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Eerder hebben we u laten weten dat de 
Voorjaarsvergadering is verplaatst naar zaterdag 
17 juli. Dat is nog steeds de planning. Maar het 
blijven onzekere tijden om iets defi nitief vast te 
leggen. Alles hangt samen met de versoepelingen 
die er wel of niet op korte termijn komen. Daarbij 
komt het probleem dat er in de maand juni 
geen Bulletin en ONS uitkomt. Na eind mei is de 
eerstvolgende bezorging van Bulletin en ONS 
gepland op 28 juli, dus te laat om u op de hoogte 
te brengen of de Voorjaarsvergadering doorgaat. 
Daarom deze publicatie in dit Bulletin.
Ieder lid waarvan wij een (nog) bestaand e-mailadres 

Het vaccinatieprogramma loopt 
inmiddels op volle kracht. En veel 
leden van Wijnu zullen nu al of 
binnenkort volledig gevaccineerd 
zijn. Daarom starten we het 
reisprogramma weer langzaam 
op. Van 13 t/m 17 september 2021 
hebben we de in 2020 uitgestelde 
reis naar het Teutoburgerwoud 
gepland. Vanzelfsprekend gaat 
deze reis alleen door als de 
maatregelen rondom COVID-19 
dat toelaten en we de reis 
veilig kunnen organiseren. Het 
programma is onveranderd ten 
opzichte van de in 2020 geplande 
reis. 
u kunt nu al bij Rini v.d. Brand aangeven of u 
belangstelling heeft voor deze reis (telefoonnr. 
0413-365648). In het Bulletin van juli a.s. verwachten 
we meer zekerheid te hebben over het al dan niet 
doorgaan van deze reis. Deelnemers kunnen zich 

Vooraankondiging reis naar Teutoburgerwoud 
Van 13 t/m 17 september 2021

Algemene Ledenvergadering
hebben zullen wij op de hoogte brengen van het 
wel of niet doorgaan van de Ledenvergadering en 
onder welke voorwaarden u daar dan eventueel aan 
kunt deelnemen. Heeft u geen e-mail hou dan de 
Stadskrant in de gaten, mogelijk dat we daar een 
artikel in kunnen/mogen plaatsen.

Het bestuur heeft besloten, bij het niet doorgaan 
van de Voorjaarsvergadering, deze vergadering niet 
nog eens uit te stellen. De Voorjaarsvergadering en 
de Najaarsvergadering zullen dan samengevoegd 
worden. De planning hiervoor is in de maand 
oktober. 

dan defi nitief inschrijven. Degenen, die in mei al bij 
Rini hebben aangegeven belangstelling te hebben, 
zullen persoonlijk door Rini benaderd worden om 
na te gaan of zij hun belangstelling omzetten in 
defi nitieve deelname.
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Regelmatig zien en horen wij via de media, dat ouderen in 
de problemen komen door financiële, sociale, of medische 
problemen. Vaak is men geneigd om dit zoveel mogelijk zelf op 
te lossen, want iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven 
en de regie in eigen handen houden. 
Toch is het belangrijk om bij veranderende omstandigheden 
hulp in te roepen. De ouderenadviseur en cliëntondersteuner 
kunnen u daarbij helpen.  Zij beschikken vaak over meer 
informatie, dan bijvoorbeeld uw kinderen. Zij geven een 
onafhankelijk advies.

Onderwerpen die met u besproken kunnen worden zijn o.a.
Aanvragen WMO (huishoudelijke hulp, aanpassing woning).
Financiën (AOW, pensioen, belastingen en toeslagen).
Testament.
Verhuizing.
Persoonsgebonden budget.
Schenkingen.
Daarnaast kunnen zij u doorverwijzen naar de juiste instantie, 
die u nodig hebt in uw situatie.

Binnen Wijnu beschikken wij over twee vrijwilligers, die opgeleid 
zijn als ouderenadviseur en cliëntondersteuner, Harry Kalis en 
Huberdine van Dinther.
Schroom niet om deze mensen te benaderen, zij staan voor u 
klaar.

Hun telefoonnummers staan elke maand vermeld in het bulletin 
en zijn terug te vinden op de website van Wijnu.
De hulp, die u wordt aangeboden, is gratis.

