
Website SKO,  8 juli 2013 

 

Nieuw project van de SKO 

Als Schrijverskring zijn we extra gemotiveerd wanneer we gevraagd worden om mee te doen 

aan een project. Zo zijn we onlangs door een werkgroep benaderd, om een bijdrage te 

leveren aan het jubileumboek over het 150-jarig bestaan van de Parochie Ospel. Hieraan kan 

overigens iedereen een bijdrage leveren. Wij zijn enthousiast aan de slag gegaan om het 

maatschappelijk leven van Ospel onder woorden te brengen.  

 

 

Website Ospel-Actueel, mei 2014 

 

Speciaal voor het 150-jarig jubileum van de Parochie Ospel is een gedichtenbundel 

uitgebracht, met de titel ‘Ospel, Dorp in Gedichten’. Bij de samenstelling van deze bundel is 

uitgegaan van een bredere betekenis van het woord ‘parochie’ en is gekozen voor een 

maatschappelijke weergave. Diverse bijzondere momenten in het Ospelse verenigings- en 

maatschappelijk leven komen aan de orde.  

 

‘Ospel, Dorp in Gedichten’ 

In de gedichten geven de gedichtenschrijvers gevoel, beleving of typische kenmerken van 

Ospel, de bewoners en het omliggende landschap weer. Het beschrevene is slechts een 

greep uit al wat Ospel was en is. Bij de samenstelling is dan ook niet gestreefd naar 

volledigheid. De gedichten zijn van de hand van de Schrijverskring Ospel en enkele anderen. 

De gedichtenbundel ‘Ospel, Dorp in Gedichten’ wordt op zaterdag 17 mei gepresenteerd, 

aansluitend aan de H.Mis van 19.00 uur. Het boekje wordt daarna huis aan huis verstrekt op 

alle woonadressen in Ospel en Ospeldijk. Bij het boekje vindt u een programmakrantje met 

daarin informatie over alle onderdelen van het jubileumprogramma op 30&31 mei en 1 juni. 

 

  



Weekblad voor Nederweert, week 20, mei 2014 
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Op zaterdag 17 mei jl. presenteerde Jo Hermans aan het einde van de H.Mis de 

gedichtenbundel ‘Ospel Dorp in Gedichten’. Het eerste exemplaar werd in ontvangst 

genomen door pastoor Koumans, gevolgd door de voorzitter van de Schrijverskring Peter 

Massee. 

 

Eerste exemplaar voor Pastoor Koumans 

Speciaal voor het 150 jarig jubileum van de parochie Ospel werd deze gedichtenbundel 

uitgebracht. Bij de samenstelling van de bundel is uitgegaan van een bredere betekenis van 

het woord ‘parochie’. Gekozen is voor een maatschappelijke weergave. Diverse bijzondere 

momenten in het Ospelse verenigings- en maatschappelijk leven komen aan de orde. 

Jo Hermans (koster, lid van de jubileumwerkgroep en coördinator van de bundel) beschreef 

in zijn presentatie het proces van totstandkoming. De werkgroep deed een beroep op de 

Schrijverskring Ospel om diverse momenten in een jaar te beschrijven middels een gedicht. 

Ook via Ospel Actueel werd een oproep geplaatst om een gedicht in te dienen. Bij de 

geselecteerde gedichten werden passende foto’s gezocht. Dit resulteerde in een boekje met 

prachtige foto’s (van Henk Roemen, Helma Veugen, Kevin Geurtjens en Jo Hermans) en 

sfeervolle gedichten in een eigentijdse vormgeving. 

 

Na dankzegging aan allen die aan deze bundel hebben meegewerkt, ontving iedere 

gedichtenschrijver en Huib van Deursen (Drukkerij Van Deursen) een exemplaar. 

 

Komende week verspreiden vrijwilligers de bundel huis aan huis in Ospel en Ospeldijk. Op 

die manier kan iedereen kennisnemen van de gedichten over, voor en door Ospel(naren). 

Bij deze bundel wordt een programmakrantje verspreid met daarin informatie over het 

jubileumprogramma op 30/31 mei en 1 juni 2014. 

Voor meer informatie: www.parochieospel.nl   

http://www.parochieospel.nl/

