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Met deze week:

Hét blad van, voor en door Oostrum!

48e JAARGANG - WEEK 17 - 23 APRIL 2020

- Onze razende reporter over de (goeie) ouwe tijd

- Joost mag het weten

- Jan Kreutz in ‘Dé vrijwilliger’

- Meer straatnamen in ‘Âld Aostrum’

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 
 

  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  2 Mei 09.00 - 12.00
                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ
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Er zijn géén publieke vieringen meer in onze kerk tot en met Pinksteren! 

 
Zondag 26 april 9.30 uur: heilige mis zonder publiek (Pastoor)  

 voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima en hun kinderen, 

 voor Hanny Steenkamer-Hoogenes,     

 voor alle overledenen vanwege het Coronavirus  

 en voor hun nabestaanden,  

 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  

 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  

 

Dinsdag 28 april 9.00 uur: rozenkransgebed  en heilige mis in de Mariakapel  

                 zonder publiek (Pastoor)      

 voor alle overledenen als gevolg van het Coronavirus. 

 

Woensdag 29 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 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     
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Ik geloof,  het lijdt geen twijfel (meer) 
 

Twijfel hoort bij ons leven.  

Een goeie portie zelftwijfel is af en toe heel goed, bijvoorbeeld als het gaat om het testen of controleren van technische 

apparatuur. Even twijfelen of je iets over het hoofd hebt gezien, want zelfoverschatting is gevaarlijk als het gaat om 

veiligheid en gezondheid van mensen. Twijfel heeft positieve aspecten.  

Voor de wetenschappelijke vooruitgang is twijfel goed geweest: De wetenschappers zeggen dat het zo is, maar de 

ontdekker of uitvinder zet er een vraagteken achter die wetenschappelijke beweringen en komt met nieuwe 

ontdekkingen en uitvindingen. Voor een goede band met mensen is twijfel slecht en vertrouwen heel goed. Het lijdt 

geen twijfel: wij hebben onze pap en mam het volste vertrouwen geschonken toen we nog kinderen waren, ook onze 

oma en opa kregen onvoorwaardelijk vertrouwen, de kleuterjuf, de pastoor. Heerlijk om aan die sfeer van vertrouwen 

terug te denken, die geborgenheid, die veiligheid.  

En later hebben we iemand ons vertrouwen geschonken en zijn gaan trouwen: het mooiste geschenk aller tijden: 

vertrouwen schenken, gaan trouwen en dit kostbaarste geschenk laten bezegelen in de kerk door Hem die de bron van 

alle vertrouwen is: de Vader in de hemel die ons Zijn Zoon zond als teken van Zijn vertrouwen in mensen en in naam van 

de Heilige Geest, die met Zijn liefde het menselijk vertrouwen nog een extra, transcendentale dimensie geeft. DRIE die 

elkaar altijd het vertrouwen hebben geschonken, sinds eeuwigheid.  

Wij vertrouwen Maria. Het is een gevoel dat uit ons hart komt, gesteund door ons inzicht dat zij onnoemelijk veel van 

ons houdt, net als een moeder. Af en toe een twijfeleltje: Waarom heeft ze nu niet geholpen? Maar het beoefenen van 

de deugd van geduld helpt in vele situaties van het leven. 

Wij vertrouwen ook Onze-Lieve-Heer, we schenken Hem vertrouwen omdat Hij bewezen heeft dat Hij van ons houdt 

toen Hij op Goede Vrijdag aan het kruishout Zijn leven voor ons gaf. Zo iemand kun je 

vertrouwen, iemand die Zijn leven voor jou heeft ingezet. Ook de leerlingen van Jezus 

schenken Hem vertrouwen. Ze zien, hoe Hij zieken gezond maakt, ze zien hoe op Zijn 

woord de storm op het meer van Galilea bedaart, maar dan: die Goede Vrijdag, die eerst 

voor hen een echte slechte dag was en pas in een latere en diepere zienswijze “goed” 

werd. Ze zien hun almachtige Koning, die de macht over de dood had, hoe Hij 

verschrikkelijk lijdt aan het kruishout. Hoe is dit te rijmen met Zijn macht? Dezelfde vraag 

die wij ons ook stellen als we naar de corona-ellende in de wereld kijken.  

