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Hét blad van, voor en door Oostrum!

48e JAARGANG - WEEK 16 - 16 APRIL 2020

- Een heerlijk nieuw recept in ‘Aldewievensoep’

- Een nieuwe ‘Oh zit dat Oozo’

- Een stukje geschiedenis in ‘Âld Aostrum’

- Vera, Heidi en Ingrid in ‘Ons kent ons’

En veel meer!

OOK DE OW! ONTVANGEN?

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



 
 

 

 

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 
  18 april  09.00u. Inzamelen oud papier

S.v.p. zelf oud papier in de         

 container stapelen!!!!

Agenda

 2 mei Inzamelen oud papier

 16 mei Inzamelen oud papier

 30 mei Inzamelen oud papier

     Gezellig Zondagmiddag van 14.00 - 16.00 uur

3 mei 17 mei 7 juni 21 juni 5 juli 

   Zaterdag  18 April 09.00 - 12.00
                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ
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NB: Er zijn géén publieke vieringen meer in onze kerk tot en met  Pinksteren 
       of tot nader order, zoals u hopelijk intussen al weet!  
 

Zondag 19 april 9.30 uur: heilige mis zonder kerkgangers/zonder publiek (Pastoor)  
                 voor Hanny Steenkamer-Hoogenes.    
 
Dinsdag 21 april 9.00 uur: rozenkransgebed  en heilige mis in de Mariakapel  
                 zonder kerkgangers/zonder publiek (Pastoor)  
 
Woensdag 22 april Van 19.00-19.15 uur luiden we in Oostrum bewust onze kerkklokken 
 uit solidariteit en als teken van steun, troost, hoop en bemoediging 
 in verband met de Coronacrisis, zoals we ook al op 18 en 25 maart 
 en op 1, 8, 12 (Eerste Paasdag: van 12.00-12.15 uur) en 15 april jl.  
 onze Oostrumse kerkklokken hebben geluid. 
 (Nadere informatie bij Jos de Beer!)  

 
NB:  Zoals gebruikelijk worden de kerkklokken vóór elke kerkdienst geluid,  
        zodat de gelovigen zich thuis in gebed geestelijk kunnen verenigen 
        met de kerkdienst.  
 

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    
                   
                     
                           
                                 
                 
 
 
 
 
 
 
                               
                  

                   

GEZELLIG ZONDAGMIDDAG 
 

Als gevolg van de maatregelen rondom CORONA is de                                      
Watermolen zondag 19 April niet geopend voor een                                   

Gezellige Zondagmiddag. 
 

We houden u op de hoogte over de volgende data. 
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Palmtakken  
 

“Wij zingen Hosanna de Koning ter eer gezegend die komt in de naam van de Heer.” 
 

 

Deze ter harte gaande woorden zongen twintig enthousiaste kinderen vorig jaar in onze kerk.  

Als de corona-maatregelen er niet waren geweest hadden we  op zaterdag 4 april jl. weer zo’n 

kleurrijke optocht van  kinderen mogen meemaken in onze parochiekerk, met die mooi 

opgetuigde Palmpasenkruisen, die lekker, vers gebakken broodhaantjes, die aanlokkelijke 

kettingen met snoepjes en de  oergezonde, heerlijke, zoutzure appels aan de uiteinden van de 

kleine dwarsbalken, die met kleurrijk crêpepapier aangekleed waren en niet in de laatste 

plaats de palmtakken. 
 

Die zijn dit jaar uiteraard net als vorig jaar gezegend onder de viering van de Heilige Mis van 

Palmzondag. Ze zijn gezegend in naam van de Vader, de Schepper van alle mooie kleine of 

grote plantjes. De takjes zijn gezegend in naam van de veelgeliefde Zoon, die deemoedig en 

nederig zittend op een ezelsveulen met Palmzondag zijn veelgeliefde stad Jeruzalem 

binnenrijdt, toegezongen door de kinderen, die zich graag laten inspireren door de liefdevolle 

creativiteit van de Heilige Geest in spontane uitingen van vreugde, saamhorigheid en 

behulpzaamheid.  

