
Wijnu
K B O  Veghel

Bulletin
27 april 2022 nr. 463 • Even voorstellen

• Eenmalige uitkering 
• Vat oe Fiets 
• Puzzel
• Agenda
• Dagtocht op 7 juli
• 5-Daagse najaarsreis

Even voorstellen...
de nieuwe voorzitter wijnu

gedurende het afgelopen jaar heb ik al kennis 
kunnen maken met het bestuur, met veel leden en 
vrijwilligers. helaas was er door corona veel afgelast 
en waren we vaak dicht. dus nog weinig echte 
activiteiten. ik kijk er dan ook naar uit om met u 
samen weer onze schouders te gaan zetten onder 
de activiteiten van deze prachtige vereniging in een 
weer normalere tijd, hopelijk.
we hebben met zijn allen denk ik behoefte aan 
afl eiding, elkaar kunnen ontmoeten en ook weer 
samen leuke dingen doen. zeker na ruim twee jaar 
coronapandemie, wat velen van ons ook persoonlijk 
geraakt heeft. gevolgd door een oorlog zo dichtbij 
die ons ook niet onberoerd kan laten. hopelijk zien 
we elkaar gauw in het wijnugebouw en zal dit ons 
goed doen.

jan den biggelaar
vondelstraat 3
5462 cs veghel
telefoon 0413-341727

sinds afgelopen zaterdag 23 april ben ik uw nieuwe 
voorzitter. Als opvolger van leo van Asperen.
vier jaar geleden polste leo mij wat ik ervan vond 
hem op te volgen. op de eerste plaats vond ik het 
een geweldige eer, ik kende wijnu vooral als heel 
waardevol voor de oudere veghelaar. daar was 
werkelijk voor iedereen wat te doen. daarnaast vond 
ik me toen nog wel “te jong“en was nog volop aan 
het werk als huisarts in veghel.  dit ben ik met echt 
heel veel plezier geweest van 1982 tot 2019. en nu 
bevalt het pensioen me ook uitstekend.
marike en ik wonen ook al sinds begin jaren 80 in 
veghel, in de vondelstraat, in een heerlijke wijk kort 
bij het centrum en de noordkade.  ook al zijn we 
hier niet geboren, we voelen ons echt opgenomen 
in de veghelse gemeenschap en hebben een fi jne 
vriendenkring.
in dit huis zijn ook onze 4 kinderen geboren. 
inmiddels hebben die allemaal een andere 
woonplaats gevonden. we hebben ook 2 
kleinkinderen.
we gaan daar graag heen en we zien elkaar veel. 
ook is er nu veel tijd voor onze vrienden en hobby’s. 
zelf ben ik best sportief, het liefst wandelen: vooral 
veel en ver, ook bij wijnu. daarnaast werk ik graag in 
de tuin om daarna met een goed boek heerlijk uit te 
rusten.

Eenmalige uitkering van 800 euro
inmiddels is de energietoeslag verhoogd van 
200 naar 800 euro. de komende weken zal in de 
stadskrant en op de website van de gemeente 
bekend worden gesteld, wat het netto-inkomen per 
maand is om voor deze toeslag in aanmerking te 
komen. 
voor mensen met een Aow met eventueel een 
klein pensioentje kunnen vanaf 1 mei een aanvraag 

indienen bij de gemeente meierijstad. 
kunt u dat niet zelf, dan kunt u terecht op het 
gemeentehuis op maandag, woensdag en 
vrijdagochtend tussen 9 en 11 uur. daar zitten 
vrijwilligers die u dan kunnen helpen met het 
invullen van de formulieren. Advies: neem de 
bankafschriften van de laatste drie maanden mee 
om uw inkomen te kunnen aantonen.
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Bulletin Fietsen en wandelen
op 26 mei 2022
na twee jaar onderbreking gaat op 
26 mei (hemelvaartsdag)  vat oe fiets 
weer van start. ook dit jaar zijn er weer 
mooie routes uitgezet in de omgeving van veghel. 
dit jaar gaan we richting de goorse bossen en het hurkske.
de start en fi nish vinden plaats bij het wijnugebouw 
wilgenstraat 15, veghel.
ook dit jaar zijn er weer twee afstanden voor zowel fi etsers als 
wandelaars. voor de fi etsers zijn de afstanden 28 en 47 km. 
voor de wandelaars is het mogelijk om de 28 km route te lopen 
of bij post 2 rechtstreeks naar post 4 te lopen. dan is de afstand 
19 km. wandelaars kunnen starten vanaf 8.00 uur en fi etsers 
vanaf 10.00 uur. de routes zijn met pijlen uitgestippeld.
de opbrengst gaat dit jaar naar twee missionarissen, het 
veghelse jeugdcircus en naar de palliatieve zorg. 
onderweg zijn er 4 verzorgingsposten ingericht, alwaar u 
gebruik van kunt maken. zij versterken de inwendige mens met 
o.a. koffi  e en thee, soep en een broodje kaas of vlees. daarnaast 
zijn er ook versnaperingen te verkrijgen.
bij de inschrijving, ontvangt u een routebeschrijving en kunt u 
ook loten kopen voor de loterij. de loten kosten € 0,50 per stuk. 
de inschrijving voor deelname is € 4,00 per persoon.
voor een gezin met kinderen onder de 12 jaar € 10,00. 
nadat u zich ingeschreven heeft, wordt u voor vertrek een kopje 
koffi  e of thee aangeboden door wijnu. 

