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Wijnugebouw                   vanaf 1 juli
wordt nog verder uitgewerkt. We gaan er vanuit 
dat iedereen zich aan de afspraken zal houden om 
te zorgen dat we weer kunnen genieten van alle 
activiteiten die mogelijk zijn vanaf 1 juli.

De activiteitenbegeleiders worden gevraagd 
een plan te maken hoe zij hun activiteit kunnen 
opstarten en  daarbij rekening houdend met de 
strikte voorwaarden van het RIVM en Gemeente 
Meierijstad.
Na overleg met hun achterban kunnen de 
activiteitenbegeleiders hun plan indienen bij het 
bestuur.
De ingediende plannen worden door het bestuur 
beoordeeld en na goedkeuring kan de activiteit 
opgestart worden.
Er kunnen dus activiteiten zijn die jammer genoeg 
niet kunnen opstarten.

Voorlopig geldt de afspraak dat er geen vrije inloop 
is. Dit betekent ook dat er geen gebruik gemaakt 
kan worden van vrij biljarten. Dus wachten op de 
goedkeuring van het bestuur en de aanwijzingen 
van het bestuur van J.G.O.G.

LAATSTE NIEUWS !!
Voorlopig gaan de volgende 

activiteiten niet van start.
Kaarten, fi etsen, keezen, 

wandelen en jeu de boules.

De commissies hebben aangegeven 
nog niet te kunnen voldoen aan de 

richtlijnen van de overheid en
 het gemeentelijke protocol.

Vanaf 1 juli gaat het Wijnugebouw weer open 
voor alle activiteiten die passen bij de algemene 
maatregelen die door de regering zijn afgekondigd. 
De 1,5 meter maatregel en maximaal 30 deelnemers 
tot 1 juli en 100 daarna.
Vanaf half maart is het gebouw gesloten geweest 
en heeft iedereen zich vooral moeten houden aan 
thuiszitten en weinig sociaal contact. 
De pandemie heeft een grote impact gehad op 
onze leden, vele leden zijn helaas overleden. Zodra 
het kan zullen we zo mogelijk een herdenking 
organiseren. 

Nu de versoepeling van de maatregelen van 
toepassing zijn willen wij er alles aan doen om de 
activiteiten weer op te starten en de leden weer 
hartelijk welkom te heten.
Het gebouw zal in orde gemaakt worden met zoveel 
mogelijk voorzieningen om het risico op besmetting 
te voorkomen.
Eerst handen ontsmetten bij binnenkomst. En alleen 
naar het Wijnugebouw komen als u geen klachten 
heeft. Bij binnenkomst zal naar uw gezondheid 
worden gevraagd.
Niet alle toiletten zijn toegankelijk. Let op de 
aanwijzingen welke toiletten gebruikt kunnen 
worden. Er mag niet meer dan één persoon 
tegelijk in de toiletruimte aanwezig zijn. Voor 
het reinigen van de toiletten wordt een speciaal 
schoonmaakprotocol gemaakt.
Ook willen we in deze coronatijd verplichten dat 
alleen met munten betaald kan worden. Dit plan 

 Bij binnenkomst zal 
naar uw gezondheid 

worden gevraagd.

eghel
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Tijdens de Coronatijd wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van 
elektronisch verkeer, het is allemaal intensiever geworden.
Bellen - E-mail - Whatsapp – Facebook – Sites – Nepnieuws en 
Phishing - Spookfacturen - etc.
Het is niet meer uit de samenleving weg te denken!
Ook onbetrouwbare personen (criminelen) zijn bezig op allerlei 
manieren hiervan misbruik te maken! 
Ze zijn uit op uw geld, uw persoons- en inloggegevens, 
rekeningnummer en pincode van uw bank, mailadressen 
en telefoonnummers. Ook een aantal leden van Wijnu zijn 
benaderd met zulke mailing.
Deze personen proberen met een smoes hieruit hun voordeel 
te halen om u op een bepaalde manier te benaderen met leuke 
aannemelijke teksten zoals: 
Voorbeeldje:
Hoi Mam, ik sta in Amsterdam in de winkel en ik heb een nieuwe 
telefoon gekocht maar ik ben mijn pinpas vergeten zou jij even 
het bedrag over kunnen maken naar dit rekeningnummer, of 
kan ik je pincode hebben van de RABO of ING etc.
Of zeer tragische berichten: Mijn kinderen …………………….
Trap er niet in !!!

