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Afscheid, 
maar niet helemaal

na 8 jaar neem ik afscheid van het bestuur van 
wijnu. ik wil mijn medebestuursleden bedanken 
voor de fi jne samenwerking. in die 8 jaar heb ik 
veel veranderingen gezien. eerst een nieuwe naam 
en later toen we een eigen gebouw kregen. in al 
die jaren heb ik ook gemerkt hoe waardevol onze 
vrijwilligers zijn en daar wil ik graag bij blijven horen. 
ook zijn we met veel nieuwe activiteiten gestart 
die enthousiast zijn ontvangen door onze leden. ik 
zal me zeker nog nuttig kunnen maken voor wijnu. 
Jullie zullen mij nog regelmatig in ons gebouw 
tegenkomen. samen met rini blijf ik activiteiten 
organiseren en ik zet me nog in voor vat oe fiets. 
nu maar hopen dat alles weer gaat worden als voor 
de coronacrisis en we ons gebouw weer kunnen 
openen. 
tot ziens, groetjes gré va n erp.
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mevrouw gré van erp neemt 
in april afscheid als bestuurslid. 
het bestuur wil deze plaats graag gelijk 
invullen met een nieuw bestuurslid die al een 
half jaar meedraait met het bestuur. 
deze kandidaat is de heer ton van eijk, nu al 
ledenadministrateur van wijnu. daarvoor hebben 
we uw toestemming nodig. we willen graag een 
uitzondering maken en deze toestemming vragen 
op de eerstkomende Alv. wijst u de benoeming 
dan alsnog af dan zullen we de benoeming 
terugdraaien. we gaan daar niet vanuit omdat 
een voordracht van het bestuur altijd met grote 
instemming is ontvangen. een benoeming in april is 
nodig zodat op de Algemene bestuursvergadering 
van dinsdag 6 april de taken binnen het bestuur 
verdeeld kunnen worden.

het bestuur

In het vorige Bulletin hebben we een 
vooraankondiging gedaan voor de ALV op 
zaterdag 17 april.  We hebben de persconferentie 
van 8 maart afgewacht voordat we een defi nitief 
besluit wilden nemen. 

omdat er geen versoepelingen werden 
aangekondigd en de maatregelen weer werden 
verlengd heeft en het bestuur besloten de 
voorjaarsvergadering door te schuiven naar 
de maand juli. we maken er dan maar een 
zomervergadering van. volgens beloften van de 
overheid zullen we dan allen beschermd zijn met 
minimaal één vaccinatie. tenminste voor hen die 
daarvan gebruik gemaakt hebben.

de bestuursverkiezing vindt plaats in de 
voorjaarsvergadering, zo hebben we ooit 
vastgesteld. dat kan nu even niet. 

zoals in het bulletin van februari vermeld, zijn 
de fraudeurs drukdoende om fraude te plegen. 
 zij maken gebruik van de omstandigheden 
waarin we zitten in verband met het 
covid-virus. 
inmiddels hebben deze fi guren ontzettend 
veel manieren bedacht om fraude te plegen. 
waakzaam zijn is zeker op zijn plaats. bij de 
geringste twijfel de mail niet openen maar 
verwijderen. 
Aan de telefoon: beëindig direct het gesprek. 

een zeer bruikbaar hulpmiddel is te zien op 
www.fraudehelpdesk.nl. 
het is zeker de moeite waard om deze site te 
bezoeken en informatie in te winnen.

Fraude
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Secretariaat  
Kwarteldonk 11, 5467 cw veghel  
w.p.rovers@home.nl

Voorzitter
leo van Asperen  319292 

Secretaris
willie rovers   310081
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Bestuursleden
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werner van bussel       06-53817550
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zoals gewoonlijk in de meimaand willen we ook in 2021 weer 
op bedevaart naar handel, samen met de Kbo afdelingen van 
erp, eerde, zijtaart en mariaheide. dit jaar organiseert wijnu 
veghel de dienst in de onze lieve vrouwe Kerk in handel; 
aanvang van de dienst is 13.30 uur. 
natuurlijk moeten we ook bij deze activiteit er rekening mee 
houden, dat nog niet duidelijk is wat de maatregelen ten 
aanzien van het covid-virus zijn. mochten er tegen die tijd nog 
ernstige beperkingen zijn t.a.v. bijeenkomsten met een groot 
aantal mensen, dan zullen we helaas ook dit jaar 
deze activiteit niet door 
kunnen laten gaan. 
we zullen u daar 
tijdig van op de hoogte 
stellen, mogelijk via het 
volgende bulletin of via 
e-mail en onze website. 