Als Jezus is verrezen uit het graf en aan Zijn leerlingen verschijnt  kunnen de getuigen het 

eerst helemaal niet geloven. De leerlingen geloven niet wat Maria Magdalena hun 

vertelt, dat zij Jezus heeft gezien. Het is beuzelpraat. Zelfs op het moment dat Hij aan hen 

verschijnt geloven ze nog niet: een spook, een fata morgana, een verzinsel. Iets wat 

buiten de horizon van onze rede valt, wat we niet kunnen begrijpen, geloven we niet of 

met andere woorden gezegd: “de boer eet niet wat hij niet kent”  en terecht, we moeten 

niet zo maar alles geloven. Daarvoor waarschuwt Jezus zelf. “Wij hebben de Heer 

gezien.” Zo zeggen enkele leerlingen van Jezus tegen Thomas. Hij kan niet geloven:  

“Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van 

de nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik zeker niet geloven.” Uiteraard willen wij een bewijs 

hebben, we kunnen toch niet zomaar iedereen geloven. Als Thomas een week later (Beloken Pasen, gevierd afgelopen 

zondag) diezelfde Heer erkent aan de littekens aan de handen en de zijde, heeft hij het bewijs en bidt hij: “Mijn Heer en 

mijn God.” Zo mogen ook wij bidden als wij op de televisiemis zien hoe de priester de heilige communie omhoog tilt en 

wij in gelovig vertrouwen de woorden van Sint Thomas bidden: “Mijn Heer en mijn God.” We moeten nog even wachten 

totdat we weer onze Heer en God mogen ontvangen, maar als we tijdens de consecratie bidden:  “Mijn Heer en mijn 

God” doen we de geestelijke communie en uiteraard als we bidden: “Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar 

spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.”  Als we de woorden bidden die op het schilderij van Jezus staan: 

“Jezus, ik vertrouw op U.” woorden van de heilige zuster Faustina, die door paus Johannes Paul II heilig werd verklaard, 

zal ons vertrouwen groeien. Het lijdt geen twijfel:  

Jezus, ik vertrouw op U. 

 

Bedankt voor het in mij gestelde vertrouwen en Gods Zegen,  
 

Jullie pastoor  
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Windturbines hier? 
Hebt u deze week ook een brief met bovenstaande titel van ‘verontruste’ 

bewoners in de bus gekregen?                                                                                               

Weet dan dat die niet afkomstig is van Oostrumse bewoners.  

De gemeente Venray start na de zomervakantie een werkgroep van bewoners uit de verschillende betrokken 

dorpen, om te onderzoeken of er draagvlak is voor een lokaal coöperatief windmolenproject. De Oostrumse 

Dorpsraad staat hier neutraal in en heeft voor deze werkgroep ook iemand aangedragen.  

Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u natuurlijk terecht bij de Dorpsraad, via Facebook of email.               

Meer informatie staat op venray.raadsinformatie.nl (zoek op ‘Bijlage KODE Venray-def’).  
 

Hieronder volgt de actuele informatie van de werkgroep. 

 

Windpark Venray 
In februari 2020 heeft de gemeente Venray, op basis van haar beleidsplan KODE Venray, besloten om in een periode van 

een half jaar te onderzoeken wat de mogelijkheden en legitimiteit zijn voor een windpark op Venrays grondgebied.            

Op basis van de resultaten zal de gemeente besluiten of zij verdere stappen gaat zetten. Het onderzoek kan gezien 

worden als een eerste voorbereidende en verkennende fase.   

Onderzoek  

Dit onderzoek is een kans voor bewoners om met elkaar in dialoog te gaan over de wenselijkheid van een windpark. 

Maar ook een kans om samen te onderzoeken hoe de negatieve effecten beperkt kunnen worden. En als blijkt dat 

windmolens gerealiseerd kunnen worden, het streven om zoveel mogelijk revenuen in de regio bij de dorpen en 

bewoners te houden.  

