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Wijnu wil een nieuwe activiteit beginnen 
DARTEN

en dat kan op elk tijdstip van de dag
oorspronkelijk komt darten uit engeland en 
is ontstaan in de late middeleeuwen. vroege 
dartborden werden gemaakt van de onderkant van 
lege wijntonnen, waarop cirkels werden getekend. 
de kleinste cirkel, de roos, leverde uiteraard de 
meeste punten op. overigens komt het woord dart, 
dat oorspronkelijk ‘speer’ of ‘pijl’ betekende, als 
woord minstens sinds 1314 in de engelse taal voor. 
sinds de successen van raymond van barneveld 
is het darten ook in nederland meer bekend 
geworden.  momenteel is darten populairder 
dan ooit in nederland. of je nu jong of oud bent, 
iedereen kan mee darten. het mooie van darten is 
dat je onder het genot van een drankje gezellig een 
partijtje kunt spelen op elk moment van de dag. 
daarnaast is het uiteraard mogelijk als er voldoende 
animo voor is een competitie te beginnen. 

Wie wordt de eerste dartkampioen van Wijnu?

wijnu is op zoek naar enthousiaste mensen die 
darten een warm hart toe dragen en zich willen 

inspannen om darten bij wijnu als activiteit op te 
starten. we zijn er ons van bewust dat er de nodige 
investeringen gedaan moeten worden 
en daar gaan we uiteraard voor. 
geen half werk, maar meteen 
goed beginnen. 
vanzelfsprekend wordt 
alles afgestemd op de 
corona regels van de 
overheid. 
bij binnenkomst handen 
ontsmetten, anderhalve
meter afstand houden 
en als u zich niet lekker
 voelt of moet hoesten, dan 
blijft u thuis. als u 
belangstelling hebt om samen
met andere liefhebbers een 
commissie darten te vormen kunt u 
zich aanmelden op emailadres;
hans.donk.veghel@gmail.com
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Najaarsvergadering
zaterdag 3 oktober 2020

14.00-16.00 uur wijnugebouw
eind maart hadden we onze voorjaarsvergadering gepland. 
helaas kon die niet doorgaan gezien alle corona perikelen. 
het bestuur heeft besloten om de najaarsvergadering wel door 
te laten gaan. wel in een aangepaste vorm. we zijn gehouden 
aan de 1,5 meter regel en dat bepaalt hoeveel personen kunnen 
deelnemen aan de najaarsvergadering. er kunnen naast het 
bestuur en genodigden slechts 50 leden bij de vergadering 
aanwezig zijn. 
om er zeker van te zijn dat we binnen dit aantal blijven moet 
u zich vooraf aanmelden. dat kan via onze website www.
wijnuveghel.nl of telefonisch bij het secretariaat 
(0413-310081). 
Aanmelding is mogelijk vanaf woensdag 2 september. 
zo heeft ieder gelijke kansen. wanneer u zich telefonisch wilt 
opgeven zorg dan dat u uw lidnummer bij de hand heeft want 
dat is nodig voor een juiste registratie.

er zijn nog een paar zaken die nog openstaan van de 
voorjaarsvergadering, zoals de formele vaststelling van de twee 
nieuwgekozen bestuursleden, mevrouw rini van den brand 
en de heer willie rovers. ook het aftreden van de heer louis 
van veghel. een ander belangrijk agendapunt is de fi nanciële 
begroting voor 2021. deze begroting is ook in te zien op onze 
website. 
ook al bent u niet aanwezig op de vergadering, dan nog kunt 
u zich uitspreken over de begroting en eventueel aanvullende 
vragen stellen. dit kan tot uiterlijk 1 oktober 2020. 
de informatie op de website is beschikbaar vanaf woensdag
2 september, dus gelijk met de informatie over het aanmelden. 
de agenda, begroting en het verslag zijn in het wijnugebouw 
beschikbaar. 

Kermistoernooi
Naar aanleiding van de onduidelijkheid 

vanwege het coronavirus en of dat er een kermis
 in Veghel in 2020 wordt georganiseerd, 

heeft de jeu de boules commissie besloten om 
geen jeu de boules kermistoernooi voor dit jaar 

te organiseren.

