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R. Arts - 06-51269958 - financieel.weekblad@dorpsraadoostrum.nl
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Met deze week:

- Het verhaal van ganzen

- Ons kent ons met VC de Pul

- Rick Gielens in Oh zit dat OOZO

En 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  28 Nov 09.00 - 12.00

                (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

    

   12 dec.  09.00u. Inzamelen oud papier

S.v.p. zelf oud papier in de                                         

 container stapelen!!!!

  14 dec. 19.30u. Repetitie ensembles orkest

  16 dec  17.00u. Leerling slagwerkers (volgens schema)

 19.00u. Repetitie Hit-it

 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

9 jan.  Inzamelen oud papier

23 jan. Inzamelen oud papier 
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Zondag 13 dec. 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)     
 
 jaardienst Ben Valckx en Mien Valckx-Janssen,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 
 
Dinsdag 15 dec. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (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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SSAAMMEENN OOPP WWEEGG NNAAAARR KKEERRSSTTMMIISS 

 

Donderdag 24 december, is er weer een gezellige                           

kinder- en kerstviering, aanvang 17.00 uur.

Met een kerstspel, opgevoerd in prachtige kostuums, 

muziek, engeltjes, heel veel lichtjes en kaarsjes in onze 

sfeervol verlichtte kerk.

Net zoals met Sint Maarten, waar we goed afstand hebben 

kunnen houden en de RIVM maatregelen hebben nageleefd, 

gaan we dat ook in deze kerstviering nastreven.

We hopen wederom, dat we met z’n allen een mooie 

kerstviering kunnen vieren…….samen op weg naar 

KERSTMIS.

Vieren jullie met ons mee?

Werkgroepje in 

samenwerking met Pastoor
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Donderdag 24 december, is er weer een gezellige                           

kinder- en kerstviering, aanvang 17.00 uur.

Met een kerstspel, opgevoerd in prachtige kostuums, 

muziek, engeltjes, heel veel lichtjes en kaarsjes in onze 

sfeervol verlichtte kerk.

Net zoals met Sint Maarten, waar we goed afstand hebben 

kunnen houden en de RIVM maatregelen hebben nageleefd, 

gaan we dat ook in deze kerstviering nastreven.

We hopen wederom, dat we met z’n allen een mooie 

kerstviering kunnen vieren…….samen op weg naar 

KERSTMIS.

Vieren jullie met ons mee?

Werkgroepje in 

samenwerking met Pastoor

In deze rubriek laten we korte nieuwsberichten van de afgelopen weken de revue passeren.

Digitale informatieavond voor Oostrummers over mogelijk windpark
De gemeente organiseert vijf avonden voor bewoners van de dorpen rondom de vier zoekgebieden voor een 
mogelijk windpark in Venray: Castenray Geijsteren, Oirlo, Oostrum en Wanssum. Vanwege corona worden de 
avonden digitaal georganiseerd. Voor Oostrum is dat op maandag 14 december van 19:00 tot 20:00 uur. U 
kunt zich opgeven via www.windparkvenray.nl/informatieavond-dorpen. Inwoners uit naastgelegen dorpen 
kunnen zich ook aanmelden.

Momenteel wordt er samen met bewoners en grondeigenaren een verkenning gedaan, om te onderzoeken of 
een lokaal windpark wenselijk en haalbaar is. In 2021 zal de gemeenteraad hierover een besluit nemen. 
Tijdens de online sessie krijgt u informatie over de verkenning, ziet u voorbeelden van andere windparken die 
lokaal georganiseerd zijn, wordt er ingezoomd op de vier locaties en kunt u uw vragen stellen. De avond wordt 
georganiseerd door Frank van Bussel, hij is gevraagd door de gemeente als omgevingsmanager. Meer 
informatie staat op www.WindparkVenray.nl. U kunt ook alvast uw mening geven via 
www.WindparkVenray.nl/IkPraatMee, of vragen sturen naar info@WindparkVenray.nl.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

  www.dorpsraadoostrum.nl | info@dorpsraadoostrum.nl | 06-20966576 | Ghunenbeek 23, 5807 CE Oostrum   

 

DECEMBERCOMITÉ 
 

Zoals U wellicht weet, verzorgt het decembercomité ook een 

jaarlijkse attentie met Kerst.  
 

