
 

49e JAARGANG  -  WEEK 23  -  10 juni 2021 

- Het laatste deel van de serie over Paschalis 

- Foēzel in de Spraekbuūs 
  

- Dé vrijwilliger, Wim Volleberg 

 

Met deze week: 

 
En nog veel meer! 



 
 

 

 

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  12 Juni 09.00 - 12.00

                (Elke Zaterdag met een oneven weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                                LOCATIE: PARKEERPLAATS

                            ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

11 juni 18.00u. Repetitie jeugdslagwerkgroep in Wanssum

12 juni 09.00u. Inzamelen oud papier

14 juni 19.30u. Repetitie ensembles orkest

16 juni 18.00u. Leerlingen slagwerk

 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

26 juni Inzamelen oud papier
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Zondag 13 juni 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)   
  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  
 
Dinsdag 15 juni  9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel.  
 
Zondag 20 juni 10.30 uur: Eerste H. Communiemis voor de communicanten (Pastoor) 
 
 Op zondag 20 juni zijn voor de viering van de Eerste Heilige Communie, 
 die om 10.30 uur begint, alle plaatsen in de kerk gereserveerd voor 
 de communicanten en hun familieleden!  
 De communiemis zal via livestream te volgen zijn.  
 De inlogcode zal nog worden gepubliceerd.  
 Mensen, die graag aan een zondagse eucharistieviering willen deelnemen, 
 worden daartoe in de gelegenheid gesteld op zondagavond 20 juni 
 om 18.00 uur! 
 
Zondag 20 juni 18.00 uur: heilige mis (Pastoor) 
 
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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De regenboog 
 

Wie zien hem geregeld aan de hemel in deze tijd van regen, wolken en weer zonneschijn:              

de regenboog. Een fascinerend natuurschouwspel.  

“Bijzonder, zo bijzonder” zingen de kinderen met hun communiefeest op 20 juni a.s. over die mooie regenboog. 

“Pak je tas in want we gaan omhoog, we zijn op weg naar de regenboog.”  

Intuïtief zien we in de regenboog ook een existentieel teken dat ons denken naar “boven” opent en verruimt:                   

“hosanna in den hoge” zingen en bidden we.  
 

Maar dit  kijken naar boven gaat uit van een existentiële belevenis: na storm en regen komt weer zonneschijn, een 

teken van hoop, van een nieuw begin: alle teleurstelling achter zich laten, nieuw beginnen, de oproep ook om naar 

boven te kijken, dat we zelf “omhoog” gaan, naar God, naar het eeuwige, het oneindige, het algoede, naar liefde, 

vergeving, waardering, aandacht, geborgenheid.  
 

De communieklas “op weg naar de regenboog.”  Vooral door onze dankbaarheid voor alles wat God ons gegeven heeft. 

De communicanten zingen daarom in hun grote feestmis: “Dank U wel voor de sterren en de maan, dank U wel voor het 

groeien van het graan, dank U wel voor de dieren in de wei, dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.” 

Dankbaarheid betekent dat we onze existentie naar de transcendentie laten uitgroeien of met liturgische woorden 

gesproken: 

 
Verheft Uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer.                      
Brengen wij dank aan de Heer onze God.                                                             
HIJ is onze dankbaarheid waardig.  
 

In het vermoedelijk oudste verhaal van de regenboog  ontwaart de 

lieve en rechtvaardige Noach de gedachten van God als hij HEM bij het 

altaar dankt voor de redding van zijn leven: Gods vriendschap met ons. 

Nu is Gods vriendschap met ons tot een niet te overtreffen hoogtepunt 

gekomen door de komst van Jezus, de Zoon van God.  
 

HIJ is de “nieuwe regenboog” die  met zeven prachtige kleuren ons 

leven rijk maakt, kleurrijk maakt. 
 

De zeven kleuren staan symbool voor de zeven tekenen van 

vriendschap met de mensen. 
 

Het heilig doopsel: begin van de vriendschap met God, met als 

symbool het water enerzijds en opdracht van Jezus anderzijds: Ik doop 

jou in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
 

De heilige communie: Onze beste vriend schenkt ons geestelijk 

voedsel voor onderweg, voor onze levensreis, voor veel geluk, vrede, 

troost en moed. Het heilig vormsel: Als ik vriend van iemand wordt, 

wordt ik ook lid van zijn vriendenkring: Jezus laat ons delen in Zijn 

vriendschap met de Heilige Geest: Zijn grote Vriend wordt onze Helper 

en Trooster.  
 

Het priesterschap: Jezus roept mensen die communie vieren en in Zijn naam vergeving schenken.                                 

