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We hebben er weer zin in! 
opstart activiteiten in volle gang

weer te ontmoeten. de commissie reizen heeft 2 
bijzondere reizen gepland. zie bijgaande artikelen 
in dit bulletin. vanaf zondag 2 augustus is er zoals 
vanouds weer de vrije inloop van 14.00 tot 16.00 uur. 

als bestuur hechten wij er waarde aan dat iedereen 
die daar behoefte aan heeft, onder het genot van 
een drankje, weer gezellig met elkaar kan contacten 
over alles wat ons in deze coronatijd bezig houdt. 
vanaf 3 augustus starten ook de wandelaars weer 
met hun wekelijkse tocht door veghel en omstreken. 
zie voor verdere informatie het artikel van de 
wandelaars in dit bulletin. 
ook fotoclub zooomm is weer van start gegaan 
op maandagmiddag 13 juli. jeu de boules is 
eveneens weer begonnen, zie artikel in dit bulletin.  
voor alle andere activiteiten, wordt door de 
activiteitenbegeleiders nagedacht hoe zij weer aan 
de gang kunnen gaan. vanuit het bestuur wensen 
wij iedereen een prettige tijd bij het uitoefenen van 
hun activiteit. geniet er van. ook het bestuur heeft 
er weer volop zin in om u van dienst te zijn. 

de onzichtbare aanwezigheid van een virus dat 
enorme schade heeft toegebracht aan onze 
maatschappij en economie is nog steeds niet 
volledig onder controle. een vaccin moet er voor 
zorgen dat de pandemie uiteindelijk tot het 
verleden hoort. tot die tijd zullen we ons moeten 
schikken naar de richtlijnen die de overheid ons 
oplegt. maatregelen die nu nog van kracht zijn, 
hebben vooral het doel om nieuwe besmettingen te 
voorkomen. dit betekent dat de 1,5 meter-afstand 
houden voorlopig blijft. handen en gebruikte 
materialen ontsmetten is een evenzo belangrijk 
onderdeel ter voorkoming dat mensen ziek 
worden. mensen die zich niet goed voelen moeten 
thuisblijven. en die verantwoordelijkheid ligt bij de 
mensen zelf. maar door de versoepelingen hebben 
we steeds meer vrijheden gekregen. steeds meer 
pakken we de draad van het normale leven weer op. 
en dat geeft de burger moed. 

vooral de sociale contacten zijn belangrijk voor 
iedereen. het bestuur en de activiteitenbegeleiders 
doen er alles aan om iedereen het vertrouwen 
te geven, dat je met een gerust hart weer kunt 
deelnemen aan de activiteiten die worden opgestart 
of al opgestart zijn. sjoelen, wijnu creatief en 
biljarten zijn onlangs al weer begonnen. bij de 
aanvang van deze activiteiten was het vooral 
eerst even bij buurten over de ervaringen van de 
afgelopen moeizame tijd. iedereen was blij  elkaar 

Bij de aanvang was 
het vooral eerst even 

bij buurten

De sjoelers moesten eerst even hun verhaal kwijt. 
Daarna vlogen de schijven weer door de sjoelbak.
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lieve mensen, wij, koor cantabilé, 
gaan begin september 2020 weer starten
met zingen. wij hopen via deze weg een aantal dames en heren 
die, na corona het thuis zitten zat zijn, zich bij ons aan willen 
sluiten. niemand hoeft bang te zijn voor besmetting, alles gaat 
volgens de rivm-voorwaarden. 
dus als u zin hebt om met ons mee te zingen, maar toch nog 
enige uitleg hierover wilt, dan kunt u contact opnemen met 
adri wolters. telefoonnummer 0413-366321 of 06-57695488.

