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Kerstviering 2021
Donderdag 16, vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 december

De kerstviering is weer terug! Het gaat weer beter 
nu de Covid wat is teruggedrongen. Wat meer 
mogelijkheden om bij elkaar te komen, wel nog 
met de coronapas maar dat mag voor ons senioren 
geen probleem zijn. 

Ja, u heeft het goed gezien. Vier dagen dit jaar. 
In 2019 hadden we drie dagen en hebben toch 
wat mensen teleur moeten stellen. Per dag hebben 
we plaats voor 104 leden.  reserveren is uiteraard 
verplicht. Om te zorgen dat iedereen gelijke kansen 
krijgt om een plaats te bemachtigen start de 
inschrijving voor iedereen op maandag 1 november, 
halfnegen ’s-morgens. We sluiten de inschrijving op 
1 december zes uur ’s-avonds of zoveel eerder als 
alle dagen volgeboekt zijn.

We hebben voor u weer een mooie muzikale 
omlijsting georganiseerd. Muziek en zang worden 
verzorgd door ryan Langen. 

Het programma ziet er als volgt uit:

• De zaal gaat open om 13.30 uur
• Koffi  e of thee met een stukje kerstkrans
• Opening door de voorzitter Leo van Asperen
• Muzikaal optreden Ryan Langen
• pauze met drankje en worstenbrood
• Muzikaal optreden Ryan Langen
• uitgebreide heerlijke koffi  etafel
• Nog even gezellig napraten
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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

De eigen bijdrage voor deze middag is € 10,00 per persoon. 
Deelnemen is alleen mogelijk voor leden van Wijnu. Gastleden 
kunnen niet deelnemen. Inschrijven of reserveren via onze 
website www.wijnuveghel.nl of met een formulier dat u kunt 
vinden in ons Wijnugebouw. Zorg ervoor dat u tijdig reserveert 
en niet wacht tot het laatste moment. Bij het invullen van 
het formulier heeft u uw lidnummer van Wijnu nodig. Als u 
voor meerdere personen reserveert zorg dan dat u ook deze 
lidnummers bij de hand heeft. Het moment van ontvangst van 
uw formulier bepaalt de volgorde van indeling.

Reserveer-Inschrijfsysteem
Natuurlijk is het zo dat men graag met vrienden bij elkaar aan 
tafel zit. Die mogelijkheid hebben we dit jaar gehandhaafd. 
Wanneer u met meerdere personen aan een tafel wilt zitten 
kunt u als een groep, maximaal acht personen, op één formulier 
reserveren. Het is dus niet de bedoeling om te vermelden dat 
u graag met die of die aan een tafel wilt zitten. Dus overleg 
vooraf, dan bent u goed voorbereid. Op het formulier geeft u 
aan welke dag uw eerste voorkeur heeft. Graag ook een tweede 
keuze opgeven. Is de dag van uw eerste keuze volgeboekt dan 
kunnen we uw tweede keuze volgen. Heeft u geen tweede keuze 
ingevuld en de voorkeurs dag is vol dan leggen wij uw formulier 
voorlopig ter zijde. Bij open plaatsen kunnen we dan nog contact 
met u opnemen. 
De eerste persoon op het formulier is de contactpersoon. 
Zorg er dus voor dat deze een e-mailadres heeft zodat we 
contact kunnen opnemen als dat nodig is. De betaling van de 
eigen bijdrage gaat via een incasso en wordt bij ieder persoon 
afzonderlijk ingehouden. Dus niet alles bij de contactpersoon.

Omdat u gereserveerd heeft en een vaste plaats toegewezen 
heeft gekregen is het niet nodig voor half twee aanwezig te zijn. 
De deur gaat echt niet voor half twee open. Houdt u er rekening 
mee dat nu het corona toegangsbewijs nog steeds verplicht 
is. Als dat op de kerstviering nog steeds zo is zullen we daarop 
controleren. Wat voor het Wijnugebouw geldt staat op onze 
website en is gepubliceerd in het Bulletin dat u eind september 
heeft ontvangen. Heeft u hulp nodig bij de coronapas dan kunt u 
telefonisch contact opnemen met Louis van Veghel 0413-366077
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Van harte
Gefeliciteerd

