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Diana & Zonen, de Musical
op zondag 21 november

dan gaat de dagtocht niet door. Als dat onverhoopt 
gebeurt, stellen we u vanzelfsprekend daarvan op 
de hoogte. u dient voor deze dagtocht zelf een 
reisverzekering af te sluiten.

uiterste inschrijfdatum is vrijdag 15 oktober (bij 
annulering na deze datum wordt de reissom niet 
gerestitueerd). u kunt zich inschrijven via www.
wijnuveghel.nl of met het inschrijff ormulier dat in 
het wijnugebouw ligt en dat u, na invulling, in de 
daarvoor bestemde bus kunt deponeren. 
mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op 
met kees van corven (tel.nr. 0413-366708)

We gaan op weg voor een “Royal” 
middag uit, Diana & Zonen de Musical. 
de touringcar en chauff eur staan om 
11.00 uur op de parkeerplaats bij de 
ingang van het gemeentehuis. we 
vertrekken om 11.15 uur. om 13.15 uur 
komen we aan in Amsterdam waarna we 
een klein stukje naar het delamar theater 
wandelen (ca. 500 meter). om 14.00 uur 
start de voorstelling en duurt ca. 2,5 uur 
(inclusief een pauze).

beleef het meeslepende verhaal van 
prinses diana: naast prinses vooral ook 
moeder, vechtend voor het geluk van 
haar zonen. in de gloednieuwe musical 
diana & zonen schakelen we tussen het 
stormachtige liefdesverhaal van de jonge 
‘lady di’ en prins charles en de op social 
media breed uitgemeten romance tussen 
prins harry en meghan markle. met welke 
uitdagingen krijgen diana’s zonen harry 
en william te maken? wat kregen ze van 
hun moeder mee? diana & zonen is een 
koninklijk liefdesverhaal over rivaliteit, 
schuld en romantiek, nergens zo intens te ervaren 
als live in het theater. 
om 16.45 uur wandelen we terug naar de 
opstapplaats in Amsterdam (ca. 500 meter) 
en vertrekken we naar een gezellig restaurant 
waar we deze dag afsluiten met een heerlijk 
stamppottendiner, inclusief dessert. omstreeks 
20.30 uur komen we weer aan in veghel. 
De reissom is 115,00 euro per persoon. 
deze dagtocht is enkel voor leden en gastleden van 
wijnu. het minimumaantal deelnemers voor deze 
dagtocht bedraagt 30. 
mocht het minimumaantal niet gehaald worden, 

een klein stukje naar het delamar theater 

stormachtige liefdesverhaal van de jonge 

media breed uitgemeten romance tussen 
prins harry en meghan markle. met welke 

op zondag 21 november
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De viering, waarin wij alle overleden Wijnuleden 
van het afgelopen jaar herdenken vindt dit jaar 
plaats in ons eigen Wijnugebouw. 

we hebben karin kuijpers bereid gevonden een 
viering voor te bereiden en hierin voor te gaan. 
voor de muzikale omlijsting zullen Annemieke post 
en lisette bol zorgdragen. 
Aanvang viering 14.00 uur.
in verband met de corona maatregelen is het 
wenselijk dat u zich opgeeft als u aan deze viering 
deel wilt nemen. 
dit kan via de website van wijnu: www.wijnuveghel.
nl of via mail: yvonne.hoppener@kpnmail.nl of op 
telefoonnummer 0413-366378.
Inschrijven is mogelijk tot en met 24 oktober.

tijdens de dienst zullen we aandacht besteden aan 
de overleden leden die ons ontvallen zijn in het 
afgelopen jaar. 
en in een sfeervolle setting iedereen met name 
noemen en hen in liefde gedenken.
daarna is er bij een kopje koffi  e voldoende 
gelegenheid om met elkaar nog eens na te praten.

De viering, waarin wij alle overleden Wijnuleden 
van het afgelopen jaar herdenken vindt dit jaar 

we hebben karin kuijpers bereid gevonden een 
viering voor te bereiden en hierin voor te gaan. 
voor de muzikale omlijsting zullen Annemieke post 

in verband met de corona maatregelen is het 
wenselijk dat u zich opgeeft als u aan deze viering 

: www.wijnuveghel.
nl of via mail: yvonne.hoppener@kpnmail.nl of op 

Inschrijven is mogelijk tot en met 24 oktober.

tijdens de dienst zullen we aandacht besteden aan 
de overleden leden die ons ontvallen zijn in het 

en in een sfeervolle setting iedereen met name 

daarna is er bij een kopje koffi  e voldoende 
gelegenheid om met elkaar nog eens na te praten.

