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(voor de huurappartementen van TBV Wo-

nen): 

   Loek de Rooij (voorzitter)  

   Hanneke Bergmans (bestuurslid) 
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Mensen in onze organisatie 
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Voor de vrijwilligers! 
 

In deze bijzondere, ongemakkelijke tijd wil ik graag de vrijwilligers weer eens extra 

bedanken voor hun tomeloze inzet. Keer op keer is ieder van hen bereid een stapje 

extra te doen wanneer nodig, zich wéér aan te passen als de situatie daarom vraagt  

en ga zo maar door… 

Onderstaand gedicht, geschreven door Margaret Massop, is speciaal voor hen!  

 

Voor hen die het verschil maken…    

 

Voor hen die zien 

Lezen tussen de regels door 

Oog hebben voor wat nodig is 

Klaarstaan met een luisterend oor 

 

Voor hen die voelen 

Meeleven met mensen in nood 

Hun hart openstellen 

Voor een vreemde of lotgenoot 

 

Voor hen die doen 

Voor anderen durven spreken 

Tijd vrijmaken voor wat nodig is 

De handen uit de mouwen steken 

 

 

                      Bedankt!  

Ingrid Stavleu, coördinator Vrijwillige inzet 
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LICHT 
 

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, sneeuwt het buiten. 

De wereld is donker en toch ook licht, er woedt een 

lichte sneeuwstorm en de gevoelstemperatuur is 

daardoor veel lager dan de werkelijke temperatuur. 

En opeens zie ik ook een vergelijking met de Coro-

natijd waarin we nu leven, met de dingen die we nu 

meemaken. De wereld is nog steeds in de greep van Corona, op dit moment zitten we in 

lockdown, hebben we een avondklok en dat allemaal om de Britse variant van het Corona-

virus te kunnen verslaan. Onze wereld is nu vaak nog Corona-zwart, maar er gloort naar 

mijn gevoel licht aan het einde van de tunnel.  

Er zijn meerdere vaccins ontwikkeld en die worden inmiddels toegepast. Lichtpuntje. In 

Nederland krijgen ouderen voorrang bij het vaccineren, evenals zorgmedewerkers. Licht-

puntje. De medewerkers zorg hebben hun eerste vaccinatie gehad, en de bewoners van de 

verpleegafdelingen ook. Lichtpuntje. De bewoners van de andere zorgafdelingen volgen 

snel. Lichtpuntje. Het overgrote deel van de mensen in Nederland is solidair, houdt zich 

aan de maatregelen en is bezig om samen Corona te verslaan. Lichtpuntje. Over ruim een 

maand is het al weer lente. Lichtpuntje.  

Ondanks steeds veranderende inzichten en berichten vanuit de overheid, is alles binnen 

Mijzo erop gericht om helder beleid te maken rondom Corona en iedereen vaak en goed te 

informeren. Dat lukt ons aardig goed en dat horen we ook terug, natuurlijk soms met een 

kritische kanttekening. Ook dat is goed, vooral blijven doen, daar leren we van. Wat ook 

een doel is, zeker ook op Zonnehof, om zo veel mogelijk activiteiten door te laten gaan. 

Binnen de beperkingen van alle regelgeving natuurlijk. En dat lukt aardig. Lichtpuntje.  

Veel lichtpuntjes. Ik wil er op vertrouwen dat we over een half jaar op een ander punt in 

de tijd staan. Dat we Corona dan op achterstand hebben gezet. Dat de lichtpuntjes van nu, 

deze zomer een stralende lichtbundel zijn geworden, zodat er niet alleen weer meer 

warmte en vrolijkheid wordt ervaren, maar we elkaar misschien ook weer eens een keer 

een schouderklopje kunnen geven of kunnen omhelzen. ‘Hoop doet leven’ zei mijn moeder 

altijd, en zo is het. Ik wens ons allen toe dat we kunnen vertrouwen op betere tijden. Daar-

bij natuurlijk de mensen herdenkend, die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. En uiter-

aard weet ik ook, dat er nog veel valt te winnen, dat er nog diverse obstakels genomen 

moeten worden. Maar ik ben nu eenmaal een positief mens, waarbij het glas altijd halfvol 

is. En mijn gevoel zegt echt, dat er licht gloort aan het einde van de Corona-tunnel.  
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Het afgelopen jaar hebben we ook de fusie Van Schakelring met De Riethorst Stromenland 

en Volckaert verder voorbereid. Per 1 januari 2021 zijn we echt gefuseerd en vormen we 

samen één zorgorganisatie: Mijzo. En daar zijn we trots op. Met aandacht voor elkaar gaan 

we samen de uitdagingen in de zorg aan. Waaronder Corona. Wat mij betreft maakt de 

grotere Mijzo-organisatie de voordelen van de fusie ook voor wat betreft de Corona-

aanpak al wel duidelijk. Als Mijzo hebben we meer kennis en ervaring in huis, zodat we de 

lange adem, die Corona vereist, ook beter kunnen volhouden. Ook worden we als grotere 

zorgorganisatie nog serieuzer genomen als gesprekspartner en dat geeft ons invloed om 

onze droom waar te maken. Die droom is om toonaangevend te zijn in het bieden van zorg 

en ondersteuning aan u, onze cliënten, vanuit diverse expertises. In de nieuwe naam ko-

men de woorden Mijn en Zorg samen. Mijzo is er voor de mensen die op eigen wijze invul-

ling willen geven aan hun leven. Ook na veranderingen die gepaard gaan met het ouder 

worden. Mijzo is er ook voor de medewerkers en vrijwilligers die elke dag met passie invul-

ling geven aan hun werkzaamheden. Enne …. met de naam Mijzo, kan ik ook mijn mening 

goed uitdragen. Hier zijn er twee.  

Wat Mij Zo trots maakt, is de enorme betrokkenheid en gedrevenheid van de medewerkers 

en vrijwilligers om – ondanks alle beperkingen wegens Corona – de bewoners het allerbes-

te te willen geven qua zorg en aandacht. En wat Mij Zo ontroert bewoners van Zonnehof en 

familie, is uw begrip, geduld en vertrouwen. Dank, dank, dank. 

En nu, met de sneeuwstorm in de rug, van het donker naar het licht! 

   Hartelijke groet, 

     Marion van Beurden, clustermanager langdurige zorg 
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Het is anders 
 

Anders? Hoezo? We leven nog steeds op 

anderhalve meter afstand, nog steeds ste-

ken we niet even de koppen bij elkaar om 

samen wat  te smoezen en onze handen-

houden  we nog steeds zorgvuldig thuis.  

Maar u hebt wel de eerste vaccinatie bin-

nen en misschien zelfs de tweede ook al, of 

anders is die op komst. U bent nu gewa-

pend tegen het “beest”. Kom maar op! U 

bent niet meer bang voor corona!  

Het wordt dus wel snel anders. 

Anders is ook de overkoepelende stichting 

waar Zonnehof bij hoort. Heel lang was 

Schakelring de paraplu. Nu is het een groot 

zonnescherm geworden, waaronder nog 

veel meer woonzorgcentra schuilgaan Het 

draagt  de naam Mijzo. Het is anders, het 

logo is anders, de organisatie is anders. 

Groter en dat betekent meer verschillende 

specialiteiten en daardoor meer flexibili-

teit. Maar in Zonnehof zal het gelukkig niet 

anders worden. Het blijft er gezellig! 

De Zonnewijzer is ook anders. Althans de 

buitenkant. Dat heeft ook alles met Mijzo 

te maken. Vind u hem er niet erg mooi uit-

zien? We waren de oude kaft ook wel een 

beetje beu. En elk seizoen wordt het blad 

opnieuw anders. Maar ook dit anders is 

maar betrekkelijk. De inhoud zal niet an-

ders zijn.  Nee, dat bedoel ik niet: natuurlijk 

wel weer steeds nieuwe verhalen, puzzels, 

plaatjes, gedichten. Maar ik blijf hetzelfde.  

En ik doe wel steeds weer opnieuw mijn 

andere best! 

    Gerda 

 

 

 

Beste collega’s, 

bewoners en  

vrijwilligers 

 

Op maandag 25 januari heb ik voor het 

laatst aan de receptie van Zonnehof ge-

werkt. Daarmee kwam een einde aan een 

hele fijne periode van vier/vijf jaar van 

wat eerst vrijwilligerswerk was, maar 

werd gevolgd door een tijdelijk contract.  

In deze tijd heb ik met veel mensen prettig 

contact gehad en aan velen hulp en onder-

steuning kunnen bieden. Al met al een 

voor mij prettige tijd, waar ik met plezier 

aan terugdenk. 

In mijn laatste dagen heb ik heel veel be-

dankjes en andere blijken van waardering 

mogen ontvangen; hartverwarmend en 

voor mij een hart onder de riem.  

Heel veel dank daarvoor. 

Ik ben nu aan het wennen aan mijn nieu-

we situatie; zal wel gaan lukken als nieuw-

bakken oma. Als het weer nou ook nog 

eens meewerkt! 

Hanneke, ik wens je veel succes bij het 

voortzetten van je werkzaamheden.  

Het gaat jullie allemaal goed. 

 

Met vriendelijke groet 

  Els van Woerkom 
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Het nieuwe jaar 2021  is al weer twee 
maanden oud als u dit leest.  

Het team van de Brasserie wil u toch  
even mee terugnemen naar de eerste  
dag van dat jaar. 

 

 

En toen was het zomaar 

 1 januari 2021 !!!!! 

We gaan MIJZO heten ook dit is 

terug te vinden in de Brasserie. 

I januari werd gevierd met een 

heerlijke maaltijd met een fees-

telijk ijsje. Na. 

Wij wensen alle bewoners en 

huurders veel gezondheid en 

hopen dat we nog veel lekkere 

maaltijden voor jullie mogen 

maken.  

En natuurlijk ook: 

heerlijke koffie mogen zetten 

voor u  

   Team Brasserie   
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             Samen sterker 
 

Elk bericht dat je ontvangt van Zonnehof wordt tegen-

woordig begeleid door nevenstaand logo. Schakelring,  

de overkoepelende organisatie waar Zonnehof onder viel 

bestaat sinds 1 januari jongstleden niet meer. Het is sa-

men met de Volckaert en Riethorst Stromenland een fusie 

aangegaan en heet nu Mijzo. In de naam Mijzo komen de 

woorden Mijn en Zorg samen. 

 

Deze nieuwe organisatie heeft een werkgebied dat ligt tussen de vier grote steden Tilburg, 

Breda, Gorinchem en Den Bosch. De Volckaert was een zorgorganisatie die thuis was in het 

gebied ten (noord) westen van Tilburg , Dongen, Oosterhout b.v.  De stichting Riethorst 

Stromenland besloeg de streek ten noorden daarvan o.a. in Geertruidenberg en Hank, ten 

oosten van de Biesbosch dus en de Schakelring beheerde huizen in de regio tussen Tilburg 

en Waalwijk. 

Ondanks dat er een aantal jaren heel hard aan is gewerkt hebt U weinig van de fusie ge-

merkt. En dat was precies de bedoeling. Het was een belangrijk uitgangspunt  van de be-

stuurders dat het karakter, de eigenheid van elk huis bewaard blijft. U heeft gekozen voor 

Zonnehof en daar voelt u zich thuis. Dat is als je ouder wordt heel belangrijk en dus mag 

Zonnehof wat dat betreft ook niet veranderen.  

 

 

 

 

 

 

 

Waarom dan wel zo’n ingrijpende fusie? 

Ouderen- en verpleeghuiszorg wordt met de grijzer wordende bevolking steeds groter en 

complexer. Als je met een grotere organisatie bent kun je beschikken over meer disciplines, 

over meer  verschillende specialismen die je gezamenlijk beheert en op allerlei verschillen-

de plaatsen kunt inzetten. Daardoor kun je beter en adequater helpen.  
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 Waar moet u aan denken? 

Neem de zorg voor dementerende ouderen. Die is complex en divers. Bovendien  zijn er 

ook  jongeren die aan dementie lijden. Deze verschillende vormen van dementie vragen 

elk een aangepaste begeleiding. In een grotere organisatie kun je van elkaar leren en erva-

ringen uitwisselen. Ook kunnen er verschillende woonvormen ontwikkeld worden, toege-

spitst op de gevarieerde  vraag . Een andere vorm van zorg is die voor de revaliderende 

mens na een orthopedisch  ingreep  of na hersenschade bijvoorbeeld. Dat vereist  gespeci-

aliseerde en ervaren aanpak . Ervaring  is ook heel belangrijk bij de begeleiding van Parkin-

son-patiënten. Binnen het grotere Mijzo zijn verschillende deskundigheden voorhanden 

zodat er een variatie aan aanbod mogelijk kan zijn.  

