
 

49e JAARGANG  -  WEEK 4  -  28 januari 2021 

- Winterse plaatjes door de lens van Joep 

- Een column over verandering 

- Import - export 

 

Met deze week: 

En nog 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  6 Febr 09.00 - 12.00

                (Elke Zaterdag met een oneven weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

     Agenda

  6 febr. Inzamelen oud papier

 20 febr. Inzamelen oud papier
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Zondag 31 jan.  9.30 uur: Hoogmis met Blasiuszegen (Pastoor) (orgelspel)   
 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.     
 
Dinsdag 2 febr.  9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel.   
 
Zondag 7 febr. 9.00 uur: Hoogmis. Deze Hoogmis begint om 9.00 uur! 
 
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       

   

“Ziekenbezoek” C.V. De Karklingels aangepast! 
 

Dat de carnaval dit jaar niet doorgaat is waarschijnlijk geen nieuws, maar wel dat het 

ziekenbezoek in aangepaste vorm doorgaat. 

 

Het is een goed gebruik om rond de carnavalsdagen een bezoekje te brengen aan onze 

(oud-) dorpsgenoten die om welke reden dan ook geen carnaval kunnen vieren op dat 

moment. Met andere woorden: ‘Als jij niet naar de carnaval kunt komen, dan komt de 

carnaval wel naar jou’. 

 

Ook dit jaar willen we deze mensen een hart onder de riem steken, maar in deze tijd is 

het natuurlijk minder verstandig om ook echt (fysiek) op bezoek gaan.                                                  

Toch besteden we er graag aandacht aan in de vorm van een attentie. 

 

Als je iemand kent (of bent) die zo’n attentie zou waarderen, dan ontvangen we graag een appje of belletje. 

 

Sjoerd Vollenberg: ☎ 06 - 23 46 37 53  Bart Direks: ☎ 06 - 43 05 60 81 
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En toch telkens weer zullen we je tegenkomen. 
Zeg nooit “Het is voorbij”. 

Slechts je lichaam werd ons ontnomen, 
niet wie je was en ook niet wat je zei. 

 
 
 
 

Na alle fijne jaren die we samen met hem mochten beleven, 

hebben we afscheid moeten nemen van onze lieve pap, 

schoonvader en trotse opa. 

Pap en mam zijn na een half jaar weer samen. 
 

Jan Hoex 
echtgenoot van 

Mien Hoex-Martens † 
 

Hij overleed in de leeftijd van 90 jaar. 

 

Jozefien en Dick † 

Nellie en Wim 

Hans en Anja 

Annemie 

Yvonne en André 

 

Kleinkinderen 

Achterkleinkinderen 

 

Venray, 23 januari 2021 

 

Correspondentieadres: Marjolein 16, 5803 JR Venray 

 

In verband met de opgelegde RIVM-maatregelen zal de 

afscheidsplechtigheid in besloten kring plaatsvinden. 
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MARIA LICHTMIS  
 
Het feest van dankbaarheid voor alle zorg en liefde.  
Het was een bijzonder moment in het leven van een moeder ten tijde van Jezus dat zij veertig dagen na de geboorte  

van haar eerste kind God dankte voor het leven en samen met haar man terugdacht aan de hulp die God Zijn volk  

in de allergrootste nood schonk (Exodus).  

 

2 februari, veertig dagen na kerstmis, draagt Maria en Jozef het heilige Kindje Jezus naar het heiligdom in Jeruzalem.   

Zoals elke vader en moeder zijn ze dolgelukkig dat ze mogen zorgen voor hun kind. 

Maria dankt voor haar moederschap en Jozef voor zijn pleegvaderschap.  

 

De oude priester Simeon neemt het offer van dankbaarheid ( twee jonge duiven) van Jozef en Maria graag aan en zijn 

hart jubelt van vreugde als hij Jezus in zijn armen draagt: de Messias, de lang voorspelde Verlosser van de mensheid,  

de vredevorst, Gods liefde onder de mensen, zichtbaar en voelbaar in het Kindje Jezus.  

 

Simeon is in de zevende hemel. Deze Jezus is “Licht tot verlichting 

van de heidenen en glorie voor Uw volk Israël.” 

Met het woord “heidenen” zijn hier mensen bedoeld die op zoek zijn 

naar geluk en vrede en die nu blij zijn dat ze na een lange zoektocht 

van de mensheid de ware bron van het geluk  en alle liefde hebben 

mogen ontdekken in de persoon van Jezus Christus. Hoe ontvangen 

wij het hemels geluk van Gods liefde? Door het heilig doopsel, want 

dan wordt Gods liefde uitgestort in onze harten door de Heilige 

Geest die in ons woont. 