 

In de kapel werden de gezegende takjes netjes na de zondagsmis op een grote tafel naast elkaar gelegd. Maar al tegen 

12.30 uur kwamen de eerste telefoontjes binnen dat de takken op waren die vliegensvlug weer werden aangevuld.  

 

De takjes hebben uiteraard allemaal ergens bij jullie thuis een plekje gekregen, vaak een devotioneel plekje, een plekje 

dat heilig is omdat je er al jouw liefdevolle herinneringen aan pap of mam, oma of opa hebt neergeld of een heilig plekje 

omdat jouw diepste wensen om geluk, gezondheid en vrede daar vanuit jouw hart worden gedacht of uitgesproken b.v. 

bij het beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van Oostrum, Behoudenis der Kranken of een kruisbeeld dat je ooit bij een 

speciale gelegenheid kreeg. Zo’n groen takje dat een hele tijd groen blijft al staat het niet in het water is het teken van 

leven en uiteraard ook het teken van hoop op leven.  

 

Veel zieken hopen in deze tijd op genezing en die hoop willen we altijd koesteren, want het leven is waardevol of je nu 

jong of oud bent, ziek of gezond, maar voor hen die we los moeten laten koesteren wij de hoop op eeuwig leven, een 

hoop die Jezus Christus ons schenkt, een hoop die elke jaar met Pasen groeit, de dag van de verrijzenis van Jezus uit het 

graf, de zichtbare bevestiging van “Goede Vrijdag” dat het goede altijd zal overwinnen.  

 

“De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia, 
Nu breekt een nieuwe lente aan, alleluia.  
 

Zo zong ik op Paasochtend voor jullie. De koorleden zongen  thuis en met open ramen was het op de eerste Paasdag in 

ons knusse kleine dorpje Oostrum, één grote jubelzang rond het feest van zege van Gods liefde in harten van mensen.  

 

Laten we toeleven naar een nieuwe lente, als de kou van de coronatijd voorbij is en de kleinkinderen weer bij oma en 

opa op bezoek mogen komen om hen hartelijkst te omhelzen, zo lang als we dat in jaren niet meer hebben gedaan. Wat 

wordt dat een omhelzing, een feest.   

 

Het kleine, gezegende takje geeft ons daartoe de hoop, omdat de pastoor vanwege de wijding van de takjes een link 

gelegd heeft van onze belevingswereld naar Jezus en vanuit Zijn liefde naar ons toe. HIJ heeft de kou van deze wereld 

weerstaan met Zijn zachtmoedig en nederig hart en Hij schenkt iedereen de warmte van Zijn liefde blik, die de kou liet 

opkomen in zijn hart, net als Petrus die na de gevangenneming van Jezus drie keer zei dat hij Jezus niet kende.  
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Daaraan doet de haan ons denken als we hem horen kraaien en ook de broodhaan op 

het Palmpasenkruis en de haan op elke kerktoren, want daar waar de warmte van de 

liefde harten verwarmt, daar is verrijzenis, daar is opstanding uit de kou van het graf.  

 

Het heilig licht van de gewijde Paaskaars, dat op het moment straalt in onze 

Mariakapel, het meest nabije symbool van het licht dat straalt van het aangezicht van 

de Heer zal ons vertrouwen in Hem bij elk kruisteken dat wij in deze Paastijd maken 

doen groeien, stilletjes, verborgen, onder de grond van onze ziel (onder--bewustzijn) 

opnieuw ontkiemend, net als de zaadjes van zo vele gewassen.  

 

In die geest wens ik U allen een zalige en troostrijke Paastijd, die we tot het feest van 

de Heilige Geest, Pinksteren volop zullen vieren in de verborgenheid van onze harten 

en met elke troost die we elkaar schenken, met elke vriendelijke blik die zeker de 

afstand van 1,5 meter kan overbruggen. 

 

Daartoe helpt ons de Heilige Geest, die Jezus de Trooster noemt. 
 
