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Hét blad van, voor en door Oostrum!
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- Import/Export met Barry Cornelissen

- Kent u deze nog?

- Door de lens van Joep

- Een nieuwe inzending voor de wedstrijd HOOP!

En veel meer!

OOK DE OW! ONTVANGEN?
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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  30 Mei 09.00 - 12.00
                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

    Het Concert van 14 november         

 gaat niet door (is uitgesteld)

30 mei 09.00u. Inzamelen oud papier

S.v.p. zelf oud papier in de 

container stapelen!!!!

Agenda

13 juni Inzamelen oud papier
27 juni Inzamelen oud papier
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Vanaf nu zijn er weer publieke vieringen in onze kerk toegestaan 
met inachtneming van de coronamaatregelen van het RIVM en Bisdom.   
 

 
Zondag 31 mei Eerste Pinksterdag: 9.30 uur: Pinksterhoogmis met kerkgangers 

 met inachtneming van de 1,5 meter afstand enz.!    
 Die afstand geldt niet voor huisgenoten!  (Pastoor) (orgelspel) 
  
 “Meimaand is Mariamaand”, ter ere van Maria, Behoudenis der Kranken, 
 voor gezondheid, geluk en welzijn van onze parochie Oostrum,     
 voor goede inspiratie en wijsheid voor de leiders van de kerk en wereld, 
 voor de eindexamenkandidaten, hun ouders en docenten, 
 voor meer vrijheid, vriendschap, eenheid en vrede in de wereld,  
 voor alle zieken thuis, in de verpleeghuizen en ziekenhuizen,  

voor alle overledenen vanwege het Coronavirus én voor hun nabestaanden,   
 

 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  
 
Maandag 1 juni  Tweede Pinksterdag: 11.00 uur: heilige mis met kerkgangers 

 met inachtneming van de 1,5 meter afstand enz.! (Pastoor) (orgelspel) 
 voor wijsheid, goed inzicht, vriendschap en vrede,  
 voor bemoediging en positieve inspiratie voor alle ondernemers, 
 voor de gehandicapten, zieken en mantelzorgers, 
 voor alle overledenen van Oostrum. 
 
Dinsdag 2 juni  9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel  

                   met kerkgangers (Pastoor)       
 voor alle zieken thuis, in de verpleeghuizen en ziekenhuizen.    
 
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    
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ONZE HEMELSE MOEDER IN DE BLOEMETJES GEZET 
 
Voor de jaarlijkse Mariaviering wordt het wonderdadige (miraculeuze) 

beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van Oostrum elk jaar opnieuw met veel 

creativiteit in de bloemetjes gezet. Dit jaar met de mooie petunia’s:  

De witte (kleur van de verrijzenis) als teken van onze blijde en liefdevolle 

dankbaarheid voor Maria, de paarse (kleur van de vastentijd) bloemen 

als teken van de moeilijkheden en tegenslagen, waarbij de moeder van 

God ons heeft bijgestaan:                                                                               

 

“Als de golven stijgen, hoger, hoger dreigen,                                      

 schijn dan veilig voor ons uit … .” 

 

Wij betrekken Maria intuïtief bij ons levensverhaal, we voelen haar 

openheid en betrokkenheid bij ons persoonlijk leven:                              

“Hier wil ik gaan rusten.” Woorden die Maria tot de landbouwer 

sprak toen hij bij het wieden van de vlasakker het heilig beeldje vond. 

‘Rust’ is voor onze gestreste tijd heel belangrijk. Bij iemand zijn verhaal 

kwijt kunnen betekent heel veel. Vijftig jaar nadat het beeldje werd 

gevonden en men een kleine kapel had gebouwd werd de Mariakapel al 

door een vrome geleerde uit Luik (rond 1400) vermeld.  

 

Zo ver reikte toen al de roem van het kleine, wonderbare beeldje van Maria van Oostrum, dat zo veel rust uitstraalt.  

Afgelopen zondag werd de heilige Mis opgedragen uit dankbaarheid voor alle liefde de we sinds de laatste 

Mariaviering vorig jaar hebben mogen ontvangen. Velen die naar de Mariakapel komen zijn mij niet onbekend, maar 

allen laten na een bezoek een teken van dankbaarheid achter: een brandende kaars. Die vlam verbindt ons met 

elkaar, de vlam van dankbaarheid en verbondenheid met Maria. Planten en bloemen in de kapel geven eveneens blijk 

van onze dank.  

 

Daarom zongen wij het meilied: “Gekomen is Uw lieve mei, Maria, en op het veld de bloemensprei Maria, bloemen 

die wij plukken gaan nu ze rijk de bloeien staan. Ave, ave Maria, voor U, de Vrouwe van de mei, Maria.” 