Maak aan niemand zomaar geld over, of geef je pincode en/of je 
rekening nummer af. Probeer eerst zelf contact te leggen door 
te bellen, of zeg ik kom wel even langs.
Hoe herken je nu zulke mail of phishing:
We zullen proberen om voorbeelden te geven
* In de bovenbalk van een site (www = url) kun je zien in welke 
site je zit : bv Rabobank groen met een slotje, dit is veilig.   
Een onbekende URL; ga er niet zoeken, deze zoeken jou!!
* Namaak brieven van de Belastingdienst of Banken etc.
* Hierin staan meestal spellingfouten in of vreemde links. 
(mailing verwijderen)
* Er is haast geboden met overmaking van geld! (niet doen) 
* Een link in de mailing gaat naar vreemde Webadressen! 
(mailing verwijderen)
* Nep mails: u hebt een waardebon van € 250 ,- van bv Albert 
Hein. (Mail verwijderen)
* U verwacht een pakketje per post wat gratis verzending 
is!! Toch moet u betalen via een mailing aan DHL. (dus niet 
betalen.)
Wij zeggen wel dat zal mij niet gebeuren, maar deze 
onbetrouwbare personen (criminelen) worden steeds 
geraffineerder!
Bent U er toch ingetrapt!!
Stel de bank meteen op de hoogte van de mail.
Wijzig eventuele wachtwoorden etc.
Laat uw computer scannen d.m.v. een virus scanner.
U kunt bij Wijnu of bij Senior web “zie ook Enter nr 88” info 
inwinnen door middel van de phishingchecker omtrent 
malafide mails etc. en deze laten screenen op phishing etc.
Ambassadeurs team Seniorweb van Wijnu,

Ben alert op nepmails



Van harte
Gefeliciteerd
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85 jaar
24-05 Dhr. M.P.M. van Ganzewinkel
26-05 Mevr. C. de Bruin-Weijers
27-05 Mevr. J.A.M. van Horen-Savelkouls
30-05 Dhr. L.M.J. van der Drift
04-06 Dhr. A. van Bussel
06-06 Dhr. J.J. van Westen
03-07 Mevr. B.M.L. Jansen-van Helvoort
04-07 Mevr. T.M.M. Voermans-van Winden
05-07 Mevr. C.F. van Benthum
10-07 Mevr. J.M.R.I.C. van Doorn-Ruijs
21-07 Dhr. A.J. van Houdt

25-03 Dhr. Antoon van de Nieuwenhuizen 84 jaar

26-03 Mevr. Nelly Wolters-Louwers 89 jaar

27-03 Dhr. Jan Poels 91 jaar

29-03 Dhr. Nico Huijbers 91 jaar

29-03 Dhr. L.W.M. van de Ven 77 jaar

29-03 Dhr. R.C. Bechtold 84 jaar

29-03 Dhr. Pim Thielemans 77 jaar

30-03 Mevr. K.D. Kussendrager-Termeulen 73 jaar

30-03 Mevr. Betsie Kuijpers-Daandels 71 jaar

31-03 Mevr. A.M. van Doore-Klotz 82 jaar

31-03 Dhr. Hennie van Asperen 85 jaar

01-04 Dhr. Jan van Antwerpen 91 jaar

01-04 Dhr. Jaap Rinkel 84 jaar

02-04 Mevr. Tilly Franssen 88 jaar

03-04 Dhr. Piet van der Velde 93 jaar

03-04 Mevr. Marietje Callaars-van de Graaf 82 jaar

03-04 Zr. Bernadette van den Hurk 84 jaar

03-04 Dhr. Toon van Blerck 82 jaar

03-04 Mevr. Rina van der Heijden-v.d.Leest 77 jaar

04-04 Mevr. Mientje van Riet-de Louw 93 jaar

05-04 Mevr. Trees van Herwaarden-Wolf 94 jaar

05-04 Dhr. Piet de Zwart 83 jaar

05-04 Mevr. Joke van Asperen-van Erp 83 jaar

06-04 Dhr. J.W. van de Linden 89 jaar

23-07 Dhr. C.W. van Rijbrioek
24-07 Mevr. H. Vissers-van de Nieuwenhuizen
24-07     Mevr. J.H. Winkelman-Vos
02-08 Mevr. J.M.C. Llaryora-Wassenberg

90 jaar
22-05 Mevr. G.P. Kandelaars-de Fost
28-05 Mevr. C.M.T. van Grinsven-Janssen
29-06 Dhr. M.A. Krol
06-07 Dhr. H.G. van den Broek
16-07 Mevr. R. van Berkel-van der Wielen
01-08 Mevr. A.W. van de Meijden-Wels

