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Middagtocht IJssculpturen Festival Zwolle
dinsdag 28 februari 2023

februari (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. 0413-366708. u dient 
voor deze middagtocht zelf een reisverzekering af 
te sluiten. tijdens de middagtocht houden we ons 
aan de covid-19 maatregelen, die wellicht op dat 
moment gelden.

we vertrekken om 12.25 uur vanaf het stadhuisplein 
(tegenover de ingang van het gemeentehuis) 
richting zwolle voor een heerlijke winterse 
middagtocht. onderweg krijgt u een kopje koffi  e of 
thee met iets lekkers. 

we brengen een bezoek aan het nederlands 
ijsbeelden festival. op dit festival maken 40 
ijsbeeldhouwers van over de hele wereld de mooiste 
ijs- en sneeuwbeelden, die soms wel 6 meter hoog 
zijn! het nederlands ijsbeelden festival wil dit jaar 
inspireren met het thema: “whAt A wonderfuL 
worLd”. de sagrada familia uit bacelona, christ the 
remeender uit rio de janeiro, the great barrièrerif in 
gekleurd ijs en vincent van gogh tussen ingevroren 
zonnebloemen zijn enkele items die uitgewerkt 
worden in ijs en sneeuw. het festival trekt jaarlijks 
meer dan 100.000 bezoekers uit heel nederland en 
duitsland en u kunt daarbij zijn! 

Aan het einde van de middag vertrekken we weer 
huiswaarts maar niet voor we nog aan tafel gaan 
voor een heerlijk winters stamppottendiner. we 
verwachten omstreeks 20.00 uur weer in veghel aan 
te komen. de reissom bedraagt € 65,00 per persoon. 
deze dagtocht is enkel voor leden en gastleden 
van wijnu. uiterste inschrijfdatum is maandag 13 

Middagtocht IJssculpturen Festival Zwolle

Activiteit Wijnu VeghelRe i z e n
Commissie

in de voorjaarsvergadering van 25 maart is een vast 
agendapunt de bestuursverkiezing. dit jaar zijn er 
twee periodiek aftredende leden. de heren harry 
kalis, penningmeester en de heer willie rovers, 
bestuurslid. de heer willie rovers is niet herkiesbaar 
en gaat het bestuur verlaten. de heer kalis is wel 
herkiesbaar. voor de vacature die ontstaat heeft 

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering
het bestuur de heer Ad wonders bereid gevonden 
om deze op te vullen. hij wordt door het bestuur 
voorgedragen. 

het is natuurlijk mogelijk dat vanuit de leden een of 
meer tegenkandidaten worden aangemeld. dit kan 
bij het secretariaat tot 18 maart 2023.
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ton van eijk   305078
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Bulletin Verkeersquiz 2023
op 6 maart om 14.00 uur

Op maandag 6 maart gaan we voor onze leden weer een 
verkeersquiz organiseren.

Aangezien het fi etsseizoen gaat beginnen en velen van ons 
gebruik maken van een al dan niet elektrische fi ets zal deze quiz 
in het teken staan van “de fi etser”.
Lange ervaring in het verkeer is een voordeel, maar kan tegelijk 
ook in uw nadeel werken doordat zaken vanzelfsprekend 
worden.  er is veel veranderd in het verkeer, denk aan nieuwe 
regels en borden, de wegen zelf en het gedrag van andere 
weggebruikers.
bent u nieuwsgierig naar uw eigen verbeterpunten?
door mee te doen krijgt u de mogelijkheid uw 
fi etsverkeerskennis te testen. 
de quizmaster heeft een 40-tal dia’s voorbereid met daarbij 
vragen die bij de getoonde verkeerssituaties horen.
nadat u de vragen heeft beantwoord drinken we een kopje 
koffi  e en daarna nemen we de vragen door, u kunt daarbij ook 
vragen stellen. 
het enige waarvoor u zelf moet zorgen is een goed humeur 
en een pen of potlood om het juiste antwoord op het 
vragenformulier te kunnen invullen.
we beginnen om 14.00 uur en rond 16.00 uur is de middag 
afgelopen. we hopen u met velen te kunnen begroeten zodat 
we samen het verkeer in veghel, voor onszelf en andere 
weggebruikers, wat veiliger kunnen maken.
tot 6 maart 14.00 uur in ons wijnugebouw.