Vergiffenis schenken is immers een belangrijk kenmerk van een vriendschap, want bij een vriendschap hoort ook 

vergeving als je fouten maakt: het sacrament van de biecht.  

 

Vriendschap tot in de dood wordt zichtbaar bij de toediening van de ziekenzalving, het laatste heilig oliesel en dan het 

sacrament van het huwelijk: zoals goede vrienden een bruid en een bruidegom steunen op hun net begonnen, 

gezamenlijke levensweg, zo steunt Jezus het bruidspaar door de zegen die HIJ door de priester aan het bruidspaar 

schenkt.   

 

Met een woord van dank voor zoveel liefde waarmee de ouders van de communicanten het 
feest thuis en uiteraard ook in de kerk voorbereiden, verblijf ik met  hoogachting en een woord 
van dank voor het in mij gestelde vertrouwen, 
Gods Zegen op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Oostrum, Behoudenis der Kranken, 
 

Jullie pastoor  

Het teken van de grote vriendschap:                         
Jezus, die Zijn leven gaf voor ons. In het 

tabernakel het zichtbare teken van die 
vriendschap, dat de communicanten voor de 
eerste keer op 20 juni a.s. mogen ontvangen: 

De heilige communie. Brood uit de hemel. 
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Zondag 20 juni is onze Eerste heilige communie. Door
corona mogen alleen genodigden bij de communiemis
zijn. Daarom stellen we ons hier aan jullie voor!

Staand:       Judyta - Maud - Yvo - Giel - Juul - Lotte - Fenne
Knielend:  Meike - Bo - Stan - Maud
inzetjes:    Xavier - Wout - Daan

De regenboog 
  

 
Verheft Uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer.                      
Brengen wij dank aan de Heer onze God.                                                             
HIJ is onze dankbaarheid waardig.  

Het heilig doopsel:

De heilige communie:

Het priesterschap:

Met een woord van dank voor zoveel liefde waarmee de ouders van de communicanten het 
feest thuis en uiteraard ook in de kerk voorbereiden, verblijf ik met  hoogachting en een woord 
van dank voor het in mij gestelde vertrouwen, 
Gods Zegen op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Oostrum, Behoudenis der Kranken, 

Jullie pastoor 

Het teken van de grote vriendschap:                         
Jezus, die Zijn leven gaf voor ons. In het 

tabernakel het zichtbare teken van die 
vriendschap, dat de communicanten voor de 
eerste keer op 20 juni a.s. mogen ontvangen: 

De heilige communie. Brood uit de hemel. 
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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  I E D E R  G E V A L  L E V E N S W I J Z E R

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

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

In elke fase van je leven

Oud ijzer actie !!! 
Zaterdag 10 juli  2021 9.00

SV Oostrum6



         

   

 

GROENPLOEG  
KBO OOSTRUM 
 

 

 

GROENPLOEG KBO OOSTRUM 
 

De groenploeg bestaat uit een groep wat oudere heren. Helaas, vallen daar van tijd tot tijd sommigen tijdelijk of 

definitief weg.  Enige versterking zou daarom erg prettig zijn. Voor uw inzet staat een kleine vergoeding. 

Zijn er dames en heren die ons  willen komen aanvullen, dan zijn zij van harte welkom. Wij schoffelen de 

maandagochtenden om de twee weken t/m oktober. We zorgen in het najaar voor het opruimen van de afgevallen 

bladeren. Iedereen kan meedoen.  

Er is een aparte groep die het snoeien verzorgt. 

Nu de Watermolen weer open gaat, wordt het schoffelen onderbroken voor een koffiepauze van 10.00 uur 10.30 uur. 

Het zou leuk zijn als er een damesgroepje zou ontstaan van enkele dames. Dit groepje zou dan een bepaald eigen gebied 

toegewezen kunnen krijgen. Ook is het mogelijk dat zij bv. maar 2 uur bezig zijn. Allerlei mogelijkheden staan open.   

                              

Heeft U interesse meld u dan individueel of als groepje aan bij een van de volgende drie personen: 
 
Wim van Delft       Piet van Bracht   Wim Volleberg 

Randenrade 14       Mgr Hanssenstraat 77  Asselberghstraat 6 

Tel. 0478 584451      Tel. 06 14852529   Tel. 0478 586933 

Oud ijzer actie !!! 
Zaterdag 10 juli  2021 vanaf 9.00 uur zal het oud ijzer worden opgehaald door leden van SV Oostrum.                          