Fietsen en wandelen

Act iv i te i t  Wijnu  Veghelat oe f  ietsV

 ‘’Ontluiking’’

Lieflijk fluistert de Lente 

met vernieuwende zin.

Kóm, we gaan de paden op, 

en de lange lanen in.

De lente fluistert zachtjes

van bloemen, geuren, en kleuren.

Kóm, we gaan de paden op,

en de lange lanen in,

want nu gaat het gebeuren!

Gedicht van Dinah
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Van harte
Gefeliciteerd

OverledenOverleden

 85 jaar
11-5 mevr. j.m.p. waals-van loon

11-5 dhr. j.l.m. theijssen

27-5 mevr. c. van den bosch-willemse

 90 jaar
5-5 dhr. w. jansen

20-5 zr. g. egelmeer

26-5 dhr. f. boeree

4-2 dhr A.f.w.m. rooijmans 86 jaar

5-2 dhr. h.j.m. van rijbroek 80 jaar

15-2 dhr. c.j. van beek 81 jaar

23-2 dhr. m.c.m. van de ven 81 jaar

13-3 mevr. w.f.m. jonkers-van heertum 86 jaar

16-3 dhr. t.g. vermeulen 100 jaar

29-3 dhr. j.g.h.m. van der ley 78 jaar

4-4 mevr. m.e. Adank-de laat 89 jaar

7-4  mevr. A. raijmakers- van berlo 80 jaar

9-4 dhr. t.h.g.j. van liempd 95 jaar 

Gedicht van Anneke Bakker

Opkikkertje 

Nog heel vroeg in de morgen enkele weken terug

hoorde een kwakend geluid dat ik niet herkende

opende de voordeur zat een kikker op het matje

sprong huppelend naar binnen, die groene gast

hield zich schuil in de kamer onder de kast

kon hem daar niet vangen, hij was te vlug

met een bezemsteel verjaagt

hoorde luid zijn kwek en kwaak

sprong nog alle kanten uit tot in een hoek

de deur stond nog open

loodste hem naar buiten terug

liet nog ‘iets’ achter, uit  noodzaak of wraak

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

Stuur het dan naar de redactie.

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
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AdonisblAuwtje
Akelei
berlijnsblAuw
blAuwbAArd
blAuwbekken
blAuw druifje
blAuwe kAAs
blAuwe mAAndAg
blAuwe reiger
blAuwkiel
blAuwsel
blAuw wAter
bloeduitstorting
blue grAss stAte
bosrAnk
brAAm
brAmen
ereprijs
hemelsblAuw
het blAuwe licht
ijsblAuw
iris
kobAlt
lApis lAzuli
lAzuur
mAAgdenpAlm
pAArsblAuw
pruisisch blAuw
puur
ridderspoor
sAlie
sierui
spijkerbroek
sterhyAcint
vergeet-mij-nietje
viooltje
vlinderstruik

w. v.d. brugge
t. vonk
m. biemans

    Oplossing vorige woordzoeker:  Oudejaarsnacht

    Oplossing vorige Sudoku:  496 - 578 - 213

Prijswinnaars

oplossingen voor de woordzoeker en de sudoku 
kunt u vóór 7 mei 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 tekenen en schilderen de wilg 09.30-12.00 gré van erp 362842 

  wandelen 5 km siemei 10.00 rini van den brand 365648 

  wandelen 15 en 10 kilometer siemei 08.30 en 09.00 tiny strijbos                 06-28376226