Allerzielen viering 
op woensdag 3 november

tijdens de vrijwilligers dag op 
9 september hebben we afscheid 
genomen van louis als bestuurslid 
van wijnu. voorzitter leo van 
Asperen dankte louis voor de vele 
activiteiten die hij organiseerde. 
perfectie en alles tot in de 
puntjes organiseren dat was het 
belangrijkste kenmerk van louis. 
hiervoor werd de heer J. A. J. van 
veghel onderscheiden met de 
zilveren speld van kbo-brabant. 

gestopt als bestuurslid blijft hij toch nog een paar activiteiten 
zoals keezen voortzetten. miele de la marre is gestopt als 
vrijwilligster van wijnu. zij is inmiddels verhuisd naar culemborg 
en is daardoor niet meer beschikbaar. opmerkelijk mag 
genoemd worden dat er van de 150 vrijwilligers iedereen blijft 
doorgaan met zijn of haar taak als vrijwilliger. echt mooi om te 
zien dat zoveel vrijwilligers een warm hart hebben voor wijnu. 
het bestuur is daar bijzonder trots op.

Louis van Veghel 
onderscheiden
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Van harte
Gefeliciteerd

 85 jaar

5-10 mevr. p.J. van den biggelaar-van den brand

13-10 mevr. A.p. willems

26-10 mevr. J.m. van cleef-tegenbosch

28-10 mevr. n.J.m. munsters

 90 jaar

11-10 dhr.  A.l. van den broek

13-10 dhr.  c.g.J. van den broek

23-10 mevr.  w.i.J. cools-van de wouw 

Gedicht van Anneke

Engelbewaarder

 Ik haak

piepkleine engeltjes, mooie witte

om uit te delen hier en daar

had er altijd eentje hangen

aan ’t mandje van m’n scootmobiel

als engelbewaarder op mijn ritten

tot gisteren

ik met dochter gezellig ergens koffie dronken 

bij gebabbeld gaan we huiswaarts

mis ik mijn kleine engel 

ontvreemd door een of andere bengel

iemand die het wellicht nodig had 

ook in engelen geloofde, vervolgen wij ons pad

vergeef ik hem of haar die het roofde

ach, ik haak ’n nieuw engeltje

het houdt de vingers soepel

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

Stuur het dan naar de redactie.

Schrijft u weleens een gedicht dat

RABO ClubSupport actie
ook dit jaar neemt wijnu veghel weer deel aan de 
clubsupport actie van de rabobank.
eenieder die lid is van de rabobank, krijgt weer de 
mogelijkheid om 5 stemmen uit te brengen. 
de brief, die u ontvangt staat in berichtenbox 
van uw bankrekening. krijgt u eind september 
seintje, dat er een bericht in uw berichtenbox staat, 
open het. mocht u alleen een bankrekening bij de 
rabobank hebben en geen lid zijn, meldt u dan aan 
als lid. 
het lidmaatschap van de rabobank  is gratis en 
geeft alleen maar voordelen. uiteraard hopen wij 
dat u zoveel mogelijk stemmen uitbrengt op wijnu 
veghel. 
de opbrengst zal besteed worden aan het 
kerstdiner. 



4

AltsAxofoon
Angie stone
ArethA frAnklin
AriolA records
berget lewis
big breAkdown
bird
crAzy
eAgle records
feyenoord-stAdion
gimme some more
gouden hArp
grAffity bridge
hAnds in the Air
hermAn brood
hits
klAssiek
liliAn vieirA
mr. lee
ooh let’s go
outfit
own cultivAtion
rAdio
rotterdAm
routine
solo
soulsAx
so whAt
summertime
sundAy Afternoon
synchrodestiny
tonen
tonight show
vAn morrison
verenigde stAten
voorprogrAmmA
wereldberoemd

mieke van zutphen
m. derks
b. meijer

    Oplossing vorige woordzoeker:  Rechtsbeginsel

    Oplossing vorige Sudoku:  764 - 152 - 938

Prijswinnaars

oplossingen voor de woordzoeker en de sudoku 
kunt u vóór 9 oktober 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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01 vr Jeu de boules de plataan 13.00 harrie verkuijlen         06-17003533

