
 
 
 
WAT EEN MIDDAG!!! 
 
Het was zaterdagochtend 20 juni 10.00 uur. Tijd om met mijn auto naar de Oerse Molenbakker 
te rijden om daar tientallen ‘krentewegges’ op te halen. Ze stonden keurig verpakt en 
opgestapeld in kratten om mee te nemen. Na het bedanken van Pieter, de Oerse 
Molenbakker, reed ik weer terug naar huis. De auto geurde naar een combinatie van krenten 
en gebak. Heerlijk!! 
 
Thuis aangekomen en na het drinken van een kopje koffie werd er gebeld en stond John van 
Doormalen van Van Doormalen Retail Groep voor de deur. Hij haalde uit zijn auto meerdere 
kratten met doosjes met daarin apart verpakt twee eieren, pakjes met vers gesneden ham en 
als laatste zakjes met daarin de basis voor het maken van een heerlijk aspergesaus.  
 
Inmiddels was een ander bestuurslid naar John Kelders op de Zandoerleseweg gereden om 
daar pakketten met heerlijke asperges op te halen. Niet zomaar verpakt maar mooi verzorgde 
pakketten met daarin vers gesneden en schoongemaakte asperges. Je hoeft bij de asperges 
van John de onderkant niet af te snijden, zo vers en smakelijk zijn deze. 
 
Met al dat heerlijks werd de grote tafel bij het Pastoor Vekemansplein gevuld. Rond de klok 
van 13.00 uur bracht Coppelmans twee grote trays vol met rozenplanten. Een prachtig en 
kleurrijk gezicht als deze allemaal rond de tafel zijn gedrapeerd.  
 
 

 
  
Vanaf 14.00 uur kwamen op alfabet onze leden hun cadeautje ophalen. Een cadeau dat ze 
ruimschoots verdiend hebben na een maandenlange gedwongen rustpauze binnen de eigen 
muren. Elk lid kreeg een prachtige plant en daarbij een krentewegge of aspergepakket met 
toebehoren. Men had de voorkeur vooraf kenbaar kunnen maken via een daarvoor bestemd 
inschrijfformulier.  
 
Het was daarna tot 16.00 uur een komen en gaan van blije mensen waarvan sommigen elkaar 
al maandenlang niet meer hadden gesproken. Nu konden ze vrijuit met elkaar in de open lucht 
in gesprek met inachtneming van een veilige afstand. De blije gezichten en de geanimeerde 
gesprekken waren het mooiste cadeau dat onze leden ons als bestuur konden geven. 
Hartverwarmend om te zien dat elkaar ontmoeten zo veel positieve energie kan oproepen!!! 



 
 

 
 
Aan het einde van de middag heeft het bestuur nog lang nagetafeld aan de grote tafel onder 
het genot van een drankje en meerdere verhalen van deze middag met elkaar gedeeld.  
 
De conclusie was dat het een zeer geslaagde bijeenkomst is geweest, mede door de geweldige 
hulp van onze Oerse ondernemers. Wij rekenen daar Coppelmans ook bij! 
 
Wij willen als bestuur van de Senioren Vereniging Oerle, mede namens onze leden, onze 
welgemeende dank aan hen uitspreken. 
 
Namens hen allen. 
Huub Stroeks 
 
Voorzitter  


