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Doordat deze vergadering niet door heeft 
kunnen gaan heeft het bestuur besloten een 
paar agendapunten door te schuiven naar de 
Najaarsvergadering. Het vaststellen van het verslag 
van de ALV van 5 oktober 2019 en het voorstel van 
een naamswijziging bij de Kamer van Koophandel 
komen in de Najaarsvergadering aan de orde. 
Het jaarverslag, inclusief financiële verantwoording 
staat op de website. Heeft u daar vragen over 
dan kunt u deze stellen aan het secretariaat of 
penningmeester. Gaat het om heel belangrijke 
vragen dan zullen deze alsnog behandeld worden in 
de Najaarsvergadering.
Wat niet uitgesteld kan worden is de 
bestuursverkiezing. Vooral in deze tijd is het zaak 
een slagvaardig en volledig bestuur te hebben. 

Vervallen ledenvergadering van 28 maart
Omdat er niet meer kandidaten zijn dan er vacatures 
zijn is in de Statuten opgenomen dat er dan geen 
verkiezing hoeft te zijn. 
De heer Harry Kalis is periodiek aftredend en 
herkiesbaar. In de nieuwe samenstelling van 
het bestuur vervult hij weer de functie van 
penningmeester. De heer Louis van Veghel is 
periodiek aftredend en niet herkiesbaar. Hij 
verlaat het bestuur. Blijft nog wel actief bij allerlei 
activiteiten en de stichting Wijnu. 
Daarmee heeft het bestuur drie vacatures. Deze 
worden ingevuld door mevrouw Rini van den Brand 
en de heer Ger van Bakel, beiden bestuurslid. De 
heer Willie Rovers treedt toe tot het bestuur als 
secretaris. 
Alles met ingang van 1 april 2020.  

Hielden we een maand geleden nog twee 
geslaagde en gezellige Open Dagen in ons mooie 
Wijnugebouw, met welk een contrast moesten 
we twee dagen erna besluiten om het gebouw 
voor langere tijd gesloten te houden. Een schriller 
contrast met Open Dagen kan je  je niet voorstellen!  
Dit uiteraard in het kader van het Coronavirus.
Als bestuur hebben wij veel overlegd, informatie 
ingewonnen en de adviezen van de overheid en 
het RIVM geraadpleegd, waarna we toch pijnlijke 
maar wel verstandige beslissingen hebben moeten 
nemen. Al roepen we over onszelf nog jeugdige 
senioren te zijn, de overheid hanteert toch de 
geboortedatum uit ons paspoort en dan behoren 
wij tot een van de risicogroepen die uiterst alert 
moet zijn op het gevreesde Coronavirus. Naast het 
feit dat u dagelijks via de TV, radio en dagbladen 
hebt kunnen vernemen hoe ermee om te gaan om 
het virus zoveel mogelijk in te dammen hebben 

Coronavirus ook wij geprobeerd u zo snel en helder mogelijk te 
informeren over de stand van zaken, vooral ook met 
betrekking tot al onze activiteiten en bijeenkomsten. 
Diverse mails hebben wij bijna dagelijks naar onze 
vrijwilligers en leden verzonden omdat met de dag 
de situatie wijzigde. Gelukkig functioneert dan een 
digitaal berichtenverkeer snel en efficiënt. Hoewel 
we nog niet kunnen bevatten wat het Coronavirus 
voor schade heeft aangericht hopen we toch dat er 
definitief een einde aan komt en dat de medische 
wetenschap in staat zal zijn om dit in de hand te 
gaan krijgen. Graag spreek ik mijn welgemeende 
dank uit aan al diegenen die hebben meegewerkt 
om de moeilijke beslissingen te nemen en uit te 
voeren en de informatie over te brengen in het 
belang van de gezondheid van al onze leden en de 
medemens in onze samenleving. 