Als alles door kan gaan staat 
er na de kerkdienst voor de 
wijnu deelnemers een kop 
koffi  e klaar bij hotel handelia, 
direct naast de kerk. 
ingang is via de zij-ingang 
van het hotel. 
u bent van harte welkom.

Als je 75 jaar wordt en het rijbewijs moet verlengd worden, 
roept dit bij veel mensen vragen op, van wat moet ik doen. 
hierbij een uitleg hoe de procedure verloopt. 
1. 4 maanden voor de verloopdatum, middels digid met sms-
controle een gezondheidsverklaring aanvragen. u dient te 
betalen via internetbankieren. of u gaat naar het gemeentehuis, 
haalt de gezondheidsverklaring op en betaalt aldaar. 
2. u krijgt binnen enkele weken een keuringsrapport. cbr 
beoordeelt deze gezondheidsverklaring en afhankelijk van uw 
gezondheidsverklaring wordt u verzocht een afspraak. bij een 
keuringsarts en eventueel specialist te maken. u moet altijd 
naar een keuringsarts. 
3. in dit keuringsrapport staat welke artsen u dient te bezoeken. 
maak eerst een afspraak met de specialist, zoals bijvoorbeeld 
een  neuroloog, oogarts, etc. 
4. na ontvangst van de uitslag van de specialist maakt u een 
afspraak met de keuringsarts. 
5. stuur het rapport terug naar het cbr voor beoordeling. 
6. vervolgens krijgt u bericht of uw rijbewijs wordt verlengd en 
zo ja, wanneer u het kunt afhalen. heeft u vragen, dan kunt u 
altijd een beroep doen op een van de ouderenadviseurs.

Rijbewijs verlengen

Bedevaart Handel 
maandag 3 mei 2021

ernstige beperkingen zijn t.a.v. bijeenkomsten met een groot 
aantal mensen, dan zullen we helaas ook dit jaar 
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Gedicht van Dinah van Hees

‘’De Muzikant’’

Daar is hij weer

de Muzikant.

Zet de omgeving 

naar zijn hand.

Zingt voor een ieder

een vrolijk lied

mensen luisteren

en blijven staan

zoals u heden ook nu weer ziet.

Hij zingt van Liefde, van Vreugde, 

van Goedheid, en Vrede op Aarde.

Zo doet hij zijn mooie werk

ook dát is van een grote waarde.

Want Muziek, Mens, Dier, en Natuur,

zijn onze beste beschermers,

én onze beste buur!

Van harte
Gefeliciteerd

OverledenOverleden

 85 jaar

01-04 dhr. d.r. fraanje

02-04 dhr. h.J.A. hendriks

02-04 mevr. J.m. petit-van duuren

05-04 mevr. h. van oorschot-pennings

15-04 mevr. m.J.t. biegstraaten-de vreede

17-04 mevr. A.e. van der pluijm

21-04 dhr. J.A.p. van rooij

 90 jaar

09-04 dhr. t.f.J. Kempers

13-04 mevr. e.w.c. nouwens-de wit

16-04 mevr. J.e. van dortmont-verheijden

17-04 mevr. A.A. wassenburg-roijendijk

28-04 mevr. J.l. vernoy-raaijmakers

29-04 dhr. h.g. de laat

21-01 mevr. s.c. van mil-bruin 85 jaar

04-02 dhr. w.g. van creij 84 jaar

06-02 mevr. A.m.t. pennings 80 jaar

10-02 dhr. J.n. off ermans 84 jaar

11-02 mevr. A. van Kessel-van herpen 94 jaar

01-03 mevr. m.A.p.A. v. der sanden- v. bakel 73 jaar

02-03 dhr. w.J. rovers 87 jaar

17-02  dhr. A. J. verbakel    90 jaar
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AmbAssAdeur
beleid
bevel
bewindhebber
cAmpAgne
commAndo
consul
deconcentrAtie
delegAtie
den hAAg
desA
dictAtor
dorp
gemeentebestuur
gezAg
heemrAAd
lAsthebber
legitimAtie
mAchtenscheiding
mogendheid
overheidspersoon
pArlementAir
pArlementArier
penningmeester
regeerzucht
regeren
regime
regio
sAmenleving
senAAt
stAAtsgreep
stAAtshoofd
stAAtssecretAris
tirAn
triAs politicA
vereniging
voorzitter
zelfbestuur

frans van baars

m. van uden

betsie verhoeven

    Oplossing vorige woordzoeker:  Voorbereiding

    Oplossing vorige Sudoku:  426 - 759 - 138

Prijswinnaars

oplossingen voor de woordzoeker en de sudoku 
kunt u vóór 10 april 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:

LET OP!!  NIEUW MAIL ADRES

en vergeet niet uw naam 

en adres te vermelden.


