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Contributie
Eind december heeft de penningmeester, samen 
met de ledenadministrateur, het incassobestand 
aangemaakt voor de contributie voor het jaar 
2021 en dit verstuurd naar de Rabobank. 

ieder lid van wie wij een nog werkend e-mailadres 
hebben in onze ledenadministratie heeft een bericht 
ontvangen over de inning van de contributie op 6 
januari. 
wij zijn gewend dat we daarop een aantal reacties 
krijgen. meestal een opzegging in verband met 
verhuizen of een bericht dat een lid al enige tijd 
geleden is overleden. deze keer kregen we ook 
een paar andere reacties. twee leden die vroegen 
waarom de contributie van het afgelopen jaar niet 
werd terugbetaald omdat er bijna geen activiteiten 
hadden plaatsgevonden. Een ander lid dat zich 
afvraagt waarom we de contributie voor 2021 nu 
al gaan innen terwijl er totaal nog geen activiteiten 
zijn. hieruit maken wij op dat leden de betaling van 
de contributie een op een koppelen aan het aantal 
activiteiten dat wordt aangeboden. dat is misschien 
te begrijpen maar die relatie tussen activiteiten 
en contributie is er eigenlijk niet. dan heeft u 
mogelijk twee vragen. hoe worden de activiteiten 
dan betaald en waarvoor wordt er dan contributie 
ingehouden.

activiteiten worden geleid en aangestuurd door een 
groot aantal vrijwilligers die hun vrije tijd geheel 
belangeloos inzetten voor andere leden. het enige 
dat zij ontvangen is een vrijwilligersmiddag. door 
de coronatijd is die in 2020 zelfs niet doorgegaan. 
daarnaast hebben we een zeer actief bestuur dat 
het hele jaar door op zoek is naar subsidies, donaties 

en giften die ingezet kunnen worden voor de vele 
activiteiten. dat is de reden dat de contributie van 
de grootste vereniging van meierijstad al jarenlang 
zo laag kan zijn. Omgerekend slechts 50 eurocent 
per week.

dan de vraag waarvoor uw 
contributie wel ingezet 
wordt. Onderstaand 
overzicht is een 
verkorte samenvatting 
van het jaar 2020. 
Posten zijn 
samengevoegd 
en bedragen zijn 
afgerond.

Inkomsten 
2000 leden maal € 25,00 € 50.000

Uitgaven
Verplichte afdracht aan kbO-brabant 
2000 maal € 12,00  € 24.000
huurcontract Stichting wijnu  € 12.000
bulletin en ledenwerving  €   9.500
lief en leed  €   2.000
Vrijwilligersmiddag  €           0
kosten instandhouding vereniging €   2.700
totaal € 50.000 € 50.200

Eind 2020 voor ieder lid toch nog een kerstattentie 
ter waarde van totaal € 10.800 .

in bovenstaand overzicht ziet u dus geen activiteiten 
genoemd terwijl de gehele contributie is besteed. 
wij hopen dat u begrijpt dat wij daarom geen 
contributie kunnen terugbetalen en het uitstellen 
van het innen niet aan de orde kan zijn.

het bestuur
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met uw ledenpas van wijnu heeft u ook een voordeelpas in 
handen. Er zijn meerdere bedrijven en instellingen die op 
vertoon van de ledenpas een korting of iets extra’s geven.
Op deze manier kunt u vrij eenvoudig uw jaarcontributie voor 
wijnu terugverdienen. dit voordeel is persoonsgebonden. 
de eigenaar van een bedrijf of instelling heeft het recht naar uw 
pas te vragen en eventueel een identifi catie waaruit blijkt dat u 
de persoon bent die op de pas staat.

Onderstaand vindt u alle aangesloten bedrijven waar u korting 
of extra service ontvangt bij het tonen van uw ledenpas van 
wijnu. het is ondoenlijk om alle mogelijke voordelen die u 
geboden wordt in het bulletin op te nemen. Elk bedrijf biedt op 
zijn manier u korting aan, waar in alle gevallen een omschrijving 
wordt gegeven wat u exact tegemoet kunt zien.

wij verzoeken u om op de website van wijnu te kijken wat elk 
bedrijf te bieden heeft. U zult versteld staan wat de voordelen 
voor u kunnen zijn.

Hoe komt u op de website van Wijnu?
tik in de bovenbalk wijnuveghel.nl. dit is de eenvoudigste 
manier om op de site van wijnu te komen. Op de website 
ziet u boven in een licht blauwe balk met een menu van 
alle onderdelen van de website. in de tweede regel ziet u 
PASVOORDEEL in witte letters.
klik hierop, hiermee komt u terecht bij een omschrijving van het 
pasvoordeel en daarnaast een bruin vlak met de aangesloten 
bedrijven.
klik op één van de bedrijven, dan ziet u wat het aangesloten 
bedrijf u te bieden heeft.

mocht u geen internet ter beschikking hebben dan kunt u altijd 
gewoon uw ledenpas meenemen naar het bedrijf en vragen 
wat voor u de voordelen zijn. wij wensen u veel succes bij het 
winkelen en geniet van het voordeel dat u geboden wordt.