Activiteit Wijnu VeghelCantabilé
Gemengd Koor

Koor Cantabilé

Beëindiging Bestuurs-
lidmaatschap Wijnu  

ger van bakel
beste leden van wijnu,
begin van dit jaar heb ik me, na een leuk onderhoudend 
gesprek met de voorzitter, beschikbaar gesteld als bestuurslid 
voor wijnu. ik zag het als een enorme uitdaging op basis van 
mijn ervaringen me in te zetten voor het bestuurlijke werk nu ik 
weer in veghel was aangeland. door de toenemende vergrijzing 
en het langer thuis moeten wonen wordt mede, ter voorkoming 
van eenzaamheid, recreatie en ontspanning voor zeker de 
ouderen steeds belangijker. 
ik heb al wat langere tijd last van behoorlijke tinnitus 
(oorsuizen). ik had gedacht dat daar toch wel snel verandering 
in zou komen met name het accepteren dat je het hebt. dat lukt 
niet goed en omdat het toch een grote storende factor is in het 
goed uitoefenen van de bestuurlijke functie en verbeteringen 
niet in zicht zijn, heb ik mede op advies van medici en andere 
deskundigen moeten besluiten met bestuurlijk werk van 
wijnu te stoppen. gezondheid is het allerbelangrijkste is de 
mededeling die je dan krijgt. 
vanwege de coronacrisis zijn de bestuurlijke contacten 
beperkt gebleven  maar ik heb wel moeten constateren dat de 
vereniging thans op een zeer goed functionerend  bestuurlijk 
fundament is gebouwd.
ik wens jullie het allerbeste toe en ook heel veel plezier en 
genoegen bij de deelname aan de variatie van activiteiten.
ger van bakel



Van harte
Gefeliciteerd
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85 jaar

06-08 mevr. s. van asperen-van der meijden

07-08 dhr. j. raaijmakers

13-08 mevr. a.a. van der burgt-bevers

15-08 mevr. w.a.m. van de wassenberg-van ras

17-08 dhr. t.p.m. vloet

27-08 zr. lidwina foolen

90 jaar

04-08 dhr. j.j.h.b. janssen

14-08 dhr. p.a. kandelaars

30-08 mevr. p.t.m. hooymans-nouwens

14-05 mevr. g.j.m. v.d. oord-burgers 79 jaar

14-05 mevr. m.a. v.d. ende-swinkels 96 jaar

22-05 dhr. t.g.j. jansen 77 jaar

02-06 mevr. m.r. de ruijter-van eijk 97 jaar

04-06 dhr. g.p.h. jansen 71 jaar

11-06 dhr. p.j.c. van casteren 69 jaar

26-06 dhr. t.m. van houdt 88 jaar

30-06 dhr. a.p. van de donk 86 jaar

OverledenOverleden

Gedicht van Gré van Erp

Normaal

Wat is normaal
Terug naar hoe het was

Zou mooi zijn
Maar het voelt anders

We zijn wakker geschud
Op een harde manier

We zijn in de war
En ontzet

Hoe kon dit gebeuren
Het overviel ons allemaal

Maar we gaan er tegenaan
Voor een nieuwe toekomst

Stap voor stap
En hand in hand.

Gedicht van Anneke Bakker

Als de lavendel bloeit

Nu de lavendelbloemen bloeien
naast mijn voordeur in een grote pot

in blauw en paarse kleur en zoete geur
fijne binnenkomer in de zomer

zie ik hoe vlinders daarop stoeien
de witjes en de dagpauwoog

een juweeltje voor het oog
ik kijk er naar en pluk een aar

wrijf het zachtjes in mijn hand
om het zoete vast te houden

lavendel blijft me boeien
lieflijk, rank en elegant



- aren
- bakkwaliteit
- bier
- bladerdeeg
- dagelijks
- dorsen
- dorsvlegel
- durumtarwe
- gebroken
- gluten
- graandroger
- graankafje
- havermout
- hele korrel
- houdbaarheid
- kafferkoren
- knackebrod
- koeken
- koolhydraten
- kruising
- meergranen
- molens
- oogstzekerheid
- patentmeel
- pluimgierst
- roggebrood
- roggedeeg
- roggemeel
- selectie
- silo
- stro
- tarwegries
- vingergierst
- voedingsbron
- voedselproductie
- vogelgierst
- volkorenmeel
- wrijfstenen
- zetmeel

j. van grunsven

j. van meltvoort

h. van doorn

    Oplossing vorige woordzoeker:  manuaalkoppeling

    Oplossing vorige Sudoku:   783- 195 - 624

Prijswinnaars

oplossingen voor de woordzoeker en de sudoku 
kunt u vóór 8 augustus 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:
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Activiteiten augustus Locatie  Tijd Contactpersoon Telefoon