 

Aanstaande zondag vieren wij Maria Lichtmis. De Maria 

Lichtmiskaarsen worden dan gezegend. De gezegende Maria 

Lichtmiskaarsen verbinden ons met de liefde van een jong gezin, de 

liefde van de Heilige Familie: Jezus, Maria en Jozef. 

Als zij Jezus het heiligdom binnendragen, wordt het vervult van het 

licht van God eeuwige liefde. De koorzangers zingen zo vaak over die 

eeuwige liefde: “Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de 

Deo vero: God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.” 

(credo) 

 

In de viering van elke heilige Mis brengen wij net als Jozef en Maria het offer van onze dankbaarheid voor het leven, 

voor de liefde die we mochten ontvangen van mensen en wordt het heiligdom, de kerk vervult met de liefde van Jezus 

onder de tekenen van brood en wijn: Zijn leven gegeven voor ons leven opdat wij het leven in overvloed van 

dankbaarheid en zorg voor elkaar mogen bezitten.  

 

Op het einde zal de Blasiuszegen gegeven worden. De zegen  tegen keelziekte en alle andere ziektes en wel met twee 

gekruiste kaarsen op voorspraak van de heilige bisschop en martelaar Blasius.  

 

Allen die niet aan deze heilige Mis kunnen deelnemen mogen in de genadekapel nog gratis Maria Lichtmiskaarsen 

meenemen en thuis laten branden om verhoring van een wens om gezondheid, rust, erkenning, een goede baan, een 

goeie vriend, een huis en wel op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Oostrum, Behoudenis der Kranken, en haar 

trouwe dienaar, Sint Jozef. 

 

 

 

Links staat de heilige priester Simeon, die op 
zijn armen de Zoon van God draagt. Naast hem 
staat de moeder van God, Maria en de heilige 
Jozef. Jozef draagt in zijn linkerhand een kooi 
met twee duiven, het offer van dankbaarheid. 

En toch telkens weer zullen we je tegenkomen. 
Zeg nooit “Het is voorbij”. 

Slechts je lichaam werd ons ontnomen, 
niet wie je was en ook niet wat je zei. 

 
 
 
 

Jan Hoex 
echtgenoot van 

Mien Hoex-Martens † 
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De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Windpark
Met het eindejaarsnummer van OW! is in heel Oostrum huis-aan-
huis een enquête verspreid over een mogelijk Windpark in de 
gemeente Venray. Dat heeft 19 reacties op papier opgeleverd: 5 
positief, 5 neutraal en 9 negatief. Samen met de online ingevulde 
enquêtes zijn dat er ongeveer 40. Een opvallend laag aantal: in Oirlo 
werden maar liefst 132 papieren enquêtes ingeleverd! Inzending is 
nu gesloten, alles wordt verwerkt en de resultaten, ook uitgesplitst 
per dorp, komen zo snel mogelijk beschikbaar. Meer informatie op 
www.windparkvenray.nl.

De dorpsraad neemt voorlopig geen standpunt in, we willen eerst 
weten wat het concrete plan is. Pas als zaken als plaats, hoogte, en afstand tot woningen duidelijk is, kunnen 
we analyseren wat de gevolgen voor onze inwoners zijn. Ook willen we dat iedereen ‘live’, dus niet online, 
hierover van gedachten kan wisselen.

Omgevingsvisie
Op basis van ons 
Dorpsomgevingsprogramma (DOP) heeft de 
dorpsraad een concept-bijdrage geschreven 
voor de Omgevingsvisie van Venray. Die 
geeft aan wat we belangrijk vinden: de 
samenhang tussen ruimte, water, milieu, 
natuur, landschap, verkeer en vervoer, wonen 
en werken en cultureel erfgoed. De 
omgevingsvisie is de basis voor het 
omgevingsplan, dat de verschillende 
bestemmingsplannen en afzonderlijke 
verordeningen over geluid, milieu, water en 
gezondheid gaat vervangen. Ook is er straks 
nog maar één omgevingsvergunning. Zie 
www.venray.nl/omgevingsvisie-venray voor 
meer informatie.

Horeca-actie
Afhaalzaken kunnen zich nu goed redden, maar restaurants die normaal gesproken gasten ontvangen hebben 
het zwaar. De dorpsraad wil die bedrijven in deze moeilijke tijden ondersteunen. Daarom hebben we besloten 
dat zij tegen kostprijs in het OW! kunnen adverteren, zolang ze geen gasten mogen ontvangen.

