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Kerstviering 2022
donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 december

formulier dat vanaf die datum in het wijnugebouw 
ligt. wij vragen op het formulier om de dag van uw 
voorkeur aan te geven maar ook uw tweede keuze. 
dit is voor ons belangrijk in het geval dat de dag van 
uw eerste voorkeur is volgeboekt.

de aanmelding sluit uiterlijk op vrijdagavond 
2 december. zijn alle plaatsen al gereserveerd 
dan kan dit eerder zijn. 
de eigen bijdrage voor deze middag is € 10,00. 
dit bedrag wordt via een automatische incasso 
van uw bankrekening afgeschreven.
Gastleden kunnen niet deelnemen.

Aanmelden als groep
misschien wilt u graag met vrienden of kennissen 
aan tafel zitten? dat is mogelijk. u vult dan op één 
formulier de namen in van de personen die samen 
aan tafel willen zitten. dit kan voor maximaal 
8 personen. de eerste persoon op het formulier is 
de contactpersoon, deze vult ook zijn/haar 
e-mailadres in.

Tafelindeling
we hebben op elke middag plaats voor maximaal 
104 deelnemers. de datum van ontvangst van de 
formulieren bepaalt de volgorde van indeling. 
wacht dus niet tot het laatste moment met aanmel-
ding. wij regelen de indeling van de tafels. 
bij binnenkomst wordt u naar de voor u 
gereserveerde tafel gebracht. 
u ontvangt bericht als uw 1e voorkeursdag niet meer 
beschikbaar is.

Nog vragen?
voor dringende vragen mag u bellen naar ton van 
eijk, tel.nr. 0413-305078 tussen 19.00 en 20.00 uur.

het ziet er naar uit dat de kerstviering dit jaar weer 
door kan gaan. we hopen dat het coronavirus niet 
opnieuw spelbreker zal zijn.
de kerstviering biedt de gelegenheid om in een 
gezellige kerstsfeer elkaar weer te ontmoeten en 
natuurlijk te genieten van het aangeboden eten en 
drinken. de middag wordt muzikaal opgeluisterd 
met een optreden van ryan.
u kunt deelnemen op één van de drie middagen op 
15, 16 of 17 december.

Programma
- de zaal gaat open om 13.30 uur
- koffi  e of thee met een stukje kerstkrans
- opening door de voorzitter
- muzikaal optreden
- pauze met drankje en worstenbrood
- vervolg muzikaal optreden
- uitgebreide heerlijke koffi  etafel.

Aanmelden
u kunt zich aanmelden vanaf maandag 31 oktober 
9.00 uur. dit kan door middel van een formulier 
op onze website www.wijnuveghel.nl of met een 
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Reanimatie en AED

het is alom bekend dat het uitvoeren van een reanimatie in 
combinatie met een aed-levens kan redden.
het uitvoeren van een reanimatie en het bedienen van de aed 
zijn handelingen die eenvoudig aan te leren zijn. beheers je 
deze technieken, dan zal het uitvoeren hiervan snel en doel-
treff end verlopen. juist in onze “groep” van leeftijdsgenoten 
komt het relatief vaak voor dat er gereanimeerd moet worden, 
gevolgd door het gebruik van een aed-apparaat.
jaarlijks wordt door wijnu een herhalingscursus aangeboden, 
maar nieuwe geïnteresseerden kunnen zich ook aanmelden.
de herhaling cursus wordt gegeven op vrijdagochtend in de 
maand november van 09.00 tot 12.00 uur in het wijnugebouw.
alle cursisten van afgelopen jaar, krijgen een uitnodiging per 
mail.
mensen, die de cursus nog niet hebben gevolgd, en die 
interesse hebben, kunnen zich opgeven via de website middels 
het vragenformulier of mail naar kalis@rutjes.net.
de cursus voor de nieuwe bedieners en de herhaling cursus 
wordt wederom gegeven door hanny van teeff elen.  aan beide 
cursussen zijn geen kosten verbonden voor wijnuleden.

Activiteit Wijnu VeghelRe i z e n
Commissie

Presentatie Lourdesreis
op woensdag 30 november

in het wijnu bulletin van 29 juni zijn wij 
nagegaan of er voldoende belangstelling zou 
zijn voor een lourdesreis in mei 2023. daarop 
hebben genoeg mensen positief gereageerd, 
zodat we een lourdesreis kunnen organiseren.

we hebben de betrokken reisorganisatie bereid gevonden om 
voor alle belangstellenden) op woensdag 30 november om 
13.30 uur een presentatie van deze lourdesreis te geven. 
dus ook voor alle wijnuleden en kbo-leden uit de kerkdorpen, 
die nog niet eerder hun belangstelling voor deze lourdesreis 
hebben aangegeven de presentatie is gratis en u bent van harte 
welkom in het wijnugebouw (open vanaf 13.00 uur).
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OverledenOverleden