Heel hartelijk dank daarvoor, want samen 
zijn we sterk en is niemand meer alleen.
Leo van Asperen,
Voorzitter Wijnu
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Bedankje
Langs deze weg wil ik mijn dank uitspreken voor de fraaie 
bos bloemen die ik mocht ontvangen van het Wijnu-
bestuur in verband met MIJN ongeneeslijke ziekte.
De attentie ontving ik op 12 maart van Mevr. van Liempd, 
nogmaals dank.
Jan Timmermans. Erelid

Wij zijn op zoek naar mensen die graag gedichten of korte 
verhaaltjes schrijven. 
Vaak is men te bescheiden om het met iemand te durven delen. 
Bang voor eventuele negatieve kritiek. 
In een ongedwongen sfeer willen wij graag die angst 
wegnemen, door samen in een kleinschalig groepje elkaars 
werk te bespreken. Ook al zullen de pennenvruchten niet altijd 
een vrolijk karakter hebben, de insteek blijft hetzelfde: blij zijn 
met het resultaat. 
Naar gelang er animo voor bestaat denken wij aan een keer 
per maand op maandagmiddag bij elkaar te komen in het 
Wijnugebouw. 
Anneke Bakker, bekend van gedichtenbundels, en 
Annemie Koekkoek, bekend van een korte verhalenbundel, 
zullen het groepje begeleiden. 

Telefonisch aanmelden hiervoor kan bij 
Annemie Koekkoek: (0413) 34 13 11 of 
per e-mail: annemiekoekkoekgeelen@gmail.com

Oproep 
PLEZIERIG SCHRIJVEN

De winnaars van de puzzel krijgen normaal gesproken een 
cadeaubon thuisbezorgd. Gezien de huidige omstandigheden 
is het niet verstandig om de cadeaubon aan u thuis te 
overhandigen. De prijs wordt nu in euro’s  op uw bankrekening 
gestort. Dit doen we uit voorzorg voor uw gezondheid en onze 
bezorger. Op de puzzelpagina staan de winnaars van maart. 

Winnaars puzzelen maart



Van harte
Gefeliciteerd
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85 jaar
16-04 Mevr. W.J.M. van den Heuvel-Wels 

18-04 Mevr. W. Geijsels-Hamer

19-04 Dhr. L.M. van Os

24-04 Mevr. E.A.J. van de Donk-van de Weetering

26-04 Mevr. P.W. de Groot

05-05 Dhr. W.J.M. waals

07-05 Dhr. A.H. Swinkels

07-05 Mevr. J.O.H. van Thiel-Aarts

08-05 Dhr. C.H. Vervoort

10-05 Mevr. T.M. van den Hoek-Leuverman

90 jaar
20-04 Dhr. A.J. Verbakel

21-04 Mevr. J.A. Verhoeven

26-4 Mevr. B.T. Nijhof-Brok

OverledenOverleden

Gedicht van Anneke Bakker

Lentekind

Ik groet je mijn lentekind
zo door iedereen bemind

ontwaak uit je winterslaap
met je kleuren en je geurenzoet

ik omhels alle madeliefjes 
en voorjaarsbloemen

te veel om op te noemen
ik de bloesems aan bomen zie

bloeiend als lentemelodie

mijn aderen stromen vol met moed
in gedachten voel ik het zonnetje

je vind me op mijn balkonnetje
in vriendschap 

dan lief ik jou aanwezigheid
mijn lentekind

en laat je niet meer los

Wat we niet hadden gehoopt maar misschien 
wel verwacht is gebeurd. Het coronavirus heeft 
velen van ons geraakt. Wie heeft er in zijn nabije 
omgeving niet mee te maken. Veel van onze leden 
heeft het getroff en en de confrontatie is dan 
hard. Wij, bestuursleden van Wijnu, krijgen steeds 
meer berichten dat leden zijn opgenomen in het 
ziekenhuis of thuis verzorgd worden met ernstige 
klachten. We leven met hen allen  mee en hopen dat 
zij weer volledig herstellen. 
Onze gedachten zijn ook bij partners en familie die 
een geliefde verloren hebben. Een strijd gestreden 
die ze niet hebben kunnen winnen. Hoe onwerkelijk 
is het als je afscheid moet nemen met slechts een 
paar mensen. Dat voelt niet goed. De achterblijvers 
wensen wij heel veel sterkte in deze barre tijd. Wij 
hopen straks, als de tijd daarvoor geschikt is, op een 
passende wijze afscheid te nemen van onze leden 
die overleden zijn in deze coronatijd.
Kijk naar elkaar om, geef wat aandacht. Dat kan ook 
op afstand. Samen zijn we sterk.
Het bestuur

