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- Een nieuwe inzending van onze schrijfwedstrijd

- Kent u deze nog?

- ‘Joost mag het weten’ over pannenkoeken

- Ald Aostrum
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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

  

Agenda

30 mei Inzamelen oud papier

13 juni Inzamelen oud papier

27 juni Inzamelen oud papier
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Er zijn géén publieke vieringen meer in onze kerk tot en met Pinksteren! 
 

Zondag 24 mei 9.30 uur: MARIAVIERING zonder publiek met na de H. Mariamis   
 een rondgang rondom de kerk door de Pastoor en zijn assistent   

 met het Mariabeeldje van Oostrum, Behoudenis der Kranken,   

 en de monstrans met het Allerheiligste Sacrament. 

 De Mariaviering wordt door de Pastoor buiten afgesloten met  

 de eucharistische Zegen met het Allerheiligste Sacrament naar 

 het noorden en zuiden, oosten en westen voor alle mensen van    

 Oostrum en Venray en voor Moeder-aarde als genadevolle zegen    

 en voor troost, kracht en bemoediging in deze bizarre Coronatijd! 

 

 “Meimaand is Mariamaand”, ter ere van Maria, Behoudenis der Kranken,  
 voor gezondheid, geluk en welzijn van onze parochie Oostrum,    
 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,   
 voor de pastoors J. de Ceuster, Piet Hoedemaeckers en Wim van Kempen, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  
 
Dinsdag 26 mei 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel  

                   zonder publiek (Pastoor)       
 ter ere van Maria, Behoudenis der Kranken,    

 en 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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Wees gegroet, Maria,  

vol van genade,  

de HEER is met U.  
 

Gij zijt de gezegende onder de 

vrouwen  

en gezegend is Jezus, 

de vrucht van Uw schoot.  

Heilige Maria,  

moeder van God,  

bid voor ons zondaars, nu en in 

het uur van onze dood.             

 Amen. 

NEGEN DAGEN WACHTEN … 
 

Negen dagen wachten kan lang duren. 

Negen dagen wachten op het resultaat van een onderzoek. 

Heb ik kanker? Is het kwaadaardig? Is het uitgezaaid?  
 

Het zijn verschrikkelijke situaties waarin we terecht kunnen komen,  ongewild, ondanks alle inspanningen om 

gezond te leven, ondanks alle goede daden die we hebben gedaan.                                                                            

Zo iets heb ik toch niet verdiend?  Vragen we dan.  

 

 

Het kan heel donker worden in ons leven en dan hebben we behoefte 

aan licht. Het licht van de zon geeft al een kleine troost.                                 

Ik moet er niet aan denken dat de coronamaatregelen voortduren tot de 

donkere dagen als het tegen 18.00 uur al pikkedonker is. 
 

Maar het meest troostrijke licht gaat uit van mensen.  Van iemand die  ons 

bemoedigt, blij maakt en troost zeggen we: iemand met een uitstraling.   
 

Wij verbinden dus de gedachte aan het licht met een mens. 

Niemand kan uiteraard zeggen dat hij het licht is. Wij zijn dragers van het licht 

van de liefde, het licht van de zorg, het licht van de troost, we geven het licht 

door maar we zijn het licht niet.  

 

Alleen de Zoon van God kon zeggen: “IK ben het licht van de wereld.”            

Het licht van de liefde Gods straalt van het aangezicht van Jezus Christus:     

 “IK ben het licht van de wereld. Wie mij volgt wandelt niet in duisternis.”  

Elke moeder heeft een heel bijzondere, speciale plaats in het leven van een 

kind, want ze heeft haar kind het levenslicht geschonken en daarom heeft 

ook Maria, een heel bijzondere plaats in het leven van Jezus, de Zoon van 

God. Zij schonk ons haar Zoon, zij schenkt ons het “Licht der wereld,”            

 zij gaf het menselijk leven aan Hem die is “ het licht der wereld”, zij schonk 

Hem aan jou en mij door het vertrouwen.                                                             

Maria staat heel dicht bij het licht van Gods liefde. 

 

 

Dat voelen wij allemaal. Wij voelen een innerlijke behoefte om naar Maria toe te gaan, omdat onze ziel naar het licht van 

Gods liefde hunkert, zoals een plant die met naar blaadjes naar het licht verlangt.  