We hopen dat u het oud ijzer weer met grote hoeveelheden aan de straat zet deze ochtend!!!!                                       

Voor grote stukken graag even een mailbericht aan:                                                                                                                       

Math Gommans:  gommans22@ziggo.nl  

Alvast bedankt namens het bestuur van SV Oostrum 7



Wij zijn blij u weer te mogen Wij zijn blij u weer te mogen 
verwelkomen in ons restaurant!verwelkomen in ons restaurant!

Tot 25 juni 

kunt u genieten 

van onze heerlijke

Limburgse 

asperges

Kijk op www.asteria.nl voor meer informatie
Reserveren kan via info@asteria.nl | 0478-511 466

www.green-drive.nuStationsweg 126C   |   5807 AD Oostrum   |   06 - 425 634 24

dé fietsenwinkel

• Nieuwe en gebruikte fietsen

� Reparatie en onderhoud

� E-bikes o.a. Huyser,  
 Multicycle en Trenergy

E-bike?
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Vaak wordt er in deze rubriek geschreven over vrijwilligers die zich inzetten voor Oostrumse verenigingen. Of in ieders  geval 

verenigingen binnen de gemeente Venray. Soms gaan de vrijwilligers de gemeentegrenzen over en wordt het ‘werkgebied’ 

groter. En heel soms komt er een vrijwilliger voorbij die zich zo ongeveer door heel Nederland heeft ingezet, en dichterbij huis 

nog steeds inzet, voor een groep mensen die het écht nodig heeft. Deze week zijn we in gesprek met Wim Volleberg! 

 

Meer dan 30 jaar geleden al begon Wim zijn vrijwilligerscarrière. Het was 1980, hij was nog in dienst bij de Zuid Ooster als 

chauffeur, en de Olympische Spelen werden georganiseerd in Moskou. Omdat in de socialistische staat van de Sovjet-Unie 

‘geen gehandicapten bestonden’, wilde Moskou naast de Olympische spelen niet ook de Paralympische spelen organiseren. 

En omdat beide toen nog niet aan elkaar waren gekoppeld, kwamen de ‘Olympische spelen voor gehandicapten’, zoals ze toen 

nog werden genoemd, naar Nederland toe. Naar Arnhem en Veenendaal om precies te zijn. 

Omdat alle atleten in het Olympisch dorp vertoefden, maar op de wedstrijddagen naar de verschillende sportlocaties moesten 

worden gebracht, was er een hele vloot bussen inclusief chauffeurs benodigd. En dus werd de chauffeurs van de Zuid Ooster de 

vraag gesteld wie er wat snipperdagen wilde opofferen om de sporters door Gelderland te rijden. Wim zijn nieuwschierigheid 

was gewekt, hij wilde graag zien hoe zo’n Paralympische Spelen in hun werk gingen, en dus werd hij een van de chauffeurs die 

de sporters uit verschillende landen rond reed. Op deze manier deed Wim zijn eerste ervaringen op met het helpen van mensen 

die het niet allemaal alleen kunnen. Of zoals Wim het zegt: “heel gewone mensen die helaas een arm of been moeten missen 

en dus wat hulp nodig hebben”.  

Na de Spelen, toen Wim weer dagelijks te vinden was op zijn vaste routes, werd 

het al snel tijd voor de jaarlijkse  herhalingscursus BHV. Uiteraard zat de ervaring 

van de Paralympische Spelen nog vers in zijn geheugen en tijdens de training 

vertelde hij hier enthousiast over. Zo kwam het dat de cursusleidster hem vroeg 

of hij geen interesse had mee te draaien als vrijwilliger tijdens een zorgvakantie 

georganiseerd door het Rode Kruis. 

Wederom wonnen Wim zijn interesse en nieuwsgierigheid het van mogelijke 

bezwaren en zo draaide hij een eerste jaar mee als zorgvrijwilliger. Dit betekende, 

samen met enkele anderen, de benodigde zorg leveren voor een aantal 

vakantiegangers tijdens de gehele week. En daarbij waren dagen van 17 tot 18 uur 

zorg verlenen geen uitzondering! Geen wonder dat Wim helemaal kapot thuis kwam 

en op dat moment dacht: “eens maar nooit meer….”. 

Maar toen een jaar later de uitnodiging voor bestaande vrijwilligers op de mat viel, 

en er werd gevraagd voor welke zorgvakantie hij zich wilde inschrijven, toen kroop het bloed waar het niet gaan kon. De 

nieuwsgierigheid was inmiddels niet meer de belangrijkste drijfveer, maar de waardering die de vakantiegangers lieten blijken, 

en zo ging Wim 28 jaar lang als vrijwilliger mee tijdens een zorgvakantie van het Rode Kruis. 