  wijnu bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854

02 za dansen wijnugebouw 19.00 Jan van der heijden 341820

03 zo vrije inloop wijnugebouw 14.00-16.00 rini van den brand 365648

04 ma schildergroep de wilg 09.30 gré van erp 362842

  wandelen 5 km wijnugebouw 10.00 rini van den brand 365648 

  wandelen 15 en 10 kilometer bloemfontein 08.30 en 09.00 tiny strijbos 366843

  biljarten poule de populier 13.15-16.30 peter kremers 350808

  Themamiddag Brandpreventie Wijnugebouw 14.00 Gré van Erp 362842

  sjoelen de wilg 19.00 toon van houtum 362712

  keezen de plataan 19.30 louis van veghel 366077

05 di wijnu creatief de plataan 09.30 gerry van de donk     06-53625990

  koor cantabilé de plataan 14.00-16.00 Adri wolters 366321

  koersbal de wilg 14.00 Jo van de wetering 362655

06 wo countrydansen de plataan 09.10 en 10.30 els robbescheuten     06-43746211

  Jeu de boules de plataan 13.00 bart verbakel 341008

  biljarten poule de populier 13.15-16.30 peter kremers 350808

  handwerkgroep de kastanje 13.30 marie-Anne v liempd 0651077396 

  kienen de wilg 14.00 toon ketelaars 367129

07 do Jeu de boules de wilg 13.00 gert holthuizen 302139

  biljarten regio de populier 13.30-16.30 peter kremers 350808

  toneelgroep de plataan 14.00 rini van den brand 365648

  fietsgroep 1 parallelweg 13.00 John hilgersom 366647 

  fietsgroep 2 parallelweg 13.30 rob dix                         06-28974037

08 vr Jeu de boules de plataan 13.00 harrie verkuijlen         06-17003533

  wijnu bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854

10 zo vrije inloop wijnugebouw 14.00-16.00 rini van den brand 365648

11 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

  biljarten poule de populier 13.15-16.30 peter kremers 350808

  fotogroep zooomm de plataan 13.30 peter rovers 287708

  wijnu schrijfgroep de kastanje 14.00 Annemie koekkoek 341311

  sjoelen de plataan 19.00 toon van houtum 362712

12 di wijnu creatief de plataan 09.30 gerry van de donk     06-53625990

  koor cantabilé de plataan 14.00-16.00 Adri wolters 366321

  koersbal de wilg 14.00 Jo van de wetering 362655 

13 wo countrydansen de plataan 09.10 en 10.30 els robbescheuten     06-43746211

  Jeu de boules de plataan 13.00 bart verbakel 341008

  biljarten poule de populier 13.15-16.30 peter kremers 350808

  handwerkgroep de kastanje 13.30 marie-Anne v liempd 0651077396

  kaarten de wilg 14.00 Jopie vogels 366488

14 do Jeu de boules de wilg 13.00 gert holthuizen 302139

  biljarten regio de populier 13.30-16.30 peter kremers 350808

  toneelgroep de plataan 14.00 rini van den brand 365648

Activiteiten oktober Locatie  Tijd Contactpersoon Telefoon
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  fietsgroep 1 parallelweg 13.00 John hilgersom 366647

