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Dagreis naar Historisch Delft
Op woensdag 20 april

met Het Steen, Het Stadsboterhuis, de Waag, 
de Vleeshal, de Visbanken en de Cameretten. 
Na de wandeling ben u een uurtje vrij in Delft en 
kunt u hier zelf het oude centrum verder ontdekken. 
Bezoek de Nieuwe Kerk (entree niet inbegrepen), ga 
gezellig winkelen of geniet van een terrasje.
Vanaf een centraal punt vertrekken we om 
17.00 uur naar het restaurant voor een heerlijk 
3-gangen diner. Na het eten rijden we terug naar 
Veghel waar we omstreeks 20.15/20.30 uur denken 
aan te komen. De reissom bedraagt € 74,50 per 
persoon. Deze dagtocht is enkel voor leden en 
gastleden van Wijnu. Vanwege het wandelen in een 
middeleeuwse binnenstad is deze dagtocht niet zo 
geschikt voor deelnemers die minder goed ter been 
zijn. Uiterste inschrijfdatum is vrijdag 18 maart, 
(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 familie van Corven tel.nr. 0413-366708. U dient 
voor deze dagtocht zelf een reisverzekering af te 
sluiten. Tijdens de dagtocht houden we ons aan de 
COVID-19 maatregelen, die op dat moment gelden.

We vertrekken om 8.15 uur vanaf de parkeerplaats 
op het Stadhuisplein (tegenover de ingang van het 
Stadhuis). We starten bij Royal Delft/De Porseleyne 
Fles met een kopje koffi  e/thee (2x) met iets lekkers. 
Aansluitend bent u vrij het museum te bezoeken. 
Het is hier dat ambachtslieden al bijna 400 jaar 
het iconische Delfts Blauw creëren. Royal Delft, 
opgericht in 1653, is de enige oorspronkelijk 
overgebleven Delfts aardewerkfabriek uit de 
17e eeuw, die nog altijd met de hand Delfts 
Blauw maakt volgens een eeuwenoude traditie. 
We ontdekken alles over de geschiedenis, het 
ambacht en de innovatie van dit koninklijk bedrijf. 
De Royal Delft Experience neemt ons mee op een 
inspirerende reis door de wereld van eeuwenoud 
aardewerk. Bewonder de collectie van antiek en 
modern Delfts aardewerk in het museum en ervaar 
het authentieke ambacht. Kijk mee bij de schilders 
tijdens hun werkzaamheden en bezoek de fabriek. 
In de showroom is na afl oop de hele collectie 
handbeschilderd, traditioneel en modern Delfts 
Blauw en souvenirs te bekijken en ook verkrijgbaar. 
Na dit bezoek rijden we naar het centrum van Delft 
voor een lunchbuff et. Huisgemaakte dagsoep, 
lekkere broodjes, diverse soorten beleg en 
zoetigheden en is koffi  e, thee en karnemelk inclusief. 
Na de lunch nemen onze stadsgidsen ons mee op 
een, op senioren aangepaste, stadswandeling door 
het middeleeuws historisch centrum van de stad 
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Bulletin Financiële gevolgen bij 
opname verpleeghuis?

Opname in het verpleeghuis heeft vaak veel emotionele 
gevolgen. Dan wordt er vaak niet stilgestaan wat ook de 
financiële gevolgen zijn. Er worden dan niet altijd de juiste 
beslissingen genomen op financieel gebied. Daardoor kunnen 
mensen vaak vele euro’s mislopen, bijvoorbeeld AOW, verkeerde 
eigen bijdrage, toeslagen, pensioen etc. Bij opname of intensieve 
zorg krijgt u te maken met de Wet Langdurige Zorg (wlz) en met 
het CAK, die de nota’s in rekening brengt.
Reden waarom KBO Brabant een team van deskundige 
vrijwilligers heeft samengesteld, die u kunnen komen voorlichten 
als u of uw partner wordt opgenomen of opgenomen is in een 
verpleeginrichting of thuis verpleegd wordt met een hoge 
indicatie. 
Voor mensen, die voordat zij AOW ontvangen in het verpleeghuis 
worden opgenomen is het nog belangrijker om je goed voor 
te laten lichten. U hebt dan te maken met twee fases, tot AOW-
leeftijd en met AOW. Ga er niet vanuit, dat u het allemaal weet, 
maar laat u voorlichten door het WLZ-team, als de situatie zich 
voor doet. 
Het WLZ-team kunt u bereiken via KBO Brabant telefoonnummer: 
073-6444066. Mocht de WLZ-adviseur van buiten de regio komen, 
dan wordt € 25,- in rekening gebracht voor de vervoers- en 
administratiekosten.

