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Met deze week:

Hét blad van, voor en door Oostrum!

48e JAARGANG - WEEK 18 -  30 APRIL 2020

- ‘Door de lens van Joep’: In de tuin

- Import/Export met Robin Oudenhoven

- Een brief uit Indië in ‘Ons Oostrum’

- Meld je aan voor de Oostrumse schrijfwedstrijd!

En veel meer!

OOK DE OW! ONTVANGEN?

Financiele zaken & abonnementen:
R. Arts - 06-51269958 - financieel.weekblad@dorpsraadoostrum.nl
Bezorgklachten Periodiek: 0478-582877 



 
 

 

 

Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend,        

de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten.                 

Voor Spoedrecepten van uw Apotheek kunt u buiten 

openingstijden terecht bij een Huisartsenpost. 

0900 – 8818  
Bij een melding van vernieling                        

of overlast dan kunt u  zich wenden tot de wijkagenten 
van de Politie Venray-Oost      

 

Esther Kessels, (esther.kessels@politie.nl)              

Harry van der Kruijs,                                        
Peter Wefels en Esther van Lee 

                                                 

 Bereikbaar via  

GEEN SPOED, WEL POLITIE ?                              

0900 – 8844 
Meldingsformulier: www.politie.nl 

Email: wijkagenten-venray-oost.venray-gennep@politie.nl 
 

Hinder of overlast in de openbare ruimte,                

of als u vragen of meldingen van praktische aard          

zoals b.v. Losliggende stoeptegels, gevaarlijke            

obstakels e.d. met de: 

GEMEENTE VENRAY       

523333 

WEEKENDDIENSTEN                                                                     

HUISARTSEN & APOTHEEK 

MELDINGEN                                                                     

AMBULANCE-POLITIE               

GEMEENTE VENRAY 
 

  

     Gezellig Zondagmiddag van 14.00 - 16.00 uur

3 mei       17 mei 7 juni 21 juni 5 juli 

  

 2 mei 09.00u. Inzamelen oud papier

S.v.p. zelf oud papier in de 

container stapelen!!!!

 Agenda

 16 mei Inzamelen oud papier

 30 mei Inzamelen oud papier

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

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

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

 
Zondag 3 mei 9.30 uur: heilige mis zonder publiek (Pastoor)  
 “Meimaand is Mariamaand”, ter ere van Maria, Behoudenis der Kranken,  
 voor het geluk en welzijn van onze parochie Oostrum,  
 voor alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van alle andere 
 oorlogen en conflicten sinds 1945 en voor hun nabestaanden,  
 voor alle zorgmedewerkers in de gezondheidszorg,  
 voor alle overledenen vanwege het Coronavirus in de gemeente Venray  
 en in het dekenaat Venray en voor hun nabestaanden,  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens,  
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.  
 
Dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag: 9.00 uur: rozenkransgebed en h. mis in de Mariakapel  

                                                zonder publiek (Pastoor)       
 ter ere van Maria, Behoudenis der Kranken,   
 uit dankbaarheid voor 75 jaar Bevrijding van Nederland,   
 voor meer geluk, welzijn, vrijheid en vrede in de wereld. 
 Van 12.00-12.15 uur luiden we in Oostrum bewust onze kerkklokken 

 uit solidariteit en als teken van steun, troost, hoop en bemoediging 

 in verband met de Coronacrisis. (Hiermee sluiten we de periode van   

 het luiden van onze kerkklokken i.v.m. de Coronacrisis af!). 
 Op deze Nationale Bevrijdingsdag luiden we onze kerkklokken ook 

 uit dankbaarheid vanwege 75 jaar Bevrijding van Nederland!  

 

Zoals gebruikelijk worden de kerkklokken vóór elke kerkdienst geluid, zodat de gelovigen       

zich thuis in gebed geestelijk kunnen verenigen met de kerkdienst.    

 

NB: Voor een gebed en het opsteken van een kaars bij Maria, O.L. Vrouw van Oostrum 
        Behoudenis der Kranken, is ook tijdens deze Coronacrisis de Mariakapel in Oostrum                    
        zoals gebruikelijk elke dag open van 09.00-17.00 uur!           
 