Gedicht van Anneke Bakker

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

 85 jaar

20-10 dhr. g.w.j. van der burgt

5-11 dhr. p.m.h. van de tillaart

13-11 mevr. c.j. beekman-van essen

15-11 mevr. c.t.a. linders-van doorn

25-11 mevr. h. bakker-nijmeijer

28-11 mevr. p.m. rovers-van roosmalen

 90 jaar

9-11 m evr. a. nicolaassen-van erp

26-11 mevr. a.w. bakker-van geff en

26-11 mevr. m.h.g. van weegen-cappetti

28-7 mevr. b.t. nijhof-brok 92 jaar

5-10 dhr. a.c.n.w.m. wouters 82 jaar

6-10 mevr. j. van den elzen-van den tillaard 80 jaar

Warmte met Kerst

In eenvoud kniel ik, vouw mijn handen
smeek het kerstkind dat de wereld ophoudt

met oorlog voeren en geweld
dat vrede heersen mag

bij alle mensen, zonder of met veel geld

dat het licht van kerstmis
de schaduw wegneemt van corona

in deze donkere dagen
bij de eenzamen onder ons

hen oprechte aandacht schenken
in plaats van dure wijn en dis 

door het gevoel te geven 
dat ook voor hen 

er warmte met kerstmis is 

Van harte
Gefeliciteerd



ahoy
artamsterdam
audioapparatuur
beeldhouwkunst
beeldhouwwerk
belangwekkend
bijzonder
bodies
brons
collectie
demonstratie
dierentuin
doek
drieluiken
expositieruimte
filmmuseum
fossielenmuseum
foto
gids
hoogtepunten
hortus botanicus
houtsnijwerk
informatie
jaarbeurs
kasteel
kunstverzameling
literatuurmuseum
locatie
mecc
nationaal museum
olieverf
rondleiding
strijdtoneel
tassen
thema
uniek
vergezicht
werken

a. de laat
fr. v. d. donk
n. v. hest

    Oplossing vorige woordzoeker:  Melkwegstelsel

    Oplossing vorige Sudoku:  519 - 376 - 842

Prijswinnaars

oplossingen voor de woordzoeker en de sudoku 
kunt u vóór 5 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 di creatief de plataan 09.30 gerry van de donk      06-53625990 
  koersbal de wilg 14.00 jo van de wetering 362655
02 wo countrydansen de plataan 09.10 en 10.30 els robbescheuten      06-43746211
  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
03 do biljarten regio de populier 13.30 peter kremers 350808
  Allerzielenviering Wijnugebouw 14.00 Yvonne Höppener 366378
04 vr bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854
05 za dansen wijnugebouw 19.00 
06 zo Veghelse Keezenkampioenschap Wijnugebouw 13.30 Louis van Veghel 366077
07 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
  Themamiddag Film Wijnugebouw 14.00 Rini van den Brand 365648
  sjoelen de plataan 19.00 toon van houtum 362712
  keezen bordspel de wilg 19.00 louis van veghel 366077
08 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
09 wo countrydansen de plataan 09.10 en 10.30 els robbescheuten      06-43746211
  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 
10 do biljarten regio de populier 13.30 peter kremers 350808
  toneelgroep de plataan 13.30 rini van den brand 365648
11 vr bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854
14 ma schildergroep de wilg 09.30 gré van erp 362842
  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
  fotogroep zooomm de plataan 13.30 peter rovers 287708
  schrijfgroep de kastanje 10.30 a. koekkoek                 06-12388887
  biljarten poule de populier 13.30 peter kremers 350808
  sjoelen de plataan 19.00 toon van houtum 362712
  tokken bordspel de wilg 19.00 arno frankfort             06-11862645 
15 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
16  wo countrydansen de plataan 09.10 en 10.30 els robbescheuten      06-43746211
  kienen de wilg 14.00 mia de kort 366602
  handwerkgroep de kastanje 13.30 marie-anne v. liempd  06-51077396
  biljarten poule de populier 13.30 peter kremers 350808
17 do biljarten regio de populier 13.30 peter kremers 350808
  toneelgroep de plataan 13.30 rini van den brand 365648
18 vr bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854
19 za dansen wijnugebouw 19.00 