Corona en ons leven

14-02 Mevr. E.C.T.H. Kremers 86 jaar 

22-02 Dhr. C.W. Vissers 90 jaar

28-02 Dhr. W.J. Franssen 88 jaar

06-03 Mevr. E.R. Breurken-Brouwer 84 jaar

14-03 Mevr. A. Dekker 83 jaar

16-03 Mevr. N. Zomers-Verbakel

16-03 Mevr. E.C.P. Verstraten-de Vries 71 jaar

18-03 Dhr. R. Sangidi 81 jaar

18-03 Dhr. J.G. van Erp 74 jaar

19-03 Mevr. A.L.M.M. Vogels-vd Beeten 70 jaar

21-03 Dhr. J. Höppener 73 jaar

24-03 Mevr. A.C.A. v. Boven-Leygraaff  79 jaar

25-03  Dhr. R. Schiff erling  80 jaar

26-03  Dhr. J. van de Burgt  84 jaar

 Dhr. A.J. van de Laar 88 jaar

 Dhr. J.A.B. van Nunen 85 jaar

 Mevr. H.G.M. Tax-Schoofs           89 jaar
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    Oplossing vorige Sudoku:  239 - 854 - 617

- BILLY HOLIDAY
- BLIKSEMCARRIERE
- BOERDERIJ
- BuHNE
- COSMO COVERGIRL
- DISNEY
- DROOM
- DRuK
- ENDLESS LOVE
- GELuK
- GOSPEL
- GRAMMY
- HERO
- HITS
- HOGE HAKKEN
- INTROVERT
- I STILL BELIEVE
- JOuRNALISTEN
- KOOR
- KRuLLEN
- LIEFDESLIEDJES
- LOSGEBARSTEN
- LOVE TAKES TIME
- LuTHER VANDROSS
- MERRY CHRISTMAS
- MISSY ELLIOT
- ONDERSCHEIDINGEN
- OPERAZANGERES
- RECORDVERKOOP
- SINGLE
- SLANK
- SNELTREINVAART
- SONGSCHRIJVER
- SOuL
- TELEVISIEDEBuuT
- uITERLIJK
- WHEN YOu BELIEVE
- WHITNEY HOuSTON
- ZANGLESSEN

    Oplossing vorige woordzoeker:   lentenachtevening

Prijswinnaars

Oplossingen voor de woordzoeker en de sudoku 
kunt u vóór 19 april inzenden. 
u hoeft niet perse beide puzzels in te sturen.
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

Stuur uw oplossing naar: 
Jeanne Evers:  Pater vd Elsenlaan 1, 5462 GG  Veghel
E-mail: jwbevers@ziggo.nl

De puzzel pagina van Wijnu

SU
DO KU

Let op: de eerste rij van 
de Sudoku inzenden

De winnaars vorige maand zijn:

T. Bloemen

C. van den Oever

J. Nijhof-Leeuwenkuijl



Open dagen op 7 en 8 maart een geweldig succes
Veel voorbereidingen en een degelijke organisatie 
hebben er voor gezorgd dat de open dagen een 
geweldig succes zijn geworden. 
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Dit is vooral mede te danken geweest aan de 
communicatie in de Stadskrant. Het bijgesloten 
extra bulletin heeft vele Veghelaren de ogen doen 
openen. “Nooit geweten dat hier zoveel activiteiten 
georganiseerd worden”. 

Dit soort opmerkingen hoorden we regelmatig. 
In totaal hebben zich 67 mensen aangemeld om lid 
te worden van Wijnu.
Hier zijn we bijzonder trots op. Hartelijk dank 
aan alle vrijwilligers die aan dit succes hebben 
meegewerkt.  Nu gaan we werken aan het vervolg, 
meer activiteiten in de avond organiseren, zodra dit 
weer mogelijk is. 