Ouderenadviseurs 
en onafhankelijke 

cliëntondersteuners: 
Wat kunnen zij voor u betekenen?

Huberdine van DintherHarry Kalis
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Van harte
Gefeliciteerd

OverledenOverleden

 85 jaar

11-6 Dhr. A.A.G. Hendriks

14-6 Mevr. A. Gevers-van de Velden

22-6 Mevr. M.A.C. vd Crommert-vd Biggelaar

26-6 Mevr. L.M. van den Elzen-Peters

29-6 Mevr. H. Franssen-van Iperen

20-7 Mevr. M.T.E. van Belle-den Boer

23-7 Dhr.  H.Th. van Genugten

25-7 Dhr. J.A.M. van Duijnhoven 

 90 jaar

3-6 Mevr. A.J.G. van Kooij

5-6 Mevr. J.H. van de Heuvel

13-7 Mevr.  W.M. van Heist-van Berkel

15-7 Mevr.  H. Verstralen-van Erp

22-7 Dhr.  L.M.H. Elbers

26-7 Mevr.  A.M. Peters-van Gemert

29-7 Dhr.  J.A.G.A. Laarhoven 

15-4 Dhr. J.B. Davits  76 jaar

24-4 Dhr. W.M. Peijnenburg 95 jaar

26-4 Mevr.  A. Boogaarts 72 jaar 

02-05  Mevr.  G. Hol-Sas  76 jaar

KBO Brabant laat ons weten dat zij van DPG 
Media, uitgever van Libelle en Margriet, gratis 
16.000 exemplaren van een Special over het 
Koningshuis krijgt aangeboden om uit te delen 
onder haar leden. Een beperkt deel hiervan mogen 
wij tegemoet zien voor verspreiding onder onze 
leden. Bestuur Wijnu wil deze als volgt verdelen.                                                                                                        
Al onze vrijwilligers krijgen een op naam 
gesteld exemplaar thuisbezorgd en het beperkt 
resterende aantal 
wordt beschikbaar 
gesteld voor overige 
belangstellende leden. 
Zij kunnen deze 
Special afhalen in 
ons Wijnugebouw op 
dinsdagmiddag 1 juni 
a.s. tussen 13.00 en 
14.00 uur zolang de 
voorraad strekt, dus 
Op is Op!

Voorzitter Leo van Asperen heeft de winnende foto 
in het stille Wijnugebouw uitgereikt aan Piet Bakker. 
Alhoewel Piet niet echt een hobby fotograaf is, wist 
hij deze bijzondere mooie foto op een reisje langs 
de Moezel, vast te leggen. En dat gewoon met 
de telefoon. Je moet soms ook een beetje geluk 
hebben met de omstandigheden, zegt Piet. 
Onder het genot van een kopje koffi  e met gebak 
was het toch nog, zo ver als mogelijk was, een fi jn 
gebeuren.

Gratis Special 
Koningshuis

Heel bijzondere 
ingelijste foto uitgereikt



4

DAGELIJKSE DINGEN
DE KOPPELAARSTER
DELFTSE SCHOOL
DE LIEFDESBRIEF
DE MuZIEKLES
ELF KINDEREN
EZEL
FENOMEEN
GEZICHT OP DELFT
GEZINSLEVEN
HANDTEKENING
HARMONIE
HET MELKMEISJE
INGETOGEN
INTIEME SFEER
KORENBLAuW
KuNSTHANDELAAR
LIJST
MARIA THINS
MEESTELIJK
MEISKESKOPJE
MODEL
MuSEA
OLIE
ONDERGEWAARDEERD
OPTISCH
PANEEL
PAREL
PEuT
REALISTISCH
REFLECTIE
REPOuSSOIR
RuIMTE
SCHILDERSGILDE
SINT-LuCASGILDE
STADSGEZICHTEN
STROMING

Elly Donkers
R. van Berlo
Piet Brouwers

    Oplossing vorige woordzoeker:  Kamerbreed tapijt

    Oplossing vorige Sudoku:  362- 147 - 598

Prijswinnaars

Oplossingen voor de woordzoeker en de sudoku 
kunt u vóór 10 juli 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:


