


 
 

 

 

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  9 Jan 09.00 - 12.00

                (Elke Zaterdag met een oneven weeknummer)

    INZAMELEN OUD PAPIER

                            LOCATIE: PARKEERPLAATS

                      ‘t ALLEMANS-CAFÉ

  

Eerst volgende inzameling oud papier is                    
 op zaterdag 9 januari. 

 Vanwege Kerstmis is er geen inzameling                            
 op zaterdag 26 december.

 Agenda

 9 jan.  Inzamelen oud papier

 23 jan. Inzamelen oud papier

Beste lezer van OW!

Voor u ligt het laatste nummer van 2020. De redactie, de werkgroep en een aantal 
enthousiaste Oostrummers hebben er samen een prachtige editie van gemaakt.

Dankzij onze adverteerders hebben we deze versie ook volledig in kleur kunnen laten 
drukken en huis-aan-huis in Oostrum laten verspreiden. Dank hiervoor!

We wensen u veel leesplezier tijdens de komende feestdagen. Namens de redactie, 
de werkgroep en de Dorpsraad wensen we u, ondanks de huidige lockdown, een fijne 
kerst en alle goeds voor 2021 toe!

Sjoerd Vollenberg heeft 2020 samengevat in deze illustratie:
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In deze rubriek laten we korte nieuwsberichten van de afgelopen weken de revue passeren.

Kerstbomen inleveren tot en met 8 januari
Kerstbomen kunnen van 28 december tot en met 8 januari worden 
ingeleverd op het dorpsplein, waar de hekken staan.

Kerstwensen in kerstboom op het dorpsplein
Over kerstbomen gesproken: hebt u de kerstwensen al gezien die de 
kinderen van de Meulebeek in de boom op het dorpsplein hebben gehangen? Het is een prachtig gezicht, ga 
vooral eens kijken!

Wie weet een gezin dat een pakket kan gebruiken?
Dansschool Janssen in Venray heeft spullen en houdbare etenswaren ingezameld bij de sportschool, voor 
mensen die het lastig hebben en buiten de boot vallen. Dat werd een groot succes, en er zijn nu nog ongeveer 
90 pakketten te verdelen, bijvoorbeeld onder mensen die net niet in aanmerking komen voor de voedsel- of 
kledingbank. Weet u iemand, geef het dan door aan Mieke Cruijsberg: m.cruijsberg@synthese.nl of 06-
17433093. Reageer snel, want de pakketten worden op 28 december (of begin volgend jaar) rondgebracht.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bakkerij Verdeuzeldonk Wanssum Gefeliciteerd met jullie 3de plaats bij de 
landelijke wedstrijd van het Echte Bakkersgilde.  
Hartelijk Bedankt voor de heerlijke oliebollen die wij weer ieder jaar van jullie 
mogen ontvangen voor alle gasten en vrijwilligers.                                                
 
Zonnebloem Oicastrum  
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Donderdag 24 dec. NB De Kinderkerstviering (17.00 uur) én de Kerstnachtmis (20.30 uur)  
 GAAN NIET DOOR conform het Coronabesluit van de bisschoppen! 
 
1e Kerstdag 25 dec.  9.30 uur: Kersthoogmis (Pastoor) (orgelspel) 
 voor het geluk en welzijn van de parochie Oostrum en voor de vrede, 
 pastoor J. de Ceuster, pastoor P. Hoedemaeckers, pastoor W. van Kempen. 
2e Kerstdag 26 dec. 11.00 uur: Heilige Mis (Pastoor) (orgelspel) 
Zondag 27 dec.  9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel) 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 
Dinsdag 29 dec.  9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)  
 
Vrijdag 1 jan. 2021 Nieuwjaarsdag: 9.30 uur: Heilige Mis (Pastoor)  
Zondag 3 jan. 2021 9.30 uur: Hoogmis (Pastoor) (orgelspel)  
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.    
Dinsdag 5 jan. 2021 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    

  
 
BBEESSTTEE  PPAARROOCCHHIIAANNEENN,,                            
 
Hierbij wil het Kerkbestuur van Oostrum u allen hartelijk bedanken voor uw persoonlijke   
en financiële steun in het afgelopen jaar in het belang van onze parochie. Een bijzonder  
woord van dank aan alle actieve en behulpzame vrijwilligers voor uw betrokkenheid 
en onmisbare inzet en medewerking! Hopelijk kan het Kerkbestuur in 2021                                                 
ook weer rekenen op uw trouwe medewerking. 
 
Het Kerkbestuur wenst u allen een  
 
ZZAALLIIGG  KKEERRSSTTFFEEEESSTT  EENN  EEEENN  GGEEZZOONNDD  EENN  GGEELLUUKKKKIIGG  NNIIEEUUWWJJAAAARR!!  
 
Namens het Kerkbestuur van Oostrum, Jos de Beer, vicevoorzitter        
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EErr  iiss  eeeenn  KKiinnddeekkee  ggeebboorreenn  oopp  aaaarrdd..  
KKwwaamm  oopp  ddee  aaaarrddee  vvoooorr  oonnss  aalllleemmaaaall..  

 
Het is kerstavond: De kerstboom met zijn prachtige lichtjes, piek en kerstballen staat te glunderen van 
blijdschap in onze woonkamer. De kerstsfeer is voelbaar. Het is alsof onze woonkamer een heel andere 
uitstraling heeft, alsof er iemand erbij is gekomen. Het gevoel van ons hart is juist.  
 

De kerstboom staat namelijk symbool voor Christus zelf. Het woord kerstboom 
komt van Christusboom. De komst van Jezus werd al zeven eeuwen voor Zijn 
geboorte door de profeet Jesaja voorspeld met het prachtige symbool van een 
klein, nieuw takje, een rijsje, dat ontspruit aan een wortelstronk.  
 
Het kleine twijgje is inmiddels een grote boom geworden, die overal op aarde 
zijn takken uitspreid en met Zijn kostbare geestelijke vruchten van vrede, 
verzoening, communie, barmhartigheid, vergeving, doopsel, liefde, vormsel, 
goedgeefsheid, behulpzaamheid en zegeningen de hele wereld bezielt en 
talloze harten van mensen troost, gelukkig maakt en aanspoort om goed te zijn 
voor de naaste.  

 
HIJ verlicht ieder mens met het licht van Zijn liefde om goed te 
doen, te denken, te plannen en in deze kersttijd geluk, vrede 
troost en gezondheid toe te wensen met kerstkaarten, mailtjes, 
appjes, telefoontjes en videobellen.  
 
HIJ zegent onze goede wensen en helpt ze in vervulling te doen 
gaan. HIJ doet het samen met Maria, Zijn moeder en met allen die 
met Hem verbonden zijn, stilletjes, op afstand en toch dichterbij 
dan we vaak vermoeden.  
 
We voelen in de kersttijd een bijzondere verbondenheid met 
onze dierbaren,  we ontdekken een liefdevolle motivatie in onze 
harten om op bezoek te gaan. Godzijdank laat de regering die 
bezoekjes in verzorgingstehuizen toe, al is het mondjesmaat.  
 
Vanaf de eerste kerstdag mag ik U van ganser harte welkom 
heten in het huis van God waar Jezus geboren wordt onder het 
teken van het brood. Het is  broodnodig. Zijn antwoord op talloze 
noden in deze tijd: hier ben ik als geestelijk voedsel voor jullie.  
 
HIJ schenkt ons het brood uit de hemel, Zijn leven,                                                                                                           
Zijn liefde voor jou en mij en samen met Zijn moeder Maria,                                                                                         
met Sint Jozef, met de herders en koningen.  
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Namens alle ouders van de Meulebeek willen we u bedanken voor uw stem                      
tijdens de Rabo ClubSupport actie.                                                                                       

Hierdoor kunnen we de schoolbibliotheek van mooie nieuwe boeken voorzien. 
 

Tevens wensen wij u fijne feestdagen en een mooi 2021! 

 

 

 

 

 
 

Hartelijk dank voor de vele felicitaties die ik heb                                             
mogen ontvangen bij mijn Pauselijke onderscheiding. 

Tevens wensen wij jullie allen een Zalig Kerstfeest                                                
en een gezond en gelukkig Nieuwjaar. 

Thei en Mie Verheijen 
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De genadekapel staat altijd voor U open met de mooie kerststal en vooral het wonderdadige beeldje van 
Onze-Lieve-Vrouw van Oostrum, met het heilig Kindje op haar armen: kwam op de aarde voor ons 
allemaal. Met Zijn rechterhand zegent Hij iedereen die de kapel binnenkomt.  
 
Ik wens alle mensen van Oostrum de zegen van het heilige Kindje Jezus                                         
voor een mooie kersttijd met de wens: 
 
OO  llaaaatt  ooookk  oonnss  iinn  wwaarrmmee  sscchhiijjnn,,  eeeenn  lliicchhtt  vvoooorr  aanndd’’rree  mmeennsseenn  zziijjnn..  
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De kerstboom is versierd 
De kaarsjes gaan weer aan 

Nog eventjes geduld 
Kerstmis komt eraan 

Maar eerst de donkere dagen 
En die zijn vaak minder fijn 
Dus laten we dan proberen 

Om een lichtje voor elkaar te zijn 
Een lichtje dat zal schijnen 
Als het even niet lukken wil 

Soms maakt dat voor een ander 
Net dat kleine beetje verschil 
En het zou nog mooier zijn 

Wanneer dat lichtje ook blijft schijnen 
Als de donkere dagen voorbij gaan 
En de Kerstdagen weer verdwijnen 

 
Fijne Kerstdagen 

Wensen U 
Bestuur en Vrijwilligers 
Zonnebloem Oicastrum 

 
 

 

8



 

 
 

De kerstboom is versierd 
De kaarsjes gaan weer aan 

Nog eventjes geduld 
Kerstmis komt eraan 

Maar eerst de donkere dagen 
En die zijn vaak minder fijn 
Dus laten we dan proberen 

Om een lichtje voor elkaar te zijn 
Een lichtje dat zal schijnen 
Als het even niet lukken wil 

Soms maakt dat voor een ander 
Net dat kleine beetje verschil 
En het zou nog mooier zijn 

Wanneer dat lichtje ook blijft schijnen 
Als de donkere dagen voorbij gaan 
En de Kerstdagen weer verdwijnen 

 
Fijne Kerstdagen 

Wensen U 
Bestuur en Vrijwilligers 
Zonnebloem Oicastrum 

 
 

 

Een DUOfiets voor Oostrum?
In verschillende dorpen in Venray is 
tegenwoordig de DUOfiets te zien. Die is 
bedoeld voor mensen die niet meer 
zelfstandig kunnen fietsen, maar wel graag 
lekker naar buiten gaan. Een vrijwilliger 
bestuurt de DUOfiets, waardoor het ook 
een sociale functie heeft, bijvoorbeeld voor 
mensen die alleen zijn of zich eenzaam 
voelen. In de toekomst kan de DUOfiets 
misschien ook worden gebruikt door een 
echtpaar, of door een ouder met kind.

Aanschaf
In Oostrum is vast ook grote belangstelling 
voor zo’n gemeenschappelijke voorziening. 
Vier vrijwilligers doen de organisatie onder de vlag van de Dorpsraad, die het initiatief enthousiast 
heeft ontvangen. Zij hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, want ze kunnen profiteren van de 
ervaringen in Oirlo, Castenray en Leunen. Op dit moment wordt er geld ingezameld voor aanschaf, 
maar er is ook jaarlijks wat geld nodig, bijvoorbeeld voor verzekering, onderhoud en stalling.

Hulp gevraagd!
Wij starten het project op, maar we hebben meer 
hulp nodig. We zoeken bijvoorbeeld mensen om:
• de DUOfiets te besturen
• de verhuur te coördineren
• verzekering en onderhoud te regelen
• een veilige stalling te verzorgen
• leen- en gebruiksovereenkomsten op te stellen
• werving en PR te verzorgen

Neem vrijblijvend contact op als je wilt helpen, of het 
nu in de aanloopfase is, of straks bij het gebruik. We 
willen het project dit voorjaar afronden, zodat de 
DUOfiets klaar is voor gebruik zodra de zon zich laat 
zien.

Stuur een email naar duofiets@dorpsraadoostrum.nl, 
of spreek een van ons aan. 

Met vitale groet, 
Bert Linskens, Joop Bus, Annemarie Linskens, 
Jan-Willem Bruijsten

  www.dorpsraadoostrum.nl | info@dorpsraadoostrum.nl | 06-20966576 | Ghunenbeek 23, 5807 CE Oostrum   
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Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC 
BY 

In deze warrige tijd is er ook aandacht voor elkaar. 
Wij hebben onze gasten een mooi kersttasje kunnen bezorgen. 
Ook voor onze vrijwilligers was er een attentie. 
 
Dit warme gebaar kwam mede tot stand door: 
 
 
 

 
Jumbo ( de Bleek)  
PLUS Guido van Dijck 
Claessens Groente en Fruit  
Sjiek Bloemsierkunst  
 

HARTELIJK BEDANKT ! 
 

Bestuur en Vrijwilligers 
Zonnebloem Oicastrum 

 

10



BIJ DE WISSELING VAN EEN OUD EN EEN NIEUW JAAR 
Column 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

De laatste dagen van het oude jaar verstrijken. Het nieuwe jaar is 
dichtbij. De kerstboom, ons symbool voor Kerstmis, staat in de 
huiskamer. Het is tijd om even stil te staan. Om terug te kijken naar wat 
er in het oude jaar gebeurde. Naar wat ons overkwam en welke emoties 
daarmee gepaard gingen. Maar het is ook tijd om goede voornemens te 
maken. En om bij de jaarwisseling nieuwjaarswensen uit te spreken!  