Als teken van ons vertrouwen dat Maria ons het licht van de reddende en helpende liefde van haar Zoon schenkt, 

ontsteken wij kaarsen bij Maria en voor heel bijzondere hartenwensen een noveenkaars die negen dagen brandt.  

Elke dag maken we dan een kruisteken of bidden we een “Wees gegroet Maria”, of we spreken de heilige woorden die 

Jezus zelf ons gaf: “Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde 

zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld 

vergeven en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.” 
 

Allemaal bezielde en bezielende woorden, die een goddelijke oorsprong hebben, gevleugelde woorden die ons vleugels 

geven, ons even uit het donkere tranendal van deze aarde verheven naar boven, naar het licht van de liefde van de 

goede Vader in de hemel en Zijn veelgeliefde Zoon.   

 
Maar waarom negen dagen wachtend bidden om de hulp van God?  
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Kun je niet naar de kerk komen, maar wil je graag een noveenkaars 

laten ontsteken stort dan een bedrag van € 5 op het 

bankrekeningnummer van de parochie: NL 11 RABO 01400 00 151          

RK Parochie OLV Geboorte, met vermelding van: noveenkaars.  

Onze penningmeester, Giel de Vrede, zal ervoor zorg dragen dat Uw 

kaars in de Mariakapel zal branden en dat de pastoor Uw hartenwens 

behartigt tijdens de viering van de Heilige Mis op zondag en dinsdag.  

 

 
 

Met Hemelvaartsdag gaat Jezus terug naar Zijn Vader in de hemel. Hij blijft onder heilige tekenen, die Hijzelf in Zijn 

testament heeft nagelaten,  met Zijn liefde werkzaam op aarde, b.v. door het heilig teken van het water, verbonden met 

de woorden: “In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.”  

Na het afscheid van Jezus lopen de leerlingen, samen met Maria terug naar de bovenzaal om te bidden om de komst van 

de Heilige Geest. Ze zijn samen en bidden gedurende negen dagen vanaf de dag na Hemelvaart totdat na negen dagen 

gebed op de tiende dag de Heilige Geest komt: Het is Pinksteren.  

Noveenkaars betekent dus: gedurende negen dagen vragen om het licht van de liefde van Maria en het goddelijk licht 

van haar Zoon, vertrouwend en wetend dat Maria van jou houdt en jou  helpt, want door de band van haar liefde voor 

jou en mij blijft ze met ons verbonden. In onze Mariakapel staan er de laatste maanden heel veel kaarsen te branden. 

Jullie pastoor denkt in elke heilige Mis aan de mensen die zo’n noveenkaars hebben ontstoken. Hij kent ze niet, maar 

Onze-Lieve-Heer en Maria kennen ze wel, want ze zien de mensen die naar hen toekomen, omdat zij in het goddelijk 

licht van Gods liefde leeft, waarin wij alles kunnen zien in Zijn heilig licht.  
 

Gods Zegen, op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Oostrum, Behoudenis der Kranken, 
 

Jullie pastoor  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het Werkhuis heeft mooie geraniums  gepoot                                                                                                    
in de bloembakken, het vormt een fleurig geheel! 
 

Herman van Limbeek, van de groenploeg van de KBO,                                                                                     
was ook tevreden met het mooie resultaat.                                                                                             
 

Hij heeft goed contact gehad met Marc Houtman,                                                                                          
de leider van het project. 

 

De groenploeg heeft de geraniums al een keer goed water gegeven,                                                                                                                     
en zal er verder voor zorgen dat de geraniums voldoende water blijven krijgen. 
 

Dank aan het Werkhuis, Marc Houtman, en de groenploeg! 
 

De Dorpsraad 

 
 

 
High Tea 
 
De High Tea activiteit van woensdag 17 juni                                                                                                                       
gaat niet door vanwege het corona-virus. 
 
Zorg goed voor elkaar, blijf alert, maar vooral blijf gezond! 
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Ik hoop dat..... Hoe vaak denken we dat niet of  zeggen we het niet tegen elkaar? 

Hoop houden is belangrijk vind ik. 