Jullie pastoor 
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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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Ondoorgrondelijke en onzekere tijden.  

Wie?, wat?, waar?, wanneer?, deze vraag hoor je steeds weer. 

Het hele land is nu ontwricht, de angst zie je op haast ieders gezicht. 

Wanneer komt het in ons omgeving, wat wordt het dan in mijn beleving. 

Heel de wereld is verrast, Corona kwam zeer ongepast. 

China, Korea, Italië en Spanje, steeds dichterbij het land van Oranje. 

Nu heeft het ook ons land bereikt, en als je dat dan goed bekijkt, 

zullen we al heel snel leren, dat deze ramp niet is te keren. 

Duizenden handen doen nu hun best, om te redden wat er rest. 

En dat doet ons heel veel verdriet, want een goede behandeling is er niet 

Wij moeten dan ook goed gaan kijken, dat er niet al te veel bezwijken. 

Ook al klinkt steeds het geroep, je zit zelf in de kwetsbare groep. 

Dat gegeven is al te waar, zelf loop ik ook naar de tachtig jaar. 

Laat het virus dat niet verstieren, dan kan ik misschien dat feestje vieren. 

Maar dat geld alleen voor mijn persoon, voor anderen is het één boze droom. 

Het is voor ieder een vast gegeven, dat je het liefst nog een tijd wilt leven. 

Blijf daarom maar beter in je huis, “geniet” desnoods maar voor de buis. 

Waar mogelijk is ook de tuin een idee, daar houd je ook wel afstand mee. 

Maar er zijn velen die moeten leren om het virus af te weren. 

Dus beste mensen besef eens beter, de waarde van die anderhalve meter. 

Met zijn allen moeten wij nu strijden om deze ziekte te vermijden. 

Help de ouderen, maar gebruik je verstand, blijf daarom zelf wat aan de kant. 

Mogelijk zal het nog maanden duren, eer dit virus is te sturen. 

Hopelijk krijgen we het in de hand, en krijgen we weer een gezond Nederland. 

Maar ook met de allerbeste wensen voor alle andere aardse mensen. 

Dat blijft voor ieder weldenkend mens toch de aller grootste wens. 
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STICHTING HISTORISCHE KRING OOSTRUM EN SPRALAND 

 
De Historische kring Oostrum en Spraland zal in haar komende artikelen in het 
Oostrums Weekblad uitleg geven over de betekenis en herkomst van de 
straatnamen in Oostrum. 
We hebben hierbij gebruik gemaakt van informatie die wij kregen van onze 
leden, terugvonden in ons eigen archief en/of vernamen van Oostrumse 
inwoners. Ook verzamelden wij gegevens uit het gemeente archief en internet.  

 
De informatie is niet uitputtend  Wij stellen het op prijs indien u op- of aanmerkingen en aanvullingen via ons e-
mailadres historischekringoostrum@ziggo.nl  aan ons toestuurt. Het is de intentie om nadat alle delen in het 
Oostrums weekblad gepubliceerd zijn, het gehele document op Rooynet te plaatsen, zodat u het altijd nog kunt 
inzien.  

 

Straatnamen in Oostrum (deel 1) 

 

Welke straatnamen hebben we in Oostrum? Hoe komt men aan de namen? Wat is de achtergrond 

en/of betekenis hiervan? 

 

Straten industrieterrein de Hulst 

De straatnaamgeving van Industrieterrein de Hulst zijn vooral gebaseerd op historische en 

archeologische gronden. 

 

Henri Dunantstraat 

Deze straat is als ontsluitingsweg voor het industrieterrein “de Hulst” aangelegd en is, naast de 

Stationsweg, tevens een verbindingsweg tussen Oostrum/NS-station en Venray-Centrum.  

Henri Dunant (1828 – 1910) richtte op 22-8-1864 in Geneve het Rode Kruis op nadat hij gechoqueerd 

was door de bloedige gevolgen van de slag bij Solferino tussen het koninkrijk Sardinië en het Franse 

leger onder keizer Napoleon III. 