 

Aansluitend aan de heilige Mis werd het Allerheiligste Sacrament van het altaar rond de kerk gedragen en gaf uw 

pastoor de eucharistische zegen naar de vier windstreken: noorden en zuiden, oosten en westen: Daarmee wordt 

onze band met alle mensen op aarde zichtbaar en onze wens dat de mensheid tot eenheid en saamhorigheid moge 

komen, zoals God het bij Zijn schepping van de mens ook heeft bedoeld en zoals Zijn Zoon het weer in gang zette HIJ 

zei dat wij broeders en zusters van elkaar zijn en elkaar vergeven en helpen als iemand in nood is.  

 

Naast al de verschrikkingen die corona bracht is het samenwerken van alle volkeren, een nieuwe wereldwijde 

vriendschap in het samen bestrijden van deze kwaal een kostbare vrucht:  elkaar helpen met mankracht, met spullen 

zoals mondkapjes, met ideeën, en vooral de liefde die ons met elkaar verbindt. Uiteraard liep ook het één en ander 

mis, maar daarvoor zijn we mensen, maar de goede bedoeling telt, al kunnen wij de doelstellingen door tegenvallers 

en karakteriele tekortkomingen niet altijd bereiken.  

 

De eucharistische zegen met het Allerheiligste in de vier windstreken is ook bedoeld als een zegen voor de natuur,  

die dezer dagen dorstte naar water en een symbolische verwijzing naar het naderende Pinksterfeest,                            

het feest van de Heilige Geest, de derde persoon van de goddelijke Drie-eenheid.  

 

Het is de Heilige Geest die de “Bezieling” is van alle levende wezens. Wij verlangen er vurig naar om weer eens het 

inspirerende credo van het koor te horen over de leven gevende, goddelijke creativiteit van de Heilige Geest:            

“Dominum et vivificantem,” wat vertaald betekent: De Heilige Geest,  “die Heer is en het leven geeft.” 
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PINKSTEREN                         

FEEST VAN DE OPEN DEUREN 

Perfecter had het niet gepland kunnen worden door onze bisschoppen en 

de Nederlandse regering, dat met Pinksteren de kerkdeuren weer 

wagenwijd open mogen staan voor de gelovigen.                                            

Pinksteren is bij uitstek het feest van de open deuren.

De moeder van God, Maria, de apostelen en andere gelovigen waren 

sinds de avond van Hemelvaartsdag teruggegaan naar de bovenzaal in 

Jeruzalem, de plaats waar Jezus het laatste heilig avondmaal had gevierd. 

Negen volle dagen (een noveen/noveenkaars) bidden zij om de komst 

van de Heilige Geest die Jezus beloofd had.

Op de tiende dag komt dan de Heilige Geest met de prachtige tekenen van de natuur: de wind en de vuurvlammetjes. 

De wind die de blaadjes van de bomen laat ruisen, prachtig om te zien en te horen, een bries, een frisse koele wind in 

ons gezicht tijdens een warme dag: we genieten ervan.                                                                                                               

Wij kunnen de Heilige Geest wel niet zien, maar door het  symbool van de wind wordt HIJ ervaarbaar.                            

In Romaanse en Semitische talen betekent het woord geest ook altijd wind en adem. 

Die betekenisvelden liggen heel dicht bij elkaar, omdat ze met hetzelfde woord beschreven worden. 

Door de wind worden de zaadjes van zo vele planten verspreid en dat is ook de betekenis van Pinksteren:                  

verspreiden, zaaien, erop uit gaan, heel veel bemoedigende woorden verspreiden, verspreiden van dankbaarheid,      

van behulpzaamheid. Overal “vliegen” onze goede woorden en daden naartoe, bewogen door de wind van de liefde   

van de Heilige Geest. 

Tenslotte zou ik U willen vragen om samen met mij te vragen dat de Heilige Geest ons blijft bezielen met het vuur van 

Zijn eeuwige vlam van liefde en vriendschap. Van vrienden zegt men dat men ze in de nood leert kennen. In dat 

opzicht is de Heilige Geest echt een “vriend” voor al onze zorgen en noden: 

“Kom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde. Zend Uw Geest uit 

en alles zal worden herschapen en Gij zult het aanschijn der aarde hernieuwen.”

Tenslotte wil ik afronden met een dank aan de Heilige Geest voor het geschenk van het heilig vormsel, waardoor wij 

deel hebben gekregen aan de Zijn goddelijke levensgeest. De moeder van God, Maria heeft als geen ander de 

goddelijke geest van liefde, hoop, vriendschap, vergeving en verbondenheid  ruimte gegeven in haar denken. 

Daarom noemen wij haar ook de Bruid van de Heilige Geest.