In de afgelopen weken is er veel informatie digitaal 
verzonden naar een groot deel van onze leden. 
Helaas kunnen wij ongeveer 500 leden niet bereiken 
met de belangrijke informatie. Dat komt omdat wij 
in onze ledenadministratie niet alle e-mailadressen 
hebben. Heeft u niets van ons ontvangen maar heeft 
u wel een e-mailadres geeft dat alstublieft aan ons 
door. Dat kan bij het secretariaat of bij onze leden-
administratie. De adressen vindt u op het tweede 
blad van dit Bulletin.

Bezorging Bulletin en ONS 
Deze maand ontvangt u geen blad ONS. Het Bulletin 
is per post bij u bezorgd. Het bestuur heeft besloten 
geen beroep te doen op onze vrijwilligers om de 
bladen te bezorgen. Het advies van de overheid is 
blijf thuis en ga alleen naar buiten als dat niet anders 
kan. Zoals het er nu uitziet zult u in de maand mei 
beide bladen NIET ontvangen. Gezien de sluiting 
tot 1 juni valt er weinig nieuws te melden. Belang-
rijk nieuws wordt dan alleen digitaal, via e-mail en 
website, gedeeld.

Activiteiten 
Het bestuur van Wijnu heeft besloten dat er tot 
1 juni geen activiteiten doorgaan. Dus alle binnen- 
en buiten activiteiten zijn afgelast. De fietsgroepen 

Mededelingen
en Jeu de Boules die zouden opstarten per 1 april 
gaan dus NIET van start. Hieronder een paar grotere 
evenementen die we speciaal willen noemen. 
Deze zijn dus allen afgelast.

13 april  Paas Keezen toernooi
18 april  Wijnu Vrijwilligersmiddag
27 april  Koningsdag Jeu de boules toernooi
29 april  Themamiddag 
11 mei   Bedevaart naar Handel
18 mei   10-jarig jubileum wandelgroepen
21 mei   Vat oe Fiets

Reizen 
De geplande reis naar Delft gaat niet door. Brabant-
Expres heeft deze reis gecanceld.
Heeft u zich aangemeld voor de vijfdaagse vakantie-
reis naar het Teutoburgerwoud wacht u dan de  
berichtgeving hierover af van de Commissie Reizen. 

Belastingdienst

Voor uitstel van uw belastingaangifte kunt u zich 
richten tot uw belastinginvuller.

Heeft u vragen over de Pedicure en Kapster in het 
Wijnugebouw bel dan niet met Wijnu maar recht-
streeks naar Pedicure of Kapster.
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Even voorstellen 
Ger van Bakel nieuw bestuurslid

politiek ben ik vooral, toen ik elders woonde,  de 
ontwikkelingen  in Veghel nauwgezet blijven volgen.
Toen ik 60 was ben ik met vervroegd pensioen 
gegaan en heb ik tot mijn 72e jaar  vrijwilligerswerk 
verricht voor de vakbond als adviseur op het terrein 
van arbeidsvoorwaarden maar ook als adviseur 
bij vraagstukken met betrekking tot de personele 
gevolgen van organisatieontwikkelingen,  ambtelijke 
fusies en herindelingen. 
u zult zich afvragen of ik nog tijd had voor hobby’s. 
Ja zeker dat waren dan wandelen en fietsen maar 
ook de bindingen in de familie liggen nog steeds na 
aan het hart. In feite kwam het er dus op neer dat 
de maatschappelijke functies eigenlijk mijn hobby’s 
waren.