Zie ook de website van de parochie Oostrum: www.parochieoostrum.nl    

                                                        

Tel.nr. van pastoor B. Clemens, Hoenderstraat 16, 5855 AH Well, is 0478-501202.    

 

In verband met tijdige publicatie in het OW en Peel en Maas dient u   

misintenties e.d. vrijdags vóór 08.00 uur op te geven bij vicevoorzitter 

Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  0478-584031, josdebeer47@gmail.com      
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IN DANKBAARHEID AAN ONZE-LIEVE-VROUW VAN OOSTRUM, 
die in den strijd van mei 1940 ons ALLEN deugd en leven spaarde. 

 

Vaak loop ik gedachteloos langs de gedenksteen in onze Mariakapel, maar nu wil ik even samen met jullie stil 

blijven staan bij de in steen gebeitelde dankbaarheid van 32 mannen uit onze parochie, die behouden 

mochten thuiskomen naar hun “haardsteden,” naar hun pap en mam, naar vrouw en kinderen, naar een 

goede vriend, naar hun veelgeliefde dorpje Oostrum en terug naar Maria, naar haar genadekapel, waar ze 

zich zo innigst mee verbonden voelden, dat zij daar hun dankbaarheid in steen hebben laten beitelen:         

“IN DANKBAARHEID AAN O.L. VROUW VAN OOSTRUM.” 

 

 

Ver weg van thuis bleven zij verbonden met hun 

“roots” die wortelstronk van hun leven en 

existentie, ze voelden de liefde van hun 

dierbaren, die thuis aan hen dachten, die liefde 

die hun drijfveer was om weer thuis te komen. 

Maar we wisten ook, dat ze niet uit eigen kracht 

thuis konden komen, maar  wisten ook dat ze een 

beroep mochten doen op de hulp van hun 

hemelse Moeder, Maria, die ons geluk en 

voorspoed schenkt als we haar daarom vragen.  

 

In de verte dachten ze aan dat kleine miraculeuze 

beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van Oostrum, 

Behoudenis der Kranken, aan het beeldje dat 

thuis bij hen stond op een mooi plekje, en dat in 

de meimaand (die vrijdag a.s. weer begint) met 

bloemetjes uit de tuin werd versierd, ze dachten 

aan de liederen in het diepst van hun harten 

weerklonken: “Zijn mens’lijke krachten te zwak in 

de strijd, dan sterkt ons Uw liefde o moeder 

altijd. Maria mijn moeder, U wijd ik mijn hart, aan 

U mijne liefde in vreugd en in smart.” 

 

Als ze thuis zouden zijn gekomen wilden ze ook 

meteen naar Maria, om haar te danken dat zij 

“ons ALLEN  deugd en leven spaarde en van nabij 

en verre ons teruggeleide naar onze 

haardsteden.” 

 

Dat kapellejte waarmee ze van kindsbeen af 

verbonden waren, toen hun pap en mam hun als 

kleine baby’s naar de kerk brachten, om het leven 

met de Vader te beginnen als Zijn kinderen, het 

leven met de Zoon als Zijn broeders, het leven 

met de Heilige Geest die onze Helper en Trooster is, het leven ook met Maria, de moeder van Jezus en 

daarom ook onzer aller moeder. De 32 mannen noemen Maria in de in steen gebeitelde dankbaarheid ook 

hun MOEDER. 
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Aan die moeder waren ze immers tijdens het doopsel toegewijd als pap en mam hen naar Maria brachten in 

die intieme kapel en de pastoor hen toewijdde aan Maria en ze samen baden:  
 

“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.” 
 

In diezelfde kapel hebben ze tijdens de plechtige communie zichzelf toegewijd aan Maria.  

En toen zij werden weggevoerd wisten zij: in de genadekapel en thuis bij het beeldje van Onze-Lieve-Vrouw 

van Oostrum zullen onze dierbaren voor ons bidden, zullen er kaarsjes branden, verbonden met de innige 

vraag:  
 

“dat onze zoon weer behouden thuis mag komen.” 

