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Dagtocht Kroondomein en Proeverij Wijndomein ’t Hof
op dinsdag 23 augustus 2022

gegeven. youp en zijn vrouw riet maken naast wijn 
ook heerlijke likeuren, de proeverij is dan ook altijd 
een doorslaand succes! bij de proeverij krijgt u ook 
vers stokbrood met kruidenboter. hierna gaan we 
weer de touringcar in, terug naar het restaurant 
waar we aan tafel gaan voor een uitstekend 3 
gangendiner. na het diner rijden we terug naar huis 
waar we omstreeks 20.00 uur weer denken 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 donderdag 16 juni (bij annulering na deze datum 
wordt de reissom niet gerestitueerd). het maximale 
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. 
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 8.45 uur vanaf het stadhuisplein 
(tegenover de ingang van het gemeentehuis) naar 
de veluwe waar de koffi  e/thee (2x) en gebak voor u 
klaar staan. na dit goede begin van de dag maken 
we kennis met onze gids irene beaupain, die u 
vanochtend meeneemt voor een “royal tour”, een 
prachtige rondrit per touringcar. een mooi gedeelte 
van beekbergen met interessante en wonderschone 
plekjes zal worden bekeken. ook rijden we door een 
oud papiermakersdorpje. aangekomen in apeldoorn 
gaan we genieten van zijn vele prachtige parken en 
grote villa’s. natuurlijk bekijken we paleis het loo, de 
loolaan en omgeving met zijn vele monumenten. 
via een fraai landgoed van het gelders landschap 
rijden we door prachtige bosgebieden. het 
kroondomein, de koninklijke omgeving, kleine 
dorpjes met hun eigen speciale geschiedenis, de 
vroegere bewoning op het loo van de verschillende 
stadhouders en vorsten, prachtige natuur, het wild, 
vogels en planten, kortom er is heel veel te vertellen 
door de gids en er is natuurlijk ook heel veel te 
zien! na deze bijzondere rondrit gaan we aan tafel 
voor een heerlijke koffi  etafel (met kroket). daarna 
gaan we op pad voor onze volgende bestemming: 
wijndomein ’t hof. een verborgen juweeltje net 
buiten dieren, tussen zutphen en arnhem, ligt de 
grootste ommuurde wijngaard van nederland. het 
hof te dieren was vroeger van stadhouder willem ii 
en is nu eigendom van landgoed twickel. youp heeft 
net als in een afl evering van het tv-programma “het 
roer om”, in 2004 zijn passie, wijn en likeur maken, 
waargemaakt. de basis werd gelegd toen hij met 
zijn vader als 13-jarige jongen zelf zijn eerste wijn 
maakte….. dat bocht was toen niet om te zuipen, 
maar het was wel heel erg leuk! het was de basis 
voor wat nu een geweldig bedrijf is, youp’s droom 
kwam uit. de rondleiding wordt door hemzelf met 
heel veel enthousiasme en een fl inke dosis humor 

op dinsdag 23 augustus 2022
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Bulletin Themamiddag tegen 
inbraak en babbeltrucs

slachtoff ers van woninginbraak, babbeltrucs of oplichting heeft 
grote impact op uw gevoel van veiligheid. daarom geeft de 
politie u adviezen en tips om de kans op inbraak te verkleinen 
en meer weerbaar te zijn tegen babbeltrucs en oplichting.

VIER VEILIGE TIPS: 
1. laat nooit zomaar een onbekende binnen, vraag om een 
    legitimatie. 
2. sluit de deur als u iets gaat halen. 
3. doe ramen en deuren op slot en doe en lampje aan. 
4. leg waardevolle spullen uit het zicht.

brabantwonen en brabantzorg nodigen samen een aantal 
veiligheidssectoren uit voor het programma veilig prettig thuis. 
politie oost-brabant vertelt hoe u prettig en vooral veilig kunt 
blijven wonen.
deze themamiddag wordt gehouden op maandag 4 juli van 
14.00 tot 15.30 uur in het wijnugebouw. de entree is gratis, 
iedereen is welkom.