  fietsgroep 2 parallelweg 13.30 rob dix                         06-28974037

15 vr Jeu de boules de plataan 13.00 harrie verkuijlen         06-17003533

  wijnu bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854

16  dansen wijnugebouw 19.00 Jan van der heijden 341820

17 zo vrije inloop wijnugebouw 14.00-16.00 rini van den brand 365648

18 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

  schildergroep de wilg 09.30 gré van erp 362842

  biljarten poule de populier 13.15-16.30 peter kremers 350808

  sjoelen de wilg 19.00 toon van houtum 362712

  keezen de plataan 19.30 louis van veghel 366077

19 di wandelen 20 kilometer wijnugebouw 08.00 louis van veghel 366077

  wijnu creatief de plataan 09.30 gerry van de donk     06-53625990 

  koor cantabilé de plataan 14.00-16.00 Adri wolters 366321   

  koersbal de wilg 14.00 Jo van de wetering 362655

20  wo countrydansen de plataan 09.10 en 10.30 els robbescheuten     06-43746211

  Jeu de boules de plataan 13.00 bart verbakel 341008

  biljarten poule de populier 13.15-16.30 peter kremers 350808

  handwerkgroep de kastanje 13.30 marie-Anne v liempd 0651077396

  kienen de wilg 14.00 toon ketelaars 367129

21 do Jeu de boules de wilg 13.00 gert holthuizen 302139

  biljarten regio de populier 13.30-16.30 peter kremers 350808

  fietsgroep 1 parallelweg 13.00 John hilgersom 366647

  fietsgroep 2 parallelweg 13.30 rob dix                         06-28974037

  toneelgroep de plataan 14.00 rini van den brand 365648

22 vr Jeu de boules de plataan 13.00 harrie verkuijlen        06-17003533

  wijnu bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854

23 za Foto-expositie Zooomm Wijnugebouw 10.00-17.00 Peter Rovers 287708

24 zo Foto-expositie Zooomm Wijnugebouw 10.00-17.00 Peter Rovers 287708

25 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

  biljarten poule de populier 13.15-16.30 peter kremers 350808

  sjoelen de plataan 19.00 toon van houtum 362712

26 di wijnu creatief de plataan 09.30 gerry van de donk     06-53625990

  koor cantabilé de plataan 14.00-16.00 Adri wolters 366321

  koersbal de wilg 14.00 Jo van de wetering 362655

27 wo countrydansen de plataan 09.10 en 10.30 els robbescheuten     06-43746211

  Jeu de boules de plataan 13.00 bart verbakel 341008

  biljarten poule de populier 13.15-16.30 peter kremers 350808

  handwerkgroep de kastanje 13.30 marie-Anne v liempd 0651077396

  kaarten de wilg 14.00 Jopie vogels 366488

28 do Jeu de boules de wilg 13.00 gert holthuizen 302139

  biljarten regio de populier 13.30-16.30 peter kremers 350808

  fietsgroep 1 parallelweg 13.00 John hilgersom 366647
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  fietsgroep 2 parallelweg 13.30 rob dix                         06-28974037

  toneelgroep de plataan 14.00 rini van den brand 365648

29 vr Jeu de boules de plataan 13.00 harrie verkuijlen         06-17003533

  wijnu bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854

30 za dansen wijnugebouw 19.00 Jan van der heijden 341820

31 zo Veghelse Keezenkampioenschap Wijnugebouw 13.00-18.00 Louis van Veghel 366077

Dansen op zaterdagavond 
met muziek voor iedereen

Ook nu kan er weer gedanst worden bij Wijnu. 
Lang hebben we de beentjes niet los kunnen 
gooien door de corona. 
dansen is niet alleen ontspannend en gezellig, maar 
is ook de leukste manier om weer fi t te worden. de 
diskjockey draait gevarieerde muziek van de jaren 
zeventig tot nu. Alle bekende danssoorten komen 
op de zaterdagavond aan bod.
of je samen met je partner komt of alleen, je bent 
van harte welkom. er kan weer worden gedanst van 
19.30 uur tot 23.00 uur op de zaterdagavonden 
2, 16 en 30 oktober. de avonden worden begeleid 
door dJ toon bekkers.
iedereen is welkom, de entree is gratis, u hoeft geen 
lid te zijn van wijnu.

WIJnu organiseert voor de tweede keer de 
Veghelse Keezenkampioenschap

zondagmiddag 31 oktober 2021
de mensen die altijd hebben deelgenomen aan de 
competitie keezen op maandagavond krijgen bij de 
inschrijving de voorkeur. 
de kosten van deelname zijn € 10 per team. 
inschrijven kan vanaf 29 september 2021 via 
website www.wijnuveghel.nl of via een formulier. 
formulieren zijn beschikbaar in het wijnugebouw 
aan de wilgenstraat 15. ingevulde formulieren 
kunnen worden gedeponeerd in de brievenbus 
“Administratie”. bij vragen kunt u contact opnemen 
met louis van veghel, tel. 0413-366077 of via mail 
louisvanveghel@hotmail.com
uiterlijke inschrijfdatum is zondag 24 oktober. 
inschrijving stopt voor deze datum als er eerder 
33 teams (30 + 3 reserve) hebben ingeschreven.
Je ontvangt weer vooraf de spelregels en het 
reglement. Je hoeft geen lid te zijn van wijnu, alleen 
mensen die woonachtig zijn in meierijstad van 
boven de 16 jaar mogen meedoen. 

