Maar natuurlijk! Ik ben blij dat Piet de Smeerpoets eindelijk het internet heeft aangesloten. Zo kan
ik overal het laatste nieuws volgen. Heel belangrijk om door het jaar heen op de hoogte te blijven.

En hoe zit het met het Grote Boek, bestaat daar ook een digitale versie van?

Nee nee! Het grote boek is het Grote Boek, digitaal zou het het Grote Bestand heten! Natuurlijk
gaat bij mij ook steeds meer digitaal. Zo krijg ik nu vaak verlanglijstjes binnen via de mail. Dus ook
ik ga wel een beetje met de tijd mee. Maar het Grote Boek zal altijd blijven!

U bent een kindervriend maar ook een dierenvriend. Heeft u een huisdier? 

Ik ben ieders vriend maar mijn grote liefde is natuurlijk Ozosnel! Mijn trouwe viervoeter is mijn
steun en toeverlaat. Vele kilometers maken we samen. Ik was ook zó blij met al het voer dat de
burgemeester van Mekkeren tijdens de intocht bracht. Het zijn de boeren die het paardje voeren
hè!
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Nog een paar vragen Sint, we willen alles van u weten. Wat doet u graag in uw vrije tijd?

Ik ben natuurlijk dol op paardrijden. Ook speel ik ontzettend graag bingo met de Pieten, zeker
wanneer we weer in Spanje zijn. Tussendoor trek ik me thuis ook graag terug met een goed boek.

Hoe heeft u het Nederlands toch zo goed onder de knie gekregen?

Zoals ik net al aangaf, lees ik graag een goed boek. Door de jaren heen ben ik zo de Nederlandse
taal machtig geworden. Als je net als ik elk jaar naar Nederland gaat is het handig om de taal te
spreken. Het is ook niet te doen als jullie allemaal Spaans hadden moeten leren!

U draagt sinds jaar en dag een lange baard.  Daar is menig Oostrumse man jaloers op!
Gebruikt u baardproducten? Iets dat u de heren kunt aanraden misschien?

Nou, denkt u echt dat menig man hier jaloers op is? Dat is nergens voor nodig, iedereen heeft zo
zijn schoonheden. En toevallig heb ik deze prachtige baard. In Oostrum lopen toch ook mannen
rond die over wat jaren een prachtige lange baard hebben. Ik heb wel een tip voor de heren:
gebruik géén baardproducten! Het is zoals het is. 

En u blijft zo slank, hoe kan dat toch temidden van al dat snoepgoed?

Dat snoepgoed is natuurlijk niet voor mij, dat is voor alle kinderen. Ik ben wel dol op sommige
dingen, maar alles met mate. En natuurlijk blijven bewegen en sporten!

Vindt u het vervelend om ieder jaar een jaartje ouder te worden?

Ik heb niet het gevoel dat ik een jaartje ouder word. Je bent zo oud als je je voelt en ik ga me
eigenlijk steeds jonger voelen. 

Staat er dit jaar nog iets bijzonders over een Oostrumse inwoner in uw Grote Boek?

Maar natuurlijk! Eigenlijk staan er alleen maar bijzondere dingen in mijn Grote Boek, maar wat, zal
altijd geheim blijven. Het is namelijk mijn Grote Boek. Wilt u al het bijzonders te weten komen over
de Oostrumse mensen? Ga in gesprek, leer elkaar écht kennen, doe iets voor een ander. Dan
merk je hoe bijzonder iedereen is!

Is er tot slot nog iets dat u de Oostrummers wilt zeggen?

Natuurlijk wil ik dat! Blijf vooral gezond! Hopelijk kunnen we volgend jaar weer de intocht op het
station houden en daarna naar d'n Oesterham gaan! Voor nu zie ik jullie graag weer op Facebook!
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De Meulebeek schrijft….  
 

Dit verhaal is gemaakt door Tum, Nick, Sven, Dante en Dean. 

De datum van vandaag is 26 oktober.                                                        

Wij gaan voorspellen hoe het is als er een tweede lockdown komt.  

 

 

Het is het jaar 2020 november De Meulebeek. Tum, Nick, Sven, Dante en Dean zijn in de klas aan het 
leren.  Opeens komt er een melding dat er over een half uur een persconferentie is van Mark Rutte en 
Hugo de Jonge en Irma. Half uur later…. Er is een tweede lockdown!! Iedereen moet weer thuis 
werken, de scholen gaan dicht, de grenzen gaan dicht, je mag geen bezoek meer hebben en je mag 
niet meer naar recreatie. Het duurde wel maanden en uiteindelijk kwam niemand meer buiten.                     
De wereld is super groen. Er komen illegale feesten en de boetes worden steeds hoger  
 

Nu gaan we andere kinderen vragen wat ze denken, 

wat er gebeurt als er een tweede lockdown komt.  