Nieuwe penningmeester: Henk Wijnen
We zijn erg blij dat Henk Wijnen de dorpsraad komt versterken. Hij is een ervaren penningmeester, en neemt 
dat stokje over van Michel Verstappen. Michel had weinig affiniteit met de cijfers, en wil zich liever met andere 
onderwerpen bezighouden. De komende weken zal Michel samen met Henk het jaaroverzicht over 2020 
opstellen en de werkzaamheden aan hem overdragen. Binnenkort zal Henk zich voorstellen in het OW!.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

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

7



 

 

Karklingels en karklingelinnekes, 
 
Graag willen we jullie uitnodigen voor de 1e digitale jaarvergadering  van C.V. de Karklingels op vrijdag 12 februari! 

We hebben deze in november uitgesteld in de hoop dat we deze rond deze tijd hadden kunnen organiseren door 

samen te komen, maar helaas gaat dat niet lukken. 

We hopen toch dat we jullie (via Microsoft Teams) in de ogen mogen kijken en hiermee de carnavalsdagen van 2021 

kunnen aftrappen. 

Je kunt je aanmelden door voor vrijdag 5 februari een mail te sturen naar bestuur@karklingels.nl of het webformulier 

op de site in te vullen. We sturen je daarna een uitnodiging en uitleg voor de jaarvergadering. 
 
Aanvang: 20.11 uur. 

 
 
Agenda: 
 
01. Opening 

02. Ingekomen stukken en mededelingen 

03. Notulen jaarvergadering 8-11-2019 

04. Jaaroverzicht 2019-2020 

05. a Financieel overzicht 2019-2020 

     b. Verslag kascommissie 

     c. Benoeming nieuw lid kascommissie 

06. Begroting 2020-2021 

07. Bestuursverkiezing 

 
Verkiezing nieuw bestuurslid; door het bestuur worden voorgedragen: 

Kees Gommans  (bestuurslid en ceremoniemeester) Mark Broeren (bestuurslid en penningmeester)              

Mogelijke kandidaten kunnen zich tot 1 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk aanmelden                   

bij Sjoerd Vollenberg, voorzitter. 

 

09. Programma 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

 

Namens het bestuur, 

 

  Sjoerd Vollenberg (voorzitter) 

 

 

p.s. Notulen jaarvergadering 8-11-2019 en jaaroverzicht 2019-2020 zijn vanaf 1-2-2021 op te vragen                             

via onze website: www.karklingels.nl. Het financieel overzicht is vanaf 1-2-2021 op te vragen bij het 

secretariaat (e-mailadres: bestuur@karklingels.nl) 

 

Hallo bewoners van Oostrum, 

Ik ben Shirley van Meijgaarden, uw wijkverpleegkundige. 

Goede doelen Week Oostrum:  
gezamenlijke collecte uitgesteld naar najaar 2021  
 
 
In 2020 hebben we de collecteweek moeten afgelasten vanwege de corona-crisis.            
We hadden aanvankelijk nog hoop op uitstel naar het najaar, maar het mocht niet zo 
zijn. En nu is het 2021 en nog steeds is het houden van een gezamenlijke collecte niet 
aanstaande. Gezien de huidige ontwikkelingen willen we geen onzekerheid laten 
bestaan over de voortgang rond de collecteweek in het voorjaar.                                                
Die gaat wederom niet door!!!  
 
De organisatie in Oostrum sluit aan bij het gezamenlijke beleid van de Goede Doelen 

Week Venray en kerkdorpen Venray. Daarin is besloten om de collecteweek te verplaatsen naar week 39,                                     
de week van 27 september 2021.  
 

   De organisatoren hebben zich laten leiden door de volgende overwegingen:  
 

1.  Er zijn nog te veel onzekerheden over de verspreiding van het virus, de vaccinatiegraad en de opgebouwde 
 immuniteit in de periode waarin de collecteweek zou plaats vinden.  
2.  Onder onze collectanten is er een substantieel deel, dat zichzelf rekent tot een risicogroep. Het is niet goed om 
 druk uit te oefenen op deze vrijwilligers door een collecte in dit voorjaar. Er zullen ook ongetwijfeld vrijwilligers 
 afhaken.                                                                                                                                                                                                 
 

Dat betekent dat de eerstvolgende Goede Doelen Week zal worden gehouden vanaf 27 september 2021.  
 

De organisatie zal daarover tijdig berichten. 
 
Oostrum, vrijdag 22 januari 2021  
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Hallo bewoners van Oostrum, 

Vanwege een nieuwe baan stop ik als wijkverpleegkundige                                                                                               

vanuit de gemeente Venray per 1 februari. 

Ik bedank alle bewoners voor het vertrouwen en de contacten.  

Mijn functie wordt overgenomen door Shirley van de Meijgaarden.                                                                        

Zij  stelt zich hieronder aan u voor. 

Blijf gezond.  Gr Anita Janssen. 

 

Ik ben Shirley van Meijgaarden, uw wijkverpleegkundige. 
 