 

Niet zo vreemd dus dat hij heel benieuwd was toen in 2014 de plannen voor Logeerhuis Kapstok in Venray bekend werden 

gemaakt. Een huis dat mantelzorgers ondersteunt door degene waarvoor wordt gezorgd tijdelijk te laten logeren. Dus sinds de 

deuren in 2015 officieel werden geopend, is Wim wekelijks bij de Kapstok te vinden. Hier neemt hij dan de taken van de 

mantelzorger over om hem of haar even de tijd te geven om op adem te komen. En dit doet hij samen met een groep mede-

vrijwilligers, een groep die nog wel wat mag groeien. 

Dus bedenk je een keer dat “ge baeter kunt motte helpe, dan geholpe motte werre”, laat de nieuwsgierigheid je meenemen en 

ervaar zelf dat vrijwilligerswerk je leven verrijkt! Was getekend, Wim Volleberg. 

 

Bent of kent u een vrijwilliger die goed in deze rubriek past? Schrijf naar werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 
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Hoera! We mogen weer! 
En jij mag meedoen! Geef je snel op! 
 

Het VMK bestuur heeft besloten om met ingang van donderdag 3 juni weer                     
beperkt te gaan repeteren op vrijwillige basis en op inschrijving. 
De enige “eis” voor deelname is dat je je goed voelt en geen corona                      
gerelateerde klachten hebt! 
 
Deze “eis” geldt ook voor mannen die graag kennis willen maken met het 
Venrays Mannenkoor. Door bijna anderhalf jaar “corona-vakantie” moeten 
dirigenten en zangers als het ware een nieuwe start maken en is dit een 
uitstekend moment voor nieuwe zangers om in te stappen. 
Wil je deze repetities meemaken stuur dan een mailtje naar  
info@venraysmannenkoor.nl en je mag zonder verplichtingen meedoen.                       
We zingen in groepen van maximaal 30 personen. 

 

De repetities vinden plaats op de tribune van SV Venray. Vorig jaar was dit ook al een aantal malen het geval.                                             
Fijn voor ons omdat we weer kunnen repeteren en in de pauze en na afloop een biertje kunnen drinken en dat is weer 
fijn voor de kantine van SV Venray! SV Venray: bedankt!!  
 

Omdat de coronaregels door het regionale beleidsteam ( RBT ) van de veiligheidsregio iets ruimer worden uitgelegd                 
dan de nationale regelgeving zijn er zelfs mogelijkheden om eventueel al in binnenruimtes te kunnen repeteren.                         
Wij kiezen er voor om buiten te beginnen. 
 

Hoe het verder gaat is moeilijk te zeggen. 
Gaan we naar Rotterdam?                                                                
Komt er een Eindejaarsconcert?                                               
Komt er in samenwerking met                                                             
St. Catharina Leunen-Veulen-Heide een kerstconcert? 
We zetten vol in op repeteren om hiervoor klaar te 
zijn. Wij hebben er zin in! 

Houd in elk geval de berichtgeving via de website en 
onze facebookpagina in de gaten. 
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  Historische Kring Oostrum en Spraland  

 

 
 

    

St.Paschalis Babylon 
         Deel 4 (slot) 

 

Einde van St.Paschalis als Noviciaat 

Eind juli 1951 verhuizen de juvenisten naar Etten NB. Halverwege de jaren zestig wordt het aantal 

postulanten en novicen beduidend minder. Hierdoor waren de broeders genoodzaakt uit te kijken 

naar een andere bestemming voor bepaalde ruimtes. Met ingang van 1 januari 1968 wordt formeel 

het noviciaat van de Broeders van Liefde overgeplaatst naar Tilburg. 

In de vrijgekomen ruimtes wordt een afdeling van St. Servatius (nu Vincent van Gogh instituut genaamd) 

ingericht voor “rustige psychiatrische patiënten”. De afdeling krijgt de naam van patroonheilige 

St.Willibrordus.  

Op woensdag 31 mei 1972 wordt het eerste paviljoen van Nieuw Spraeland (intussen Dichterbij genaamd) 

instelling voor mensen met een verstandelijk beperking, in gebruik genomen. Daarmee komt ook een 

eind aan de bewoning van paviljoen St. Willibrordus op St. Paschalis. In deze vrijgekomen ruimten 

wordt in juli 1973 de arbeidstherapie van Nieuw Spraeland ondergebracht en zal daar tot 26 maart 

1992 gehuisvest blijven. 

