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Senioren en digitale veiligheid
maar door de Covid-perikelen zal dit in april 
waarschijnlijk niet mogelijk zijn. zodra het 
toegestaan is om met meerdere mensen bij elkaar 
te komen, zal dit gecommuniceerd worden. in een 
grotere groep zal dit zeker eff ectief zijn. 

u kunt natuurlijk al gerust eens op beide websites 
kijken, zeer interessant en leerzaam!! dit bericht is al 
via mail verstuurd naar wijnu leden met een bekend 
e-mailadres. hiermede bereiken wij nu ook onze 
leden zonder e-mailadres.

in de maand april hebben diverse organisaties 
middels een campagne van onder andere de kBo 
hier aandacht aan besteed. het is een onderwerp 
dat vaak ter sprake komt en zeker van belang is voor 
onze leeftijdsgenoten. het ministerie van justitie 
en veiligheid organiseert dit, in samenwerking met 
diverse afdelingen van kBo, seniorweb, politie, 
anBo, etc. ook in de ons van april vindt u meer 
informatie. iedereen krijgt wel eens een mail met 
een vreemde vraag, vage belofte, een telefoon of 
sms-bericht van een bank, of een app met een rare 
vraag. om dit zo breed mogelijk te delen hebben de 
drie ambassadeurs van wijnu seniorweb bedacht 
om daar een “themamiddag” voor te organiseren. 
hierbij zal vooral gebruik worden gemaakt van de 
website: ”fraudehelpdesk.nl “ en 
van “maakhetzeniettemakkelijk.nl”. 
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Wijnu activiteiten 
op de achtergrond

fotoclub zooomm en de club plezierig schrijven doen hun 
activiteiten niet in het wijnu gebouw maar digitaal. natuurlijk is 
het beter en gezelliger als je elkaar op de normale manier kunt 
spreken, maar nood breekt wet, is het spreekwoord. 

de leden van fotoclub zooomm sturen elkaar op afgesproken 
tijdstippen foto’s toe, al dat niet volgens een vooraf opgegeven 
thema. zo ben je toch gewoon bezig met je hobby en krijg je 
feedback van peter en de andere leden. 
de club plezierig schrijven, schrijft over van alles en nog wat, 
een mooi verzet. gezamenlijk onder het genot van een drankje 
elkaar inspireren en duiden op de manier waarop je een tekst 
of gedicht voorleest. in ons wijnu gebouw is dat natuurlijk de 
beste manier, maar de coronaperikelen laten dat tot op heden 
niet toe. dus ook hier heeft men er nu voor gekozen om elkaar 
gedichten en teksten digitaal toe te sturen. zodra we gebruik 
mogen maken van ons mooie gebouw kunnen we elkaar weer 
in levende lijve spreken. niet alleen de hobby is belangrijk maar 
het samenzijn en sociale contacten onderhouden is net zo 
waardevol.

tot onze spijt kan de bedevaart naar handel 
ook dit jaar weer niet doorgaan. het 
bestuur heeft besloten dat het niet 
verstandig is om onder de huidige 
omstandigheden een bedevaart te organiseren. 
immers, nog lang niet alle mensen 
van de doelgroep zijn volledig gevaccineerd 
tegen Covid. vóór alles willen we onze 
activiteiten veilig door laten gaan. 
heel jammer dus, maar we laten de 
moed niet zakken en gaan er nu van uit
 dat we volgend jaar op maandag 2 mei 
wel in handel bij elkaar kunnen komen.

Bedevaart Handel 
geannuleerd
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Gedicht van Henny Kemps

Vandaag zat ik even buiten, 

en hoorde ik de vogeltjes fl uiten. 

Voor hen is er waarschijnlijk 

niks aan de hand, 

die vragen zich niet af, waar zijn 

we nu in beland, 

Die fl uiten er lekker hevig op los, 

bij ons in de tuin, en daar in het bos. 

Misschien hebben ze nu wel 

wat meer ruimte dan wij, 

en maakt deze gedachte u even niet blij. 

Maar weet dat er achter elke donkere wolk, 

een zonnetje straalt, 

en of u er nu nog even behoorlijk van baalt. 

Weet dat alles weer goed komt, 

al duurt het misschien nog even. 

Maar hierna mogen we net als die vogeltjes, 

weer gelukkig samen leven. 

Dus hou moed, hou nog even vol, 

fl uit wat in het rond, 

maar het allerbelangrijkste, 

houdt U zelf gezond !

