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Feestdagen 
gelukkig weer zonder beperkingen

natuurlijk mogen we niet vergeten dat er ook in 
dit jaar helaas weer veel leden zijn gestorven. we 
missen hun aanwezigheid en actieve inzet. 
het is fi jn dat wel elkaar weer kunnen ontmoeten 
om samen deel te nemen aan een spel of hobby of 
een goed gesprek te voeren, waar je vreugde en 
verdriet met elkaar kunt delen. ons wijnugebouw 
blijkt hiervoor een hele goede ontmoetingsplaats te 
zijn. 
ons leven zal nooit helemaal rimpelloos of zonder 
zorgen verlopen en daarom willen we tijdens deze 
kerstdagen, die juist het symbool zijn van licht en 
hoop, daar even bij stilstaan en proberen hier kracht 
en moed uit te putten.

ik wens u namens het bestuur van wijnu hele fi jne 
en gezellige kerstdagen en voor 2023 een goed en 
heel gezond nieuwjaar toe, waarin wel elkaar maar 
vaak mogen ontmoeten.

jan den Biggelaar
voorzitter

Het lijkt erop dat we met 2022 ook de 
coronapandemie achter ons kunnen laten. 

dat is ook fi jn voor onze vereniging, omdat alle 
activiteiten nu weer op de vertrouwde wijze 
plaats kunnen vinden in ons eigen wijnugebouw. 
en dat iedereen daar behoefte aan had hebben 
we kunnen zien aan de grote belangstelling 
voor de themamiddagen, het enthousiasme van 
deelnemers aan de vele sub-verenigingen en niet 
te vergeten onze kerstvieringen waarbij het aantal 
inschrijvingen het aantal plaatsen overtrof. dit geeft 
heel duidelijk aan dat velen het ook weer aandurven 
onder de mensen te komen.
hoe anders was dat in het begin van dit jaar het lijkt 
alweer zo lang geleden. het is bijna niet meer voor 
te stellen.
het is ook een goed teken dat we de laatste tijd 
weer veel nieuwe leden hebben mogen begroeten, 
die de weg naar wijnu hebben gevonden en daar 
zijn we heel erg blij mee. we heten ze van harte 
welkom.

Een goed en 
heel gez� d 
Nieuwja� !
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Op vertoon van uw 
lidmaatschapskaart kunt 
u een abonnement van 
6 maanden voor € 30,- 
per maand afnemen.  
(kost normaal € 60,- 
per maand) 
voor meer informatie zie de website www.fitworld.nl. 

Jammer genoeg moeten wij u mededelen dat 
Hanex geen korting meer geeft aan Wijnuleden. 

Nieuwjaarsbijeenkomst
zondag 15 januari 2020 om 14.00 uur

2022 was een bewogen jaar. het belangrijkste nieuws voor dit 
jaar was wel de oorlog in oekraïne. 
op 24 februari van dit jaar kwam er een grootschalige invasie 
door rusland in oekraïne. nog steeds ondervindt de hele 
wereld de gevolgen van deze brute oorlog. gasleveringen 
vanuit rusland zijn gestopt voor europa. de energieprijzen zijn 
gestegen tot een niveau zoals we dat nog nooit gekend hebben. 
veel mensen hebben daardoor moeite om de energiekosten 
nog te kunnen betalen. 
maar bovenal leven wij mee met de mensen in oekraïne. 
zij moeten een oorlog doorstaan waar die zij part nog deel aan 
hebben. 

verder is het goede nieuws dat we in 2022 zo goed als mogelijk 
de coronapandemie hebben terug kunnen dringen naar 
de achtergrond en dat er nu weer als vanouds alle normale 
activiteiten weer plaats kunnen vinden.
Bij deze en nog veel meer gebeurtenissen van 2022 kunnen we 
even stil blijven staan tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 
15 januari. we heff en dan samen het glas op een mooi en 
goed jaar voor u en onze vereniging. 
u bent van harte welkom.