“Dat mijn man weer behouden thuis mag komen.” 

En kinderen ontstaken de kaarsjes met de wens:  

“dat pap weer spoedig thuis komt.” 
 

Toen zij dan eindelijk thuis kwamen was één van hun eerste plekken waar zij naar toe liepen, de kapel van 

Maria om haar te danken voor de behouden thuiskomst.   

Zij hebben hun diepste gevoelens van dankbaarheid gebeiteld in steen om zelf nooit te vergeten aan wie zij 

de terugkeer te danken hebben, maar ook voor de navolgende generaties,  dat we niet vergeten Maria te 

vragen en bij haar te komen bidden voor al onze zorgen en noden en dat we na verkregen hulp haar danken, 

want die denkt, die dankt, opdat ook onze generatie in vervulling moge doen gaan de woorden van het 

Magnificat van Maria: “van nu af prijst elk geslacht mij zalig.” 
 

De meeste mannen die op de gedenksteen zijn vermeld zijn al _ naar het eeuwig vaderland gebracht.            

Ze wisten dat we daar niet uit eigen kracht komen, maar de hulp van Maria nodig hebben: “bid voor ons 

zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.”  
 

En dat we uiteraard ook de hulp van haar goddelijke Zoon, Jezus Christus nodig hebben, die ons door de 

ziekenzalving en communie helpt om de weg te vinden naar het eeuwig Vaderland.  
 

Zij danken daarboven in de hemel hun hemelse moeder Maria voor eeuwig danken, voor haar liefde, hulp en 

steun. Samen zullen ze zingen: “Maria als Gij onze schreden geleidt, schenkt Gij ons Uw liefde en zegen altijd, 

dan landen wij veilig ter hemelse ree, en danken U eeuwige o sterre, der sterre.” 
 

Aanstaande zondag zal ik de dankbaarheid van de 32 mannen van onze parochie opnieuw als een God 

welgevallig dankoffer opdragen en ook hen gedenken, die door oorlogsgeweld zijn gesneuveld en niet meer 

thuis konden komen, maar wel met de hulp van Jezus en Maria het eeuwige Vaderland hebben  bereikt.  
 

Dat Maria ons dorpje moge beschermen voor alle onheil: “Als de golven stijgen, hoger, hoger dreigen, schijn 

dan veilig voor ons uit, gun de zee geen droeve buit: Wees gegroet, wees gegroet, Maria.” 
 

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

 

 

 

Jullie pastoor  
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Robin Oudenhoven (48), geboren en getogen Oostrummer, woont sinds 21 jaar in Naantali, Finland. 

“Hoe kom je daar terecht, zul je wel denken”. Robin vertelt. 

“Vanaf mijn geboorte woonde ik op de Herenpasweg. Mijn hele jeugd in Oostrum was fijn. Ik heb goede 

herinneringen aan het voetballen en natuurlijk ligt er de basis van een hechte vriendschap met mijn 

maten. 

Op m’n 14e ben ik met mijn moeder naar Rotterdam verhuisd. Ik kon niet zoals mijn oudere broers in 

Oostrum blijven. Mijn vader was aan het varen en ik was te jong om alleen thuis te blijven. 

Verhuizen naar Rotterdam was niet de makkelijkste periode in mijn leven: een puber zomaar ineens van 

een dorp naar de grote stad. Het heeft wel de nodige moeite gekost om daar te wennen. In die periode 

was iedereen van buiten Rotterdam een boer en ik met m’n zachte G kreeg dus ook de bijnaam “Boer”, 

wat later veranderende in “Belg”, waar ik iets minder moeite mee had. Gelukkig was ik toen al fan van 

Feyenoord. Wonen in Rotterdam-Zuid en naar school in dezelfde straat waar de Kuip aan ligt, was 

natuurlijk indrukwekkend. 