 

De Hulst 

Het is een oude veldnaam die het gebied tussen Oostrum en Venray aan geeft. Het gebied werd 

globaal begrensd door de Stationsweg, Deurneseweg en A 73; momenteel industrieterrein de Hulst. 

Hulst is een enige groenblijvende struik/boom die van nature voor komt in de Benelux en komt vaak 

voor in eiken- en beuken bossen. De plant verdraagt zure grond. 

 

De Amfoor 

Bij archeologische opgravingen bij de aanleg het industrieterrein de Hulst werd o.a. een Amfoor 

(Amfora) gevonden; vermoedelijk uit de Romeinse tijd. 

 

Een Amfoor is een kruik met twee oren welke werd gebruikt als 

inhoudsmaat voor vloeistoffen, echter ook als aanduiding van 

bepaalde scheepsruimten. De inhoud van een amfoor kwam 

overeen met een kwart hectoliter, 80 Romeinse ponden en 

ongeveer 26 kilogram. 
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De Conifeer 

Het perceel ( aan de Henri Dunantstraat) dat nu in gebruik is als huisvestingsplaats voor o.a. 

arbeidsmigranten, was voorheen omgeven door hoge coniferen.  

Coniferen zijn houtachtige struiken/bomen, die vaak gebruikt worden als erfafscheiding. Bij de 

realisatie van het “bungalowpark” in 2019 is deze naam voorgedragen door de dorpsraad van 

Oostrum. De naam sluit aan bij de naam van het industrieterrein de Hulst. 

 

De Germaan 

Deze naam Germaan verwijst naar de Germaanse volksstammen die vroeger in Scandinavië leefden 

en tijdens de volksverhuizingen in de 5e eeuw afzakten naar het zuiden. Het zijn stammen als Saksen 

en Franken die een Germaanse taal spraken. De naam Germany komt er ook van.  

 

De Romein 

De Romein verwijst naar de vroegere vondsten uit de Romeinse tijd. Zoals b.v. de vondst van een 

Romeinse put. Zie verder ook de Amfoor en de Voorde. 

Deze naam verwijst naar het feit dat het zuidelijk deel van Nederland van ongeveer 50 voor Christus 

t/m de vierde eeuw na Christus behoorde tot het Romeinse rijk met steden als Maastricht, en 

Nijmegen. 

 

De Voorde 

Bij archeologische opgravingen bij de aanleg van het industrieterrein de Hulst werd een voorde 

aangetroffen onder een bestaande weg, vermoedelijk uit de Romeinse tijd. 

Een voorde is een doorwaadbare plek in een beek of een rivier. De Oostrumse beek liep vroeger door 

de landerijen en broekbosjes van de Hulst. Een broekbos is een bos waarvan de vegetatie sterk 

bepaald wordt door de hoge waterstand van het grondwater.      

 
Samenstelling: leden Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland 
Oostrum, april 2020 
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Manders Verhuur heeft volgend jaar iets te vieren. In 2021 bestaat het bedrijf maar liefst 50 jaar! Reden te meer 
om dit OOZO-lid nader te leren kennen. Bob Manders geeft ons een kijkje in het bedrijf. 
 

Het ontstaan van Manders Verhuur gaat terug naar het begin van de jaren '70. Mijn opa Toon Manders werkte 

destijds bij de Boerenbond in Leunen. In 1971 begon hij naast zijn baan met de verhuur van marktkramen op de 

weekmarkt in Venlo, en tevens op diverse braderieën. Zoon Hans – mijn vader dus – hielp jarenlang in zijn vrije 

uren mee. Omdat er steeds meer vraag kwam naar tenten in plaats van marktkramen, is Hans in 1988 begonnen 

met het construeren van 5 kleine tenten voor de verhuur. Na jarenlang op de Broekweg in Venray en in een loods 

in Venlo te hebben gehuisd, werd in 1989 de loods op De Hulst 15 gebouwd, met daarbij een bedrijfswoning. Hier 

zijn mijn ouders – Hans en Rianne – na hun trouwen gaan wonen. Vanaf toen nam de vraag naar tenten ook echt 

een loop en is met de markt in Venlo gestopt. Hans kwam in 1992 en Rianne in 1993 volledig in de zaak. 