Gods Zegen, op voorspraak van de Bruid van de Heilige Geest, 

Ik wens U alle goeds voor de komende Pinksterdagen,                   

vooral de zieken en eenzamen heel veel troost en bemoediging, 

Jullie pastoor
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info@vande-mortel.nl

www.vande-mortel.nl

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

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

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

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

In ieder geval hypotheekadvies
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Gouden bruiloft Mart en Miep Kusters 
  

Vijftig jaar geleden op 29 mei 1970 trouwde Mart Kusters 

met zijn Miep. Maar hun gouden bruiloftsfeest écht 

vieren, zit er helaas nu niet in.                                                      

Het echtpaar en de familie zullen deze dag echter niet 

zomaar voorbij laten gaan.  

  

Mart, een geboren en getogen Venraynaar, ontmoette 

Miep in de jaren zestig in een danszaal in Horst, waar 

Miep destijds woonde. De twee kregen verkering en Mart 

ging na het vervullen van zijn dienstplicht bij de 

Luchtmacht aan de slag bij Rank Xerox waar Miep ook 

enige tijd werkte. Na het trouwen woonden ze kort in 

een huisje in Overloon en daarna vertrokken ze naar de 

Veltumse Kleffen waar zoon Wilbert is geboren.  

Na een aantal jaren verruilden ze Venray voor Meerlo 

waar dochter Anke geboren is. Ze hebben het hier enkele 

jaren prima naar hun zin gehad, maar in 1980 vond Mart 

een nieuwe baan en wilden ze graag dichterbij een 

treinstation wonen. Het werd een huis aan de 

Randenrade in Oostrum, waar ze nu nog steeds wonen.  

  

 

Naast hun werk waren Mart en Miep erg actief. In Oostrum werden meteen in 

de beginjaren diverse (vrijwilligers)activiteiten opgepakt. Tennissen, ouderraad 

van de Mariaschool, ADOR en het gemengd kerkkoor. Ze hebben het altijd erg 

naar hun zin gehad in Oostrum en vervelen zich op hun ‘oude dag’ geen 

moment. Zo zingt Mart nog steeds in het gemengd kerkkoor van Oostrum en 

zet hij zich in voor IVN. En Miep is als vrijwilligster nog steeds actief bij het 

dansen voor ouderen. Samen fietsen ze veel en worden er heel wat kilometers 

afgelegd door het Limburgse en Brabantse land. Daarnaast proberen ze actief 

te blijven met aquagym, tai chi, wandelen, qi gong en tuinieren. 

 

 

Mart en Miep hadden een vakantie met de familie gepland en een feestje voor 

familie en vrienden om deze mijlpaal te vieren. Door de Corona-omstandigheden 

wordt het komende vrijdag 29 mei nu in huiselijke kring gevierd, want het zou 

zonde zijn deze speciale dag zomaar voorbij te laten gaan. 

 

 

 

Namens het Oostrums Weekblad, gefeliciteerd!  
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Varen op hoop 
 

We varen met z’n allen 

Op een woeste zee 

Het dondert hier, het bliksemt daar 

Te midden van zwaar weer 

Enerzijds in hetzelfde schuitje 

Toch is geen schuitje identiek 

Waar de een dobbert, peddelt de ander 

Is de een gezond en de ander ziek 

 

Het ene schuitje is krap en druk 

Het ander te ruim, voelt zich alleen 

Het een vol vrees en vol verdriet 

Het ander rustig en sereen 

 

Waar bij de een de uren vliegen 

Ze harder werkt dan ooit gedaan 

Voelt een ander zich nu doelloos 

En lijkt tijd stil te staan 

 

Soms botsen onze schuitjes 

Zijn we te hard aan het strijden 

Hebben we andere ideeën  

Over hoe geen schipbreuk te lijden  

 

Het ene schuitje navigeert  

Het ander gaat op z’n beloop 

Maar hoezeer we ook verschillen 

We varen allemaal op hoop 

 

We hopen op meer zekerheid 

Niet wetend waar ons schuitje strand 

We hopen op dicht bij elkaar 

Meer dan figuurlijk hand in hand 

 

We hopen op elkaar weer zien 

Op dichtbij samen zijn 

We hopen op kussen en op knuffels 

Op verzachting van de pijn 

 

We hopen op rust van een andere orde 

Op oude vertrouwde sleur 

We hopen op werkdagen en vakanties 

Op vrienden en familie aan de deur 

We hopen dat ons leed bespaard blijft 

Voor iedereen die we kennen 

We hopen niet aan anderhalve meter 

Afstand te hoeven wennen 

 

We hopen op gemoedsrust  

En op een nieuw vertrouwen 

We hopen op middelen en op hulp 

Ons schuitje terug op te bouwen 

 