Themamiddag Valpreventie
Op maandag 14 maart

Deze informatiebijeenkomst staat in het teken van Veilig Prettig 
Thuis en is een initiatief van Brabant Wonen, Brabant Zorg en 
Brandweer Brabant-Noord.
Wist u dat er jaarlijks 400.000 ouderen van 65+vallen?
De gevolgen hiervan zijn vaak groter dan u denkt en kunnen 
grote impact hebben op uw dagelijks leven. Wat kunt u doen 
om vallen zoveel mogelijk te voorkomen?

Drie veilige tips:
• Blijf actief en beweeg veel
• Zorg dat uw woning veilig is
• Ga veilig op pad, o.a. door stevig schoeisel te dragen

In een informatieve bijeenkomst over valpreventie vertellen wij 
u hier graag meer over.
Wij zullen u o.a. informeren over risicofactoren van het vallen 
en zullen u praktische tips geven om het vallen in en rond uw 
omgeving zoveel mogelijk te voorkomen.
Deze themamiddag is op 14 maart van 14.00 tot 16.00 uur in 
ons Wijnugebouw. Iedereen is welkom, de entree is gratis. 
Voor toegang van deze middag houden we ons aan de 
COVID-19 maatregelen, die op dat moment gelden.
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Van harte
Gefeliciteerd

OverledenOverleden

 85 jaar
3-3 dhr. J.L.J.M. van Nistelrooij 

9-3 mevr. A. van Uden-Hendriks

15-3 mevr. J.H.T. Gijsman-Coesmans

28-3 dhr. M.J.M. Gerritsen

 90 jaar
11-3 mevr. P.C.J. Bouw-Haenen

31-3 mevr. F. Klünnen

22-01 mevr. H.J.M. Verwegen-Vogels 67 jaar

26-01 dhr. A.W.M. Hütten 81 jaar

04-02  Dhr. A.F.W.M.  Rooijmans

05-02 Dhr. H.J.M. van Rijbroek

Gedicht van Anneke Bakker

Dubbel gevoel

In de Mariakapel 

rustte Ik uit van mijn wandeling

en stak een kaarsje aan 

iemand speelde op het kerkorgel

hoorde werk van Bach en Buxtehude

het raakte me diep 

ook mijn zoon speelde het als organist 

al als kleine jongen

en koren de liederen zongen

nu zoveel jaren later

verstijfde Parkinson zijn handen 

iets heel moois is uit zijn leven weggegrist

ik ging na het horen van dit schoons

voldaan naar huis

het kaarsje bleef hoopvol 

bij Maria branden

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

Stuur het dan naar de redactie.

 95 jaar
1-3 dhr. T.H.G.J. van Liempd

2-3 mevr. E.J.M. Plompen-Brabers

 101 jaar
25-3 Mevr. H.J. Francois-de Rooij
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BABYSCHOENTJE
BALLERINA
BALLETSCHOEN
BROGUE
CONFECTIESCHOEN
DAMESSCHOEN
DAMESSPORTSCHOEN
GAREN
GUMMIOVERSCHOEN
HOGE HAK
KINDERLAARSJE
KINDERSCHOENTJE
KLOMPSCHOEN
KNIELAARS
KNOOPLAARS
KURKZOOL
LEDER
LEEST
LINKERSCHOEN
LOPEN
MODE
NEUS
PLATEAUZOOL
RIEMPJE
RIJGVETER
SCHACHT
SCHOENENDOOS
SCHOENLEPEL
SCHOENZOOL
SLEEHAK
SOEPEL
SUèDE
TEEN
VETERLAARSJE
WATERSCHOEN
WINTERSCHOEN
ZOMERPUMP
ZOMERSCHOEN

