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WIST U DAT... 

 Steeds meer mensen ons een 

warm hart toedragen 

 Aanmeldingen altijd verlopen 

via de website. Kijk op 

www.veurmekaor.com. 

 We ook op facebook, Twitter en 

Instagram aanwezig zijn.  

 U deze nieuwsbrief gerust naar 

anderen mag doorsturen. 

 

Nieuwsbrief 2020 

 

Toen wij als Stichting Veur Mekaor, aan de slag gingen 

met de voorbereidingen voor de carnavalsoptocht op 

maandag 24 februari, wisten we nog niet dat we een bij-

zonder vreemd moeilijk jaar tegemoet gingen. 

De wereld werd overvallen door het coronavirus. 

Alles kwam tot stilstand. 

Ook onze activiteiten. 

Deze nieuwsbrief is daarom wel bijzonder kort. 

 

We hebben derhalve gekozen voor een speciale toevoe-

ging, om u op de hoogte te houden van datgene wat ons 

bezig houdt. 

U zult het vinden op de achterzijde van deze nieuwsbrief. 

 

 

Het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting 

Veur Mekaor, wensen u mooie Kerstdagen en een 

mooi maar vooral gezond 2021 toe. 

 
 

 

1 december 2020 
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Carnaval 24 Februari 2020 

 

Gewapend met een groot aantal horloges, aangebo-

den door het Oeteldonks Gemintemuzejum, ston-

den we onze rolstoelgasten op te wachten. 

De tribune zat weer mutje vol. 

Wederom een mooie optocht, veel blije gezichten, 

volop hapjes en drankjes. 

Dit jaar had de optocht toch iets bijzonders in petto 

voor ons. 

Burgemeester Jack Mikkers, wethouder Jan Hoskam 

en  kabinetschef Jan de Wit, kwamen ons met een 

bezoek vereren. Dat werd bijzonder op prijs ge-

steld. 

Niet alleen door ons maar ook door onze rolstoel-

gasten. 
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Stichting Veur Mekaor heeft sponsors en donateurs 

variërend van €10,- tot een paar duizend euro. 

Zij staan vermeld in het lijstje op de achterpagina. 

Daarnaast zijn er mensen die anoniem wat in onze 

collectebus doen. Al enige jaren heeft de Stichting 

Veur Mekaor een leuke gadget voor onze gasten die 

ook een kleine bron van inkomsten is, in de vorm 

van een Veur Mekaor pin, voorzien  van een jaartal. 

Wegens corona hebben we er nog vele van 2020. 

De pin kost €2,- en is bij de bestuursleden verkrijg-

baar. 

Ondersteuning 



Een prachtig nieuw initiatief van Ton van Lierop met 

ondersteuning van Roland van de Werken van de Gra-

ven van Leuven. 

Dat initiatief ging gestalte krijgen op zaterdag 22 febru-

ari. 

Een ludieke manier om het Oeteldonkse lied te promo-

ten, met als doel om de Stichting Veur Mekaor financi-

eel te ondersteunen. 

Diverse mensen schreven zich in en het werd een 

prachtige middag. 

Dankzij de inzet van café “de Graven van Leuven” die 

voor elke verkochte consumptie een gedeelte aan de 

actie doneerde kwam er een prachtig bedrag uit. 

Dat bedrag werd nog groter door de georganiseerde 

veiling van oude carnavalsplaten met veilingmeester 

Lucien Teurlings. 

We werden nog meer verrast. 

Jan van Ravesteijn verkocht zijn zelf gemaakte emble-

men voor onze stichting. 

Uiteindelijk kwamen we uit op € 1645,00. 

Wat een geweldige start van Carnaval 2020! 

 

Het bestuur liep al een tijdje rond met een idee. 

Het idee om de Fred Hörmann penning uit te reiken aan 

iemand die zich sterk had gemaakt voor de stichting 

Veur Mekaor. 

De eerste keer dat dit gebeurde, was op de zaterdag 

voor Carnaval 22 februari en wel tijdens dit evenement. 

Onze keus viel op Ton van Lierop, de man achter “De 

Kroegbaos zingt” en nu dus ook dit nieuwe evenement 

“D’n Dag D’r Veur”. 

 

We hopen zeer dat we in de toekomst deze penning 

nog eens bij iemand op mogen spelden. Want we kun-

nen het niet genoeg benadrukken: zonder donateurs en 

zonder enthousiaste mensen kunnen wij het werk voor 

onze stichting niet voortzetten. 