We hopen op een warme nazomer 

Op samen op het terras 

We hopen op bijna eigenlijk alles 

Dat ooit zo vanzelfsprekend was 

 

We hopen ook op nieuwe dingen 

Samen te ontdekken met elkaar 

Want wanneer niets meer zeker is 

Is alles mogelijk en voorstelbaar 

 

Dus laten we samen varen 

En samen blijven hopen 

Zodra de zee weer kalm wordt 

Gaat de wereld weer open 

 

Tot die tijd, blijf in je schuitje 

Verlies elkaar niet uit het oog 

Stuur bij met helpende handen 

Maar houd je voeten droog 

 

Wees lief voor jezelf 

Wees voor de ander zacht 

Wees mild en blijf hopen 

In hoop schuilt onze kracht 

 

 

Ingezonden door: Sanne Claessens 
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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    

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 de bebouwde kom (deel 4) 

 

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

en/of betekenis hiervan? 

 

Asselberghsstraat 

E.P.M. Asselberghs was de eerste pastoor van de parochie Oostrum. 

Voordat Oostrum een R.K. parochie werd was het een rectoraat. 

Asselberghs was van 1928 tot 1938 rector en van 1938 tot 1959 als 

pastoor verbonden aan Oostrum. Tijdens Wereldoorlog II heeft 

pastoor Asselberghs op gevaar voor eigen leven Joodse onderduikers 

in de pastorie opgevangen. 

 

 

 

Binnenhof 

Dit verwijst naar het klooster Bethlehem dat in Oostrum stond, ongeveer ter plekke van de 

Vlasakker. Het klooster Bethlehem heeft bestaan van 1450 tot 1802. Veel kloosters hadden en 

ommuurde hof, een tuin. Veelal werd een ommuurde tuin gebruikt door religieuzen om al lopend te 

lezen uit een brevier. Een brevier is een boek dat gebeden bevat die een geestelijke van de 

katholieke kerk dagelijks moest bidden. Het zogenaamde brevieren.  

 

Buitenhof 

In tegenstelling tot het binnenhof, dat binnen de kloostermuren lag, was een buitenhof een tuin die 

buiten de muren van het klooster lag. De kloosterlingen teelden hier veelal hun groenten en hielden 

er de veestapel. Rondom klooster Bethlehem lagen deze landerijen/tuinen. 

 

Dorpsplein 

Meestal de naam van een centraal gelegen plein in het dorp, vroeger ook wel de brink genoemd. De 

naam voor het plein in het centrum van Oostrum is echter nog vrij recent gekozen. De naam is tot 

stand gekomen na de realisatie van het appartementencomplex ”den Erck” in 1999. In plaats van de 

adressering Mgr. Hanssenstraat voor dit complex te kiezen, is de naam Dorpsplein hieraan 

verbonden.  

 

Eijckenhof 

Straatnaam verwijzend naar de Eijckenhof bij het vroegere kasteel Spraeland. 

 

Geeststraat 

Perceelnaam van vroeger. Het duidt op een gebiedje in de vroegere heerlijkheid Spraeland behorend 

tot de heerlijkheid Geijsteren; vroeger ook wel Geesteren genoemd. 

 

 

 11



Gildestraat 

Oostrum beschikte vroeger over een gilde. Het Onze Lieve vrouwen Gilde van Oostrum. Het gilde is 

opgericht in het begin van de 16e eeuw; in elk geval komt het voor in stukken voor uit 1535. Het gilde 

is opgeheven rond 1910.  

 

Goetzenhof 

Goetzenhoven verwijst naar boerderij van Goetzen. Een boerderijnaam uit de 18e eeuw die hier 

gelegen was. 

 

Ghünenbeek 

Vroegere benaming van de beek die nu Oostrumse beek heet en haar loop heeft vanuit de Peel tot in 

de Maas. 

 

Hatendonkstraat 

Oude veldnaam en gebiedsaanduiding. Het zou kunnen verwijzen naar het vroegere kasteel 

Hatendonk dat in Sambeek heeft gestaan. 

 

Herenpasweg 

Weg waarover handelslieden hun goederen vervoerden vermoedelijk richting de Heren van 

Geijsteren. 

 

Het Gevlecht 

Perceelnaam uit vroegere tijden. 

 

Hoefslag 

Verwijst naar een zandweg gevormd door karresporen en paardenhoeven.  

 

De Horik 

De perceelnaam Horik (horig) verwijst mogelijk naar een maatschappelijke toestand in de 

middeleeuwen; “de horigheid”. Horigen waren boeren die aan hun land verbonden waren, zonder dit 

te bezitten, en met bepaalde verplichtingen aan de landbezitter. Het is bekend dat de heerlijkheid 

Oostrum/Spraeland toebehoorde aan de Heer van Geijsteren die als zodanig grondbezitter was. 