Aangesloten bedrijven
aart tweewielers azalea bloemen
beks optiek blauwe kei theater
brownies & downies carlos schoenmakers
hubo Veghel hanex carwash Veghel 
hertog Jan koffi  etopia 
kuyper tweewieler  la Riva 
lucius tweewielers Regiobank Veghel 
Santorini restaurant  Sax & Jazz restaurant 
Sport 2000 Veghel Van der Valk optiek
Vlas, Graan en koffi  e Voordeel kbO-brabant
Schellen boek- en kantoorboekhandel
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K B O  Veghel

Bulletin
Ledenpas Wijnu
is ook voordeelpas Wijnu
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85 jaar         

01-02  mevr. c.m.k. langen-Roting  

02-02  mevr. h.l. van kralingen-van de Veen

03-02  mevr. l. van beljouw 

06-02  dhr. E.G. anderson

13-02  mevr. m.P.h. wijgergangs-witloks

16-02  mevr. m.c.G. van Oss-nooten

19-02  mevr. h.m. willems-van doren

27-02  mevr. a.a.m. van den Oever

27-02  mevr. P.c.m. wijgergangs-nelissen

90 jaar

01-02  mevr. w.m Os-van boxtel

08-02  mevr. Raphael hospel

17-02  mevr. h. halma-huisman

23-02  dhr. J.a.J. Rypma

25-02  dhr. J.G. van mierlo

 

95 jaar

02-02  dhr. J.h. Simons

OverledenOverleden

Gedicht van Anneke Bakker

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

Stuur het dan naar de redactie.

De stilte sprak

Ik wandelde over de paarse hei

met een hoofd vol gedachten

aan schoonheid geen gebrek

stilte riep met onuitgesproken woorden

heb mijn gevoel achter gelaten

zonder iets te zeggen

stilte was het antwoord zonder praten

het werd een woordeloos gesprek

gedachten uitgestrooid  over de hei

iets mooiers heb ik nooit gehoord.

stilte is niet uit te leggen,

Van harte
Gefeliciteerd

05-12   mevr. J.h. winkelman-Vos 79 jaar

13-12   mevr. h.J.m. Sledsens-Swanenberg 79 jaar

27-12 dhr. P.a. kandelaars 90 jaar

29-12   mevr. J.m. van kasteren 74 jaar
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S. v.d. Rijt

J. van Veghel

E. van Grinsven

    Oplossing vorige Sudoku:  874 - 632 - 519

    Oplossing vorige woordzoeker:  verboden te voeren

    Oplossing vorige Sudoku:  524 - 138 - 697

Prijswinnaars

Oplossingen voor de woordzoeker en de sudoku 
kunt u vóór 24 februari  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: puzzel.wijnu@gmail.com

De puzzel pagina van Wijnu

SU
DO KU

Let op: de eerste rij van 
de Sudoku inzenden

De winnaars vorige maand zijn:

- actEUR
- amERikaanS
- cabaREtiER
- chaRliE chaPlin
- cOmEdiEnnE
- danni lOwinSki
- dE lUizEnmOEdER
- dOktER tinUS
- dOlkOmiSch
- familiE kRUyS
- fanS
- fawlty tOwERS
- fiGURantEn
- GEbEURtEniS
- GEintJE
- GOUdEn bERGEn
- klUcht
- lachEn
- lachSalVO
- lachwEkkEnd
- laUREl En haRdy
- lEUk
- littlE bRitain
- lOlliG
- mEliSSa and JOEy
- miSVERStand
- mOdERn family
- nEw kidS
- OndERtitElinG
- PUbliEk
- ROmcOm
- ShOUf ShOUf!
- SitUatiE
- StRUikElEn
- tEkStSchRiJVER
- tEmPO
- UndERdOG
- UniEk

LET OP!!  NIEUW MAIL ADRES

en vergeet niet uw naam 

en adres te vermelden.
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Een leuke attentie voor al onze leden
de GGd is inmiddels gestart met het vaccineren 
tegen covid 19. 
dat geeft goede vooruitzichten dat we in de 
loop van 2021 weer van start kunnen met onze 
activiteiten. dat is zeker het leukste geschenk 
voor onze leden. Gewoon terug naar het normale 
van voorheen. Ontspanning en vermaak in ons 
wijnugebouw, daar willen we weer naar toe.

het bestuur is inmiddels alweer bijeengeweest om 
te kijken wat we in 2021 aan bijzondere activiteiten 
kunnen gaan organiseren. 

Vele bedankjes heeft het bestuur ontvangen voor de 
leuke attentie. 

wij bedanken onze trouwe bezorgers van het 
bulletin en de OnS om de extra attentie in veel 
gevallen persoonlijk af te geven. zonder alle 
vrijwilligers kan onze vereniging, zo blijkt wel weer, 
niet functioneren. 

wij zijn er trots op dat wij zoveel medewerking 
krijgen op het moment als dat echt nodig is. 