 

Jasmijn uit 1-2-A:  
 

Jasmijn denkt dat dit dicht gaat: De basisschool, de winkels, de supermarkten dicht gaan en ook het voetbal gaat 

niet door. Ook alle zwembaden gaan dicht. Jasmijn denkt dat je nog wel mag afspreken maar alleen onder de 12 

jaar. Jasmijn gaat in de lockdown met haar vader en moeder afspreken ook gaat ze met haar poppen spelen en tv 

kijken. Jasmijn gaat school missen als er een tweede lockdown komt.  

 

Yfke uit groep 4:  
 

Yfke denkt dat alle scholen dicht gaan ook de middelbare scholen gaan dicht ook moet je thuis gaan werken. Ze 

denkt ook dat alle teamsporten dicht gaat. Ze denkt dat de zorg wel door mag werken maar dan moeten ze wel 

mondkapjes op. Yfke denkt dat je wel af mag spreken maar onder de 12 jaar mag je gewoon afspreken boven de 

12 mag je ook wel afspreken maar wel op afstand. Dammen mag wel op afstand zegt Yfke. Ze denkt wel dat de 

scholen dicht gaan maar ze wil zelf liever op school werken.  

 

Tim uit groep 6:  
 

Nick: Wat denk jij dat er gaat gebeuren als er een tweede lockdown komt  

Tim: De middelbare en basisschool blijven open. Ik denk dat er restaurants en cafés dicht gaan. Sport gaan dicht 

gymmen mag ook niet meer. Winkels die belangrijk zijn blijven open maar de andere. Sportvelden die toch open 

blijven worden extra goed schoongemaakt bijvoorbeeld in de hallen  

Tim zit op golf en hij denkt dat dat niet dicht gaat. hij denkt dat je vaker moet thuis blijven. Je mag wel naar de 

noodzakelijke winkels. Je mag nog wel afspreken maar wel minder en dat geldt voor iedereen. Tim gaat school 

niet missen.  

 

Giel groep 5:  
 

Giel denkt dat de scholen dichtgaan de basis en middelbare school de winkels gaan dicht hij hoopt niet dat de 

scholen dichtgaan. De klerenwinkels gaan dicht de supermarkten blijven open. Hij vindt het niet leuk om thuis te 

werken. Sport mag niet doorgaan. Behalve de training. Sporten binnen helemaal niet. Giel vindt de eerste 

lockdown stom. Je mag onder de 12 nog wel afspreken boven de 12 helemaal niet. Hij vindt het erg als hij moet 

thuiswerken.  
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De Meulebeek schrijft….  

Het is het jaar 2020 november De Meulebeek. Tum, Nick, Sven, Dante en Dean zijn in de klas aan het 
leren.  Opeens komt er een melding dat er over een half uur een persconferentie is van Mark Rutte en 
Hugo de Jonge en Irma. Half uur later…. Er is een tweede lockdown!! Iedereen moet weer thuis 
werken, de scholen gaan dicht, de grenzen gaan dicht, je mag geen bezoek meer hebben en je mag 
niet meer naar recreatie. Het duurde wel maanden en uiteindelijk kwam niemand meer buiten.                     
De wereld is super groen. Er komen illegale feesten en de boetes worden steeds hoger  

Tren groep 8:  
 

Tren denkt dat de besmettingen gaan dalen en dat de zorg het zwaarder krijgt. Hij voorspeld ook dat de winkels 

dicht gaan en het restaurant gaat ook dicht. Hij zegt ook dat de basisschool open blijft en hij zegt ook dat de 

middelbare school dicht gaat. Tren is er niet bang voor dat er een tweede lockdown komt. Hij zegt ook dat de 

economie achteruit gaat. Tren denkt dat dat er over 465 dagen en 4 uur een vaccin is. Tren denkt dat de boetes 

veel hoger worden. Hij zegt dat iedereen die op een feest is dat iedereen een boete krijgt. Tren vindt het jammer 

dat als je in groep 8 zit dat je dan thuis moet werken.  
 