Fietsen met Wijnu
ik ben al een aantal weken mee gaan fi etsen met de tweede 
groep van wijnu. donderdagmiddag om half twee verzamelen.

wat een mooie routes worden eruit gezocht.
niet van die knooppunten maar we komen op paden die ik nog 
niet kende.
een gezellige groep en begeleiding.
met twee stopplaatsen en een koffi  epauze 
(de koffi  e is wel voor eigen rekening)

kun je nog fi etsen en wil je mensen leren kennen, ga dan ook 
een keer mee.

tot snel. 
carieny
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Van harte
Gefeliciteerd

OverledenOverleden

Gedicht van Anneke Bakker

 85 jaar

2-6 mevr. m.h. de wit-manders
6-6 mevr. c.j. van delft-wijtvliet
11-6 mevr. h.g. van den berg-kruithof
18-6 mevr. g.m. van zoggel-van doorn
19-6 mevr. a.m.p. prinssen-robben
19-6 mevr. a.a.a.c. van lamoen
16-7 mevr. a.g.c. van de broek-van de elzen
17-7 dhr. a.c. düthmann
18-7 mevr, j.a. witlox
26-7 mevr. a.m.a. doreleijers-manders
29-7 dhr. j.w. van de ven

 90 jaar

1-6 mevr. m.g.c. van den akker-wassenberg
8-6 mevr. e. dumas
17-6 mevr. h.j.m. van zutven-rooijakkers
25-6 mevr. l. van de donk-van den bercken
29-6 mevr. c.c. kuijs
2-7 mevr. g.p. reijnders-van meel
14-7 mevr. m.c. van zutphen-spooren
14-7 dhr. v.j.t. van heeswijk
28-7 mevr. a.m. van miert-schoots
29-7 zr. l. wijne

 95 jaar

 3-6 mevr. g.j. korpershoek-uittenbroek
13-7 mevr. w.h.m. henskens-schouten
29-7 mevr. g. van dijk-van der meij

 100 jaar

2-7 mevr. m. bongaerts-van schijndel
6-7 mevr. l. van rijbroek-van de kammen

 102 jaar

6-6 mevr. h.c. van merriënboer-havermans
16-6 mevr. m. kanters-konings 

31-3 mevr. p.w. willems-cornelissen 86 jaar
25-4 mevr. j. willems van dijk-dortmans 91 jaar
26-4 mevr. e.a.m. van asperen 75 jaar
26-4 mevr. m.j.j. schröder-mensink 91 jaar
5-5 dhr. p.j.e.j. hol 78 jaar 

Bloedrood

Destijds heb ik
mijn oorlogsverhalen

met zwarte inkt opgeschreven
maar tijden veranderen
ook in een oorlogsland

in puin en brand

we zien en horen de
beelden en verhalen op TV

en leven met vluchtelingen mee
de oorlog, ver van ons bed

tanks en bommen die steden doorkliefden
een wereld op zijn kop gezet

zie het bloed door straten stromen
heeft krassen op mijn ziel gezet

hoe heeft het zover kunnen komen
waar vele ogen tranen 

door die gruwelijke wanen
raakt ook mijn gemoed

ik schrijf het nu met rode inkt
het verdriet van pijn en dood

dat zo bij ons binnendringt
zij beschrijven het met bloed

van hun geliefden

bloedrood
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aanspreektitel
accent
aimee
bedrijfskunde
emma
felicia
flair
huis van oranje
jurkje
kapper
koninklijk huis
kroontje
lief
loyaliteit
luana
maxima
modeontwerpster
onaantastbaar
onderscheiden
persoonlijkheid
pijnacker
psychologie
roddelbladen
schoondochter
schoonfamilie
sekreve
staatsbezoek
stijl
tokio
universiteit
van vollenhoven
verschijning
voornaam
vorsten royale
vriendelijk
vwo-diploma
zelfvertrouwen
zoet

