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geringe geste mag zijn voor het grote gemis 
van elkaar in het afgelopen jaar. Wij hopen 
van harte dat iedereen in de gelegenheid 
zal zijn om toch van mooie feestdagen 
te genieten en dat we in de loop van het 
nieuwe jaar 2021 met vernieuwde 
frisse ontmoetingen de 
opgelopen eenzaamheid 
snel en verantwoord 
achter ons 
mogen laten! 

Gré, Hans, 
Harry, Leo, Rini, 
Willie en Yvonne

Bestuur Wijnu

zoals u gemerkt hebt gaat de laatste editie 
dit jaar van het Bulletin niet alleen vergezeld 
van het blad ONS maar hebben wij als 
bestuur iets extra’s toegevoegd.

Afgelopen jaar hebben wij elkaar vaak 
gemist, hebben wij ons dikwijls alleen 
en eenzaam gevoeld door de opgelegde 
beperkende maatregelen van het RIVM. 
Dat valt niet meer goed te maken en we 
hopen dan ook van harte dat 2021 betere 
vooruitzichten mag bieden.
Om toch onze betrokkenheid met u, als 
gewaardeerd lid, te tonen hebben wij 
deze kleine attentie toegevoegd. Onder 
dankzegging aan de bladbezorgers voor 
deze extra “bagage” hopen wij dat dit een 

Aan al onze leden van Wijnu

te genieten en dat we in de loop van het 
nieuwe jaar 2021 met vernieuwde 
frisse ontmoetingen de 
opgelopen eenzaamheid 
snel en verantwoord 

Willie en Yvonne

Fijne 
ja� wisseling!
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Leden kunnen met vragen over bijvoorbeeld verzekeringen, 
rijbewijzen (CBR), financiën, belasting, etc. bij onze juridische 
helpdesk terecht. Op het vlak van de WMO is onze helpdesk 
zelfs als expertisecentrum te kwalificeren. De helpdesk past 
volledig in de visie van KBO-Brabant als belangenbehartiger 
van senioren en is dan ook een van de pijlers onder het 
bestaansrecht van onze vereniging. Ook heeft de helpdesk 
gaandeweg een breder karakter gekregen dan alleen juridisch 
advies. 
Missie van de helpdesk: ‘Mensen de weg wijzen’. In onze 
complexe, in toenemende mate digitale, maatschappij bieden 
we ouderen die moeilijk de weg kunnen vinden eerste hulp, 
feitelijk in elke situatie. Wij zijn een vraagbaak die antwoorden 
geeft, kan begeleiden en waar nodig doorverwijst naar de juiste 
professional (advocaat, notaris, accountant, zorgverlener, etc.). 
En op specifieke gebieden (WMO) bieden we zelfs volledige 
juridische ondersteuning tot en met procederen. 
Doel is om de toegankelijkheid van de helpdesk nog meer te 
vergroten door de drempel om advies in te winnen nog meer 
te verlagen. Voor vragen of informatie: beleidsmedewerker 
Frank van Rooy, fvanrooy@kbo-brabant.nl

     Helpdesk 

Computervraagdagen 
Een digitale afspraak met ambassadeurs
Door de huidige beperkingen is het voor ons als digitale 
ambassadeurs niet zo verstandig om bij vragen over digitale 
problemen hiervoor op huisbezoek te gaan. Ook een afspraak 
in het Wijnugebouw is i.v.m. de sluiting van het gebouw niet 
mogelijk. Deze problemen kennen alle ambassadeurs van 
Seniorweb in Nederland. Seniorweb heeft als oplossing 
het project: “computervraagdagen” bedacht.
Wij, de drie ambassadeurs, willen hierop inhaken voor de 
Wijnuleden en de leden van Seniorweb. Ingeval u problemen of 
vragen heeft naar aanleiding van de artikelen in de laatste 
2 bulletins en dit bulletin over foto’s op uw telefoon of tablet, 
dan kunt u een mail sturen naar louisvanveghel@hotmail.com 
met een korte beschrijving van uw vraag. Vervolgens krijgt u een 
mail retour met een link om met behulp van het programma 
“teams” deel te nemen aan een groeps videogesprek met de 
behandeling van uw vraag. Ook zullen wij u helpen bij het 
installeren van de Teams app. 
Op woensdag 20 januari van 10.00 tot 11.00 uur is dit bestemd 
voor de IPHONE gebruikers. Op donderdag 21 januari om 10.00 
tot 11.00 uur voor de ANDROID gebruikers.
U kunt tot uiterlijk 15 januari een mail insturen, vergeet niet uw 
vraag en de gewenste datum (systeem) te vermelden!!