 

Zelfs als je de hoop op moet geven en je merkt hoeveel pijn brengt dit met zich mee brengt. 

Als de hoop  vervliegt als je te horen krijgt dat hij/zij toch niet meer beter word. 

Wanneer je altijd een klein sprankje hoop hebt gehouden (want dat houd je blijkbaar op de been), 

omdat je zo hoopte dat hij/zij een positieve uitslag zou krijgen na tal van onderzoeken, 

onzekerheden en pijn. 

 

Dan komt het moment dat je alle hoop in wat dan ook verliest........ 

En moet je hem/haar voor altijd laten gaan. De hoop veranderd dan in wanhoop. 

Je hoopt dit (zelf) nooit mee te maken. En toch gebeurt het. Niet een, niet twee maar drie keer in 

een jaar. 

 

Ik kan je vertellen dat het heel moeilijk is om je "hoop" daarna weer terug te vinden. Want wat 

heb je aan hoop als het toch mis gaat uiteindelijk? Als dat waar je op hoopte niet uit kwam? 

Natuurlijk moet je door en hoop je op betere tijden. Hoop je dat je verder kunt. 

Ook zonder hem/haar. 

 

Uiteindelijk vind je hier je eigen weg in. Je moet het accepteren, hoe moeilijk ook. 

En langzaamaan lukt het je weer om (een beetje) "hoop" in het leven terug te vinden.  

Op je eigen manier, op je eigen tempo. 

 

Hoop houden is belangrijk vind ik. Het houd je overeind.  

 

Ik hoop dat we de corona crisis snel achter ons kunnen laten……. 

Ik hoop dat ik ooit de jackpot win………… 

Ik hoop dat ik ooit oma mag worden………………… 

Ik hoop dat we een mooie zomer krijgen…………………. 

Maar vooral hoop ik dat we allemaal in goede gezondheid oud mogen worden…. 

 

Lieve allemaal, blijf hoop houden want,  

hoop houden is belangrijk vind ik. Het houd je overeind. Ook al is het sprankje soms nog zo klein. 

 

Ingezonden door Claudia Verhoeven 
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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    
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Televisie van weleer, bijzondere fragmenten, leuke momenten ... In eerste instantie kon ik helemaal niets bedenken. Maar 

tijdens een half uurtje sporten op het roeiapparaat (thuis uiteraard) schoot me toch het een en ander te binnen.  

Laat ik beginnen te vermelden dat toen ik klein was, we geen kleurentelevisie hadden! Wij waren bij ons thuis ook nog eens 

de laatste der Mohikanen die er een kregen. Ook moesten we het doen met Nederland 1 en 2 en 24/7 uitzendingen kenden 

we natuurlijk niet. Ik kan me het bestaan van het testbeeld dan ook maar al te goed herinneren. In mijn kinderjaren keek ik 

naar de Berenboot, Stuif es in, de EO Kinderkrant, Ren je Rot, de Film van Ome Willem (vond ik nooit zo leuk) en de Holle 

Bolle Boom. Met mijn kleuterklas van de Rie Cramer School uit Hilversum, ben ik zelfs een keer bij een opname van de Holle 

Bolle Boom geweest. Eerlijk gezegd kan ik me helemaal niet meer herinneren waar dat programma over ging en wat erin 

gebeurde. Wel weet ik dat het populair was en dat ik aan de uitzending een geel t-shirt over hield, uiteraard met afbeelding 

van een boom.  

 

 

 

 

 

 

 

In mijn tienerjaren kwam MTV. Inmiddels is MTV niet meer alleen een muziekzender maar in die tijd stond MTV voor 

videoclips. Er werden non stop videoclips uitgezonden! Wauw, hoe cool was dat zeg. We keken ze dan ook tot in den 

treurnis en tot ergernis van de ouders. Ook een heel stoer programma was het muziekprogramma Countdown met 

presentator Adam Curry. Ik was toen groot fan van Duran Duran en hevig verliefd op de bassist, John Taylor. Ik had geluk: 

het vriendje destijds van mijn zus had een baantje bij Countdown. Op een dag belde hij dat niemand minder dan Duran 

Duran in de studio was! Of ik wilde komen? De studio lag op steenworp afstand van mijn ouderlijk huis dus ik kon er gewoon 

op de fiets heen. Eenmaal daar stond ik aan de kant, ja echt vlakbij mijn helden. Ik heb geen woord durven zeggen tegen 

John maar een handtekening heb ik wel gescoord! Die heeft lang in een lijstje op mijn kamer gehangen, totdat ik echt fan af 

was en hij bij het oud papier is beland.  