Ik sta klaar voor alle bewoners - jong en oud - van Oostrum. U kunt bij mij terecht met 

vragen op het gebied van zorg en welzijn. Dit kunnen vragen zijn over eenzaamheid, 

vervoer of lichamelijk en geestelijke gezondheid. Maar ook over vragen over bijvoorbeeld 

opvoeden, financiën of veiligheid in en om het huis denk ik graag met u mee. 
 

Vanaf  1 februari 2021 neem ik het stokje over van Anita Janssen en zal ik aansluiten bij 

activiteiten zoals Anita dit voorheen ook deed wanneer deze weer opgestart kunnen 

worden. 
 

Wilt u een afspraak maken of gewoon kennismaken? Dat kan! Bel: 06-20764459 of mail: 

shirley.van.meijgaarden@dezorggroep.nl. Meer informatie? Kijk ook eens 

op www.wijkteamvenray.nl  

 

Graag tot ziens!  

Goede doelen Week Oostrum:  
gezamenlijke collecte uitgesteld naar najaar 2021  
 
 
In 2020 hebben we de collecteweek moeten afgelasten vanwege de corona-crisis.            
We hadden aanvankelijk nog hoop op uitstel naar het najaar, maar het mocht niet zo 
zijn. En nu is het 2021 en nog steeds is het houden van een gezamenlijke collecte niet 
aanstaande. Gezien de huidige ontwikkelingen willen we geen onzekerheid laten 
bestaan over de voortgang rond de collecteweek in het voorjaar.                                                
Die gaat wederom niet door!!!  
 
De organisatie in Oostrum sluit aan bij het gezamenlijke beleid van de Goede Doelen 

Week Venray en kerkdorpen Venray. Daarin is besloten om de collecteweek te verplaatsen naar week 39,                                     
de week van 27 september 2021.  
 

   De organisatoren hebben zich laten leiden door de volgende overwegingen:  
 

1.  Er zijn nog te veel onzekerheden over de verspreiding van het virus, de vaccinatiegraad en de opgebouwde 
 immuniteit in de periode waarin de collecteweek zou plaats vinden.  
2.  Onder onze collectanten is er een substantieel deel, dat zichzelf rekent tot een risicogroep. Het is niet goed om 
 druk uit te oefenen op deze vrijwilligers door een collecte in dit voorjaar. Er zullen ook ongetwijfeld vrijwilligers 
 afhaken.                                                                                                                                                                                                 
 

Dat betekent dat de eerstvolgende Goede Doelen Week zal worden gehouden vanaf 27 september 2021.  
 

De organisatie zal daarover tijdig berichten. 
 
Oostrum, vrijdag 22 januari 2021  
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WINTERS 

Mijn vroegste winterherinneringen gaan terug naar schaatsen op het toenmalige vloeiveld van Venray. Houten schaatsen 

waar de riempjes van kapot gingen, angst om te vallen, met een voet door het ijs (nat van stinkend rioolwater) en tintelend 

pijnlijke handen van de kou. Begrijpelijk dat ik het na enkele pogingen voor gezien hield.      

Jaren later leerde ik bij judo valbreken. Spanning en angst om te vallen verdwenen en zo leerde ik in korte tijd schaatsen. 

Fijn schaatsen was het op Servaas (het huidige Vincent van Gogh instituut). De skelterbaan werd onder water gezet, er was 

muziek en er werd warme chocomel verkocht. Hier in Oostrum hebben onze kinderen schaatsen geleerd op het onderwater 

gezette voetbalveld. De laatste keer was dat in de winter van 1985/1986.       

Van 1963 tot 1985 was er geen Elfstedentocht, dat zou toen te maken hebben met de lozing van koelwater door 

elektriciteitscentrales en industrie; het zou 4 graden harder hebben moeten vriezen om het ijs zo dik te krijgen als in 1963. 

Nu zitten we al aan 23 jaren zonder Elfstedentocht. Dit zou nu aan de klimaatverandering liggen…      

Aan digitale foto’s hangen tegenwoordig ook gegevens over camera-instellingen, datum en tijd van de opname.      

De foto van deze meiden is genomen op 4 maart 2016 om 14.43 uur.  De natte sneeuwbui trotserend fietsten ze via de 

watermolenstraat huiswaarts (kunnen bij mij een foto ophalen).  11 Februari   2017 had het weer gesneeuwd wat de mooie 

foto van de Geijsterseweg opleverde. Op het einde is de bocht met het zandpad naar de Rosmolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mooiste winterfoto van de rosmolen maakte ik op 8 December 2012. De foto van de andere kant gezien is van  23 

januari 2019.  
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WINTERS 

In de wei tegenover de rosmolen stonden de schapen model. Dat was op 11 februari 2017.        

