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Dagtocht kroonluchters en Palingmuseum
op donderdag 22 oktober 2020

kroonluchters, elburg en het palingmuseum.
donderdag 22 oktober 2020. het reizen is weer
begonnen. de najaarsreis naar teutoburgerwoud
gaat door en we hebben weer een dagtocht voor
u gepland. we vertrekken om 8.00 uur vanaf de
parkeerplaats aan de hoogstraat (tegenover
de broedershof ) naar het gelderse oldebroek.
kroonluchteratelier de rode hoeve is een bedrijf
waarvan er geen tweede in nederland te vinden
is. de collectie van bijna 1000 authentieke,
oude en antieke kroonluchters zorgt voor een
unieke en bijzondere sfeer. de diversiteit is groot:
historische kasteelkroonluchters, stijlvolle franse
kroonluchters, imposante kristallen en glazen
kroonluchters weerspiegelen de rijkdom van
het verleden. de rondleidingen zijn persoonlijk
en verhelderend en er is veel interactie met de
deelnemers. we krijgen een lekker kopje koffie/
thee (2x) in een sfeervolle ambiance en een
introductie en rondleiding in kleine groepjes. hierna
rijden we naar het historische elburg, een stad
met een grote monumentendichtheid, gezellige
horecagelegenheden en diverse toeristische
bedrijven. hier gaan we aan tafel voor een heerlijk

Reizen
Commissie

Activiteit Wijnu Ve

veluws broodbuffet met soep,
diverse soorten brood en beleg en
onbeperkt koffie, thee en (karne)
melk. na de lunch krijgt u uiteraard
nog even de tijd om door het kleine
centrum te wandelen, waarna
we vanuit elburg naar harderwijk
vertrekken voor een zogenaamde palingexperience.
we krijgen een uniek kijkje achter de schermen
van een ambachtelijke palingrokerij! de rokerij
die normaal niet toegankelijk is voor klanten, is
voor ons opengesteld zodat alles te zien is. onder
begeleiding van een van de rookmeesters krijgt
u alle geheimen te zien en te horen en natuurlijk
te proeven! en mocht u de verleiding hierna niet
kunnen weerstaan, dan kunt u nog een visje kopen
bij de eigen viswinkel. we sluiten deze dag af
met een lekker pannenkoekendiner, inclusief een
drankje. u mag kiezen uit naturel, jam, advocaat
met slagroom, boerenjongens, boerenmeisjes, spek,
kaas en warme kersen. vanille-ijsje met slagroom
toe. na het diner vertrekken we naar huis en komen
omstreeks 20.00 uur weer aan in veghel. de reissom
bedraagt € 67,50 per persoon. deze dagtocht is
enkel voor leden en gastleden van wijnu.
de uiterste inschrijfdatum is woensdag 14 oktober.
Bij annulering na deze datum wordt de reissom
niet gerestitueerd. u kunt zich inschrijven via
www.wijnuveghel.nl of met het inschrijfformulier
dat in het wijnugebouw ligt en dat u, na invulling, in
de daarvoor bestemde bus kunt deponeren. mocht
u nog vragen hebben, neem dan contact op met
jeanne evers (tel.nr. 0423-367362). u dient voor deze
dagtocht zelf een reisverzekering af te sluiten.
Tijdens de reis houden we ons aan de COVID-19
maatregelen die op dat moment gelden. Voor
deelnemers zijn de COVID-19 maatregelen en de
door u in te vullen gezondheidsverklaring in het
Wijnugebouw af te halen.
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Koersballen start weer op