02 zo Vrije inloop Wijnu gebouw 14.00-16.00 Rini van den Brand 365648

03 ma wandelen 5 kilometer wijnu gebouw 10.00 rini van den brand 365648

  wandelen 15 en 10 kilometer aatrium 08.30 en 09.00 tiny strijbos 366843

  sjoelen wijnu gebouw 19.00 toon van houtum 362712

04 di wijnu creatief de plataan 09.30 gerry van de donk     06-53625990 

09 zo Vrije inloop Wijnu gebouw 14.00-16.00 Rini van den Brand 365648

10 ma wandelen 5 kilometer wijnu gebouw 10.00 rini van den brand 365648

  wandelen 15 en 10 kilometer bloemfontein 08.30 en 09.00 tiny strijbos 366843

  fotogroep zooomm de plataan 13.30 peter rovers 287708

  sjoelen de plataan 19.00 toon van houtum 362712

11 di wijnu creatief de wilg 09.30 gerry van de donk    06-53625990

16 zo Vrije inloop Wijnu gebouw 14.00-16.00 Rini van den Brand 365648

17 ma wandelen 5 kilometer wijnu gebouw 10.00 rini van den brand 365648

  wandelen 15 en 10 kilometer intratuin 08.30 en 09.00 tiny strijbos 366843

  sjoelen wijnu gebouw 19.00 toon van houtum 362712

18 di wandelen 20 kilometer stadhuisplein 08.00 louis van veghel 366077

  wijnu creatief de wilg 09.30 gerry van de donk    06-53625990 

23 zo Vrije Inloop Wijnu gebouw 14.00-16.00 Rini van den Brand 365648 

24 ma wandelen 5 kilometer wijnu gebouw 10.00 rini van den brand 365648

  wandelen 15 en 10 kilometer stapperij 08.30 en 09.00 tiny strijbos 366843

  sjoelen de plataan 19.00 toon van houtum 362712

25 di wijnu creatief de wilg 09.30 gerry van de donk    06-53625990

30 zo Vrije inloop Wijnu gebouw 14.00-16.00 Rini van den Brand 365648

31 ma wandelen 5 kilometer wijnu gebouw 10.00 rini van den brand 365648

  wandelen 15 en 10 kilometer van schie 08.30 en 09.00 tiny strijbos 366843

  sjoelen de plataan 19.00 toon van houtum 362712

In goed overleg met het bestuur en de jeu de boules commissie, is het jeu de boules 
op 15 juli in beperkte mate hervat. Om de RIVM regels na te leven, 

wordt er op 3 banen 3 middagen in de week gespeeld op zeer ontspannen 
manier voor de vooraf aangemelde jeu de boules leden.

Jeu de boules start weer op 
vanaf 15 juli Ac tiv ite it  van Wijnu  VeghelJeu de Boules

Biljartclub
Activiteit van Wijnu Veghel

Jong Geleerd Oud Gedaan

Vrij Biljarten op afspraak
Vrij biljarten is mogelijk van maandag tot en met vrijdag. 

Maar alleen op afspraak. Wilt u een afspraak maken dan kunt u contact opnemen met 
Ton van Eijk, telefoon 0413-305078 of e-mail tendvaneijk@ziggo.nl 

Bij het vrij biljarten zijn geen toeschouwers toegestaan. 
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computer of tablet/smartphone dan controleren 
op de aanwezigheid van schadelijke software. 
nadat u dit hebt gedaan, kunt u het beste uw 
wachtwoorden wijzigen. wacht met het gebruik 
van internetbankieren tot u deze twee zaken hebt 
uitgevoerd. tot slot adviseren wij u contact op te 
nemen met uw bank en de situatie aan hen voor te 
leggen.