OverledenOverleden

 85 jaar

2-11 mevr. M.C. fuhrmann-Barhorst

5-11  mevr.  A.M.Y.C. Moeskops-Wouters

 90 jaar

12-11 mevr. W.A. Roelofs-Kling

18-11 dhr. G.A. Roovers

25-11 mevr. A.M. Vervoort-Jonkers 

12-09 dhr. A.G.M. Viegers 77 jaar

21-09  Mevr. W.M. Habraken-Steenbakkers 79 jaar

28-09 dhr. H.G. van Stiphout 84 jaar 

11-10  zr. Adeltrudis Nooijen 87 jaar

13-10  Mevr. A. Huinink-van Hal   85 jaar

Gedicht van Anneke Bakker

Kerstgevoel

Buiten waait een straffe wind

maar in de kamer

ademt warmte zacht

langs groene dennentakken

waar licht de glimlach doet stralen

om eeuwenoude kerstverhalen

de boom glimt mooier in het licht

door engelenhaar en kleurenballen

tussen de dagelijkse beslommering

waarin wij naar vrede snakken

sluipt heden verwachting met als doel

de geboorte van het kind 

in een sfeer van bonte lampjes

duizendvoudig tussen takken

laat ons nu zingen 

vol van warm kerstgevoel 

van het Kindje dat werd verwacht 

in de stille heilige nacht

*

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

Stuur het dan naar de redactie.

 95 jaar

27-11 mevr. J.J. van Stokkom-van Daal 

Kienen éénmaal 
op donderdag

In verband met de Allerzielenviering, die dit 
jaar plaatsvindt op woensdag 3 november, 

wordt de kienmiddag verplaatst naar 
donderdagmiddag 4 november. 

Voor informatie over het kienen kunt 
u voortaan contact opnemen met 

Mia de Kort, te bereiken op 0413-366602. 
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BABYKLEDING
BATIKKEN
BATIST
BEVRuCHTING
BIOLOGISCH
CHINA
DROGE STREKEN
DRuKpATROON
ECOKATOEN
EGyPTE
EIWIT
FIJNE GARENS
GOrDIJNSTOf
GRIEKENLAND
HANDEL
HuIDVRIENDELIJK
KATOENBOL
KATOENGAREN
KATOENKEVER
KATOENpLAAG
KATOENpLANT
KATOENSTRuIK
KuNSTMEST
LICHTGEWICHT
ONDErGOED
ONTBLADEREN
pRODuCTIE
rOMPErTJES
SpIJKERBROEK
TAFELKLEED
TOuW
TrOPEN
VERENIGDE STATEN
VErVEN
VLOERKLEED
VOuWGORDIJN
WAARDEVOL
WEEfSEL
zACHT

Mevr. van Stiphout
H. Wijnhoven
Mevr. Daamen

    Oplossing vorige woordzoeker:  Dulfer Dulfer

    Oplossing vorige Sudoku:  428 - 653 - 971

Prijswinnaars

Oplossingen voor de woordzoeker en de sudoku 
kunt u vóór 6 november 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 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 Frisselstein 08.30 en 09.00 Tiny Strijbos                 06-28376226 

  Biljarten poule De populier 13.15-16.30 peter Kremers 350808

  Thema Vrouwen in de kunst Wijnugebouw 14.00 Rini van den Brand 365648

  Sjoelen De plataan 19.00 Toon van Houtum 362712

  Keezen De Wilg 19.00 Louis van Veghel 366077

02 di 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

03 wo Countrydansen De plataan 09.10 en 10.30 Els Robbescheuten      06-43746211

  Biljarten poule De populier 13.15-16.30 peter Kremers 350808

  Handwerkgroep De Kastanje 13.30 Marie-Anne v Liempd 0651077396 

  Allerzielenviering Wijnugebouw 14.00 Yvonne Höppener 366378

04 do Biljarten Regio De populier 13.30-16.30 peter Kremers 350808

  Toneelgroep De plataan 14.00 Rini van den Brand 365648

  Kienen DE Wilg 14.00 Mia de Kort 366602

05 vr Bridge De Wilg 13.30 Tineke posthumus 367854

07 zo Vrije inloop Wijnugebouw 14.00-16.00 Rini van den Brand 365648

08 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                 06-28376226

  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

09 di 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 

10 wo Countrydansen De plataan 09.10 en 10.30 Els Robbescheuten 06-43746211

  Biljarten poule De populier 13.15-16.30 peter Kremers 350808

  Handwerkgroep De Kastanje 13.30 Marie-Anne v Liempd  06-51077396

  Kaarten De Wilg 14.00 Jopie Vogels 366488

11 do Biljarten Regio De populier 13.30-16.30 peter Kremers 350808

  Toneelgroep De plataan 14.00 Rini van den Brand 365648

12 vr Bridge De Wilg 13.30 Tineke posthumus 367854

13 za Dansen Wijnugebouw 19.00 Jan van der Heijden 341820

14 zo Vrije inloop Wijnugebouw 14.00-16.00 Rini van den Brand 365648

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

  Wandelen 15 en 10 kilometer Aatrium 08.30 en 09.00 Tiny Strijbos                 06-28376226