De buurtvereniging van de Overloonseweg in Venray was heel actief lang geleden. Alle kinderen van de buurt werden met 

paard en wagen naar Geijsteren naar de omgevallen boom vervoerd. Heerlijk genieten daar in de beek en voor allemaal als 

traktatie een beker ranja  die getapt werd uit een melkbus. Deze foto is van 23 januari 2019.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdagavond  16 januari ( jl.) was er eindelijk sneeuw maar die was zondagmorgen alweer zo goed als verdwenen. Pech 

voor onze kleinzoon Joep maar we hebben de nieuwjaarsfoto van 2014 nog. Hiervoor gebruikte ik toen deze foto van 6 

februari 2012.  10 December 2017 was het ook even echt winter. De foto is van 3 uur ‘s middags en de straat was zoals te 

zien is nog behoorlijk glad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op diezelfde middag natuurlijk ook een foto van de watermolen  gemaakt. Deze winterserie sluit ik af met de A 73 en dat 
was op 25 december 2010. 
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Deze import-Oostrummer luistert naar de naam Jeroen Kuijpers, is 38 jaar oud en inmiddels al 
weer bijna 5 jaar woonachtig in Oostrum (of moet ik zeggen: ien Aostrum?). 
 

 
 
Ik heb ooit eerder enkele dagen in de gemeente Venray gewoond, maar dat was in 1982, de 
eerste dagen na mijn geboorte in het ziekenhuis :) Daarna ging ik vlug terug naar Hegelsom, waar 
ik de eerste 25 jaar van mijn leven met ontzettend veel plezier heb doorgebracht. Wat dat betreft 
ben ik wel ‘enne echte Tuutekop’ die opgegroeid is in het Hegelsomse verenigingsleven. En het 
had zomaar zo kunnen zijn dat ik daar nog steeds gewoond had, ware het niet dat ik ontdekte dat 
er natuurlijk nog veel meer moois op deze wereld is. Anderen zeggen dat ik voor ‘ut megje’ naar 
Oostrum ben verhuisd, maar ik houd me vooral vast aan de vele overeenkomsten die Hegelsom 
en Oostrum hebben: allebei kort bij de A73, allebei een eigen treinstation en…. natuurlijk allebei 
met knappere vrouwen dan koeien. 
 
Met name muziek loopt als een rode draad door mijn leven. Maar dat kan eigenlijk ook niet 
anders als je dat met de paplepel wordt ingegoten door je ouders en je peetoom. Maar ook 
sportief was ik graag actief. Na diverse jaren in de jeugd van VV Hegelsom - dat het tegenwoordig 
steeds beter doet ten opzichte van SV Oostrum - (daar moeten zelfs de beide keepers van Kessels 
mij gelijk in geven), kwam ik rond mijn 18e jaar tot de conclusie dat ik (zowel letterlijk als 
figuurlijk) niet alle ballen in de lucht kon blijven houden. Ik ben me toen echt volledig gaan 
richten op de muziek bij Muziekvereniging St. Hubertus Hegelsom, waar ik sinds mijn 7e jaar lid 
van ben. Begonnen op de blokfluit en daarna al snel doorgegroeid naar de trompet, waar ik anno 
2021 nog steeds met veel plezier op speel. Binnen onze vereniging was ik zowel muzikaal als 
bestuurlijk actief bij onze jeugdfanfare, blaaskapel de Loeketaler muzikanten, amusementsorkest 
DNF en bij het grote fanfareorkest. En zowel muziek maken als besturen doe ik daar vandaag de 
dag nog steeds. Nadat ik van 2013 tot 2020 als voorzitter de verjonging van onze vereniging en 
bestuur heb geleid, ben ik nu actief als bestuurslid en ga ik nog steeds wekelijks naar de repetitie 
in ‘d’n Haegelsum’. 
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en Oostrum hebben: allebei kort bij de A73, allebei een eigen treinstation en…. natuurlijk allebei 
met knappere vrouwen dan koeien. 
 