Wijnu
K B O  Veghel

Bulletin
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Zo mar wa Veghelse praot
witte gellie nog, da ’t gaasthaus werd gebouwd?
de grond werd allemaol mi perd en kaar versjouwd.
En er reej vruuger ook enen tram
totda de b.b.a. mi z’n bussen kwam.
’t Ouw Veghel is al jaoren lang verdwenen,
Er zijn zelfs torenfl ats verschenen.
Ge kent ouw eigen nergens mer terug
want het ging de letste jaoren veul te vlug.
En onze goeie grond ging naor de industrie
En in ’t zuid of in de buunders beken ik men eigen nie,
Er kwaam un winkelcentrum worge dur kunt lopen
En wor ge meer as nodig is, kunt kopen.
mar miste gellie ok het winkelke op den hoek,
mi aowerwetse toonbank, de echte Veghelse koek?
kunde dan van weemoed alleen mar knikke?
dan bende nog echt Veghels volk, krek zo krek lik ikke.
mar welke Veghelse, die di hi gemaokt,
zal der wel dur worre geschokt.
want, witte wel, hij hi verschillende uithoeken vergeten,
wor inne echte Veghelse veul tijd hi versleten.
want, vertel ik jullie vlug,
we han vruuger ook nog un witte brug,
En unne muziektuin mi un soos erbij
Ut Scheifelaar en ’t zeer donkere steeg,
de spoorkuil en de kuil van van hout
’t luciferbos achter de koen
’t blankers kerkhof en ’t hams kasteel
daor wandelden we vruuger ok heell veul
En de 12 apostelen nie te vergeten,
En de echte Veghelse bakkers me hun krentemikken,
dan bende echt Veghels volk krek ze krek lik ikke.
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En de echte Veghelse bakkers me hun krentemikken,
dan bende echt Veghels volk krek ze krek lik ikke.
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Gebed van een autobestuurder

Gij hebt mij Heer de macht gegeven

Over een droom van chroom en staal

Die eensklaps een demoon kan worden

Als ik slechts één seconde faal.

Uw wet heeft mij van ouds geboden

Dat ik niet doden mag maar God

Achter het stuurrad van een auto

Verbleekt voor velen dit gebod.

’t Zijn allemaal uw schepsels Heer

Die langs mij flitsen, razendsnel,

Of onverwacht mijn rijbaan kruisen

Wat is bij tachtig mijl één tel?

Straks kan mijn wil een doodsnik smoren

Een mens verminken voor altijd

Of kinderen tot wezen maken

Door eigen onvoorzichtigheid.

Heer, geef mij eerbied voor het leven

Van mens en dier, dat kruist mijn baan,

Laat naast mijn kilometerteller

Uw streng gebod steeds naast mij staan.

Vaccinatie… herinnert u zich nog dat we ooit op reis 
gingen. En als we dan naar afrika, zuid-amerika of 
azië wilden, ging iedereen naar de tropen poli en 
zich liet inenten tegen Gele koorts, difterie, tetanus, 
Poli, hepatitis a, hepatitis b en kreeg je een bcG 
tegen tuberculose? dat deden we allemaal zonder 
vragen te stellen, want we wilden immers op reis. 
de kans dat we die ziekten kregen was overigens 
minimaal maar we lieten ons wel vaccineren want je 
wilde geen enkel risico lopen.
En als we in een malaria gebied kwamen slikten we 
pillen, die hadden overigens beste bijwerkingen, 
maar ja, we slikten ze wel want we wilden op reis.

nu is er een serieuze pandemie en de kans dat je 
ziek wordt is aanzienlijk, zeker gezien de ongezonde 
levensstijl in het westen.
Goddank is er een vaccin in aantocht, met minder 
bijwerkingen dan veel andere medicijnen. lees voor 
de aardigheid de bijsluiter eens van paracetamol.
maar we zijn bang en angstig want je weet het niet 
en stel je eens voor dat …..

het covid19-vaccin is overigens niet in een paar 
maanden ontwikkeld zoals vele denken maar heeft 
een voorgeschiedenis van plusminus 20 jaar qua 
techniek.

degene die nog twijfelen: geef je verstand eens 
voorrang boven je onderbuikgevoel.

Weet u het nog???
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Extra puzzels
AASETER
AGEREN
ALBINO
BEULEN
BEWEGING
BORDES
CREATINE
DAGVLINDER
DELER
DOKKEN
DONATIE
DOORKOMEN
DRIEBANDEN
EICEL
GAREN
GOKJE
GRIET
HIAAT
HOGESCHOOL
HORIG
INBOETEN

IRRITANT
KOETSJE
KORAN
KRUISBOOG
LEESWOEDE
MELKDISTEL
NABLOEI
NOTIE
ONTZAG
ONZIN
PANTYKOUS
PARDON
PASEN
PERSEN
PICOBELLO
PIOEN
REGAAL
SANITAIR
STORTBUIEN
TOTAAL
ZUINIGHEID

ADVIES
BALKON
BESMETTING
CORONA
COVID
ExPERTISE
KOORTS
PATIENTEN
POSITIEf
QUARANTAINE
RIVM
SAMEN
TESTEN
THUIS
VIRUS
WELZIJN
ZIEKENHUIS
ZORG