A. van Creij
H. Grevelink
J. van Meltvoort

    Oplossing vorige woordzoeker:  Uit de koers raken

    Oplossing vorige Sudoku:  374 - 268 - 915

Prijswinnaars

Oplossingen voor de woordzoeker en de sudoku 
kunt u vóór 12 maart 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 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 
02 wo Countrydansen De Plataan 09.10 en 10.30 Els Robbescheuten      06-43746211
  Jeu de Boules De Plataan 13.00 Bart Verbakel                06-10114690
  Biljarten poule De Populier 13.30 Peter Kremers 350808 
  Kienen De Wilg 14.00 Mia de Kort 366602
03 do Digitale inloop De Kastanje 10.00-11.30 Louis van Veghel 366077
  Jeu de Boules De Wilg 13.00 Gert Holthuizen 302139
  Toneelgroep De Plataan 14.00 Rini van den Brand 365648 
  Biljarten regio De Populier 13.30 Peter Kremers 350808
04 vr Jeu de Boules De Plataan 13.00 Harrie Verkuijlen          06-17003533
07 ma Wandelen 5 km Wijnugebouw 10.00 Rini van den Brand 365648 
  Wandelen 15 en 10 kilometer Frisselstein 08.30 en 09.00 Tiny Strijbos 366843
  Biljarten poule De Populier 13.30 Peter Kremers 350808
  Sjoelen Wilg/Plataan 19.00 Toon van Houtum 362712
08 di Wijnu 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 
09 wo Countrydansen De Plataan 09.10 en 10.30 Els Robbescheuten      06-43746211
  Jeu de Boules De Plataan 13.00 Bart Verbakel                06-10114690
  Biljarten poule De Populier 13.30 Peter Kremers 350808
10 do Digitale inloop De Kastanje 10.00-11.30 Louis van Veghel 366077
  Jeu de Boules De Wilg 13.00 Gert Holthuizen 302139
  Biljarten regio De Populier 13.30 Peter Kremers 350808
  Toneelgroep De Plataan 14.00 Rini van den Brand 365648
11 vr Jeu de Boules De Plataan 13.00 Harrie Verkuijlen          06-17003533
12 za Dansen Wijnugebouw 19.00 Jan van der Heijden 341820
14 ma Wandelen 5 km Wijnugebouw 10.00 Rini van den Brand 365648 
  Wandelen 15 en 10 kilometer Stapperij 08.30 en 09.00 Tiny Strijbos 366843
  Biljarten poule De Populier 13.30 Peter Kremers 350808
  Fotogroep Zooomm De Plataan 13.30 Peter Rovers 287708
  Thema Valpreventie De Wilg 14.00 Gré van Erp 362842
  Sjoelen Wilg/Plataan 19.00 Toon van Houtum 362712
15 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
16  wo Countrydansen De Plataan 09.10 en 10.30 Els Robbescheuten      06-43746211
  Jeu de Boules De Plataan 13.00 Bart Verbakel                06-10114690
  Biljarten poule De Populier 13.30 Peter Kremers 350808
  Kienen De Plataan 14.00 Mia de Kort 366602
17 do Digitale inloop De Kastanje 10.00-11.30 Louis van Veghel 366077
  Jeu de Boules De Wilg 13.00 Gert Holthuizen 302139
  Biljarten regio De Populier 13.30 Peter Kremers 350808
  Toneelgroep De Plataan 14.00 Rini van den Brand 365648
18 vr Jeu de Boules De Plataan 13.00 Harrie Verkuijlen         06-17003533
21 ma Wandelen 5 km Wijnugebouw 10.00 Rini van den Brand 365648 