keezen kan worden omschreven als een combinatie 
van mens-erger-je-niet en pesten. keezen heeft 
een hoog ‘pestgehalte’ en naast enig tactisch 
inzicht speelt ook geluk met de speelkaarten een 
belangrijke rol.  
na één jaar geen kampioenschap, gaat het in 2021 
toch weer plaats vinden!! er wordt zoals gebruikelijk 
gespeeld met twee teams van twee personen die 
in vijf ronden zoveel mogelijk punten proberen te 
halen. het team dat de meeste punten vergaard 
mag zich op het eind van de middag kampioen van 
veghel noemen. er zijn mooie prijzen te winnen, 
maar het gaat vooral om de eer om veghels 
kampioen keezen te worden. noteer de datum van 
31 oktober alvast in uw agenda. er wordt al vroeg 
gestart met de vijf wedstrijden, na elke wedstrijd 
volgt er een korte pauze om iets te drinken. Aan het 
eind van de middag weten we welk team veghels 
kampioen is geworden. 

Activiteit Wijnu VeghelKeezen
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Schrijft u weleens een gedicht wat u graag met

ons wilt delen? Stuur het  naar de redactie.

Zaterdag 23 en zondag 24 oktober van 10.00 tot 17.00 uur
Ruim 80 prach�ge foto’s die u beslist moet zien

Fotogroep Zooomm van Wijnu exposeert

Weer kunt u gaan genieten van de beste foto’s van 
onze fotoclub. Onze leden hebben hun uiterste best 
gedaan om u het mooiste werk van het afgelopen 
jaar te laten zien. Zoals u dat van ons gewend bent, 
zijn, de foto’s heel gevarieerd. Vorig jaar kon de 
expositie vanwege corona niet doorgaan. Maar we 
zijn blijven fotograferen en lieten ons werk via de 
digitale weg ter beoordeling aan elkaar zien. Geluk-
kig kunnen we dit jaar wel weer exposeren al zullen 
we ons natuurlijk wel aan de dan geldende corona-
regels houden. U bent van harte uitgenodigd om 
een bezoek te brengen aan onze expositie die 
gehouden wordt in het Wijnu gebouw op 23 en    24 
24 oktober de openingstijden zijn op beide dagen 
van 10.00 tot 17.00 uur.  Toegang is gratis.  Graag tot 
Graag tot ziens.

Reanimatie trainingen

ook het gebruik van de Aed komt aan de orde.
de hygiënische maatregelen omtrent de 
reanimatiepoppen worden zorgvuldig uitgevoerd.  
ondanks het feit dat we vorig jaar geen 
herhalingslessen hebben kunnen geven, hoeven 
cursisten geen nieuwe cursus te volgen! per cursist 
wordt gekeken naar de vaardigheden en zo nodig 
bijgestuurd.
harry zal eenieder die op de lijst staat de komende 
tijd benaderen en zo de (kleine) groepen 
samenstellen.  mocht je niet meer willen deelnemen, 
heb je vragen of wil je, je aanmelden voor een 
nieuwe cursus, neem contact op met harry 
tel. nr. 0413350582.
we zien jullie erg graag weer terug op de 
herhalingslessen. 

vorig jaar hebben we helaas onze jaarlijkse 
herhalingslessen reanimatie/Aed bediener moeten 
laten vervallen.  we waren niet de enigen. het 
hele landelijke reanimatieonderwijs heeft een jaar 
stilgelegen, door de covid.
nu lijkt het tij godzijdank gekeerd en kunnen we 
langzaamaan weer opstarten. inmiddels heeft harry 
kalis de organisatie hiervan overgenomen van louis 
van veghel. louis nog hartstikke bedankt voor de 
ontzettend fi jne samenwerking.
met het bestuur is besloten om te beginnen 
met de herhalingslessen voor diegene die al een 
reanimatiecursus gevolgd hebben.  mocht er 
voldoende belangstelling voor zijn, dan zullen we 
op een later tijdstip bekijken of er een nieuwe cursus 
opgestart kan worden. 
het kunnen reanimeren is heel belangrijk.  natuurlijk 
heeft niet iedereen de behoefte om zich aan te 
melden als burgerhulpverlener.  onze insteek is 
dat men kan reanimeren voor het geval de partner, 
buren of iemand in je gezelschap onwel raakt. mocht 
je je aan willen melden als burgerhulpverlener, dan 
is dat natuurlijk erg fi jn. 
zoals cursisten weten, wordt de herhalingsles op 
een ontspannen manier gegeven en krijgt iedereen 
ruim de tijd om zijn vaardigheden te oefenen, 
zonder dat het op een examen gaat lijken. er 
wordt rekening gehouden met eventuele fysieke 
problemen al moet de cursist natuurlijk wel in staat 
zijn om enkele minuten te kunnen reanimeren.  

