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5 Daagse reis naar het Teutoburgerwoud 
13 t/m 17 september 2021. Nog slechts enkele 
plaatsen beschikbaar. 

Programma: De deelnemers krijgen een 
stadswandeling door de binnenstad van Paderborn 
onder leiding van een gids en aangepast voor 
senioren. We bezoeken de indrukwekkende 
Externsteine waar in de 12e eeuw een grot in de 
westelijke rots als kerk is ingewijd, het imposante 
Hermannsdenkmal, het stadje Bad Salsufl en, bekend 
om zijn zoute bronwater vol mineralen, zijn vele 
groen, zijn smalle zijstraten en de vele historische 
gebouwen. Ook gaan we naar Minden. Tijdens een 
mooie tocht over het water zien we de schutsluis uit 
1914. Hier trotseren watervoertuigen een hoogte 
van 13 meter. We bezoeken het van de Rattenvanger 
bekende Hameln met een mooie stadswandeling 
onder leiding van een gids. De oude binnenstad van 
Hameln wordt een juweel van de Weserrenaissance 
genoemd. We zien het Rattenvangerhuis uit 1602 en 
hebben vrij om te lunchen en het stadje even zelf te 
verkennen. Daarna bezoeken we een authentieke 
glasblazer in Hameln. Op de slotdag gaan we naar 
het plaatsje Soest in Duitsland. In een gezellig en 
bijzonder restaurant gaan we aan tafel voor een 
heerlijke streekschotel met diverse lokale vlees- en 
kaassoorten. Na geproefd te hebben van al deze 
lekkernijen bent u nog even vrij in Soest, niet te 
verwarren met ons Soest. Het stadje heeft heel wat 
te bieden op het gebied van monumenten, kunst 
en cultuur, mooie stadsgezichten, de bijzondere 
stadstuinen en de stadsmuur die nog voor driekwart 
overeind staat. We verblijven in het Waldhotel 
Bärenstein dat ligt in de plaats Horn-Bad Meinberg. 
Het hotel biedt gratis een wellnesscentrum met een 
zwembad, Wifi  en zeer ruime kamers met een kluisje 
en een minibar. Sommige kamers hebben een 

balkon of een terras en zijn per lift bereikbaar. 
u kunt gratis gebruik maken van de fi tnessruimte 
en spa met een stoombad en sauna. Ook kunt u ter 
plaatse spa- en schoonheidsbehandelingen boeken. 
Het restaurant heeft een serre en serveert regionale, 
verse maaltijden en ’s ochtends een zeer uitgebreid 
en vers ontbijt. Er is ook een biertuin en een terras. 
De reissom bedraagt € 429,00 per persoon op basis 
van een 2 persoonskamer (1 persoonskamertoerslag 
€ 70,00 per persoon per verblijf ). u dient voor 
deze meerdaagse tocht zelf een annulerings- en 
reisverzekering af te sluiten. Tijdens de reis moet 
u een geldig paspoort of identiteitsbewijs en 
een vaccinatiebewijs bij u hebben! Ook kunnen 
de Duitse en Nederlandse overheid aanvullende 
COVID-19 richtlijnen hanteren, waar u zich 
vanzelfsprekend ook aan dient te houden. uiterste 
inschrijfdatum is vrijdag 6 augustus. u kunt zich 
telefonisch aanmelden voor deze reis bij Rini van 
den Brand (tel.nr. 0413-365648). Mocht u nog 
vragen hebben, neem dan contact op met Rini. 
De nog beschikbare plaatsen worden in volgorde 
van aanmelding toegekend. Als alle beschikbare 
plaatsen zijn volgeboekt, komt u op en reservelijst.
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Bulletin De landelijke 
Coronaregels en Wijnu

Net als onze leden waren ook wij blij dat de coronaregels steeds 
verder werden versoepeld.
Daarom konden wij in overleg met de begeleiders weer vele van 
onze activiteiten hervatten en hebben wij aangegeven dat er dit 
najaar nog meer zullen volgen. Maar dat kan alleen maar met 
inachtneming van de nog geldende of opnieuw aangescherpte 
voorwaarden.
Handen wassen of desinfecteren bij binnenkomst, anderhalve 
meter afstand houden en bij ziekte thuis blijven!