St.Paschalis werd overgedragen aan psychiatrische inrichting St. Servatius te Venray. In de 

vrijgekomen ruimtes wordt een nieuwe afdeling van St. Servatius ondergebracht, SP (Sint Paschalis) 

genaamd. Op 1 oktober 1974 wordt deze afdeling opgeheven om plaats te maken voor een 

adolescentenkliniek die haar onderkomen tot 1 maart 1988 in St. Paschalis zal hebben. Vanaf die 

datum breidt het herstellingoord zich langzaam uit van maximaal 18 opnames tot 44 opnames in 

1998. Toen de behandeling van alcoholverslaafden in de kliniek Schöndeln te Roermond ten einde 

kwam bood St.Paschalis voldoende ruimte om de behandeling van deze mensen in Oostrum voort te 

zetten. Het gastenkwartier van het noviciaatsgebouw werd een herstellingoord voor alcohol 

verslaafden. Op 23 juni 1966 wordt het herstellingoord als zodanig officieel geopend door de 

inspecteur van de geestelijke volksgezondheid Doctor J.E. Dolk. 
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St.Paschalis Babylon 
         

 

Einde van St.Paschalis als Noviciaat 

nu Vincent van Gogh instituut genaamd)

(intussen Dichterbij genaamd)

 

 

Op 1 mei 1992 wordt, met uitzondering van de kapel en een klein gedeelte van de oude centrale 

keuken, het gehele gebouw St. Paschalis als verslavingskliniek gebruikt. De laatste Broeder van Liefde 

die St.Paschalis daadwerkelijk verlaat is Broeder Pierre Huybers en wel op 5 oktober 1992. 

St.Paschalis groeide uit tot een herstellingsoord en verslavingskliniek. Tot december 2012 deed St. 

Paschalis als zodanig dienst. Na een periode van leegstand werd het gebouw in juni 2017 verkocht 

aan een commerciële partij. Momenteel (2021) liggen er plannen voor herbestemming van het 

gebouw St. Paschalis. 

 

Bron: 

Wikipedia, Eigen documentatie, Venrays verleden deel IV, Sint Paschalis bron van inspiratie in woord en beeld( boek 

uitgegeven door de Stg. Historische Kring Oostrum en Spraland), Artikelen W. Lakeman (oud archivaris St.Servatius),  

 

Naschrift: 

In de afgelopen weken hebben wij u globaal de geschiedenis geschetst van een markant 
gebouw/monument in Oostrum. Zoals het er nu uit ziet zal het complex een nieuwe bestemming 
krijgen. In de kontakten die wij met de eigenaar hadden werd benadrukt dat de historische 
waarden behouden zullen blijven.  

De 4 afleveringen zijn als een geheel geplaatst op Rooynet, waar u het geheel nog eens kunt 
nalezen. Op www.rooynet.nl treft u onder deelnemers Historische Kring Oostrum aan. 

Een uitgebreidere beschrijving van St. Paschalis en vooral over de architectuur van het gebouw 
vindt u terug in het door onze stichting uitgegeven boekwerk “St. Paschalis bron van inspiratie in 
woord en beeld”. Het boek is nog verkrijgbaar via e-mail: historischekringoostrum@ziggo.nl  
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Fysiotherapie

Wij zijn gespecialiseerd in:

• Manueel therapie

• Sportfysiotherapie 

• Geriatriefysiotherapie

• Oncologie

• Oedeemtherapie (lymfedrainage)

• McKenzie therapie

•  Hoofdpijnbehandeling 

Watson Headache® 

Approach

• Handtherapie

• Neurologie / NDT

• Parkinson

• COPD

• Kinesiotaping

• Claudicatio Intermittens   

(etalagebenen)

Bel of mail gerust om 

een afspraak te plannen

Mgr. Hanssenstraat 20 

5807 BD Oostrum

0478 855 925

info@vita-compleet.nl

www.vita-compleet.nlClaudicatio Intermittens   

Bel of mail gerust om 

een afspraak te plannen

Mgr. Hanssenstraat 20 

5807 BD Oostrum

info@vita-compleet.nl

www.vita-compleet.nl

O N D E R D E E L  V A N  V I T A  C O M P L E E T
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Excursie Graefenthal, Niers en Ketelwald 
 

Met inachtneming van de Coronamaatregelen organiseert IVN Geysteren-Venray op zondag 13 juni een excursie             
naar het Duitse Graefenthal, Niers en het Ketelwald. Deze excursie staat onder leiding van Jan Nillesen en start                      
om 10:00 uur (tot 13:00 uur) vanaf de oprijlaan klooster Graefenthal, Maasstrasse 48-50 47574 Goch, Duitsland. 
Deelname is gratis.  
In verband met Corona is het aantal deelnemers beperkt (max 20), daarom is aanmelden via info@ivn-geysteren-
venray.nl verplicht. Vermeld in het onderwerp ‘Excursie Graefenthal’ en in de mail naam, email en telefoonnummer 
van de deelnemer(s). Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging. 
 