Ledenpas-Voordeelpas Wijnu
fitworld heeft alleen voor leden van 

wijnu een uniek aanbod
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OverledenOverleden

Gedicht van Anneke Bakker

 85 jaar

1-1 dhr. h.p. dielissen

5-1 mevr. a.c. van de nieuwenhuijzen-van lee

6-1 mevr. j.a.m. van de ven

28-1 dhr. a.a.t. mandigers

 90 jaar

7-1 mevr. j.p.h. van den elzen-van de Brand

10-1 dhr. p.g. van der doelen

21-1 dhr. a.j. hazelberg

24-1 dhr. w.h. van heck

28-1 mevr. m.h. van de ven-van heessel

28-9 dhr. t.j.a. van de donk 87 jaar

2-11 mevr. h.c. van merriënboer-havermans 102 jaar

22-11 mevr. j.m.l. van Beek-verberne 66 jaar

4-12 mevr. c.j. post-van uden 97 jaar

Kerstster straalde warmte

Als in deze dagen
kaarsen te branden staan

zijn er overal ter wereld
eenzamen die vroeg slapen gaan

soms in een portiek
onder een brug of blote hemel

tellen ze alle sterren

ik ken er een van jaren terug
niemand om zich heen

dacht aan zijn overleden ouders
zocht naar de ster van Bethlehem

eindelijk gevonden
likte hij zijn zielenwonden

sloot zijn ogen en ging slapen

iemand tikte op zijn schouder
hij hoorde zeggen

‘Kom maar mee, het is kerstmis
binnen is het warm

dan eten we samen aan de tafel
en gaan daarna een kaartje leggen’

en zo geschiedde

als een stralenbundel van de kerstster
verwarmde het zijn hart en ziel

een vleugje kerstmis
dat deze eenzame overviel

Van harte
Gefeliciteerd

 95 jaar

9-1 dhr. n.j. slippens
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Broedmachine
carolinaduif
duivenBerichten
duivin
eieren
eigendomsBewijs
gierst
hoogvliegers
in vorm
keurmeester
kooi
kroonduif
krop
krulduif
liefheBBerij
lossingsplaats
mantelpennen
marathonvlucht
nachtvliegerij
nestBlijvers
nonduif
ondersnavel
planteneters
raskruising
ringenBoekje
roest
slaB
stok
stuurpennen
treurduif
veer
vleugeltekening
voer
vruchtenduif
waaierduif
wedstrijdvlucht
witpentuimelaar
zaad

christien v.d. oever
agnes teppema
regien van helmond

    Oplossing vorige woordzoeker:  IJzeren voorwerpen

    Oplossing vorige Sudoku:  512 - 978 - 643

Prijswinnaars

oplossingen voor de woordzoeker en de sudoku 
kunt u vóór 7 januari 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 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

  Biljarten poule de populier 13.30 peter kremers             06-21865489 

  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

  Biljarten poule de populier 13.30 peter kremers              06-21865489 

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

  kienen de wilg 14.00 mia de kort 366602

05 do Biljarten regio de populier 13.30 peter kremers              06-21865489

  toneelgroep de plataan 13.30 rini van den Brand 365648

06 vr Bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854

07 za dansen wijnugebouw 19.30 jan van der heijden 341820

08 zo Nieuwjaarsconcert Ambiancekoor Wijnugebouw 14.00 Rini van den Brand 365648

09 ma schildergroep de wilg 09.30 gré van erp 362842

  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 10.30 a. koekkoek                 06-12388887

  Biljarten poule de populier 13.30 peter kremers             06-21865489

  sjoelen de plataan 19.00 toon van houtum 362712

  keezen bordspel de wilg 19.00  louis van veghel        06-33743347

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

  kaarten de wilg 14.00 jopie vogels 366488

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

  Biljarten poule de populier 13.30 peter kremers 350808

12 do Biljarten regio de populier 13.30 peter kremers              06-21865489

  toneelgroep de plataan 13.30 rini van den Brand 365648

13 vr Bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854

15 zo Nieuwjaarsbijeenkomst Wijnugebouw 14.00 Bestuur Wijnu 

16 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

  Biljarten poule de populier 13.30 peter kremers  06-21865489

  sjoelen de plataan 19.00 toon van houtum 362712

  tokken bordspel de wilg 19.00 arno frankfort            06-11862645

17 di wandelen 20 kilometer wijnugebouw 08.00 tiny strijbos                 06-28376226 

  creatief de plataan 09.30 gerry van de donk      06-53625990

  koor cantabilé de plataan 13.30-15.30 adri wolters 366321 

Activiteiten Januari Locatie  Tijd Contactpersoon Telefoon
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  koersbal de wilg 14.00 jo van de wetering 362655

18 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              06-21865489

  kienen de wilg 14.00 mia de kort 366602

19 do Biljarten regio de populier 13.30 peter kremers              06-21855489

  toneelgroep de plataan 13.30 rini van den Brand 365648

20 vr Bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854

21 za dansen wijnugebouw 19.30 jan van der heijden 341820

23 ma schildergroep de wilg 09.30 gré van erp 362842

  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             06-21865489

  sjoelen de plataan 19.00 toon van houtum 362712

  keezen bordspel de wilg 19.00 louis van veghel        06-33743347

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

  Biljarten poule de populier 13.30 peter kremers              06-21865489

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

  kaarten de wilg 14.00 jopie vogels 366488

26 do toneelgroep de plataan 13.30 rini van den Brand 365648

  Biljarten regio de populier 13.30 peter kremers              06-21855489

27 vr Bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854

29 zo Hobbybeurs De Wilg 14.00-16.30 Gré van Erp 362842

30 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             06-21865489

  sjoelen de plataan 19.00 toon van houtum 362712

  tokken bordspel de wilg 19.00 arno frankfort             06-11862645

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

Gezellige Hobbybeurs
zondag 29 januari van 14.00 tot 16.30 uur

de gezellige entourage van het wijnugebouw is de 
bar open voor een kop koffie of een lekker drankje. 
u hoeft geen lid te zijn van wijnu, u bent van harte 
welkom.

de toegang is gratis. wilt u ook anderen laten 
genieten van uw hobby? 
neem dan gerust even contact op met gré van erp 
telefoon 0413-362842.

Gratis toegang voor iedereen.

wij hebben veel creatieve leden in ons midden, die 
de meest uiteenlopende hobby’s beoefenen. 
er is dus een groot gevarieerd aanbod. zij willen het 
plezier dat zijn in hun hobby hebben, graag met u 
delen. of misschien spreekt het u ook aan en wilt 
u er iets meer van weten. ze vertellen u er graag 
over en wellicht gaat u dan zelf ook aan de slag. in 
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Frans de Kort stopt als wandelleider
ons op verboden grond. het liep goed af. heerlijk. 
“volgens mij zitten we hier niet goed”, waren zijn 
magische woorden. we moesten er hartelijk om 
lachen. 

frans blijf gezond en dat is een opdracht. alles wat 
wandelen leuk kan maken zat in jou verpakt. 
we gaan je missen en kom nog eens langs met je 
mia op een van de vele koffieplaatsen. 

Maandagmorgen 28 november op een druiligere 
morgen werd het voor Frans de Kort zijn 
laatste tocht als wandelleider. Frans ruilt zijn 
tijd in om samen met zijn Mia herstellende 
ochtendwandelingen te gaan doen. 

ruim tien jaar en wellicht nog wel langer hebben 
we kunnen genieten van de door hem uitgezochte 
routes. er was altijd wel iets speciaals als hij de leider 
was. zijn vriendelijk koppie en zijn heerlijk 
west-Brabant accent stemde je onmiddellijk vrolijk. 
frans maakte me duidelijk dat ze in west-Brabant 
wel meer deden dan koeien omverduwen. 

maandag had hij zijn laatste route. vanaf de stapprij 
naar het paviljoen van frisselstein en weer naar de 
stapperij. onderweg hebben wat herinneringen 
opgehaald. de mooiste tocht, maar wel heel apart, 
was die van een paar jaar geleden toen hij ons door 
het talud van de a50 leidde. we vonden het wel 
vreemd dat al die auto’s toeterde. we bevonden 

Nieuwjaarsconcert Ambiancekoor
op zondagmiddag 8 januari in het wijnugebouw

in het wijnugebouw.
onze enthousiaste zangers en 
zangeressen hebben er zin in 
om bij wijnu een spetterend 
nieuwjaarsconcert te geven. 
dit onder de muzikale leiding 
van onze nieuwe ervaren 
dirigent wim mank uit uden. 
het repertoire van het 
ambiancekoor bestaat uit 
prettig in het gehoor liggende 
nederlands-, duits- en 
engelstalige liederen. een zeer 
gevarieerd aanbod: bekende 

melodieën variërend van levenslied tot populair 
klassiek.
zoals u van ons gewend bent wordt het zeer 
gewaardeerd om mee te zingen, want gezelligheid is 
troef.  zo kunnen we samen het nieuwe jaar in gaan 
luiden.

u bent van harte welkom in het wijnugebouw op 
zondag 8 januari. de deur gaat om 13.30 uur open, 
het concert begint om 14.00 uur. iedereen is welkom, 
de entree is gratis.