Als we terug kijken op het oude jaar 2020, dan is het coronavirus waarschijnlijk het eerste waar 
we allemaal aan denken. Omdat dat virus veel verdriet en zorg teweeg heeft gebracht. Maar ook 
omdat onze samenleving door de beperkende maatregelen behoorlijk op zijn kop is komen te 
staan, waardoor mentaal een forse aanslag werd en wordt gedaan op ons gemoed!   

Wat ons in 2020 ook bezig hield was de lange droge zomer, met soms toch extreme 
weersomstandigheden. In hoeverre de verandering van het klimaat nu en in de toekomst 
onomkeerbaar is, zal nog moeten blijken. Maar we staan voor een ongekende uitdaging!  

We leven in Nederland in een vrij land. Een land, waar we kunnen zeggen wat we willen, waar 
we willen en wanneer we willen. Maar ook in het afgelopen jaar is gebleken dat op sommige 
momenten die vrijheid onder druk stond. Reden om met z’n allen waakzaam te blijven! 

Verdriet en pijn, meer in de persoonlijke sfeer, was er in 2020, bij het overlijden van dierbaren, 
familie of vrienden. Al kun je aanvankelijk niet goed bevatten welke impact dat heeft, het blijkt 
uiteindelijk een harde realiteit te zijn, waar je mee om moet gaan, die zijn plek moet krijgen!  

Maar er waren in 2020 ook genoeg mooie momenten van geluk en blijdschap. Momenten, die 
iedereen wel voor zichzelf zal kennen. Die je niet kunt plannen, die zich aandienen en die je 
moet koesteren. Want geluk komt niet als een postpakket op bestelling binnen, het zijn vaak die 
kleine, spontane momenten, die geluk en blijdschap brengen!  

Zomaar enkele voorbeelden van gebeurtenissen en emoties in 2020. Er waren er natuurlijk veel 
meer. Heel veel meer zelfs! Iedereen kent en herkent die emoties, want we hebben ze allemaal. 
Niet altijd de zelfde en niet altijd in gelijke mate, maar toch! Soms gaan we twijfelen en denken 
we dat het niet eerlijk verdeeld wordt. Maar dingen gebeuren nou eenmaal zoals ze gebeuren! 
Onze grote schrijver en dichter Joost van den Vondel zei het al, een paar honderd jaar geleden: 
De weereld is gelijck een speeltoneel, elck speelt zijn rol en krijgt zijn deel! 

Bij de wisseling van een oud en een nieuw jaar spreken we over en weer nieuwjaarswensen uit. 
We wensen elkaar voorspoed en geluk. Een prima gewoonte! Toch doen we dat niet omdat de 
nieuwjaarswens garantie biedt op succes. Voorspoed en geluk kunnen we immers niet altijd 
afdwingen. We doen dat ook niet om met een nieuwjaarswens onheil af te kopen. Wat we met 
een nieuwjaarswens wél kunnen, is uitspreken dat het de ander goed mag gaan. Dat de ander 
voorspoed en geluk mag hebben. Dáárin schuilt de kracht van de nieuwjaarswens!  

Voor 2021 lijkt voorlopig de grootste uitdaging dat we met een vaccin de controle krijgen over het 
coronavirus. Wat dat betreft mogen we optimistisch zijn! Voor het overige zullen we ook in 2021 
weer onze emoties hebben op goede en slechte dagen! En met die wetenschap moeten we een 
punt zetten achter het oude jaar 2020. En kan het nieuwe jaar 2021 gewoon beginnen!  

Jos Nellen 
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Maakt het mogelĳkMaakt het mogelĳk1  

375  

7,7  
99,9  

7.000
         km geullengte gegraven 
  Ruim            adressen aangelegd 
  Marktleider in de kerkdorpen van Venray en Holthees
  Gratis Wifi in alle dorpen
        klanttevredenheid
          % betrouwbaarheid netwerk
  Snelheid van    Gigabit/sec.

Wĳ bedanken onze klanten voor hun vertrouwen
en blĳven ook in                     met u in verbinding2021
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‘Wilskracht’ 
De wil was er tot het laatst, 
Maar de kracht niet meer 

 

Tien (Martien) Beckers 
17 juli 1938   19 december 2020 

 
Echtgenoot van  

Corry Beckers – van Bakel 
 

Yvonne en Perry 
Irma en Wim 

Wim en Bianca 
En alle kleinkinderen 

 
 

Woensdag 23 december hebben we in besloten kring 
afscheid genomen. 

 
 
 
 
 
 
 

Het bankje blijft leeg… 
 
 

Valkenkampstraat 15 
5807 AN Oostrum 
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Mgr.Hanssenstraat 25-b
5807BA Oostrum
Telefoon 0478-201702

  
Op 31 december bakken wij weer oliebollen en appelbeignets volgens Ley’s recept

Wilt u graag op de laatste dag van het jaar genieten van deze traditionele eindejaar lekkernij
vul dan tussen 10 en 27 december onderstaande lijst in, geef deze af of doe ze in de brievenbus  
Mgr.Hanssenstraat 25-B Oostrum en wij zorgen dat uw bestelling oudejaarsdag klaar staat.
Betaling graag contant bij ophalen.

Naam:
Adres:
Telefoon nummer:

Dit jaar ook de mogelijkheid om een combizak te bestellen.

----- combizak 4 oliebollen naturel, 4 oliebollen krenten 4 appelbeignets voor €12,50
----- oliebollen naturel €0,95 bij afname 6 stuks  €5,50 12 stuks    €11
----- oliebollen met krenten € 0,95 bij afname 6 stuks  €5,50    12 stuks    €11
----- appelbeignets klein €1,10 bij afname 6 stuks  €6,00    12 stuks    €12
----- appelbeignets groot €1,50 bij afname 6 stuks  €8,50    12 stuks    €17
-----       Frikandeloliebol €1,25 bij afnamen 6 stuks €7,00 12 stuks    €14

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ondanks onze goede zorgen kunnen we niet garanderen dat u ze warm kunt ophalen, 
maar is wel een verzekering dat het door u bestelde klaar ligt. 
Bestelde oliebollen kunnen tussen 12.00 uur en 16.00 uur opgehaald worden.
27 december is de uiterste inleverdag van de bestellijst.!!

Team Cafetaria ’t Fort wenst u hele fijne Feestdagen en een smaakvol maar vooral gezond 2021!
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Team Cafetaria ’t Fort wenst u hele fijne Feestdagen en een smaakvol maar vooral gezond 2021!

TEKSTEN: NIKI JANSSEN I WWW.100PROCENTNIKI.NL

ONDERNE�EN

IN TIJDEN �AN

CORONA

Drie Oostrumse ondernemers blikken terug op het

afgelopen jaar: over kansen,  (on)mogelijkheden

en frustratie. En we maken kennis met een nieuwe

Oostrums ondernemersechtpaar. Dat het hart van

het dorp weer wil laten kloppen.
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Honderden keren ging ze van de glijbaan. Ze bakte ontelbare

hoeveelheden zandkoekjes. Hoeveel uren, dagen of weken ik met

mijn tweejarige dochter in de speeltuin bij het Fort heb gezeten

heb ik niet meer bijgehouden. We zaten in een lockdown. En die

hakte er flink in.

In september 2019 had ik de knoop doorgehakt om opnieuw voor

mezelf te beginnen. 100% Niki werd nieuw leven ingeblazen en ik

zat vol energie om weer aan de slag te gaan. In februari 2020 had

ik alle ballast van mijn oude werkgever definitief achter me

gelaten en stond ik weer op eigen benen. Als zelfverkozen

alleenstaande moeder een spannende stap. Maar ik had er

vertrouwen in. De eerste mooie videoklussen stonden al snel op

het programma. Ik bloeide op, want dit is mijn passie. Mooie

content maken voor bedrijven. 

Het werd maart en de berichten over het gevaar van een of ander coronavirus, dat door een vleermuis in

China de wereld in was geslingerd, werden steeds serieuzer. En 16 maart 2020 viel de bom: Nederland ging

in lockdown. Drie weken zou het duren. Drie weken werden er zes. En uiteindelijk zou de eerste lockdown

acht weken in beslag nemen. Acht weken waarin ik als nieuw startend ondernemer thuis zat. De

kinderopvang was dicht en zonder 'vitaal' beroep betekende dit dat mijn dochter thuis moest blijven. Geen

vriendjes en vriendinnetjes, geen opa en oma. De angst voor het virus sloot de voordeur potdicht af. En niet

geheel onbelangrijk: er kwam geen cent meer binnen. 

De situatie was zo bizar en bijzonder tegelijk dat de schrijver in mij meteen ontwaakte. Dit moest worden

vastgelegd. Maar welk verhaal wilde ik vertellen? Ik koos voor de ondernemer. In mijn netwerk zitten er velen,

dus dat was vanuit huis goed te organiseren. Ik kreeg veel enthousiaste reacties. Ondernemers wilden hun

verhaal kwijt. We zaten allemaal in hetzelfde schuitje. De een lag iets dieper in het water dan de ander. Wat

me vooral opviel was de veerkracht, de positiviteit en vindingrijkheid van deze club. En tegelijkertijd gaf het

schrijven van de verhalen me houvast. Structuur in een dag die tot dan toe elke keer hetzelfde leek.

Het werden 24 unieke verhalen. Vanuit de meest uiteenlopende sectoren. Een kleurrijk palet artikelen. Toen

in mei de maatregelen weer werden versoepeld bleek hoeveel goodwill mijn serie me had opgeleverd. Ik had

niet durven hopen dat ik meteen weer zoveel mooie opdrachten mocht invullen. 

In oktober werd ik benaderd om voor de eindejaarsuitgave van het Oostrums Weekblad met een aantal

ondernemers terug te kijken op dit bizarre jaar. Ik heb meteen 'ja' gezegd. En wilde daar nog iets aan

toevoegen. Een nieuw ondernemersechtpaar is opgestaan om de Oostrumse gemeenschap weer nauw te

verbinden zodra het kan. Een hele dappere stap. Ik ging bij ze langs.

Ondernemen is lef tonen. En jeetje, wat hadden we veel lef nodig dit jaar!

Niki Janssen, december 2020

ONS
VERHAAL

D E  WE R E L D  S T A A T  S T I L

De impact van de coronacrisis is voor elke ondernemer
anders. Voor de één is het alle hens aan de dek en voor de
ander valt het stil. Met drie Oostrumse ondernemers ga ik aan
tafel om terug te kijken op 2020. En vooruit te blikken op het
nieuwe jaar.

Wanneer drong de impact van de coronacrisis tot je door?
Coen Litjens I Cr8las Group: "Eind februari cancelde een
opdrachtgever een project in China, waar wij hen zouden voorzien
van personeel. Het was een voorteken voor wat ging komen. Ook
grote opdrachten in de Field Service gingen niet meer door,
opdrachtgevers hadden minder personeel nodig en daardoor werd
er ook minder werk uitbesteed.”"  

Rianne Manders I Manders Verhuur: "Ons hoogseizoen stond op
het punt van beginnen toen eind maart bekend werd gemaakt dat
alle grote evenementen en bijeenkomsten werden verboden. We
bouwen tenten voor bedrijfsfeesten, festivals, evenementen,
bruiloften, kermissen en ga zo maar door. Allemaal dingen die door
huidige maatregelen geen doorgang meer kunnen vinden. Dan
weet je dat het een zwaar jaar wordt.”

Lucienne Litjens I Lucienne Litjens Reiscreaties: "In januari werd
voor mij duidelijk dat het Corona-virus een grote impact ging
hebben op de reiswereld. Aanvankelijk beperkte zich dat tot China.
Een op de planning staande zakenreis en een reis op maat met
bezoek aan de Formule 1 werden door de klant in de ijskast gezet.
Daarna ging het in een rap tempo. Het virus bleek een
wereldreiziger.”

Wat betekende dit voor de bedrijfsvoering?
Rianne: "Hans en ik zijn meteen met onze zoons Nick en Bob
(mede-eigenaren red.) om tafel gegaan om in te spelen op de
nieuwe werkelijkheid. Er moesten alternatieven komen om het
bedrijf draaiend te houden. Zo plaatsten we overdekte
controlesluizen bij huisartsenpraktijken en ziekenhuizen. Maar ook
tenten bij winkels waardoor klanten als het binnen te druk wordt
buiten kunnen wachten. Inmiddels is het een andere situatie.
Evenementen vinden al maanden geen doorgang. En ook
particuliere feesten werden vaak op het laatste moment
geannuleerd vanwege nieuwe maatregelen. Op dit moment hebben
we Nick en Bob dan ook gedetacheerd bij andere bedrijven. Er
moeten toch inkomsten zijn."

Lucienne: "De eerste maanden had ik het juist drukker dan ooit.
Mensen moesten gerepatrieerd worden uit het buitenland.
Vakantiereizen moesten worden omgeboekt of geannuleerd.
Klanten hadden allerlei vragen over geplande reizen. En de
luchtvaartmaatschappijen en touroperators werden ook overvallen.
Het was in die eerste paar maanden bijna ondoenlijk om
organisaties te pakken te krijgen om überhaupt aan oplossingen te
kunnen werken voor mijn klanten. En het zure was ook dat ik geen 

Cr8las
Group

Manders
Verhuur

Lucienne Litjens
Reiscreaties

16



Honderden keren ging ze van de glijbaan. Ze bakte ontelbare

hoeveelheden zandkoekjes. Hoeveel uren, dagen of weken ik met

mijn tweejarige dochter in de speeltuin bij het Fort heb gezeten

heb ik niet meer bijgehouden. We zaten in een lockdown. En die

hakte er flink in.