Gezien de moeilijkheidsgraad, wie hiervoor in aanmerking komt, gaan wij 

terug naar de basis. Via deze weg doen wij een beroep op jullie om aan te 

geven wie van de zieke mensen uit Oostrum de feestdagen NIET thuis kan 

doorbrengen.  
 

Dit kunt u uiterlijk vrijdag 18 december kenbaar maken 

bij: Susanne Jeucken: robsuus.thuus@gmail.com 

Of Anne Arts: huizearts@hotmail.com  
 

Bij voorbaat dank,  

Het decembercomité. 
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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
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HET VERHAAL VAN DE GANZEN  
Column 
__________________________________________________________________________    

 

Het is diep in de herfst, bijna winter! Tijd voor de massale trek 

van de ganzen, die met veel gegak zuidwaarts vliegen. Naar 

warmere streken, om daar te overwinteren. Soms overwinteren  

de ganzen in Nederland, maar ze kunnen ook nog verder naar 

het zuiden vliegen. Het blijft altijd een fascinerend gezicht een 

dergelijke formatie ganzen te zien vliegen!   

 

Een tijd geleden hoorde ik een verhaal, dat ging over die ganzen. Een verhaal, dat vooral 

ging over de vraag, waarom ganzen altijd in een V-formatie vliegen. En dat er, zoals dat 

meestal bij het gedrag van dieren het geval is, ongetwijfeld een goede reden moet zijn 

geweest om dat in hun instinct te leggen. En die reden is er ook, hoorde ik in dat verhaal.    

 

Elke gans, die in zo’n formatie met zijn vleugels wappert, zorgt voor een opwaartse kracht 

voor de gans die volgt. Bij elkaar opgeteld krijgt zo’n groep ganzen in een V-formatie ruim 50 

% meer vliegbereik, dan wanneer elke vogel alleen zou vliegen! Dat is een enorme winst! 

Een gans die, om welke reden dan ook, even buiten de formatie raakt, krijgt het moeilijk. 

Want die gans voelt meteen de weerstand van het alleen vliegen. Gevolg is dat hij zich weer 

zo snel mogelijk in de formatie zal voegen! 

De gans, die in de spits vliegt, en daardoor extra vermoeid raakt, roteert achteraan terug in 

de formatie en een andere gans gaat dan voorop vliegen. Zo lossen ze elkaar af. Ganzen 

achter in de formatie gakken om de anderen vóór hen aan te moedigen en te stimuleren. Op 

die manier geven ze ondersteuning aan elkaar om gemakkelijker en sneller te kunnen gaan! 

 

Tot zover het verhaal van de ganzen. Ik begon na dit verhaal steeds meer te begrijpen van 

de wenselijkheid en de noodzaak, maar vooral ook van de logica voor de ganzen, om op die 

manier hun lange vliegtochten af te leggen. Maar tegelijkertijd begon ik steeds minder te 

begrijpen waarom wij, mensen, op onze ‘vliegtochten’ in de maatschappij dat voorbeeld niet 

altijd of niet altijd voldoende volgen. Terwijl dat toch zoveel winst kan opleveren! 

 

Want wij zouden toch kunnen bedenken dat wij, als we net als de ganzen een gezamenlijke 

richting en gemeenschapszin delen, sneller en gemakkelijker komen waar we willen zijn, dan 

wanneer we dat alleen proberen te doen. En wij zouden ook kunnen bedenken, dat succes 

vaak voor een groot deel afhangt van ons onderling samenwerken. Waarbij niemand weg 

loopt voor moeilijke taken en waarbij die moeilijke taken om de beurt worden verricht. Ons 

‘gakken naar voren’ zou bemoedigend kunnen zijn, zoals dat ook bij de ganzen zo is! 