Hoewel wij graag zouden zien dat iedereen zich laat vaccineren 
zijn er toch mensen die een andere mening toegedaan zijn 
en zich niet laten vaccineren. Hoewel er van overheidswege 
geen vaccinatieplicht is roepen wij deze groep mensen op om 
dit kenbaar te maken aan de activiteitenbegeleiders zodat 
de voorschriften strak gehandhaafd kunnen worden. Liever 
hebben wij dat u in dat geval niet naar ons Wijnugebouw komt 
en ook niet deelneemt aan onze activiteiten. Wij willen niet onze 
wel gevaccineerde leden hierdoor in gevaar brengen, omdat 
in onze ruimtes en gangen de anderhalve meter niet altijd 
gegarandeerd kan worden. Wij gaan er als bestuur vanuit dat 
iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en roepen 
niet-gevaccineerde leden op om ons gebouw niet te bezoeken 
of aan activiteiten deel te nemen. Hoewel wij niet als Boa of 
Agent kunnen optreden zullen wij in voorkomende gevallen 
toch handhaven.
Graag gaan wij ervan uit dat u ons standpunt wilt billijken en 
voelen ons daarbij gesteund door uw medewerking om weer op 
een gezellige en gezonde wijze met elkaar te kunnen genieten 
van onze bijeenkomsten. 
Alleen samen krijgen we Corona er onder!

Bestuur Wijnu 
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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

 85 jaar

1-8 dhr.  A.G. van den Bosch

6-8 mevr. M.W. Opheij-Dekkers

7-8 mevr. A.H.J. Seckel-de Bosc

12-8 dhr. A.M. van Breugel

12-8 mevr. E.H. Dragt-Riphagen

17-8 mevr. H.A. Simons

20-8 mevr. H.J. van den Hout

29-8 mevr. M.L. Snelders-Joosten 

 90 jaar

5-8 mevr. J.C. Krol-Pistoris

18-8 mevr. T.E. Jonkergouw-van Leeuwen 

9-4 dhr. H.F.A. Claassen 87 jaar

2-5 mevr. G.M. Hol-Sas 76 jaar

7-5 dhr. F.J.M. van Haperen 94 jaar

9-5 dhr.  J.T. Sebrechts 84 jaar

21-5 mevr. G.J. van de Tillaart-van der Steen 84 jaar

22-5 dhr. L.J.M. van den Broek 82 jaar

8-6 dhr. J.H.M. van Asperen  88 jaar

 95 jaar

9-8 mevr J.W. Verbruggen-van Boxmeer

Gedicht van Gré van Erp

Stilstaan

Soms moet het even

Pas op de plaats

Om je te beraden

Op de toekomst

Welke keuzes je gaat maken

Laat me maar even

Het komt wel goed

 

Ergens gaat een deur open

Ik stap naar buiten

En zet een eerste stap

Naar een nieuw begin.

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

Stuur het dan naar de redactie.



Biljarten
Hallo biljarters van J.G.O.G. Na ongeveer een klein 
anderhalf jaar kunnen we weer biljarten in het 
Wijnugebouw. We hoeven niet in te schrijven, 
maar moeten wel onze naam en tijd van aankomst 
invullen. Dat moet om bij een eventuele positieve 
melding van Corona, degenen te kunnen 
achterhalen die op een bepaalde tijd aanwezig 
waren bij Wijnu. We handhaven de dan geldende 
regels. We zullen natuurlijk nog wel voorzichtig 
moeten blijven. Het was voor veel leden een zware 
tijd. We hebben enige leden verloren, al dan niet 
door het Coronavirus. Sommige leden hebben 
afscheid moeten nemen van hun partner. 
We kunnen alleen maar zeggen dat we met deze 
leden en hun familie meeleven. Hopelijk gaan 
we weer de goede kant op, zoals het was vóór 

de Coronacrisis. Het is de bedoeling dat wij in 
september weer met de verschillende competities 
kunnen gaan beginnen. Ieder die zich hiervoor 
nog niet heeft aangemeld kan dat doen bij onze 
secretaris Wim Rutten, per mail jgog@ziggo.nl of 
telefonisch nr. 061506002. 
Liefhebbers van de biljartsport die geen lid zijn van 
J.G.O.G. mogen altijd vrij biljarten. uiteraard alleen 
als er geen wedstrijden gespeeld worden. Door het 
Coronavirus is het niet mogelijk geweest om een 
jubilaris op gepaste wijze te feliciteren. 
Dat gaat gebeuren op de eerstvolgende 
ledenvergadering. 
We hopen iedereen weer gezond 
en wel bij de club te ontmoeten. 
Groeten, het Bestuur van J.G.O.G.
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Dat gaat gebeuren op de eerstvolgende 

Biljartclub
Activiteit van Wijnu Veghel

Jong Geleerd Oud Gedaan

te kunnen leven. Mensen met dementie kunnen ons 
op hun beurt veel leren over de zin van het leven, 
het ouder worden en de dood. Lessen over de kracht 
van kwetsbaarheid. John neemt u deze middag mee 
op reis door de ervaringswereld van mensen met 
dementie.