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

Van harte
Gefeliciteerd

OverledenOverleden

 90 jaar

26-5 mevrouw t. van de nieuwenhuizen

29-5 mevrouw a. veghel-voet 

16-03  de heer d. woydill 68 jaar 

17-03 de heer a.l. vos 86 jaar

20-03 mevrouw w.p. vissers 95 jaar

09-04  mevr. vissers-v. d. nieuwenhuizen  85 jaar
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Bloemmotief
Chintz
damast
dekBedovertrek
doek
franje
gordijnhaken
gordijnrail
grofgeweven
handgeknoopt
interieur
kussensloop
lanCaster
leder
linoleumvilt
mozaiekvloer
pers
Quilt
rolBind
ruBBertegel
ruimtelijk effeCt
sChuifgordijn
sChuimplastiC
stoffeerder
strekkende meter
stuCtuur
synthetisCh
tafelkleed
tafelloper
terrazzovloer
traploper
velours
vinyl
vloerBedekking
vloerkleed
vuilafstotend
woningtextiel

gerard sas

francien vd tillart

fr. van uden

    Oplossing vorige woordzoeker:  Verkeer en waterstaat

    Oplossing vorige Sudoku:  259 - 483 - 617

Prijswinnaars

oplossingen voor de woordzoeker en de sudoku 
kunt u vóór 8mei 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.
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100 jaar jong!
gemerkt en geen last van gehad”, en de regels wat 
zijn versoepeld kon ze op haar 100ste verjaardag 
in ieder geval ‘s ochtends haar dochters ontvangen 
om samen een kopje koffie te drinken. in de middag 
was er een feestelijke bijeenkomst met de mede 
bewoners van het aatrium met koffie, taart, een 
borreltje en muziek.
namens de leden en het bestuur van wijnu 
ontving de jarige een mooi boeket bloemen en 
werd namens kBo Brabant een doos chocolade 
aangeboden.

Op 25 maart vierde mevrouw François-van Rooij 
haar 100ste verjaardag. 
geboren in midden Brabant en getrouwd met 
haar man, die uit west Brabant komt, landden 
zij in veghel waar zij een huisartsenpraktijk 
opzetten, aanvankelijk op de markt en later in de 
frisselsteinstraat.
vele van onze leden zullen zich dokter françois 
herinneren. het was hard werken voor een huisarts 
in de vijftiger jaren; zeven dagen in de week in touw 
en dan nog de gebroken nachten waarin heel veel 
veghelse baby’s werden geboren. mevrouw françois 
stond naast haar man en steunde hem waar zij kon.
samen kregen ze vier dochters, die op hun beurt 
weer zorgden voor acht kleinkinderen en vervolgens 
kwamen er ook nog eens negen achterkleinkinderen 
bij.

na de pensionering van haar man verhuisden 
ze naar de lavendellaar en vervolgens naar het 
stadhuisplein. sinds 2 ½ jaar woont mevrouw 
françois nu in het aatrium aan de trompstraat.
kennelijk komt ze uit een sterk geslacht want ze 
heeft ook nog twee zusjes die ver in de negentig 
zijn. de gezondheid is goed op wat kleine 
mankementjes na en ze zou het liefst nog veel 
dingen willen doen en erop uit gaan als dat kon.

helaas wordt ze, zoals zovelen van ons, daarin 
beperkt door de maatregelen die gelden in verband 
met het Corona virus. in huis is ze meestal in de 
gemeenschappelijke ruimte te vinden waar ze een 
kopje koffie drinkt en een praatje maakt met haar 
medebewoners. in de tijd dat ze nu in het aatrium 
woont heeft ze daar ook nog een fijne vriendin 
gevonden wat het leven toch wat gezelliger maakt.
haar 99ste verjaardag heeft ze vorig jaar achter 
het raam van haar kamer moeten vieren, terwijl de 
familie buiten met ballonnen stond te zingen.
nu ze is gevaccineerd: “ik heb er helemaal niks van 

Ruim 130 inzendingen Wijnu puzzel 
Voor zover wij weten is dit het hoogste aantal puzzel inzendingen ooit.
Heel fijn dat het bulletin goed ontvangen wordt en ook de puzzel door heel veel mensen ingezonden 
wordt. 
Echter zien wij ook dat steeds een behoorlijk aantal mensen hun adres vergeten door te geven bij de 
inzending. We vermelden uitdrukkelijk om het adres door te geven, zodat wanneer dat weer mogelijk 
is uw prijs thuis bezorgd kan worden.
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Piet Bakker Winnaar vakantiefotowedstrijd 2020
het is tot nu toe niet gelukt om de winnaar van 
de vakantiefotowedstrijd te huldigen. het is ook 
niet waarschijnlijk dat dit binnenkort, gezien de 
coronaperikelen, wel kan. we hebben als bestuur 
besloten om niet langer te wachten. vorig jaar zijn 
er diverse mooie foto’s ingestuurd. ook deze keer 
heeft de jury na lang wikken en wegen besloten, 
om de foto van piet Bakker uit te roepen als beste 

vakantiefoto van 2020. de jury, bestaande uit leden 
van fotoclub zooomm, wordt hartelijk bedankt voor 
hun vrijwillige bijdrage. Bijgaand hebben we nu 
wel de mogelijkheid om in het bulletin een aantal 
foto’s te plaatsen van de mensen die ook een foto 
hebben ingestuurd. de heer piet Bakker zal, zoals we 
dat in 2019 ook gedaan hebben, zijn foto ingelijst, 
binnenkort thuis in ontvangst mogen nemen.
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Tussen Aa en Dommel 