Een ander voorbeeld zijn de cohorten zoals die in de coronacrisis gevormd zijn, wooneen-

heden waarbij deze patiënten bij elkaar gebracht worden, zodat de eenzaamheid van het 

isolement van quarantaine kan worden voorkomen, een mogelijkheid die in een enkel huis 

vaak niet uitvoerbaar is. 

Ook de thuiszorg is een belangrijke pijler binnen Mijzo. In  de fusie zijn alle medewerkers 

samengebracht en onderverdeeld in drie regio’s. Op die manier is de organisatie en de be-

zetting groter en daarmee veel flexibeler. 

Het fusieproces heeft het moeilijk gehad met corona. Veel besprekingen, kennismakingen, 

uitwisselingen konden niet doorgaan op de manier die het beste werkt: gewoon met el-

kaar in overleg en gedachten uitwisselen, samen met een kop koffie. Dat werkte behoorlijk 

frustrerend op het grote enthousiasme dat er was binnen de medewerkenden die vorm 

willen gaan geven aan de berg nieuwe plannen. Maar dat zal nu snel worden ingehaald. 

 

 

 

 

Mijzo is de afkorting van “mijn zorg” ;    “mijzo ziet mij”   is het logo. 

Schakelring had in haar logo staan: “van mens tot mensen”.   

Als ik dat goed lees staat er hetzelfde, maar dat is ook de oprechte  bedoeling. 

Maar wat me vooral gerust stelt zijn twee punten die ik als  hoofdzaak herken 

in deze nieuwe organisatie:  

 de combinatie van deskundigheid en zorgzaamheid èn  

 dat de identiteit van elk huis gewaarborgd blijft.  

            Gerda 
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 BINGO!!! 

 

Al weer enkele jaren geleden 

mocht ik de opleiding voor GVP 

(gespecialiseerd verzorgende    

psycho-geriatrie) volgen. Bij het 

laatste examenonderdeel moesten 

we een verbeterplan maken, dat 

betrekking moest hebben op men-

sen met dementie. Wat kun je    

vernieuwen of verbeteren, waar  

zij  plezier aan kunnen beleven en 

wat een stukje welzijn voor hen 

toevoegt. Het moest wel aan aller-

lei voorwaarden voldoen om in 

aanmerking te komen voor verbe-

tering. 

Het was op een woensdagmiddag 

en de traditionele bingo stond op het programma met mooie prijzen. Het was lekker druk 

en gezellig. Er werd bingo gespeeld zoals wij die kennen: met de getallen die worden om-

geroepen en te zien zijn op een elektronisch bord en waarbij je zelf op je bordje de cijfers 

moet dichtschuiven. Dat is natuurlijk heel leuk voor mensen die hier goed mee uit de voe-

ten kunnen, maar niet geschikt voor mensen met dementie. Ik zag er in de zaal ook maar 

heel weinig en die er waren werden geholpen of het werd van ze overgenomen. 

Toen gingen er allerlei radertjes in mijn hoofd werken en ik bedacht dat ik hier wel eens 

een aardig verbeterplan van kon maken. Twee weken heb ik er aan gewerkt om te teke-

nen, te kleuren, lamineren, voorwerpen kopen etc. etc. om daarmee 14 complete sets te 

kunnen maken. En toen was er de KIJK- EN VOEL-BINGO! 

Het werkt eenvoudig. Je legt het voorwerp op de kaart, te beginnen met één rijtje vol, 

daarna twee rijtjes en eindigen met de volle kaart. Het leuke is dat iedereen aan het eind 

een volle kaart heeft, dus iedereen een prijsje verdient.  

Wat het spel nog meer leuk maakt is dat je het samen met familie, vrijwilligers, stagiaires, 

collega’s kunt  spelen. Iedereen kan er bij aanschuiven waardoor er mooie contactmomen-

ten uit ontstaan. Het spel is een aantal keren uitgeprobeerd en viel goed in de smaak. Ook 

kun je spel individueel of in een klein groepje gebruiken als kletsspel. De voorwerpen zijn 

voor iedereen bekend en je kunt er altijd iets over vertellen en laten vertellen door de  

deelnemers. 
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 Het examen kwam er aan en degene die aanwezig waren tijdens de presentatie liet ik het 

spel spelen om zo voeling te krijgen. Het was super en gezellig, ondanks dat er wel wat 

examenzenuwen waren. Later kreeg mijn teamleidster de ingeving dat “we hier iets mee 

moeten gaan doen”. “We gaan eens kijken of we een octrooi kunnen aanvragen” , zei ze. 

Een octrooi of patent is een exclusief eigendomsrecht op een uitvinding of een technisch 

product of proces. De eerste stap naar het octrooibureau werd gezet en de meneer die er 

over gaat vond het wel iets. Om een lang verhaal toch maar wat korter te maken (ons ge-

duld kostte 2 jaar):  met behulp van Carien, Frans en daarmee Schakelring werd ik ineens 

een uitvinder. Superleuk natuurlijk en zeker toen ik het octrooi mocht gaan plaatsen op de 

sociale media. Het was meer dan 6000 keer gezien en gedeeld. Wat heb ik veel  leuke, lie-

ve en warme reacties gekregen! 

Maar, papier is geduldig dus het werd tijd voor een vervolgactie. 

In de afgelopen tijd heb ik gesproken met het  team innovatie van Mijzo (Schakelring) en 

het enthousiasme is er niet minder om geworden. We zijn  al aan het fantaseren over aan-

passingen om het bruikbaar te maken voor de groepen  1,2 en 3 van de basisschool en om 

het te voorzien van braille voor blinden en slechtzienden.  

Het project draait op volle toeren. 

Maar hoe ver zijn wij nu met het spel. We hebben een soort projectgroepje samengesteld 

en zijn nu aan het bekijken of we wat voorwerpen moeten aanpassen op gebruiksvriende-

lijkheid en we  kijken hoe het spel hygiënisch kan zijn (op tijd met een sopje er overheen). 

Onze grafische collega doet haar stin-

kende best om alles goed en mooi op 

papier te krijgen zodat we in een later 

stadium alles klaar kunnen hebben voor 

de drukker.  Ik som nu maar een paar 

dingen op maar het heeft heel wat voe-

ten in aarde voordat een spel echt uit-

komt. Denk aan een testspel, spelen op 

andere locaties, hoeveel ga je er maken, 

collega’s informeren en enthousiasme-

ren over de werking van het spel. Mijzo 

is erg groot geworden met veel locaties 

dus er is veel werk aan de winkel. 