 

Het zou voor ons een gigantische winst kunnen opleveren als we de filosofie van de ganzen 

zouden volgen. Dat betekent dus samenwerken, zoveel en waar het maar kan! Ook voor ons 

geldt dat we, als we op de solotour gaan, enorm veel meer energie verspelen!  

Ik kwam uiteindelijk tot de conclusie dat we op dat gebied best nog wel wat van de ganzen 

kunnen leren. En daarvoor hoeven we echt geen wetenschapper of onderzoeker te zijn! 

 

Jos Nellen 

7



 

  

 

Altijd al willen weten hoe het is om rijinstructeurs te zijn? Dan komt het goed uit dat we in Oostrum er een in ons 

midden hebben! Deze week staat hij in de OZOO-schijnwerpers! We geven het woord aan Rick Gielens! 

 

“Ik ben 61 jaar geleden geboren te Heide en woon samen met mijn vrouw Wilma inmiddels zo'n 40 jaar in Oostrum. 

We hebben 3 zonen, 2 schoondochters en 4 kleinkinderen. 

 

Ik ben 29 jaar werkzaam geweest bij de post maar door reorganisatie en concurrentie was ik genoodzaakt ander 

werk te zoeken. Ik heb meerdere keren gesolliciteerd maar zonder succes. Ik was 49, dus “te oud”. Via via kwam ik 

in contact met een rijinstructeur en hem heb ik gevraagd een keer te mogen meerijden. Dat beviel mij zo goed dat 

ik besloot ook rijinstructeur te worden. Via mijn werkgever heb ik mij kunnen omscholen.  De opleiding tot 

instructeur duurde ongeveer 7 maanden waarin ik 4 examens moest afleggen: 2 theorie-examens en 2 

praktijkexamens. Voor mij was dat best pittig. Ik had bijna 30 jaar niet meer gestudeerd en mijn werk bij de post 

liep gewoon nog door. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodra men het sturen een beetje onder de knie heeft, gaan we de weg op. Ik zorg dan nog steeds voor de 

bediening. Na een eindje rijden zoeken we een rustige straat uit en wordt het koppelen en schakelen behandeld. 

Aan het einde van de les kan de leerling al schakelen en terugschakelen. De les erop kan hij al zelfstandig – met wat 

hulp van mij - kriskras door een dorp rijden. Naast de praktijk moet de leerling natuurlijk ook het theoriegedeelte 

beheersen. Dit doet men door middel van zelfstudie of klassikale les. 

 

Als ik als instructeur naast de leerling zit, dan voelt het eigenlijk alsof ik zelf rijd. Als instructeur moet ik ervoor 

zorgen dat ik niet te snel ingrijp. Dat is niet goed voor het zelfvertrouwen van de klant. 

 

 

 

 

 

Ik heb ruim 1,5 jaar voor een andere rijschool gewerkt en 

ben toen gestart met Rijschool Rick Gielens. Volgend vier 

ik mijn jubileumjaar: 1 maart 2021 bestaat de rijschool 10 

jaar! Reden voor een feestje, hopelijk kan dat (gezien 

corona) dan weer. De appel valt overigens niet ver van de 

boom want mijn zoon Steef is ook rijinstructeur, onder 

zijn eigen naam. 

 

Het merendeel van mijn klanten is jong, rond de 17 jaar 

met een paar uitschieters naar de 40 jaar. Daarnaast 

begeleid ik ook ouderen die een rijtest moeten ondergaan 

vanwege gezondheidsproblemen. 