Activiteiten maart * Locatie  Tijd Contactpersoon Telefoon

* ALLES NOG ONDER VOORBEHOUD
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  Wandelen 15 en 10 kilometer Aatrtium 08.30 en 09.00 Tiny Strijbos 366843
  Biljarten poule De Populier 13.30 Peter Kremers 350808
  Wijnu Schrijfgroep De Kastanje 14.00 A. Koekkoek 341311
  Sjoelen Wilg/Plataan 19.00 Toon van Houtum 362712
22 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
23 wo Countrydansen De Plataan 09.10 en 10.30 Els Robbescheuten      06-43746211
  Jeu de Boules De Plataan 13.00 Bart Verbakel                06-10114690
  Biljarten poule De Populier 13.30 Peter Kremers 350808
24 do Digitale inloop De Kastanje 10.00-11.30 Louis van Veghel 366077
  Jeu de Boules De Wilg 13.00 Gert Holthuizen 302139
  Biljarten regio De Populier 13.30 Peter Kremers 350808
  Toneelgroep De Plataan 14.00 Rini van den Brand 365648
25 vr Jeu de Boules De Plataan 13.00 Harrie Verkuijlen          06-17003533
26  za Dansen Wijnugebouw 19.00 Jan van der Heijden 341820
28 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
  Biljarten poule De Populier 13.30 Peter Kremers 350808
  Sjoelen Wilg/Plataan 19.00 Toon van Houtum 362712
29 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
30 wo Countrydansen De Plataan 09.10 en 10.30 Els Robbescheuten      06-43746211
  Jeu de Boules De Plataan 13.00 Bart Verbakel                06-10114690
  Biljarten poule De Populier 13.30 Peter Kremers 350808
31 do Digitale inloop De Kastanje 10.00-11.30 Louis van Veghel 366077
  Jeu de Boules De Wilg 13.00 Gert Holthuizen 302139
  Biljarten regio De Populier 13.30 Peter Kremers 350808
  Toneelgroep De Plataan 14.00 Rini van den Brand 365648

Verjaardagen in het bulletin
in overleg een bezoekafspraak gemaakt. Alleen 
wanneer het bestuur een aankondiging van 
het huwelijksjubileum ontvangt wordt er actie 
ondernomen.

Kloosterjubileum zusters Franciscanessen 
Eenmaal per jaar gaat een delegatie van onze 
vereniging op bezoek in het klooster om samen met 
de jubilaressen van dat jaar hun jubileum te vieren. 
De contactpersoon binnen het bestuur regelt dit. 
De jubilaressen ontvangen een bloemetje.

25 jaar lid vereniging Wijnu 
Vanuit de ledenadministratie wordt een lijst 
opgemaakt van leden die dat jaar 25 jaar lid zijn. 
Op of rond de bewuste datum ontvangen zij een 
oorkonde plus een bloemetje of attentie. 
Afspraken en uitreiking gaat via het bezoekteam. 

Soms krijgen wij een melding van iemand die 
aangeeft dat hij/zij 86 of 91 jaar is geworden, maar 
dat dit niet in het bulletin is opgenomen. 
We hebben om geen ellelange lijsten te krijgen van 
verjaardagen het volgende vastgelegd. Niet alleen 
voor verjaardagen maar ook voor andere speciale 
momenten.

Speciale verjaardagen 
Wanneer een lid de leeftijd van 85, 90, 95 of 100 
en alle leeftijden boven de 100 jaar bereikt komt 
daarvan een mededeling in het bulletin. 
Ons bezoekteam zorgt ervoor dat rondom de 
verjaardag een bezoek wordt gebracht, vergezeld van 
een bloemetje of attentie. 

Huwelijksjubileum 
Bij een 50- of 60-jarig huwelijksjubileum wordt 
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Logo Wijnu, meer dan een naam alleen

geven met een knipoog naar de Brabantse vlag, 
naast de basiskleur rood, de kleuren van de drie 
generaties van onze leden: 

 frisgroen voor de vijftigers

 ruimtelijk blauw voor de zeventigers 

 ingetogen grijs voor de negentigers

In welke klasse u zich ook bevindt, voor ieder gaat 
onze slogan op: 
Een luxe die iedereen zich 
kan permitteren!

De najaarsvergadering van 2014 telde ruim 160 
belangstellenden, waarvan velen kwamen voor 
de presentatie van de nieuwe naam van onze 
vereniging welke toen werd onthuld. Zowel in de 
vergadering alsook de dagen daarna hebben we 
veel positieve reacties ontvangen met de strekking: 
gedurfd, vernieuwend, fris en aansprekend. Zelfs 
KBO Brabant had ons gecomplimenteerd! Natuurlijk 
waren er ook mensen die het maar niks vonden, 
maar die hadden niet de presentatie bijgewoond 
waarin de diepere bedoelingen van naam en logo 
werden uitgelegd.
Om ons geheugen nog even op te frissen: wat 
betekent Wijnu en waar staan die twee woorden 
voor. 

Wij staat voor: 
samen, saamhorigheid, allemaal, ons, iedereen.
Nu  staat voor: 
het moment, actie, actueel.