Maar ik heb er zin in en ik weet dat veel 

meer mensen enthousiast zijn en eraan 

mee willen werken om het een succes 

te maken. 
 

Henriette,  Woongroep 34-36 
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Pianoconcert 

Mevrouw van Brunschot woont pas een paar 

maanden op woongroep 36  in Zonnehof. Toch is 

ze inmiddels een bekende verschijning in huis, 

want ze kan fantastisch pianospelen. Het is een 

charmante dame, die over een enorme muzikaliteit 

beschikt. Als ze op de piano speelt gaat dat uit het 

blote hoofd en met zeer soepele polsen en vingers. 

De mooiste stukken brengt ze ten gehore.  

Zij vertelde dat ze al op haar zesde is gaan spelen. 

Dat betekent dat ze een carrière heeft van wel héél 

veel jaren!  Muziek die ze hoorde kon ze zo naspe-

len. Ze moet dus een geweldig muzikaal gehoor 

hebben en is een natuurtalent. Klassieke muziek heeft haar voorkeur, maar ze speelt ook 

het lichtere repertoire. 

Zij vindt het heerlijk om mensen blij te maken met haar spel en daarom komt ze iedere 

dinsdagochtend in de “Herenkamer”, de  dagbesteding voor heren in de Salon, een con-

certje geven. De mannen zijn helemaal lyrisch over haar pianospel. Zij musiceert ook op 

verzoek:  “wat willen jullie horen” en speelt dan wat gevraagd wordt. Het is genieten    

met een grote G.   

    Heerlijk toch!          

         Henriette  
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Alstublieft 

Een gezellige kleurplaat om de lente te vieren! 
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In de Zonnewijzer heb ik al een aantal malen een verhaal gepubliceerd van Piet van de 

Hout, een bioloog die bij mij in de straat woont en een begenadigd verteller is. Laatst stond 

in het wijkblad van Zorgvlied, net aan de andere kant van de  Bredaseweg, een prachtig 

verhaal over de kauwen die in onze straat goed vertegenwoordigd zijn. Ik mocht van Piet  

dit verhaal ook in de Zonnewijzer plaatsen. Geniet ervan! 

 

Ze letten op ons 
 

Het loopt tegen het einde van de 

middag. Het licht wordt zwakker. 

Zover als ik kan kijken zie ik ze in 

de boomtoppen. Twee aan twee. 

Kjah, het komt van ver. De hele 

groep antwoordt. Een roep met 

gezag. Daarna is het weer stil. 

Even vliegt een paartje op, maar 

keert snel weer terug. Het is alsof 

de vogels ergens op wachten. In-

eens vliegen alle luid roepend op, 

een zwarte zwerm, maar de paar-

tjes nog steeds herkenbaar, alsof 

ze met een lijntje zijn verbonden. 

De vogels dwalen heen en weer 

en keren terug in de boomkrui-

nen. Straks vertrekken ze naar de 

slaapplaats, een veilig bosje waar 

ze niet gestoord worden.  

Kauwen hebben dat groepsgevoel met ons gemeen. In partnertrouw zouden ze ons nog 

weleens naar de kroon kunnen steken. Ze praten veel, net als wij. Wie hoog in de boom zit 

heeft meer te vertellen – net als bij ons. Ook het oogwit delen ze met ons. Zo kunnen ze 

zien waar de ander heen kijkt; dat schept duidelijkheid.  

En toch, ondanks dat ze in zoveel opzichten op ons lijken, houden de meeste mensen niet 

van ze. Of komt het doordat ze op ons lijken? Ze worden vaak als bedreigend ervaren: gro-

te groepen, zwart, niet voor een gat te vangen, en nog brutaal ook. Ze tasten ons gezag 

aan. En daar kunnen mensen slecht tegen. We hebben liever dat dieren binnen de lijntjes 

kleuren van wat wij een fijn plaatje vinden. 
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Ooit zag ik in onze straat een kauw aan de rand van de weg liggen. Hij bewoog nog, maar 

meer dan stuiptrekkingen waren het niet. Kennelijk aangereden door een auto. Geen red-

ding meer mogelijk. Het dier moest uit zijn lijden worden verlost. Ik ging naar huis, nam een 

spa uit mijn schuurtje en liep terug naar het slachtoffer dat af en toe zachtjes schokte. Het 

moest snel gebeuren. Ik nam de spa op en plantte die met kracht op de hals van de vogel. 

Maar ik had niet met de sterke gemeenschapszin van de kauwen gerekend. Luid scheldend 

kwamen ze aanvliegen en voerden vervaarlijke duikvluchten op mij uit. Ik zette door en 

nam de kauw mee om hem een gepaste begrafenis te geven. Ze hadden alles gezien. 

Toen ik de volgende dag naar buiten kwam, vlogen de kauwen verschrikt van de schoorste-

nen. Eerst dacht ik aan toeval. Maar bij de volgende ontmoeting gebeurde het weer. En 

daarna weer. En dat een paar maanden lang. Ik was de aanstichter van het kwaad. Ze wis-

ten precies wie ik was. 

Kauwen hebben een heel goed geheugen. Als je een van 

hun groepsgenoten iets aandoet, onthouden ze dat, niet 

alleen wat er gebeurde, maar ook wie ze dat flikte.  

 

Ze houden ons in de gaten. Het is maar dat je het weet. 

             

Piet J. van den Hout 

Piet van den Hout, bioloog 

Volg hem op:  

         pietvandenhout.com 

Zomertijd: 28 maart 

Als het zondag 28 maart is gaat de zomertijd 

weer in. In de nacht van zaterdag op zondag 

moeten we om 2 uur de klok één uur vooruit 

zetten, dus van   2 naar 3 uur. (Let wel!  in 

het voorjaar gaat de klok een uur vooruit).  

De zomertijd begint op de laatste zondag van maart en eindigt op de laatste zon-

dag van oktober, dit jaar is dat op zondag 31 oktober en dan begint de wintertijd. 

In totaal duurt de zomertijd 7 maanden, oftewel 217 dagen, dat is dus meer dan de 

helft van het jaar. 

Door de zomertijd wordt het niet in het holst van de nacht licht. Bovendien kunnen 

we 's avonds een uur langer van het daglicht profiteren. Zonder zomertijd zou het 

eind juni tegen half vier licht worden en tegen half tien 's avonds donker. 
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Noodopvang 

 

 

Ook tijdens deze lockdown zijn wij weer open voor noodopvang 

voor de kinderen die dit nodig hebben. En doen wij veel leuke din-

gen om de kinderen ook in deze periode te vermaken. Nu hebben 

wij het thema hatsjoe en hierin proberen wij leuke knutsels met de 

kinderen te maken. Ook gaan we af en toe met de kinderen naar de snoezelruimte toe, 

hierin kunnen de kinderen op de grote kussens liggen om naar de lichtjes kijken.  

En ook proberen we zo vaak mogelijk naar buiten toe te gaan als het weer dat tenminste 

toelaat.  Verder vinden de kinderen het heerlijk om buiten te fietsen en in de zandbak te 

spelen als die droog is. Ook als het geregend heeft gaan de kinderen graag naar buiten 

met hun laarsjes om dan lekker in te plassen te stampen, en soms ook wel om erin te 

gaan zitten en lekker met de handjes in de modder te zitten. Sinds kort hebben wij ook 

een buitenkeukentje voor de kinderen. Ze vinden dit dan ook heerlijk om mee te spelen, 

en maken daar dan ook graag taartjes en andere lekkere dingen in.  
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Quest 2021 
 

Bij Norlandia hebben we jaarlijks een week 

Quest. Vanaf dit jaar is het heel het jaar door 

en zijn er verschillende subthema’s.  Heel het 

jaar door zijn we bezig met de duurzaamheid 

en recyclen. In de week van 1 februari probe-

ren we hier nog meer aandacht aan te beste-

den. We zullen in die week de lichten zo min 

mogelijk aan hebben.  

De werkwijze en identiteit van onze locaties is 

kennis & innovatie. De essentie hiervan is 

nieuwsgierigheid. Quest is misschien wel het 

belangrijkste evenement om nieuwsgierigheid 

te stimuleren. Elk jaar verkennen we een nieuw onderwerp waardoor we leren en groeien. 

Het thema dat centraal staat is helden.    Wij hebben er zin in!  

     

 

Nationale  

  voorleesdagen 

De nationale voorleesdagen zijn woensdag 20 ja-

nuari begonnen en deze duren tot 30 januari. Het 

boek ‘Coco kan het’ staat dit jaar centraal. Coco 

het vogeltje moet leren vliegen alleen ze vind het 

spannend en ook beetje eng. Uiteindelijk lukt het 

haar om te vliegen en durft ze het. 

Helaas zijn wij dicht en alleen open voor noodop-

vang. De pedagogisch medewerkers hebben een 

filmpje opgenomen voor de kinderen. Ze lezen het boekje ‘Coco kan het’ voor, zo kunnen 

de kinderen die thuis zijn ook het verhaaltje horen.  

We hebben een knutselpakketjes gemaakt voor de kinderen, zo kunnen ze thuis Coco de 

vogel maken en kleurplaat van Coco inkleuren. Zo kunnen de kinderen thuis toch nog aan 

de slag! 
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Zonnewijzer 

Woordzoeker 

Nu eens niet een lijst met woorden , maar een verhaal met daarin onderstreepte woorden.  

Zoek deze onderstreepte woorden op in het diagram hiernaast en streep ze door. U zult 

merken dat één van de woorden niet in het diagram te vinden is. Dat is de oplossing van de 

puzzel! Die kunt u weer inleveren bij José Jacobs of bij de receptie. 

ROOFVOGELS  

In Nederland heeft een sensationele gebeurtenis plaatsgevonden: zeearenden hebben in 

de Oostvaardersplassen een jong uitgebroed. Deze grote roofvogels hebben sinds de     

middeleeuwen niet meer in ons land genesteld. We hebben het hier over roofvogels van   

enorme afmetingen. De spanwijdte kan de tweeënhalve meter overschrijden! 

Nog meer mooi nieuws: ook de oehoe, een grote uilensoort, is weer terug in ons land. En-

kele paren broeden tegenwoordig in het zuiden van Limburg. Het is overigens werkelijk zo 

dat  de roep van deze vogel klinkt als ”Oehoe!”.  Gelukkig zijn er nog heel wat meer uilen-

soorten in ons land: de kerkuil, de bosuil en de steenuil bijvoorbeeld. Uilen zijn nachtroof-

vogels. Hun vleugelslag is heel stil en hun ogen, die groot en rond zijn, stellen hen in staat 

goed te zien in het donker. 

De buizerd is een redelijk grote roofvogel, die we steeds vaker hier kunnen zien. Let maar 

eens op, wanneer u ergens op de rijksweg rijdt langs boerenland en natuurgebied. De bui-

zerd zit graag op een paal of de tak van een boom. De buizerd, die voornamelijk op muizen 

jaagt, kan zo zijn territorium goed overzien.  

Een spectaculair mooie uil, die overigens niet in ons land voorkomt, is de sneeuwuil, een 

zestig centimeter grote vogel met een wit verenpak. Toch is de sneeuwuil, zij het spora-

disch, ook in onze streken gesignaleerd. Als de winters extreem streng zijn wijken de uilen 

uit Noorwegen en Zweden uit naar streken waar het klimaat wat draaglijker is. 

Een roofvogel die ons land aandoet als hij op trek is, is de zwarte wouw. Hij komt overigens 

niet alleen in Europa voor maar ook in Afrika, Australië en Azië. De wouw, die in Europa zijn 

nesten bouwt om kuikens uit te broeden, overwintert in Afrika. In de Alpen en de Pyrenee-

ën vinden we de steenarend. Die heeft een spanwijdte tot twee meter en is dus echt groot! 

De torenvalk is een prachtige, vrij kleine roofvogel. Langs de weg zien we hem ergens hoog 

in de lucht “bidden”. Door snel met zijn vleugels te slaan blijft hij op dezelfde plaats en kan 

strak naar beneden kijken om daar een prooi te ontdekken. De torenvalk overwintert ook 

graag in Afrika, maar er zijn er ook die gewoon in Europa blijven. 

De oplossing van de puzzel uit de Zonnewijzer nr 4 was:  

- CHOCOLADEMELK  -  SCHAATSPRET-  

De winnares was  Hanneke Bergmans 
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O U S R E K N O D K A A N D O E T 

Z W N L Y W Z U L F E D O T Q U K 

U Q A F E I U A T U X Q H H B M R 

W K C N Q G V D L E T S E N E G F 

Q G H M N N U D O G R O K D O L A 

X D T V E E U E W N E D E N E B A 

E Z R R I I E N L M E F U T M G P 

A N O L F N N R B V M D R A M Y P 

P T O G R U B M I L K E P U F R L 

G M F R D J A M E C T F E S Y U E 

X S V R M X K C J N Q A T T C A M 

S Q O L S E N U I X N R E R O N U 

P E G D K M P W I N E U R A M R H 

O B E S I V R J S K R I G L H V G 

R R L K P E O H E O E I E I Q E P 

A D S C V E G N P F B N N E C U V 

D V N O E U C A I B I E S B Z H C 

I O N E I J K T U W I D V U H W T 

S J S U R E K Y A Z S G N I X K X 

C T H X R A O D R C W G E Z J Z D 

H L A K S I N E T R U E B E G G V 

D V U Y D R V E E J E L H R O J E 

S I G J X O M K E Q I A A D E S V 

L Z L X Y P A V I T N N P I B C Y 

J K D L I V Q S L C S D Z W R A A          

 

Roofvogels 
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MIJN CORONATIJD-ERVARINGEN 5 

Het is 2 februari 2021. Buiten regent het pijpenstelen en ik  realiseer mij dat het bijna één 

jaar geleden is dat de coronapandemie begon en het einde nog niet in zicht is. Niet be-

paald om vrolijk van te worden. Maar onder het genot van een bakkie troost, een toepas-

selijke benaming in deze situatie, ga ik U weer deelgenoot maken van mijn coronatijd-

ervaringen. 

Gisteren werd bekend gemaakt dat de lagere scholen weer open gaan. Ik vermoed dat bij 

veel gezinnen de kinderen juichend door het huis gestuiterd  zijn en dat ’s-avonds de ou-

ders stiekem een fles wijn opengetrokken hebben. Onze twee jongste kleindochters, 8 en 

4 jaar, zijn de schoolloze periode goed doorgekomen. De oudste had vijf dagen in de week 

van half negen tot drie uur digitaal les, onderbroken door twee pauzes. Met bewondering  

zag ik dat zij, met een bijna ijzeren discipline, de lessen volgde. Zij had zelfs haar mobieltje 

geprogrammeerd om  tien minuten voor aanvang van de les een seintje te krijgen dat zij 

weer achter haar laptop moest gaan zitten. Ook de vierjarige moest om half negen achter 

haar laptop en een uur 

lang werden door de 

juffrouw allerlei opdracht-

jes gegeven , verhaaltjes 

voorgelezen en met de kin-

deren gekletst..  Wie had 

dat een jaar geleden ge-

dacht, al die kleintjes thuis 

achter het beeldscherm  

“op school”.  Ook veel res-

pect voor al die leerkrach-

ten die dat toch voor el-

kaar hebben gekregen.  

Wij hebben, vrij snel  na de start van de coronacrisis, ons aangemeld om “digitaal” te gaan 

sporten. Dus drie keer in de week één uur intensief de spieren versterken op aanwijzingen 

van onze digitale sportleraar.  Maar wij sporten ook nog buiten. Wij tennissen allebei en 

dat mag gelukkig nog. Alleen is er geen koffie tussendoor en ook geen drankje na afloop, 

want het paviljoen is gesloten. Ook de yogalessen van mijn vrouw en de bijeenkomsten 

van haar fotoclub zijn digitaal gegaan. Dus ook wij brengen de nodige tijd achter het beeld-

scherm door.  

Wij wandelen veel en komen veel meer dan vroeger bekenden tegen waarmee je dan op 

gepaste afstand een praatje maakt. Je ziet dat veel gebeuren en als je daar naar kijkt is het 

best grappig en bijzonder. Opvallend zijn de vele gezinnen,  die ineens het wandelen in de 

natuur hebben ontdekt.  Zo heeft deze bijzondere tijd toch ook zijn voordelen. 
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Maar het meest opvallende vind ik toch dat het  “normale” gedrag  van ons Nederlanders  

snel en zonder problemen zich aanpast een de nieuwe situatie.  Wij waren op een zondag 

aan het wandelen in het bosgebied tussen de Bredaseweg en de Gilzerbaan.  Een mooi 

stukje natuur, waar je vroeger bijna niemand tegenkwam. Maar nu is de voormalige Villa 

Vredelust omgetoverd in een mooi restaurant waar je nu, weliswaar buiten, koffie en 

warme chocolademelk kunt drinken. Het zag er zwart van de mensen.  

  

   Villa Vredelust  

 

 

 

 

 

 

 

Maar waar wij Nederlanders normaal gesproken staan te dringen om als eerste aan de 

beurt te komen, stonden er nu een aantal rijen, keurig anderhalve meter van elkaar, zeer 

geduldig op hun beurt te wachten.  En degenen die hun drankje al hadden stonden, want 

het terras was gesloten, alweer op ruime afstand van elkaar van het warme vocht te ge-

nieten.  Met enige verbazing en denkend “zo kan het dus ook” hebben wij een tijdje naar 

dit nieuwe fenomeen staan kijken. 

Maar je komt nu ook voor onverwachte verrassingen te staan. Ik ben af en toe toch aan 

het klussen in huis. Zo heb ik de muren en het plafond van de “was-en strijkkamer” voor-

zien van een frisse witte laag. En ik was van plan om onze eikenhoutenvloer op de bega-

ne grond  eens stevig aan te pakken. Maar ik had geen afplaktape en kwasten meer en 

voor de vloer moest ik vloerolie en was hebben. Even op de fiets die spulletjes gaan halen 

was geen optie, want de winkels zijn dicht. Dus alweer digitaal op internet de spullen be-

stellen bij meerdere leveranciers, want niet overal  was wat ik nodig had voorradig. En 

daarna geduldig wachten op de verschillende pakketten die met even zoveel bestelbusjes 

werden bezorgd. Enfin het is goed gekomen, maar ook dat was wel even wennen.  Hoe-

wel, aan  al dat vele verpakkingsmateriaal in de kliko zal nooit wennen denk ik.   