 

Nieuw evenement: D’n Dag D’r Veur 
 

 

                    Fred Hörmann penning 

Stichting Veur Mekaor 

Zuidwal 57 

5211 JE  ‘s-Hertogenbosch 

 
 

Telefoonnr.: 073-6450580 

IBAN NL54RABO0101198213 

 

secretariaat@veurmekaor.com 

www.veurmekaor.com 

 

KvK: 17215474 

 

HET BESTUUR 

 
De stichting Veur Mekaor bestaat uit de 

volgende leden: 

 

Piet de Bekker  Voorzitter 

Dorita de Bekker Secretaris 

Bert van Heeswijk Penningmeester 

Hans Morren Sponsorwerving 

 

 

 

Daarbij worden zij gesteund door de 

vrijwilligers: 

 

Rian Morren 

Gerry van Heeswijk 

Ine Marechal 

Huub Marechal 

Annemie van Oijen  

EHBO- er Roland v.d. Stroom  

 

En de speciale tribunehulpjes: 

Gert-Jan Marechal, Merijn de Bekker 

en Roland van Heeswijk 
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SPONSOREN BEDANKT 

Al onze activiteiten zouden 

niet uitgevoerd kunnen wor-

den zonder onze grote en 

kleine sponsoren. 

Wij danken daarom: 

Lopital 

Organisatie “D’n Dag D’r 

Veur” 

De Graven van Leuven 

Stichting PEP 

van Amelsfoort Sierraden 

Gemeente ‘s-Hertogenbosch 

Rotary ‘s-Hertogenbosch 

 

P&M Vastgoed 

Sligro 

Markies catering 

Stadsherberg ‘t Pumpke 

Cafe  Bar Le Duc 

Albert Heijn Vughterstraat 

De  Kaas Koning 

Rene Hurks 

Paul Hammelburg 

Rene  Strijers 

Rabo Clubkas Campagne 

Jumbo Maaspoort 

Jan van Gulik 

Mariken Stapper 

F. van Belkum 

en vele bijdragen in de  

collectebus 
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“Ik zou zo graag nog eens de Grote Oeteldonkse Op-

tocht zien.” 

 

Het was de uitspraak van een oude dame die in een rolstoel 

zat. Dat zinnetje was het begin van alles. Het werd opgepikt 

door Fred Hörmann, onze veel te vroeg overleden voorzitter. 

Met mooie herinneringen, kijken we terug op 13 jaar een 

overvolle tribune op carnavalsmaandag. Het bleef niet alleen 

bij de carnavalsoptocht. We konden meer activiteiten aanbie-

den, dankzij de financiële steun. Den Bosch zingt op de Para-

de, de boottocht met Rederij Wolthuis, Kerstconcerten, een 

digitale wandeling door het Oeteldonks Gemintemuzejum. 

 

Zoals zoveel sectoren in onze samenleving, staat ook binnen 

onze stichting alles stil de komende periode. Dat is pijnlijk 

maar begrijpelijk. Misschien een juist moment om eens even 

stil te staan. Wat hebben we in de afgelopen 13 jaar bereikt. 

Veel rolstoel en scootmobiel mensen hebben we een mooie 

dag kunnen bezorgen. We hebben de steun van veel grote en 

kleine donateurs. Zonder hen kunnen we niets, dat zullen we 

ALTIJD blijven benadrukken. We hebben bezoek mogen krij-

gen op de tribune van burgemeester en wethouders. Voor ons 

een enorme opsteker. Wat willen we in de toekomst nog be-

werkstelligen? 

 

Een blik in de toekomst werpen betekent wellicht ook een jon-

gere blik. Nieuwe frisse ideeën gezien door de ogen van een 

jongere generatie. Een aanvulling, een groter netwerk, meer 

mankracht, het aanboren van nieuwe activiteiten. Een gezon-

de financiële situatie. Het bestuur van de Stichting Veur 

Mekaor staat open voor alle suggesties in wat voor vorm ook. 

Ons doel, faciliteren bij grote evenementen in de stad ‘s-

Hertogenbosch en het durp Oeteldonk, en de mindervalide 

mens in een rolstoel of scootmobiel een prachtige dag te kun-

nen bieden, blijft onze wens voor de toekomst waarbij de tri-

bune bij de carnavalsoptocht het primaire doel is. Dat alles 

onder het genot van een hapje en drankje dat we de mensen 

kunnen aanbieden. 

 

Het zinnetje van die oude dame in een rolstoel, is en blijft ons 

uitgangspunt voor hopelijk nog vele jaren. We zoeken ideeën, 

we zoeken contacten. Heeft u ideeën, of kent u mensen die 

graag mee willen denken, vertel het ons. We gaan graag het 

contact aan. De Stichting Veur Mekaor zit diep in ons hart en 

we gaan verder. We willen verder, zo snel dat mogelijk is en 

verantwoord. 

 

Wij, als bestuur grijpen deze coronatijd aan, om ons te bezin-

nen op datgene wat we, met uw hulp eventueel, kunnen be-

werkstelligen.  

Ideee n gezocht voor de stichting Veur Mekaor 