In september 2019 had ik de knoop doorgehakt om opnieuw voor

mezelf te beginnen. 100% Niki werd nieuw leven ingeblazen en ik

zat vol energie om weer aan de slag te gaan. In februari 2020 had

ik alle ballast van mijn oude werkgever definitief achter me

gelaten en stond ik weer op eigen benen. Als zelfverkozen

alleenstaande moeder een spannende stap. Maar ik had er

vertrouwen in. De eerste mooie videoklussen stonden al snel op

het programma. Ik bloeide op, want dit is mijn passie. Mooie

content maken voor bedrijven. 

Het werd maart en de berichten over het gevaar van een of ander coronavirus, dat door een vleermuis in

China de wereld in was geslingerd, werden steeds serieuzer. En 16 maart 2020 viel de bom: Nederland ging

in lockdown. Drie weken zou het duren. Drie weken werden er zes. En uiteindelijk zou de eerste lockdown

acht weken in beslag nemen. Acht weken waarin ik als nieuw startend ondernemer thuis zat. De

kinderopvang was dicht en zonder 'vitaal' beroep betekende dit dat mijn dochter thuis moest blijven. Geen

vriendjes en vriendinnetjes, geen opa en oma. De angst voor het virus sloot de voordeur potdicht af. En niet

geheel onbelangrijk: er kwam geen cent meer binnen. 

De situatie was zo bizar en bijzonder tegelijk dat de schrijver in mij meteen ontwaakte. Dit moest worden

vastgelegd. Maar welk verhaal wilde ik vertellen? Ik koos voor de ondernemer. In mijn netwerk zitten er velen,

dus dat was vanuit huis goed te organiseren. Ik kreeg veel enthousiaste reacties. Ondernemers wilden hun

verhaal kwijt. We zaten allemaal in hetzelfde schuitje. De een lag iets dieper in het water dan de ander. Wat

me vooral opviel was de veerkracht, de positiviteit en vindingrijkheid van deze club. En tegelijkertijd gaf het

schrijven van de verhalen me houvast. Structuur in een dag die tot dan toe elke keer hetzelfde leek.

Het werden 24 unieke verhalen. Vanuit de meest uiteenlopende sectoren. Een kleurrijk palet artikelen. Toen

in mei de maatregelen weer werden versoepeld bleek hoeveel goodwill mijn serie me had opgeleverd. Ik had

niet durven hopen dat ik meteen weer zoveel mooie opdrachten mocht invullen. 

In oktober werd ik benaderd om voor de eindejaarsuitgave van het Oostrums Weekblad met een aantal

ondernemers terug te kijken op dit bizarre jaar. Ik heb meteen 'ja' gezegd. En wilde daar nog iets aan

toevoegen. Een nieuw ondernemersechtpaar is opgestaan om de Oostrumse gemeenschap weer nauw te

verbinden zodra het kan. Een hele dappere stap. Ik ging bij ze langs.

Ondernemen is lef tonen. En jeetje, wat hadden we veel lef nodig dit jaar!

Niki Janssen, december 2020

ONS
VERHAAL

D E  WE R E L D  S T A A T  S T I L

De impact van de coronacrisis is voor elke ondernemer
anders. Voor de één is het alle hens aan de dek en voor de
ander valt het stil. Met drie Oostrumse ondernemers ga ik aan
tafel om terug te kijken op 2020. En vooruit te blikken op het
nieuwe jaar.

Wanneer drong de impact van de coronacrisis tot je door?
Coen Litjens I Cr8las Group: "Eind februari cancelde een
opdrachtgever een project in China, waar wij hen zouden voorzien
van personeel. Het was een voorteken voor wat ging komen. Ook
grote opdrachten in de Field Service gingen niet meer door,
opdrachtgevers hadden minder personeel nodig en daardoor werd
er ook minder werk uitbesteed.”"  

Rianne Manders I Manders Verhuur: "Ons hoogseizoen stond op
het punt van beginnen toen eind maart bekend werd gemaakt dat
alle grote evenementen en bijeenkomsten werden verboden. We
bouwen tenten voor bedrijfsfeesten, festivals, evenementen,
bruiloften, kermissen en ga zo maar door. Allemaal dingen die door
huidige maatregelen geen doorgang meer kunnen vinden. Dan
weet je dat het een zwaar jaar wordt.”

Lucienne Litjens I Lucienne Litjens Reiscreaties: "In januari werd
voor mij duidelijk dat het Corona-virus een grote impact ging
hebben op de reiswereld. Aanvankelijk beperkte zich dat tot China.
Een op de planning staande zakenreis en een reis op maat met
bezoek aan de Formule 1 werden door de klant in de ijskast gezet.
Daarna ging het in een rap tempo. Het virus bleek een
wereldreiziger.”

Wat betekende dit voor de bedrijfsvoering?
Rianne: "Hans en ik zijn meteen met onze zoons Nick en Bob
(mede-eigenaren red.) om tafel gegaan om in te spelen op de
nieuwe werkelijkheid. Er moesten alternatieven komen om het
bedrijf draaiend te houden. Zo plaatsten we overdekte
controlesluizen bij huisartsenpraktijken en ziekenhuizen. Maar ook
tenten bij winkels waardoor klanten als het binnen te druk wordt
buiten kunnen wachten. Inmiddels is het een andere situatie.
Evenementen vinden al maanden geen doorgang. En ook
particuliere feesten werden vaak op het laatste moment
geannuleerd vanwege nieuwe maatregelen. Op dit moment hebben
we Nick en Bob dan ook gedetacheerd bij andere bedrijven. Er
moeten toch inkomsten zijn."

Lucienne: "De eerste maanden had ik het juist drukker dan ooit.
Mensen moesten gerepatrieerd worden uit het buitenland.
Vakantiereizen moesten worden omgeboekt of geannuleerd.
Klanten hadden allerlei vragen over geplande reizen. En de
luchtvaartmaatschappijen en touroperators werden ook overvallen.
Het was in die eerste paar maanden bijna ondoenlijk om
organisaties te pakken te krijgen om überhaupt aan oplossingen te
kunnen werken voor mijn klanten. En het zure was ook dat ik geen 

Cr8las
Group

Manders
Verhuur

Lucienne Litjens
Reiscreaties

17



cent meer verdiende. Klanten hebben recht op terugbetaling van de
hele reissom. En als de betrokken reisorganisaties dat niet willen
betalen, dan moet ik als zelfstandig reisadviseur het gat zelf
dichten."

Ruud I Cr8las Group: "De grote projecten op locatie hebben de
eerste maanden zo goed als stil gelegen. Gelukkig hadden we
voldoende werk in huis waar we onze mensen voor konden
inzetten. We hebben onze vaste mensen daardoor aan het werk
kunnen houden. De externe inhuur is in die periode natuurlijk wel
op een laag pitje komen te staan. Veel bedrijven stelden in deze
onzekere tijd ook werk uit. Vanaf mei / juni is dat wel weer allemaal
aangetrokken."

Hoe staan jullie er op dit moment voor?
Lucienne: "De meeste dossiers van klanten staan weer in de kast.
De reizen zijn geannuleerd of uitgesteld. Daarmee is voor mij nu
een rustigere periode aangebroken. Er wordt namelijk ook niet veel
nieuw geboekt. Iedereen wacht toch af totdat we weer mogen."

Hans: "We hebben nog wat kleinere klussen, maar dat is natuurlijk
niet vergelijkbaar met een normale periode. Nick en Bob zijn vanuit
Manders Verhuur bijna fulltime gedetacheerd bij andere bedrijven.
En ook ik kan sporadisch voor een klus op pad. Rianne is
voornamelijk op kantoor om offertes op te maken en de
administratie te doen. Dat loopt evengoed door. En we hebben op
dit moment nog één medewerker (Jesper Holtackers red.) aan het
werk voor de kleine klussen op locatie of in de loods. Hij volgt een
BBL opleiding en we wilden hem graag zijn opleiding bij ons laten
afmaken."

Coen: "We zitten nu qua werk wel weer op het ‘oude’ niveau.
Fieldservice- en Metal Works projecten vinden sinds juni weer
doorgang. Onze turbineservice tak is  een ander verhaal. Hiervoor
verzorgen wij het onderhoud. Maar dat is het eerste waar bedrijven
even een rem op zetten. Ze stellen het onderhoud uit. Dat kan
gevolgen hebben op de lange termijn, omdat het onderhoud
noodzakelijk is om de turbines veilig te laten draaien. Maar dit zijn
klussen die nu worden uitgesteld, maar uiteindelijk toch nodig zijn.”

Zijn er ook nieuwe ideeën of initiatieven ontstaan?
Ruud: "We hadden eindelijk tijd om onze website eens grondig aan
te pakken. En ook onze social media kanalen zijn we actiever gaan
inzetten. We merken dat we hierdoor echt een nieuwe doelgroep
bereiken. Uit de vreemdste uithoeken weten mensen ons ineens te
vinden." Coen vult aan: "We zijn nu ook druk met de ontwikkeling
van nieuwe producten. Daar kan ik nog niet teveel over zeggen.
Maar hier waren we nooit aan toe gekomen als corona niet om de
hoek was komen kijken. In de waan van de dag blijven dat soort
zaken liggen. Dus dat is wel positief!"

Lucienne: "Ik heb vooral geleerd na de eerste hectische periode dat
het ook fijn is als het af en toe wat rustiger is qua werk. Die rust die
ik nu voel zou ik het liefste vasthouden als ik straks weer echt aan
het werk kan. Ik werkte soms 50 uur in de week. Dat mag na
corona wel wat minder. Het is een mooi voornemen en ik hoop dat
ik het straks kan waarmaken."

Hans: "We hebben dus vooral de tijd genomen om onze voorraad
te digitaliseren. Waar ik voorheen nog precies is mijn hoofd had
waar welke tent stond en wat er nog op voorraad was, is dat met
het assortiment wat we nu hebben niet meer mogelijk. Straks
kunnen we precies zien het systeem welke tenten en andere
artikelen we in een bepaalde periode beschikbaar hebben. En ook

 in de fabriek hebben we hard gewerkt om alles een goede plek te
geven. Zodat we straks weer goed van start kunnen gaan."

Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar?
Lucienne: "Met meerdere zelfstandig reisadviseurs heb ik sinds de
uitbraak van het coronavirus intensief contact. We delen onderling
tips en adviezen over de zaken waar we tegenaan lopen. We
hebben met zijn allen geconcludeerd dat dit vooral een jaar van
frustratie is. Je loopt tegen muren op, maar je wilt je klanten zo snel
mogelijk duidelijkheid kunnen geven. Je werkt keihard aan
oplossingen, maar krijgt er onder de streep niets voor betaald. De
andere kant is dat ik het enorm mis om voor mijn klanten
onvergetelijke reizen samen te stellen. Natuurlijk heb ik op een
gegeven moment weleens gedacht: ‘zal ik iets anders gaan doen?’
Maar wat dan… Ik heb het allerleukste werk dat er is!”. 

Rianne: "We zijn eigenlijk continu wel positief gebleven. Wij worden
nu hard geraakt, maar ook andere ondernemers hebben wel eens
een slecht jaar gehad. We willen hier niet teveel in blijven hangen.
Zolang we onze vaste lasten kunnen betalen, kijken we vooral uit
naar 2021. Als we 50 jaar bestaan. En hopelijk weer veel mooie
tenten mogen bouwen."

Ruud: "Gelukkig stoomt Cr8las weer in volle vaart vooruit. Dat helpt
natuurlijk wel. Misschien hadden we nog harder willen gaan. Maar
gezien de huidige economische situatie kijken we positief naar de
ontwikkelingen sinds de zomer. Want ook zij hebben nog steeds te
maken met de beperkingen die Corona de samenleving oplegt. We
werken ook met arbeidsmigranten die op klussen in Nederland
worden ingezet. Maar als zij moeten worden ingevlogen, moeten ze
eerst 10 dagen in quarantaine. En als je ze dan aan het einde van
het jaar hierheen wilt halen betekent dit dat ze niet lang kunnen
worden ingezet. Kerst is heilig voor medewerkers uit Oost-
Europese landen. Dus ze willen voor kerst weer thuis zijn. Dan is
het nu zinloos om ze nog te laten komen,”

Hoe zien jullie de toekomst?
Coen: "2021 wordt voor ons een belangrijk jaar voor de toekomst.
Maar we zijn positief gestemd want de voortekenen zijn gunstig.
Bovendien is er nog veel werk bij onze klanten in Azië en Zuid-
Amerika blijven liggen. Dus als we weer in het vliegtuig kunnen
stappen, kunnen we ook daar weer aan de slag."

Hans: "We hebben er vertrouwen in dat we in april / mei komend
jaar weer mogen gaan bouwen. Het afgelopen jaar zaten we op
30% van wat we in een normaal jaar doen en komend jaar hopen
we weer op 70% te zitten. We denken in kleine stappen, want de
grote evenementen zullen ook komend jaar nog op een lager pitje
staan. Maar we geloven dat we - zodra het weer kan - voor de
particuliere branche weer mooie dingen mogen doen."