Inmiddels heeft Manders Verhuur +/- 200 tenten, van groot tot klein. Mijn broer Nick en ikzelf hebben van kleins af 

aan meegewerkt in het bedrijf. Nick is in 2015 ook tot de VOF toegetreden en ikzelf in 2017. Helaas hebben mijn 

opa en oma – Toon en Leen Manders – dit en de groei van het bedrijf niet meer mee kunnen maken. Ze zijn beiden 

helaas te vroeg en vlak na elkaar overleden. 
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Manders Verhuur heeft volgend jaar iets te vieren. In 2021 bestaat het bedrijf maar liefst 50 jaar! Reden te meer 
om dit OOZO-lid nader te leren kennen. Bob Manders geeft ons een kijkje in het bedrijf. 

 

Hans, Nick en ik werken volledig op de werkvloer en Rianne verzorgt het kantoorwerk. We hebben op dit moment 15 

personeelsleden. Hiervan werkt er één in vaste dienst en ook hebben we één BBL-stagiair, die ook in Oostrum woont. 

De overige jongens werken op oproepbasis. 

Bijna 70% van onze klanten zijn vaste klanten. Dit zijn allemaal evenementen die gehouden worden tussen Utrecht en 

Krefeld. De overige 30% bestaat uit particulieren en bedrijven. Zij benaderen ons meestal via de site en geven hun 

wensen aan. Hierna nemen wij contact op met de aanvrager en komen we eventueel op locatie om de wensen en 

mogelijkheden te bespreken. Dit gaat dan over de tent(en), het meubilair en dergelijke. Doordat we vaste contacten 

hebben met andere verhuurders kunnen we namelijk ook de catering, toiletvoorzieningen en overige wensen realiseren: 

een totaalpakket dus! De tenten worden vervolgens altijd door ons gebouwd en afgebroken. Zo heeft de klant hier geen 

werk mee. 

We bouwen tenten voor evenementen, festivals, bedrijfsfeesten en -openingen, bruiloften, kermissen, carnaval, 

verjaardagen, doorwerktenten voor de bouw of zwembadbouwers, langdurige opslag, maar ook zien we de laatste jaren 

dat we steeds vaker voor afscheidsdiensten worden gevraagd. Een bijzonder evenement waar we al 11 jaar mogen 

bouwen is “Elfia”, dat jaarlijks gehouden wordt in Arcen en bij Kasteel Haarzuilens. Haarzuilens is een prachtige locatie 

waar we dan met het personeel ook overnachten. Helaas is wegens corona Haarzuilens dit jaar afgelast. Volgend jaar 

hopen we er weer bij te zijn. Bij veel evenementen en feesten hangt een gezellige sfeer en komen op de meest 

uiteenlopende plekken. Zo hebben we ook al regelmatig tenten gebouwd voor televisieprogramma’s. 

Het werk loopt het hele jaar door maar onze drukteperiode is van maart tot november. In de rustige maanden zijn we 

vooral bezig met onderhoud en poetsen van ons assortiment. En met het smeden van nieuwe plannen voor het komend 

seizoen! Sinds kort slaan we bijvoorbeeld ook een nieuwe professionele markt in met nieuwe ALU-hallen die aan de 

nieuwste eisen voldoen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de winterperiode werken we van maandag tot zaterdag, al wil dit niet altijd lukken vanwege de wensen van de klant. 

In de zomerperiode werken we vaak 7 dagen in de week. We proberen waar het kan nog de zondag vrij te houden. 