Met name muziek loopt als een rode draad door mijn leven. Maar dat kan eigenlijk ook niet 
anders als je dat met de paplepel wordt ingegoten door je ouders en je peetoom. Maar ook 
sportief was ik graag actief. Na diverse jaren in de jeugd van VV Hegelsom - dat het tegenwoordig 
steeds beter doet ten opzichte van SV Oostrum - (daar moeten zelfs de beide keepers van Kessels 
mij gelijk in geven), kwam ik rond mijn 18e jaar tot de conclusie dat ik (zowel letterlijk als 
figuurlijk) niet alle ballen in de lucht kon blijven houden. Ik ben me toen echt volledig gaan 
richten op de muziek bij Muziekvereniging St. Hubertus Hegelsom, waar ik sinds mijn 7e jaar lid 
van ben. Begonnen op de blokfluit en daarna al snel doorgegroeid naar de trompet, waar ik anno 
2021 nog steeds met veel plezier op speel. Binnen onze vereniging was ik zowel muzikaal als 
bestuurlijk actief bij onze jeugdfanfare, blaaskapel de Loeketaler muzikanten, amusementsorkest 
DNF en bij het grote fanfareorkest. En zowel muziek maken als besturen doe ik daar vandaag de 
dag nog steeds. Nadat ik van 2013 tot 2020 als voorzitter de verjonging van onze vereniging en 
bestuur heb geleid, ben ik nu actief als bestuurslid en ga ik nog steeds wekelijks naar de repetitie 
in ‘d’n Haegelsum’. 
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Het ‘stapje terug’ in het bestuur had overigens onder andere te maken met mijn werkzame leven. 
Met mijn bedrijfskundige achtergrond ben ik zo’n 13 jaar geleden gestart bij Mertens, toeleverancier 
voor de professionele tuinbouw, tuin en groen. Een prachtig bedrijf waarin ik vele verschillende 
afdelingen en projecten voorbij heb zien komen en waar ik sinds 2019 werkzaam ben als directeur. 
Samen met ruim 130 andere collega’s sta ik dagelijks klaar voor onze klanten door heel Nederland en 
daarbuiten. En ja… Het hoofdkantoor van Mertens ligt net buiten Hegelsom, op industrieterrein 
Hoogveld in Horst, dus ook wat dat betreft ben ik dagelijks dicht bij mijn roots. Dat geldt trouwens 
ook voor mijn wekelijkse potjes badminton en tennis, waarbij ik even lekker kan afschakelen. 
 
Maar goed… terug naar Oostrum. Waar ik de eerste 2 jaar in hartje centrum woonde op de Ooster 
Thienweg, woon ik inmiddels al weer bijna 3 jaar aan de rand van het dorp op de van 
Broekhuizenstraat. Samen met Loes Kessels, naar ik mij heb laten vertellen geen onbekende in het 
Oostrumse verenigingsleven ;) En natuurlijk ook samen met onze prachtige dochter Fien van (bijna) 2 
jaar, die met volle teugen geniet van alles om haar heen. En wij ook van haar! Ze kletst ons in ‘t 
Oostrums (en soms wat Hegelsoms) dialect regelmatig de ‘oere van de kop’.  
 
Ik denk dat ik wel kan stellen dat ik inmiddels met heel veel plezier in Oostrum woon en dat ik aardig 
‘ingeburgerd’ ben in het dorp, alhoewel ik nooit een officiële inburgeringscursus heb gevolgd :) Wat 
dat betreft was 11 februari 2018 wel een aardig alternatief hiervoor, toen ik met mijn band 
Carnavalsband.nl (één van mijn andere muzikale bezigheden) mocht optreden in d’n Oesterham. 
Gespannen om ‘voor eigen dorp’ te spelen had ik mijn collega bandleden al gewaarschuwd dat het 
wel eens speciaal kon worden. En dat bleek niet gelogen: wat een prachtige avond was het en wat 
een sfeer! Zelfs een bus vol carnavalisten uit Hegelsom reisde af naar de Karklingels en kwam in ‘een 
warm bad’ terecht.  
 
En van dat warme bad hoop ik nog vele jaren te mogen genieten met mijn gezin, familie en andere 
vrienden en bekenden. Mocht je nog brandende vragen hebben, schroom dan niet om me een keer 
aan te spreken, aan te bellen of een brief te schrijven ;) 
 
Laat ik op z’n Hagelsums afsluiten: Haije wah! 
 

 

 

Deze import-Oostrummer luistert naar de naam Jeroen Kuijpers, is 38 jaar oud en inmiddels al 
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Met name muziek loopt als een rode draad door mijn leven. Maar dat kan eigenlijk ook niet 
anders als je dat met de paplepel wordt ingegoten door je ouders en je peetoom. Maar ook 
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2021 nog steeds met veel plezier op speel. Binnen onze vereniging was ik zowel muzikaal als 
bestuurlijk actief bij onze jeugdfanfare, blaaskapel de Loeketaler muzikanten, amusementsorkest 
DNF en bij het grote fanfareorkest. En zowel muziek maken als besturen doe ik daar vandaag de 
dag nog steeds. Nadat ik van 2013 tot 2020 als voorzitter de verjonging van onze vereniging en 
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Maar goed… terug naar Oostrum. Waar ik de eerste 2 jaar in hartje centrum woonde op de Ooster 
Thienweg, woon ik inmiddels al weer bijna 3 jaar aan de rand van het dorp op de van 
Broekhuizenstraat. Samen met Loes Kessels, naar ik mij heb laten vertellen geen onbekende in het 
Oostrumse verenigingsleven ;) En natuurlijk ook samen met onze prachtige dochter Fien van (bijna) 2 
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Gespannen om ‘voor eigen dorp’ te spelen had ik mijn collega bandleden al gewaarschuwd dat het 
wel eens speciaal kon worden. En dat bleek niet gelogen: wat een prachtige avond was het en wat 
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STICHTING HISTORISCHE KRING OOSTRUM EN 