Lucienne: "Ik heb er het volste vertrouwen in dat, zodra het weer
kan, de eerste pioniers weer snel in het vliegtuig springen. Je hebt
altijd die groep die staat te popelen. Ze willen weer op pad! En als
die eerste reizen weer achter de rug zijn, zien anderen ook dat het
gewoon kan. Er zijn natuurlijk mensen die door het verlies van hun
baan of inkomen minder te besteden hebben komend jaar. Maar er
is ook een hele grote groep die gewoon het normale inkomen heeft
gehad, maar amper geld heeft besteed aan reizen of uitjes. Die
kunnen komend jaar een extra mooie trip plannen. En daar help ik
ze heel graag bij. En natuurlijk ga ik zelf zodra het kan ook weer op
reis. Want ik heb het enorm gemist!”

Wil je het uitgebreide verhaal lezen van deze ondernemers?
www.100procentniki.nl/corona18
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noodzakelijk is om de turbines veilig te laten draaien. Maar dit zijn
klussen die nu worden uitgesteld, maar uiteindelijk toch nodig zijn.”

Zijn er ook nieuwe ideeën of initiatieven ontstaan?
Ruud: "We hadden eindelijk tijd om onze website eens grondig aan
te pakken. En ook onze social media kanalen zijn we actiever gaan
inzetten. We merken dat we hierdoor echt een nieuwe doelgroep
bereiken. Uit de vreemdste uithoeken weten mensen ons ineens te
vinden." Coen vult aan: "We zijn nu ook druk met de ontwikkeling
van nieuwe producten. Daar kan ik nog niet teveel over zeggen.
Maar hier waren we nooit aan toe gekomen als corona niet om de
hoek was komen kijken. In de waan van de dag blijven dat soort
zaken liggen. Dus dat is wel positief!"

Lucienne: "Ik heb vooral geleerd na de eerste hectische periode dat
het ook fijn is als het af en toe wat rustiger is qua werk. Die rust die
ik nu voel zou ik het liefste vasthouden als ik straks weer echt aan
het werk kan. Ik werkte soms 50 uur in de week. Dat mag na
corona wel wat minder. Het is een mooi voornemen en ik hoop dat
ik het straks kan waarmaken."

Hans: "We hebben dus vooral de tijd genomen om onze voorraad
te digitaliseren. Waar ik voorheen nog precies is mijn hoofd had
waar welke tent stond en wat er nog op voorraad was, is dat met
het assortiment wat we nu hebben niet meer mogelijk. Straks
kunnen we precies zien het systeem welke tenten en andere
artikelen we in een bepaalde periode beschikbaar hebben. En ook

 in de fabriek hebben we hard gewerkt om alles een goede plek te
geven. Zodat we straks weer goed van start kunnen gaan."

Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar?
Lucienne: "Met meerdere zelfstandig reisadviseurs heb ik sinds de
uitbraak van het coronavirus intensief contact. We delen onderling
tips en adviezen over de zaken waar we tegenaan lopen. We
hebben met zijn allen geconcludeerd dat dit vooral een jaar van
frustratie is. Je loopt tegen muren op, maar je wilt je klanten zo snel
mogelijk duidelijkheid kunnen geven. Je werkt keihard aan
oplossingen, maar krijgt er onder de streep niets voor betaald. De
andere kant is dat ik het enorm mis om voor mijn klanten
onvergetelijke reizen samen te stellen. Natuurlijk heb ik op een
gegeven moment weleens gedacht: ‘zal ik iets anders gaan doen?’
Maar wat dan… Ik heb het allerleukste werk dat er is!”. 

Rianne: "We zijn eigenlijk continu wel positief gebleven. Wij worden
nu hard geraakt, maar ook andere ondernemers hebben wel eens
een slecht jaar gehad. We willen hier niet teveel in blijven hangen.
Zolang we onze vaste lasten kunnen betalen, kijken we vooral uit
naar 2021. Als we 50 jaar bestaan. En hopelijk weer veel mooie
tenten mogen bouwen."

Ruud: "Gelukkig stoomt Cr8las weer in volle vaart vooruit. Dat helpt
natuurlijk wel. Misschien hadden we nog harder willen gaan. Maar
gezien de huidige economische situatie kijken we positief naar de
ontwikkelingen sinds de zomer. Want ook zij hebben nog steeds te
maken met de beperkingen die Corona de samenleving oplegt. We
werken ook met arbeidsmigranten die op klussen in Nederland
worden ingezet. Maar als zij moeten worden ingevlogen, moeten ze
eerst 10 dagen in quarantaine. En als je ze dan aan het einde van
het jaar hierheen wilt halen betekent dit dat ze niet lang kunnen
worden ingezet. Kerst is heilig voor medewerkers uit Oost-
Europese landen. Dus ze willen voor kerst weer thuis zijn. Dan is
het nu zinloos om ze nog te laten komen,”

Hoe zien jullie de toekomst?
Coen: "2021 wordt voor ons een belangrijk jaar voor de toekomst.
Maar we zijn positief gestemd want de voortekenen zijn gunstig.
Bovendien is er nog veel werk bij onze klanten in Azië en Zuid-
Amerika blijven liggen. Dus als we weer in het vliegtuig kunnen
stappen, kunnen we ook daar weer aan de slag."

Hans: "We hebben er vertrouwen in dat we in april / mei komend
jaar weer mogen gaan bouwen. Het afgelopen jaar zaten we op
30% van wat we in een normaal jaar doen en komend jaar hopen
we weer op 70% te zitten. We denken in kleine stappen, want de
grote evenementen zullen ook komend jaar nog op een lager pitje
staan. Maar we geloven dat we - zodra het weer kan - voor de
particuliere branche weer mooie dingen mogen doen."

Lucienne: "Ik heb er het volste vertrouwen in dat, zodra het weer
kan, de eerste pioniers weer snel in het vliegtuig springen. Je hebt
altijd die groep die staat te popelen. Ze willen weer op pad! En als
die eerste reizen weer achter de rug zijn, zien anderen ook dat het
gewoon kan. Er zijn natuurlijk mensen die door het verlies van hun
baan of inkomen minder te besteden hebben komend jaar. Maar er
is ook een hele grote groep die gewoon het normale inkomen heeft
gehad, maar amper geld heeft besteed aan reizen of uitjes. Die
kunnen komend jaar een extra mooie trip plannen. En daar help ik
ze heel graag bij. En natuurlijk ga ik zelf zodra het kan ook weer op
reis. Want ik heb het enorm gemist!”

Wil je het uitgebreide verhaal lezen van deze ondernemers?
www.100procentniki.nl/corona

ONDERNEMEN IS LEF TONEN

De horeca wordt hard geraakt door de maatregelen van het kabinet. 

Bi j  veel zaken staat het water aan de l ippen. Toch is dat het moment

waarop Hans en Veronique Holtackers besluiten om een horecazaak over te

nemen. Al lemanscafé is een begrip in Oostrum en omstreken. 

Hans en Veronique nemen de gewaagde stap om onder een nieuwe naam op

deze plek een fr is concept te presenteren.
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Al ruim 30 jaar werkt Hans Holtackers in de keukens van verschillende restaurants. De droom om
ooit zijn eigen zaak te beginnen is er al vanaf het allereerste moment. 1 februari gaat deze droom in
vervulling. Samen met zijn vrouw Veronique neemt hij het Allemanscafé in Oostrum over. Ondanks
de coronacrisis waagt het ondernemersechtpaar de sprong in het diepe. Ze willen Oostrum een
bruisende plek teruggeven waar herinneringen kunnen worden gemaakt. Waar jong en oud
samenkomt om te genieten van heerlijk eten en drinken in een gezellige ambiance.

"We zijn al vaker met panden bezig geweest, maar nu deed de perfecte gelegenheid zich voor om in
ons eigen dorp een horecazaak over te nemen.” Aan het woord is Hans Holtackers. Chef-kok pur sang.
De voorbereidingen voor de heropening van de zaak, die vanwege corona alweer wekenlang op slot zit,
zijn in volle gang. Het concept wordt anders. Uitgebreider. Veronique zal de rol van gastvrouw op zich
nemen. Een spannende stap voor iemand zonder achtergrond in de horeca. “Ik ben iemand die het
gasten graag naar de zin maakt. Gastvrijheid leer je niet uit een boekje, dat zit in je of niet. Ik heb er dan
ook alle vertrouwen in dat we dit samen prima gaan doen!” 

Onrustige tijd
Dat de tijd onrustig is en voor de horeca allesbehalve ideaal heeft het ondernemersechtpaar niet
weerhouden om er vol voor te gaan. Hun huis is verkocht, de overname is rond en de plannen voor
een nieuw concept liggen op tafel. “We nemen een bestaand café over dat echt een naam heeft in de
regio. Vanuit mijn achtergrond wilden we natuurlijk meer dan alleen een café uitbaten. Dat er een
eetgelegenheid bij moest komen stond vast,” zegt Hans met een glimlach. En dus zijn er plannen
gesmeed om naast het café een bistro in te richten. Een plek waar gerechten als zacht gegaarde
kalfswang en paddestoelenrisotto op het menu staan.  De bistro wordt een plek waar 30 gasten in alle
privacy kunnen eten. “We willen op deze plek mensen bij elkaar brengen. Verliefde stellen, groepen
vrienden, maar ook oma met haar kinderen en kleinkinderen. Als zij in onze bistro genieten van de
heerlijke gerechten en sfeer, dan is onze avond geslaagd.”

 

 

Voor mij was het niet
de vraag óf, maar

wannéér ik iets voor
mezelf zou beginnen.

Hans Holtackers   
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De huiskamer van Oostrum
Naast de bistrokaart is er ook een cafékaart. “Hierop staan gerechten die iets eenvoudiger, maar zeker niet
minder lekker zijn. Denk aan een saté met friet of een maaltijdsalade krokante kip. Maar er komen ook luxere
borrelplanken, voor de kleinere trek.” Het café is van oudsher een plek waar naast de kroeggasten ook
verenigingen samenkomen of sportclubs hun derde helft doorbrengen. Er wordt gedart en een kaartje gelegd.
En dat moet volgens Hans en Veronique ook vooral zo blijven. “De huiskamer van Oostrum moet blijven. We
willen de gasten echter meer bieden. Dus hopelijk trekken we met het Allemanscafé 2.0 ook nieuwe gasten
aan,” beredeneert Hans.

Frisse start
Om hun plannen te verwezenlijken wordt het interieur van het café en zaaltje flink aangepakt. “We gaan voor
een eigentijdse, moderne uitstraling. Zonder afbreuk te doen aan de sfeer van de locatie. Die moet zeker
behouden blijven,” zegt Veronique. “De bistro wordt een intieme plek met gezellige huiselijke sfeer. Geen tafels
op elkaar gepropt, maar een mooi ruim opgezette indeling. In het café gaan we naast de verschillende
(tap)bieren ook een cocktailkaart brengen. Het wordt allemaal wat uitgebreider dan voorheen.”

Bij een frisse start hoort ook een nieuwe naam. “We willen nog niet teveel verklappen, maar de naam heeft wel
een duidelijke verwijzing naar het bestaande café. We zijn alleen meer dan dat. Dus hebben we hier een
creatieve draai aan gegeven.”

Lef
Natuurlijk krijgt het ondernemersechtpaar ook kritische vragen want ‘wie neemt er in een jaar dat de horeca
zware klappen kreeg een kroeg over?’. Hans is daar stellig in: “Het was nu of nooit. Over twee of drie jaar zou ik
het niet meer doen. Ik ben het afgelopen jaar 50 geworden, dus het moest wel echt nu gebeuren. We hebben er
het volste vertrouwen in dat, als alles weer een beetje is genormaliseerd, er een enorme behoefte is om weer
samen te komen. Te genieten van een avond uit. En dan kunnen wij ze nu iets extra’s bieden. Een plek waar je
niet alleen heerlijk kunt eten, maar in de nazit ook nog kunt genieten van een koud pilsje aan de bar.”
  

Verbinding
In het logo van de nieuwe horecagelegenheid is het kunstwerk, dat op een steenworp afstand ligt van het pand,
verwerkt. Het kunstwerk ‘Ut Aostrums Bolwerk’ staat voor verbinding en samenwerking. En dat is wat Hans en
Veronique graag willen uitstralen. “We wilden dit kunstwerk terug laten komen in ons logo. Onze
verbondenheid met het dorp, de mensen en de omgeving komen hierin tot uiting.”
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HHeett  iiss  KKeerrssttffeeeesstt  
Het is kerstfeest,                                                                                                                                                                                                             

Als men dit leest.                                                                                                                                                                                                                  
Men zingt, over God en de Heer.                                                                                                                                                                                  

En over, zoveel meer 

Men zingt, ook over welbehagen.                                                                                                                                                                              
Om elkander te leren verdragen.                                                                                                                                                                        

Men zingt, over dingen van veel waarde,                                                                                                                                                                       
En wel, over Vrede op deze Aarde. 