  Schildergroep De Wilg 09.30 Gré van Erp 362842

  Biljarten poule De populier 13.15-16.30 peter Kremers 350808

  Sjoelen De plataan 19.00 Toon van Houtum 362712

  Keezen De Wilg 19.00 Louis van Veghel 366077

Activiteiten november Locatie  Tijd Contactpersoon Telefoon
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16 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 14.00-16.00 Adri Wolters 366321   

  Koersbal De Wilg 14.00 Jo van de Wetering 362655

17  wo Countrydansen De plataan 09.10 en 10.30 Els Robbescheuten     06-43746211

  Biljarten poule De populier 13.15-16.30 peter Kremers 350808

  Handwerkgroep De Kastanje 13.30 Marie-Anne v Liempd  06-51077396

  Kienen De Wilg 14.00 Mia de Kort 366602

18 do Biljarten Regio De populier 13.30-16.30 peter Kremers 350808

  Toneelgroep De plataan 14.00 Rini van den Brand 365648

19 vr Bridge De Wilg 13.30 Tineke posthumus 367854

21 zo Musical Diana en zonen Stadhuisplein 11.00 Kees van Corven 366708

  Vrije inloop Wijnugebouw 14.00-16.00 Rini van den Brand 365648

22 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                 06-28376226

  Biljarten poule De populier 13.15-16.30 peter Kremers 350808

  Sjoelen De plataan 19.00 Toon van Houtum 362712

23 di 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

24 wo Countrydansen De plataan 09.10 en 10.30 Els Robbescheuten      06-43746211

  Biljarten poule De populier 13.15-16.30 peter Kremers 350808

  Handwerkgroep De Kastanje 13.30 Marie-Anne v Liempd  06-51077396

  Kaarten De Wilg 14.00 Jopie Vogels 366488

25 do Biljarten Regio De populier 13.30-16.30 peter Kremers 350808

  Toneelgroep De plataan 14.00 Rini van den Brand 365648

26 vr Bridge De Wilg 13.30 Tineke posthumus 367854

27 za Dansen Wijnugebouw 19.00 Jan van der Heijden 341820

28 zo Vrije inloop Wijnugebouw 14.00-16.00 Rini van den Brand 365648

29  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 Van Schie 08.30 en 09.00 Tiny Strijbos                 06-28376226

  Biljarten poule De populier 13.15-16.30 peter Kremers 350808

  Sjoelen De plataan 19.00 Toon van Houtum 362712

  Keezen De Wilg 19.00 Louis van Veghel 366077

30 di Creatief De Wilg 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

Mooie foto’s van de reis naar Teutoburgerwoud
Er staan op de website van www.wijnuveghel.nl 

een aantal prachtige foto’s.
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Kerstmarkt Wijnu  
zondag 12 december van 12.00 tot 16.30 uur

Heeft u nog kerstspullen die u niet mooi meer 
vindt maar misschien iemand anders wel dan kunt 
u die brengen bij Wijnu, Wilgenstraat 15 Veghel 
op zaterdag 11 december van 9.00 tot 12.00 uur. 
Andere dagen worden geen spullen aangenomen. 

ALLEEN KERSTSPULLEN  GEEN  
ROMMELMARKTSPULLEN EN GEEN KERSTBOMEN.

Op 12 december is iedereen van harte welkom om 
met ons een gezellige middag te hebben met een 
glaasje glühwein of iets lekkers bij de koffie. 
En wellicht is er nog iets leuks op de markt waar u al 
lang naar op zoek was.

De vrouw in de kunst     
Lezing door Ton rietbergen op maandag 1 november 

Noodzakelijkerwijs kan er slechts een schets, een 
grote lijn, van de veranderende visie op de vrouw 
gegeven worden.

De lezing start met godinnen uit de Oudheid. 
Daarna de Middeleeuwen met als grootheid 
Jan van Eijck. In de 15e eeuw ontstaat het nieuwe 
mensbeeld. Door rafaël, Da Vinci en Michelangelo 
wordt de nieuwe ideale vrouw vormgegeven. In de 
19e eeuw ontstaat de moderne vrouw. Heel goed 
is dat in de kunst te zien en te ervaren. De “femme 
fatale” wordt een geliefd onderwerp, bijvoorbeeld 
voor Klimt en Munch. De moderne tijd kent een 
veelheid aan visies. Picasso, Mondriaan, evengoed 
Magritte, dragen bij aan het eigentijdse vrouwbeeld.
De lezing bevat prachtige beelden van schilderijen 
en beeldhouwwerken uit de laatste 25 eeuwen. 