SPRALAND 

 

RooyNet groeit door    

Op 18 januari werd de 31.000 ste foto op RooyNet geplaatst. Deze afbeelding is afkomstig van het 

digitale archief van Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland. Deze foto is er een uit 1930 van 

Van de Voort’s graanhandel, later Verheggen/Jans-Verheggen,  met links Piet Bonants die in het 

bedrijf werkzaam was en zijn broer Martien die als chauffeur het vervoer verzorgde naar de klanten. 

In dit geval de boeren en pluimveehouders in Venray en omstreken.  

 

In juli van het vorige jaar kwam de 29.000ste  foto. Deze was een upload van Stichting Veulens 

Historie Herleeft. In september daarop kwam RooyNet met de 30000ste foto in het nieuws. En nu zijn 

er weer 1.000 nieuwe foto's op RooyNet geplaatst. Dat komt vooral, omdat de vrijwilligers voor 

Oostrum bezig zijn een nieuw digitaal archief aan te leggen. Binnenkort zullen zij de 1000ste foto op 

RooyNet plaatsen. Enkele dagen geleden ging Stichting Ald Oeldere hen voor. Zij passeerden met een 

foto van neomist Martien Muijsers het magische getal van 1000. Er werden ook documenten ge-

upload, waarvan er enkelen aan de webexpositie biografieën werden toegevoegd.  

RooyNet telde in 2020 maar liefst 43 procent meer bezoekers dan het jaar ervoor. Er werden in dat 

jaar 1,6 miljoen pagina's in de historische beeldbank weergegeven. Deze stijging komt doordat 

RooyNet coronaproof is en thuis of veilige afstand te bezoeken is. 

Publicatie Rooynet 
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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    

Naschrift 

De Historische Kring Oostrum en Spraland stelt het zeer op prijs indien u de in uw bezit hebbende oudere foto’s, 
documenten en/of verhalen en dergelijke over Oostrum met ons wilt delen. Wij digitaliseren uw materiaal en 
bezorgen ze weer terug bij u. U ontvangt daarbij van ons desgewenst een kopie van de gedigitaliseerde 
bestanden. Met uw medewerking kunnen we de geschiedenis van Oostrum verder vastleggen en met uw 
toestemming op onze site op Rooynet plaatsen. 

Kijk eens op onze site op Rooynet. U vindt er een schat aan informatie over personen en zaken uit het verleden 
over Oostrum. U vindt ons op www.rooynet.nl , onder de deelnemers treft u Stichting Historische Kring Oostrum 
en Spraland aan. In het menu treft u onder “Collectie informatie” onze informatie aan. 

Uiteraard houden wij ons aanbevolen voor uw suggesties, opmerkingen, aanvullingen en eventuele correcties. U 
kunt ons bij voorkeur bereiken via het mailadres historischekringoostrum@ziggo.nl , daarnaast kunt u 
desgewenst telefonisch contact opnemen met; Wim van Delft 06-28798505, Bert de Kleijn 0478-584700, Joos 
Linskens 0478-583805 of Piet Rongen 0478-586744 

Stg. Historische Kring Oostrum en Spraland 

18 januari 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         www.hoevedeboogaard.nl 
    email : restaurant@hoevedeboogaard.nl              

Tel : 0478 - 539070 

 

GGeessllootteenn  mmaaaarr  nniieett  ddiicchhtt  

Tot nader bericht kunt u voor thuis een heerlijk 4-gangen culinair diner bestellen,                              

inclusief  een duidelijke handleiding voor € 37,50 p.p. 
 

Op deze manier blijven we in deze tijd toch nog een beetje bij u. 

 

Elke week een nieuw menu en a la carte gerechten.   

Bestellen kan via onze webshop 

https://hoevedeboogaard.nl/winkel/ telefonisch en per mail.                                              

Alle informatie staat op de website, komt u er niet uit, bel gerust,                                           

dan hoort u welke mogelijkheden er zijn. 
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VERANDERING, JA EN NEEN!  
Column 
_________________________________________________________________________ 

Er wordt wel eens gezegd dat de wereld om ons heen 
verandert. En dat is ook zo! De wereld verandert, al vanaf 
het allereerste begin heel lang geleden. Zo lang er mensen 
op deze wereld wonen –  het zijn er al bijna acht miljard  –  
verandert onze wereld. En dat zal ook wel zo blijven. 
Meestal zijn we blij met veranderingen, Maar er zijn ook 
veranderingen, waar we niet blij mee zijn. Terwijl we daar 
toch evengoed mee om moeten gaan!  