De gemeente Venray heeft Frank van Bussel gevraagd om als onafhankelijke procesbegeleider het onderzoek te 

faciliteren. Hij zal dit doen samen met een werkgroep van actieve bewoners uit het gebied. Deze bewoners doen dit 

vanuit hun betrokkenheid en op persoonlijke titel. Er zullen informatie- en ontwerpsessies worden georganiseerd 

waarin bewoners de ruimte krijgen met elkaar in gesprek te gaan. Ook zullen er gesprekken plaatsvinden met direct 

omwonenden rond mogelijke locaties. De resultaten zullen worden gepresenteerd aan de gemeente Venray. 

Vertraging  
 

Helaas zal deze voorbereidende fase van onderzoek vertraging oplopen vanwege de onmogelijkheid om bijeenkomsten 

te organiseren als gevolg van het Covid-19 virus. Omdat de gemeente beseft dat de voorbereidingsfase grote 

zorgvuldigheid vraagt heeft zij besloten om de activiteiten rond de voorbereidende fase op te schorten.                                       

Als er vanuit gezondheidsredenen geen belemmeringen meer zijn wordt na de zomervakantie 2020 de draad weer 

opgepakt. Bewoners worden de komende tijd op de hoogte gehouden via de dorpskrantjes.  

 

Frank van Bussel 
Procesbegeleider Windpark Venray 
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JAN KREUTZ 

Ik ben geboren in Blitterswijck, ”ut durpke an de Maas”, als 3e in een gezin van 6 kinderen. Ruim 50 jaar getrouwd met 

Tini uit Venray, 2 kinderen en 4 kleindochters. In 1970 in Venray gaan wonen, daarna in Halfweg (Lull) en in 1978 op de 

Wester Thienweg gaan wonen.  Ik heb ruim 32 jaar met veel plezier gewerkt bij Xerox in de lengtemeettechniek.  Nu 

geniet ik al 15 jaar van mijn pensioen. 

Wij zijn een echte fietsfamilie, doen bijna alles op de fiets en maken ook jaarlijks een flinke fietsvakantie in binnen- en 

buitenland. Heel veel zien en zo vrij als een vogel.  We genieten van het leven, iedere dag weer. Ik kan niet stil zitten, ben 

altijd bezig. Dat geldt dus ook voor “Jan Kreutz de vrijwilliger”. Heb altijd veel vrijwilligerswerk gedaan. Als ze je eenmaal 

gevonden hebben gaat het als een vuurtje rond. Hieronder een greep uit mijn activiteiten.  

Het begon in 1973 toen ik gevraagd werd  bij de Carnavalsvereniging te komen. Ze konden nog iemand gebruiken bij de 

raad van elf. Ik ben ruim 15 jaar lid geweest. Mijn taken daar waren de optocht, de Carnavalskrant en het organiseren van 

de boerenbruiloft. 

Omdat wij zelf toen al heel veel fietsten ben ik bij “TWC Oostrum” terecht gekomen. Zo’n 20 jaar in het bestuur gezeten,  

ik was medeverantwoordelijk voor o.a. de jaarlijkse wielerronde, diverse toertochten, clubkampioenschappen en 

wekelijkse groepsfietstochten.  Toen in het bestuur gekomen van “Fiets4Daagse De Peel”. Na 12 jaar zijn we onder de 

naam “Fiets4Daagse Venray” als zelfstandige organisatie verder zijn gegaan. Na al met al 31 jaar als voorzitter en 35 jaar 

als kartrekker ben ik gestopt. Met heel veel plezier deze taken gedaan en mensen uit alle hoeken van het land leren 

kennen. 

Ook ben ik lang betrokken geweest bij buurtvereniging “Vriendschap door Samenwerking”. In 1986 vroeg Sjang Joosten of 

ik zijn penningmeesterschap wilde overnemen. Hoewel ik geen financiële ervaring had heb ik dit toch gedaan. Na 2 jaar 

stopten 3 van de 4 bestuursleden en dat zou het einde van de buurtvereniging betekenen.  Dat kon er bij mij niet in en ik 

heb 3 andere mensen benaderd voor het bestuur. Er kwam een nieuw bestuur waarvan ik -  bij gebrek aan een andere 

kandidaat - voorzitter ben geweest tot 2003. Het was een bloeiende vereniging waarvan wel zo'n 95%  van de buren lid 

waren.   