De ambassadeurs, Louis, Harry en Piet
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85 jaar         
16-01 Dhr. M. Kusters

22-01 Mevr. J.C. van Geff en-Verheijen

24-01 Dhr. A. Vreeburg

25-01 Mevr. J.M. van de Kant-Timmermans

29-01 Mevr. M.P. van de Burgt-van den Brand

31-01 Mevr. D. van de Tillaart-Jonkers

 

90 jaar
01-01 Mevr. M.H.C. van der Linden-Steenbakkers

13-01 Mevr. M.A. van zutven-van de Hurk

17-01 zr. Aloysiana van der Steen

23-01 Mevr. J.J. Peters Sengers-de Lange

28-01 Mevr. F.A.G.T. Hutten

 

95 jaar
16-01 Dhr. P.J.A.M. van de Staay 

07-11 Dhr. L.W. Verhees 85 jaar

08-11 Dhr. A.C.M. van den Bosch 86 jaar

20-11 Dhr. H.J.A. van Opstal 70 jaar

30-11 Dhr. J.A. Thonies 73 jaar

OverledenOverleden

Gedicht van Gré van Erp

Schrijft u weleens een gedicht dat
 u graag met ons wilt delen? 

Stuur het dan naar de redactie.

Engelen bestaan

Ik weet het zeker

Ze zijn om ons heen

Thuis en op reis

Dus voel ik me veilig

Waar ik ook ben

Ze houden zich schuil

Maar je kunt ze alles vragen

Dan zijn ze er gewoon

Voor hulp en steun

En voel ik me sterk

Van harte
Gefeliciteerd

Soms komt het voor dat we opmerkingen 
krijgen dat onze ledenadministratie niet klopt. 

Meestal blijkt als nagegaan wordt wat 
er niet klopt met bijvoorbeeld 
een datum van een verjaardag, 

dat er bij het opgeven van een nieuw lid 
een verkeerde datum is genoteerd.

Om ons ledenbestand zo goed mogelijk op peil 
te houden is het belangrijk om veranderingen 

zoals adreswijziging, overlijden van  
een lid of andere wijziging door te geven 

aan onze ledenadministratie.
Ton van Eijk is onze ledenadministrateur. Graag 
wijzigingen sturen naar tendvaneijk@ziggo.nl  

Geef wijzigingen door
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- ALPENSTEENBOK
- AMSTERDAM
- ANTWERPEN zOO
- AREND
- BIzON
- DIERENARTS
- DIERENTUINMAAND
- DIERENVERBLIJF
- EEKHOORNAAPJE
- ENTREEBEWIJS
- GEIT
- GNOE
- IMPALA
- JACHTLUIPAARD
- JONGEN
- KAPUCIJNAAP
- KINDERBOERDERIJ
- KINDVRIENDELIJK
- KOALA
- KROKODIL
- MARTER
- MOEFLON
- MUSSEN
- NACHTVERBLIJF
- OEHOE
- ONAGER
- PLANTENGROEI
- RINGSLANG
- SAFARITREIN
- SIBERISCHE TIJGER
- TENTOONSTELLING
- TROPISCHE VOGEL
- VERMAAK
- VOGELBEKDIER
- VOGELS
- WOESTIJNVOS
- zEEHONDENVERBLIJF
- zEELEEUWENBASSIN

J. Nijhof

B. van Linder

A. Verstraeten

    Oplossing vorige woordzoeker:  kruipkattenstaart

    Oplossing vorige Sudoku:  874 - 632 - 519

Prijswinnaars

Oplossingen voor de woordzoeker en de sudoku 
kunt u vóór 7 januari 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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1.  Opladen
Wacht niet met opladen totdat je batterij helemaal 
leeg is (0 procent). Volledige ontlading is erg slecht 
voor Li-ion of Li-Po batterijen in smartphones. Je 
kunt de batterij het beste alweer opladen voordat hij 
onder de 40 procent komt.

