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Yvonne Höppener op bezoek bij
premier Rutte in het Catshuis
op 22 september jl. heeft onze minister president
mark rutte een bijeenkomst georganiseerd in het
catshuis in den haag met een aantal senioren uit
verschillende streken van nederland om van hen
te horen wat zij hebben meegemaakt nadat de
corona crisis was uitgebroken in maart jl. vanuit kbo
brabant was Yvonne höppener uitgenodigd. Yvonne
werd opgehaald en na afloop met de taxi weer naar
huis gebracht.
dat voelt wel heel bijzonder en dat is het ook. je
weet dat tijdens het gesprek de emoties best wat op
kunnen lopen, dan is het fijn te merken dat je heel
goed behandeld wordt. behalve dat het een unieke
ervaring was om in gesprek te zijn met de minister
president, was het interessant om van de andere
deelnemers te horen over hun ervaringen tijdens
het eerste half jaar van de crisis; aldus Yvonne.

Vier maanden
opgesloten zitten in
een verzorgingshuis
die ervaringen varieerden van op 95 jarige
leeftijd vier maanden opgesloten zitten in een
verzorgingshuis zonder kinderen en kleinkinderen
te zien; geen noodzakelijke afspraken kunnen
maken in het ziekenhuis omdat de normale
zorg was afgeschaald; het plotseling wegvallen
van dagbesteding voor iemand die nog net en
dankzij die dagbesteding zelfstandig kon wonen;
pogingen om in contact te blijven met leden van
seniorenverenigingen ondanks dat alle activiteiten
waren stilgezet of het verlies van een dierbare
echtgenoot en de bizarre omstandigheden
waaronder afscheid genomen moest worden.
mark rutte luisterde met aandacht, stelde gerichte
vragen en leefde zich in ieders situatie in.

zoals we hem van de televisie kennen, ontbrak
natuurlijk ook een spontane kwinkslag niet.
verder werd gesproken over wat zeker anders moest
wanneer een tweede golf (die al voor de deur stond)
ons zou treffen. voorop stond dat met man en
macht voorkomen moet worden dat oudere mensen
nog eens in isolement zouden raken, zowel in de
verzorgingshuizen als thuis.
maar ook het afschalen van reguliere zorg baarde
zorgen. tevens kwam aan de orde dat senioren ook
eigen regie zouden moeten kunnen hebben over
hun leven.
soms kan volkomen isolatie op hoge leeftijd
ernstiger gevolgen hebben en erger zijn dan sterven
aan corona met je geliefden om je heen.
ter sprake kwam dat het goed zou zijn als mensen
op leeftijd op een moment dat ze betrekkelijk
gezond zijn, bijvoorbeeld samen met de huisarts en
met elkaar of samen met hun kinderen nadenken
over hoe ze hun levenseinde voor zich zien. dat
scheelt heel veel stress en verdriet op het moment
dat de nood aan de man is.
aan het slot van de bijeenkomst, de minister
president had die avond nog een pittig debat
voor de boeg, eindigde hij met de aanwezigen
te bedanken voor de informatie die naar hem
was toegekomen, hun aanwezigheid in zijn
ambtswoning en het prettige gesprek.
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De jeu de boulers willen in de
winter gewoon doorgaan
normaal gesproken zou het seizoen op 23 oktober afgelopen
zijn, maar nu gaan we gewoon door.
de planning is tot en met maart te spelen, met uitzondering van
23-24-25-30-31 december en 1 januari.
ook de leden, die de afgelopen periode niet gespeeld hebben
zijn natuurlijk van harte welkom. het is de bedoeling om daarna
met het reguliere seizoen 2021 in april weer van start te gaan.
daarover op een later tijdstip meer.
mocht er binnenkort binnen gespeeld gaan worden, dan
is iedereen er uiteraard vrij in om daar te gaan spelen. ook
daarover wordt u op de hoogte gehouden.
Dit alles onder voorbehoud natuurlijk..
Want corona is onvoorspelbaar….
nogmaals willen wij u attenderen op het houden van de
1,5 meter afstand en bij binnenkomst uw handen te
desinfecteren. als het bestuur van wijnu vindt dat de regels niet
genoeg nageleefd worden, hebben zij het recht en zullen zij het
jeu de boules stop zetten.
laten we dat a.u.b. met z’n allen voorkomen!
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We zullen met ons allen de afspraken moeten nakomen
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Van harte
Gefeliciteerd