Commissie jeu de boules 

Kermistoernooi
Ac tiv ite it  van Wijnu  Veghel
Jeu de Boules
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85 jaar

03-09     dhr. p.a.c. hurkmans

09-09     mevr. a.m.a. gloudemans-van de ven

13-09     mevr. p.w. willems-cornelissen

26-09     mevr. w.a.m. van den heuvel-peters

90 jaar

23-09     dhr. a.w.f. prak

30-09     mevr. a.m.n. van deurzen-nooyen

16-07     mevr. c.e.p.m.m. van hal 77 jaar

29-07     mevr. w.f. weijts-van doorn  79 jaar

OverledenOverleden

Gedicht van Gré van Erp

De zon schijnt

Maar ik zie het niet

Er hangt een donkere wolk

Een grauwsluier

Als die voorbij is

Zal het beter gaan

We rapen de scherven op

En smeden iets nieuws

Een andere wereld

Waar we mee verder kunnen

Er ontbreken stukjes

Maar we gaan door

We omarmen elkaar

En blijven overeind.

Van harte
Gefeliciteerd

Starten met keezen 
op maandag 7 september

ook de deelnemers aan het populaire keezen spel 
kunnen weer aan de slag. de keezen organisatie 
heeft een oplossing bedacht om de 1,5 mtr afstand 
te respecteren. mede daarom zullen de sjoelers op 
de keezen avonden uitwijken naar zaal populier en 
kastanje.

uiteraard blijft men thuis bij klachten, vervolgens 
de handen ontsmetten bij binnenkomst in het
wijnugebouw.
er wordt gespeeld op een blok van 4 tafels, het 
keezenbord wordt voorzichtig in het midden naar 

de volgende speler steeds door geschoven. 
elke speler krijgt een vaste tafel voor de hele avond. 
de eerste avond is zoals gepland op 7 september 
om 19.00 uur. 
wel dienen de deelnemers zich steeds vooraf aan 
te melden bij louis en janni van veghel onder tel. 
0413-366077, of een mail naar 
louisvanveghel@hotmail.com dit in verband met 
de vaste tafelindeling. opgeven kan t/m zaterdag 
5 september.
het worden beslist weer gezellige en spannende 
avonden, ondanks de corona regels.

ook de deelnemers aan het populaire keezen spel 

Activiteit Wijnu VeghelKeezen



- ananas
- appelmoes
- blikvoeding
- boenwas
- boerenkool
- boontjes
- bruinebonensoep
- cashewnoten
- champignonsoep
- croissants
- dagcreme
- doperwten
- etensblik
- gehaktballetjes
- gepelde tomaten
- haagse hopjes
- haaienvinnensoep
- haricots verts
- hondenvoer
- kikkererwten
- koffiemelk
- koffieroom
- koninginnensoep
- krab
- mais
- olijven
- ossenstaartsoep
- peper
- peren
- schoensmeer
- smeerworst
- snoepje
- specerijen
- sperziebonen
- stroop
- vruchtensla
- witte bonen

t. van houtum

b. schellekens

m. smulders

    Oplossing vorige woordzoeker:  eenjarige gewassen

Prijswinnaars

oplossingen voor de woordzoeker en de sudoku 
kunt u vóór  12 september 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:

    Oplossing vorige Sudoku:  376- 428 - 591
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Activiteiten september Locatie  Tijd Contactpersoon Telefoon

01 di creatief de plataan 09.30 gerry van de donk     06-53625990

  koor cantabilé de plataan 13.15 adri wolters 366321 

02 wo jeu de boules wilg/plataan 13.30 commissie jeu de boules

  kienen de wilg 14.00 toon ketelaars 367129

03 do jeu de boules wilg/plataan 13.30 commissie jeu de boules

03 do digitale inloop         de kastanje   09.30-11.30 louis van veghel     366077

04 vr jeu de boules wilg/plataan 13.30 commissie jeu de boules

06 zo Vrije inloop Wijnugebouw 14.00-16.00 Rini van den Brand 365648

07 ma wandelen 5 kilometer wijnugebouw 10.00 rini van den brand 365648

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

  sjoelen  Populier/Kastanje    19.00 toon van houtum 362712

  keezen                            wilg/plataan    19.00  louis van veghel          366077