Toen de voorzitter, die ik uit mijn vroegere jeugd 
goed kende, op “de koffie” kwam omdat hij had 
gehoord, dat ik weer in Veghel was geland, wist  ik 
eigenlijk al voldoende. De vraag was aan het einde 
van het zeer prettig onderonsje of ik iets voelde voor 
een  bestuursfunctie bij Wijnu. 
Ik heb me daarvoor wat tijd gegund om alles even 
goed op een rijtje te zetten en heb besloten dat te 
doen. Immers het “bloed kruipt waar het niet gaan 
kan”. Ik heb van huis uit een flinke dosis “sociale 
inslag” meegekregen en dat werkt nog steeds door. 
Ik hoop dat ik als bestuurslid in een goede harmonie 
een mooie bijdrage mag en kan leveren aan het werk 
van Wijnu in Veghel.  

Mijn naam is Ger 
van Bakel, ben 
75 jaren geleden 
geboren in de 
Sluisstraat in Veghel. 
Ik ben opgegroeid 
in de “ Oranjewijk” 
en stond bij 
diverse thans oud 
Veghelaren zeker 
bij “Blauw Geel”. 
Bekend als een van 
de “Bakeltjes”. Met 
andere woorden ik heb nog een tweelingbroer Cor.
Na het behalen van mijn uLO diploma heb ik werk 
en studie gecombineerd. Meer dan 40 jaren in 
dienst van diverse middelgrote gemeenten geweest  
in diverse functies op het terrein van ruimtelijke 
ordening en grondzaken, financiën en belastingen, 
personeelszaken, controller en Projectleider. 

De eerste jaren van mijn arbeidzaam leven waren de 
gemeente Veghel. Daar was ik begonnen na een 
1 jarig dienstverband op de afdeling Personeels-
zaken bij de CHV aan de Noordkade op de afdeling 
van “Ome Willem”(Linders).
Ik heb na mij trouwen gewoond in Kaatsheuvel, 
Sint-Oedenrode en Eindhoven en ben onlangs op 
mijn “Roots” teruggekeerd. Dus weer in Veghel. 
Vanuit mijn functies en belangstelling voor 

Er wordt ons van alle kanten aangeraden zoveel 
mogelijk thuis te blijven en wij hopen dat u zich 
daar ook aan houdt. Dan is het wel zo belangrijk om 
niet in een isolement te geraken. Wilt u graag eens 
praten met leeftijdgenoten dan kan dat.
 
KBO-Brabant heeft de mogelijkheid geboden om 
deel te nemen aan een “belcirkel”. De belcirkels zijn 
bedoeld voor leden die het prettig vinden regelma-
tig telefonisch contact te hebben met andere KBO-
leden. u geeft KBO-Brabant dan toestemming om 
uw naam en telefoonnummer te delen met negen 
andere KBO-leden. Zo ontstaat er een groepje van 
tien personen. Er zijn geen kosten aan verbonden 
dan alleen de kosten van de gesprekken die u voert. 
Aanmelden kan via de website van KBO-Brabant 
www.kbo-brabant.nl/belcirkels  
 

Telefonisch contact met anderen

Bent u niet zo handig met Internet dan kan bellen 
natuurlijk ook. Doe dit dan wel tijdens kantoortijden. 
u belt met KBO-Brabant 073-6444066 
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The survival of the kindest
aanspreken en al het rennen en vliegen en consu-
meren even laten kalmeren. We leven in een 24 uurs 
maatschappij, nu is het een aantal weken of maan-
den tijd om tot stilstand te komen. We hebben weer 
lege dagen op de kalender, we kunnen thuis zijn 
met onszelf. We voelen weer hoe het is om dagen 
gewoon samen een gezin te zijn. Met elkaar de tijd 
beleven.

Het wonder ontdekken

Veel van onze relaties spelen zich deels of geheel af 
in een digitale dimensie. Nu we elkaar niet mogen 
aanraken en niet mogen knuffelen kunnen we weer 
ontdekken hoe waardevol werkelijk fysiek contact is. 
Nabijheid en aanraking zijn van levensbelang. Soms 
ontdek je het wonder van iets pas wanneer je het 
even kwijt bent.
Darwin zei: niet de sterkste of de meest intelligente 
overleeft, maar degene die zich het beste kunnen 
aanpassen aan veranderingen. Dit is een moment 
om onze mee-verander-spieren weer eens flink te 
trainen. Ook kunnen we ontdekken dat onze acties 
invloed hebben op de mensen om ons heen. We zijn 
van elkaar afhankelijk. Het virus vraagt zorg voor 
elkaar en onszelf even iets ontzeggen om voor de 
zwakkeren zorg te dragen. 
The survival of the kindest!