Deze themamiddag wordt gehouden op 
16 augustus in het Wijnugebouw. Aanvang 14.00 uur 
tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

Psycholoog John Ekkerink was ruim 35 jaar 
werkzaam in de zorg voor mensen met dementie.
Hun verhalen inspireerde hem tot het schrijven van 
een boek over de belevingswereld van mensen met 
dementie. De meeste mensen met dementie blijven 
mensen met gevoel. Zij zijn kwetsbaar en afhankelijk 
van anderen om zich een hele mens te kunnen 
voelen.
Als wij begrijpen wat zij van ons nodig hebben, 
kunnen wij hen ondersteunen om goed en waardig 

Menswaardig leven met dementie
Op maandagmiddag 16 augustus
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AuTOVERHuuR
AVONTuuR
BAGAGEKLuIS
BANEN
BELASTINGVRIJ
BEVEILIGING
BEWAKINGSDIENST
GELuIDSBELASTING
GELuIDSISOLATIE
GELuIDSOVERLAST
GROOT
INSTAPKAART
INVOERRECHTEN
JuMBO
KIOSK
LANDINGSBAAN
LAWAAI
MILIEuWETGEVING
NACHTVLuCHT
NEDERLAND
OVERSTAPPEN
PIER
PLATTEGROND
POLDERBAAN
POLITIE
REGELGEVING
SLuRF
TAxI
TIJDSVERSCHIL
VERTREKTIJD
VIPKAMER
VLIEGTuIGEN
VLIEGVERKEER
VLuCHTTIJDEN
VRACHTLOODS
WACHTEN
WERKGELEGENHEID

S. Verberk
M. Nouwens
J. Lodewijks

    Oplossing vorige woordzoeker:  Catharina Bolnes

    Oplossing vorige Sudoku:  618 - 974 - 523

Prijswinnaars

Oplossingen voor de woordzoeker en de sudoku 
kunt u vóór 7 augustus 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:
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02 ma Wandelen 5 km Wijnugebouw 10.00 Rini van den Brand 365648 