mevr. j. van kempen
dhr. l. van veghel
mevr. m. thonis

    Oplossing vorige woordzoeker:  Ultramarijn

    Oplossing vorige Sudoku:  892 -346 - 751

Prijswinnaars

oplossingen voor de woordzoeker en de sudoku 
kunt u vóór 9 juliinzenden. 
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 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
02 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
03 vr jeu de boules de populier 13.00 harrie verkuijlen         06-17003533
  bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854
04 za dansen wijnugebouw 19.00 jan van der heijden 341820
07 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
08  wo countrydansen de plataan 09.10 en 10.30 els robbescheuten      06-43746211
  jeu de boules de plataan 13.00 bart verbakel                06-10114690
  kaarten de wilg 14.00 jopie vogels 366488
  handwerkgroep de kastanje 13.30 marie-anne v. liempd  06-51077396
09 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
10 vr jeu de boules de plataan 13.00 harrie verkuijlen         06-17003533
  bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854
13 ma tekenen en schilderen de wilg 09.30-12.00 gré van erp 362842 
  wandelen 5 km aatrium 10.00 rini van den brand 365648 
  wandelen 15 en 10 kilometer aatrium 08.30 en 09.00 tiny strijbos                 06-28376226
  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
14 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
15 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
16 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
17 vr jeu de boules de plataan 13.00 harrie verkuijlen         06-17003533
  bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854
18  za dansen wijnugebouw 19.00 jan van der heijden 341820
20 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
  sjoelen de plataan 19.00 toon van houtum 362712

Activiteiten juni Locatie  Tijd Contactpersoon Telefoon
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21 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
22 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
  kaarten de wilg 14.00 jopie vogels 366488
23 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
24 vr jeu de boules de plataan 13.00 harrie verkuijlen         06-17003533
  bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854
27 ma tekenen en schilderen de wilg 09.30-12.00 gré van erp 362842
  wandelen 5 km intratuin 10.00 rini van den brand 365648
  wandelen 15 en 10 kilometer intratuin  08.30 en 09.00 tiny strijbos                 06-28376226
  sjoelen de plataan 19.00 toon van houtum 362712
  keezen bordspel de wilg 19.00 louis van veghel 366077
28 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
29 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
30 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

Activiteiten juli Locatie  Tijd Contactpersoon Telefoon

01 vr jeu de boules de populier 13.00 harrie verkuijlen         06-17003533
  bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854
02 za dansen wijnugebouw 19.00 jan van der heijden 341820
04 ma wandelen 5 km bloemfontein 10.00 rini van den brand 365648
  wandelen 15 en 10 kilometer bloemfontein 08.30 en 09.00 tiny strijbos                 06-28376226
  themamiddag wijnugebouw 14.00 gré van erp 362842
05 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
06 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
07 do 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
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08 vr jeu de boules de populier 13.00 harrie verkuijlen         06-17003533
  bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854
11 ma wandelen 5 km markt 10.00 rini van den brand 365648
  wandelen 15 en 10 kilometer markt 08.30 en 09.00 tiny strijbos                 06-28376226
  fotogroep zooomm de plataan 13.30 peter rovers 287708
  schrijfgroep de kastanje 13.30 a. koekkoek                 06-12388887
12 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
13  wo countrydansen de plataan 09.10 en 10.30 els robbescheuten      06-43746211
  jeu de boules de plataan 13.00 bart verbakel                06-10114690
  kaarten de wilg 14.00 jopie vogels 366488
  handwerkgroep de kastanje 13.30 marie-anne v. liempd  06-51077396
14 do 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
15 vr jeu de boules de plataan 13.00 harrie verkuijlen         06-17003533
  bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854
16 za dansen wijnugebouw 19.00 jan van der heijden 341820
18 ma 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
19 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
20 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
21 do 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
22 vr jeu de boules de plataan 13.00 harrie verkuijlen         06-17003533
  bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854
25 ma wandelen 5 km frisselstein 10.00 rini van den brand 365648
  wandelen 15 en 10 kilometer frisselstein 08.30 en 09.00 tiny strijbos                 06-28376226
26 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
27 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
  kaarten de wilg 14.00 jopie vogels 366488
28 do 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
29 vr jeu de boules de plataan 13.00 harrie verkuijlen         06-17003533
  bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854
30 za dansen wijnugebouw 19.00 jan van der heijden 341820
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Biljartclub
Activiteit van Wijnu Veghel