6 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur
koersbal is een van de meest populaire sporten onder
nederlandse ouderen. veel mensen weten niet dat koersbal
(in engeland bowls genoemd) een balsport is waarvan de
geschiedenis tot wel honderden jaren teruggaat en die destijds
vooral in groot brittannië populair was.
koersbal is een balspel dat lijkt op jeu-de-boules met grotere
ballen met een afwijking naar links of rechts. de speler moet
bedenken welke koers zijn bal zal gaan om zo dicht mogelijk
bij de ‘jack’ (het doel) te komen. koersbal wordt meestal binnen
gespeeld op een mat van 8 x 2 meter, waarbij twee teams van
twee personen het tegen elkaar opnemen. het ene team speelt
met vier zwarte ballen, het andere met vier bruine ballen. de
afwijking van de ballen maakt koersbal een uitdagend spel, dat
in het begin nog als best lastig zal worden ervaren. gelukkig
leren de meeste mensen snel en ontstaat een spannende strijd
om zo dicht mogelijk bij het doel te komen. koersbal wordt ook
al jaren gespeeld bij wijnu. vanwege het coronavirus was het de
laatste maanden niet mogelijk om te koersballen.
op dinsdag 6 oktober gaan de koersballers van 14.00 tot
16.00 uur weer van start in de wilg van het wijnugebouw.
gezelligheid en strijd om te winnen zijn de ingrediënten die
het koersballen zo leuk maakt. omdat koersballen ook bij
wijnu binnen wordt gespeeld is het fijn om de gezelligheid op
te voeren met een kopje koffie of drankje. bent u enthousiast
geworden om voor het koersbal, kom dan op dinsdag 6 oktober
een kijkje nemen. we kunnen nog nieuwe leden gebruiken voor
dit leuke binnen spel, waarbij we dus niet weersafhankelijk zijn.
het wordt weer elke dinsdag ouderwets gezellig. u bent van
harte welkom.

Rectificatie Stichting Wijnu
in het artikel van het bulletin van augustus over de
kapsalon en de pedicure is een foutje geslopen.
het telefoonnummer van kapster betty
is fout 0413-523730 moet zijn

Druk en afwerking
schellen print service veghel

0413-253730
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Van harte
Gefeliciteerd

Gedicht van Anneke Bakker

Tussen Aa en Dommel

85 jaar
01-10

mevr. r. rooijmans-vlemmings

Hoe heerlijk is het dwalen

05-10

mevr. c.l. beks-van vroonhoven

in het Aa- en Dommeldal

23-10

mevr. p. van baal-van de donk

over oude paden

25-10

mevr. a. huinink-van hal

waar schapen grazen overal

29-10

dhr. a.f.w.m. rooijmans

01-11

mevr. m.h. brugmans

daar zie ik ranke bootjes drijven

90 jaar

op het strakke water

01-11

even later drink ik dauwdruppels

mevr. d. de wert-van den hurk

Overleden

die uit velden dampen
ruisen zacht de peppeltoppen
buigen mij een goede morgen toe
in het struweel fluiten
vogels hun ochtendmelodie
ik geniet volop van wat ik hoor en zie
hier tussen Aa en Dommel
waar eens mijn wiegje stond
in dit kleine dorpje

28-07

mevr. a.c.m. van der burgt

81 jaar

29-07

mevr. p. goossens-pieters

87 jaar

19-08

dhr. p.l.m. rijkers

68 jaar

23-08

dhr. a.w.f. prak

90 jaar

04-09

dhr. h.p. driessen

83 jaar

voor de vele blijken van medeleven
na het overlijden van mijn lieve man,
onze vader en opa

te midden van de Meierij
omgeven

Peter van Casteren

door een krans van brem en hei

15-01-1951 - 09-06-2020

Schrijft u weleens een gedicht wat
u graag met ons wilt delen?
Stuur het dan naar de redactie.

willen wij u hartelijk bedanken.
karin van casteren-sabel
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De puzzel pagina van Wijnu

Oplossing vorige woordzoeker: gecondenseerde melk

SU

U

DO K

Let op: de eerste rij van
de Sudoku inzenden

- alain genestier
- algerije
- auto
- bezoekers
- buenos aires
- buggy
- deelnemers
- dieselmotor
- doel
- frans verhoeven
- frits van eerd
- geasfalteerd
- hans stacey
- journalist
- klassering
- lleyds
- mar del plata
- marseille
- mercedes
- motorcoureur
- motorsport
- ontwikkelingen
- organisatie
- overwinning
- quad
- race
- record
- regen
- route
- spanje
- sportevenement
- start
- tatra
- technisch
- thierry sabine
- trainingsdag
- veiligheidszone
- wedstrijddag
- zuid-amerika

Prijswinnaars
De winnaars vorige maand zijn:
W. Bartels
R. van Dijk
O. Munsters
Oplossingen voor de woordzoeker en de sudoku
kunt u vóór 10 oktober 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

Oplossing vorige Sudoku: 574 -861 - 923
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Activiteiten oktober