 

Jofferspas 

Verwijst naar joffers, in de moderne tijd juffers genoemd. Juffers zijn verbonden aan een klooster; 

hier bedoeld de nonnen van het klooster Bethlehem. 

 
 

Kloosterstraat 

Vernoemd naar het voormalige klooster Bethlehem in Oostrum (1450 tot 1802) dat gesitueerd was 

bij de Vlasakker/Asselberghstraat/Kloosterstraat. 
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Looierijweg 

 

 
 

Doodlopende weg rechts van villa Josephine. Voorheen heette deze weg Oude Oostrumseweg en liep 

over het huidige industrieterrein richting Venray en kwam uit bij het huidige Servaashof (voorheen 

St. Servatiusgesticht).  

Links naast villa Josephine lag een looierij en leerfabriek, in 1911 gesticht door Anton Poels uit 

Venray. Deze fabriek is later overgegaan in Duitse handen. De looierij/leerfabriek is in 1929 

afgebrand. Hierbij gaat het gerucht dat spoedig in een nacht na de brand de nog bruikbare 

materialen en machines ijlings vervoerd zijn naar Oostrenrijk. Op de plek van de looierrij/leerfabriek 

staan nu de huizen vanaf villa Josephine tot aan de Henri Dunantstraat. 

 

Meijerlaan 

Verwijst naar Rector Meijer. Hij was rector van het rectoraat Oostrum van 1908 tot 1915. Tijdens zijn 

rectoraat werd 1909 het kruiswegpark “Transcedron” gesticht. 

 

Mgr. Hanssenstraat                                                                                                                                                                                  

Vernoemd naar de bisschop Mgr. Antoon Hanssen. Deze bisschop is 

in1906 geboren in Oostrum (Stationsweg) en 1958 overleden te 

Nijmegen. Na zijn benoeming tot bisschop in 1958 is hij slechts enkele 

maanden bisschop geweest alvorens hij in dat jaar kwam te overlijden. 

Hij was hulpbisschop stimulatoren van het bisschoppelijk vanaf 1947. Hij 

was een van de grote mandement van 1954. Hierin stond dat het 

katholieken verboden was om lid te zijn van het Nederlands Vakverbond 

(NVV) en naar de VARA te luisteren. Tevens werd afgeraden op de PVDA 

te stemmen. 

 

Ooster Thienweg 

T(h)ienden zijn een vorm van belasting die betaald moest worden aan de landheren, die eigenaar 

waren van de grond. Het kan gaan om belasting voor het gebruik van grond of het recht van overpad. 

 

Randenrade  

De eerste schout van de Heerlijkheid Oostrum en Spraeland was Dhr. Randenraedt. Een schout was 

in vroeger tijd een ambtenaar die belast was met bestuurlijke en gerechtelijk taken en handhaving 

van de openbare orde. 

 

Stationsweg 

Verbindingsweg van Oostrum NS-station naar Venray. Vroeger heette het stuk weg vanaf de Mgr. 

Hanssenstraat tot aan het NS-station Stationsstraat. 

 

Valkenkampstraat 

In de tijd van de Heerlijkheid Oostrum en Spraeland hielden de edelen zich o.a. bezig met de 

valkenjacht, het jagen met valken was een vermaak voor de kasteelheren. Deze straat laat ons 

denken aan de tijd dat de valkeniers van de heerlijkheid hiernaar actief waren. 
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Vlasakker

Verwijst naar de legende van de vondst van het beeldje van Maria door een boer die op deze akker 

vlas verbouwde.

Van Broekhuizenstraat

Jan van Broekhuizen was heer van Geijsteren, Oostrum en Spraeland. Hij is 

geboren in 1429 en in 1450 in de Sinaï woestijn overleden op pelgrimstocht 

naar het Heilig Land. Voordat hij op pelgrimstocht gaat, maakt hij een

testament voor het geval hij zou overlijden. Hierin bepaalt hij dat er in 

Oostrum een klooster gesticht moet worden, indien hij niet levend van zijn 

pelgrimage terugkeert. Hij sterft en zijn testament wordt uitgevoerd. Er 

komt een klooster in Oostrum. Dit wordt dus het klooster Bethlehem, dat 

tot 1802 blijft bestaan.

Watermolenstraat

Verwijzend naar Campsmolen. Deze molen werd na de bedrijfsbeëindiging jeugdhonk voor de 

Oostrumse jeugd, daarna heeft de Rabobank er tijdelijke huisvesting gehad in verband met een 

verbouwing en momenteel(2020) is het een dependance van Gemeenschapshuis “den Oesterham”.