Fotogroep Zooomm exposeert
zaterdag 23 en zondag 24 oktober

en weer kunt u gaan genieten van de beste foto’s 
van onze fotoclub. onze leden waren weer druk in 
de weer om u het mooiste werk van het afgelopen 
jaar te laten zien. zoals u dat van ons gewend 
bent, zijn de foto’s heel gevarieerd. vorig jaar kon 
de expositie vanwege corona niet doorgaan. maar 
we zijn blijven fotograferen en lieten ons werk via 
de digitale weg ter beoordeling aan elkaar zien. 
gelukkig kunnen we dit jaar wel weer exposeren al 
zullen we ons natuurlijk wel aan de dan geldende 
coronaregels houden. 
u bent van harte uitgenodigd om een bezoek te 
brengen aan deze tentoonstelling. 
de expositie wordt gehouden in het wijnugebouw 
op 23 en 24 oktober. beide dagen van 10.00 tot 
17.00 uur. Toegang is gratis. graag tot ziens.



9

Coronatoegansbewijs (CTB)
op dinsdag 13 september heeft premier rutte 
afgekondigd dat een aantal maatregelen rondom 
corona komt te vervallen. de 1,5 meter regel komt 
per 25 september 2021 te vervallen, evenals een 
aantal andere beperkingen met betrekking tot 
het aantal bezoekers bij familie, activiteiten en 
evenementen. voor deze “vrijheid” komt wel iets in 
de plaats, namelijk het coronatoegansbewijs. 
wat is een coronatoegangsbewijs?
dit is niets meer en niets minder dan een 
Qr-code die aangemaakt wordt en gegevens bevat 
van ggd of rivm over uw persoonlijke situatie 
met betrekking tot corona. om deze Qr-code te 
tonen moet u de coronacheck app hebben. daarin 
wordt de juiste Qr-code aangemaakt. deze app 
werkt alleen op een smartphone. heeft u geen 
smartphone dan is het mogelijk een afdruk te 
maken van uw Qr-code. voor de overheid is alleen 
deze Qr-code een geldig coronatoegangsbewijs. 

wat te doen als u een restaurant, museum, culturele 
instelling of andere activiteiten bezoekt waarvoor 
een coronatoegangsbewijs nodig is?
u zorgt ervoor dat u uw telefoon met Qr-code 
of de geprinte versie bij u heeft. de beheerder 
scant uw Qr-code en kan zien of u een geldig 
coronatoegangsbewijs heeft. in verband met 
de privacy kan men niet zien of u gevaccineerd, 
hersteld van corona of getest bent. wel wordt 
getoond de geboortedatum of geboortemaand en 
de eerste letter van uw voornaam en achternaam. 
dit is voor een controle van een identificatiebewijs 
dat u toch al altijd bij u moet dragen. heeft u een 
geldige Qr-code en komt deze overeen met uw 
identificatiebewijs dan wordt u toegelaten. 

Wijnu Veghel
op zaterdag, 18 september, zijn de besturen 
van de stichting wijnu en de vereniging wijnu 
bijeengeweest in een extra vergadering. dit naar 
aanleiding van de eerdergenoemde persconferentie. 
voor veel activiteiten is het een must om de 1,5 
meter los te laten. denk aan bridge, biljarten, 
kaarten, keezen en sjoelen. ook heeft het bestuur 
gezien dat het bij andere activiteiten moeilijk is 
voor de deelnemers om zich te houden aan deze 
1,5 meter. daarbij komt dat de stichting wijnu een 
horecavergunning heeft voor het wijnugebouw. 
incidenteel zijn er al activiteiten waarbij 
gecontroleerd is de drie g’s; 
gevaccineerd, genezen of getest. 

Afgesproken is dat er gehandhaafd wordt in 
de geest van de wet. dit betekent dat voor 
de bezoekers van het wijnugebouw ook 
andere bewijzen dan alleen de Qr-code wordt 
geaccepteerd.