Gedicht van Gré van Erp

Wilde bloemen

85 jaar

Of onkruid
Het is hoe je het ziet
Een bloem is een bloem
Het mag er allemaal zijn
Net als mensen

02-11

mevr. a.m.e. cuijpers-bekaert

08-11

dhr. m.m. bekkers

11-11

mevr. a.m.w. waals-van goch

11-11

dhr. t.j.a. van de donk

14-11

dhr. m.j.m. tielemans

15-11

dhr. j.m.p. elissen

17-11

mevr. m.g. ulehake-van son

20-11

dhr. l.m.p. van geffen

Zijn ze verschillend
90 jaar

En allemaal waardevol
Je moet er voor openstaan

05-11

mevr. r.m. verlijsdonk-duits

10-11

dhr. j.m. sloots

Om het mooie te zien

Overleden

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

Geef wijzigingen door
geef uw wijzigingen door aan onze
ledenadministratie.
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

14-09

mevr. p.t.j. dirkse-van heeswijk

93 jaar

16-09

dhr. h.j.n. ploegmakers

72 jaar

24-09

dhr. w.j.m. waals

85 jaar

Die hebben de e-mail van onze secretaris
nog niet gelezen
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De puzzel pagina van Wijnu
- afschaffen
- behulpzaam
- bucketlist
- delen
- doorzetten
- dromen
- energie
- idee
- initiatief
- inzet
- kwaliteit
- kwetsbaar
- lancering
- mindfulness
- motivatie
- opbloeien
- opruimen
- op tijd komen
- optimistisch
- proberen
- realistisch
- resultaat
- standvastig
- stappenplan
- tevreden
- trots
- uitstellen
- vegetarisch
- verjaardag
- verleiding
- verwateren
- voornemens
- vrijwilligerswerk
- waardering
- weddenschap
- wensen
- wereldreis
- wilskracht
- zwemdiploma

Oplossing vorige woordzoeker: Tim en Tom Coronel

SU

DO

KU
Let op: de eerste rij van
de Sudoku inzenden

Prijswinnaars
De winnaars vorige maand zijn:
A. Dijkhuizen
M. v. Stiphout
G. Hol
Oplossingen voor de woordzoeker en de sudoku
kunt u vóór 7 november 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: 836 - 914 - 257
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Laatste nieuws
Op deze pagina was de kalender van november gepland.
Vlak voor het moment dat het bulletin bij de drukker wordt aangeboden werd door het
bestuur besloten om het Wijnugebouw voor onbepaalde tijd te sluiten.

Wijnugebouw gaat wederom op slot
vanaf 15 oktober
ervan uitgaande dat u begrip heeft voor dit
jammerlijke besluit gaan we, zodra dat
mogelijk is, zo snel mogelijk weer activiteiten
opstarten.

op de persconferentie van 13 oktober heeft het
kabinet verdere maatregelen afgekondigd om
verdere besmettingen van het coronavirus omlaag
te krijgen. het is uiteraard jammer dat er voorlopig
weer geen activiteiten kunnen plaatsvinden.
aan de grondslag van het besluit van het bestuur
ligt uiteraard dat wij in de risicogroep vallen.
het is daarom goed dat de vereniging er alles aan
doet om niet meer in de vreselijke situatie terecht
te komen die we eerder met de lockdown hebben
meegemaakt.