08 di creatief de plataan 09.30 gerry van de donk    06-53625990

  koor cantabilé de plataan 13.15 adri wolters 366321

09 wo jeu de boules wilg/plataan 13.30 commissie jeu de boules

10 do jeu de boules de plataan 13.30 commissie jeu de boules

11 vr jeu de boules wilg/plataan 13.30 commissie jeu de boules

13 zo Vrije inloop Wijnugebouw 14.00-16.00 Rini van den Brand 365648

14 ma wandelen 5 kilometer wijnugebouw 10.00 rini van den brand 365648 

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

  fotogroep zooomm de plataan 13.30 peter rovers 287708

  sjoelen wijnugebouw 19.00 toon van houtum 362712

15 di wandelen 20 kilometer stadhuisplein 08.00 louis van veghel 366077

  creatief de plataan 09.30 gerry van de donk    06-53625990

  koor cantabilé de plataan 13.15 adri wolters 366321 

16 wo jeu de boules de plataan 13.30 commissie jeu de boules

  kienen de wilg 14.00 toon ketelaars 367129

17 do jeu de boules wilg/plataan 13.30 commissie jeu de boules

18 vr jeu de boules wilg/plataan 13.30 commissie jeu de boules

20 zo Vrije Inloop Wijnugebouw 14.00-16.00 Rini van den Brand 365648 

21 ma wandelen 5 kilometer wijnugebouw 10.00 rini van den brand 365648

  wandelen 15 en 10 kilometer laco binnenbad 08.30 en 09.00 tiny strijbos 366843

  sjoelen  Populier/Kastanje   19.00 toon van houtum 362712

  keezen                            wilg/plataan    19.00  louis van veghel          366077

22 di creatief de plataan 09.30 gerry van de donk    06-53625990

  koor cantabilé de plataan 13.15 adri wolters 366321

23 wo jeu de boules wilg/plataan 13.30 commissie jeu de boules

24 do jeu de boules wilg/plataan 13.30 commissie jeu de boules

25 vr jeu de boules wilg/plataan 13.30 commissie jeu de boules
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27 zo Vrije inloop Wijnugebouw 14.00-16.00 Rini van den Brand 365648

28 ma wandelen 5 kilometer wijnugebouw 10.00 rini van den brand 365648

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

  sjoelen wilg/plataan 19.00 toon van houtum 362712

29 di creatief de plataan 09.30 gerry van de donk    06-53625990

  koor cantabilé de plataan 13.15 adri wolters 366321

30 wo jeu de boules wilg/plataan 13.30 commissie jeu de boules

Stichting Wijnu

oilda is sinds 2009 gecertificeerd pedicure, sinds 
2011 medisch pedicure, en aangesloten bij de 
provoet branche organisatie. 
mocht u zelf niet meer in staat zijn uw voeten 
te verzorgen, dan biedt oilda een uitkomst. het 
voorkomen van voetproblemen is een van de 
belangrijkste taken van de pedicure.
 
indien u recht heeft op vergoeding, de behandeling 
kan gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. 
olida is geopend op maandag, dinsdag en 
woensdag van 9.00 tot 17.00 uur, en werkt op 
afspraak. 
zij is te bereiken onder nr. 06-13682828 of via
oilda@kpnmail.nl

stichting wijnu wenst zeker beide onderneemsters 
in de nabije toekomst goede zaken toe!!

dat het corona virus een flinke impact heeft op 
ons dagelijkse leven is inmiddels wel duidelijk voor 
iedereen.
ook de stichting wijnu heeft daar hinder van, maar 
met een zorgvuldige aanpak komen wij er wel.
een belangrijke basis voor de stichting zijn de 
huurders van ons gebouw, waarbij de grootste 
huurder de vereniging  wijnu  is, en die huur loopt 
gelukkig door.

daarnaast zijn er ook andere huurders die tijdelijk 
gestopt zijn, maar dat gaat op termijn weer van 
start. in ons gebouw hebben we ook al vanaf het 
begin twee vaste huurders, namelijk de kapster en 
de pedicure. 
dat zij ook een moeilijke periode meemaken spreekt 
voor zich. na de sluiting van enkele maanden zijn 
beide zaken  vanaf medio mei weer gestart. 
beide huurders zijn door de corona crisis een 
behoorlijk aantal vaste klanten verloren!!