Wester Thienweg 

T(h)ienden zijn een vorm van belasting die betaald moest worden aan de landheren, die eigenaar 

waren van de grond. Het kan gaan om belasting voor het gebruik van de grond of het recht van 

overpad. Te denken valt hierbij aan betaling aan de Heer van Geijsteren. (zie ook Ooster Thienweg)

Witte Vrouwenstraat

Vernoemd naar de nonnen van het klooster Bethlehem die gekleed waren in een wit 

habijt(kloosterkleding). (zie ook Jofferspas)

Dit is het laatste deel van de artikelenreeks over straatnamen in Oostrum en hun achtergrond. Wij 

houden ons aanbevolen voor aan- en opmerkingen en/of toevoegingen, zodat het document 

mogelijk nog completer wordt. U kunt deze mailen naar historischekringoostrum@ziggo.nl   Zoals 

al eerder gemeld, zullen we het gehele document op Rooynet plaatsen zodat u het daar 

desgewenst kunt inzien. 

Samenstelling: leden Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland
Oostrum, april 2020

 

Aangepaste openingstijden: 
 
Ivm de corona maatregelen zullen wij per maand onze openingstijden                                         
bekijken en zo nodig bijstellen.  
 

Dit houdt in dat we per 1 juni de volgende tijden geopend zijn: 
 

Maandag, Dinsdag, Woensdag & Donderdag  van 16.00-20.30 uur 
 

Vrijdag van 12.00-20.30 uur   
 

Zaterdag en Zondag van 16.00-20.30 uur 
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Deze week is het woord aan de van oorsprong Oostrumse Barry Cornelissen. We zijn benieuwd waar hij 

beland is. 

“Waar zullen we eens beginnen? Allereerst om te zeggen dat ik het geweldig mooi vind om als een van 

de “buitenlanders” een stukje te mogen schrijven voor óns nieuwe weekblad. Wat fijn dat men mij nog 

steeds weet te vinden. Maar wie ben ik dan eigenlijk? 

Mijn naam is Barry Cornelissen, een echte Oostrumse jongen van maar liefst 45 jaar. Ik ben getrouwd 

met Yvette en we hebben twee prachtige dochters van 5 en 8. Ik heb bijna 36 jaar in Oostrum gewoond, 

waar ik heel veel leuke herinneringen aan heb. 

 

Ik heb een geweldige jeugd gehad op de Van Broekhuizenstraat. Daar deed ik samen met de andere jeugd uit 

de buurt niks anders dan voetballen bij het spoor. In de weekenden zat ik samen met mijn vrienden in de soos 

en later in het AMC. Dit is een vriendengroep die ik nog steeds heb. En ook al zien we elkaar niet heel vaak, de 

band blijft hecht. 

Dat is ook echt het gevoel dat ik krijg bij Oostrum: de saamhorigheid, het bijna altijd voor elkaar klaar staan en 

lief en leed met elkaar delen. Je kunt wel zeggen: Oostrum zit in mijn hart! Toch is dat niet helemaal waar..... 

het staat er namelijk links van. Hoe bedoel ik dat? Ik heb “Oostrum” op mijn lichaam laten tatoeëren! 

Ik heb altijd geroepen “ik ga niet weg” maar toen ineens was het toch zover. Ik leerde mijn vrouw kennen en 

kreeg ook een baan aangeboden in Panningen, dus heb ik de keuze toch maar gemaakt. Ik moet eerlijk zeggen 

dat ik nu alweer 9 jaar in Helden woon en me hier aardig heb ingeburgerd. Ik geef op maandagavond fitnessles 

aan 32 oudere dames  en heb ook in het bestuur van de buurtvereniging gezeten. Mede hierdoor, en het feit 

dat je andere ouders leert kennen van school, wordt ook hier je sociale kring steeds groter. Maar als ik denk 

aan de mooiste herinneringen, dan liggen die toch echt in Oostrum, bij mijn kennissen, vrienden en familie. 

 

Een paar maanden geleden kreeg ik een uitnodiging van Ralf Kessels. Hij vroeg of ik op zijn afscheidswedstrijd 

wilde vlaggen. Het was als vanouds! Het pakte meteen en wat een gezellige tijd was het. Leeftijdsverschil merk 

je niet, iedereen zit bij elkaar aan het buffet. Héérlijk! Als ik een avond zin heb om naar het AMC te gaan, zit er 

altijd wel iemand die je kent. Misschien iemand uit Oostrum, England, Venray of Finland … gezellig is het dan, 

dát weet ik bij voorbaat al. 
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Libel                                                                                   
(Niet libelle want dat is een damesblad) 