Heel bijzondere televisie was natuurlijk het EK in 1988. Nederland werd kampioen! Wat een feest, het hele land stond op 

zijn kop! Ik werd helemaal warm van Gerald Vanenburg (wat zag ik daar dan in?) en keek de huldiging niet op tv maar stond 

live op het Museumplein in Amsterdam, redelijk vooraan bij het podium! En ik ben er nog altijd van overtuigd dat ik een 

zeker moment oogcontact met Gerald had hoor!  

Vier jaar later, 1992, woonde ik voor mijn opleiding op kamers in Breda. Wat was toen hot op tv? Jambers! Paul Jambers  

bracht  de meest excentrieke  personen en de meest bizarre verhalen uit de Belgische samenleving in beeld. Wat je daar 

allemaal zag en hoorde?! Altijd goed voor het gesprek van de dag. En we keken naar All You Need Is Love. Ik weet nog goed 

dat Frans Bauer - toen nog geen bekende BN-er – daar een keuze moest maken tussen 2 meisjes, allebei Diana geheten. Oh, 

ik heb genoten, ja soms hou ik wel van een beetje leedvermaak. Inmiddels kennen we Frans allemaal en is hij niet met een 

van de Diana's getrouwd maar al een eeuwigheid samen met zijn Mariska, die we natuurlijk ook allemaal kennen. Een 

sympathiek stel is het hoor.  
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Frans heeft mij overigens onlangs nog tot tranen toe laten lachen bij het zien van een filmpje dat gemaakt is toen hij een 

videoclip met rapper Donnie aan het opnemen was. Hij danst daarbij zó raar, het is echt komisch. Ja, ook dat is een beetje 

leedvermaak.  

Maar over All You Need is Love gesproken ... ik kijk dat anno nu nog altijd, wel slechts 1 keer per jaar en dat is natuurlijk ... 

met Kerst! Er gaat niets boven de kerstshow van All You Need. Ik kijk ernaar uit en op het moment suprême kijk ik het het 

liefst alleen: zonder man en al helemaal zonder kinderen erbij. Want zij praten erdoorheen, maken grapjes en geven kritiek. 

En dat terwijl ik maar 1 ding wil: genieten, opgaan in de verhalen en zakdoeken vol snotteren. Ik begin al te snotteren zodra 

de dansende stewardessen op Schiphol in beeld komen! Heerlijk!  

Ik hou dus van een beetje leedvermaak maar ook van ontroerende televisie. Zo snotter ik ook wat af bij ons Koningshuis. Ik 

ben dan ook een groot fan van onze koning en koningin. Ik snotterde bij hun huwelijk, ik snotterde bij de kroning van Willem 

Alexander, ik snotterde onlangs op Woningsdag toen om 10:00 uur het Wilhelmus klonk! Maar ook onze Willem Alexander 

heeft zo zijn blunder tv-fragment waar ik - als ik het zie of er alleen al aan denk - vreselijk om moet lachen. In 2009, tijdens 

een staatsbezoek aan Mexico, meent Willem Alexander op zijn beste Spaans te zeggen "Een slapende garnaal wordt 

meegenomen door het getij" maar zegt in werkelijkheid "een slapende garnaal gaat naar de kloten". Hilarisch, ik hou ervan!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Frappant vind ik vooral dat als je televisie van pakweg 10 jaar geleden ziet, alles al zo mega ouderwets eruit ziet. Hoe kan 

dat? 10 jaar, dat is toch niets? Dit doet me tot slot denken aan het volgende. In mijn kindertijd was ik helemaal weg van de 

tekenfilmserie "Alleen op de wereld". Ik vond dat zo'n mooie serie dat ons gezin ervoor thuis bleef of op tijd naar huis kwam. 