De speelse fris gekleurde vierkantjes in ons logo 
zorgen voor herkenbaarheid en geven het logo 
een moderne en eigentijdse uitstraling. De blokjes 

Seizoen jeu de boules Wijnu 2022
vroeger dan de offi  ciële competitie die op 
6 april aanvangt. De maand maart telt NIET mee in 
het klassement dat loopt van april tot eind oktober. 
Op woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 maart om 
half twee beginnen de ruim 100 leden die lid zijn 
van de jeu de boules club aan de competitie 2022 
die tot eind oktober loopt.

Als u nog geen lid bent van de jeu de boules club, 
maar wel geïnteresseerd bent of kent u het spelletje 
jeu de boules nog niet, kom dan gerust eens kijken 
en informeer bij een aanwezig lid van het jeu de 
boules team of er nog plaatsen beschikbaar zijn. 
Als er plaats is op een van deze middagen kunt u 
vrijblijvend met ons een potje meegooien. U zult 
dan zelf ervaren dat dit spel u in beweging brengt. 
Je ontmoet mensen op een ontspannen manier 
en ervaart dat het heerlijk vertoeven is in de 
buitenlucht. Ook het analyseren van de wedstrijd in 
het Wijnugebouw onder het genot van een drankje 
mag niet vergeten worden en draagt bij tot een 
ontspannen middagje vertier.

De aanvang van de jeu de boules reguliere buiten-
wedstrijden staat weer voor de deur. Ondanks dat 
nog steeds het corona spook rondwaart, wordt 
het de hoogste tijd om ons weer actief buiten 
te begeven. De mogelijkheden daar voor zijn 
ruimschoots aanwezig, ook al dien je met een lagere 
temperatuur rekening te houden, omdat de start 
met een maand is vervroegd. Het is vanzelfsprekend 
dat iedereen zijn verantwoording neemt om zich te 
gedragen naar de huidige coronaregels.

Zoals voorgaande jaren heeft het jeu de boules 
team de intentie om naast de reguliere competitie 
ook tijdens Koningsdag 27 april en op zaterdag 
17 september tijdens de kermisperiode een dag 
toernooi te organiseren. In de bulletins van maart 
en oktober ontvangt u meer informatie over deze 
dag wedstrijden, waaraan ook door de NIET jeu de 
boules leden van Wijnu deelgenomen kan worden.

In de eerste week van maart starten de jeu de 
boulers het nieuwe seizoen. Dit is een maand 

vroeger dan de offi  ciële competitie die op 

Ac tiv ite it  van Wijnu  VeghelJeu de Boules
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 ‘’Nieuwjaarsconcert’’

Een mooie zuivere klank

als dank voor de Schepping der Aarde.

De Muziek en de Schepping 

zijn van een onschatbare waarde.

Door te luisteren en te kijken,

laat de omvang ervan 

zich steeds weer blijken.

Gedicht van Dinah van Hees

Koor Cantabilé zoekt 
nieuwe zangers

Helaas is het koor de afgelopen tijd een aantal leden 
verloren. Hierdoor is er een tekort aan
leden ontstaan. Het zou jammer zijn als deze mooie 
groep niet meer verder zou kunnen.

Het koor staat onder leiding van Annemarie van de 
Laar en oefent elke dinsdagmiddag in het
Wijnugebouw. Het repertoire bestaat uit gezellige 
Nederlandstalige en buitenlandse liedjes.

U kunt zich aanmelden bij Adri Wolters, 
telefoon 0413 366321. 
Adri Wolters kan u veel meer
vertellen over het koor.

U kunt zich aanmelden bij Adri Wolters, 

Activiteit Wijnu VeghelCantabilé
Gemengd Koor

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

Stuur het dan naar de redactie.

Brengt voor u 

Locatie: Wijnugebouw, Wilgenstraat 15 Veghel 
De kaart verkoop is op 

zondag 27 maart van 13.30 tot 16.30 uur in het Wijnugebouw. 
Kaarten á € 5,- inclusief koffi  e of thee.       

Vrijdag 8 april  om 14.00 en 19.30 uur
Zaterdag 9 april  om 14.00 en 19.30 uur
Zondag 10 april  om 14.00 uur