Na mijn opleiding Maritiem Officier (een mooi woord voor “stuurman en machinist voor de zeevaart”) 

ben ik weer met mijn moeder naar Venray verhuisd. Ik ben daarna meteen naar zee gegaan, met het 

schip in Finland beland en daar een meisje tegengekomen. Verliefd, verloofd, getrouwd, huisje boompje 

beestje en ... twee prachtige dochters! Na een aantal jaar is mijn huwelijk gestrand. Nu ben ik alweer 

een hele tijd gelukkig met Daniella, ook een Finse. 

Ik had best wel terug willen gaan naar Nederland, maar heb besloten in Finland te blijven tot in elk geval 

mijn jongste dochter meerderjarig is. Ik probeer wel zoveel mogelijk naar Oostrum te komen. Ik werk als 

hoofdwerktuigkundige op een chemicaliëntanker, varend op de Noordzee, Oostzee en Middellandse 

Zee. Om reiskosten te besparen combineer ik de bezoekjes dikwijls met mijn werk: kort voor of na het 

varen ben ik dan een paar dagen in Nederland. Als het mogelijk is, plan ik dat ook als er in Oostrum iets 

te doen is, zoals carnaval of de kermis. 

Of ik Oostrum mis? Nederland mis ik in ieder geval wel. Vooral het verenigingsleven cq een sociaal leven: 

voetbal, carnaval. Ik luister naar de Nederlandse radio, kijk Nederlandse tv en lees het Nederlandse 

nieuws. Ik zou na al die jaren misschien best weer in Oostrum kunnen wonen, maar ik weet niet of ik 

dat wel wil. Ik ben niet alleen en ik denk dat het voor Daniella beter zou zijn om dan naar Venray te gaan. 

Van Venray naar Oostrum is natuurlijk ook maar een klein stukje fietsen of lopen. Maar onze droom is 

eerlijk gezegd, om op onze oude dag te kunnen genieten van een glas wijn op het balkon van ons 

appartementje, ergens aan de Middellandse Zee!” 
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info@vande-mortel.nl

www.vande-mortel.nl

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

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

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

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

In ieder geval hypotheekadvies
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Hallo ik ben Rens en ik ben 11 jaar oud. Ik zit op voetbal bij SV 
Oostrum. Daar speel ik in de jo-13 1  op het middenveld. Voor de 
rest zit ik op basisschool de Meulebeek in groep 8. Mijn favoriete 
vak op school is gym, daarbij vind ik vooral trefbal en matten 
voetbal leuk. Ik kijk dit jaar nog heel erg uit naar het 
schoolvoetbaltoernooi met de jongens van groep 8. Ik kijk ook 
nog uit naar de musical met heel groep 8. We zijn nu aan het 
kijken welke musical het gaat worden we hebben al een 
voorkeur. Ik hoop nog dat we de laatste maanden het gezellig 
hebben in groep 8. volgend schooljaar ga ik naar het Denderon 
college.  

Nu geef ik de pen door aan: Ilse    

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

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

Bel of mail ons: Info@dorpsraadoostrum.nl  06-40673098 
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Arretjescake 
 
Ingrediënten: 

4 eetlepels cacao 
10 eetlepels witte basterdsuiker 
1 ei 
250 gram boter 
250 gram droge biscuitjes 
  
Bereiding 

Doe de cacao, suiker en ei in een kom roer met een mixer tot een papje. Smelt de boter 
en voeg deze beetje bij beetje toe en mix alles goed door elkaar. Verkruimel de koekjes 
en meng deze door de massa in de kom. Bekleed een cakeblik met aluminiumfolie en 
schep de koekjes-massa hierin. Druk alles goed aan en zet 2 uur in de koelkast totdat hij 
goed hard is. 
 
Daarna smullen maar !! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook een heerlijk recept? Stuur het naar werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 
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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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Ze zijn er weer... de ratten...  
Heeft u ook last van ratten in uw tuin of ziet u ze regelmatig lopen? 

Maak dan aub melding op de site van de Gemeente of bel met met de 

Gemeente via 0478-52 33 33. 