95 jaar
11-05 Dhr. A. Verbraak
16-05 Mevr. W.P. Vissers
17-07 Mevr. H.J. Thomassen-van Lokven

100 jaar
06-06 Mevr. H.C. van Merriënboer-Havermans
16-06 Mevr. M. Kanters-Konings

OverledenOverleden

06-04 Dhr. Lex Schoenmaker 69 jaar

06-04 Dhr. Jelle Bakker 81 jaar

07-04 Dhr. A.A. van Doore 84 jaar

08-04 Mevr. Jo van de Bogaard-Mutsaars 94 jaar

08-04 Mevr. Jeanne van Boxmeer-v.d. Steen 89 jaar

09-04 Mevr. Nelly Smetsers-van Eijndhoven 95 jaar

10-04 Dhr. Bart Kuijpers 83 jaar

13-04 Mevr. Christien Moormann-Gunnewijk 86 jaar

15-04 Zr. Grarda van Soest 90 jaar

16-04 Dhr. Piet van Haaren 78 jaar

16-04 Mevr. A.J.M. van de Wassenberg 75 jaar

17-04 Mevr. Angela Jilesen-Schomaker 94 jaar

28-04 Dhr. Jan Timmermans 83 jaar

02-05 Mevr. Bets van Lith-van de Heijden 85 jaar

09-05 Mevr. Anne van Gils-Verhoeven 87 jaar

14-05     Mevr. M.A. van de Ende-Swinkels          96 jaar

22-05     Dhr. T.G.J. Jansen                                         77 jaar

26-05     Dhr. J.M.W. van Lankveld                          79 jaar



De prijzen zijn  al uitgereikt.

Dien van Stiphout

Elly Donkers

Anneke Bakker

    Oplossing vorige woordzoeker:  The prince of Egypt

    Oplossing vorige Sudoku:   916 - 532 - 478

Prijswinnaars

SU
DO KU

Let op: de eerste rij van 
de Sudoku inzenden

Oplossingen voor de woordzoeker en de sudoku 
kunt u vóór  11 juli 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 winnaars vorige keer zijn:

- BORSTPOSTITIEF
- BOVENMANUAAL
- CONTRABAZUIN
- DRUK
- EqUAAL
- ETUDE
- FLAGEOLET
- GAMBE
- GEDEKT SPEL
- HAMMONDORGEL
- HARMONIUMMUZIEK
- HOED
- HUISORGEL
- KALKANT
- KERKORGEL
- KLANKKLEUR
- KORNETREGISTER
- MENSUUR
- OCTAAFKOPPELING
- ORGELCONCERT
- ORGELKAST
- ORGELMAKER
- ORGELSPELEN
- PLENUM
- REGISTERKNOP
- ROERWERK
- SLEEPLADE
- SPRINGLADE
- STOEL
- STOMME ORGELPIJP
- TANGENTWERK
- TOONHOOGTE
- TREMULANT
- TROMPET
- VENTIEL
- VOETKLAVIER
- VOETTOON
- ZWELKAST

De puzzel pagina van Wijnu
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Mooie beelden van fotogroep Zooomm in crisistijd
Een paar dagen na onze clubmiddag op 9 maart
werd ons Wijnugebouw gesloten. Alle activiteiten 
werden stopgezet, zo ook onze fotogroep Zooomm. 
Toen duidelijk werd dat het virus niet zomaar zou
overwaaien en wel maanden kon aanhouden, werd
er nagedacht,  hoe nu verder.
 
Enkele leden kwamen met het voorstel om de 
foto’s digitaal te bespreken. Er werd besloten om 
dat per mail te doen zodat iedereen kon mee doen. 
De foto’s van onze deelnemers werden naar één
verzamelpunt gestuurd en van naam en gegevens 
voorzien. Vandaar per groep van 5 foto’s naar alle 
. 

deelnemers gemaild, zodat 
ze persoonlijk op elke foto 
konden reageren.  Via “allen 
beantwoorden” kon iedereen mee lezen, en dat is 
ons als fotogroep goed bevallen.
Dat contact mis ik enorm, samenzijn is zó belangrijk.
Deze Coronacrisis wordt door elk mens op zijn eigen
manier ervaren, dat mag en dat is ook goed.
Wij van fotogroep Zooomm proberen op deze wijze
contact met elkaar te houden en gelijktijdig te horen 
hoe het met iedereen gaat. En dat voelt goed.
Hopelijk mogen we over een paar maanden weer
van start, omdat samenzijn zó belangrijk is. 