Besluit
Naar aanleiding van het bovenstaande 
hebben beide besturen het besluit 
genomen om het Coronatoegangsbewijs 
van toepassing te verklaren voor alle 
activiteiten en bijeenkomsten in het 
Wijnugebouw. 
Dit besluit gaat in na publicatie in het 
Bulletin van september. De ingangsdatum 
is dan maandag 4 oktober 2021.
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Wat is voor het Wijnugebouw een geldig 
bewijs voor toegang
let op! deze verruiming van bewijs geldt alleen voor 
het wijnugebouw en niet voor andere gebouwen 
of activiteiten waarvoor een coronatoegangsbewijs 
nodig is.
•  een Qr-code op de telefoon of een 
    geprinte versie;
• de aantekening in het gele vaccinatieboekje
• de brief van de ggd waarin de vaccinaties 
    vermeld staan.
• een negatieve pcr test

zorg dat u een van deze altijd bij u heeft bij een 
bezoek aan het wijnugebouw. het kan zijn dat 
er externe controle door gemeente of ander 
overheidsinstantie plaatsvindt. 
voor de deelnemers aan de wandel- en 
fietstochten is het belangrij dat zij een geldige 
Qr-code bij hebben. bij het koffiedrinken, anders 
dan in het wijnugebouw, heeft u het officiële 
coronatoegangsbewijs nodig. 

Wat is een PCR test?
de ggd neemt de pcr-test af. daarmee kan 
worden vastgesteld of iemand het coronavirus op 
dat moment heeft. voor deze test wordt met een 
wattenstaafje in de neus en keel gestreken. in het 
laboratorium wordt onderzocht of hierin erfelijk 
materiaal van het virus zit. Als dat zo is dan staat vast 
dat deze persoon op dat moment met het virus is 
besmet.
deze testen zijn maximaal 48 uur geldig als bewijs. 
Als u geen vaccinatiebewijs of bewijs van herstel 
van corona heeft moet u zich dus voor elke activiteit 
opnieuw laten testen. de testen bij de ggd zijn 
voorlopig nog gratis. een pcr test is dus geen 
zelftest of thuistest! 

U heeft nog geen QR-code, wat te doen?
u moet er rekening mee houden dat we nog een 
hele tijd een coronatoegangsbewijs nodig zullen 

hebben. wij raden u dan ook dringend aan daar 
actie in te ondernemen, wilt u niet in een sociaal 
isolement komen. misschien kunnen uw kinderen 
of kleinkinderen u daarbij helpen. voor u daarmee 
aan de slag gaat is het belangrijk om te weten dat 
u kunt inloggen met uw digid. dat is nodig om uw 
privacygevoelige gegevens op te halen om een Qr-
code aan te maken. 
heeft u geen kinderen of kleinkinderen die u 
kunnen helpen dan is er nog altijd het digitale 
hulpteam van wijnu beschikbaar. 

Zelf doen of proberen?
• heeft u een smartphone dan kunt u daarop de 
   coronacheck app downloaden. voor de iphone 
   kan dat in de app-store en voor andere toestellen 
   op google play. na het downloaden heeft u 
   de inloggegevens van uw digid nodig. de app 
   haalt dan uw gegevens op. daarna kunt u een 
   drietal bewijzen ophalen. een vaccinatiebewijs, 
   een herstelbewijs of een bewijs dat u getest 
   bent. daarna kunt u een Qr-code aanmaken voor 
   nederland of voor internationaal. deze laatste is 
   belangrijk als u op reis gaat naar het buitenland.
• heeft u geen smartphone of wilt u alleen een 
   geprinte versie ga dan naar
   coronacheck.nl/print   daar staat stap voor stap 
   aangegeven hoe u dat kunt doen. let op!  ook hier
   heeft u uw digid toegangscode nodig.

Geen DigiD?
digid staat voor digitale identiteit, waarmee 
u in kunt loggen op websites. deze digitale 
identiteit bestaat uit een gebruikersnaam en een 
wachtwoord., die je zelf mag kiezen. voordat je er 
gebruik van kunt maken, moet je deze aanvragen bij 
de rijksoverheid. na ontvangst van de inlogcodes, 
dien je deze eerst digitaal te activeren, waarna je 
er daarna mee kunt inloggen op de websites die er 
mee werken. 
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overigens, het hebben van deze code is geen 
verplichting, echter wel erg handig, omdat veel 
websites er tegenwoordig om vragen. er zijn geen 
kosten verbonden, aan het aanvragen van een digid 
inlogcode. wat heeft u nodig voor het aanvragen 
van een digid. 
u heeft hiervoor nodig uw burgerservicenummer. 
ga naar de website digid.nl/aanvragen. in 4 stappen 
vraagt u een digid aan. houd er wel rekening 
mee dat u uw digid inloggegevens schriftelijk 
thuis gestuurd krijgt op het adres waarop u staat 
ingeschreven. na het aanvragen moet u deze 
drie dagen wachten voordat u verder kunt de 
coronacheck app.