  Bedevaart naar Handel Handel 13.30 Yvonne Höppener 366378
  biljarten poule de populier 13.30 peter kremers 350808

  sjoelen de 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 bart verbakel                06-10114690

  handwerkgroep de kastanje 13.30 marie-Anne v. liempd  06-51077396

  kienen de wilg 14.00 mia de kort 366602

  biljarten poule de populier 13.30 peter kremers 350808

05 do digitale inloop de kastanje 09.30-11.00 louis van veghel 366077

  jeu de boules de wilg 13.00 gert holthuizen 302139

  fietsgroep 1 parallelweg 13.00 john hilgersom           06-59623690

  fietsgroep 2 parallelweg 13.30 rob dix                         06-28974037

06 vr jeu de boules de populier 13.00 harrie verkuijlen         06-17003533

  bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854

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 wijnugebouw 08.30 en 09.00 tiny strijbos                 06-28376226

  biljarten poule de populier 13.30 peter kremers 350808

  fotogroep zooomm de plataan 13.30 peter rovers 287708

  schrijfgroep de kastanje 13.30 A. koekkoek                 06-12388887

  sjoelen de plataan 19.00 toon van houtum 362712

  keezen bordspel de wilg 19.00 louis van veghel 366077

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 bart verbakel                06-10114690

  biljarten poule de populier 13.30 peter kremers 350808

  kaarten de wilg 14.00 jopie vogels 366488

  handwerkgroep de kastanje 13.30 marie-Anne v. liempd  06-51077396

12 do digitale inloop de kastanje 09.30-11.00 louis van veghel 366077

  jeu de boules de wilg 13.00 gert holthuizen 302139

  fietsgroep 1 parallelweg 13.00 john hilgersom           06-59623690

  fietsgroep 2 parallelweg 13.30 rob dix                         06-28974037

  biljarten regio de populier 13.30 peter kremers 350808

13 vr jeu de boules de plataan 13.00 harrie verkuijlen         06-17003533

  bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854

16 ma tekenen en schilderen de wilg 09.30-12.00 gré van erp 362842

  wandelen 5 km frisselstein 10.00 rini van den brand 365648

Activiteiten mei Locatie  Tijd Contactpersoon Telefoon
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  wandelen 15 en 10 kilometer frisselstein 08.30 en 09.00 tiny strijbos                 06-28376226

  biljarten poule de populier 13.30 peter kremers 350808

  sjoelen de 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 bart verbakel                06-10114690

  biljarten poule de populier 13.30 peter kremers 350808

  handwerkgroep de kastanje 13.30 marie-Anne v. liempd  06-51077396

  kienen de wilg 14.00 mia de kort 366602

19 do digitale inloop de kastanje 09.30-11.00 louis van veghel 366077

  jeu de boules de wilg 13.00 gert holthuizen 302139

  biljarten regio de populier 13.30 peter kremers 350808

  fietsgroep 1 parallelweg 13.00 john hilgersom           06-59623690

  fietsgroep 2 parallelweg 13.30 rob dix                         06-28974037

20 vr jeu de boules de plataan 13.00 harrie verkuijlen         06-17003533

  bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854

21  za dansen wijnugebouw 19.00 jan van der heijden 341820

23 ma wandelen 5 km van schie 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 13.30 peter kremers 350808

  fotogroep zooomm de plataan 13.30 peter rovers 287708

  sjoelen de plataan 19.00 toon van houtum 362712

  keezen bordspel de wilg 19.00 louis van veghel 366077

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 bart verbakel                06-10114690

  biljarten poule de populier 13.30 peter kremers 350808

  handwerkgroep de kastanje 13.30 marie-Anne v. liempd  06-51077396

  kaarten de wilg 14.00 jopie vogels 366488

26 do Vat oe Fiets Wijnugebouw 08.00-18.00 Harry Kalis 350582
27 vr jeu de boules de plataan 13.00 harrie verkuijlen         06-17003533

  bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854

30 ma tekenen en schilderen de wilg 09.30-12.00 gré van erp 362842

  wandelen 5 km stapperij 10.00 rini van den brand 365648

  wandelen 15 en 10 kilometer stapperij 08.30 en 09.00 tiny strijbos                 06-28376226

  biljarten poule de populier 13.30 peter kremers 350808

  sjoelen de 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 362655
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Dagtocht Futureland en Tweede Maasvlakte
op donderdag 7 juli 2022

werden opgespoten en op dit nieuwe land zijn nu 
hypermoderne terminals in bedrijf. de deskundige 
futureland-voorlichter vertelt onderweg over wat 
u ziet én niet ziet. na de rondrit gaan we aan boord 
van de futureland ferry. tijdens de rondvaart over 
de tweede maasvlakte kunt u genieten van een 
adembenemend stukje nederland. hierbij wordt 
uitleg gegeven over wat er allemaal te zien is. we 
sluiten de dag af met een heerlijk 3 gangendiner. 

omstreeks 20.00/20.30 uur verwachten we weer in 
veghel aan te komen. de reissom bedraagt € 74,50 
per persoon. deze dagtocht is enkel voor leden en 
gastleden van wijnu. de reis is ook geschikt voor 
deelnemers, die minder goed ter been zijn. uiterste 
inschrijfdatum is woensdag 25 mei. bij annulering na 
deze datum wordt de reissom niet gerestitueerd. het 
maximaal aantal deelnemers bedraagt 60 personen. 