hebt u persoonlijke gegevens ingetikt op de pagina 
waarop u terechtkwam? neem dan direct contact 
op met het bedrijf dat uw (klant-)gegevens beheert. 
gaat het om bankgegevens, bel gelijk uw bank. 
hebt u per ongeluk uw inloggegevens ingevuld van 
bijvoorbeeld uw creditcard online, een webwinkel 
of een online streamingdienst? bel dan gelijk deze 
bedrijven.
Ik heb mijn gegevens ingevuld op een 
onbetrouwbare website
hebt u uw gegevens ingevuld op een site die u 
niet vertrouwt, neem dan direct contact op met 
het bedrijf dat uw (klant-)gegevens beheert. gaat 
het om bankgegevens, bel gelijk uw bank. hebt 
u per ongeluk uw inloggegevens ingevuld van 
bijvoorbeeld uw creditcard, een webwinkel of online 
streamingdienst? bel dan gelijk deze bedrijven. 
pas uw wachtwoorden aan daar waar dat van 
toepassing is.

Wat moet ik doen als ik heb betaald aan een partij 
die niet te vertrouwen is?
heeft u geld overgemaakt naar een partij die niet 
te vertrouwen is, doe dan aangifte bij de politie. u 
kunt hiervoor een afspraak maken met het landelijk 
nummer 0900-8844, of stap naar het  politiebureau. 
neem ook contact op met uw bank.

helaas blijft dit probleem nog steeds bestaan, 
en een oplossing zal op korte termijn ook niet 
gevonden worden. terwijl de duistere afzenders 
steeds slimmer en brutaler worden. 
het blijft dus altijd zaak om alert en wantrouwend te 
zijn. de nep-mail berichten zien er steeds echter uit, 
en zijn dus moeilijker te herkennen.
zijn het mails die u niet vertrouwt, gooi ze dan direct 
in de prullenbak. bent u toch nieuwsgierig, kijk dan 
naar het mailadres van de afzender. is het een mail 
van bv kruidvat, en de afzender heeft als mail adres 
“jessica krultvad” dan is het zeker geen mail van de 
kruidvat.
leest u een mail van de belasting op uw tablet, en 
u twijfelt, klik dan op de afzender. is dit bv “bleu@
eastcargobookers.com” dan weet u zeker dat de mail 
niet van de belastingdienst afkomt !!
dus het checken van de afzender is zeker een 
hulpmiddel om nepmails te onderscheiden.

Staat er een link in de mail die u niet vertrouwt, kan 
u dit als volgt controleren:
- beweeg de muisaanwijzer over de link in het 
   bericht,
- u ziet nu het volledig adres waar de link naar 
   verwijst, de url
- staat er bv https://www.facebook.com/ dan kunt 
   u aannemen dat dit adres juist is,
- indien u een andere naam als de afzender van de 
   mail ziet, gooi dan de mail maar weg!!

hieronder nog een aantal tips van seniorweb.
Ik heb een bijlage geopend, of op een link geklikt die 
ik niet vertrouw, wat nu?
hebt u op een bijlage of link geklikt die u niet 
vertrouwt, laat een antivirusprogramma uw 

Ben alert op nepmails
dit artikel sluit aan op het artikel van het vorige bulletin
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Rondleiding Maastricht Aken Airport
op vrijdag18 september

12.30  eindhoven noordbrabantlaan 350
14.00   ontvangst en presentatie bij de hangaar
14.45   vertrek met bus voor luchthaventour
15.45   aankomst hangaar en afscheid nemen
18.15  diner
20.15  aankomst eindhoven
20.45  aankomst veghel

Kosten 55 euro
vervoer naar maastricht, inbegrepen kosten 
luchthaventour, koffi  e/thee 2x, drankje na afl oop 
tour, diner en 1 drankje
VOL is VOL er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Vereniging Vrienden Eindhoven Airport
aanmelden voor deze geweldig mooie reis 
(corona proef ) kunt u bij toon van houtum, 
via email  a.vanhoutum@ziggo.nl of 
telefoonnummer 0413-362712 of 06-24188726.
met vermelding van naam en voornaam. de dames 
ook de meisjesnaam vermelden en bsn nummer 
van rijbewijs of paspoort. vast- en/of mobielnummer 
eveneens doorgeven. je paspoort of id kaart of 
rijbewijs moet je ook meenemen.