Heeft u hulp nodig?
wij begrijpen dat het u gaat duizelen als u niet 
iemand bent die is opgegroeid met computers en 
digitale telefoons. vraag gerust hulp dat is geen 
schande. wijnu helpt u graag daar waar ze kan. de 
digitale hulptroepen onder leiding van louis van 

veghel staan voor u klaar. zij verwachten een grote 
toeloop voor ondersteuning. 
om te voorkomen dat u lang moet wachten werken 
zij op afspraak. daarvoor kunt u telefonisch contact 
opnemen met louis van veghel 0413-366077. 

Wat moet u bij u hebben?
• voor een aanvraag digid heeft u in ieder geval uw 
   burgerservicenummer (bsn) nodig. 
• voor het downloaden en installeren van de 
   coronacheck app heeft u nodig de inloggegevens
   van uw digid
• zijn er meer gegevens nodig dan hoort u dat van 
   louis van veghel bij het maken van een afspraak.

Vragen op medisch gebied Corona en 
vaccinatie
heeft u vragen over corona of twijfels over wel of 
niet vaccineren dan is Jan den biggelaar bereid uw 
vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. 
te bereiken op tel. 06-53251644

evenals voorgaande jaren wordt de internationale 
dag van de ouderen gevierd met een ontspannen 
avond voor alle ouderen van de voormalige 
gemeente veghel in gemeenschapshuis ter Aa, den 
uil 1a 5469 cg erp.
in plaats van op één maandag wordt de avond 
in 2021 gehouden op twee dagen. dit jaar zijn 
dat woensdag 13 en donderdag 14 oktober. het 
veelbesproken coronatoegangsbewijs of een 
vaccinatiebewijs is verplicht.
bij binnenkomst is er koffi  e of thee met koek. 

de entreeprijs is € 7,50. dit is inclusief een 
consumptie tijdens de pauze. het gebouw is open 
vanaf 19.15 uur. vanaf 20.00 uur is het optreden van 
Jeanne van de rijt en ria toonen. rond kwart over 
tien komt er een einde aan deze zeker gezellige 
avond.
wijnu veghel heeft voor zowel woensdag als 
donderdag 30 kaarten toegewezen gekregen. 
de kaarten worden verkocht op zondag 3 oktober, 
tussen twee en drie uur, in het wijnugebouw. 
wij verzoeken u te betalen met gepast geld.



12

Extra puzzel pagina 

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

Horizontaal:
1 linie 6 pl. in overijssel 12 dikke vloeistof 13 dierlijke uitwerpselen 14 gard 16 eindbedrag 18 kreet 19 sluis 
21 boven 22 telwoord 24 luitenant 25 teer 26 loon 27 vragend vnw. 28 slee 30 eerste kwartier 31 populair 
33 reeds 34 deel v.e. geschrift 37 aldoor 40 tijdperk 41 een zeker iemand 42 fakkel 45 zeemacht 48 senior 
49 oude testament 50 vanwege 51 motorschip 53 kraan 54 verbond 56 kuil 57 rondhout 58 oxidatie 
59 ingenieur 60 turks bevelhebber 62 tochtje 63 eikenschors 65 op de wijze van 66 motto 68 melkklier 
70 kracht 71 sieraad

Verticaal: 
1 werelddeel 2 pl. in gelderland 3 nummer 4 lokspijs 5 vaste lezer 7 voortreffelijk 8 troefkaart 9 gedeputeerde 
staten 10 kopergravure 11 stijloefening 15 zangspel 17 bedevaartplaats 18 leemte 20 bijnaam 23 Japans 
bordspel 29 deel van oostenrijk 32 land in Afrika 35 pausennaam 36 grappenmaker 38 glorie 39 naaldboom 
42 laks 43 reiziger 44 deel v.d. keel 45 seinalfabet 46 hobbyist 47 tandglazuur 48 later 52 kuststrook 55 lidwoord 
61 engels bier 62 korte snelle beweging 64 einder 65 grote papegaai 67 daar 69 laagtij