Wybe Feenstra 
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Even voorstellen: 
 

 

 

 

Ze woont nog niet zo lang in Zonnehof, maar nu al bevalt het haar heel goed, ondanks dat 

het er niet zo gezellig is als wanneer we niet zo door corona worden geregeerd. 

Maar laat ik haar even voorstellen:  

Dit is mevrouw Janssens en ze woont in appartement 22-25. 

Ze heeft de gave erg creatief te zijn en haar grootste hobby is het maken van  

 wenskaarten, zowel voor verjaardagen, geboortes maar ook condoleances. 

En natuurlijk ontbreken ook de kerstkaarten niet. Ze verkoopt deze kaarten voor €1,- en , 

als er speciale gelegenheden zijn, maakt ze zelfs een kaartje op bestelling. Ze zijn prachtig , 

met borduursel, kraaltjes enz. 

Bent u enthousiast geworden? En wilt u ook kaarten maken? Geef dit dan door aan José 

Jacobs dan gaan we samen met mevrouw Janssens een moment kiezen om samen kaarten 

te maken. 
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     Wij namen afscheid van:  

    

     overleden: 

 Mevr. MCJ de Maat  22-22  25-11-2020  

 Dhr.    JA Krol   WG 38  13-12-2020  

 Mevr. BMRF Appels-van Gool   WG 36  16-12-2020  

 Mevr. ACMA Louer-Staps  22-35  16-12-2020  

 Mevr. HM Trommelen-Scholten  WG 34 19-12-2020  

 Mevr. JNM Eberson-Sars WG 32 12-01-2021  

 Mevr. MPW van Loon 22.17 22-01-2021  

 Mevr. JMC Klerk-van Laarhoven  22.01  02-02-2021  

 Dhr.   CPWM  Aarts  WG 30 04-02-2021 

 Dhr. . J van Soest  WG 38  16-02-2021 
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Wij zijn er  

helemaal  

klaar voor!!! 
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Blij voor een prikkie! 
Nu, en het is begin februari dat ik dit schrijf, is het 

al zo’n maand of 8 geleden dat corona uit Zonne-

hof verdween en er niet meer is teruggekomen. 

Wat zijn we daar allemaal dankbaar voor en intens 

gelukkig mee, want de herinnering aan de slacht-

offers van de eerste golf, in het voorjaar van 2020, staat ieder nog scherp voor de geest. 

“Maar”, zegt Carien Ansems, die ik hierover spreek, “we hebben misschien wel geweldig 

veel geluk gehad, maar het is absoluut  óók de verdienste en de volharding van iedereen.” 

En ze somt op: de bezoekende familie, die zich zorgvuldig aan onze regels houdt, de bewo-

ners die begrijpen en accepteren dat het leven nu minder vrolijk, gezellig en actief kan zijn 

door alle beperkingen en niet in het minst al onze medewerkers, die hun eigen leven aan-

passen om te zorgen dat hun “lieve mensen” niet het slachtoffer worden van deze nare 

ziekte. 

Als u dit leest is de angst op besmetting een heel stuk kleiner geworden, want inmiddels 

zijn alle bewoners en medewerkers tenminste voor de eerste keer en de meesten ook al 

voor de tweede keer gevaccineerd. Daarmee is de kans dat je geïnfecteerd kunt worden tot 

een minimum teruggebracht. Het heeft nog wel wat voeten in de aarde gehad voor het he-

le project was afgewerkt. Niet iedereen in Zonnehof heeft dezelfde medische achtergrond. 

Een groot deel staat onder begeleiding van de eigen huisarts, voor een ander deel is de ver-

pleeghuisarts verantwoordelijk. In eerste instantie had de regering besloten dat de kwets-

bare verpleeghuisbewoners als eerste zouden worden geprikt, maar ging daarbij volkomen 

voorbij aan de praktijk. Dit beleid betekende dat bijvoorbeeld mevrouw wel werd  gevacci-

neerd  omdat ze binnen die groep van de verpleeghuisarts  valt, maar haar man niet want  

voor hem is de huisarts verantwoordelijk. Deze regeling betekende natuurlijk geweldig veel 

gedoe voor de organisatie in huis en leidde tot veel onbegrip bij de bewoners. Gelukkig is 

dat na de nodige kritiek snel hersteld, maar ook dat betekende natuurlijk weer extra werk 

en geregel. 

Maar eind goed al goed!  Inmiddels zitten alle prikken in de bovenarmen en is de zere plek 

die misschien is ontstaan ook al weer over. En wat zo fijn was, zei Carien , dat iedereen zo 

van harte meewerkte en blij was met de spuit. Er zijn ook geen nare bijwerkingen ontstaan, 

gelukkig, want dat had natuurlijk ook nog gekund.  

Nu staan we met zijn allen te popelen om weer naar een gezellige “Breek je week” te gaan, 

een kaartje te leggen en samen een kopje koffie te drinken.  

Gewoon weer normaal doen, dus! 

               Gerda 
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Even terugblikken op Kerstmis, al is het bijna Pasen! 

Koekjes bakken, stukjes steken en natuurlijk  

een bingo in stijl! 
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En dan ….. 

Het Kerstdiner! 

...ook voor de thuisblijvers! 
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EEN BLIKKEN TROMMELTJE                   
door Marie-Therese Schins 

 

Wij kregen thuis maar weinig snoep. Hoogstens 

een keer per dag, ’s middags na het warm eten. 

Maar alleen zij, die hun bord hadden leeggege-

ten, mochten uit een mooi blikken trommeltje 

een snoepje pakken. 

Die beloning kreeg ik zelden, want ik at mijn 

bord meestal niet leeg. Er was veel eten waar ik 

een gruwelijke hekel aan had: witlof, stokvis, 

boerenkool, sla, andijvie, tomaten, braadworst en gehakt. Dat lustte ik echt niet. Vaak 

werd ik van tafel gestuurd. En als moeder met het trommeltje rondging sloeg ze mij ge-

woon over. Boos schopte ik dan soms een broertje of zusje dat toevallig in mijn buurt en 

op een zuurtje sabbelde, tegen het scheenbeen. 

’s Zondags kregen wij ‘het extra’. Meestal was dat ‘Het Snoepje Van De Week’ van De 

Gruijter. Er zaten een paar toffees in een krakende zakje uit de winkel, of een reep choco-

la. Dit kreeg ieder kind, ook als het zijn bord niet had leeggegeten. 