Locatie

Tijd

Contactpersoon

Telefoon

01 do	Digitale inloop	Kastanje

09.30-11.30	Louis van Veghel

		Jeu de Boules	Wilg/Plataan

13.30	Commissie Jeu de Boules

02 vr	Jeu de Boules	Wilg/Plataan

13.30	Commissie Jeu de Boules

03 za ALV Najaarsvergadering

14.00

Wijnugebouw

366077

Willie Rovers

310081

Rini van den Brand

365648

		Alleen voor leden die zich hiervoor hebben aangemeld!
04 zo Vrije inloop

Wijnugebouw

14.00-16.00

05 ma	Wandelen 5 kilometer	Wijnugebouw

10.00	Rini van den Brand

365648

		Wandelen 15 en 10 kilometer	Frisselstein

08.30 en 09.00	Tiny Strijbos

366843

		Sjoelen	Wijnu gebouw

19.00	Toon van Houtum

362712

		Keezen	Wilg/Plataan

19.00	Louis van Veghel

366077

06 di	Wijnu Creatief	De Plataan

09.30	Gerry van de Donk

06-53625990

		Koersbal	De Wilg

14.00	Jo van de Wetering

362655

07 wo	Jeu de Boules	Wilg/Plataan

13.30	Commissie Jeu de Boules

		Kienen	De Wilg

14.00	Toon Ketelaars

08 do	Jeu de Boules	Wilg/Plataan

13.30	Commissie Jeu de Boules

09 vr	Jeu de Boules	Wilg/Plataan

13.30	Commissie Jeu de Boules

11 zo Modeshow

14.00-17.00

Wijnugebouw

Rini van den Brand

367129

365648

12 ma	Wandelen 5 kilometer	Wijnugebouw

10.00	Rini van den Brand

365648

		Wandelen 15 en 10 kilometer	Bloemfontein

08.30 en 09.00	Tiny Strijbos

366843

		Schildergroep	De Wilg

09.30	Gré van Erp

362842

		Fotogroep Zooomm	De Plataan

13.30	Peter Rovers

287708

		Sjoelen	Wilg/Plataan

19.00	Toon van Houtum

362712

13 di	Wijnu Creatief	De Plataan

09.30	Gerry van de Donk 06-53625990

		Koersbal	De Wilg

14.00	Jo van de Wetering

14 wo	Jeu de Boules	Wilg/Plataan

13.30	Commissie Jeu de Boules

15 do	Jeu de Boules	De Plataan

13.30	Commissie Jeu de Boules

16 vr	Jeu de Boules	Wilg/Plataan

13.30	Commissie Jeu de Boules

18 zo Vrije inloop

14.00-16.00

Wijnugebouw

Rini van den Brand

362655

365648

19 ma	Wandelen 5 kilometer	Wijnugebouw

10.00	Rini van den Brand

365648

		Wandelen 15 en 10 kilometer	Van Schie

08.30 en 09.00	Tiny Strijbos

366843

		

14.00

362842

Themamiddag vrouw in de kunst Wilg/Plataan

Gré van Erp

		Sjoelen	Wijnu gebouw

19.00	Toon van Houtum

362712

		Keezen	Wilg/Plataan

19.00	Louis van Veghel

366077

20 di	Wandelen 20 kilometer	Stadhuisplein

08.00	Louis van Veghel

366077

		Wijnu Creatief	De Plataan

09.30	Gerry van de Donk 06-53625990

		Koersbal	De Wilg

14.00	Jo van de Wetering

21 wo	Jeu de Boules	De Plataan

13.30	Commissie Jeu de Boules

		Kienen	De Wilg

14.00	Toon Ketelaars

22 do	Jeu de Boules	Wilg/Plataan

13.30	Commissie Jeu de Boules

23 vr	Jeu de Boules	Wilg/Plataan

13.30	Commissie Jeu de Boules

25 zo Vrije Inloop

14.00-16.00

Wijnugebouw
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Rini van den Brand

362655
367129

365648

26 ma	Wandelen 5 kilometer	Wijnugebouw

10.00	Rini van den Brand

365648

		Wandelen 15 en 10 kilometer	Stapperij

08.30 en 09.00	Tiny Strijbos

366843

		Schildergroep	De Wilg

09.30	Gré van Erp

362842

		Sjoelen	Wilg/Plataan

19.00	Toon van Houtum

362712

27 di	Wijnu Creatief	De Plataan

09.30	Gerry van de Donk 06-53625990

		Koersbal	De Wilg

14.00	Jo van de Wetering

362655

Vrij biljarten is alleen op afspraak mogelijk. Ton van Eijk, 0413-305078 of tendvaneijk@ziggo.nl

Jan stopt als belastinginvulhulp
Jan van Asperen heeft te kennen gegeven per direct
te stoppen als belastinginvulhulp. Nadat Jan het
vorig jaar al een groot gedeelte van zijn cliënten had
overgedragen is nu gebleken dat het doorgaan als
belastinginvulhulp een te groot beslag legt op zijn
fysieke gezondheid.