De kapster en de pedicure blijven open op
afspraak.
Kapster Betty tel. 0413- 253730
Pedicure Olida tel. 06-13682828
redactie bulletin

Gedicht van Harrie van Esch

Voor jou
Jij bent uniek
Jij bent bijzonder
niet perfect maar
wie is dat wel?

Gedicht van Willy Lommes-Lamers

Dagdromen

Koester jezelf
verwen jezelf
wees zuinig op jezelf

Soms, als het heel stil is
en rustig in mijn hoofd
Krijg ik geluksmomentjes

Ben gelukkig met jezelf
en vooral
houd heel veel van jezelf

En dat, terwijl ik wakker ben,
maar toch droom,
Dat de wereld weer veilig wordt
Zonder bommen en ziektes

Het leven is heel waardevol
als je elke dag
andere mensen blij maakt

die de mens belagen.
Zou zo’n wereld er echt ooit komen?
Of kan dat alleen nog maar

Zorg dat anderen er bij horen
doe dat op jouw eigen manier
je wordt er zelf zo gelukkig van.

in mijn mooie,
stille, bijzondere dromen!
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Dwingend advies van Wijnu

Aan alle deelnemers van diverse activiteiten
Nederlanders staan bekend als koppige
individualisten. Hoeft op zich geen verkeerde
eigenschap te zijn, maar is wel lastig als we met z’n
allen een hardnekkig virus de kop in willen drukken.
Het doel van alle maatregelen van de overheid en
afspraken die voor diverse activiteiten van Wijnu
zijn gemaakt, zijn gericht op het voorkomen van
besmettingen.
Vandaar het dwingende advies hou je bij alle
activiteiten aan de afspraken. Denk niet alleen aan
jezelf maar ook aan de ander. Voor meer informatie
kun je bij de activiteitenbegeleider terecht.

Er zijn mensen die het nog steeds niet snappen
of niet willen snappen

Extra puzzel van Wijnu
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 boomloze vlakte 5 fototoestel 10 deel v.e. boerderij 11 heldere ster 13 loofboom 14 Turks
bevelhebber 16 bestuurbare slee 18 wurgslang 19 kippenproduct 20 grootse vertoning 23 de onbekende
24 nachtrust 26 kous 27 rangtelwoord 29 onderhuids vet 31 dierlijke uitwerpselen 32 hoge berg 34 pret 36 deel
v.e. fiets 37 getal 39 plechtige gelofte 40 grote uil 41 in hoge mate 42 voertuig 43 woonboot 44 tropisch visje
46 varkenshok 48 ruilmiddel 51 vuisthandschoen 53 strijdperk 55 tijdperk 57 deel v.e. piano 59 overdreven
60 kaarsenhouder 63 spil 64 een zeker iemand 66 sprookjesfiguur 67 komisch nummer 68 vlaktemaat 69 strook
71 boterton 72 treurig 73 sportman.
Verticaal: 1 sterk oplopend
2 bierpomp 3 extra large
4 schildknaap 6 blinde woede
7 plus 8 zeehond 9 deel v.d. dag
10 middagslaapje 12 opeenvolgend
14 boomvrucht 15 grote bijl
16 mop 17 boender 20 vruchtennat
21 gaaf 22 onderricht 25 eetbare
stengelplant 28 kracht 30 stuk touw
31 watervogel 33 bijbelse vrouw
35 Ned. rivier 36 platvis 38 ik
42 vulkaanmond 43 carnavalsgroet
45 friet 47 voorzetsel 49 akker
50 glorie 52 cachot 54 soort appel
55 pl. in Gelderland 56 op de wijze van
58 gewichtsaftrek 61 reukorgaan
62 krachtbron in een auto 65 voordat
68 vaartuig 70 circa 3,14
71 knock-out.
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Handige tips foto’s maken met je telefoon
De Wijnu-Seniorweb ambassadeurs gaan voortaan
handige digitale tips vermelden in dit bulletin. Deze
maand gaan de tips over het gebruik van je telefoon
als fototoestel voor zowel iPhone als Android. Mocht
je nog vragen hierover hebben, neem dan gerust
contact met ons op; Louis van Veghel, Harry Kehrens
of Piet de Vries.