Ben gemiddeld één maal per jaar actief op het stembureau voor de gemeentelijke, provinciale, landelijke en Europese 

verkiezingen. Ook ben ik gastheer bij bloedbank “Sanquin”. Ik vang hier de donoren op en zorg voor de koffie. Heel  leuk 

werk. In Venray heb je logeerhuis “De Kapstok”, waar mensen komen logeren om hun mantelzorger te ontlasten. Daar 

ben ik actief als klusjesman en controleer wekelijks het  water op legionellabacterie. En nog een andere organisatie in 

Venray is “DOEN! Activiteitencentrum Venray” . Ik ben daar bestuurslid maar ook klusjesman. Als er tijd over is beoefen ik 

er mijn hobby  houtmodelbouw. Bij DOEN!  zijn we verleden jaar met een bijna geheel nieuw bestuur een nieuwe weg in 

geslagen en daar is momenteel heel veel werk te verrichten. En niet te vergeten de “KBO Oostrum”, hier zit ik sinds 3 jaar 

in het bestuur. Ook hier haal ik veel  voldoening uit. Een heel leuk bestuur, goede samenwerking, kortom: dankbaar werk. 

Een superbaan en waar ik trots op ben dat men juist mij ervoor gevraagd heeft, is die van de Goedheiligman!  Zo'n 25 jaar 

heb ik met heel veel plezier die rol mogen en kunnen vervullen, 14 jaar bij de intocht in Oostrum maar ook her en der op 

scholen en andere instanties. Hier ben ik nu mee gestopt, mede gezien de leeftijd maar wat heb ik hier veel mooie 

ervaringen aan over gehouden. Die herinneringen blijf ik koesteren! 
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Het komt wel eens dat de agenda vol zit en ik nee moet zeggen. Dat is heel moeilijk voor mij! Aan de hobby 

“vrijwilligerswerk” zitten voor- en nadelen maar als ik ergens “ja” tegen zeg ga ik er 100% voor. Half werk ken ik niet en  

hoe gevarieerder hoe mooier.   

Tegenwoordig gaat mijn voorkeur uit naar eenmalige klusjes. Nadat de klus geklaard is, is er weer ruimte voor iets nieuws. 

En hoe dankbaar de mensen dan zijn, dat maakt mij heel gelukkig.  Ik heb in al het vrijwilligerswerk plezier. Het geeft mij 

een voldaan gevoel iets te kunnen betekenen voor een ander  en dan zo anoniem mogelijk proberen te blijven. Ik maak er 

geen reclame voor, het gaat vanzelf rond. 

Maar ik maak en repareer ik thuis ook bijna alles zelf en ben  vaak bij mijn eigen kinderen te vinden voor uiteenlopende 

karweitjes. Zij kunnen altijd op mij rekenen, vind dit ook erg leuk om te doen en ook dat geeft mij veel voldoening! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent of kent u een vrijwilliger die goed in deze rubriek past? Schrijf naar werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

 

 

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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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    

Durf jij gave dingen te doen voor Oostrum? 
We zoeken versterking bij de Dorpsraad. 

We zijn op zoek naar een VOORZITTER nieuwe stijl. Vers talent.  Interesse? 

Bel of mail ons: Info@dorpsraadoostrum.nl  06-40673098 
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      Training De Kinderen Scheiden Mee                                                              
'Het Zandkastelenprogramma' in Venray 

Een echtscheiding is voor iedereen een moeilijke en onzekere tijd. In de training ‘De Kinderen Scheiden Mee’ werkt een 

erkend coach met een groepje kinderen om de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk op gang te brengen en 

problemen zoveel mogelijk te voorkomen.

“Wat hebben de kinderen nodig? Welke vragen hebben zij? Wat willen ze van hun ouders? Hoe voelen zij zich?                        

En waar lopen zij tegenaan?”

Ouders krijgen een presentatie te zien aan het einde van de kinderbijeenkomst, gemaakt door hun kinderen en de 

coach. Hierin worden de vragen op een passende manier gepresenteerd en worden wensen uitgesproken!

In de ouderbijeenkomst krijgen ouders informatie over de training, hoe ze het gedrag van hun kinderen kunnen snappen 

en hoe ze hun kinderen kunnen steunen.