Zestig jaar lang had ik nauwelijks aandacht voor de libel. Soms zag ik er een, die vloog voorbij en dat was het dan. Met mijn 
digitale start in de fotografie kwam  daar verandering in. Macro had mijn belangstelling dus op ZOOM.nl  zocht ik mensen 
op die hierin gevorderd waren. Die plaatsten prachtige foto’s van libellen. Door hun opbouwende kritiek en adviezen op de 
foto’s van mij  leerde ik ook zulke foto’s maken. Mijn grootste waardering kreeg ik toen de redactie van het tijdschrift 
Zoom.nl míjn foto (1) gebruikte als cover voor het nummer van Juni 2015.                                                                                                                                  

Er zijn in Europa ongeveer 150 soorten libellen bekend. Ze worden onderverdeeld in twee groepen; de waterjuffers en de 
“echte” libellen. De weidebeekjuffer is wel het meest opvallend in de juffer categorie. Mannetje helderblauw (2) en wijfje 
groenachtig. De bosbeekjuffer is iets kleiner en zijn naam geeft aan waar hij te vinden is. In de beek bij de omgevallen boom 
zag ik juffers druk in de weer. Zwembroek aan, camera op statief en het water ingegaan om dat tafereel vast te leggen(3). 
Twee stel watersnuffels lijken al parend de glijbaan op te willen. De bosbeekjuffer schijnt hier een stokje voor te willen 
steken. 

De libel legt na paring eitjes op of in het water.  Uit die eitjes komen de larven ook wel nymfen worden genoemd. Het zijn 
kleine monstertjes die, afhankelijk van de soort,  een tot wel vijf jaren de waterwereld onveilig maken. Wanneer de tijd is 
gekomen kruipen ze uit het water en een wonderlijke metamorfose gaat beginnen. 

Wanneer je vanaf de Geijsterseweg, Spralandweg naar de Oostrumschebeek gaat is er net voor die beek een bosje 
waaromheen de beek een meander heeft. Daar heb ik de fascinerende metamorfose van de libel gevolgd en op de foto 
vastgelegd. Te zien is hoe het monstertje uit het water is gekropen en aan de bovenkant openbarst, helemaal bevrijd de 
vleugels begint op te pompen om na drie uur veranderd te zijn in een prachtige libel. 
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Video Killed The Radio Star  

De jaren 80 waren in de muziekwereld jaren van het pionieren. Het deuntje…de teksten….nog altijd belangrijk maar dat 

gaat vanaf die tijd niet meer zonder uitgekiend imago. Met de lancering van MTV – kort voor Music TeleVision – werd 

in enkele gevallen het beeld belangrijker dan de muziek. ‘Video killed the radio star’ zo zongen The Buggles. 

Zonder videoclip hadden we nooit geweten hoe een Egyptenaar loopt, The Bangles deden het voor en heel jong 

Nederland kende de loop van de farao’s. Cindy Lauper liet zien hoe meisjes gewoon plezier wilden hebben en dankzij de 

Talking Heads weten we hoe de weg naar nergens eruit ziet. En al danste Bruce in het donker, toch zagen duizenden 

meisjes z’n sexy moves. Eén van mijn favoriete clips uit de jaren 80 is die van Queen….I want to break free. Baanbrekend 

doordat mannen in vrouwenkleren rond liepen en daardoor ook geboycot in het bekrompen Amerika. 

Ben je wel klaar met deze semi-quarantaine, bedenk dan wat jouw favoriete clip is ga effe zwijmelen op You Tube. Wij 

zijn heel benieuwd naar jullie keuzes. 

Behalve bepaalde songs blijven ook bepaalde videoclips voor altijd in je geheugen 

geprent.  Eén van de meest bekende videoclips allertijden is die van Thriller – 

Michael Jackson.  Niet zomaar een clip, maar meer een mini-film. Na een minuut 

heb je nog geen muzieknoot gehoord maar voel je wel al de spanning die komen 

gaat. Een haperende auto op een donkere plek met het geluid van krekels op de 

achtergrond. Je hebt meteen door dat hier iets staat te gebeuren. Zelfs na 2 

minuten, als ze elkaar hun liefde betuigen, is er van muziek nog geen sprake. 

Uiteindelijk draait het behalve om de muziek ook om ingewikkelde choreografie, 

mooie kostuums en prachtig geschminkte zombies. Popartiesten stralen met hun 

videoclips een bepaald imago uit en zijn vaak baanbrekend als het om fashion gaat. 

Onze trots de Dolly Dots ontketenden een ware hype….kapsels werden wilder, 

oorbellen groter en kleding ruiger. Wanneer we ze op tv zagen in die korte broekjes 

dan kocht C&A er duizenden in. Stonden ze te performen in hun outfits met 

verfspetters dan ging half vrouwelijk Nederland in de leeftijd onder de 20 hun 

kleding batikken. Trendsetters op en top, mede mogelijk gemaakt door een zender 

als MTV. Grappig dat juist De Dolly Dots een hit scoorden met het nummer ‘Radio’.   