Jan Nellisen is een gepensioneerd onderwijzer en een 
verteller pur sang. Vanaf zijn jeugd is zijn voorliefde 
uitgegaan naar natuurstudie en aardkunde.  
 
Tijdens deze excursie geeft Nillisen een beeld over het 
ontstaan van het Graefenthal, Niers en Ketelwald en de rol 
die de ijstijden, de grote rivieren en de mens daarin gespeeld 
hebben. De tocht gaat door het oerstroomdal van de Rijn, 
waar eens het doorstroommoeras Niers lag met het klooster 
Graefenthal.  
 
We bezoeken het klooster en wandelen langs Kiesgruben               
en Niers aan de voet van het Ketelwald. 
 
 
 
 

 
 

Seniorenwandeling St Annaterrein  
 

Met inachtneming van de Coronamaatregelen organiseert IVN Geysteren-Venray 
op donderdagmiddag 17 juni een seniorenwandeling (vanaf 60 jaar) rondom haven Wanssum en Broekberg.                        
Deze wandeling start om 14:00 uur op de parkeerplaats aan de Venrayseweg in Wanssum. Deelname is gratis.                         
In verband met Corona is het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 24 (in 2 groepen), daarom is aanmelden via 
info@ivn-geysteren-venray.nl verplicht. Vermeld in het onderwerp ‘seniorenwandeling Wanssum’ en in de mail 
naam, email en telefoonnummer van de deelnemende personen. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging. 
 

De laatste jaren is door het project Ooijen-Wanssum in 
Wanssum en vooral rondom de haven veel veranderd.                                          
We lopen in een rustig tempo langs de haven, via de 
Broekweg naar de kapel van St. Goar. Onderweg horen de 
deelnemers van alles over de historie van de haven en het 
bosgebied de Broekberg waar we door lopen.                                          
Deze naam zegt veel over het gebied. Een broek is een 
drassig gebied. De ‘berg’ is ontstaan doordat de Maas, die er 
ooit in twee oude Maasarmen liep, telkens overstroomde en 
daarbij klei achterliet op de oevers, die daardoor steeds 
hoger werden. In het broek zit ijzer, afgezet als steenharde, 
oranje-bruine ijzeroerbanken. Er zit zelfs zoveel dat het in 
het verleden gewonnen en verscheept werd naar de 
ijzergieterijen in Luik. Kortom, een klein gebied, maar er is 
vanalles over te vertellen.  
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Fietstocht Ooijen-Wanssum

Met inachtneming van de Coronamaatregelen organiseert IVN Geysteren-Venray op 

zaterdag 12 juni een fietstocht met als thema de invloed op en inpassing van het project Ooijen-Wanssum op natuur 

en landschap. Deze fietstocht start om 9:30 vanaf het parkeerterrein Broekberg, Venrayseweg in Wanssum. 

Deelname is gratis. 

In verband met Corona is het aantal deelnemers beperkt, daarom is aanmelden via info@ivn-geysteren-venray.nl 

verplicht. Vermeld in het onderwerp ‘Oijen-Wanssum’ en in de mail naam, email en telefoonnummer van de 

deelnemer(s). Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging

Bij de aanleg van de rondweg in Wanssum is 

rekening gehouden met het landschap en is deze 

aangepast aan de omgeving. In het dorp is het 

aanzien volledig veranderd door de nieuwe brug in 

het centrum en wordt nog gewerkt aan de 

inrichting en omgeving van de jachthaven.     De 

fietstocht voert langs de rondweg en de weert van 

Wanssum langs de Maas tot en met Blitterswijck. 

Bij de rondweg is te zien hoe bij de aanleg van deze 

weg rekening is gehouden met inpassing in het 

landschap. In het dorp zelf is te zien wat er 

verandert bij de nieuwe brug en bij de jachthaven. 

Ook bij de weert van Wanssum naar Blitterswijck 

zijn de ingrepen duidelijk waarneembaar.