Voor wie: kinderen (basisschoolleeftijd) wiens ouders gaan scheiden of 

gescheiden zijn uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel,                   

Bergen en Mook en Middelaar

Wat: training ‘De Kinderen Scheiden Mee’

Waar: Venray, Jeugdcentrum de Springplank, Beukenlaan 4

Wanneer: maandag 12 oktober van 15.00 tot 18.00 uur + maandag 5 oktober 

informatieavond voor de ouders 19.00 tot 20.00 uur.

Informatie en aanmelden
De training wordt gegeven in samenwerking met Gezinscoach Venray.

Er zijn geen kosten aan de training verbonden.

Aanmelden kan tot 2 weken voor start cursus.

Voor de start van de training wordt er contact opgenomen.

Voor uitgebreidere informatie kun je altijd contact met ons opnemen.

Trainers: Jessica de Jong en Karin Zwart (k.zwart@synthese.nl)

Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving.
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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 2) 

 

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

en/of betekenis hiervan? 

 

Straten industrieterrein de Blakt 
De straatnaamgeving op industrieterrein de Blakt is gekozen voor namen van wetenschappers en 

uitvinders die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de technologische ontwikkelingen. 

Natuurwetenschap en technologie. 

 
De Blakt 
Van oudsher een gebiedsnaam toegekend aan het industrieterrein, globaal gelegen tussen 

Deurneseweg, A73, Oirloseweg en Blaktweg in Oirlo. 

De Blakt was vroeger ook de benaming van bosjes en landerijen tussen de driehoek Oostrum, Oirlo 

en Leunen. Als weg is de Blakterweg een landweg en is gelegen in Oirlo, hij verbindt het 

Industrieterrein met de Hoogriebroekseweg in Oirlo. Het industrieterrein lag voor de realisatie 

gedeeltelijk op grondgebied van Oirlo. Voor de eenduidigheid in postcode is voor het gehele terrein 

gekozen voor de postcode van Oostrum 5807, zeer tot ongenoegen van Oirlo. 

 

Bellstraat 
Alexander Graham Bell (1847 – 1922) was een Schots/Amerikaanse uitvinder. Hij 

was mede uitvinder van de telefonie en oprichter van de telefoonmaatschappij 

Bell. Deze groeide uit tot de grote American Telephone Telegraph Compagnie. 

 

 
Carlsonstraat 
Chester Floyd Carlson (1906 – 1968) was een Amerikaanse wetenschapper, 

uitvinder en advocaat.  Hij ontwikkelde het eerste kopieerapparaat dat 

xerografische afdrukken vervaardigde. Toen hij patent op de uitvinding had 

verworven noemde hij het bedrijf Xerox. (denk aan Rank Xerox Venray) 
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Edisonstraat  
Thomas Alva Edison (1847 – 1931) was een Amerikaanse uitvinder. Hij was 

uitvinder van de gloeilamp en van de fonograaf de voorloper van de 

grammofoon. Ook deed hij veel onderzoek naar de telegrafie. In 1881 

richtte hij de Edison Lamp Company op en werd erg succesvol. 

 

Franklinstraat 
Benjamin Franklin (1705 – 1790) Amerikaans politicus, wetenschapper en 

moralist. Als politicus is hij een van de Founding fathers (stichters) van de 

Verenigde Staten en medeopsteller van de Amerikaanse 

Onafhankelijkheidsverklaring (1776) en de Amerikaanse grondwet (1787). Hij 

hield zich ook bezig met wetenschappelijke problemen, is bekend van zijn 

publicaties over elektriciteit. Hij vond in 1752 de bliksemafleider uit. 

 

Van Leeuwenhoekstraat 
Antoni van Leeuwenhoek (1632–1723) was een Nederlandse glasblazer en 

microbioloog afkomstig uit Delft. Hij is vooral bekend van zijn zelf gefabri-

ceerde microscoop en zijn pionierswerk voor celbiologie en microbiologie. 

Naar hem is het bekendste ziekenhuis dat kanker bestrijdt en het ziekenhuis 

is daarnaast een onderzoeksinstituut: het Antoni van Leeuwenhoekzieken-

huis te Amsterdam 

 

Newtonstraat  
Isaac Newton (1643 – 1727) een Engelse natuurkundige, wiskundige, 

astronoom, natuurfilosoof, alchemist, theoloog en officieel muntmeester. 