Expositie schildersgroep 
op zondag 19 maart

onze enthousiaste schildersgroep wil graag laten zien wat ze de 
afgelopen jaren aan mooie schilderijen heeft gemaakt. iedere 
maand wordt een schilderij uitverkoren tot schilderij van de 
maand. en krijgt dan een mooi plekje in het wijnugebouw.
dit alles onder de bezielende leiding van harrij van der heijden.
iedereen is welkom om in het wijnugebouw te komen kijken op 
zondag 19 maart van 14.00 uur tot 16.30 uur.
 
we zijn nog op zoek naar een begeleider voor de schildersgroep, 
want er is een behoorlijke wachtlijst van mensen die ook willen 
schilderen.  voor informatie bel naar gré van erp 0413 362842.



3

OverledenOverleden

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

7-2 mevr. j.f.m. moes-graat

 90 jaar

13-2 mevr. m.k.t. van den broek-rijbroek

13-2 mevr. r. biemold

22-10 dhr. f.j. van boxtel 82 jaar

13-11 mevr. L.j.m. Lunenburg-roovers 77 jaar

24-11 dhr. m.h. van herpen 82 jaar

8-12 mevr. c.w. van de wiel-matthijsse 89 jaar

10-12 zr. wenceslas robben 98 jaar

16-12 dhr. A.j.A. moormann 90 jaar

19-12 mevr. m.m. fokkema-van zoggel 85 jaar

24-12 dhr. h.A. kanters 85 jaar

1-1 mevr. j.c. van uden-coppens 82 jaar 

De Peppelhof

De Peppelhof, wie kent ’t niet
het gebouw daar op de hoek

Haast zeker kwam je daar al ooit
bij bewoners op bezoek

Maar er is nog heel wat meer
dat is de club “Wijnu “

Speciaal bestemd voor ouderen,
voor elk individu

Je kunt daar dus van alles doen,
biljarten, bridgen, keezen

en ben niet bang alleen te zijn
daarvoor hoef je niet te vrezen
Een Kerstviering en uitstapjes

doen ze organiseren
met ook nog in de namiddag

gezamenlijk dineren
Er komen sprekers naar “ Wijnu “

om van alles uit te leggen
en als je dan nog vragen hebt

je hoeft ’t maar te zeggen
Wil je soms liever buiten zijn

ja dat is ook oké
Dan kun je Jeu de Boulen

of met de wandelaars mee
De vrijwilligers daar bij “ Wijnu “

die moet ik zeker noemen
die krijgen niks voor al hun werk
misschien ooit ’n bosje bloemen
“ Wijnu “ die maakt ouderen blij

en er is nooit gedonder
Dus zeg ik nu tot slot “ Wijnu “

NEE VEGHEL KAN NIET ZONDER.

Van harte
GefeliciteerdGedicht van Jo Deckers



ALLeenstAAnde
AquAreLLeren
breiLes
buurtruzie
eten
feest
fotogrAfiecursus
frisdrAnk
gesprekken
groepsruimte
hobby
honk
informAtie
kennissen
kienen
kosten
motivAtie
muziek
nieuwe contActen
opbouwwerker
opvAng
penningmeester
pret
project
reLAties
sAAmhorigheid
sAmen
sociAAL contAct
sociAAL werker
sociALe functie
speLLetjesAvond
subsidieAAnvrAAg
suggestie
tAALLes
thee
verbroedering
versnApering
vrijwiLLigerswerk
wAArderen

mevr. b van de donk
mevr. b. meijer
mevr. m. swinkels

    Oplossing vorige woordzoeker:  Standaardduiven

    Oplossing vorige Sudoku:  861 - 942 - 357

Prijswinnaars

oplossingen voor de woordzoeker en de sudoku 
kunt u vóór 11 februari 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 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