Online meldingen: https://www.venray.nl/melding#section-2 

Het melden en de bestrijding is gratis; de Gemeente schakelt een bestrijder in                                 

en neemt deze kosten op zich. 

Alleen als we samen de meldingen maken kunnen we een plaag voorkomen deze zomer!                   

U wilt toch ook lekker genieten van uw tuin/terras zonder dat er een rat door uw tuin schiet?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

16



IN DE TUIN 
Vogels zijn niet echt mijn doelgroep maar bij ons in de tuin kun je er niet omheen. Vink, roodborst, en winterkoning 

maakten hier al nestjes en met succes brachten ze nakomelingen groot. 

De merel is hofleverancier met vaak twee legsels per jaar. Hij en zij maken het nest in laurierhaag, leiboom of onder het 

afdak. Dit nest (1) zat in de heg achter mijn bloemenkasje. Een ruitje wat omhoog  geschoven, camera op statief en zo kon 

ik met de afstandsbediening prima fotograferen.  De vogeltjes zijn zo hard gegroeid dat het nest overvol is geworden. 

Eenmaal uitgevlogen scharrelen de kleintjes  nog wat rond in de tuin. Dit (2) is er een van de vijf.                                                         

Aan het prieel hadden we drie jaar geleden een mand met geraniums hangen. De winterkoninkjes kozen die plek uit om 

daar hun nestje in te bouwen. Dat werd comfortabel fotograferen voor mij.  Met krant of boek, koffie of glas bier 

geïnstaleerd kon ik rustig afwachten.  De vogeltjes waren uit het ei gekomen en moesten gevoerd worden.De ouders vlogen 

af en aan. Schril gefluit kondigde hun komst aan. Dan greep ik de afstandbediening om op het juiste moment een foto te 

kunnen maken.  Van de vele foto’s die ik zo maakte is dit (3) de beste. De foto werd bij de fotowedstrijd van Cultura Venray 

door het publiek als mooiste bestempeld. In kleur is de foto nog veel mooier. Die is te vinden op mijn fotosite.  Google :  

niet aan te slepen  zoom.nl  (Zoom.nl is de grootste fotografiecommunity van Nederland. Daar ben ik sinds 2009 lid van en mijn Zoomnaam is 

Apo). De vier uitgevlogen vogeltjes bleven nog een uurtje dralen, dit (4) is een van de uitvliegers (grappig staartje!) . 

Twee weken over tijd?                                                                                                                                                                                       

Op 18 Juli 2018 trof ik een pijlstaartrups aan in onze tuin. Met een boomblad heb ik die in een ruime pot gedaan om te zien 

wat ervan zou worden. In één nacht had rups zich helemaal  in dat blad gedraaid om daar pas op 5 mei 2019 als 

lindepijlstaartvlinder uit tevoorschijn te komen (5). Na negen maanden en twee weken dus! Op de foto de vlinder met 

bijgeplakt de foto van de rups.                          

Langpootmuggen zijn geen insecten om enthousiast voor te worden. Deze (6) had in de kas onderdak voor de nacht 

gevonden en zat in de ochtend te wachten op wat zonnewarmte om weg te kunnen vliegen. Leek me toch een foto waard, 

dus heb ik hem heel voorzichtig op een wit vel papier gezet om er een foto van te maken.  Na de fotoshoot is hij rustig 

weggevlogen. 

Wanneer in de zomer de temperatuur boven de 25 komt zetten we een plastic zwembad in de tuin. Kleinkinderen en hun 

vriendjes hebben er veel plezier in. Op een warme zomerdag kwam kleinzoon Joep enthousiast naar me toe gerend want hij 

had een raar beest uit het zwembad opgevist. Inderdaad een vreemd beest wat je hier in het zwembad niet zou 

verwachten. Het was een bootsmannetje, een wants die hoofdzakelijk in stilstaand water leeft. Bij warm weer gaat hij ook 

wel eens een stukje vliegen. Hij  zwemt  altijd rugslag en gebruikt hierbij de achterpoten als roeispanen.  Het schild is voor 

een groot deel met lucht gevuld die met fijne beharing wordt vastgehouden. Ze leven van kleine visjes, kikkervisjes en 

insecten.  Joep heeft geluk gehad want ze kunnen gemeen bijten.  Op foto 7 zien we de gebruikelijke onderkant, vaag is het 

spiegelbeeld te zien. Beestje in een kommetje water met op de bodem een spiegeltje. Scherp gesteld op het spiegelbeeld 

en zo (8) toch een foto van zijn rugschild!  