De toelichting wordt verzorgd door Ton rietbergen: 
bekend van cursussen, lezingen o.a. over Jeroen 
Bosch. De digitale bewerking is in handen van 
Gabriël van Asseldonk. De lezing is voor iedereen 
heel toegankelijk: in heldere, duidelijke taal wordt 
het verhaal van de vrouw verteld. Het zal een 
bijzondere ervaring zijn om kunst op deze manier te 
beleven!

Deze themamiddag wordt gehouden op 
1 november in het Wijnugebouw in de Wilg. 
Iedereen is welkom. De zaal gaat om 13.30 uur open, 
de lezing is 14.00 tot 16.30 uur.
Een geldig corona toegangsbewijs is nodig.

ruim driekwart van alle Westerse kunst handelt 
over vrouwen. Het is nogal gedurfd om dat 
gegeven in enkele luttele uren samen te vatten. 
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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 

Allerzielenviering 
Op woensdag 3 november

voor te gaan. Voor de muzikale omlijsting zullen 
Annemieke post en Lisette Bol zorgdragen. Aanvang 
viering 14.00 uur.
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.
Iedereen is welkom. Aanmelden is niet nodig.

The Sound of music, de musical
Zaterdag 12 februari 2022

deze dagtocht bedraagt 30 (maximaal 60). Mocht 
het minimumaantal niet gehaald worden, dan gaat 
de dagtocht niet door. Als dat onverhoopt gebeurt, 
stellen we u vanzelfsprekend daarvan op de hoogte. 
Behalen we het maximale aantal, dan sluiten we de 
inschrijving. 
u dient voor deze dagtocht zelf een reisverzekering 
af te sluiten.

uiterste inschrijfdatum is donderdag 25 november 
2021 (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 Wijnu gebouw ligt en dat u, na invulling, in 
de daarvoor bestemde bus kunt deponeren. Mocht 
u nog vragen hebben, neem dan contact op met 
familie Van Corven (tel.nr. 0413-366708)

The hills are alive with the sound of music…. 
Wie heeft dit liedje nog nooit gezongen? 
Wij gaan naar de musical the Sound of Music in 
het Orpheus Theater in Apeldoorn. 

We vertrekken vanuit Veghel 
om 12.30 uur en u wordt, aan 
boord tijdens de heenreis, op 
een drankje met iets lekkers 
getrakteerd.
The Sound of Music vertelt het 
verhaal van Maria, die zich niet kan 
aanpassen aan het kloosterleven 
en de opdracht krijgt van moeder-
overste om als gouvernante te 
werken bij de familie Von Trapp. Daar 
komt ze er al snel achter dat de zeven 
kinderen van kapitein Von Trapp onder 
een te streng regime leven. Wanneer 
de kapitein een tijd van huis is laat 
Maria de kinderen weer opbloeien. 
De nationale tour langs theaters door het hele 
land is van start gegaan. De musical is volledig 
coronaproof en voldoet aan alle maatregelen!  

We komen ruim op tijd aan in het theater waar 
u nog even een drankje kunt nemen voor de 
voorstelling (niet inbegrepen). Deze begint om 
14.30 uur en we hebben voor u 1e rangzitplaatsen 
in de zaal gereserveerd. De voorstelling eindigt om 
17.10 uur waarna we rustig weer naar de touringcar 
wandelen. uiteraard sluiten we deze heerlijke 
middag af met een 3 gangendiner voordat we 
terugrijden naar Veghel (aankomst ca. 20.30 uur). De 
reissom bedraagt € 119 per persoon. 
Deze dagtocht is enkel voor leden en gastleden 
van Wijnu. Het minimumaantal deelnemers voor 

De viering, waarin wij alle overleden 
Wij
herdenken vindt dit jaar plaats in ons eigen 
Wijnugebouw.

We hebben Karin Kuijpers bereid gevonden 
een viering voor te bereiden en hierin 

deze dagtocht bedraagt 30 (maximaal 60). Mocht 

verhaal van Maria, die zich niet kan 

werken bij de familie Von Trapp. Daar 
komt ze er al snel achter dat de zeven 
kinderen van kapitein Von Trapp onder 
een te streng regime leven. Wanneer 

Maria de kinderen weer opbloeien. 

Wie heeft dit liedje nog nooit gezongen? 
Wij gaan naar de musical the Sound of Music in 
het Orpheus Theater in Apeldoorn. 

The Sound of music, de musical

Activiteit Wijnu Veghel

Re i z e n
Commissie