Maar, het is dan ok wel een feit,                                                                                                                                                                                
Die Vrede, is er nog niet.                                                                                                                                                                                               

ook in deze tijd.                                                                                                                                                                                                        
En het is dan ook, wel een klucht.                                                                                                                                                                            

Onder veel mensen, is er dan ook nog veel hebzucht 

Mensen, zijn daarvoor nog steeds aan het vechten                                                                                                                                       
Voeren Oorlog voor hun zogenaamde rechten.                                                                                                                                                  

Die rechten. gaan meestal of geloof en geld                                                                                                                                                                           
Waarom! Waarom toch dat zinloze geweld 

Wij mensen op de wereld,                                                                                                                                                                                       
zijn ook, met zo velen.                                                                                                                                                                                               

En kunnen, dan ook beter alles met elkander delen                                                                                                                                   
Armoede is dan ook zomaar verdwenen                                                                                                                                                                   

Weg is dan de hebzucht                                                                                                                                                                                                   
en de Oorlog die wordt dan ook vermeden 

Wij mensen kunnen dan echt weer praten,                                                                                                                                                        
over dingen van veel waarde.                                                                                                                                                                                   
En wel, waar wij over zingen,                                                                                                                                                                                   

over die Vrede, die Vrede op deze Aarde.  
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Joost mag 
 het weten...
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Terugblik op 2020 door groep 8 van De Meulebeek
Hoe kijken de kinderen uit groep 8 terug op het jaar 2020? 

YYvvoo ((lleeeerrkkrraacchhtt)):: WWaatt eeeenn hheeffttiigg eenn bbeewwooggeenn jjaaaarr,, iikk                           
hhoooopp ddaatt wwee ssnneell wweeeerr tteerruugg nnaaaarr ‘‘nnoorrmmaaaall’’ kkuunnnneenn.. 

Mats: covid-19 is niet leuk we mogen ook geen vuurwerk afsteken was 
wel leuk met thuiswerken voor een tijdje daarna was het saai. de 
uitstapjes waren wel leuk

Dean: Ik vind het geen fijn jaar. Covid-19 is echt heftig. Heel veel ellende!!

Jip: Niet fijn corona was heftig.ik heb wel respect voor 
mensen die dit mee hebben gemaakt we hopen dat 2021 beter 
wordt.

PPlleeuunn SS :: CCoorroonnaa wwaass nniieett zzoo ffiijjnn mmaaaarr oonnzzee kkllaass mmaaaakkttee hheett ooookk wweell 
wweeeerr ggrraappppiigg eenn lleeuukk.. DDee uuiittssttaappjjeess mmeett ddee kkllaass wwaarreenn ooookk hheeeell lleeuukk 
eenn wwee lleeeerrddeenn eellkkaaaarr nnoogg bbeetteerr kkeennnneenn.. 

Jans: Corona was niet fijn en ik hoop dat het snel weer normaal word. 

    Meike Vo: het een heel een saai en raar jaar door corona.

Giel: ik vond het een leuk jaar vooral omdat we vaak op vrijdag 
naar het fort gaan. ik vond het leuk om thuis de zitten omdat ik 
snel klaar was met het thuisprogramma

Pleun K: Corona was niet fijn.
                
AAmmyy::  2020 was een raarder jaar dan ooit. 

Dante: Ik vond 2020 een raar jaar met vervelende dingen als corona virus.
Maar er zijn ook leuken dingen gebeurt zo als dat ik mijn nieuwe telie 
(telefoon) kreeg maar het vuurwerkveod kan echt niet door de beugel. 
Het thuis werken was eerst nog leuk maar na erloop van tijd werd het 
saai. en nu zit ik hier.
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RRooëëll :: iikk vviinndd hheett eeeenn hheeffttiigg eenn 
rraaaarr jjaaaarr.. IIkk hhoooopp ddaatt hheett vvoollggeenndd 
jjaaaarr wweeeerr nnoorrmmaaaall iiss.. 

        Nick: 
coronatijd was saai

Tren:Het was een jaar dat ik nog nooit meegemaakt heb.
Het was een jaar waar veel onduidelijk was. Er zijn heel veel leuke 
dingen gebeurd. Maar ik probeer wel positief naar 2021 te kijken. 
Hopelijk is het snel afgelopen!

     Meike:: Coronavirus en thuis zitten met huiswerk was 
niet zo leuk. hopelijk wordt 2021 een leuker jaar.

KKaammiillaa:: Met corona moesten we thuis zitten en schoolwerk maar later in groep 
8 deden we leuke dingen en hopelijk wordt 2021 een leuker jaar.

KKooeenn:: de coronatijd was niet leuk, hopelijk wordt 2021 beter. 

TTuumm:: hheett hheellee jjaaaarr iiss ssttoomm oommddaatt  jjee ggeeeenn vvuuuurrwweerrkk mmeeeerr mmaagg 
aaffsstteekkeenn eenn hheett ttrruucckkssttaarr ggiinngg nniieett ddoooorr zzwwaarrttee ccrroossss ggaaaatt ooookk 
nniieett ddoooorr aallllee lleeuukkee ddiinnggeenn ggaaaann nniieett ddoooorr eenn aallllee ssaaaaiiee ddiinnggeenn 
ggaaaann wweell ddoooorr dduuss sscchhooooll ggaaaatt wweell ddoooorr 

                           
  RReennss:: HHeett iiss nniieett zzoo lleeuukk vvaannwweeggee ccoorroonnaa.. MMaaaarr wwee ggaaaann eerr eeeenn 
lleeuukk jjaaaarr vvaann mmaakkeenn.. 
 
                             AArroonn:: EEeenn hheeeell ssaaaaii eenn ssttoomm jjaaaarr!!  
                     HHeelleemmaaaall nniieett  lleeuukk!! 

SSiillkkee: Het was een raar jaar, ik hoop dat de corona in 2021 
veel minder is. Maar ik heb ook veel leuke dingen gedaan.

27



28



VOORZITTERS 

    AAN HET  

     WOORD 
 
 
 

 

Onder begeleiding van de top2000 muziek gaan we 2020 uit. En onder de muzikale 
klanken van de Wiener Philharmoniker proosten we op het nieuwe jaar op 
nieuwjaarsdag. En zo is het bij vrijwel elke belangrijke gebeurtenis in een jaar 
vanzelfsprekend dat er muziek klinkt. Al vele jaren lang. Ieder zijn eigen smaak. Ik ken 
eigenlijk geen mensen die niet van muziek houden. Waarschijnlijk wil ik die ook 
helemaal niet kennen. De unieke kracht van muziek wordt door ons allemaal gevoeld. 
De vanzelfsprekendheid was dit jaar echter even weg. Dat gold ook voor de activiteiten 

van onze muziekvereniging. Bijzondere omstandigheden, die ons hebben geholpen om de waarde van samen 
muziek maken opnieuw te ontdekken. Ons 2020 motto was: “Ook al kan er van alles niet, er kan ook van alles 
wel”.  Dus horen jullie sinds 1 juni wellicht weer regelmatig de klanken van onze slagwerkers of orkest door de 
ramen van d’n Oesterham klinken. We hebben het musiceren in kleine groepen ontdekt. Spannend en soms 
lastig. Maar ook heel leuk. Muziekvormen die we wellicht in de toekomst toch moesten gaan verkennen 
hebben we, geïnspireerd door de omstandigheden, eerder opgepakt. En daardoor ontmoeten we elkaar weer. 
En herontdekken we het belang van de vereniging voor ons allemaal. 

We kunnen niet wachten om ook jullie weer allemaal te gaan ontmoeten. Door optredens in nieuwe en oude 
vormen en wellicht op nieuwe plaatsen. Wij werken er hard aan en zullen er klaar voor zijn als het weer kan in 
2021. We wensen jullie allemaal een goede gezondheid en veel geluk toe! 

Geert 

Voorzitter Muziekvereniging SMT Oostrum 
 
 

Het afgelopen jaar is voor ons als sportvereniging geen makkelijk jaar geweest. 
Wedstrijden mochten er amper gespeeld worden en dat is toch hetgeen we het liefste 
doen, voetballen! Grote delen van het jaar was het akelig stil op de Spar en dat doet pijn. 
Pijn voor alle spelers maar ook voor onze trouwe supporters en vrijwilligers. Samen 
sporten, elkaar ontmoeten, SVO heeft een grote sociale functie voor velen. Dat lijkt vaak 
zo gewoon maar wordt pijnlijk gemist als het er even niet is. Ook onze sponsoren hadden 
een moeilijk jaar, je merkt overal om je heen de pijnlijke en onzekere gevolgen van deze 

corona pandemie. Voor het nieuwe jaar spreek ik dan ook de hoop uit dat we sterker terug gaan komen. 
Voorlopig letterlijk even afstand nemen om in 2021 weer dichtbij elkaar te staan en te genieten van onze sport 
en club! Ondanks alle beperkingen wens ik eenieder fijne feestdagen en dan hopelijk een super sportief 2021 
op ons mooie sportpark de Spar waar we weer kunnen genieten van mooie sportmomenten en elkaar! 

Blijf gezond! 

Marcel Holtackers,  SV Oostrum 
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Het is woensdag 1 januari 2020 Iedereen wenst elkaar “het beste toe”. We 
hebben er nog weinig weet van, maar in China duikt een nieuw virus op. Het 
verspreidt zich ook naar Europa. Ons bestuur heeft zich voorbereid op de 
jaarvergadering en ons 60-jarig jubileum….. Op 27 februari wordt de eerste 
Nederlander ziek. Vanaf 11 maart is het coronavirus….een pandemie en veel 

mensen blijven binnen…de Watermolen en D’n Oesterham gaan op slot. Geen inloop op de 
woensdagochtenden, geen bewegen op de maandagmiddag, geen Music for life, geen jaarvergadering…geen 
jubileum. We komen met een opkikker kaart gevolgd door vergeet me nietjes en wat later anthuriums en eind 
december komt er nog een kerstverrassing. Corona is er nog steeds in golven, maar een goede vaccinatie komt 
er aan. Het wordt januari 2021 

“Geef je over aan wat er is…” 
“Laat los wat er was…” 
“Heb vertrouwen in wat er komt…” 
Wij wensen iedereen en in het bijzonder alle leden en hun familie fijne kerstdagen en een gezond 2021!! 
 
Namens bestuur KBO Oostrum, 
 
Els – Ellie – Gerry – Jan – Joop – Roos – Wim 
 
 

2020 was het jaar van de renovatie van ons tenniscomplex aan de Sparrendreef 7. Het was na 
20 jaar aan renovatie toe, wilden we nog in KNLTB verband kunnen tennissen.  Een 
investering van ruim € 70.000,- was noodzakelijk. De 3 tennisbanen werden vernieuwd en het 
terras werd voorzien van windwerende zeilen, zodat het windvrij werd. De omheining werd 
verstevigd en voorzien van reclamewindvangers. De gehele renovatie werd mede mogelijk 

door een gemeentelijke bijdrage, de BOSA regeling en een eenmalige bijdrage van de Rabobank Horst – Venray. 
Het zal u niet ontgaan zijn dat 2020 het coronavirus als rode draad kent. Voor het tennissen bij TC Oostrum was 
dat niet anders. Het steeds wisselen tussen met 2 of 4 personen mogen tennissen was een hele uitdaging. Alle 
leden van TC Oostrum die op maandagmorgen, dinsdag-morgen en vrijdagmorgen wilden tennissen konden dit 
blijven doen. Ook werden de trainingen voor de volwassenen en de jeugd door Sjef van Haeren op voortreffelijke 
wijze weer geregeld. Leo Lenssen coördineerde de technische aspecten tijdens de renovatieperiode. In 2021 
investeren we als TC Oostrum in een terrasverwarming en een nieuwe duurzame tennisbaanverlichting. We zijn 
daarmee in staat om nog meer mensen uit Oostrum en Venray, die tennis een leuk sport vinden, te laten 
genieten. Mocht u belangstelling hebben kijk dan op de website www.tcoostrum.nl of bel even met een van onze 
bestuursleden. Voor leden van VC Oostrum is er overigens een aantrekkelijk aanbod. Ik wens alle inwoners, maar 
zeker de leden van TC Oostrum, een voorspoedig maar vooral gezond 2021. 

Martin Wijnhoven, 
 
Voorzitter TC Oostrum. 

 
 

Karklingels en Karklingelinnekes, 
 
Het jaar 2020 begon net als andere jaren met de Vastelaovend, helaas voelt het voor veel 
mensen alsof het jaar daarmee meteen ook eindigde… Terugkijkend op de Vastelaovend 
stonden we er met de bekendmaking van onze twee Prinsen erg goed voor! Met Tom en 
zijn neefje Jan voorop moest het immers wel goed gaan komen. 
 

Als dorp werden we helaas lamgeslagen door het overlijden van Henk en Jan-Willem Rutten kort voor de 
Vastelaovend. Als trotse familieleden van onze twee Prinsen had dit directe gevolgen voor de Vastelaovend. Er 
werd een flinke pas op de plaats gemaakt maar na enige tijd hebben Tom, Jan en de familie de moed gevonden 
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om er toch op een mooie manier voor te gaan. En dat hebben ze gedaan. Als ik er aan terug denk krijg ik nog 
steeds kippenvel, wat is de Vastelaovend dan toch zoveel meer dan een groot feest… 
 
Voor komend jaar wens ik iedereen vooral veel gezondheid toe. Een uitgebreide Vastelaovend zit er niet in dit 
jaar maar er zijn echt belangrijkere dingen in het leven. En al snakt iedereen naar een gezellige uitlaatklep, 
laten we met z’n allen nog even volhouden! Blijf gezond en bewaar het enthousiasme en de creativiteit tot 
volgend jaar! 
 
Hâld vol Same! 
 
Sjoerd Vollenberg, 
Voorzitter CV de Karklingels 
 
 
Het jaar van Jan-Willem Bruijsten, interim voorzitter Dorpsraad Oostrum. 
 