 

 

 

Yvo leraar groep 8:  
 

Yvo denkt dat er protesten komen ook denkt hij dat alles dicht gaat behalve de supermarkten. Hij vind het heftig 

als de scholen dicht gaat. Als Yvo niks te doen heeft gaat hij thuis klussen. Hij mist de scholen niet maar wel de 

kinderen, maar dan gaat hij wel online lessen geven.  
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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    
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JJaann  PPooeellss                                                                                                                                                                              
((  eeeenn  vvaann  ggeebboooorrttee  OOoossttrruummssee  wweetteennsscchhaappppeerr))  

 
LLeevveennsslloooopp  
 
Jan Poels werd op 21 maart 1851 in Oostrum geboren.                                                                       
Zijn ouders waren Jan Poels (1804-1875) en Willemien Janssen                                     
(Lors Mien, 1817-1860). Vader Jan Poels was landbouwer in Oostrum;                          
zijn boerderij stond nabij het kruispunt van de huidige Mgr. Hansenstraat, 
Geijsterseweg en Vlasakker. 
 
De boerderij is afgebroken. Jan Poels was het op een na jongste van acht 
kinderen. Hij verloor zijn moeder toen hij negen jaar oud was.                                             
Na het lager onderwijs studeerde hij enige jaren aan het gymnasium van de Franciscanen Minderbroeders in Venray.                                                                                                                                                                      
Hij werd daar voorbereid op het toelatingsexamen aan de Rijksveeartsenijschool in Utrecht. 
In 1869 werd hij op die school ingeschreven en in 1875 tot veearts bevorderd.  
 
Hij vestigde zich oorspronkelijk in Hamelen, maar op 1 januari 1876 begon hij een praktijk in Delfshaven bij Rotterdam. 
In 1877 werd hij benoemd tot plaatsvervangend districts-veearts. In 1879 vestigde Poels zich in Rotterdam en deed een 
gedeelte van zijn omvangrijke praktijk over aan de veearts Van Velzen. Ook de praktijk in Rotterdam werd erg groot en 
dat dwong hem in 1905 om zich te associëren met dr. D.J. Copper, omdat hij anders geen tijd meer zou overhouden 
voor wetenschappelijk werk. 
 
In 1904 richtte hij de Rijksseruminrichting op en bleef tot 1923 directeur van deze instelling. In 1895 werd hij doctor 
honoris causa aan de universiteit van Leiden en in 1911 werd hij bijzonder hoogleraar aan de medische faculteit aldaar 
op het gebied van de toegepaste bacteriologie. In 1918 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de veeartsenijschool in 
Utrecht in de toepassing van sera en vaccins. 
 
Tot op hoge leeftijd bleef hij daar colleges geven. In 1921 werd hij doctor honoris causa aan de universiteit van Bern.  
In 1925 trad hij terug en overleed op 4 maart 1927 in Utrecht. 
 
PPiioonniieerr  
 
Poels was een pionier in de veeartsenijkunde, vooral op het gebied van infectieziekten. Hij deed in zijn praktijk 
onderzoek naar de oorzaak van besmettelijke ziekten en zette zich ook in voor de preventie en behandeling van deze 
ziekten. 
"Het verhaal gaat dat Poels in zijn eigen huis een klein laboratorium had ingericht ’met wat spoelbakken, 
pipetten en een microscoop’ om zelf bacteriologisch onderzoek te doen." 
 
Hij had ook zeer goede contacten met artsen en deed vaak onderzoek voor hen. Nadat hij zich gevestigd had als veearts 
in Delfshaven nam Poels als pionier zelfstandig en uit eigen middelen de bacteriologie ter hand. Hij onderhield daarbij 
een uitgebreid netwerk van wetenschappelijke contacten. Eind 19e eeuw tastte men ten aanzien van de bestrijding van 
vele besmettelijke veeziekten nog grotendeels in het duister. De Nederlandse diergeneeskundige wetenschap van die 
tijd toonde nauwelijks belangstelling voor dit onderwerp. 
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JJaann  PPooeellss                                                                                                                                                                              
((  eeeenn  vvaann  ggeebboooorrttee  OOoossttrruummssee  wweetteennsscchhaappppeerr))  

 
LLeevveennsslloooopp  
 
Jan Poels werd op 21 maart 1851 in Oostrum geboren.                                                                       
Zijn ouders waren Jan Poels (1804-1875) en Willemien Janssen                                     
(Lors Mien, 1817-1860). Vader Jan Poels was landbouwer in Oostrum;                          
zijn boerderij stond nabij het kruispunt van de huidige Mgr. Hansenstraat, 
Geijsterseweg en Vlasakker. 
 