Als een mens een keer griep doormaakt kan dat 
een schok zijn voor het immuunsysteem. Sommige 
schokken zijn misschien te groot, maar de meeste 
maken ons sterk en creëren een gezonde afweer. 
Nu lijkt het of de wereld de griep heeft. De wereld 
hoest, heeft een pauze nodig en werkt aan zijn 
eigen immuunsysteem.
Juist nu het klimaat dringend aandacht vraagt, 
moeten we massaal thuisblijven. De luchtkwaliteit 
krijgt hier en daar een adempauze en knapt op. We 
kunnen nadenken over of we vaker thuis kunnen  
werken en de natuur een beetje sparen.

Alles is met alles verbonden

We denken soms in landsgrenzen, geloofsgrenzen, 
hokjes en soorten, goed en kwaad, maar deze griep-
golf doet daar niet aan mee. In de natuur bestaan 
deze grenzen namelijk niet. Alles is met alles verbon-
den. We zijn één grote familie. We kunnen allemaal 
geraakt worden en we hebben saamhorigheid 
en solidariteit nodig als onze weerstand beproeft 
wordt.
We zijn zo’n enorme consumptieve wereld gewor-
den, maar deze griepgolf vraagt ons om even te 
stoppen, de boodschappentas thuis te laten, zelf 
thuis blijven, even niet van hot naar her reizen. 
Even ZIJN in plaats van doen. De voorraden die we 

Vakantie fotowedstrijd

verzorgd door een team van Fotogroep Zooomm. 
uw foto’s kunt u inzenden naar:
hans.donk.veghel@gmail.com. De digitale foto moet 
minimaal 1 mb zijn. Een lagere resolutie is niet vol-
doende om de foto goed uit te kunnen vergroten. 
Veel succes gewenst met het maken van uw foto’s en 
geniet zo veel als mogelijk is van uw vakantie.

Even als vorig jaar organiseren we ook dit jaar weer 
een vakantiefoto wedstrijd. De vakantie zal er voor 
veel mensen dit jaar waarschijnlijk anders uit zien 
dan voorgaande jaren vanwege het coronavirus. 
Maar toch, Nederlanders zijn creatief en zitten niet 
bij de pakken neer. Ze ontdekken ieder op hun 
eigen manier hoe de vakantie ingevuld kan worden. 
Grappige situaties of die echt vakantiegevoel geven, 
veel is mogelijk om toch mooie foto’s te kunnen 
maken. 
De prijs die gewonnen kan worden is gelijk aan 
vorig jaar. De winnende foto wordt uitvergroot en 
mooi ingelijst. Een maand blijft de foto hangen in 
het Wijnugebouw en daarna gaat de winnende foto 
mee naar huis. 

Anders dan vorig jaar maken we pas op de datum, 
die nog volgt, bekend wie de mooiste foto heeft 
gemaakt. Op deze manier blijft de spanning er tot 
het laatste moment in. De jurering wordt wederom 
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ALLERZIELENVIERING
BELASTINGINVULHULP
BLADBEZORGER
BULLETIN
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CREATIEF
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EXCURSIES
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HANDWERKGROEP
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NOG EVEN LEKKER PUZZELEN IN DEZE MOEILIJKE TIJD

OPLOSSING

AARDVLO
ATLEET
CURIEUS
DAARVAN
DECOREREN
DRAAIERIG
EETHUIS
ERKER
GELIJKENIS
GEWRICHT
GROEVE
HERSTELLEN
INTRO
LOEIHARD
NOOIT

OPLOSSING

ONRIJM
OVERLOOP
POGING
SNOTNEUS
SPLIJTEN
STAAND
UPPIE
VIJVER
VOLOP
VOOROP
WEGTREKKEN
WETEN
WROETEN
ZEEMEEUW