 

De eerste autorijles begint in principe op een 

parkeerplaats met het goed zetten van stoel en spiegels 

en kijken waar de dode hoek zit. Dan nog wat uitleg over 

knopjes en schakelaars en hoe je moet sturen. De leerling 

begint met sturen en ik regel de bediening. 

8



Niet alleen voor autorijlessen maar ook voor motorlessen ben je bij mijn rijschool aan het juiste adres. Bij een 

eerste motorrijles rijd ik met de motor naar een parkeerplaats en ontmoet de leerling daar. De leerling zorgt voor 

de juiste kleding: helm, handschoenen en enkel bedekkend schoeisel zijn verplicht. Ik geef uitleg hoe een motor 

werkt en we gaan wat rondjes rijden in de eerste versnelling. Op dat moment heb ik over het rijdende gedeelte 

geen controle meer. Ik sta wel met de klant in verbinding via een headset. Op de motor zitten valbeugels. Dus 

mocht iemand vallen, blijven de vitale delen van de motor beschermd. Naast het motorrijden zelf moet de leerling 

12 bijzondere manoeuvres onder de knie krijgen. Bij het eerste examenonderdeel krijgt men 7 oefeningen waarvan 

men er 5 goed moet afleggen. En ook hier moet men natuurlijk slagen voor het theoriegedeelte want zonder kan 

men geen examen doen op de weg.

Het landelijk gemiddelde slagingspercentage ligt net onder de 50%. Het is mogelijk om voordat men het 

praktijkexamen gaat afleggen, een soort  proefexamen af te leggen. De leerling kan dan zien hoever hij is gevorderd 

en krijgt tips mee voor het officiële examen. Daar kunnen we dan nog aan werken. De meeste leerlingen slaan dit 

proefexamen over omdat dit net zo duur is als het praktijkexamen. Wie uiteindelijk niet slaagt, kan het afgelegde 

praktijkexamen dan als proefexamen beschouwen. Eerst waren deze proefexamens goedkoper en koos men daar 

ook voor. Toen lag mijn slagingspercentage rond de 75%. Nu ligt dat mooi op het landelijke gemiddelde.

In mijn vak maak ik van alles mee. Laat ik je een grappig verhaal vertellen dat me altijd zal bijblijven. Een meisje 

moest afrijden en dat ging heel goed. De examinator grapte op de terugweg naar het CBR ”als je nu met de neus op 

de claxon drukt, ben je geslaagd!” “Meen je dat nou?” vroeg het meisje een beetje verbaasd. “Mag ik het ook op de 

parkeerplaats van het CBR doen?” “Natuurlijk”, zei de examinator. Dus zij op de parkeerplaats met de neus op de 

claxon! “Proficiat!” zei de examinator.

Hoe vaak ik zelf heb afgereden? Leuke vraag! Ik ben 1 keer gezakt voor mijn autorijbewijs. Het rijbewijs voor de 

vrachtauto en de motor heb ik de eerste keer gehaald. Mijn favoriete auto om in te rijden is een Range Rover. Die 

heb ik niet …

Ook ik kreeg natuurlijk met de coronamaatregelen van 

doen. De hele rijschoolbranche heeft van 23 maart tot 11 

mei stilgelegen. Daarna kon ik weer les geven. Ik volg 

uiteraard het protocol van het CBR. Ik rijd met een 

mondkapje en de klant ook. Ik zorg na iedere rit dat de 

auto van binnen ontsmet is.

In mijn vrije tijd ben ik ook graag actief. Ik sta iedere 

morgen om 06:15 uur op en ga een uurtje wandelen. 

Alleen op zondag doe ik dat een uur later. Ik volg 2 keer per 

week een spinningles en 2 keer in de week doe ik 

handboogschieten. Af en toe gooi ik nog een pijltje in het 

AMC.

Wanneer ik 65 jaar ben, heb ik in totaal 45 jaar gewerkt. 

Dat is een mooi moment om er een punt  achter te zetten. 