Ik herinner me het nog als de dag van gisteren. Het is maandagmiddag 9 maart 2020 en ik stap in 
Rossenheim(Zuid-Duitsland) op de trein terug naar het vliegveld van München. Ik was de avond ervoor al 
ingevlogen om de gehele maandag op kantoor te kunnen zijn. Ik werk namelijk voor een Duits/Oostenrijks 
bedrijf en ben doorgaans regelmatig te vinden op kantoor in Wenen of Zuid-Duitsland al dan niet bij klanten 
ergens op onze wereld.  
In de trein begonnen de berichten al binnen te druppelen dat het Covid-19 virus zich fors aan het verspreiden 
was in Europa en dat strengere maatregelen op korte termijn ingevoerd zouden gaan worden. Nog voordat ik 
het perron van het vliegveld binnen rolde had ik al een collega aan de lijn. Onze afspraak van woensdag in 
Oostenrijk was door de klant geannuleerd aangezien ze per direct alle bezoekers gingen weren. Dat kwam me 
eigenlijk niet zo slecht uit want de agenda was vrij druk die week en met een aantal vluchten/reisdagen ben je 
meestal niet zo productief en maak je automatisch lange dagen.  
Op het vliegveld aangekomen direct maar naar de counter van Lufthansa gelopen om mijn vlucht van 
woensdag alvast te annuleren. Ik was blijkbaar niet de enige en de beste dame aan de balie kon me alleen 
mededelen dat mijn vlucht geannuleerd zou worden maar hoe het zat met de verdere afwikkeling kon ze me 
niet vertellen vanwege het Covid-19 virus.  
Bij thuiskomst maandagavond het verdere nieuws nog bekeken en het commentaar van de toenmalig minister 
Bruins aangehoord.  
Dinsdag begon het feest. Binnen een tijdsbestek van enkele uren was mijn agenda voor de opeenvolgende 3 
weken opeens leeg. Alles werd geannuleerd zowel extern alsook binnen ons bedrijf. We gingen over op digitaal 
werken en vergaderen... oké... interessant... hoe dan?  
Waar voorheen medewerkers minimaal thuis mochten werken en überhaupt geen laptop en telefoon tot hun 
beschikking kregen was binnen een week alles voor iedereen opeens mogelijk. Een nieuw tijdperk brak aan. We 
gingen massaal allemaal thuis werken (en klussen) en de mensen ervaarden het over het algemeen als prettig. 
Wonder boven wonder draaide alles zo goed als normaal door met een paar branches als uitzondering. Maar 
daarna volgden al snel meer beperkingen. We mochten niet meer sporten, niet meer uiteten, geen biertje 
meer drinken met je vriendengroep etc. De kinderen mochten een periode niet naar school. Ook mochten we 
als Dorpsraad niet meer fysiek vergaderen in D’n Oesterham. Ook wij konden snel schakelen en de draad weer 
oppakken. Het was in het begin een beetje onwennig gezien niet iedereen dit vaker had gedaan en in zijn 
normale werk nooit digitaal had hoeven te vergaderen. Maar na een tijdje hadden we het door en verliep het 
allemaal soepel en liepen de zaken door die gedaan moesten worden. Vanuit de diverse instanties werden 
projecten ook op een zijspoor geschoven en besprekingen uitgesteld. 
Helaas zagen we ook steeds meer mooie evenementen uit de kalender geschrapt worden. Zoals bijvoorbeeld 
de festiviteiten rondom 75 jaar bevrijding, Koningsdag, het volleybal- en Straoten toernooi, de 
Avondvierdaagse, diverse kermissen, optredens van lokale bands, harmoniën, sportwedstrijden etc. Wonder 
boven wonder hadden we een prachtig voorjaar en genoot iedereen van zijn/haar tuin en hebben we met z’n 
allen wat afgewandeld en gefietst. En in iedereen schuilt blijkbaar een notoire klusser en opruimer want de 
enige fileberichten in die tijd kwamen van de bouwmarkten en milieustraten. En ik vermoed dat iedereen ook 
wel eens wat heeft laten bezorgen of zelf heeft opgewarmd van een van de vele restaurants uit onze regio. 
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Helaas zagen we ook mensen om ons heen wegvallen die besmet waren geraakt met het Covid-19 virus. 
Machteloos kijken we met z’n allen toe. En je persoonlijke steun betuigen aan de naaste familie en vrienden is 
helaas ook niet mogelijk.  
De meesten van ons (wij in ieder geval) hebben als highlight van dit jaar toch nog een fijne zomervakantie 
gehad. Ook hier wederom mooi weer en vakantie in eigen land of ergens in het buitenland deed de mens weer 
goed. Langzaam opende de wereld zich weer en konden we eind augustus/begin september weer de draad 
oppakken. Direct na onze zomervakantie ben ik nog naar kantoor in Wenen geweest en in Rossenheim. Ook 
nog 3 dagen de verbouwde productielocatie in Bielefeld bekeken voordat het weer helemaal mis ging. Waren 
we te voorbarig geweest met onze vakanties? We waren in ieder geval weer terug bij af en de tweede golf had 
al snel een piek qua aantal besmettingen. Ons land werd weer stil gelegd net zoals de rest van de wereld. Ook 
mijn geplande reizen konden weer uit de agenda of omgezet worden naar een Zoom, Skype, Meet, WebEx of 
Teams call. Ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat ik nog nooit zo blij ben geweest met een snelle en stabiele 
internet verbinding. Nu merk je pas hoe handig dat dat is met meerdere mensen in huis die allemaal wat online 
willen doen. 
Inmiddels schrijven we midden december en hebben we net te horen gekregen dat we tot en met 18 januari in 
een stevige lockdown zitten. Thuis onderwijs is weer van toepassing na de kerstvakantie en verder is zo’n 
beetje alles gesloten op onze levensmiddelenwinkels na. De boodschap dat we tot medio maart niet mogen 
reizen was voor mij persoonlijk wel een tegenvaller. Zoals ik mijn stukje begon eindig ik het ook, althans zo lijkt 
het nu... “Het is dinsdag 9 maart 2021 en ik zit nu zo goed als een jaar thuis...”  
Ik weet dat ik niet moet klagen, er zijn diverse branches en ondernemers die het enorm zwaar hebben maar als 
mensen-mens is het toch een vrij eenzaam bestaan op je kantoor in huis. Onze trouwe viervoeter is er wel blij 
mee. We wandelen ieder dag een flinke ronde rondom ons fijne dorp en genieten van de mooie natuur die we 
naast de deur hebben.  
 
Ik wens jullie via deze weg allemaal een fijne Kerst,  
wellicht dit jaar digitaal met familie & vrienden aan tafel, en alle goeds voor 2021.  
Blijf gezond!  
Hâldtòw!  
Jan-Willem 
 
 

 
 

FIJNE FEESTDAGEN, 

EN EEN GEZOND 
2021! 
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helaas ook niet mogelijk. 
De meesten van ons (wij in ieder geval) hebben als highlight van dit jaar toch nog een fijne zomervakantie 
gehad. Ook hier wederom mooi weer en vakantie in eigen land of ergens in het buitenland deed de mens weer 
goed. Langzaam opende de wereld zich weer en konden we eind augustus/begin september weer de draad 
oppakken. Direct na onze zomervakantie ben ik nog naar kantoor in Wenen geweest en in Rossenheim. Ook 
nog 3 dagen de verbouwde productielocatie in Bielefeld bekeken voordat het weer helemaal mis ging. Waren 
we te voorbarig geweest met onze vakanties? We waren in ieder geval weer terug bij af en de tweede golf had 
al snel een piek qua aantal besmettingen. Ons land werd weer stil gelegd net zoals de rest van de wereld. Ook 
mijn geplande reizen konden weer uit de agenda of omgezet worden naar een Zoom, Skype, Meet, WebEx of 
Teams call. Ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat ik nog nooit zo blij ben geweest met een snelle en stabiele 
internet verbinding. Nu merk je pas hoe handig dat dat is met meerdere mensen in huis die allemaal wat online 
willen doen.
Inmiddels schrijven we midden december en hebben we net te horen gekregen dat we tot en met 18 januari in 
een stevige lockdown zitten. Thuis onderwijs is weer van toepassing na de kerstvakantie en verder is zo’n 
beetje alles gesloten op onze levensmiddelenwinkels na. De boodschap dat we tot medio maart niet mogen 
reizen was voor mij persoonlijk wel een tegenvaller. Zoals ik mijn stukje begon eindig ik het ook, althans zo lijkt 
het nu... “Het is dinsdag 9 maart 2021 en ik zit nu zo goed als een jaar thuis...”
Ik weet dat ik niet moet klagen, er zijn diverse branches en ondernemers die het enorm zwaar hebben maar als 
mensen-mens is het toch een vrij eenzaam bestaan op je kantoor in huis. Onze trouwe viervoeter is er wel blij 
mee. We wandelen ieder dag een flinke ronde rondom ons fijne dorp en genieten van de mooie natuur die we 
naast de deur hebben.

Ik wens jullie via deze weg allemaal een fijne Kerst, 
wellicht dit jaar digitaal met familie & vrienden aan tafel, en alle goeds voor 2021. 
Blijf gezond! 
Hâldtòw!
Jan-Willem

FIJNE FEESTDAGEN,

EN EEN GEZOND 
2021!

AAlllleeeenn mmaaaarr tthhuuiisswweerrkkeenn.. ZZoorrgg oomm 
((sscchhoooonn))oouuddeerrss.. EEeenn hheellee lleeggee ssoocciiaallee aaggeennddaa -- 
PPeettrraa HHoouuwweenn 

2020 zal een jaar zijn dat in de geschiedenis boeken zal blijven voortbestaan. We hebben een 
bijzondere periode meegemaakt die de hele wereld heeft veranderd. Verder zal 2020 voor ons 
ook een jaar zijn met hele waardevolle herinneringen aan de quarantaine tijd. Het besef dat de 
quarantaine met je eigen gezin zo fijn kan zijn. Het besef dat wij zo’n periode van thuis zijn, 
dicht bij elkaar zijn en niets anders meer belangrijk zijn, al hebben meegemaakt in 2006, omdat 
Emma toen ziek werd, maakte dat deze quarantaine heel anders voelde. De echte angst om je 
kind te verliezen, was er niet. Toen stond alleen voor ons de wereld stil. Nu stond de hele wereld 
stil. 2020 is ook het jaar van het afsluiten van de basisschool periode voor onze kinderen. Nu 
zijn ze alle drie naar de middelbare school. 2020 het jaar van heel veel leren op digitaal gebied. 
Wat kan er allemaal.... Wauw! 2020 het jaar van helaas geen feesten, verjaardagen, uitjes. Maar 
die houden we tegoed. 2020 het jaar van vernieuwingen, ontwikkelingen en kansen om het 
anders te doen. Maar ook het jaar van dingen die niet kunnen, van het missen van sociale 
contacten en het jaar van de verschillen. Hopelijk wordt 2021 weer een jaar van waardevolle 
ontmoetingen en feestjes. We verlangen daar wel naar.... - Leonie Roth

Het jaar 2020 was een jaar van veel wisselingen van buren , tegenoverburen, 
achterburen en verdere straatbewoners. In het jaar van de Corona uitbraak was het 
lastig voor de nieuwkomers om kennis te maken met buurtbewoners. Hier kwam op 
Koningsdag verandering in. Er werd in de buurt gezamenlijk op straat koffie gedronken 
met oranje tompoucen op veilige afstand 1.5 m. En de zon droeg er aan bij dat het een 
feestelijke Koningsdag werd. De uitgedoste nieuwkomers voelden zich welkom en 
hebben zo kennis kunnen maken met hun buurtbewoners en het ijs was gebroken. 
Waar is het fijner wonen dan in een straat waar iedereen op elkaar terug kan vallen 
wanneer dit nodig mocht zijn en waar nog enigszins sociale controle is. En waar je het 
elkaar gezelliger kunt maken in moeilijke tijden. Dit kan in het dorp Oostrum - Mariet 
Volleberg

2020 …. voor mij in ieder geval het jaar waarin mijn moeder overleed 
en het jaar waarin het MH17-strafproces van start is gegaan. Verder … 
tja ik kan heel veel opsommen over 2020, minder leuke dingen maar 
ook veel goeds. Zeker zijn sommigen zwaar getroffen door het 
coronatijdperk maar ik persoonlijk heb ik nog veel kunnen ondernemen 
en vaak juist extra ervan kunnen genieten. Fijn bijvoorbeeld de attracties 
en musea op tijdsindeling en het zwembad opgedeeld in vakken naar de 
snelle en minder snelle zwemmer! Ik kon thuiswerken, wat een luxe. We 
kochten een huis en verkochten het onze in mum van tijd. De vakantie 
ging door en ik heb een super veel leuke en mooie felicitaties voor mijn 
verjaardag gekregen, persoonlijker dan ooit. Ik heb kunnen sporten en 
heb veel gewandeld. Ik ben wat kilootjes kwijtgeraakt, mede nu alle 
verjaardagen en feestjes werden geschrapt. Veel gezelligheid ging 
verloren maar dat komt wel weer en de lege agenda had ook zo zijn 
voordelen. En gek genoeg zaten er voor mij nog altijd te weinig uren in 
een dag! Al met al een "opmerkelijk" jaar. Ik wens iedereen het beste 
wensen voor 2021: veel geluk en gezondheid - Cécile Brouwer