Om de Maas meer ruimte te geven werden aanwezige landbouwgronden afgegraven en een nieuwe hoogwatergeul 

aangelegd. Agrarisch gebied is omgezet naar natuur die passend is in het rivierenlandschap. Tijdens de fietstocht wordt

ook gewezen op de opbouw van de dijken (steilranddijken) en hoe die in het landschap passen. Dit zijn de eerste dijken 

in Nederland die op deze manier gemaakt zijn, zodat ze minder opvallen in de omgeving.

Workshop fotografie
Met inachtneming van de Coronamaatregelen organiseert IVN Geysteren-Venray 

op zaterdag 26 juni een workshop fotografie. Deze workshop start om 8:00 uur 

(tot 12:00 uur) in de Alde Schol, Dorpsstraat 15 in Geijsteren en wordt verzorgd door fotograaf Jan Linskens.

De kosten bedragen € 25,- voor leden van IVN Geysteren-Venray en € 30,- voor niet-leden.                                                             

Aanmelden via secretariaat@ivn-geysteren-venray.nl. Plaatsing is definitief zodra het bedrag is overgemaakt                         

op NL36 RABO 0156.3203039 tnv IVN Geysteren-Venray ovv ‘fotoworkshop juni 2021’.                                                                        

In verband met Corona is het aantal deelnemers beperkt tot max 10.

Het thema van de fotoworkshop is landschap en macro.                                                                            

Deelnemers zorgen voor hun eigen apparatuur.

De workshop begint met een kort theoriegedeelte in het gemeenschapshuis de Alde Schol                    

in Geijsteren, vervolgens gaan de deelnemers het veld in bij de gerenoveerde ruïne van 

kasteel Geijsteren en omgeving.

Jan Linskens is een fotograaf met een grote passie voor de natuur, sterke landschappen en 

het kleine leven dat er zich bijna ongezien in ophoud. Wat hij tegenkomt legt hij graag op de 

foto vast. Hij maakt weidse beelden, krachtig en dramatisch. Maar met evenveel overgave 

stort hij zich in de kleine, zelfs kleinste onderdelen ervan door middel van macrofotografie.
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EEN MOOIE 
HERINNERING 
IS ZOVEEL 
WAARD

Een liefdevol en persoonlijk 

afscheid helpt je om met fijne 

herinneringen verder te leven.

Briensveld uitvaartverzorging 

luistert, denkt mee en verzorgt 

de uitvaart die bij de overledene, 

familie en vrienden past.

Brienshoekweg 6, Leunen

www.briensveld.nl

Bel 24/7  

0478-515221

elke donderdag, vrijdag en 

zaterdag verse snijbloemen
openingstijden: do. en vr. 9.00-12.00 en 13.30-17.00 za. 9.00-15.00 uur

‘Buurtbemiddelaars gezocht’

Welke kennis en vaardigheden heb je nodig?

Wat is de meerwaarde van een buurtbemiddelaar?

Wat kun je van Synthese verwachten?

Word jij de nieuwe collega van Winfried?
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Stel jij je neutraal op als er onenigheid is bij jouw in de buurt of op het werk? 

Kun jij de betrokkenen gezamenlijk om tafel krijgen door dit te faciliteren?                         

Dan zijn wij op zoek naar jou!

‘Buurtbemiddelaars gezocht’

“Het is een mooi middel om mensen anders naar elkaar te laten kijken. Om begrip te kweken voor ieders handelwijze.                                                

Als buurtbemiddelaar geeft het mij enorm veel voldoening om mensen te helpen in iets wat hen zelfstandig niet lukt.                                               

Dat is om hen naast elkaar te krijgen in plaats van tegenover elkaar. Kortom: samen te brengen.” Dit was het antwoord van 

Winfried, een van de vrijwillige buurtbemiddelaars bij Synthese, op onze vraag ‘Waarom ben jij buurtbemiddelaar’. 

Winfried is al jaren betrokken en kan samen met zijn collega’s wel versterking gebruiken. 

Daar waar de buren zelf niet uitkomen, wordt buurtbemiddeling ingezet. Denk hierbij aan harde muziek die in de avond wordt 

afgespeeld, overhangende takken of onenigheid over de plaatsing van de schutting. Wanneer het lukt om de buren gezamenlijk                

om de tafel te krijgen en het probleem aan te pakken, is de kans kleiner dat het probleem zich opnieuw voordoet.

Welke kennis en vaardigheden heb je nodig?
Als vrijwillige buurtbemiddelaar luister je naar het verhaal van beide buren. Je neemt een neutrale houding aan en hebt geen 

vooroordelen. Je bent geïnteresseerd in je medemens. Andere belangrijke eigenschappen zijn: goed luisteren, doorvragen en 

samenvatten. Het goed kunnen omgaan met emoties is ook een pre.