Jan zorgde ervoor dat zijn kennisniveau up to date
was. Hij volgde alle bijscholingen en kon vol trots
de bijscholing van 2007 nog laten zien. Ook ging hij
als dat nodig was zelf op onderzoek uit, altijd in het
belang van zijn cliënten.
Jan, namens alle belastinginvulhulpen bedankt voor
je collegialiteit en namens al je cliënten bedankt
voor de wijze waarop jij invulling hebt gegeven aan
je taak. En Fieke natuurlijk ook voor het te woord
staan van de cliënten.

Jan was ruim 15 jaar een vertrouwd gezicht als
invulhulp voor de KBO/Wijnu. We kennen Jan als
een zeer behulpzame en sociale invulhulp, waarbij
de mensen nooit tevergeefs een beroep op hem
deden om iets extra’s te doen.

Geniet met volle teugen van jullie extra vrije tijd.

Extra puzzel van Wijnu
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 kampioen 6 fameus 12 gehoorzaal 13 boomvrucht 14 loofboom 16 bergweide
18 achterkant v.d. hals 19 droog (van wijn) 21 langspeelplaat 22 tweewielig voertuig
24 mobiele eenheid 25 aanwijzend vnw. 26 uurwerk 27 vreemde munt 28 extra large 30 loofboom
31 Romanum Imperium 33 luitenant 34 rang 37 sinds 40 ik 41 grote papegaai 42 middel 45 gelijkspel
48 stoomschip 49 en dergelijke 50 en volgende 51 ter inzage 53 jockeypet 54 schuifbout
56 aanhanger 57 hectare 58 iedereen 59 gouden tientje 60 vlaktemaat 62 glorie 63 grappenmaker
65 afslagplaats bij golf 66 naar mens 68 motorrijtuig 70 dagdromer 71 irriteren.
Verticaal: 1 overvloed 2 drinkbakje 3 vandaag 4 op de wijze van 5 liefdegift 7 werklust
8 vrouwenkleding 9 onderofficier 10 gravure 11 leerkracht 15 hechtlat 17 seinalfabet 18 Europese taal
20 muggenlarve 23 buislamp 29 toverkunst 32 rij 35 bijbelse vrouw 36 zangnoot 38 waterkering
39 ondersoort 42 Russische vorst 43 leerkracht 44 man van adel 45 motief 46 linie 47 verdieping
48 werktuig 52 inwonend 55 namelijk 61 getal 62 tijdperk 64 deel v.e. boek 65 insect 67 motorraces
69 overdreven.
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Allerzielenviering

Op dinsdag 3 november
De viering, waarin wij alle overleden Wijnuleden
van het afgelopen jaar herdenken, vindt plaats in
de kapel van de Zusters Franciscanessen. De H. Mis
wordt voorgegaan door Pater Issag en muzikaal
opgeluisterd met zang door Anne-Mieke Post.
Aanvang viering 14.00 uur.
Na afloop is iedereen van harte welkom in ons
Wijnugebouw, waar een kop koffie of thee met wat
lekkers voor u klaar staat.
In verband met de Corona maatregelen is het
wenselijk dat u zich opgeeft als u aan deze viering
deel wilt nemen. Dit kan via de website van
Wijnu: www.wijnuveghel.nl
Maar ook via een inschrijf formulier dat in de
info corner van het Wijnugebouw te vinden
is. Inschrijven mogelijk van 5 tot en met 19
oktober a.s.
U wordt gevraagd op te geven of u naar de
dienst komt, maar ook of wij op u kunnen
rekenen bij het onderonsje later in de
Wilgenstraat.