Activiteiten November Locatie  Tijd Contactpersoon Telefoon
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21 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
  sjoelen de plataan 19.00 toon van houtum 362712
  keezen bordspel de wilg 19.00 louis van veghel 366077
22 di wandelen 20 kilometer wijnugebouw 08.00 harry kehrens 
  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
  handwerkgroep de kastanje 13.30 marie-anne v. liempd  06-51077396
  biljarten poule de populier 13.30 peter kremers 350808
  kaarten de wilg 14.00 jopie vogels 366488
24 do biljarten regio de populier 13.30 peter kremers 350808
  toneelgroep de plataan 13.30 rini van den brand 365648
25 vr bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854
26 za dansen wijnugebouw 19.00 
28 ma 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
  Themamiddag Notaris Wijnugebouw 14.00 Rini van den Brand 365648
  sjoelen de plataan 19.00 toon van houtum 362712
  tokken bordspel de wilg 19.00 arno frankfort             06-11862645
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
  Voorlichting Lourdesreis Wijnugebouw 13.30 Kees van Corven 366708
  handwerkgroep de kastanje 13.30 marie-anne v. liempd  06-51077396
  

Themamiddag de notaris legt uit 
op 28 november 14.00 uur

heden om verzorging zowel thuis, maar zeker ook 
in verpleeghuis goed te regelen. wanneer gaat het 
in als deze toegekend is? wat speelt een eigen huis 
of spaargeld voor een rol hierin?
ook komt aan bod alles over erf- en schenk-
belasting en vooral de laatste tips hiervan. 
hoe werkt het in de praktijk? 
aanvaarding erfenis en onder welke voorwaarden.
alles over de uitvoering het testament komt ter 
sprake, ook als er geen testament is.
in belang van partner, (klein-)kinderen en onszelf 
moeten we niet uitstellen dit te regelen.
 deze themamiddag wordt gehouden op 
28 november om 14.00 uur in het wijnugebouw. 
iedereen is welkom.

We hebben allemaal wel eens met een notaris te 
maken. We moeten op onze leeftijd echt denken 
aan wat belangrijk is voor de toekomst voor ons-
zelf, kinderen en kleinkinderen. 

de notaris legt op deze themamiddag uit wat het 
verschil is tussen een testament en een levens-
testament.  wanneer is het een goed tijdstip om dit 
te regelen en wat hoort er echt in te staan? uitleg 
om de regie in eigen hand te houden. 
daarnaast wordt er door de notaris uitleg gegeven 
over schenken en verkoop van uw eigen huis. en 
met behulp van voorbeelden uit de praktijk wordt 
dit duidelijker gemaakt.
wlz, “wet langdurige zorg” geeft veel mogelijk-
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Allerzielenviering 
op donderdag 3 november

aanvang viering 14.00 uur. iedereen is van harte 
welkom.

tijdens de viering zullen we aandacht besteden aan 
de leden die ons in het afgelopen jaar ontvallen 
zijn. in een sfeervolle setting zal iedereen met name 
genoemd worden en kunnen we hen in liefde 
gedenken. na de viering is er bij een kopje koffi  e 
voldoen gelegenheid om met elkaar nog eens na te 
praten.

vorig jaar hebben voor de eerste keer 
de allerzielenviering in ons eigen 
verenigingsgebouw gehouden. 
dit is toen heel goed ontvangen en we 
willen het dus dit jaar op dezelfde locatie 
doen.
karin kuijpers heeft haar medewerking 
toegezegd en het geheel zal muzikaal 
worden opgeluisterd met zang door 
anne-mieke post begeleid door lisette bol. 

vorig jaar hebben voor de eerste keer 
de allerzielenviering in ons eigen 
verenigingsgebouw gehouden. 
dit is toen heel goed ontvangen en we 
willen het dus dit jaar op dezelfde locatie 
doen.
karin kuijpers heeft haar medewerking 
toegezegd en het geheel zal muzikaal 
worden opgeluisterd met zang door 
anne-mieke post begeleid door lisette bol. 

Derde Kermistoernooi jeu de boules Wijnu
het verloop van het spel is de  onberekenbare factor 
geluk van grote invloed op de uitslag en bepalend 
voor onverwachte winst of verlies. van de vier te 
spelen partijen dien je ze allemaal te winnen wil je 
voor  plaats 1 in aanmerking komen. drie spelers 
haalden de maximale score van 4 gewonnen 
wedstrijden, christ van berlo, louis van beek en 
rob dix. het aantal gemaakte  boules  minus de 
tegen boules bepalen uiteindelijk wie de nummer 1 
wordt. vandaag was de verrassende winnaar  
rob dix die met 3 plus boules de sterkste was voor 
louis van beek.
met dank aan de deelnemers, de programmeurs, 
helpers en de weer prima bediening met een goed 
verzorgde lunch.