De boerderij is afgebroken. Jan Poels was het op een na jongste van acht 
kinderen. Hij verloor zijn moeder toen hij negen jaar oud was.                                             
Na het lager onderwijs studeerde hij enige jaren aan het gymnasium van de Franciscanen Minderbroeders in Venray.                                                                                                                                                                      
Hij werd daar voorbereid op het toelatingsexamen aan de Rijksveeartsenijschool in Utrecht. 
In 1869 werd hij op die school ingeschreven en in 1875 tot veearts bevorderd.  
 
Hij vestigde zich oorspronkelijk in Hamelen, maar op 1 januari 1876 begon hij een praktijk in Delfshaven bij Rotterdam. 
In 1877 werd hij benoemd tot plaatsvervangend districts-veearts. In 1879 vestigde Poels zich in Rotterdam en deed een 
gedeelte van zijn omvangrijke praktijk over aan de veearts Van Velzen. Ook de praktijk in Rotterdam werd erg groot en 
dat dwong hem in 1905 om zich te associëren met dr. D.J. Copper, omdat hij anders geen tijd meer zou overhouden 
voor wetenschappelijk werk. 
 
In 1904 richtte hij de Rijksseruminrichting op en bleef tot 1923 directeur van deze instelling. In 1895 werd hij doctor 
honoris causa aan de universiteit van Leiden en in 1911 werd hij bijzonder hoogleraar aan de medische faculteit aldaar 
op het gebied van de toegepaste bacteriologie. In 1918 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de veeartsenijschool in 
Utrecht in de toepassing van sera en vaccins. 
 
Tot op hoge leeftijd bleef hij daar colleges geven. In 1921 werd hij doctor honoris causa aan de universiteit van Bern.  
In 1925 trad hij terug en overleed op 4 maart 1927 in Utrecht. 
 
PPiioonniieerr  
 
Poels was een pionier in de veeartsenijkunde, vooral op het gebied van infectieziekten. Hij deed in zijn praktijk 
onderzoek naar de oorzaak van besmettelijke ziekten en zette zich ook in voor de preventie en behandeling van deze 
ziekten. 
"Het verhaal gaat dat Poels in zijn eigen huis een klein laboratorium had ingericht ’met wat spoelbakken, 
pipetten en een microscoop’ om zelf bacteriologisch onderzoek te doen." 
 
Hij had ook zeer goede contacten met artsen en deed vaak onderzoek voor hen. Nadat hij zich gevestigd had als veearts 
in Delfshaven nam Poels als pionier zelfstandig en uit eigen middelen de bacteriologie ter hand. Hij onderhield daarbij 
een uitgebreid netwerk van wetenschappelijke contacten. Eind 19e eeuw tastte men ten aanzien van de bestrijding van 
vele besmettelijke veeziekten nog grotendeels in het duister. De Nederlandse diergeneeskundige wetenschap van die 
tijd toonde nauwelijks belangstelling voor dit onderwerp. 
 

In Rotterdam kon Poels als districts-veearts vanaf 1893 gebruikmaken van de faciliteiten van het gemeentelijk 
laboratorium, waar bacteriologisch- en serologisch onderzoek voor het Coolsingelziekenhuis en plaatselijke huisartsen 
werd gedaan en waar men ook voor vaccinaties terecht kon. Poels gaf daar ook een cursus bacteriologie 
Van de Nederlandse regering kreeg Poels een officiële opdracht ter bestudering van de kalverziekte. 
Zijn onderzoekingen hebben ertoe geleid, dat de bestrijding van deze ziekte met inzicht en enige zekerheid kon worden 
uitgevoerd. In 1900 gaf de regering Poels de opdracht zich aan een studie te wijden over varkensziekten en kreeg 
opdracht om aanwijzingen voor bestrijding ervan op te stellen. Toentertijd maakten varkensziekten jaarlijks duizenden 
slachtoffers. 
 

In 1904 verklaarde de regering zich bereid tot de oprichting over te gaan van de Rijksseruminrichting te Rotterdam, de 
eerste van zijn soort in Europa. Poels werd hiervan de directeur. In 1910 werd hij ook directeur van het Gemeentelijk 
Bacteriologisch Laboratorium van Rotterdam en in 1911 werd hij in Leiden tot (bijzonder) hoogleraar in de bacteriologie 
benoemd. Poels was van september 1917 tot juli 1924 ook buitengewoonhoogleraar met de persoonlijke titel 
van hoogleraar aan de Rijksveeartsenijschool te Utrecht. 
 