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 reis houden we ons aan de covid-19 
maatregelen, die wellicht op dat moment gelden.

we vertrekken om 8.00 uur vanaf het parkeerterrein 
op het stadhuisplein (tegenover de ingang van 
het gemeentehuis) naar futureland op de tweede 
maasvlakte. 
vlak voor we aankomen bij futureland gaan we 
eerst een kopje koffi  e/thee (2x) met cake nemen. 
daarna rijden we een klein stukje naar futureland 
waar we starten met een presentatie door een 
offi  ciële voorlichter waarna u even vrij bent 
om de locatie zelf te bekijken. hier leert u alles 
over dit nieuwe stukje nederland. futureland 
is een groot informatiecentrum op de tweede 
maasvlakte bij rotterdam. hier is van alles te horen, 
te zien en te beleven over de ontwikkeling van 
dit nieuwe havengebied. hier ziet u de grootste 
containerschepen en de grootse containerterminals 
met eigen ogen. Alles op het gebied van de 
nieuwste techniek in de scheepvaart is hier te zien. 
u ziet wat er allemaal gebeurt om goederen over de 
hele wereld te vervoeren. 
voor de lunch rijden we weer naar ons adresje van 
vanochtend. hier staat een lekkere en uitgebreide 
koffi  etafel voor u klaar. na de lunch gaan we terug 
naar futureland waar we onze gidsen ontmoeten 
voor de rondrit door/over de tweede maasvlakte. 
zand, steen, beton en staal, maar ook de modernste 
kadekranen van 125 meter hoog, geautomatiseerde 
onbemande voertuigen (Agv’s) en hightech ict-
toepassingen. miljoenen kubieke meters zand 
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maatregelen, die wellicht op dat moment gelden.

Activiteit Wijnu VeghelRe i z e n
Commissie
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5-Daagse najaarsreis Zuid-Nederland en België
van donderdag 8 tot en met 12 september 2022

ook de najaarsreis gaat, net zoals de voorjaarsreis, 
deels naar belgië. we verblijven in hotel schaepkens 
van st. fijt, in het centrum van valkenburg. we 
maken een excursie naar een alpacaboerderij in 
belgië. we bezoeken maastricht (rondvaart over 
de maas en rondrit met een treintje), het fort eben 
emael onder begeleiding van een gids en luik 
(stadswandeling met gids), het jenevermuseum 
(rondleiding en proeven) en we maken een 
stadswandeling in hasselt. ook is er gelegenheid om 
maastricht en hasselt zelf te ontdekken. een rondrit 
door de voerstreek en het land van herve staat ook 
op het programma. hier zal een aantal keren gestopt 
worden. we bezoeken ook een stroopfabriek. op de 
inschrijff ormulieren in het wijnugebouw kunt u het 
uitgebreide reisprogramma van dag tot dag vinden. 
de reissom bedraagt op basis van 2 personen in een 
2-persoonskamer € 455,00 per persoon. de toeslag 
voor alleengebruik bedraagt € 100,00 per persoon 
per verblijf. u kunt, indien gewenst, zelf een reis- en 
annuleringsverzekering afsluiten. tijdens deze reis 
moet u een geldig paspoort of identiteitsbewijs 
bij u hebben! de belgische en/of de nederlandse 
overheid kunnen aanvullende covid-19 richtlijnen 
uitgeven, waar u zich vanzelfsprekend ook aan dient 
te houden. 
u kunt zich inschrijven tot uiterlijk woensdag 
15 juni 2022 via onze website www.wijnuveghel.
nl of met het inschrijff ormulier dat in de hal van 
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 rini van de brand, tel. nr. 0413-365648.

Activiteit Wijnu VeghelRe i z e n
Commissie

Gedicht van Anneke Bakker

Thuiskomen

Op mijn dagelijkse wandeling

laat ik vaak mijn geest rusten

op oorverdovend stille plekken

hoor daar fluisterend bomenruis

dan sluipen immense gedachten

uit de krochten van mijn brein

laten me ontdekken

dat echte liefde intens warm kan zijn

het de eervolle taak van de mens is

om lief te hebben

mijn diepste gevoel komt dan thuis