  Wandelen 15 en 10 kilometer Wijnugebouw 08.30 en 09.00 Tiny Strijbos 366843

  Sjoelen Wilg/Plataan 19.00 Toon van Houtum 362712

03 di Creatief De Plataan 09.30 Gerry van de Donk     06-53625990

  Koor Cantabilé De Plataan 13.30-15.30 Adri Wolters 366321

  Koersbal De Wilg 14.00 Jo van de Wetering 362655 

04 wo Countrydansen De Plataan 09.10 en 10.30 Els Robbescheuten     06-43746211

  Jeu de Boules De Plataan 13.00 Rob Dix                         06-28974037 

  Kienen De Wilg 14.00 Toon Ketelaars 367129

05 do Jeu de Boules De Wilg 13.00 Gert Holthuizen 302139

  Fietsgroep 1 Parallelweg 13.00 Bart Verbakel 341008 

  Fietsgroep 2 Parallelweg 13.30 Rob Dix                         06-28974037

06 vr Jeu de Boules De Plataan 13.00 Harrie Verkuijlen         06-17003533

07 za Dansen Wijnugebouw 19.00 Jan van der Heijden 341820

09 ma Wandelen 5 km Wijnugebouw 10.00 Rini van den Brand 365648 

  Wandelen 15 en 10 kilometer Laco binnenbad 08.30 en 09.00 Tiny Strijbos 366843

  Fotogroep Zooomm De Plataan 13.30 Peter Rovers 287708

  Schrijfgroep De Kastanje 14.00 A. Koekkoek 341311

  Sjoelen Wilg/Plataan 19.00 Toon van Houtum 362712

10 di Creatief De Plataan 09.30 Gerry van de Donk     06-53625990

  Koor Cantabilé De Plataan 13.30-15.30 Adri Wolters 366321

  Koersbal De Wilg 14.00 Jo van de Wetering 362655 

11 wo Countrydansen De Plataan 09.10 en 10.30 Els Robbescheuten     06-43746211

  Jeu de Boules De Plataan 13.00 Rob Dix                         06-28974037

12 do Jeu de Boules De Wilg 13.00 Gert Holthuizen 302139

  Fietsgroep 1 Parallelweg 13.00 Bart Verbakel 341008 

  Fietsgroep 2 Parallelweg 13.30 Rob Dix                         06-28974037

13 vr Jeu de Boules De Plataan 13.00 Harrie Verkuijlen         06-17003533

16 ma Wandelen 5 km Wijnugebouw 10.00 Rini van den Brand 365648 

  Wandelen 15 en 10 kilometer Van Schie 08.30 en 09.00 Tiny Strijbos 366843

  Themamiddag (Zie Bulletin) Wijnu gebouw 14.00-16.00 Rini van den Brand 365648

  Sjoelen Wilg/Plataan 19.00 Toon van Houtum 362712

17 di Wandelen 20 kilometer Wijnugebouw 08.00 Louis van Veghel 366077

  Creatief De Plataan 09.30 Gerry van de Donk     06-53625990 

  Koor Cantabilé De Plataan 13.30-15.30 Adri Wolters 366321   

  Koersbal De Wilg 14.00 Jo van de Wetering 362655

18  wo Countrydansen De Plataan 09.10 en 10.30 Els Robbescheuten     06-43746211

  Jeu de Boules De Plataan 13.00 Rob Dix                         06-28974037

  Kienen De Wilg 14.00 Toon Ketelaars 367129

19 do Jeu de Boules De Wilg 13.00 Gert Holthuizen 302139

  Fietsgroep 1 Parallelweg 13.00 Bart Verbakel 341008 

  Fietsgroep 2 Parallelweg 13.30 Rob Dix                         06-28974037

20 vr Jeu de Boules De Plataan 13.00 Harrie Verkuijlen        06-17003533

Activiteiten augustus Locatie  Tijd Contactpersoon Telefoon
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21 za Dansen Wijnugebouw 19.00 Jan van der Heijden 341820

23 ma  Wandelen 5 km Wijnugebouw 10.00 Rini van den Brand 365648 

  Wandelen 15 en 10 kilometer Intratuin 08.30 en 09.00 Tiny Strijbos 366843

  Sjoelen Wilg/Plataan 19.00 Toon van Houtum 362712

24 di  Creatief De Plataan 09.30 Gerry van de Donk     06-53625990

  Koor Cantabilé De Plataan 13.30-15.30 Adri Wolters 366321

  Koersbal De Wilg 14.00 Jo van de Wetering 362655

25 wo Countrydansen De Plataan 09.10 en 10.30 Els Robbescheuten     06-43746211

  Jeu de Boules De Plataan 13.00 Rob Dix                         06-28974037

26 do Jeu de Boules De Wilg 13.00 Gert Holthuizen 302139

  Fietsgroep 1 Parallelweg 13.00 Bart Verbakel 341008 

  Fietsgroep 2 Parallelweg 13.30 Rob Dix                         06-28974037

27 vr Jeu de Boules De Plataan 13.00 Harrie Verkuijlen         06-17003533

30 ma Wandelen 5 km Wijnugebouw 10.00 Rini van den Brand 365648 

  Wandelen 15 en 10 kilometer Siemei 08.30 en 09.00 Tiny Strijbos 366843

  Sjoelen Wilg/Plataan 19.00 Toon van Houtum 362712

31 di Creatief De Plataan 09.30 Gerry van de Donk     06-53625990

  Koor Cantabilé De Plataan 13.30-15.30 Adri Wolters 366321

  Koersbal De Wilg 14.00 Jo van de Wetering 36265

Toneelgroep
“NOOIT TE OuD”, de toneelgroep van Wijnu, is 
dringend op zoek naar mannelijke spelers. Is dit iets 
voor u? Meldt u dan aan bij Rini v.d. Brand, tel. nr. 
0413365648 of mail naar jori.ba@ziggo.nl. 
De repetities zijn altijd op donderdagmiddag vanaf 
13.30 uur. Dit jaar beginnen we met de 1ste repetitie 
op 2 september.