We zijn er klaar voor om weer een concert te 
geven. Corona is op z’n retour dus het kan weer. 

we hebben volop ons repertoire kunnen oefenen. 
het ambiancekoor is met 40 leden weer op volle 
sterkte. mensen die zin hebben om lid te worden 
van ons gezellig koor, kunnen zich altijd nog 
aanmelden bij rien van engelen, tel. 06 13986905. 
aanmelden kan ook via onze website het 
www.ambiancekoorveghel.com of kom eerst naar 
de open repetitie op dinsdag 14 maart om 19.30 uur 
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Themamiddag Digitalisering van de zorg 
voor senioren en iedereen met digitale vragen

diabetes eenvoudiger om met hun diabetes om te 
gaan. maar hoe houdt u hier zelf de regie over in 
handen? kom naar de gratis lezing “digitalisering 
van de zorg”. tijdens de bijeenkomst bieden wij 
ook persoonlijke en praktische hulp bij vragen 
die u heeft over gezondheidsapps, waaronder de 
freestyle librelink-app.

deze themamiddag wordt gehouden op 6 februari
in het wijnugebouw en start om 14.00 uur.
iedereen is welkom. de toegang is gratis.

de maatschappij en de zorg digitaliseren meer en 
meer. tegenwoordig gebruiken we de computer, 
het internet en apps op smartphones steeds vaker. 
op veel fronten is dit een goede ontwikkeling. 
tegelijkertijd maakt u zich mogelijk zorgen over de 
veiligheid hiervan. dan bent u zeker niet de enige, 
met name senioren lopen hiertegenaan. 
als het gaat om digitalisering in de zorg, dan kan dat 
bij diabetes de kwaliteit van leven sterk verbeteren. 
digitale hulpmiddelen als een glucosesensor en 
een bijbehorende app maken het voor mensen met 

Ledenpas-Voordeelpas

Wijnu voordeelprijs € 22,00
Brothers in Band bestaat al twaalf jaar en ze speelt 
met de passie, sfeer en feel zoals dire straits dat 
bedoeld heeft. zanger en gitarist angelo fumarola 
laat je een mark knopfl er zien en horen die bijna 
niet van echt te onderscheiden is. de zorgvuldig 
vormgegeven show is een lust voor het oog en 
de speciaal voor deze voorstelling gemaakte 
arrangementen brengen de verschillende periodes 
waarin de muziek ontstond op een respectvolle en 
natuurgetrouwe manier tot leven. 

Wijnu voordeelprijs € 32,00
waylon zag het als een persoonlijke missie om 
country naar nederland te halen. om het in het 
zuiden van amerika ontstane levenslied naar de 
lage landen te brengen. eén van de hoogtepunten 
uit zijn carrière; een tweede plek op het eurovisie 
songfestival met calm after the storm.
maar waylon is ook ‘gewoon willem’, een man 
uit apeldoorn. daar ligt de basis van zijn eigen 
levenslied. al die jaren zong hij in een andere taal, 
maar dat vindt hij niet langer nodig. het schrijven en 
uitbrengen van zijn eerste nederlandstalige album 
gewoon willem is een eerbetoon aan zijn wortels. 

samen met de dichters van ios (is ook schitterend), 
joost marsman, sander rozenboom en poëet han 
kooreneef, heeft hij prachtige nederlandse teksten 
op mooie melodieën gemaakt. simpel en diep.

Waylon 
Donderdag 9 februari 2023 
Grote zaal 20.15 uur

Brothers in Band  
very best of dire straits
Vrijdag 24 februari 2023
Grote zaal 20.15 uur

met wereldhits zoals telegraph road, lady writer, so 
far away en natuurlijk het nummer waar alles mee 
begon: sultans of swing.

kaarten zijn te bestellen via onze website 
www.wijnuveghel.nl let op! de kaarten worden 
u digitaal toegestuurd op het door u opgegeven 
e-mailadres. 

lage landen te brengen. eén van de hoogtepunten 

Slechts 

10 kaarten 

met korting 

beschikbaar!  