Samenvattend: de natuur is prachtig ook in je eigen achtertuin. 

 

17



UW MOBILITEITSPARTNER  BLITTERSWIJCK 

OUDE HEERWEG 23  BLITTERSWIJCK   T 0478 532 444  E INFO@WEJEBE.NL   WWW.WEJEBE.NL

AUTO
STERK IN ELK MERK!

 ONDERHOUD 

APK 

OCCASIONS 

REPARATIE

SCHADEHERSTEL

LEASING

WASSERETTE

BROMMOBIELEN

18



Uw bank dichtbij

Van de Mortel
Pastoor Wijnhovenpark 5-7
5801 BZ Venray
T 0478 584 888
E info@vande-mortel.nl
I www.vande-mortel.nl

ING
stapt op.
Wij 
blijven.

RegioBank is er voor u, bel ons voor meer informatie

Bel of mail ons en ervaar zelf hoe 
persoonlijk en dichtbij RegioBank is.
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Corona het is een rare tijd, 
alleen met liefde voor elkaar winnen we deze strijd. 

 
Liefde begint met elkaar voor het eerst zien, 
ook al vind je dat een beetje raar misschien. 

Maar je weet pas wat een persoon met je doet, 
wanneer je hem voor het eerst ontmoet. 

De eerste indruk van iemand geeft je snel, 
het gevoel dit is hem niet of dit is hem wel. 

Liefde op het eerste gezicht is bijna nooit aan de orde, 
want je zult toch eerst samen goede vrienden moeten worden. 

Vertrouwen en de bekende klik is een belangrijk signaal, 
dat wil namelijk zeggen wij spreken de zelfde taal. 

Liefde is aftasten en ontdekken, 
of je samen de liefde op kunt wekken. 

De liefde wat is het eigenlijk toch raar, 
dat fijne gevoel van zouden we voorbestemd zijn voor elkaar? 

Het prille begin een onzekere tijd, 
want je bent verliefd en wil hem nooit meer kwijt. 

Je weet immers niet wat hij denkt en wat hij voelt, 
blijf je zelf en ben lief voor elkaar want dat is waar liefde voor is bedoeld. 

Maar tortelduifjes, liefde het is niet alleen maar fijn, 
nee want tijdens tegenslagen als Corona moet je er namelijk ook voor elkander zijn. 

En dénk erom loop niet te hart van stapel maar bouw het langzaam op, 
anders staat je relatie al snel weer op zijn kop. 

Hou de spanning erin, 
ook na 25 jaar net als in het begin. 

En bedenk goed ook jij bent niet perfect, 
want er zijn op deze aarde nog nooit perfecte baby's verwekt. 

Vergeet de slechte kanten van elkaar maar snel, 
alleen dan komen jullie er samen wel. 

Liefde het is een raar fenomeen, 
je beleeft het samen want dat kun je niet alleen. 

De liefde is geweldig, maar soms ook ruk, 
helaas gaan er ook relaties stuk. 

Maar heb je er samen alles aan gedaan, 
dan moet je elkaar soms ook laten gaan. 

Maar liefde meestal is het een feit, 
en wil je elkaar nooit meer kwijt. 

En zit het toch even tegen, en zie je het even het somber in, 
dénk dan eens terug aan de vlinders in je buik in het prille begin. 

En dénk erom iedere man of vrouw heeft zijn kuren, 
besef het gras lijkt altijd groener bij de buren. 

Maar mensen liefde geloof me want het is echt waar, 
werkt alleen maar als je lief blijft voor elkaar. 

En onthoud, liefde is een fenomeen, 
je hebt elkander nodig want je kunt het niet alleen. 
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