Ook een vernieuwende clip was die van Take On Me van het 

Noorse A-Ha waar een nietsvermoedend meisje een soort van 

animatiefilm wordt ingetrokken. Veel ophef was er door  ‘Touched 

for the very first time’ van maagd Madonna. Het stijlicoon neemt 

allerlei uitdagende poses aan op haar bootje door de grachten van 

Venetië. Madonna was niet alleen een voorbeeld voor jongeren 

met rondvliegende hormonen maar ook voor  zingende 

kloosterzusters. Ook de Golden Earring huurde een non in voor de 

clip van de lachende dame. De Paus heeft er ongetwijfeld slapeloze 

nachten van gehad.   
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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

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
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OPROEP! STUUR UW VAKANTIEFOTO NAAR OW! 

Het duurt niet lang meer of de vakantieperiode breekt aan. Maar waar gaan we heen dit jaar? Corona zorgt 

wat dat betreft nog voor flink wat onzekerheid.  Kunnen we straks vliegen?  Mogen we überhaupt de grens 

wel over? Het is voor menigeen nog één grote verrassing! U had een vakantie in eigen land in petto? Dat moet 

toch wel goed komen, gaan we vanuit! 

Hoe het ook gaat lopen, er is vast iets moois van te maken. Ook dicht bij huis is het goed vertoeven en zijn 

prachtige plekjes te vinden.  

OW! is razend benieuwd  naar wat de Oostrummers deze zomer gaan ondernemen en beleven. Stuur daarom 

uw leukste, mooiste, grappigste, meest bijzondere vakantiefoto naar ons toe. Vergeet niet te vermelden waar 

de foto is genomen, wie de afzender is en eventueel een korte beschrijving bij het kiekje. Alle foto’s krijgen 

een plaatsje in het weekblad. Dat wordt ook voor de thuisblijvers dus lekker genieten!  

Gaat u binnenkort al op vakantie? Geen probleem natuurlijk! Insturen kan per direct! 

werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 
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Deze week een recept voor als de zon lekker schijnt, ingestuurd door Loes Kessels 
 

 
Ingrediënten voor 4 wraps 
  
4 grote tortilla wraps 
100 gram wortelreepjes of geraspte wortel 
1 appel 
16 plakken gesneden kalkoen- of kipfilet 
100 gram mais 
0,5 komkommer 
1 avocado 
2 stengels bosui of 1 rode ui 
4 eetlepels mayonaise 
4 eetlepels zure room of yoghurt 
Handjevol cashewnoten 
Bieslook 
Peper en zout 
  
 
Bereidingswijze 
  
Snij de appel in dunne plakken en vervolgens in reepjes, snij de ui fijn 
Meng de wortel met de appel, mais en ui 
Roer de mayonaise en zure room (of yoghurt) door elkaar en voeg wat bieslook en peper en zout 
naar smaak toe 
Meng dit met de wortel, appel, mais en ui 
Schil en ontpit de avocado en snij deze in repen, snij ook de komkommer in repen 
Verwarm de tortilla wraps even in de magnetron of koekenpan 
Beleg de tortilla wraps met 4 plakken kalkoen- of kipfilet, leg hierop de salade, wat avocado, 
komkommer en cashewnoten 
Rol strak op en snij doormidden 
  
Smakelijk eten! 
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Deze week een recept voor als de zon lekker schijnt, ingestuurd door Loes Kessels 
 

ZOMERSE WRAPS  
 
Ingrediënten voor 4 wraps 
  
4 grote tortilla wraps 
100 gram wortelreepjes of geraspte wortel 
1 appel 
16 plakken gesneden kalkoen- of kipfilet 
100 gram mais 
0,5 komkommer 
1 avocado 
2 stengels bosui of 1 rode ui 
4 eetlepels mayonaise 
4 eetlepels zure room of yoghurt 
Handjevol cashewnoten 
Bieslook 
Peper en zout 
  
 
Bereidingswijze 
  
Snij de appel in dunne plakken en vervolgens in reepjes, snij de ui fijn 
Meng de wortel met de appel, mais en ui 
Roer de mayonaise en zure room (of yoghurt) door elkaar en voeg wat bieslook en peper en zout 
naar smaak toe 
Meng dit met de wortel, appel, mais en ui 
Schil en ontpit de avocado en snij deze in repen, snij ook de komkommer in repen 
Verwarm de tortilla wraps even in de magnetron of koekenpan 
Beleg de tortilla wraps met 4 plakken kalkoen- of kipfilet, leg hierop de salade, wat avocado, 
komkommer en cashewnoten 
Rol strak op en snij doormidden 
  
Smakelijk eten! 
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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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