        
NEGATIEF…

HET MEEST
   
POSITIEVE
WOORD 
VAN
HET JAAR

Waar ik aan denk zijn de volgende 
woorden: verbondenheid, meer 
bewustwording, meer aandacht 
voor gezin/familie, creatieve 
oplossingen door bedrijven, 
digitale mogelijkheden die 
ingezet worden. Ondanks de 
moeilijke tijd, zie ik naast trieste 
verhalen ook mooie initiatieven 
van mensen en mooie 
ontwikkelingen - Chantal Schut

Het jaar 2020 was geen gemakkelijk jaar! Wat mij het meeste is bijgebleven, is dat er door het 
coronavirus veel verdriet en zorg in de samenleving is gekomen. Bovendien hebben de 
beperkende maatregelen veel impact op ons dagelijks leven. Er is een bepaalde moeheid 
ontstaan, die leidt tot ongeduld, wantrouwen en frustratie! Goed dat het vaccin er aan komt -
Jos Nellen
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FIJNE FEESTDAGENgelukkig nieuwjaar
We kijken terug

op een bijzonder jaar.
We wensen iedereen
hele fijne feestdagen

en voor het nieuwe jaar 
gezondheid en geluk!
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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    

FIJNE FEESTDAGENgelukkig nieuwjaar
We kijken terug

op een bijzonder jaar.
We wensen iedereen
hele fijne feestdagen

en voor het nieuwe jaar 
gezondheid en geluk!
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€5,95 
 

Premium Carwash 

6 Kortingsbonnen 
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BP Well 

€13,95 €69,75 €13,95 

€49,75 €6,95 €9,95 

€7,50 €39,95€7,50

€29,95€3,95€5,95

Premium Carwash

6 Kortingsbonnen

2020…Een jaar om snel maar ook weer nooit te vergeten
Een jaar met een heleboel verdriet door het overlijden van dierbaren, het niet kunnen bezoeken van 
dierbaren, het niet doorgaan van feestjes en activiteiten, het niet normaal kunnen afsluiten en starten van 
een schooljaar, niet meer (normaal) kunnen werken, spanning over het wel of niet oplopen van het corona-
virus en ga zo maar door….. Maar we mogen 2020 ook zeker niet vergeten. Deze pandemie zal in de 
“geschiedenisboeken” komen en wij zullen er nog jaren ervaringen over uit kunnen wisselen. Wat we zeker 
ook niet mogen vergeten zijn de prachtige initiatieven die in deze periode ontwikkelt zijn, denk aan het 
afhalen van eten, online borrels, online quizjes , speurtochten, drive through, blokjesverjaardagen en dat 
allemaal om te zorgen dat iedereen z’n hoofd boven water kan houden en we ons niet hoeven te vervelen. 
Want wat is het enige wat we moeten doen… ons aan de regels houden, zoveel mogelijk thuis blijven en zo 
de zorg ontzorgen. Dat valt niet altijd mee maar mooi om te zien dat de meeste mensen erg hun best doen. 
Nu hopen op een prachtig 2021 waarin we het virus kwijtraken, weer terug kunnen naar normaal en 
prachtige nieuwe initiatieven meenemen.
“Haldtow” - Helga Cornelissen

Ik ga even terug naar klokslag 12 
uur ’s nachts bij de overgang van 
2019 naar 2020. We zaten bij het 
AMC, onder leiding van Mathijs van 
Nieuwkerk en Leo Blokhuis, midden 
in een gezellig oudejaarsavondje 
met onze vriendengroep. Zonder er 
al te veel over na te denken wens 
je iedereen een heel gelukkig 
nieuwjaar. Koud een maand later
zaten we weer met z’n allen bij 
elkaar. Bijna met z’n allen…….op 
eentje na. Verslagen en verdrietig, 
maar ook boos en niet begrijpend 
waarom dat stomme ongeluk met Jan 
Willem moest gebeuren. We waren d’r 
eentje kwijt. Voor altijd weg uit 
onze vriendengroep. Een donkerzwart 
begin van een jaar waarin de 
hoogtepunten toch al niet direct 
aan de oppervlakte lagen. Komende 
oudjaarsavond zijn we niet samen 
maar bovenal zijn we niet compleet. 
Jan Willem….we proosten op jou !! –
Lucienne Litjens

IN   DE DONKERSTE
               NACHT

ZIJN  DE  STERREN
   HET HELDERST

2020, volgens mij heb ik nog nooit een jaar gehad 
waarin zoveel gebeurd is. Oud op nieuw, dat is voor 
mij toch altijd bijzonder. Een nieuw jaar en je weet 
niet wat het gaat brengen. Je hoopt op iets moois. 
Dit hadden we met z’n allen nooit kunnen bedenken.
Januari: dierbare jonge mensen verloren
Februari: bijzondere carnaval
Maart: pap naar een verzorgingshuis gebracht
April: lockdown en de kapsalon 6 weken dicht
Mei: stilstaan bij wat er nu echt belangrijk is! Terug 
naar de basis en enorm genoten van de stilte, het 
gezin en een lege agenda.
Juni: de drukte van de coronakapsels wegwerken
Juli: 53 jaar geworden met een verjaardag in 
bezoekblokken
Augustus: heerlijk genoten van een prachtige  zomer
September: veel gewandeld en weer versteld doen 
staan van al het moois om ons heen, dicht bij huis
Oktober: 2 mooie nummers opgenomen bij een 
‘oud’ collega. 
November: heerlijk thuis zijn met familie en samen 
koken
December: een heel andere Sinterklaas- en 
Kerstperiode. Dit jaar niet als kerstvrouwtje mensen 
wensen laten doen met wenspoeder.
En toch kijk ik terug naar een bewogen maar 
ontzettend leerzaam jaar. Voor mezelf, mijn gezin en 
hopelijk voor iedereen. Het besef dat niet alles 
maakbaar is zoals wij dat graag zouden willen. 
Sommige dingen gaan zoals ze gaan. Op naar 2021 -
Jacqueline Verrijth
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1. Memories – Maroon 5 / Omdat ik wil proosten op Jan Willem
2. No One Knows – Queens of the Stone Age / Meer dan ooit weet niemand het zeker
3. Kyoto – Phoebe Bridgers / Nee helaas, ook Japan is oranje
4. Volkomen Kut – Veldhuis & Kemper / Volkomen duidelijk
5. Same – Frans Pollux / Omdat wij Jan Willem elk moment herinneren met dit nummer
6. Watermelon Sugar - Harry Styles / Leuke guilty pleasure gewoon “een vrolijk liedje”.
7. Times Like These – Foo Fighters / In times like these moet je toch zelf het feestje maken
8. Impossible - Nothing But Thieves / Laat dat IM maar weg… alles is dus mogelijk tegenwoordig
9. Let’s Get Down to Business – Tiësto / Wanneer mogen we eindelijk weer naar kantoor? 
10. Last Christmas – Wham / Blijft mooi en deze kerst zal zeker herinnerd worden
11. Innuendo – Queen / Alles van Queen kan in een top 75
12. Ons Dorp - Wim Sonneveld / Ook al is er even niks te doen, het is toch fijn ien Aostrum
13. Heroes - David Bowie / Een ode aan alle mensen in de zorg!
14. Just Hold me Close – Stef Classens / Dat hebben we allemaal even nodig
15. Davy's On The Road Again - Manfred Mann's Earth Band
16. Door de Wind – Miss Montreal / Al vanaf maart door windkracht 11
17. Als het Golft – De Dijk  / Niet de allerbeste ooit, maar wél de meest omvattende voor 2020
18. Into My Arms – Nick Cave & The Bad Seeds / Toch dat knuffelen weer
19. Onderaan beginne – Rowwen Hèze
20. Jerusalema – Master KG / Zonder Corona was die challenge er nooit geweest
21. Smells Like Teen Spirit – Nirvana
22. Everyday Life – Coldplay / Volgens Spotify het vaakst gedraaid in ons gezin dit jaar
23. I Surrender – Saybia / Hier heb ik speciale herinneringen aan
24. Supremacy – Muse
25. Sound Of Silence – Henk Poort
26. All I want for Christmas is You – Mariah Carey / Als You er maar minder dan 4 zijn
27. House Arrest – Sofi Tukker / lockdown
28. House for Sale – Lucifer / Meerdere mensen in de vriendengroep veranderen van woonplek
29. 1.5 meter bier – Johnny Romein
30. Eenzame Kerst – André Hazes / we hopen dat iedereen toch een fijne kerst heeft
31. If I Tell You – Rene Le Blanc / Beter dan Queen
32. Relax, Take it Easy – Mika / Beste advies van 2020
33. I Follow Rivers – Triggerfinger
34. Never Tear Us Apart – INXS
35. American Idiot – Green Day / Ode aan Trump
36. Not an Addict – K’s Choice
37. Amerika – Rammstein / Bijzonder land.. even onbereikbaar nu
38. Psycho  - Muse / laat je niet gek  maken

We naderen de eindstreep van 2020. En zodra de kerstballen en de piek 
afgestoft worden blikken we altijd even terug op de voorbije 12 maanden. Het liefste scroll 

je terug naar de hoogtepunten en blije momenten maar juist de gebeurtenissen met een zwart
 randje liggen vaak aan de oppervlakte. Muziek is bij elke vorm van emotie een waar medicijn. Daarom 

hebben we het voorbije jaar samengevat in een top 75. De 75 liedjes die de Oostrummer het meest doet 
terug denken aan 2020. Of het nou gaat om iets persoonlijks of over de Corona die ons allemaal treft. 

Of je juist lachte of huilde om The Donald…er is  altijd wel een liedje voor te vinden.

 

39. Rockin in the Free World - Neal Young / Ik verlang naar een festival! 
40. Papa – Stef Bos
41. Have a  Little Faith In Me - John Hiatt / Aldus… Diederik Gommers
42. Gelukkig Wer Same – Lizanne & Marcel / Er komt een moment dat we gelukkig 
 wer same carnaval kunnen vieren
43. Zondag – Rob de Nijs / Ge laeft toch nor zonne zondag toe nou dur verder gen reet te doen is
44. Ik mos Pisse – Normaal / Hebbe we toch duk um gelache kermis maondag
45. Het Duurt te Lang – Davina Michelle / De corona, de lock-down…duurt allemaal veel te lang
46. The War On Drugs – Nothing to find
47. Kayleigh – Marillion
48. Vergaete – Rowwen Hèze / Omdat we dit jaar maar beter zo snel mogelijk kunnen vergeten.
49. Gezelligheid kent geen spijt – Sound Rush ft Frans Duijts 
50. Faith – George Michael / Het komt toch ook wel weer goed
51. World Gone Mad – Bastille / De wereld staat inderdaad op zijn kop
52. We Didn’t Start the Fire – Billie Joel
53. Nur Geträumt – Nena / Of was het allemaal echt?
54. Leaving on a Jetplane – John Denver / Tegen beter weten in….
55. 24/7 Vastelaovend – Lizanne Arts / Ik zou op dit moment met 1 x 24 uur carnaval al blij zijn
56. Saturday Night – Herman Brood
57. I Will Survive – Gloria Gaynor / Gloria weet altijd een stoot energie te geven. Thanx Glor !
58. Mag ik dan bij jou? – Claudia de Breij / Nee sorry, nu even niet
59. Blinded by the Light - Manfred Mann
60. The Show Must Go On - Queen
61. Why Tell Me Why – Anita Meijer / Ja waarom eigenlijk?
62. We’ll Meet Again – Vera Lynn
63. You Can’t Always Get What You Want – The Rolling Stones
64. Lonely – Justin Bieber
65. De Tering – Heideroosjes
66. Viva la Vida – Coldplay
67. Hysteria – Muse
68. Wake Me Up – Avicci / Ja maar pas als alles voorbij is
69. Enjoy the Silence – Depeche Mode
70. You’re not alone – Arty
71. I’m still Standing – Elton John
72. Holiday in Spain – Blof & Counting Crows / Volgend jaar weer
73. Shallow – Lady Gaga
74. Rollercoaster – Danny Vera / Zitten we met 17 miljoen man in
75. Don’t stand so close to me – The Police / Lijflied van Hugo de Jonge
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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

en een gelukkig nieuwjaar
Fijne FeestdagenFijne Feestdagen
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Houd onze website en social media in de gaten voor meer 
                   informatie over hét event dat je niet mag missen!!!

Wil je zelf meedoen aan onze Bankzitting? Dat kan!!!
Maak een filmpje (horizontaal) van max. 2 minuten van je act 

(dansje, buut, TikTok, muzikaal optreden of iets anders) en stuur 
dit voor 16 Januari naar jeugdcarnaval@karklingels.nl .

Zaterdag 23 januari 2021

Een mega livestream voor jong én oud met optredens, 
            artiesten, een quiz en prachtige prijzen!!!

19:30 uur

Tarieven:
- Online livestream show:  Gratis
- Bankzitting thuispakket:   €2,50
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Wij wensen u fijne
feestdagen en een

gelukkig 2021!

Van de Mortel 
Pastoor Wijnhovenpark 5-7
5801 BZ Venray
T 0478 584 888
E info@vande-mortel.nl
I www.vande-mortel.nl
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2020.....Het was een coronisch jaar. Het jaar waarin je, vorig jaar nog overal zakdoekjes, bonnetjes of 
andere dingen had slingeren, nu overal mondkapjes en desinfecterende gel tegen komt. Het jaar waarin je 
niet voor de lol ging winkelen omdat het geen pretje is om bij elke winkel een andere desinfecterende gel 
op je handen te moeten smeren. Het jaar waarin carnavalsverenigingen bedachten om op 11 -11 de 
carnavalsvlag te laten wapperen. En dat dat het begin is van een heel raar/ander carnavalsseizoen.