In zijn hoofdwerk Philosophiea Naturales Principia Mathematica Ook 

beschreef hij onder andere de zwaartekracht en de 3 bekende wetten van 

Newton, waarmee hij de grondlegger werd van de klassieke mechanica. 

 

 

Nobelstraat 
Alfred Bernhard Nobel (1833 – 1896), Zweeds chemicus en industrieel. 

Uitvinder van onder andere het dynamiet, in 1866.Hij werd daardoor erg rijk. 

Naar hem zijn de Nobelprijzen genoemd die uit zijn erfenis worden betaald. 

De Nobelprijzen voor wetenschap en literatuur worden in Stockholm 

uitgereikt en de Nobelprijs voor de vrede wordt op zijn sterfdag, 10 

december, in Oslo uitgereikt. 
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Wattstraat 
James Watt (1736 – 1819), een Schotse ingenieur die wordt beschouwd 

als de uitvinder van de moderne stoommachine. 

Ook heeft hij het eerste kopieerapparaat uitgevonden waarop hij in 1781 

patent op kreeg. Later werd de eenheid van vermogen, de watt, naar hem 

vernoemd. 1 watt = 1 joule per seconde. (1 gloeilamp van 60 watt zet 

elektrische energie om in licht en warmte, met een tempo van 60 joule 

per seconde) 

 

Straatnamen industrieterrein de Witte Vennen 

Straatnamen op het industrieterrein de Witte Vennen zijn gebaseerd op de vroegere 

landschapsbenamingen.  

 

Vennenweg, Witte Vennenweg en Vennendreef 
Het gebied dat nu globaal het industrieterrein “de Witte Vennen” omvat was in vroeger tijden een 

drassig veengebied. Verspreid hierin lagen enkel kleine vennetjes. Door onder andere ruilverkaveling 

is dit gebied goed toegankelijk gemaakt. Door de latere behoefte aan industriegrond werd het gebied 

ingericht als industrieterrein “de Witte Vennen” en werd in de straatnaamgeving verwezen naar de 

vennen. 

 
Samenstelling: leden Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland 
Oostrum, april 2020 
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Tevens sturen wij een link mee naar het (nieuws)bericht op onze website:

https://synthese.nl/activiteiten/relatieworkshop-houd-me-vast-3/

      Relatieworkshop 
     ‘Houd me vast’ in Venray

‘Houd me vast’ is dé tweedaagse workshop om de partnerrelatie te verbeteren.

Aan de hand van filmpjes en oefeningen gaan jullie met elkaar in gesprek over jullie relatie. Deze gesprekken gaan over 

emotionele verbinding en vertrouwen. Jullie leren van elkaar wat jullie belangrijk vinden, waar jullie van dromen, waarom 

soms onverklaarbare ruzies ontstaan en hoe jullie hier weer uit kunnen komen. In twee dagen worden jullie hierin stapsgewijs 

begeleid door de trainers die jullie uitdagende oefeningen geven en de ruimte hier met z’n tweeën over in gesprek te gaan.

De workshop is een aanrader voor paren die in hun relatie willen investeren en is gebaseerd op het boek ‘Houd me vast –

Zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie’ van dr. Sue Johnson.

De workshop ‘Houd me vast’ wordt groepsgewijs aangeboden, maar is géén groepstraining. Jullie gaan als stel samen aan de 

slag. Met de andere deelnemende stellen (minimaal vier, maximaal zes) kunnen jullie gedachten en ervaringen uitwisselen.

Houd me vast is geschikt voor ieder volwassen stel. De duur van de relatie – kort of lang – speelt geen rol.

Voor wie: Stellen met beginnende relatieproblemen die in hun relatie willen investeren uit de gemeente Venray, Horst aan de 

Maas, Beesel, Bergen en Mook en Middelaar.

Wat: Tweedaagse relatieworkshop.

Waar: Synthese Venray, Leunseweg 51 te Venray.

Wanneer: Vrijdag 15 en zaterdag 16 mei 2020 van 9.30 tot 16.00 uur.