Kapsalon
de professionele kapster betty zit al meer dan 
30 jaar in het wijnugebouw en knipt op afspraak. 
zowel dames als heren kunnen hun haar laten doen; 
wassen-knippen-kleuren-watergolf en permanent 
zijn de mogelijkheden. dit onder het motto van 
betty: “iedereen moet er goed gekapt bij kunnen 
lopen”. betty hanteert zeer schappelijke prijzen, en 
werkt alleen op afspraak. 
betty is geopend op woensdag, donderdag en 
vrijdag van 8.45 uur tot 17.00 uur en is te bereiken 
onder nummer 0413-523730 of 06-51233437.
voor een afspraak kunt u ook bellen van 18.00 uur 
tot 19.00 uur.

Pedicure
de pedicure oilda rodriguez broche is gevestigd in 
het gebouw sinds wijnu dit gebouw beheert. 

Vrij biljarten is alleen op afspraak mogelijk. Ton van Eijk, 0413-305078 of tendvaneijk@ziggo.nl
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Deelnemers laten van zich horen
elke dinsdag van 9.30 - 12.00 uur

zijn altijd enthousiast over wat we weer in elkaar 
hebben geknutseld, dat is leuk voor ons om te 
horen, maar zeker ook voor gerry. dat geeft haar 
waarschijnlijk ook de inspiratie om weer met nieuwe 
ideeën te komen.
door de corona werd ook haar creatieve morgen 
getroff en, dat hield dus ook in dat we een hele tijd 
niet konden knutselen. gelukkig kwam er sinds 4 
weken weer het bericht, we mochten weer en dat 
hebben we ook met zijn allen met open armen 
ontvangen. we zijn weer bezig, wel op gepaste 
afstand, maar dat is goed te realiseren. want creatief 
bezig zijn kun je ook goed doen met wat afstand 
van elkaar, je werkt toch immers aan je eigen werkje. 
en indien nodig biedt gerry je op afstand ook nog 
de nodige hulp. ook vindt zij het leuk als je zelf met 
een idee komt, dus je kunt op de creatieve morgen, 
doen waar je zin in hebt. je brengt enkel een goed 
humeur mee, en de rest gaat vanzelf. de kosten aan 
dit creatieve avontuur zijn de kosten niet, je betaalt 
enkel voor de spullen die je hebt gemaakt. en dat 
is normaal, dat gebeurt elders ook. dus nogmaals, 
wij hebben met ons groepje veel schik, wij hebben 
al heel wat geknutseld, geleerd en gepraat en 
gelachen.
en daar gaat het om...want creativiteit, inspireert, 
creëert en werkt daarbij nog eens heel 
ontspannend. en dat is wat gerry van de donk ons, 
en eenieder die wil, kan en wil bezorgen.
je kunt lid worden van de creatieve club als je lid 
bent van wijnu. aanmelden kan bij 
gerry van de donk tel. 06 53625990. 
deelname kosten zijn € 5,- per jaar.

elke dinsdag is er een creatieve morgen van 9.30 - 
12.00 uur dit onder begeleiding van gerry van de 
donk. zij legt op haar manier, leuke knutsel ideeën 
op tafel.
van kaartjes maken met sjablonen of met wax, 
klompjes en kaarsjes bewerken en nog veel meer. 
dus genoeg ideeën om uit te proberen.
er is al een leuk groepje aanwezig. en iedereen 
heeft schik. of het nu is met een gezellige babbel, 
het bezig zijn met je eigen werkje of met een 
knutsel idee. het is een leuke morgen, we creëren, 
hebben plezier, en dat telt. je hoeft niet een 
echte knutselster te zijn, de creatieve morgen is 
bedoeld voor iedereen die zin heeft in een leuke 
ontspannende morgen.
waar je kunt lachen, gezellig praten over de 
dagelijkse dingen van het leven genieten van 
een lekker kopje koffi  e in de tweede helft van de 
morgen.
de aanwezige vrijwilligsters die de koffi  e serveren, 

Kienen start weer op
op woensdag 2 september

een belangrijke activiteit van wijnu is kienen. lange 
tijd hebben we moeten wachten op het signaal van 
kbo brabant en de rivm dat er weer gekiend mag 
worden. en dat is heel goed nieuws voor de mensen 
die bij regelmaat graag komen kienen in het 
wijnugebouw. even ontspannen voor een gezellig 
samenzijn en als het even kan ook nog een mooie 
prijs mee naar huis nemen.
zoals gebruikelijk wordt er weer gekiend op de 
eerste en derde woensdag van de maand. 
te beginnen op woensdag 2 september van 
14.00 tot 16.00 uur.