2.  Weg leggen Smartphone
Leg je smartphone niet in de zon of op een andere 
warme plek. Dan gaat de batterij snel achteruit.

3.  Snel laden
Gebruik geen snellader. Die produceert meer 
warmte en dat is slecht voor de batterij. Snelladers 
laden overigens slechts op tot rond de 80 procent, 
ook al geeft jouw telefoon 100 procent aan.

3a.  Sneller opladen
Is door omstandigheden de batterij (bijna) leeg en 
heb je toch je telefoon nodig, schakel dan de vlieg-
tuigmodus in, schakel Wi-Fi uit en sluit de telefoon 
aan de lader. Het laden zal nu veel sneller gaan.

4.  Opladen
Laat de smartphone niet te lang 100 procent 
opgeladen aan de oplader zitten. Dat kan de 
capaciteit van de batterij wel aantasten.

5.  Buiten gebruik
Als je je smartphone langere tijd niet gebruikt, zet 
deze dan helemaal uit, bewaar hem dan het liefst 
met halfvolle batterij en op een koele plek. Hij 
verliest dan minder capaciteit. 
Een voorbeeld: als je een batterij met 40 procent 
lading een jaar lang bewaart gaat slechts 4 procent 
capaciteit verloren. Is je batterij 100 procent 
opgeladen, dan verlies je maar liefst 20 procent 
capaciteit. Die capaciteit ben je voor altijd kwijt. 
Anders gezegd: je batterij laadt voortaan minder 
goed op.

6.  Oplader
Neem een kwalitatief goede lader van de leverancier 
van de smartphone. Bij 100 procent blijven 
sommige laders op vaste momenten nog een beetje 
lading geven. Dan blijft je batterij 100 procent 
opgeladen, maar blijft ook de spanning hoog en 
neemt de capaciteit eerder af. Lithium-ion batterij 
kun je sowieso beter niet helemaal tot 100 procent 
opladen.

7.  Slim opladen!
Bij gemiddeld gebruik gaat de batterij van een 
smartphone 3 tot 4 jaar mee. Met slim opladen kun 
je deze verlengen met enkele jaren!!!

7 Tips verlenging levensduur batterij Smartphone

‘’De Organist’’

Elke zondag speelt de Organist in onze mooie Kerk.

Het prachtige orgel staat tot zijn beschikking, voor zijn geweldige en machtige spel;

een waar Gods werk.

Hij speelt zijn vingers werkelijk blauw

voor een ieder die er is,

voor God, voor mij, en ook voor jou.

Heerlijk om te horen, prachtig om te zien, van Bach,

Telemann, Händel, Mendelssohn, en vele anderen bovendien.

Een ware kunstenaar op de orgeltoetsen, ontroerend, trouw, en blij,

speelt hij de sterren van de Hemel,

Voor God, voor U, en ook voor mij.

Dank, en beste groet; Dinah van Hees.

Gedicht van Dinah van Hees
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Zo mar wa Veghelse praot
Bende vruger in de Geitenhoek gewist?
In Klein America of vruger op de List?
De Bimd, de Watersteeg mi zun vennen?
Dan moette gellie Pruimke links ok nog wel kenne.
En Janus But, die fruute vur ene cent,
En hedde gellie Dokter Verbeek ok nog gekend?
En Pieter Joosten mi zun grappen?
En Bertje Verwegen, die kon ze ok tappen?
De Vastenaovend, mi de rommelpot en struif,
En het jaorlijks ritje mi perd en kaar, onder de huif?
Moette as ge daor aon denkt, ok nog efkens slikke?
Dan bende ok echt Veghels volk, krek zo krek lik ikke.
Praote ge ok as Veghels volk
Van haus en thaus en van ene scholk,
Klippel, lippel en verket,
Van neuzik en van schotelslet?
Boerenmoes en van sevoye,
En ’n haff el zout op dèrpel gooie?
Hing er be ullie menig keer
Een heel schon verken aan de leer?
Vur ham en spek en karmenei,
Kooikes, zult en ander gerei?
Grote kittels boven het vuur,
We aten gruunten uit het zuur.
En zoute boter, ge kost er haost in stikken
Dan waarde ook van Veghelsen tuk,
Krek zo krek lik ikke.Krek zo krek lik ikke.