02 do biljarten regio de populier 13.30 peter kremers              06-21865489

  toneelgroep de plataan 13.30 rini van den brand 365648

03 vr wijnu bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854

04 za dansen wijnugebouw 19.30 jan van der heijden 341820

06 ma schildergroep de wilg 09.30 gré van erp 362842

  wandelen 5 km vijfmaster 10.00 rini van den brand 365648 

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

  biljarten poule de populier 13.30 peter kremers             06-21865489

  Thema digitalisering in de zorg Wijnugebouw 14.00 Gré van Erp 362842

  sjoelen de plataan 19.00 toon van houtum 362712

  keezen bordspel de wilg 19.00  Louis van veghel        06-43703494

07 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

08  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

09 do biljarten regio de populier 13.30 peter kremers              06-21865489

  toneelgroep de plataan 13.30 rini van den brand 365648

10 vr wijnu bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854

12 zo Optreden Happy Singers Wijnugebouw 14.00 Rini van den Brand 365648 

13 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              06-21865489

  fotogroep zooomm de plataan 13.30 peter rovers 287708

  wijnu schrijfgroep de kastanje 10.30 A. koekkoek                 06-12388887

  sjoelen de plataan 19.00 toon van houtum 362712

14 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

15 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

16 do biljarten regio de populier 13.30 peter kremers              06-21855489

  toneelgroep de plataan 13.30 rini van den brand 365648

17 vr wijnu bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854

18 za dansen wijnugebouw 19.30 jan van der heijden 341820

Activiteiten Februari Locatie  Tijd Contactpersoon Telefoon
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20 ma schildergroep de wilg 09.30 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        06-43703494

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

  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

22 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

23 do toneelgroep de plataan 13.30 rini van den brand 365648

  biljarten regio de populier 13.30 peter kremers              06-21855489

24 vr wijnu bridge de wilg 13.30 tineke posthumus 367854

27 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

  fotogroep zooomm de plataan 13.30 peter rovers 287708

  sjoelen de plataan 19.00 toon van houtum 362712

  tokken bordspel de wilg 19.00 Arno frankfort             06-11862645

28 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

  Ledenpas-Voordeelpas
The African Mamas
Zaterdag 18 maart 
Grote zaal 20.15 uur

Normale prijs € 34,50. 
Wijnu ledenprijs € 27,00

herbeleef hét concert van initiatiefnemer 
paul simon in het theater.
met hun prachtige stemmen, diepe emoties en 
ontembare vitaliteit creëren the African mamas in 
ons theater een show die het beroemde concert laat 
herleven. het graceland concert, waarin een mix 
van Amerikaanse en zuid-Afrikaanse popmuziek 
samenkwam, ging voorbij aan alle kritiek en 
commentaar en was vooral een muzikale belevenis. 
een sensatie die een groot publiek kennis liet 
maken met de soweto-sound en zo de geschiedenis 
herschreven heeft. 

bestellen van kaarten kan via onze website 
www.wijnuveghel.nl. bestelde kaarten kunnen niet 
worden geannuleerd. 
de kaarten worden u digitaal toegezonden 
ongeveer een week voor aanvang van de 
voorstelling.
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Zondagmiddagconcert The Happy Singers
op zondagmiddag, 12 februari om 14.30 uur in het wijnugebouw

gebracht. het gevarieerde programma met veel 
nederlandstalige liederen begint om 14.30 uur. 
iedereen die van een gezellige middag en zingen 
houdt is van harte welkom. 
de toegang tot het concert is gratis. iedereen is 
welkom.

op 12 februari geeft het veghelse gezelligheidskoor 
the happy singers een zondagmiddagconcert. 
het koor staat onder leiding van dirigente 
Anne-marie van der Laar en wordt muzikaal 
begeleid door Anny smith. er worden een 
aantal sfeervolle en vrolijke liedjes ten gehore 

Oudste vrouwelijk Lid van J.G.O.G.-
kampioen biljardbandstoten

er waren 6 kampioenen uit de diverse poules. 
de poules kampioenen zijn: poule A: nito paesch, 
poule b: Ad vissers, poule c:  gonnie van os, poule 
d: chris vervoort, poule e: george deen, poule f: 
wim nouwen. na de voorrondes bleven uiteindelijk 
de fi nalisten gonnie van os en george deen over. 
het was, zoals boven vermeld gonnie van os die de 
kampioensschaal in ontvangst mocht nemen. 

na een heerlijk snackje, gemaakt door nito paesch 
en het nuttigen van een drankje verliet men het 
gezellig en geslaagde toernooi. beelden zijn te zien 
via, https://youtu.be/hhreaucwife 

onder grote belangstelling werd op donderdag 
29 december 2022 de fi nale bandstoten gehouden. 
mevr. gonnie van os (90 jaar en oudste vrouwelijk 
lid) werd kampioen bandstoten. zij kwam in de 
fi nale uit tegen george deen. 