het derde kermistoernooi jeu de boules op 17 
september is succesvol verlopen. de vooruitzichten 
van de weersverwachting waren ronduit slecht 
te noemen. gelukkig heeft niemand van de 
opgegeven deelnemers  verstek laten gaan en 
konden we om kwart over 10 in de morgen starten. 
gedurende het verloop van de dag werd het weer 
alleen maar beter. we bleven gevrijwaard van regen 
en genoten zelfs van de toch aanwezige zon in de 
namiddag. tussen de 28 deelnemers ontstond er 
een prachtige onderlinge sportieve strijd, die door 
de scheidsrechters  bart verbakel en piet peters in 
goede banen werden geleid zonder dat de var 
zoals ze zeiden in hoefde te grijpen.  zoals zo vaak 
komen er verrassende uitslagen naar voren. tijdens 

Filmmiddag “Veghel zoals het was”
maandag 7 november 14.00 uur in het wijnugebouw

de toegang is gratis, iedereen is welkom, u hoeft 
geen lid te zijn van wijnu.

de fi lm gaat over het alledaags leven in veghel.
opgenomen in 1958 met als titel “veghel zoals het 
was”, zoals scholen, verenigingen, bedrijven, het 
boerenleven, optochten, straatbeelden, politie en 
mensen in de wijken enzovoorts. deze fi lm is enkele 
jaren geleden ook al vertoond en daar was toen veel 
belangstelling voor, vandaar dat we deze fi lm nog-
maals willen vertonen. de fi lm duurt 60 minuten. in 
de korte pauze kunt u genieten van een kopje koffi  e 
of drankje.

na de pauze zal de fi lm “de goede moordenaar”, 
worden vertoond. de tramlijnen in veghel en om-
streken van voor de oorlog, ook dit is een herhaling, 
de fi lm duurt ca. 35 minuten.



8

Zondag 11 december Wijnu Kerstmarkt 
van 12.00 tot 16.30 uur

op 11 december is iedereen van harte welkom om 
met ons een gezellige middag te hebben met een 
glaasje glühwein of iets lekkers bij de koffi  e. 

en wellicht is er nog iets leuks op de markt waar u al 
lang naar op zoek was.

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 10 december van 9.00 tot 12.00 uur. 
andere dagen worden geen spullen aangenomen. 
ALLEEN KERSTSPULLEN  GEEN  ROMMELMARKTSPULLEN.

Holiday on Ice 2023
zaterdag 7 januari 2023

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 dag zelf een 
reisverzekering af te sluiten. 

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

we vertrekken om 12.45 uur vanaf het stadhuisplein 
(tegenover de ingang van het gemeentehuis) 
richting het mecc in maastricht. we verwachten 
daar om 14.15 uur aan te komen, waarna de 
voorstelling holiday on ice 2023 om 15.00 uur 
begint. we hebben voor u 1e rangstickets. na de 
voorstelling rijden we naar een gezellig restaurant 
voor een 3 gangendiner. we verwachten van daaruit 
om 20.00 uur te vertrekken en omstreeks 21.15 uur 
weer terug te zijn in veghel. de reissom bedraagt 
€ 102,50 per persoon. deze dagtocht is enkel voor 
leden en gastleden van wijnu. 
uiterste inschrijfdatum is woensdag 9 november 
(bij annulering na deze datum wordt de reissom niet 
gerestitueerd). het maximaal aantal deelnemers 
bedraagt 60 personen. u kunt zich inschrijven via 

tijdens de dagtocht houden we ons aan de 

Ledenpas-Voordeelpas
Uit Het Hoofd gaat grotendeels over Loes Luca’s eigen 
leven. In de voorstelling kijkt een actrice op het einde 
van haar carrière terug op haar leven. Omdat ze niet 
helemaal meer is wat ze is geweest stuurt de producent 
een jonge actrice mee op tournee om haar, 
mevrouw Loes, door de voorstelling heen te slepen. 
Uit Het Hoofd is een verhaal dat op die plek in 
het hoofd van de actrice zit, waar de leugen, de 
verbeelding, de herinnering en de werkelijkheid met 
elkaar onderhandelen om het leven dragelijk te maken. 

Dit theaterseizoen zijn er weer afspraken gemaakt 
tussen Theater aan de Noordkade de Blauwe Kei 
en Wijnu. 
acht voorstellingen met een korting van € 7,50 
per persoon. voor een totaaloverzicht van de 
voorstellingen kunt u onze website bekijken. 
deze kaarten kunnen alleen besteld worden via 
wijnu, dus niet rechtstreeks bij het theater. op onze 
website www.wijnuveghel.nl vindt u de informatie 
en het inschrijff ormulier. bent u niet zo handig met 
de computer dan mag u bellen met willie rovers 
0413-310081. de eerste voorstelling die valt binnen 
onze afspraken is:

Loes Luca Uit het hoofd
vrijdag 2 december 2022 
aanvang 20.15 uur in de grote zaal
speciale wijnu prijs € 15,50 per persoon

Een vertelling over een vader met een geheim, een 
moeder die rust wil en een dochter die wil leven. 

Activiteit Wijnu VeghelRe i z e n
Commissie