Programma
12.00   vertrek veghel hoek bernhardstr./beatrixsingel

Dagtocht naar De Weistaar in Maarsbergen
op dinsdag 8 september

bakt. om 13.15 uur komen we weer terug bij de 
weistaar en gaan we aan tafel voor een uitstekende 
lunch in onze eigen zaal. u treft diverse soorten 
verse broodjes aan met hartig beleg. voor iedereen 
is er een kroket en er wordt tweemaal koffi  e, thee, 
melk of karnemelk geserveerd. we nemen hiervoor 
de tijd en genieten van al het lekkers! om 15.00 uur 
staat er een uniek entertainment op het programma. 
glasentertainer willem buyse geeft op een ludieke 
manier uitleg over het blazen van glas, hij vertelt 
over de geschiedenis en geeft een show, waarbij 
enkele gasten zelf kunnen glasblazen. vanaf 16.30 
uur is er gelegenheid voor een aperitiefj e (voor 
eigen rekening) waarna we om 17.00 uur weer aan 
tafel gaan voor het 3-gangen diner. dat bestaat uit 
boerengroentesoep, kipschnitzel met roomsaus, 
rollade, diverse groenten en aardappelgarnituren 
en roomijs toe. om 19.00 uur gaan we richting 
veghel waar we tussen 20.00 en 20.30 uur aan 
zullen komen. de reissom bedraagt € 67,50 per 
persoon. deze dagtocht is enkel voor leden en 
gastleden van wijnu. u dient voor deze reis zelf 
een reis- of annuleringsverzekering af te sluiten. 
uiterste inschrijfdatum is donderdag 20 augustus. 
(bij annulering na deze datum wordt de reissom niet 
gerestitueerd). u kunt zich telefonisch inschrijven, 
tel.nr. 0413-366708. degenen die al eerder hun 
belangstelling voor deze dagtocht telefonisch 
hebben aangegeven, hoeven niet opnieuw in te 
schrijven. we zullen deze belangstellenden zelf nog 
benaderen of zij defi nitief mee willen gaan. 
mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op 
met kees van corven, tel.nr. 0413-366708.

in het vorige bulletin hebben we gepeild of er 
belangstelling was voor deze dagtocht. er is 
voldoende belangstelling om dit uitje door te 
laten gaan, maar er zijn nog plaatsen beschikbaar. 
programma: we vertrekken om 8.30 uur vanaf 
de parkeerplaats aan de hoogstraat (tegenover 
broedershof) naar de weistaar in maarsbergen. 
we worden daar omstreeks 10.00 uur ontvangen 
en starten ons dagje uit met een kop koffi  e/
thee (2x) met gebak. tijdens de koffi  e ziet u een 
korte fi lm over het maken van kaas en boter. u 
krijgt bovendien twee soorten kaas te proeven. 
daarna brengen we een bezoek aan het kaas- en 
botermuseum. tevens kunt u de kaasmakerij 
bezichtigen waar vroeger de kaas werd gemaakt. in 
de eigen landwinkel treft u tal van streekproducten 
en souvenirs aan. om 11.45 uur gaan we weer de 
bus in voor een rondrit. een gids neemt u mee voor 
een kastelentocht! een schitterende tocht langs 
verschillende kastelen met onderweg uitleg over 
deze bijzondere regio, bekend van o.a. heel holland 

Activiteit Wijnu VeghelRe i z e n
Commissie
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5-Daagse reis naar het Teutoburgerwoud
5 tot en met 9 oktober 2020

maken van de fi tnessruimte en spa met stoombad 
en een sauna. ook kunt u ter plaatse spa- en schoon-
heidsbehandelingen boeken. het restaurant heeft 
een serre en serveert regionale, verse maaltijden, 
´s ochtends is er een zeer uitgebreid en vers ontbijt. 
er is ook een biertuin met terras. de reissom bedraagt 
€ 429,00 per persoon op basis van een 
2-persoonskamer. de toeslag voor een 1-persoons-
kamer € 70,00 per persoon/per verblijf. u dient voor 
deze reis zelf een annulerings- en reisverzekering af te 
sluiten. tijdens de reis moet u een geldig paspoort of 
identiteitsbewijs bij u hebben. uiterste inschrijfdatum 
is donderdag 13 augustus (bij annulering na deze da-
tum wordt de reissom niet gerestitueerd). u kunt zich 
telefonisch inschrijven voor deze meerdaagse reis bij 
rini v.d. brand tel. nr. 0413-365648. 
degenen, die al eerder hun belangstelling voor de 
reis telefonisch bij rini hebben aangegeven, hoeven 
zich niet opnieuw in te schrijven. we zullen deze 
mensen zelf nog telefonisch benaderen of zij 
defi nitief mee willen gaan. 
mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op 
met rini v.d. brand tel. nr. 0413-365648.