Kaarten
Rikken. We gaan weer beginnen! Met ingang 
van 8 september kunnen we weer kaarten, met 
inachtneming van de dan geldende regels. Als de 
anderhalve meter afstand nog van kracht is zal dat 
jammer genoeg niet mogelijk zijn. 
We kijken er naar uit om de leden van onze gezellige 
kaartgroep weer te zien We hebben jullie gemist! 
Nieuwe leden zijn natuurlijk ook welkom. We 
kaarten de 2e en 4e woensdag van de maand. 
Jopie en Gré.

Pauzeplaats wandelen 
Bij de 10 en 15 kilometer gaan de wandelleiders 
gebruik maken van de bekende adressen in de regio. 
Dus niet meer steeds bij het Wijnugebouw. Voor de 
5 kilometer blijft de start en pauze voor de maand 
juli nog wel het Wijnugebouw.

Koersballen
Dinsdag 6 juli werd de mat weer uitgerold en kunt u 
aan de slag. Aanvang is 14.00 uur en nieuwe leden 
zijn van harte welkom. Loop op dinsdagmiddag 
gewoon eens binnen. 

Countrydansen 

Eerder hebben we moeten melden dat mevrouw  
Inie de Prest door gezondheidsproblemen af moest 
zien van het lesgeven. Het bestuur is de laatste 
tijd drukdoende geweest om een nieuwe leraar te 
vinden. En dat is gelukt. 
Het is mevrouw Els Robbescheuten. Zij gaat het 
stokje overnemen en start met de lessen op 
woensdag 7 juli, de eerste groep om 09.15 uur en de 
tweede om 10.30 uur. 

Pauzeplaats wandelen Pauzeplaats wandelen Pauzeplaats wandelen Countrydansen Pauzeplaats wandelen Countrydansen Pauzeplaats wandelen 
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Digitale inloop 
Sinds enkele jaren was er op de 1e donderdag van 
elke maand de activiteit “digitale inloop” gepland. 
Alle Wijnuleden en Seniorweb leden hebben dan de 
mogelijkheid om met digitale vragen het “digitale” 
Wijnuteam te benaderen. Dit steeds in zaal 
De Kastanje van 10.00 uur tot 11.30 uur. 

Met ingang van augustus is dit gewijzigd in elke 
donderdagochtend. Mocht u dus een vraag of 
probleem hebben, of het lukt niet om een app 
te downloaden, dan bent u van harte welkom. 
Aanmelden is niet nodig, u kunt eventueel 
een mail sturen met uw vraag naar 

Verticaal: 
1 onherbergzaam 2 glorie 
3 lectori salutem 4 wortelknol 
6 vloeibare mest 7 buislamp
8 familielid 9 uitstekend 
10 zending 11 herfstbloem 
13 ontwerp 15 strijkinstrument 
16 schrijfbenodigdheid 
17 nachtvogel 18 boomvrucht 
21 hertje 22 in hoge mate 25 beraad 
28 bijdrage 30 zeker 31 vóór alles 
33 gebouw in Amsterdam 
35 grappenmaker 36 sprookjesfiguur 
38 ijzerhoudende grond 
42 sterkte 43 bovenste halswervel 
45 schoonheid 47 catastrofaal 
49 opschudding 50 spelleiding 
52 soort fee 54 windrichting
 55 Ned. voetbalclub 56 tijdperk
 58 tandglazuur 61 bloem met 
doornen 62 karakter 65 kilte 
67 halsbont 69 Chinese munt 
70 onder andere.

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

Horizontaal: 
1 spoedig 5 schootcomputer 10 dikke pap 12 Engelse edelman 14 Europeaan 15 ampul 19 Chinees gerecht 
20 stoomschip 21 proefwerk 23 motorschip 24 meubelstuk 26 troefkaart 27 raafachtige vogel 29 deel v.e. fietswiel 
31 echtgenoot 32 lof 34 domoor 36 heftig 37 kloosterzuster 39 vlaktemaat 40 vloeistof 41 pl. in Gelderland 
42 harteloos 43 hooghartige houding 44 loofboom 46 grond bij een boerderij 48 delfstof 51 deel v.e. trap 
53 steekorgaan 55 ontkenning 57 geen uitgezonderd 59 compagnon 60 deel v.e. hoofdstuk 63 mij 64 dierenverblijf 
66 menselijk 67 lage mannenstem 68 Noorse aardgeest 70 vroeg of laat 71 Europese vrouw 72 droombeeld.

Extra puzzel

louisvanveghel@hotmail.com 
of h.kehrens@kpnmail.nl Dan kunnen wij ons alvast 
verdiepen in uw vraag. 