Sinds ik rijinstructeur ben heb ik 6 dagen in de week 

gewerkt. Als ik dat terugreken naar 5 dagen, dan kan ik 2 

jaar eerder stoppen. Dat wil niet zeggen dat ik dan niets 

meer ga doen maar kan dan wel zelf bepalen wat en 

wanneer ik dat ga doen!”
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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    

Sinterklaas drive-through 
 

Afgelopen vrijdag wilde Sinterklaas ook op bezoek komen 

bij ZijActief in Oostrum. De gezellige Oesterham vindt hij 

altijd een feestje. Maar helaas gooide de corona roet in 

het eten. Maar het bestuur van de afdeling Oostrum was 

creatief genoeg om een oplossing te bedenken. In allerijl werd er een dependance 

van het grote Sinterklaashuis opgericht bij één van de leden thuis. Daar konden de 

leden één voor één, netjes volgens de coronaregels, hun cadeautje ophalen.  

De sfeer zat er prima in, mede dankzij de mooie aankleding die door de assistent-

piet (ook wel Ruud genoemd) was verzorgd, inclusief snoepgoed en 

sinterklaasmuziek. De leden kwamen al zingend aan en dansten vrolijk de oprit weer 

af, blij met hun cadeau. 

En de Sint had weer behoorlijk uitgepakt, er zaten prachtige cadeaus tussen.           

Van sfeerlichtjes tot schaaltjes met lekkers, van bad- en verzorgingsspullen tot 

heuse beelden, Sint had echt zijn best gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur kijkt dan ook heel tevreden terug op deze alternatieve 

sinterklaasviering, dankbaar dat het in deze moeilijke tijden toch iets voor haar 

leden kon organiseren!  
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LIMBURGS OUDJE  

Limburgse bosbessen griesmeelpudding met sinaasappel-honingsaus, garnering van 
amandelschaafsel, bosbessen en kletskoppen. Een feestelijk toetje voor de decembermaand. 

4 stuks  (enige bakervaring gewenst) 

Benodigdheden:  
 
Voor de griesmeelpudding: 
 
50 gr. tarwegriesmeel (bijv. Dr. Oetker) 
50 gr. witte basterdsuiker 
100 ml. slagroom 
200 ml. bosbessensap 
200 ml. melk 
Mespuntje kaneel\1 theelepel kirsch (likeur) 
 
Voor de decoratie: 
 
75 gr amandelschaafsel 
1 doosje bosbessen (of ander rood fruit) 
4 kletskoppen       
 
Pudding koken: breng de melk, het bessensap en de room gezamenlijk aan de kook. Meng het 
griesmeel, de witte basterdsuiker en de kaneel. Strooi dit mengsel al roerend in de kokende 
vloeistof. Laat het geheel ca. 3 minuten onder af en toe roeren zachtjes doorkoken. Voeg tot slot 
1 eetlepel kirsch toe. 
 
Spoel de puddingvormpjes om met koud water. Giet de pudding in de vormpjes en laat ca. 3 uur 
afkoelen. 
 
Rooster het amandelschaafsel in de oven of in een pan. Schenk de puddinkjes op 4 bordjes. 
 
Breng het sinaasappelsap met de honing aan de kook, laat even goed doorkoken en neem daarna 
het pannetje van het vuur. Snijd de koude boter in blokjes en roer deze geleidelijk door het 
sinaasappelsap. 
 
Schep een beetje saus op de bordjes en decoreer het dessert met geroosterd amandelschaafsel, 
een gebroken kletskop en wat verse bosbessen. 
 
 
 
 
 
 

Voor de saus: 
 
50 ml sap van een sinasappel 
2 el honing 
50 gr boter (koud) 
 
Overig: puddingvormpjes en steelpannetje 
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Vriendenclub De Pul 
 
Onze vriendengroep is naar verwachting zo'n 15 jaar geleden ontstaan. Echter zou dit ook 
17 of zelfs 18 jaar geleden kunnen zijn. We zijn niet zo van de statistieken en dus hebben 
we eigenlijk ook geen idee. Voor ons is dit ook niet zo van belang en misschien is dat ook 
wel de reden dat we ons jaarlijkse vriendenweekend altijd vieren alsof het een jubileum is. 
Maar, even terug... 