brengt voor u het toneelstuk

“Wat een man”
De uitvoeringen zijn op

31 maart om 14.00 en 19.30 uur
  1 april om 14.00 en 19.30 uur

  2 april alleen om 14.00 uur

kaartje kost € 6,00 graag contant betalen. 
kaartverkoop 5 maart om 14.00 uur 

in het wijnugebouw.

kampioen biljardbandstoten

Biljartclu
b

Activiteit van Wijnu Veghel

Jong Geleerd Oud Gedaan
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Tokken bordspel bij Wijnu

traktatie.  dit werd hogelijk gewaardeerd. Alle 
deelnemers waren van mening dat we zeker in het 
nieuwe jaar er weer tokkend tegen aan zullen gaan. 

bent u nieuwsgierig geworden? kijk dan even op het 
activiteitenschema wanneer de spelavonden zijn. u 
bent ook van harte welkom.

Najaar 2022 is er een nieuwe activiteit opgestart 
bij Wijnu: het tokken bordspel. 

na een aarzelend begin werd al snel de draai 
gevonden. ongeveer dertig enthousiaste tokkers 
speelden twee keer per maand het spel. het plezier 
groeide met de week en de deelnemers konden 
rekenen op de uitslag, die per mail aan hen werd 
verzonden. 
19 december was de slotavond voor 2022.
de bovenste vier deelnemers van de ranglijst 
speelden de fi naleronde voor de hoofdprijs. het 
werd een gezellige en spannende avond met na een 
noodzakelijke barrage een uiteindelijke winnaar: 
ellie timmers. zij mocht de tokken (wissel)trofee 
mee naar huis nemen. deze oogverblindende trofee 
zorgde wel even voor gesloten ogen, maar tijdens 
het spel was ze zeker bij de les.
 Als verrassing kwam de organisatie van het keezen 
bordspel de tokkengroep voorzien van een kerst 

Jeu de boules 2023
jeu de boules club start op 
5, 6 en 7 april 2023. 
vanaf 1, 2 en 3 maart bestaat de 
mogelijkheid om wekelijks te gaan spelen vanaf 
13.15 tot 17.00 uur.  de uitslagen van maart worden 
niet in de competitie meegenomen. 
voor eventuele jeu de boules niet leden die 
interesse hebben in het jeu de boules en lid willen 
worden een van de middagen waar nog plaatsen vrij 
zijn, bent u van harte welkom op een van de vrije 
speelmiddagen in maart. maak kennis met petanque 
zoals de offi  ciële franse naam wordt luidt.
voor informatie: harrie verkuijlen 06-17003533.

beste deelnemers jeu de boules club en wijnuleden.
het nieuwe jeu de boules jaar nadert met rasse 
schreden. het belooft een druk jeu de boules jaar 
te worden mede door de viering van het 10 jaar 
bestaan en de organisatie van het konings- en 
kermistoernooi. de commissie wil het 10-jarig 
bestaan niet onopgemerkt voorbij laten gaan 
en heeft voornemens om extra activiteiten te 
organiseren die op jeu de boules betrekking 
hebben. uiteraard brengen we jullie tijdig op de 
hoogte wanneer die activiteiten gaan plaatsvinden 
en de opzet hiervan.
de reguliere competitie voor de leden van de 

Ac tiv ite it  van Wijnu  Veghel
Jeu de Boules

Activiteit Wijnu VeghelTokken

Jaarkalender 2023

Algemene ledenvergadering 25 maart
Kaartverkoop toneel 5 maart
Expositie schilderen 19 maart
Toneel uitvoering 31 maart
Toneel uitvoering  1, 2 april
Ledenwerf dag 15 april
Jeu de boules toernooi 27 april
Bedevaart Handel 1 mei

Vat oe fi ets 18 mei
Vrijwilligers dag 2 september
Jeu de boules toernooi 26 september
Foto expositie  21, 22 oktober
Keezenkampioenschap 29 oktober
Allerzielen 3 november
Kerstmarkt 26 november
Kerstviering 14, 15, 16, 17 december

het jaar gaat meestal heel snel. het is daarom goed om tijdig te weten welke belangrijke evenementen dit 
jaar bij wijnu plaatsvinden. noteer vast in uw agenda welke data voor u belangrijk zijn. de kerstvieringen 

worden dit jaar ingepland op 4 dagen. mocht de vierde dag niet vol zijn, vallen we terug naar 3 dagen. 