WWeetteennsscchhaappppeerr  
 

De wetenschappelijke arbeid van Poels ligt zowel op humaan-geneeskundig als op diergeneeskundig terrein. Om het 
werk van Poels goed te kunnen begrijpen dient men zich te realiseren dat hij werkzaam was in de tijd dat de bacteriën 
en virussen werden ontdekt door Koch en Pasteur, die baanbrekend werk verrichtten. Voor die tijd kende men in de 
medische en dierkundige praktijk wel besmettelijke ziekten, maar men kon de oorzaak ervan niet afdoende verklaren. 
Men nam aan dat er vluchtige smetstoffen of kwaadaardige agentia bestonden die spontaan konden ontstaan in de 
bodem of in rottend organisch materiaal. Men deed wel aan ziektebestrijding o.a. door het afmaken van zieke en van 
besmetting verdachte dieren, vervoerverboden en quarantainemaatregelen. Hij stond veranderingen in de 
ziekenhuispraktijk voor om de verspreiding van bacteriën tegen te gaan. 
 

Het onderzoek naar rabiës maakte Pasteur internationaal beroemd vanwege de kennis van infectieziekten en voor de 
bereiding van sera en vaccins. Poels kan gezien worden als de Nederlandse Koch of Pasteur, los van een universitair 
centrum. Net als Pasteur richtte hij, met steun van de overheid, een instituut op, de Rijksseruminrichting. 
 

Net als Pasteur beperkte hij zich niet alleen tot het ontdekken van de ziekteverwekker, maar trachtte hij ook met behulp 
van sera en vaccins de ziekte te verbergen. Het wetenschappelijke werk van Poels zou men kunnen indelen in twee 
perioden. De eerste periode, ongeveer tot 1904, werd besteed aan het zoeken naar de oorzaken van infectie ziekte.              
In de tweede periode, na de stichting van de Rijksseruminrichting, hield hij zich vooral bezig met het bestrijden van deze 
ziekten. 
 

In 2004 was het honderd jaar geleden dat de Rijksseruminrichting in Rotterdam tot stand kwam. Deze inrichting die 
vergeleken kan worden met het instituut Pasteur in Frankrijk en de Behringe Werke in Duitsland werd het 
wetenschappelijk centrum voor de bestrijding van infectieziekten bij mens en dier in Nederland. 
 

TToott  sslloott  
 

De dood van Poels op 4 maart 1927 leidde tot veel herdenkingsartikelen in verschillende medische en veterinaire 
wetenschappelijke tijdschriften, waarin zijn grote verdiensten uitvoerig werden toegelicht. Op zijn begrafenis in Utrecht 
waren vertegenwoordigers van de regering, van verschillende universiteiten, van de Koninklijke Maatschappij ter 
Bevordering van de geneeskunst, van de gemeente Rotterdam en vele anderen aanwezig. In een aantal toespraken 
werd nog eens benadrukt hoe belangrijk hij was geweest voor de geneeskunde en dierengeneeskunde in Nederland. 
Of zijn dood ook in Venray reacties heeft losgemaakt is niet bekend. Er verscheen in ieder geval geen in memoriam in de 
plaatselijke pers en ook later is er nauwelijks aandacht besteed aan het leven en werken van deze grote wetenschapper 
uit Oostrum. In Rotterdam heeft men de Prof. Poelslaan en in Schiedam de Jan Poelslaan. In Venray bestaat wel een          
Dr. Poelsstraat, maar deze is genoemd naar een andere grote Venraynaar die veel gedaan heeft voor de arbeiders in het 
zuiden van onze provincie Limburg. Wellicht wordt alsnog ooit zijn naam aan een straat of plein in Oostrum 
verbonden. 
 
Wij hopen met dit artikel meer bekendheid te hebben gegeven aan Jan Poels, een coryfee op het gebied van de 
geneeskunde en dierengeneeskunde in Nederland. 
 
 
SSttiicchhttiinngg  HHiissttoorriisscchhee  KKrriinngg  OOoossttrruumm  eenn  SSpprraallaanndd  
Bron: Venrays Verleden deel 2, Catalogus professorum Universiteit Utrecht, Wikipedia, Eigen documentatie. 
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KKEERRSSTTBBOOMMEENN 
  

KKEERRSSTTBBOOMMEENN 
  
KKEERRSSTTBBOOMMEENN 

 
 

Ondanks Corona kunt u bij ons veilig shoppen 
in het door ons gecreëerde kerstbomenbos!! 

 
Dit jaar hebben we al ons 45 jarig bestaan en 

hebben we weer zeer ruime keuze in veel soorten en maten. 
Vooral veel Nordmann bomen. 

Doe uzelf n plezier en koop bij ons een Easy Fix standaard, 
binnen een minuut staat de boom recht en vast. 

 
Kerstboomkwekerij   Hay Jeuken 

Stationsweg 66, 
Venray 
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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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