.

Zooomm
Activiteit Wijnu Veghel

F O T O G R O E P

Het ziekenhuis in Veghel is de parel van de Meierij 
geweest, schrijft Adriaan van der Linden. In dat ge-
bouw gebeurde zoveel lief en leed.
Het afscheid nemen van het ziekenhuis deed hem 
zeer. Toen er begonnen werd met de sloop van het 
gebouw kreeg de 85 jarige Adriaan het idee van 
een herinneringsboek met als titel “Bouw en sloop 
Ziekenhuis Bernhoven”, het vroegere 
Sint Josephziekenhuis.
De mensen missen het ziekenhuis, dat ondervond 
Adriaan, die bijna dagelijks foto’s maakte van de 
sloop. 
In het eerste gedeelte schrijft Adriaan over de voor-
geschiedenis van de Zusters Franciscanessen, de 
eerste aanzet van de gezondheidszorg. Het begon 
als Gasthuis later het Sint Josephziekenhuis. Wat 
de Zusters allemaal voor Veghel en verre omgeving 
gedaan hebben en dat mag echt nooit vergeten 
worden.
In het tweede gedeelte schrijft Adriaan over de 
sloop van het inmiddels door een fusie,  Bernhoven-
ziekenhuis geworden.

“Ons ziekenhuis is weg, maar niet vergeten”
Het boek bevat veel 
foto’s niet alleen 
van de sloop maar 
ook van de Zusters 
Franciscanessen.

Het boek  is  een 
prachtig boek 
in kleur, heeft 
een harde kaft, 
kost € 12,50 en is 
verkrijgbaar bij 
boekhandel 
Wim Schellen 
in Veghel en 
bij de schrijver 
Burg de Kuijperlaan 6-10. 
en is te bestellen via a.vanderlinden6@kpnmail.nl, 
daarna wordt het thuis bezorgd.
Door dit  boek blijft de geschiedenis van de 
Zusters Franciscanessen en het ziekenhuis voor 
altijd bewaard.
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Zooomm
Activiteit Wijnu Veghel

F O T O G R O E P
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Gedicht van Anneke Bakker

Gebroken vleugel

Het was de vijfde mei

dat ik haar vond

gewond lag zij daar 

de jonge merel op het trottoir 

met een gebroken vleugel 

wijd gespreid

want vliegen had ze graag gewild

ze lag daar krachteloos geplaagd

haar kopje angstig

ietsje van de grond getild

doch zij was uitgeblust

door vleugelpijn en vermoeidheid 

geplaagd

is ze de dag van bevrijding

de dood in gejaagd

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 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 
voldoende 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. Er zijn 
al foto’s ingestuurd maar nog niet voldoende om te 
kunnen spreken van een wedstrijd.
Stuur uw foto’s in vóór 25 september. 

Vakantie fotowedstrijd

Gedicht Gré van Erp 

Een hand op je schouder

Een klein gebaar

Ik wil je helpen

Verdriet is zo zwaar

 

Dan opeens

Op zo maar een dag

Komt weer terug

Die blijde lach
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Z S E J T I E B O N J E
O G M K N A D N O P A J
R E M E O N I T E Z N I
S L E Y Z M B E R Z K V
K U G E X R R U O P E P
E K T E E O O Q O R N E
E E N I N N M C H N E K
L S E O G E H A W B U E
E O U E U E R J T R L L
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A S E R I E H A U N S L
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B R G J T O Y I I R E E
N A A S T E N C D D T S
E T E L L I R D A C S E
K I E S K A U W E R A B
B G N T N E C R E P I M
N E K A B T H C I L L A
D E E I S S E R P M I J

www.puzzelpro.nl©

-

BIEST
BONJE
BRONS
CYNICUS
DINER
EITJES
ENORM
ENTER
ESCADRILLE
GELUK
GENEREUS
GEVAARTE
GITARIST
ILIAS
IMPRESSIE
INZET
JACq UET
JAMBE
JANKEN
JAPON
KENBAAR

Extra puzzel
KIESKAUWER
LICHTBAKEN
MORBIDE
MYXOMATOSE
NAASTEN
NADRUK
NARCIS
NOEMER
ONDANK
OORKONDE
OUDHEID
PEKELVLEES
PERCENT
POCHER
ROEIER
RUCHE
RUITJE
SKEELER
STELSEL
VERHARDING
ZETEL