Wat is de meerwaarde van een buurtbemiddelaar?
Als buurtbemiddelaar schep je een kader waarin beide buren met elkaar in gesprek gaan om een oplossing te vinden. 

Buurtbemiddeling draagt een steentje bij aan een betere onderlinge verstandhouding en het bevorderen van wederzijds respect 

tussen buren. 

Je plant zelf de afspraken met collega- bemiddelaars en de desbetreffende buren zodat je rekening kunt houden met jouw eigen 

agenda.  Daarnaast komen we 2 à 3 keer per jaar samen met alle vrijwillige buurtbemiddelaars en de coördinatoren 

Buurtbemiddeling Synthese. Om van elkaar te leren, ervaringen uit te wisselen en elkaar op de hoogte te houden van alle 

ontwikkelingen.

Wat kun je van Synthese verwachten?
Je krijgt van ons een professionele training Buurtbemiddeling, begeleiding tijdens de werkzaamheden en voortdurende bijscholing. 

Je maakt deel uit van een enthousiast team. 

Daarnaast krijg je de reis- en andere onkosten vergoed.

Word jij de nieuwe collega van Winfried?
Neem dan contact op met Synthese, buurtbemiddeling@synthese.nl. 

Of bel met een van de coördinatoren:

Gemeente Venray: Colin Weeink, tel. 06 40161422
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Foēzel
Betekenis: eigengestookte jenever van 

slechte kwalitiet.
Geft en vulle gennen haver en ’n kiend 

gennen foēzel.Behandel een jongerenniet direct als een volwassene.
De Spraekbuūs

 

 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 
 

Ook voor de jeugd heeft Tennis Club Oostrum afgelopen jaar tennislessen georganiseerd. 

Dat heeft ertoe bijgedragen dat we 9 nieuwe jeugdleden, in de leeftijd van 6 tot 9 jaar, hebben mogen verwelkomen. 

Hier zijn we erg blij mee, prachtig dat er weer instroom bij de jeugd is. 

Dit willen we graag vasthouden en indien mogelijk nog verder uitbreiden. 

Het bestuur heeft tevens ondersteuning gekregen van een aantal personen die de jeugdbelangen van onze vereniging 
gaan behartigen. ( hier hoort u binnenkort meer over) 

 

Tennisclub Oostrum investeert fors in de groei van het aantal jeugdleden :  

• Je mag tegen betaling van het gebruikelijke lesgeld 1 lesblok van 5 lessen volgen, zonder dat je lid hoeft te zijn 
van onze tennisclub. ( ook op deze lessen 50% korting achteraf) 

• Wanneer je tennis leuk vindt en meer lessen wilt volgen, dien je lid van onze tennisclub te worden. 

• De jaarcontributie bedraagt voor kinderen tot de leeftijd in het jaar waarin ze 10 worden slechts €20,- per jaar 
, indien je na het volgen van 1 lesblok lid wordt betaal je slechts € 10,- voor het eerste jaar. 

• Tennisclub Oostrum geeft 50% korting achteraf op de tennisles, maximale vergoeding voor 3 lesblokken van 
elk 5 lessen, leskosten per les per persoon zijn afhankelijk van aantal deelnemers in de groep waarin je bent 
ingedeeld. Voor deze jeugd zijn de leskosten per persoon per lesuur dan inclusief de korting ongeveer                         
€3,00 tot €4,00. 

 

Mogelijk een idee voor opa’s en oma’s om hun kleinkinderen een tennislesblok en jaarlidmaatschap cadeau te doen 
voor verjaardag, Sinterklaas en of kerst. 

De tennislessen zijn op donderdagavond en de jeugd begint om 18.30u. 

Voor beginners zijn leenrackets gratis beschikbaar. 

We verwachten eind juni / begin juli te kunnen starten met lesblok 3 van 2021 wederom 5 lessen. 

We plannen per jaar ca 4 tot 5 lesblokken van elk 5 lessen. 

Weersomstandigheden:  

de lessen vinden uitsluitend doorgang wanneer de kwaliteit van de les gewaarborgd kan worden. 

Heel veel tennisplezier 

Namens het bestuur van T.C.O. 

Sjef van Haeren. 

06-53130766  

sjefvhaeren@home.nl 
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Leg je fiets aan de ketting

+

Sluit je fiets
 

altijd af en 

gebruik daar
bij 

gebruik daar
bij 

een extra slo
t 

een extra slo

NIET 1             NIET 1             MAAR 2

Venray, focus op mensen
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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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