Toen ik zeven jaar was, ik kan me daar nog vaag iets van herinneren, dacht ik dat de wereld 
altijd zou blijven, zoals die toen was. Ik had er geen idee van wat er buiten ons kleine, 
beschermde wereldje nog meer speelde. Wij hoorden op school wel eens vaker vertellen 
over verre landen in de missie, waar arme kinderen woonden. En dat wij die kinderen 
moesten helpen. Daarom spaarden wij flesdoppen. We maakten er een sport van wie de 
meeste flesdoppen kon sparen. Hoe dat precies werkte met die flesdoppen en hoe die arme 
kinderen daarmee geholpen konden worden, was ons niet duidelijk. Net zo min als het 
begrip verre landen ons duidelijk was. Ons wereldje was klein en bleef klein. Er gebeurde 
natuurlijk van alles, maar wij zagen het niet!  

Maar wij werden groter en daarmee werd ook onze wereld groter. We begonnen de 
veranderingen om ons heen wél te zien. De tweede helft van de vorige eeuw brak aan, de 
wereld begon te leven, te borrelen en te bruisen. Er stond van alles te gebeuren! 

Een belangrijke gebeurtenis in die tijd was de komst van de televisie in onze huiskamers. 
Daarmee werd onze wereld opnieuw groter, want we zagen het nieuws uit de hele wereld, 
ook uit die verre landen!  De vrije zaterdag kwam in de toen nog zesdaagse werkweek, en 
Boer Koekoek zorgde met zijn Boerenpartij voor groot nieuws! De Beatles zorgden voor 
nieuwe muziek. De mens ging naar de maan, een reuzenstap voor de mensheid, zoals de 
eerste mens op die maan, Neil Armstrong, het noemde! De computer kwam, de  
mogelijkheden werden onvoorstelbaar groot! Allemaal gebeurtenissen met veranderingen! 
Vervolgens gingen we, ondanks veel zorgen, toch geruisloos over naar een nieuw 
millennium, het jaar 2000 brak aan. Een van de belangrijkste gebeurtenissen in dat nieuwe 
millennium is ongetwijfeld de uitbraak van een wereldwijde pandemie, het coronavirus. Onze 
samenleving ging door een lock-down op slot. Opnieuw ingrijpende veranderingen!  

Intussen ben ik ruim tien keer zeven jaar en het is duidelijk dat onze wereld altijd zal blijven 
veranderen. Omdat een wereld zonder verandering niet kan. Want zonder verandering 
gebeurt er niets. Daarom moeten we verandering toelaten. Liefst wel een beetje gesorteerd, 
op goed en slecht, als het kan. En het blijft altijd wennen aan nieuwigheden!  

Als het over verandering gaat, dan moet ik denken aan een foto die ik ooit zag. Een foto, die 
iedereen wel zal kennen, nl. de foto van onze eigen aardbol, van uit de ruimte genomen. Ik 
zag die ‘kleine’ aardbol zomaar in de ruimte hangen. En niet eens aan een touwtje! Een 
indrukwekkend beeld, vond ik. En ik zag hoe mooi onze wereld is, maar ik zag ook de 
kwetsbaarheid van dat kleine bolletje in die oneindige ruimte, één zuchtje wind en het zou 
zomaar weg waaien! 

Er wordt ons geleerd dat we beter op onze wereld moeten passen. Omdat, met al die 
veranderingen óp die wereld, ook de wereld zelf begint te veranderen. En dat is een 
verandering die we met z’n allen toch niet willen? 

Jos Nellen  
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Wij zoeken een

Servicemonteur
Elektrotechniek Agro
die samen met ons wil bouwen aan een duurzame toekomst

Versleijen
Familie

Kijk voor alle ins en outs op www.versleijen.com

BESTURINGSTECHNIEK

Agrotechnische installaties in hoofdzakelijk 
varkenshouderij en pluimveehouderij.

Betrokken bij zowel ontwerpfase van 
projecten als ook de realisatie ervan.

Kerntaak: inbedrijfstellingen & service
incl. periodieke storingsdiensten.

Serviceteam Elektrotechniek vormt het 
centrale aanspreekpunt voor alle
besturing- en elektrotechnisch
gerelateerde zaken rondom de projecten.

ARBEIDSVOORWAARDEN

�  Bedrijfsauto

�  Laptop & telefoon van de zaak

�  Aantrekkelijk salaris boven CAO-norm

�  Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

�  Deel van een gedreven & gezellig team
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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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