Weistaar in Maarsbergen gepland.  We bezoeken 
daar een Kaas- en Botermuseum en we rijden, onder 
leiding van een gids, een kastelenroute. 
Ook krijgen we ’s middags een ludieke uitleg over 
glasblazen. Vanzelfsprekend ’s morgens koffi  e/thee 
met gebak, rond het middaguur een heerlijke lunch 
en ’s avonds een 3 gangendiner. 
De reissom bedraagt € 67,50. Als u belangstelling 
heeft om mee te gaan, onder voorbehoud dat het 
doorgaat vanwege COVID19, kunt u dat telefonisch 
aangeven bij Kees of Loes van Corven (tel.nummer: 
366708)
We peilen nu alleen of u belangstelling hebt voor 
het Teutoburgerwoud of de Weistaar. U kunt zich 
defi nitief als deelnemer opgeven, 
nadat de reis en dagtocht in 
het Bulletin van juli/augustus 
is gepubliceerd.

Vanzelfsprekend wanneer de coronamaatregelen 
het toelaten en we dan zelf overtuigd zijn dat het 
kan, starten we ons reisprogramma van 2020 weer 
op. De 5-daagse reis naar het Teutoburgerwoud, die 
we in mei gepland hadden, verschuiven we naar 
5 tot en met 9 oktober. Het programma is gelijk 
aan dat we in mei hadden. Het hele reisprogramma 
en de reissommen staan in het Wijnu Bulletin van 
8 januari. Dat kunt u op de website van Wijnu 
terugvinden. Als u belangstelling heeft om mee te 
gaan, onder voorbehoud dat het doorgaat vanwege 
COVID-19, kunt u dat telefonisch aangeven bij 
Rini v.d. Brand (tel.nummer: 365648). 

Degenen, die al eerder bij Rini hebben aangegeven 
dat ze in oktober mee willen gaan, hoeven zich nu 
niet opnieuw aan te melden!
Op 8 september hebben we een dagtocht naar de 

We starten het  reizen weer voorzichtig op!

defi nitief als deelnemer opgeven, 

Activiteit Wijnu VeghelRe i z e n
Commissie
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31

32 33 34 35 36 37 38

39 40 41

42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52

53 54 55 56 57 58

59 60 61 62 63

64 65 66 67 68

69 70 71

72 73

www.puzzelpro.nl©

25 6 61 31 72 40 28 1 58 73

Horizontaal: 
1 wapen 5 publiek vermaak 10 knaagdier 11 voorwerp 13 voorzetsel 14 aanslibbing 16 wier 18 pausennaam 
19 titel 20 nonsens 23 bijwoord 24 eetgerei 26 indien 27 windrichting 29 pl. in Duitsland 31 lof bewijzen 
32 muurholte 34 rekenopgave 36 een zekere 37 haarsmeer 39 ratelpopulier 40 soort koek 41 opstootje 
42 papegaai 43 afslagplaats bij golf 44 hevig 46 tongstreling  48 plezier 51 spijskaart 53 wapen 55 paling 
57 boei 59 oude lengtemaat 60 houten schaats 63 mijns inziens 64 zelfkant 66 vernis 67 slaapplaats 
68 vrouwelijk dier 69 pl. in Gelderland 71 nakomeling 72 metaal 73 naaktloper.

Extra puzzel

Verticaal: 
1 land in Afrika 2 vragend 
vnw. 3 spil 4 vreemd 6 ijshut 
7 muziekschijfje 8 nachtvogel 
9 gemene opmerking 
10 wenen 12 riem 14 deel van 
Engeland 15 projectieplaatje 
16 grote bijl 17 soort 
20 waterdoorlatend 
21 sprookjesfiguur 
22 herkauwer 25 doorgang 
28 ongeval 30 soort 
schaatsen 31 reusachtig 
33 Europeaan 35 afgemat 
36 pl. in Gelderland 38 
Bijbelse priester 42 afwezig 
43 deel van Oostenrijk 
45 bede 47 monarch 
49 plechtige gelofte 50 vallei 
52 grappenmaker 54 open 
ruimte 55 woonschip 
56 boogbal 58 muggenlarve 
61 vruchtbare plaats 
62 land in Zuid-Amerika 
65 scheepstouw 68 
kledingstuk 70 maanstand 
71 ter inzage.

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

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. 

Oproep  PLEZIERIG SCHRIJVEN
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