Aanvullende informatie

De workshop is geschikt wanneer jullie je in één of meerdere onderstaande punten herkennen:

• Jullie willen meer verdieping en verbinding met elkaar.

• Jullie willen meer tijd nemen voor elkaar.

• Jullie willen het vertrouwen in elkaar vergroten of herstellen.

• Jullie willen elkaar, jullie relatie en waarom er soms ruzies zijn beter leren begrijpen.

• Jullie willen het leven, jullie relatie en (voor ouders) het ouderschap samen vieren.

Wanneer is de workshop niet geschikt:

• Voor stellen die al van plan zijn uit elkaar te gaan.

• Wanneer er sprake is van fysiek of verbaal geweld.

• Wanneer er sprake is van vreemdgaan binnen de relatie.

In dat geval is het belangrijk om eerst (in relatietherapie) te werken aan herstel van vertrouwen.

Informatie en aanmelden

Deze workshop wordt digitaal aangeboden als de maatregelen in verband met het Coronavirus na 28 april worden verlengd. 

Nadere informatie volgt zodra dit bekend is.

Deelname is gratis.

Aanmelden kan tot 1 mei 2020.

Voor de start van de training is een intakegesprek.

Voor uitgebreidere informatie kun je altijd contact met ons opnemen.

Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving.
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De (goeie) ouwe tijd… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kent niet ‘ik is klein-Calimero’ of Jaws, Alf, Black Beauty en de marmotten van Fred Oster? Of had je meer met 

de streken van oliemagnaat JR in Dallas of de avonturen van Daisy, Bo en Luke? Kon Tita echt toveren en was je 

ook zo bang voor Catweazle? En wie heeft er niet (honderd keer) zitten zwijmelen bij Grease?  

 

De brommerhelm wordt verplicht, de postcode wordt ingevoerd, de eerste microprocessor komt op de markt. 

Brillen worden groot, plateauzolen hoog, hotpants kort en broekspijpen wijd. Totaalvoetbal is een nieuw 

fenomeen. De Apollo 13 gaat letterlijk naar de maan en Romy Schneider neemt een pilletje te veel. Idi Amin wil 

macht in Oeganda en Ayatollah in Iran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Love, peace en joy, 

Razende Reporter 

Als je een groot deel van je leven hebt doorgebracht in de jaren 60 en 70 dan zette je 

je eerste stapjes wellicht op ‘Staying Alive’ terwijl mama in haar hotpants danste op 

de muziek die papa vanaf de zolder via z’n piratenzender de ether in gooide. Het begin 

van het discotijdperk…plaatjes als ‘I will survive’ klonken steevast uit de jukebox. Voor 

het naar bed gaan haalde je nog even het doek op voor Barbapapa en in het weekend 

kreeg je een bakje pinda’s terwijl je de zinderende avonturen volgde van Q en Q 

waarna je van de spanning de slaap niet meer kon vatten. 

De glazenwasser krijgt een kopje koffie, Franky is relaxt, Spaan heeft het koud, Vermegen 

vindt het ‘tiet vur en pafke’ en een guitig klein manneke vindt het gewoon lekker. We kopen 

rookworst bij de Hema voor 98 cent, kijken Turks Fruit en breken ons hoofd over Rubik’s 

Kubus. In Amerika smullen de democraten van het Watergate-schandaal en Ajax wint 3 keer 

de Europacup. De VW Kever wordt uitgeroepen tot leukste auto van de jaren 70 maar staat 

ook stil op autoloze zondag die wordt uitgeroepen om de oliecrisis het hoofd te bieden. 

Mooi was die tijd….met disco en ska. Geen CSI of NCIS maar Charlie’s Angels en Derrick. 

Geen MTV maar Avro’s Toppop met Ad Visser en een veel te grote bril. 

Vrouwenbewegingen zijn in opkomst, zo ook afvalscheiding. En het zal je misschien 

verbazen maar China was toen al het snelst groeiende land ter wereld. Ook maakte men 

zich al zorgen over het milieu én men dacht toen al bijna door de olievoorraad heen te 

zijn. Is er dan eigenlijk niet zoveel veranderd? 
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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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