Jong Geleerd Oud Gedaan

bezocht. door de pandemie en daaropvolgende 
oorlog in oekraïne realiseren we ons dat het leven 
niet vanzelfsprekend is. we hebben weer behoefte 
aan contact en gezelligheid. het bestuur is blij dat 
we dit onze leden weer kunnen bieden. 
door de pandemie en de gevolgen daarvan is ons 
ledenbestand enigszins gedaald. ondanks dat een 
ledenbestand van 2000 leden geen doel op zich is, 
kondigt hij aan dat het bestuur dit jaar een leden-
werfactie gaat organiseren. kbo brabant verleent 
daarbij ondersteuning. de gemiddelde leeftijd van 
de vereniging stijgt en het doel is met name de in-
woners tussen 65 en 75 jaar te interesseren voor een 
lidmaatschap. 
de voorzitter wil tot slot wijzen op de kennis en 
deskundigheid die binnen wijnu aanwezig op het 
gebied van wmo, wet langdurige zorg, belasting-
zaken, administratie enz. leden kunnen een beroep 
doen op de betreff ende adviseurs.

in deze algemene ledenvergadering hebben we 
afscheid genomen van leo van asperen en werd 
jan den biggelaar met algemene stemmen gekozen 
tot de nieuwe voorzitter van wijnu.
leo van asperen memoreert in zijn afscheids-
speech zijn 9 jarig bestuurslidmaatschap. 1 jaar als 
bestuurslid en 8 jaar als voorzitter. met name de 
naamsverandering van kbo veghel in wijnu en de 
ingebruikname van het wijnugebouw beschouwt hij 
als meest aansprekende gebeurtenissen tijdens zijn 
voorzitterschap.
de nieuwe voorzitter jan den biggelaar spreekt nu 
als voorzitter leo van asperen toe en mag hem 
namens kbo brabant decoreren met de zilveren 
speld.
jan den biggelaar staat verder stil bij de afgelopen 
twee jaren waarin nauwelijks activiteiten hebben 
plaatsgevonden. gelukkig is deze periode voorbij 
en is de ledenvergadering weer in grote getalen 

Algemene ledenvergadering van 23 april

JGOG-biljartclub bestaat 50 jaar
koffi  e met gebak, optreden van een bekend duo, 
een heerlijk drankje en een fantastisch buff et. 
dit jaar wordt er geen fi nale libre gespeeld. de 
poulewinnaars zullen op deze middag eveneens 
geëerd worden. in juli krijgt ieder lid van jgog een 
persoonlijke uitnodiging voor deelname aan het 
feest toegestuurd. de organisatie wil graag op tijd 
weten hoeveel leden aanwezig zullen zijn.
noteer dus in uw agenda 
25 augustus van 14.00 - 18.30 uur 
in het wijnugebouw.

de biljarters van wijnu spelen elk jaar twee 
competities. hier doen bijna alle 70 leden met veel 
plezier aan mee. daarnaast wordt er volop getraind 
om steeds beter te worden in het biljartspel. en dat 
doen we dus al 50 jaar en het blijft een boeiend spel.
het vijftigjarig bestaan kunnen we uiteraard niet 
zomaar voorbij laten gaan. alle leden van jgog 
kunnen alvast 25 augustus in hun agenda noteren. 
de feestcommissie heeft in samenwerking met 
het bestuur een grandioze middag voor alle leden 
georganiseerd. het zal jullie aan niets ontbreken, 