Een videorecorder hadden wij niet. Een paar jaar geleden liep ik deze serie op dvd tegen het lijf, waarschijnlijk bij de Aldi of 

Lidl, geen idee meer. Ik dacht: geweldig, die koop ik, dat is leuk voor mijn eigen kinderen! Wel, dat was een tegenvaller. Het 

leek nergens op! Het was ronduit niet vertoonbaar, we zijn snel afgehaakt. Maar een ander jeugdsentiment is wél een 

succes bij mijn kids en dat is niets minder dan de film ET! Eén van de eerste films die ik in de bioscoop zag, wat was het een 

hit! Iedereen op school had ook een ET-poppetje. Een dvd (ook al iets ouderwets natuurlijk) van ET staat nu bij ons in de kast 

en het is nog steeds een geweldige film om naar te kijken! En dat vinden mijn kids dus ook!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo zie je, als je eenmaal op dreef bent, komen allerlei herinneringen naar boven. Wie van u volgt mij op en vertelt in OW! 

ook iets leuks over vroegere tijden? 

Cécile Brouwer 
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        BP Well
        Moleneind 19

        5855CB Well

BP Well is het modernste en toonaangevende tankstation in de regio. 

Door ons enorm groeiende klandizie zoeken wij per direct een:

Parttime-verkoper (m/v)
Profiel:                                   *   Klantgericht ingesteld

                                                *   Enthousiast handelend

                                                *   Zelfstandig werkend

                                                 *   Commercieel aangelegd

Leeftijd: bij voorkeur 30+

Werkzaamheden:

Geheel zelfstandige kassadiensten, met oog voor de individuele klant

Het in topconditie houden van onze shop, buitenterrein en carwash

Wisselende diensten van 6.00 tot 13.30 uur, of van 13.30 tot 21.00 uur

Actieve verkoop en advies is een standaard service

Opgewekt en positief ingesteld bent u de ambassadeur van ons bedrijf

Wij bieden:

Een contract van circa 90 uur per maand, gemiddeld 20 á 25 per week

van maandag t/m zondag

Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng

Een prettige werksfeer in een gedreven team van collega’s

Extra scholing 

Het sollicitatieformulier is op het tankstation verkrijgbaar.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met 
dhr. R. van Gestel 0478-501300

www.bpwell.nl
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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 10 en zaterdag 11 juli 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 

Afhankelijk van de maatregelen rondom het Corona-virus wordt de training online of in groepsverband op locatie 

aangeboden. Nadere informatie volgt zodra dit bekend is. 

 

Deelname is gratis. 

Aanmelden kan tot 2 weken voor start training. 

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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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 het buitengebied van Oostrum (deel 3) 

 

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

en/of betekenis hiervan? 

 
Boshuizen 
Boshuizen is een buurtschap ten noord/westen van Oostrum; globaal gelegen tussen de Stationsweg, 

A73/Spurkterdijk, het bosgebied Boshuizerbergen en de NS spoorlijn Nijmegen/Roermond. De naam 

is vroeger vermoedelijk ontleend aan de aanwezigheid van huizen grenzend aan het bosgebied. 

 

Buskensven 
Een landbouwweg tussen de Wanssumseweg en Spralandweg. Oorspronkelijk heette het 

Beurskensven, maar door een ambtelijke schrijffout is het Buskensven komen heten. Het is genoemd 

naar boer Beurskens die afkomstig was van boerderij Beurskens in buurtschap Lull.  

 

Eijckenhof 
Eijckenhof is geen straatnaam maar een perceelnaam gelegen aan de Spralandweg rechts voor de 

brug over de Oostrumsebeek. Hier heeft het kasteel Spraeland gestaan. Eijckenhof verwijst naar een 

hof van dit kasteel, wellicht voorzien van eikenbomen.  

 

Geijsterseweg 
Verbindingsweg tussen de dorpen Oostrum en Geijsteren. Veelal wordt de weg vanuit een dorp naar 

een ander dorp de naam van het dorp waar je naar toe gaat als straatnaam aangeduid. Vanuit 

Geijsteren gezien heet de weg daarom in Geijsteren Oostrumseweg. 

 

Oirloseweg 
Verbindingsweg tussen de dorpen Oostrum en Oirlo (zie ook Geijsteren). 