Een scheve foto kan soms best een leuk effect
geven, maar doe dit alleen bij foto’s waar de horizon
niet op staat. Anders wordt de foto veel te onrustig.

5.

Zorg voor goede belichting
Licht is heel belangrijk als je mooie foto’s wilt maken.
In het donker is het moeilijk om mooie foto’s te
maken met een mobiele telefoon.
Als de zon net opgekomen is in de ochtend of
vlak voor zonsondergang kun je de mooiste foto’s
maken. Als je binnen foto’s maakt is het belangrijk
om foto’s te maken met het licht in je rug. Dat geeft
het mooiste effect.

Een foto nemen is zo gebeurd, o.a. tijdens een
wandeling, fietstocht in de buitenlucht of binnen.
						

11 Tips!
1.

Maak je lens schoon

6.

Veeg alle vuiltjes en vingerafdrukken van je lens
voordat je aan de slag gaat met je mobiele telefoon.

Leer de functies van je camera kennen
Sommige telefoons hebben speciale functies bij
hun camera. Verken alle functies van je camera door
online te zoeken of de handleiding door te lezen.

2.

Tik op het scherm om het beeld scherp te stellen
De camera van je telefoon stelt meestal scherp op
het voorwerp dat het dichtste bij is, maar soms wil
je liever scherp stellen op een ander punt. Tik met je
vinger op het scherm op de plek waarop je scherp
wilt stellen en het beeld past zich vanzelf aan.

7.

Zet de flitser uit
Als je een mooie foto wilt maken kun je de flitser van
je camera beter uit zetten.

3.

8.

De meeste telefoons hebben digitale zoom, maar
daarmee kun je beter niet inzoomen. Kies ervoor om
zelf dichter naar het onderwerp toe te gaan in plaats
van in te zoomen.

Gratis apps als VSCO cam, Instagram en Afterlight
zijn perfect om mee te spelen, en maak je foto’s nog
mooier dan ze al waren.
Ook op je tablet kun je vaak de foto goed bewerken!

4.

9.

Zorg dat de horizon altijd recht op je foto staat.

Het lijkt zo simpel, maar veel foto’s worden verpest
doordat ze bewogen zijn.

Zoom niet in met digitale zoom

Gebruik een foto bewerk app

Houd je telefoon recht

Houdt je telefoon goed stil

10.

Kleine letters
Heb je bv een handleiding met kleine letters, maak
dan hiervan een foto. Verstuur deze foto per mail
naar je tablet of PC.
Lees vervolgens de tekst met grote letters op je
tablet of PC.

11.

Oefenen
Blijven oefenen is natuurlijk de belangrijkste tip.
Succes!
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Allerzielenviering

op dinsdag 3 november
maar een beperkt aantal kerkgangers toe, en de
zusters hebben onlangs moeten besluiten om de
kapel niet open te stellen; dit om de veiligheid van
hun kwetsbare medezusters te beschermen.
dit betekent dat er dus dit jaar geen allerzielenviering zal plaatsvinden om onze overledenen te
gedenken. om toch nog even stil te staan bij hun
overlijden noemen wij hieronder hun namen.

alle voorbereidingen waren getroffen om een
sfeervolle viering te kunnen realiseren in de kapel
van de zusters franciscanessen om de overleden
leden van wijnu van het afgelopen jaar te
herdenken.
tot grote spijt van bestuur en de zusters kunnen we
deze viering helaas niet door laten gaan.
de nieuwe regels in verband met het virus staan
Dhr. Jan van Antwerpen