6

Volgende keer meer Veghelse praot.
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Gedicht van Anneke Bakker

Schoonheid en de oude dag

De stilte werd in mij gewekt

om te luisteren naar

het ruisen van de luwe wind

haar verhaal waarvan ik vind

die luister van de natuur 

bij mezelf te zoeken

rust op mijn oude dag om te genieten

van dat vleugje schoonheid

en adem het zuurstof in

dat verwondering wekt

wanneer vertrouwen gaat bloeien

die een open wond nodig heeft

om dicht te groeien

daarom moet die stilte oorverdovend zijn

het biedt geborgenheid en kracht

om rechtop te lopen

en het nieuwe jaar weer lacht

Gedicht van Anneke Bakker

 Het Kerstconcert

Het kerkje had zich al gevuld

stemgeluiden liefkoosden 

het kindje in de kribbe

een flonkering blonk langs de zoldering

dat alle aandacht kreeg

sterrenlicht scheen door gekleurde ramen

streelde het orgel

dat tussen de balken zweeg

doch lager fluisterde

op klanken van koor en kerstmuziek

 ‘Wij komen tezamen’

naast tranen van een ademloos publiek

handen beefden van ontroering

met een zakdoek langs een wang

koordans van emotie raakten ons stil

de kerstdagen lang

het biedt geborgenheid en kracht

om rechtop te lopen

en het nieuwe jaar weer lacht Contributie voor
 het jaar 2021 wordt

 begin januari 
afgeschreven.
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Extra puzzel

Horizontaal: 1 katachtig roofdier 5 imitatie 10 sporthemd 11 gedeelte 13 grote bijl 14 boerenbezit 
16 boom 18 pausennaam 19 muzieknoot 20 troubadour 23 overdreven 24 dierentuin in Amsterdam 
26 fut 27 snedig 29 voorspoed 31 rustteken 32 afslagplaats bij golf 34 eikenschors 36 moerasvogel 
37 grappenmaker 39 amfibie 40 boomvrucht 41 gravin van Holland 42 kort geleden 43 Europeaan 
44 loterijbriefje 46 woonboot 48 huidverdikking 51 zoete lekkernij 53 moeder van Jezus 
55 plechtige gelofte 57 luchtsprong 59 plus 60 fiets met hulpmotor 63 Eerste Kamer 64 muurholte 
66 groet 67 Bijbelse priester 68 een zeker iemand 69 nauw 71 vervallen woning 72 keukengerei 
73 kampeerwagen.

Verticaal: 1 speciale speelkaart 2 indien 3 Japans bordspel 4 pl. in Duitsland 6 werelddeel 7 a priori 
8 slangvormige vis 9 Grieks eiland 10 slagvaardig 12 claxon 14 zienswijze 15 loofboom 16 stuk grond 
17 drankadem 20 Chinees gerecht 21 scheepstouw 22 deel v.h. oor 25 schouwburg 28 vernieler 
30 schoenvorm 31 ontvangkamer 33 pl. in Gelderland 35 opvulmiddel 36 incident 
38 deel v.e. korenhalm 42 uit naam van 43 groot hert 45 snack met ham en kaas 47 gefrituurde 
vleesrol 49 claim 50 onverschrokkenheid 52 brandbaar mengsel 54 geestdrift 55 in hoge mate 
56 aanwijzend vnw. 58 mannenstem 61 woestijnbron 62 profeet 65 vruchtennat 68 glorie 
70 Frans lidwoord 71 knokploeg.