Wandelend in een stil gebied

ongemaskerd en geniet van frisse lucht

zoek een bankje om even uit te blazen

bewonder de kalme vleugelslag

van de zilverreiger op zijn vlucht

dan daalt hij, verdwijnt tussen het wuivend riet

ik ruik het water van de meanderende plas

die misschien van de Aa of Dommel was

lopen ergens over in elkaars gebied

geniet optimaal van dit moment

geen afval en geen rommel, het maakt blij

terwijl ik terug ga naar mijn appartement

tussen rivieren Aa en Dommel 

temidden van de Meijerij

Gedichten van Anneke Bakker

Oproep aan senioren: 
meld u aan voor ons panel

de seniorenraad meierijstad, opgericht 24 januari 
2017, heeft tot doel de belangen te behartigen van 
alle senioren in meierijstad. dit zijn maar liefst 30.000 
personen (van 55 jaar en ouder), ofwel ruim 36% van 
de totale bevolking van meierijstad. uit een door 
de provincie noord-Brabant in 2020 opgestelde 
bevolkings-en woningbehoefteprognose blijkt 
dat het percentage senioren tot 2030 zelfs door 
gaat stijgen naar 39%. om een goed beeld te 
krijgen van wat er onder de senioren leeft, heeft de 
seniorenraad de beschikking over een “opiniepanel”. 
dit panel bestaat uit een databestand van senioren 
die zich hebben opgegeven als geïnteresseerden 
in de werkzaamheden van de seniorenraad en hun 
e-mailadres hebben doorgegeven. op deze manier 
kunnen wij de senioren bevragen over onderwerpen 
welke aandacht behoeven. het gaat hierbij over 

Gedachten verdicht

Tussen bladeren

waar stilte nog zwijgt

en de rustende merel

ergens verscholen zat

ontluiken nieuwe knoppen

het warme groen

kleurt reeds het blad

en in de vroege ochtend

glanst dauw als kristal

door de rijzende zon

met daarin het beeld

dat ik nimmer vergeten zal

thema’s op het gebied van wonen, veiligheid, 
welzijn, dienstverlening en zorg. de seniorenraad 
kan, op basis van samenwerkingsovereenkomsten, 
gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan 
instellingen en instanties waarmee de seniorenraad 
een convenant heeft gesloten zoals: de gemeente 
meierijstad; de in meierijstad werkzame 
woningbouwcorporaties; de zorginstellingen, de 
welzijnsinstellingen; Benu-apotheken en diverse 
andere instellingen. helaas beschikken wij nog 
over te weinig mailadressen om een representatief 
gedeelte senioren te kunnen bevragen. 
vandaar deze oproep aan alle senioren: geef 
uw e-mailadres door op de website van de 
seniorenraad: https://seniorenraadmeierijstad.
nl/aanmelden-activiteiten/. uiteraard worden de 
privacyregels in acht genomen.



8

Horizontaal: 
1 roofdier 5 sterke drank 10 vuurwapen 12 platzak 
14 grote bijl 15 aantekening 19 vlaktemaat 
20 pers. vnw. 21 afvaardiging 23 verenigde naties 
24 europese hoofdstad 26 waterdoorlatend 
27 zuigdop 29 span 31 zemelaar 32 vlug 
34 grappenmaker 36 snelle loop 37 vrucht 39 
koordans 40 raamwerk 41 engels bier 42 voertuig 
43 hoofddeksel 44 nachthemd 46 pl. in gelderland 
48 worp 51 zonderling 53 hoofddeksel 55 opstootje 
57 vaart 59 voorzetsel 60 proefwerk 63 bolgewas 
64 roem 66 geneesmiddel 67 waterplant 68 
herkauwer 70 overblijfsel 71 sleep 72 kaartje.

Extra puzzel 

Verticaal: 
1 speelkaart 2 indien 3 gouden tientje (afk.) 
4 koraaleiland 6 eens 7 notabene (afk.) 8 op de wijze 
van 9 gebogen lijn 10 kampeerwagen 11 intiem 
13 balsport 15 telwoord 16 seconde 17 deel v.e. 
boom 18 vorderen 21 aanwijzend vnw. 22 pl. in 
gelderland 25 eetbare stengelplant 28 logo 
30 livreiknecht 31 zangstem 33 papegaai 
35 bedorven 36 bevroren dauw 38 plechtige gelofte 
42 kerkbewaarder 43 kaartspel 45 staat 
47 zelfzuchtig mens 49 ijzerhoudende grond 
50 rijgsnoer 52 soort hert 54 retour 55 vertrager 
56 deksel 58 pukkel 61 niveau 62 indianentent 
65 een zekere 67 watering 69 deo volente (afk.) 
70 rooms-katholiek (afk.).

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het 
corresponderende nummer.

Vat oe fi ets gaat dit jaar niet door
besloten dat er niet gefi etst kan worden voor goede 
doelen. we gaan er van uit dat we volgend jaar als 
alles weer normaal is, dit evenement weer gewoon 
kan doorgaan.

hemelvaartsdag is de vaste dag van het jaarlijkse 
evenement vat oe fi ets. ook voor dit jaar was dit 
belangrijke evenement gepland op 13 mei. helaas 
heeft het bestuur vanwege de coronaperikelen 

Act iv i te i t  Wijnu  Veghelat oe f  ietsV