Mevr. Annie van Gils-Verhoeven

Dhr. Harrie Ploegmakers

Dhr. Hennie van Asperen

Mevr. P. Goossens-Pieters

Dhr. Jan Poels

Mevr. Joke van Asperen-van Erp

Dhr. Piet van Haaren

Dhr. A. Prak

Dhr. Jelle Bakker

Mevr. Corrie van Hal

Dhr. Gerard Raijmakers

Dhr. R. Bechtold

Mevr. A. van Heck-Zwinkels

Mevr. Mientje van de Riet-de Louw

Mevr. Sonja Berendes-Saul

Mevr. Rina van der Heijden-van der Leest

Dhr. Peter Rijkers

Dhr. Toon van Blerck

Mevr. Trees van Herwaarden-Wolf

Dhr. Jaap Rinkel

Mevr. Jo van de Bogaard-Mutsaars

Dhr. Jan Höppener

Mevr. M. de Ruijter-van Eijk

Mevr. A. van Boven-Leygraaﬀ

Dhr. Theo van Houdt

Dhr. Rob Sangidi

Mevr. Jeanne van Boxmeer-van de Steen

Dhr. Nico Huijbers

Dhr. Ron Schiﬀerling

Mevr. Lies Breurken-Brouwer

Zr. Bernadette van den Hurk

Dhr. Lex Schoenmaker

Mevr. Diny van der Burgt

Dhr. Theo Jansen

Mevr. Nelly Smetsers-van Eijndhoven

Dhr. Jan van der Burgt

Dhr. Gerrie Jansen

Zr. Grarda van Soest

Mevr. Marietje Callaars-van de Graaf

Mevr. Angela Jilesen-Schomaker

Mevr. Henriëtte Tax-Schoofs

Dhr. Peter van Casteren

Mevr. E. Kremers

Dhr. Pim Thielemans

Dhr. Gerard van Creij

Dhr. Bart Kuijpers

Dhr. Jan Timmermans

Mevr. Ria van der Cruijsen

Mevr. Betsie Kuijpers-Daandels

Dhr. Albert Tünnissen

Mevr. N. Danse-van Nuland

Mevr. K. Kussendrager-Termeulen

Dhr. Piet van der Velde

Mevr. Ans Dekker

Dhr. Toon van de Laar

Dhr. L. van de Ven

Mevr. Nell Dirkse-van Heeswijk

Dhr. J. van Lankveld

Mevr. Elly Verstraten-de Vries

Dhr. J. van Dommelen

Dhr. J. van de Linden

Dhr. P. van de Vijver

Dhr. Ad van de Donk

Mevr. Bets van Lith-van de Heijden

Dhr. Christ Vissers

Dhr. A. van Doore

Mevr. Nelly Manders-Snelders

Mevr. Netty Vogels-van de Beeten

Mevr. A. van Doore-Klotz

Mevr. Christien Moormann-Gunnewijk

Dhr. Willy Waals

Zr. Petronella van Driel

Dhr. E. van de Mosselaer

Mevr. A. van de Wassenberg

Dhr. H. Driessen

Dhr. Antoon van de Nieuwenhuijzen

Mevr. W. Weijts-van Doorn

Mevr. M. van de Ende-Swinkels

Dhr. Sjef van Nunen

Dhr. Frans Welten

Dhr. Jan van Erp

Mevr. G. van de Oord-Burgers

Mevr. Nelly Wolters-Louwers

Dhr. Will Franssen

Mevr. Mien van Oort

Mevr. N. Zomers-Verbakel

Mevr. Tilly Franssen

Mevr. Sjaan Oppers-Vissers

Dhr. Piet de Zwart

Gebruikelijk is het, om in de Allerzielenviering bij
het noemen van de namen, een lichtje aan te steken.
Voor de overledenen van het afgelopen jaar zal een
kaars op een mooie plek worden geplaatst in zaal de

Wilg in ons gebouw. Bij gelegenheid zullen we
deze aansteken om al die mensen van wie we
afscheid hebben moeten nemen dit jaar, in onze
herinnering te houden.
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