Het jaar waarin zelfs de Sint thuis ging werken en aankomt op een geheime locatie. Het jaar dat het woord 
“1,5 meter maatschappij” in het leven werd geroepen. Corona, of je je nu wel of niet geheel kunt vinden in 
alle regels.  We zullen er toch (met z’n allen) door heen moeten. 2020...... Ik hoop dat 2021 minder coronisch 
zal worden. 2020….. Het jaar dat onze oudste geen examen heeft kunnen doen en geen galabal heeft gehad 
(wat ik teleurstellender vond dan zoonlief zelf     ) als afsluiting van zijn voortgezet onderwijs. Waarin onze 
jongste haar basisschoolperiode ook heel anders heeft moeten afsluiten dan “normaal”. Maar door creativiteit 
van scholen en ouders is voor beide een mooie oplossing gevonden en kunnen we er met een voldaan gevoel 
op terug kijken. Het jaar dat we een drive-through verjaardag van onze middelste, abrupt moesten beëindigen 
omdat we de handhaving op de stoep hadden staan. Het is een onvergetelijke verjaardag geworden mede 
dankzij iemand die vond dat hij/zij dit even moest melden (en waarschijnlijk vond dat we ons niet aan de 
regels hielden). Maar zelf niet de moeite nam om persoonlijk naar ons toe te komen. Zo jammer. Want we 
zijn best aardig :) en de vlaai stond per slot van rekening klaar. Dan hadden we even kunnen vertellen wat 
onze opzet/bedoeling was. Maar ja zo werkt dat blijkbaar niet bij iedereen. Jammer! Het was dus ook een 
jaar waarin ik me soms vergist heb in de mensheid. Het jaar waarvan ik me soms afvraag of mensen echt niks 
beters te doen hadden. Demonstreren tegen de corona regels (houd je gewoon aan de regels), vóór de dieren 
(eet je graag vlees dan eet je vlees, eet je liever geen vlees, eet je het niet) vóór of tegen zwarte Piet (Roetveeg 
Pieten zijn een prima alternatief. Hoe vaker Piet door de schoorsteen gaat, hoe zwarter hij wordt, klaar!) 
tegen/voor de verkiezingen omtrent Trump (er is gestemd, Trump heeft verloren, jammer maar helaas). Dat 
je nog steeds in elkaar geslagen kunt worden omdat je homo bent (wat maakt het nou uit of iemand van een 
man of een vrouw houdt, zolang die persoon maar gelukkig is) Veel mensen blijven hangen in bepaalde 
dingen. Neem een besluit ……….en door........ denk ik altijd maar. Als iedereen in de wereld er zo makkelijk 
over zo denken als ik dan zou de wereld er een stuk vriendelijker uit zien, denk ik.
Voor 2021 zou ik willen wensen dat meer mensen zouden beseffen hoe gelukkig je moet zijn als je gezond 
bent en als je de mensen om je heen hebt van wie je houdt. En dat je niemand hoeft te missen.
Dat mensen zich meer met zichzelf bezig zouden houden dan met andere. En dat iedereen elkaar in zijn 
eigen waarde zouden laten. Ik wens iedereen voor 2021 een iets meer "En door ....." gevoel. En natuurlijk 
heel veel liefde en gezondheid - Claudia Verhoeven

2020 een jaar waarin we met veel afstand toch dichter 
bij elkaar zijn gekomen. Jacqueline Janssen-Engels@%# JAAR

WWee zziijjnn eerr mmeett zziijjnn aalllleenn bbeewwuusstt vvaann ggeewwoorrddeenn ddaatt hheett nniieett zzoo 
vvaannzzeellffsspprreekkeenndd iiss oomm aalllleess ttee kkuunnnneenn ddooeenn hhooee eenn wwaaaarr wwee wwiilllleenn.. EEvveenn 
mmeett ttwweeee vvooeetteenn oopp ddee ggrroonndd ggeezzeett.. AAlllleeeenn hheeeell eerrgg ddaatt eerr zzoovveeeell 
ssllaacchhttooffffeerrss zziijjnn ggeevvaalllleenn 

Voor ons was 2020 het eerste jaar in ons nieuwe pand 😃😃😃😃, 
wij zijn er erg gelukkig mee, erg veel leuke en positieve 
reacties gehad van klanten, leveranciers en bekenden. 
Helaas een vreemd jaar door Corona en tevens daardoor nog 
geen open dag / feest gehad 😢😢😢😢 -- RIT Bandenservice
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5 jaar in  
Oostrum 
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HHeett  eeiinnddee  vvaann  ddiitt  jjaaaarr  
  

IIss  aall  wweeeerr  eeeenn  ffeeiitt  
  

EEeenn  jjaaaarr  mmeett  mmooooiiee  mmoommeenntteenn  
  

EEeenn  jjaaaarr  mmeett  ggeezzeelllliigghheeiidd  
  

MMaaaarr  ooookk  mmeett  mmiinnddeerree  ddaaggeenn  
  

MMeett  vveerrddrriieett  eenn  tteeggeennssllaagg  
  

EEeenn  jjaaaarr  mmeett  ooookk  eeeenn  ttrraaaann  
  

NNaaaasstt  eellkkee  ggeemmeeeennddee  llaacchh  
  

EEeenn  jjaaaarr  ddaatt  iikk  nnuu  ooppssllaa  
  

IInn  ddee  hheerriinnnneerriinngg  vvaann  mmiijjnn  lleevveenn  
  

ZZooddaatt  iikk  mmiijj  iinn  hheett  nniieeuuwwee  jjaaaarr  
  

WWeeeerr  hheelleemmaaaall  kkaann  ggeevveenn  
  

WWaanntt  22002211  kkoommtt  eerraaaann  
  

NNiieeuuwwee  kkaannsseenn  eenn  nniieeuuwwee  wweennsseenn  
  

IIkk  hhoooopp  oopp  eeeenn  hheeeell  mmooooii  jjaaaarr  
  

VVoooorr  jjoouu,,  vvoooorr  mmiijj  eenn  aallllee  mmeennsseenn    
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Biermann - Van den Eijnden, keurslager
Mgr. Hanssenstraat 31, Oostrum (LB)
Tel. 0478- 58 34 29
info@biermannvdeijnden.keurslager.nl
www.biermannvdeijnden.keurslager.nl

Smakelijke 
feestdagen 

& 
een goed 

nieuwjaar!

culinair genieten • smaakvolle feestdagen • proef & beleef
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Smakelijke 
feestdagen 

& 
een goed 

nieuwjaar!
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Ónuutwisbare kéls 
 
Waor mòtte beginne? 
Beej ut begin? 
Da’s te láng geleeje…. 
Beej ‘t aend, da’s te kórt beej. 
T’ baeste was d’n tied ‘r tussenien. Tied van lachende gezichte en same goej zin. 
 
Waor 2020 vur de maeste meense pas nao carnaval en rampjaor wiēr, was ut vur sòmmige 
ien jannewarie al duujelek dat 2020 nie hieël veul kwójjer kòs beginne…. 
 
Vreejdág 24 jannewarie gräöjde ut kiepevel op de aerm harder âs d’n drek beej mennigieën 
ien d’n hof. 
D’r was wat gebeurd, jao d’r was wat gebeurd….. 
D’r was ennen hoeëp umstend op de Zomp en niemes wis krék wat d’r án de hând was. 
Sneller as ‘t neejs maej göt was gaaw duujelek dat ‘t foute boel was…. 
Henk en Jan-Willem Rutten, meense van gold, ware ien ieëne kláp nie mer beej òs, um te 
buurte, te kwatse of commentaar te levere. 
 Weg, ienaens, zonder hojje, zonder en bekske koffie. 
“Hoe kan dat” , “dat meugt nie” en ‘t “waorum” hâld meense tot op de dág van vandaag nog 
âltied bezig. 
Femilie Rutten, beej veul aostrumse meense bekend vanwege de boērdereej án d’n 
Venneweg. Daor waor mennig aostrums klötje of megje op de kneeje òp de plák hed gezaete 
um te gaeje,  aardbejje te plukke of prei te pote. Beej d’n aardigste boēr van aostrum, wiēr 
maej gezeed. En daor was gen speld tusse te kriēge. En zó vader zó zoeën kunde ok geräöst 
zegge. 
Áltied same án de geng, á’che d’n ieën iets vroegt, kriēgde ut advies van d’n ândere d’r gratis 
beej. 
 
Twië kels die alles same dín. Ut bówwe van stalle en gânse huūs, wat dat betreft kòsse ze 
geräöst enne Siamese’n boēr genuumd  werre. Ze din alles same jao, zelfs ut d’r nie mér 
zien. 
 
Dizze zwárte jannewariedág hed en diēp spoor naogelaote ien de aostrumse gemaenscháp. 
Mar ok metieën laote zien dat aostrum mekaar ien d’n aerm pekt nao zo’n ongeluk. Want 
wat was ‘t fijn  um te ziēn dat iederieën mitlaefde en d’n carnavalsvlag halfstok haaj hange, 
âs en sort van hárt oonder de riēm vur iederieën den kort beej dees twieë kéls stoond. 
 
Ze zien wel weg, mar noeëts vergaete. 
Vâst stöt dat ze gemist werre en bliēve werre, daorum begòsse weej ut liefst mit 2021 vur de 
deur, 2020 wer van veur. 
   
Op de dansvloer van ut het laeve mit en tango vur de boeg kan ‘t maej ok duchteg störme, 
zelfs âs niemes daor um vroēg….   
 
Laote we doeme dat 2021 baeter begint…. 
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Fijne Kerstdagen en een gezond 2021Fijne Kerstdagen en een gezond 2021
wenst uwenst u

Pedicuresalon Oostrum

 

LLIIMMBBUURRGGSSEE  NNOONNNNEEVVOOTTTTEENN  
 
Een heerlijk Limbugs nagerecht, 15 stuks  
 
Ingrediënten  
 
200 ml volle melk  
7 g gedroogde gist (zakje) 
 500 g tarwebloem  
75 g witte basterdsuiker  
125 g zachte boter  
½ tl zout  
1½ liter frituurolie  
100 g fijne kristalsuiker  
 
Keukenspullen  
 
Vershoudfolie, bakpapier, frituurpan, schuimspaan 
 
Bereiden  
 
1. Verwarm de melk in een steelpan tot handwarm en neem van het vuur. Voeg de gist toe en 
roer door. Laat 3 min. staan. Zeef de bloem boven een ruime kom. Maak een kuil in het midden 
en schenk daar de melk met gist in. Voeg de basterdsuiker, zachte boter en het zout toe. Kneed 
tot een soepel deeg. Dit duurt ca. 6 min. Gebruik extra bloem als het deeg te plakkerig is. Maak 
een mooie bal van het deeg. Doe terug in een schone kom. Dek af met vershoudfolie en laat 1 
uur rijzen op een warme, tochtvrije plek. 
 2. Kneed het deeg nogmaals door en verdeel het in bolletjes (per stuk 1 bolletje). Rol elk bolletje 
uit tot een lange streng van ca. 20 cm. Leg in elke streng een knoop. Leg de deegknopen op een 
met bakpapier bekleed werkblad. Leg er een schone theedoek over en laat nog 30 min. rijzen.  
3. Verhit de frituurolie in een pan of friteuse tot 175 °C. Doe de kristalsuiker op een schotel. 
Frituur de deegknopen per 3 tegelijk in ca. 6 min. goudbruin. Keer halverwege. Neem ze uit de 
olie met een schuimspaan en wentel ze door de kristalsuiker.  
 
Je kunt de nonnevotten zowel warm als koud eten. 
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Fijne Kerstdagen en een gezond 2021Fijne Kerstdagen en een gezond 2021
wenst uwenst u

Pedicuresalon Oostrum

OW! ELKE WEEK?
GRATIS HUIS-AAN-HUIS EINDEJAARSNUMMER
Dit speciale nummer wordt u gratis aangeboden door uw eigen 
dorp. De redactie, de werkgroep en vele helpende handen hebben 
hard gewerkt om u een feestelijk nummer te bezorgen in deze 
donkere dagen. Met de financiële ondersteuning van vele Oostrumse ondernemers konden we het in 
kleur laten drukken, en huis-aan-huis verspreiden.

OOSTRUMS WEEKBLAD VERNIEUWD
Begin dit jaar is het Oostrums Weekblad in een nieuw jasje gestoken. De naam is OW! geworden, en 
er is een extra werkgroep die zorgt voor leuke content in de vorm van interviews, columns en diverse 
rubrieken. Maar het blijft natuurlijk de bron van Oostrums nieuws, verenigingsnieuws en activiteiten.

NEEM NU EEN ABONNEMENT EN MAAK KANS OP EEN PRIJS
Weet wat er speelt in uw dorp, en neem een abonnement. OW! is het blad van, 
voor en door Oostrum. Bijna tweederde van de Oostrummers is al abonnee. Voor 
15 euro per jaar (slechts dertig cent per nummer!) ploft het Oostrumse nieuws ook 
bij u elke donderdag op de mat. Wie zich voor 9 januari aanmeldt maakt kans 
op een prijs! Ga naar www.dorpsraadoostrum.nl/oostrums-weekblad.

ELKE WEEK IN KLEUR?
Het OW! wordt zwart-wit gedrukt en verspreid, maar verschijnt digitaal in kleur. 
Abonnees die het OW! graag al woensdagavond in kleur lezen kunnen een 
digitaal abonnement aanvragen.
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