Onze groep bestaat uit 16 Oostrumse mannen en een witte, maar dan ook 
echt een witte, Zuid Afrikaan. Chris Wilschut is behoorlijk goed 
ingeburgerd, al vele jaren is hij de Nederlandse taal machtig en heeft een 
baan zoals ieder ander. Guus Op Den Camp (eigenaar Van Wanssum Cafe), 
Giel Emons (de rooie rebel die inmiddels toch wel een stukje tammer is 
geworden), Peter Fleurkens (de levensgenieter), Marc Biermann 
(werkzaam bij Inther, maar bij de meeste bekend als zoon van 'mag het 
een onsje meer zijn'), Pim Camps (oprichter van de HOG), Roy van Delft 
(van Wimpie en Lieske), Bart Arts (kleinzoon van Bertje de schilder en 
opvolger van het familiebedrijf), Stef Fleurkens (ook wel luisterend naar de 
naam Messi), Boy de Kleijn (inmiddels woonachtig in Almere vanwege zijn 
job bij KLM),  Steef Emons (weet alles over slimme verlichting en high tech 
zooi), Sjors Gommans (onze fashion man bekend van Complot Concept 
Store), Dave Gerritssen (de man die onze dorpsgenoten met een strafblad 
probeert te genezen), Nick Gommans (verkes rejer bij Bart Camps), Steef 
Gielens (Onze oud gediende in Afghanistan die nu rond rijdt in een zwarte 
auto met een grote blauwe L op het dak), Paul Nellen (bekend van het 
AMC, niet als eigenaar maar gewoon als gast) en als laatste Tom Direks 
(beter bekend als de (mini) trucker en broer van onze Vorst). 

 

Zoals gezegd zijn we dus .. jaren geleden als groep bij elkaar gekomen. Onze groep telt 3 verschillende leerjaren van 
de basisschool. Toen we als ruige (lees: erbij lopen alsof je 2 sinaasappels onder je oksels hebt) pubers steeds vaker 
de soos bezochten trokken we meer naar elkaar toe en ontplooiden  we als een ware vriendengroep. Kijkend naar 
de oudere vriendengroepen in Oostrum waren ook wij van mening dat er een naam aan verbonden moest worden. 
De meeste namen waren gerelateerd aan bier; VC De Fles, VC 't Vat, VC Ut Piepke en zo kwamen wij al snel uit bij 
VC De Pul. Dit had dus verder geen enkele betrekking op hoe je ons kon herkennen in de kroeg maar we hadden 
een naam! Eentje die in de beginfase groot op T-shirts werd gedrukt om met Carnaval en op vakantie te laten zien 
dat we bij elkaar horen. Want dat is wat we het liefste deden; samen op stap, bier drinken, (veel) vrouwen 
versieren , lachen en natuurlijk 'kattenkwaad' uithalen. Dit laatste was zelfs een enkele keer iets uit de hand 
gelopen dat het in de advocatuur eerder bestempeld zou worden als 'crimineel gedrag' in plaats van kattenkwaad. 
Maar het bleef gelukkig bij een duidelijke preek van Matje Pijnappels die ons dan in zijn vrije tijd thuis kwam 
opzoeken om ons te wijzen op ons gedrag.   
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Vriendenclub De Pul 
 
Onze vriendengroep is naar verwachting zo'n 15 jaar geleden ontstaan. Echter zou dit ook 
17 of zelfs 18 jaar geleden kunnen zijn. We zijn niet zo van de statistieken en dus hebben 
we eigenlijk ook geen idee. Voor ons is dit ook niet zo van belang en misschien is dat ook 
wel de reden dat we ons jaarlijkse vriendenweekend altijd vieren alsof het een jubileum is. 
Maar, even terug... 