de zaal wordt zodanig 
ingericht dat de anderhalve
meter gewaarborgd wordt.
uiteraard bij binnenkomst 
eerst handen ontsmetten
 en als u moet hoesten 
of u voelt zich niet goed, 
dan thuisblijven en 
geen risico nemen voor 
uzelf en andere mensen.
het bestuur van wijnu wenst alle deelnemers weer 
gezellige kienmiddagen toe. 
 

ingericht dat de anderhalve

zijn altijd enthousiast over wat we weer in elkaar 

Activiteit Wijnu VeghelCreatief



8

Activiteit Wijnu VeghelRe i z e n
CommissieVan de commissie reizen

inzake covid-19

5.  passagiers gebruiken zoveel mogelijk dezelfde 
 zitplaatsen.
6.  laat s.v.p. geen afval achter; met name geen 
 gebruikte mondkapjes. 
7.  laat bij het uitstappen de passagiers die het 
 dichts bij de uitgang zitten eerst uitstappen.
8.  loop niet in de touringcar, zodat u altijd zover 
 mogelijk bij elkaar vandaan blijft.  

 * houd afstand. net als buiten de touringcar is de 
1,5 meter afstand bewaren van toepassing. 
zodra u gaat zitten geldt deze maatregel niet meer. 
wij verzoeken u hier ook bij het in- en uitstappen 
rekening mee te houden. 
* ziektesymptomen. stap niet in de bus wanneer 
u koorts, verkoudheidsklachten of andere 
ziektesymptomen heeft. voor vertrek vult u een 
gezondheidsverklaring in. de regel is: bij klachten 
blijft u thuis. 
* s.v.p. niet lopen. wij verzoeken u vriendelijk op uw 
plaats te blijven zitten en niet door de touringcar te 
lopen. 

laten we er met zijn allen ons best voor doen, om 
door het naleven van deze regels, er een fi jne reis 
van te maken en gezond weer thuis te komen.

richtlijnen inzake covid-19 maatregelen voor 
deelnemers aan onze reizen naar de weistaar en het 
teutoburgerwoud. 
We willen er op wijzen, dat het naleven van de 
maatregelen, ieders eigen verantwoordelijkheid is.
 
elke deelnemer dient een gezondheidsverklaring 
in te vullen. deze verklaringen kunt u afhalen in het 
wijnugebouw. de verklaringen kunt u inleveren bij 
het instappen van de bus. voor het reizen met de 
bus gelden de volgende richtlijnen.

* het is niet toegestaan de stoelen, direct achter de 
chauff eur te gebruiken. 
* mondkapjes zijn verplicht tijdens de busreis. u 
dient deze zelf mee te nemen. wij verzoeken u de 
kapjes vóór het instappen op te zetten.
* de chauff eur bepaalt de regels. 
de belangrijkste zijn: 

1. in- en uitstappen via de middendeur.
2.  stap één voor één in en uit. 
3.  blijf bij het in- en uitstappen 1,5 meter van elkaar 
 vandaan. 
4.  loop bij het instappen zover mogelijk door en 
 ga dan pas zitten. 

Modeshow nieuwe najaars- en wintermode
op zondag 11 oktober

nog even genieten van de zon! maar als het weer 
omslaat dan is de herfst in aantocht. tijd om ons 
te gaan voorbereiden op de koude dagen van de 
herfst en de winter.
in het wijnugebouw krijgen we een voorproefj e 
van de nieuwe najaars- en wintermode. dit is 
welverdiend uitje voor deze barre tijden.
op zondag 11 oktober aanstaande toont euro 
mode uit valkenswaard hun nieuwe modecollectie. 
tijdens een modeshow krijgen we een goed 
beeld van de nieuwe narjaars- en wintermode. de 
modeshow start om 14.00 uur, daarna nodigen wij u 
graag uit om zelf te shoppen, kijken en passen.
iedereen is welkom. de entree is gratis.

in deze coronatijd willen wij graag weten hoeveel 
personen we kunnen verwachten. 
geef u daarom telefonisch op voor 1 oktober bij 
rini v.d. brand. tel 0413 365648.