Tijdens de dienst zullen we aandacht besteden
aan de overleden leden die ons ontvallen zijn het
afgelopen jaar.
Het was een bijzondere tijd waarin door de Corona
crisis zoveel anders of, door sommigen zelfs geen
afscheid genomen kon worden van hun dierbaren.
In de Allerzielenviering zullen we in een sfeervolle
setting iedereen met name noemen en hen in liefde
gedenken.
Bij de koffie in het Wijnugebouw is voldoende
gelegenheid om met elkaar nog eens na te praten
over dit in veel opzichten bijzonder verdrietige jaar.
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De vrouw in de kunst

Lezing door Ton Rietbergen op 19 oktober
een geliefd onderwerp, bijvoorbeeld voor Klimt
en Munch. De moderne tijd kent een veelheid aan
stijlen. Picasso, Mondriaan en evengoed Magritte,
dragen bij aan het eigentijdse vrouwbeeld.
De lezing bevat prachtige beelden van schilderijen
en beeldhouwwerken uit de laatste 25 eeuwen.
De toelichting wordt verzorgd door Ton Rietbergen:
bekend van cursussen en lezingen o.a. over Jeroen
Bosch. De digitale bewerking is in handen van
Gabriël van Asseldonk. De lezing is voor iedereen
heel toegankelijk: in heldere, duidelijke taal wordt
het verhaal van de vrouw verteld. Het zal een
bijzondere ervaring zijn om kunst op deze manier te
beleven!
Deze themamiddag wordt gehouden op 19 oktober
in het Wijnugebouw in de Wilg. Iedereen is welkom.
De zaal gaat om 13.30 uur open, de lezing is 14.00
tot 16.30 uur.
We richten de zaal coronaproef in, zodat iedereen op
afstand van elkaar kan zitten.
Daarom moet u zich wel aanmelden omdat we
maximaal 50 personen kunnen plaatsen.
U kunt zich aanmelden bij Gré van Erp via
telefoonnummer 0413-362842.

Ruim driekwart van
alle Westerse kunst
handelt over vrouwen.
Het is nogal gedurfd
om dat gegeven in
enkele luttele uren
samen te vatten.
Noodzakelijkerwijs kan
er slechts een schets,
een grote lijn, van de
veranderende visie
op de vrouw gegeven
worden.
De lezing start met
godinnen uit de
Oudheid.
Daarna de
Middeleeuwen met als grootheid Jan van Eijck. In
de 15e eeuw ontstaat het nieuwe mensbeeld. Door
Rafaël, Da Vinci en Michelangelo wordt de nieuwe
ideale vrouw vormgegeven. In de 19e eeuw komen
we bij de moderne vrouw. Heel goed is dat in de
kunst te zien en te ervaren. De “Femme fatale” wordt

Alle kleuren van de herfst

Lezing door Rini Kerstens op 2 november
De zomer is voorbij. De dagen worden al weer
korter. Voor niet iedereen is de herfst het meest
favoriete seizoen. En toch, de herfst is zo mooi en
kleurrijk. Of, met de woorden van Jan Greshoff
(1907-1967), de herfst is de vlammende apotheose
van het jaar.
De natuur maakt af wat in lente en zomer begonnen
is. Minder onstuimig misschien, minder haast
en drukte. Kleurrijk en weloverwogen de arbeid
voltooien. En, na al dat tumult, beginnen met
opruimen.
De herfst is het seizoen waarin wordt afgerond met
al een blik op de toekomst. Voorbereiden op de
winter, ons seizoen met de meeste beperkingen
voor planten en dieren.
De herfst is een schitterend seizoen met zacht, laag,
warmgeel licht. Alle kleuren tonen zich op hun
mooist, de geuren ruiken zo karakteristiek.
De herfst is het seizoen van de verkleurende
bladeren, de rijpende vruchten, de verspreiding van
zaden en het verschijnen van paddenstoelen.

In de herfst is zo veel te beleven en te genieten.
Deze themamiddag wordt gehouden op
2 november in het Wijnugebouw in de Wilg.
Iedereen is welkom. De zaal gaat om 13.30 uur open,
de lezing is 14.00 tot 16.30 uur. We richten de zaal
coronaproef in, zodat iedereen op afstand van elkaar
kan zitten. Daarom moet u zich wel aanmelden
omdat we maximaal 50 personen kunnen plaatsen.
U kunt zich aanmelden bij Gré van Erp via
telefoonnummer 0413-362842.
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