Onze groep bestaat uit 16 Oostrumse mannen en een witte, maar dan ook 
echt een witte, Zuid Afrikaan. Chris Wilschut is behoorlijk goed 
ingeburgerd, al vele jaren is hij de Nederlandse taal machtig en heeft een 
baan zoals ieder ander. Guus Op Den Camp (eigenaar Van Wanssum Cafe), 
Giel Emons (de rooie rebel die inmiddels toch wel een stukje tammer is 
geworden), Peter Fleurkens (de levensgenieter), Marc Biermann 
(werkzaam bij Inther, maar bij de meeste bekend als zoon van 'mag het 
een onsje meer zijn'), Pim Camps (oprichter van de HOG), Roy van Delft 
(van Wimpie en Lieske), Bart Arts (kleinzoon van Bertje de schilder en 
opvolger van het familiebedrijf), Stef Fleurkens (ook wel luisterend naar de 
naam Messi), Boy de Kleijn (inmiddels woonachtig in Almere vanwege zijn 
job bij KLM),  Steef Emons (weet alles over slimme verlichting en high tech 
zooi), Sjors Gommans (onze fashion man bekend van Complot Concept 
Store), Dave Gerritssen (de man die onze dorpsgenoten met een strafblad 
probeert te genezen), Nick Gommans (verkes rejer bij Bart Camps), Steef 
Gielens (Onze oud gediende in Afghanistan die nu rond rijdt in een zwarte 
auto met een grote blauwe L op het dak), Paul Nellen (bekend van het 
AMC, niet als eigenaar maar gewoon als gast) en als laatste Tom Direks 
(beter bekend als de (mini) trucker en broer van onze Vorst). 

 

Zoals gezegd zijn we dus .. jaren geleden als groep bij elkaar gekomen. Onze groep telt 3 verschillende leerjaren van 
de basisschool. Toen we als ruige (lees: erbij lopen alsof je 2 sinaasappels onder je oksels hebt) pubers steeds vaker 
de soos bezochten trokken we meer naar elkaar toe en ontplooiden  we als een ware vriendengroep. Kijkend naar 
de oudere vriendengroepen in Oostrum waren ook wij van mening dat er een naam aan verbonden moest worden. 
De meeste namen waren gerelateerd aan bier; VC De Fles, VC 't Vat, VC Ut Piepke en zo kwamen wij al snel uit bij 
VC De Pul. Dit had dus verder geen enkele betrekking op hoe je ons kon herkennen in de kroeg maar we hadden 
een naam! Eentje die in de beginfase groot op T-shirts werd gedrukt om met Carnaval en op vakantie te laten zien 
dat we bij elkaar horen. Want dat is wat we het liefste deden; samen op stap, bier drinken, (veel) vrouwen 
versieren , lachen en natuurlijk 'kattenkwaad' uithalen. Dit laatste was zelfs een enkele keer iets uit de hand 
gelopen dat het in de advocatuur eerder bestempeld zou worden als 'crimineel gedrag' in plaats van kattenkwaad. 
Maar het bleef gelukkig bij een duidelijke preek van Matje Pijnappels die ons dan in zijn vrije tijd thuis kwam 
opzoeken om ons te wijzen op ons gedrag.   

Een leuke anekdote van onze eerste vakantie naar de Spaanse badplaats Calella. Ongetwijfeld 
hebben alle ouders ons gezegd: Veul plezier, let goed op mekaar en same uut, same thuus. Dit laatste 
dreigde even in de soep te lopen. Na een mooie week hadden we de koffers weer ingepakt en zaten 
klaar voor vertrek in de bus. De buschauffeur vroeg uiteraard of we compleet zijn en dat waren we. 
We waren met 16 jongens, iedereen zat 2 aan 2, de bus begint te rollen en we kijken nog eens om 
ons heen. Tot onze grote verbazing zagen we dat Biermann met de slaap nog in z'n ogen  'alleen' zat. 
In principe onmogelijk natuurlijk en kijkend door de achterruit van de bus kwam er daar nog eentje 
van ons aangerend met z'n koffer. Jongens wacht op mij..!!!  
 