Gelukkig hebben we nog wel wat vrije tijd. Hans en Rianne gaan graag weekendjes weg. Ook gaan ze graag met de fiets 

erop uit en pikken onderweg de nodige terrasjes. Nick houdt ervan om met zijn vriendin Nina en vrienden op stap te 

gaan en andere leuke dingen te doen. Ook zit hij in de raad van de carnavalsvereniging. Ikzelf ben in mijn vrije tijd veel 

op het voetbalveld te vinden als trainer van JO19-1 van SVO. En ik ga graag op stap met mijn vrienden. Maar ook vinden 

we het heel leuk om met het complete gezin wat gezelligs te ondernemen, dus ook met met mijn zus Mandy en haar 

vriend Johan erbij. 

Wat de business betreft, ons toekomstplan is blijven groeien en onze goede service blijven verlenen aan de klanten. Ons 

motto is: “de klant is koning en kunnen we niet, kennen we niet.” 
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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

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  I E D E R  G E V A L  L E V E N S W I J Z E R

“Wat zijn mijn spaardoelen? Voor mezelf? En voor mijn kinderen.”

“Op eigen benen en nu?”                                          “Wat is mijn scenario bij overlijden?”

In elke fase van je leven

12



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    

13



 

Ook een mooi verhaal of een prachtige vriendschap? Stuur het op naar werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

 

  

Wanssumse krullen….  

Bijzondere vriendschappen in Oostrum. Een nieuwe rubriek en de redactie vroeg ons om daar een bijdrage aan te 

leveren. Daarom dit stukje van Heidi (van Clemens Weijs), Ingrid (van Marcel Holtackers) en Vera (van Paul Janssen). 

Wat ons verbindt? Nee……niet dat we allemaal met een AAP getrouwd zijn.  

Waar wij elkaar van kennen, inmiddels al heel lang, zijn onze roots. Bijna een halve eeuw geleden werden wij alle 3 in 

Wanssum geboren en onze ouders wonen daar (alle 6) nog steeds. We zijn niet de enigen die de liefde in Oostrum 

gevonden hebben… velen gingen ons voor, velen volgden ons.  De Wanssumse Wiend waait goed in Oostrum zou je 

kunnen zeggen.  

Onze gezamenlijke hobby vroeger was 'de gymnastiek'. Zoals in Oostrum in die tijd alle meisjes op korfbal ‘zaten’, ging 

in Wanssum iedereen bij de gym. Wij kwamen zelfs bij de selectie: de turngroep. Dat kunnen wij ons nu ook niet meer 

voorstellen. Elke woensdagavond samen trainen en op zondag wedstrijd. Salto's, kiep op de brug en een hele smalle 

evenwichtsbalk. Stik zenuwachtig maar super leuk. Met de gym liepen we ook altijd de 4-daagse in Venray: elk jaar de 

eerste prijs! Een paar maanden vooraf begon de training: links, rechts… wij meisjes uit Wanssum! Nog steeds 

verwonderen wij ons elk jaar over de chaos waarin de vierdaagse nu gelopen wordt.. dat kan echt strakker, het ziet er 

niet uit!  

Eind jaren '80, begin jaren '90 belandden we alle 3 in Oostrum. Vele avondjes soos, AMC, de eerste prinsebals in 

Oostrum….. ja zelfs het beruchte beroemde befaamde BCL-treffen hebben wij meegemaakt. Wat we in die tijd ook 

regelmatig deden, was Wanssums dansen. Het liefste in de Steeg. Hoe dat precies gaat? Er zijn jammer genoeg geen 

beelden meer van. Ook hadden we alle drie hetzelfde typische kapsel… niet voor niks 'coupe Wanssum' genoemd. Kort 

samengevat is dat getoupeerde (eventueel geblondeerde) permanent met vleugels aan de zijkant. Helaas konden we de 

foto's hiervan niet meer vinden.  