vanwege covid-19 hebben we de voorjaarsreis naar 
het teutoburgerwoud in duitsland kunnen verplaat-
sen naar het najaar. uit onze eerdere peiling naar de 
belangstelling voor deze meerdaagse reis blijkt dat 
de reis door kan gaan. programma: de deelnemers 
krijgen, onder leiding van een gids, een voor senio-
ren aangepaste stadswandeling door de binnenstad 
van paderborn. er wordt een bezoek gebracht aan 
de indrukwekkende externsteine waar in de stenen 
een kerk is uitgehouwen en het imposante hermann-
sdenkmal. ook het stadje bad salsulfen, bekend om 
zijn zoute bronwater vol mineralen, het vele groen, 
zijn smalle zijstraten en de vele historische gebou-
wen staat op het programma. we gaan naar minden, 
waar we tijdens een mooie tocht over het water de 
schutsluis uit 1914 zien en waar watervoertuigen een 
hoogteverschil van 13 meter trotseren. in het van de 
rattenvanger bekende hameln maken we een mooie 
stadswandeling onder leiding van een gids. de oude 
binnenstad van hameln wordt een juweel van weser-
renaissance genoemd. we zien het rattenvangershuis 
uit 1602 en hebben daarna vrij om te lunchen en het 
stadje even zelf te verkennen. daarna bezoeken we 
een authentieke glasblazer in hameln. op de slotdag 
gaan we naar het plaatsje soest, niet te verwarren 
met “ons” soest. deze plaats heeft heel wat te bieden 
op het gebied van monumenten, kunst en cultuur, 
mooie stadsgezichten, de bijzondere stadstuinen en 
de stadsmuur die nog voor driekwart overeind staat. 
het waldhotel bärenstein waar we verblijven ligt in 
de plaats horn-bad meinberg. het hotel biedt gratis 
een wellnesscentrum met een zwembad en wifi , 
heeft zeer ruime kamers met een kluisje en minibar. 
sommige kamers hebben een balkon of een terras. 
het hotel beschikt over een lift. u kunt gratis gebruik 

We gaan weer wandelen
9.00 uur en de 15 km om 8.30 uur. we gaan steeds 
koffi  e drinken in het wijnu gebouw. we zullen er voor 
zorgen dat er altijd één groep tegelijk aanwezig is. het 
uitdelen van de koffi  e, wordt u ter plaatse uitgelegd. 
u dient de aanwijzingen van de wandelleiders strikt 
op te volgen het bestuur heeft besloten om de 
betalingen aan de bar te vereenvoudigen. dit houdt 
in dat u daar 5 muntjes voor € 5,00 kunt kopen of 
11 voor €10,00. als u de eerste keer meeloopt, wilt u 
dan voldoende geld meenemen voor de muntjes. 
de 20 km groep start op dinsdag 18 augustus. 
details staan vermeld in de activiteitenkalender.

Activiteit Wijnu VeghelRe i z e n
Commissie

                                        vanaf 3 augustus gaan we 
                                         weer elke maandag wandelen. 
we volgen hierbij wel de richtlijnen van het rivm. 
als u geen gezondheidsklachten hebt, kunt u 
meewandelen. we lopen in groepen van maximaal 
10 personen. indien er meer dan 10 deelnemers zijn 
worden er meerdere groepen gevormd. wandelleiders 
zullen zorgen voor voldoende hesjes. de 5 km groep 
start elke maandag om 10.00 uur bij het wijnu 
gebouw. 
de 10 en 15 km starten steeds op een andere locatie. 
zie de activiteitenkalender. de 10 km groep start om 