 

Rosmolenweg 
Deze weg is de verbindingsweg door 

buurtschap Boshuizen vanaf 

Spurkterdijk naar de Zuiderbergweg 

overgaand in Rosmolen. 

 

Rosmolen  
De onverharde weg vanaf de 

Zuiderbergweg door de 

Geijstersebossen naar de Rosmolen. 

 
De Rosmolen is een molen uit de 17e 

eeuw en nog liggend op Oostrums 

grondgebied in de Geijstersebossen 

aan de Oostrumsebeek die door deze bossen stroomt en in Geijsteren uitmondt in de Maas.  
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Hij werd aangedreven door een paard. Later werd een schoepenrad aangebracht dat aangedreven 

werd door het water uit de beek. Zodra de molen onvoldoende water kreeg uit de beek werd hij 

alsnog aangedreven door een paard (ros).  

 
Sparrendreef 
Landbouw- en fietsweg vanaf de Witte Vennenweg naar het sportpark, Parc de Witte Vennen en 

Meerlo. Een dreef is een brede landbouwweg waarlangs men vroeger vanuit het dorp een kudde vee 

naar een open veld, heidevelden en veengronden dreef. Ter plekke zijn van oudsher veel 

sparrenbomen aanwezig; vandaar ook de naam van het sportpark “de Spar”. 
 
Spralandweg 
Verbindingsweg tussen Geijsterseweg en de Zomp.Oostrum hoorde vroeger samen met Geijsteren 

en Spraland tot de heerlijkheid Geijsteren. Aan de Spralandweg net voor de beek rechts stond al 

vanaf de 13e eeuw kasteel Spraland en werd rond 1450 verwoest. Momenteel bestaat alleen nog een 

stuk bebost grond met heuvel waarop het kasteel gestaan moet hebben. De straatnaam is naar dit 

kasteel genoemd. 

 

Spurkterdijk 
Verbindingsweg tussen de Stationsweg en de Maasheseweg nabij hotel Asteria in Venray.  

Wist u trouwens dat de begraafplaats en crematorium “de Boshuizen” op Oostrums grondgebied ligt 

en hotel Asteria op Venray’s grondgebied? Uit publiciteitsoverweging eiste Asteria de postcode van 

Venray. Spurkt is een buurtschap in Venray. Het was vroeger een drassig terrein dat moeilijk 

toegankelijk was voor personen en voertuigen. Door ophoging, een soort dijk, werd het moerassig 

gebied ontsloten en toegankelijk gemaakt voor bewoning en agrarisch activiteiten. De naam 

Spurkterdijk verwijst hiernaar. 

 
Vosseveen 
Zandweg die de Wanssumseweg, 

voorbij de visvijver 

“Wanssumsven”, verbindt met de 

Oirlosedijk. Hierover loopt ook de 

grens met Wanssum. Vroeger was 

dit gebied een heide en veengebied 

en strekte zich uit vanaf het huidige 

industrieterrein “de Witte Vennen” 

tot aan de weg Wanssum/Oirlo en 

de Geijstersebossen. De overlevering geeft aan dat dit veengebied een bij uitstek goed leefgebied 

was voor vossen. Vandaar de naamgeving als een oude veldnaam. 

 

Wanssumseweg 
Verbindingsweg tussen Oostrum en Wanssum vanaf de rotonde Wanssumseweg/Deurneseweg 

(N270). Voor de uitbreiding van Oostrum in zuid/oostelijke richting gerealiseerd was, begon de 

Wanssumseweg bij de Oostrumse kerk. 

 

De Zomp 
De verbindingsweg tussen Wanssumseweg en Geijsterseweg. Een zomp was een 

waterlossing(waterlozing) in het Oostrums Veen. Een zomp wordt ook wel omschreven als een 

moerasland; het sluit aan bij het Oostrums Veen. 

 

Zuiderbergweg 
Verbinding van de Geijsterseweg naar de Rosmolenweg. De naam verwijst naar een oud perceel en 

duidt tevens op de aanwezigheid van “bergen”. Bedoeld zullen hier worden de zandverstuivingen in 

het natuurgebied de Boshuizerbergen. 

 

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