Dit stukje is overigens bewust niet in het dialect… Wanssums verschilt namelijk nogal van Aaaooostrums….  voor ons 

komen jullie namelijk gewoon 'uut Ostrum'. Ook eten wij de soep met een lèpel en jullie met een lépel. Wij vissen in de 

'viever', jullie in de 'vijver', we slapen op vakantie in de tèèènt, jullie in de tent! Verder vallen de verschillen allemaal wel 

mee en zijn wij intussen volledig ingeburgerd in Oostrum. Een fijn dorp met fijne mensen waar we alle drie goed geland 

zijn. De eerste jaren dat we in Oostrum woonden, gingen we nog trouw naar de bonte aovend in Wanssum (de zitting) 

maar dat doen we niet meer. Je kan niet alles bij houden en eerlijk is eerlijk we raakten gewend aan het niveau van de 

zitting. De enige ritjes naar Wanssum, met enige regelmaat, zijn bezoekjes aan onze ouders of de Jumbo. 

Onze vriendschap van vroeger duurt nog steeds voort. Als er iets te beleven valt in Oostrum zijn we er (meestal) alle 3 

bij. Ook hebben we samen wel wat lastige momenten gedeeld met als dieptepunt het overlijden van onze vriendin 

Daphne in 2000. We waren een hecht clubje: 3 uit Wanssum, 1 uit Oostrum… de laatste kijkt nog steeds van boven mee. 

Dit stukje schreven we op 22 januari….. het volgende dieptepunt diende zich 2 dagen later aan: want ook van Jan-Willem 

moesten we al veel te vroeg afscheid nemen. Op zulke pijnlijke momenten ervaar je extra hoe waardevol goede 

vriendschappen zijn. 
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Wat wij heel fijn vinden is dat onze kinderen het ook heel goed met elkaar kunnen vinden. Als 

vanzelfsprekend gaat dat.. ze kennen elkaar natuurlijk vanaf dag 1, want met de kraamvisites stonden 

we vooraan bij elkaar. Ook feestjes vieren we graag met elkaar en steevast vieren we elkaars 

verjaardagen met een gezamenlijk uitje. We houden het hier, in Oostrum, nog wel ff vol… we hebben 

geen verhuisplannen meer terug naar Wanssum. Hopelijk genieten we met ons 3-en en alle andere 

Aostrumse mensen nog heel erg lang van veel gezelligheid in Oostrum! 

Een warme groet ‘van Wanssum’ 

Heidi, Ingrid en Vera 

 

• Elk jaar maken we met carnaval een ‘Wanssumse’ foto, waarvan we de meest recente met 

jullie delen. De andere foto is gemaakt tijdens ons laatste ‘verjaardagsuitje’. 

 

  

OOSTRUMSE SCHRIJFWEDSTRIJD THEMA HOOP 

Klim in de pen en doe mee met de Oostrumse schrijfwedstrijd! Schrijf een verhaal of gedicht van 

maximaal twee A4-tjes over het thema “hoop”. U bent geheel vrij in de verdere invulling. De 

inzendingen worden natuurlijk gepubliceerd in OW! Ook kiezen we uiteindelijk een winnaar. Hem of 

haar staat een leuke attentie te wachten. Stuur uw inzending uiterlijk 7 mei aanstaande naar 

werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl. 

We zijn razend benieuwd naar de inzendingen! 
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Zomerse hutselpot van Arnold Kuenen 
 

Boodschappen (4 – 6 personen)  

2 grote kipfilets 

kipkruiden 

1 kg Parijse aardappeltjes of krieltjes 

Halve bloemkool 

1 blikje mais 

1 pond dikke wortelen 

1 pond sperzieboontjes 

2 schijven spek 

 

 

Bereidingswijze 

Kipfilet (in blokjes) met kipkruiden braden 

Wortelen in schijfjes snijden  

Boontjes en bloemkool in roosjes snijden 

Alles apart koken 

Spek in dobbelsteentjes uitbakken 

Aardappeltjes (krieltjes) in frietpan bakken 

Alles incl. mais mengen en in een ovenschaal doen 

Oven voorverwarmen op 220 graden 

Half uur in de oven bakken 

De schaal in de oven met aluminiumfolie afdekken 

 

 

Eet smakelijk! 
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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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