En nu ik net lekker op stoom begin te komen als een diesel  die richting de 2 ton gaat wil ik er nog 
eentje delen. Vakantie Bulgarije, Sjors en Tom, slapend op een kamer zoals meestal wel met een 
vakantie. Tom ontwaakt met een zwaar hoofd, niet omdat hij de slaap uit heeft maar vanwege een 
aparte zure lucht die er hangt. Hij komt overeind en ziet aan zijn voeteneind een rood bolletje 
omhoog komen wat net zijn broek op trekt, direct naar voren buigt om nog even de muur een 
afscheidsknuffel te geven om vervolgens de kamer te verlaten. Ondertussen is ook Sjors wakker 
geworden, van de niet zo'n lieve woorden, die Tom naar het rode bolletje schreeuwt, Tom had 
namelijk de zure lucht inmiddels al kunnen plaatsen. Beide leunen ze voorover om 'hem' even te 
bekijken.  

Een grote eigenschap die wij 
met z'n allen delen is luiigheid. 
Denk aan het organiseren van 
een cadeau voor een 
housewarming, een bruiloft of 
het organiseren van het 
vriendenweekend ( ja zelfs dat 
is een keer niet gelukt vanwege 
tijdgebrek, ik noem het nog 
steeds lui!)  Niemand heeft er 
zin in om het op zich te nemen 
en als de hamvraag komt, 
kijken we eerst een ander aan 
en in de app wachten we 
geduldig op onze beurt om te 
reageren... Zelfs een 
geboortebord plaatsen heeft 
wel eens 8 dagen geduurd.  

 
We zijn ten slotte ook allemaal heropgevoed in de HOG (House Of Greed). Dit 
was in de Trapstraot vooraan op nummer 2. Theo en Marian gingen tijdens 
Carnaval op vakantie en wij kaapten het huis tot ons bezit in deze 4 dagen. Hier 
woonden  we zo onderhand en langzaamaan leek het wel een sekte. Pim, 
onze goeroe, wist ons allen te bekeren. Dus eigenlijk kunnen we wel stellen 
dat het Pim zijn schuld is. Het was zelfs zo serieus dat er een Facebook pagina 
ontstond, uiteraard enkel voor leden, dus bespaar je moeite om een verzoek 
in te dienen want ja.. it's all in the name! Enfin, aangezien onze neuzen dus 
allemaal dezelfde kant op staan accepteren wij (bijna) alles van elkaar.  
 
Waarom wij vrienden zijn??? Omdat we stiekem gewoon heel veel van 
elkaar houden en elkaar steunen wanneer dat nodig is! 
Ps. Inmiddels zijn we allemaal volwassen, sommigen zelfs getrouwd en velen  hebben al 
de nodige luiers verwisseld. 
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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
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DECEMBERCOMITÉ 
 

Zoals U wellicht weet, verzorgt het decembercomité ook een 

jaarlijkse attentie met Kerst.  
 

Gezien de moeilijkheidsgraad, wie hiervoor in aanmerking komt, gaan wij 

terug naar de basis. Via deze weg doen wij een beroep op jullie om aan te 

geven wie van de zieke mensen uit Oostrum de feestdagen NIET thuis kan 

doorbrengen.  
 

Dit kunt u uiterlijk vrijdag 18 december kenbaar maken 

bij: Susanne Jeucken: robsuus.thuus@gmail.com 

Of Anne Arts: huizearts@hotmail.com  
 

Bij voorbaat dank,  

Het decembercomité. 
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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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