Ik was dol op zoetigheid. Soms, als ik alleen was sloop ik naar de keuken, maakte voorzich-

tig de deur van de provisiekast openen en kroop er stiekem in. Ik haalde een plak rogge-

brood uit de broodtrommel, smeerde er een flinke laag boter op en doopte het in het sui-

kerblik. Nog in de kast schrokte ik het naar binnen verdacht op ieder geluidje. Deze boter-

hammen waren de lekkerste van mijn hele leven! 

Eens per jaar moest ik het zonder snoep doen en dat was ontzettend voor me. Dat was tij-

dens de vasten van Aswoensdag tot Paaszaterdag. Hoe ik die tijd doorkwam weet ik nog 

steeds niet. Op Aswoensdag gingen we ’s morgens om half acht naar de kerk en kregen 

een dik, zwart askruis op ons voorhoofd. Dat mocht je er niet afwrijven, want de as was 

gewijd. Het was een teken van boete doen voor al je zonden. De grote mensen rookten 

niet, dronken geen borreltje en wij kinderen snoepten niet, dat probeerden we tenminste, 

ook niet op zondag…… 

Op Aswoensdag kregen we allemaal een blikken trommeltje waarin we alle snoepjes en 

koekjes van de hele vasten spaarden. Als moeder na het middageten net als altijd met haar 

grote snoeptrommel rondging was dat het grootste offer van de hele vasten: alleen al de 

verrukkelijke snoepgeur! En als je er stiekem een stukje afbeet of aan likte was je boete 

niet meer geldig. 

Dat durfden we niet! Dus gauw het snoepje uit moeders trommel in het eigen vastentrom-

meltje stoppen en dan vlug de deksel erop! De verleiding was zo ontzettend groot. Ik rook 

wel eens aan de kiertjes van mijn blikje en als mijn broertje dat zag vroeg hij: “En heb jij 

vandaag ook wat gekregen? Heb je je bord dan leeggegeten?” en deed treiterend zijn 

trommeltje open om mij te laten zien wat hij had vergaard. Dan had ik hem het liefst zijn 

nek omgedraaid.  
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Maar op Paaszaterdag, als alle klokken van alle kerktorens om 12 uur zouden luiden, dan 

was ik aan de beurt. Dan zou ik ze eens laten zien wat ik in al die tijd had gespaard. En dan 

zou ik tergend langzaam de hele vastentrommel leeg snoepen en niets, helemaal niets met 

iemand delen. Ik keek wel uit! Misschien hadden zij wel aan hun vastentrommeltje gezeten 

en dus minder dan ik, wie weet….. 

Als ik in  bij de buren een karweitje ging opknappen vroeg ik als beloning geen geld maar 

snoepgoed. Soms lukte het me zo om een tweede trommeltje te beginnen.  

Ik was zuinig op mijn kostbare schatten. Op zolder zocht ik een geheim plekje, waar ik ze 

kon verstoppen Gemakkelijk was het niet, want ik was niet de enige die dat wilde. Boven-

dien was je in ons huis zelden alleen. Af en toe sloop ik naar de zolder, maakte mijn vasten-

trommeltje open, legde alles naast elkaar op de grond en schreef precies op hoeveel ik had. 

En o wee als ik merkte dat er iemand aan had geknabbeld, gelikt, of er zelfs iets van had 

opgegeten! 

Eindelijk was het dan paaszaterdag. Precies om 12 uur begonnen alle klokken oorverdo-

vend te luiden. Dan gingen wij met onze vastentrommeltjes op de trap van het terras zitten 

en samen maakten we langzaam onze blikken trommeltjes open en we vergeleken met el-

kaar de inhoud. Meestal kon ik triomfantelijk de grootste buit laten zien. Ik genoot ervan 

opzettelijk langzaam stuk voor stuk alles in mijn mond te stoppen, al ik wist dat ik er later 

misselijk van zou worden. Maar dat kon me niets schelen, dat offer bracht ik graag! En als ik 

jaloerse blikken zag was ik de vastentijd meteen vergeten. Het Paasfeest kon beginnen. 

 

Ongetwijfeld kunnen de meesten van jullie je ‘het vastentrommeltje’ uit je kindertijd nog 

herinneren…..Daarom wil ik dit verhaal graag met jullie delen. Al vraag ik me af of het ver-

zamelen van zoveel mogelijk snoep, alleen voor jezelf en niet delen met anderen  eigenlijk 

wel een mooie paasgedachte is? Ik vind het nogal hebberig en ook erg ongezond overko-

men……. 

Zoals mij vroeger als kind in de kerk en op school geleerd werd: is Pasen ‘het feest van het 

Licht’, dat steeds weer aangewakkerd en doorgegeven moet worden. Niet zo makkelijk in 

deze coronatijd, waarin je afstand moet houden van elkaar. Je moet daar behoorlijk creatief 

mee omgaan en bellen, mailen en zwaaien en (glim)lachen naar elkaar. Want  fysieke af-

stand houden hoeft nog niet te betekenen, dat je afstandelijk moet doen!  

Ik wens jullie allemaal, fijne Paasdagen!! En hopelijk binnen niet al te lange tijd een mooi 

voorjaar dat ons hopelijk weer het nodige licht brengt!! 

                                                                                              Hartelijke groet van, 

                                                                                              Marion Helmer, vrijwilliger 
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Koepokken, de ontdekking van vaccineren 
 

U, bewoners van Zonnehof, heeft de prik al gehad, en ook het merendeel van het perso-

neel en de vrijwilligers. Gelukkig, we zijn nu gewapend tegen dat vermaledijde virus, we 

kunnen hem aan.  

Het is ingenieus wat de medische en biologische wetenschap heeft ontwikkeld: een heel 

klein stukje van de ziekmaker inspuiten zodat je afweersysteem leert wat het moet doen 

als het “beest” echt binnenkomt. Vaccinaties hebben al heel veel levens gered en we hel-

pen onze kleintjes al vroeg met de diverse prikken die ze krijgen om ze immuun te laten 

zijn voor hun belagers. 

Toch was er een hevige discussie rond het coronavaccin. Men vroeg zich af of het wel vei-

lig is en wat er in je lichaam gespoten wordt. Ook zijn er mensen die principieel weigeren 

zichzelf of hun kinderen te laten vaccineren. Vaak is deze twijfel gebaseerd op angst, on-

wetendheid en wantrouwen, maar soms ook op religieuze principes. Dit fenomeen is ze-

ker niet nieuw.  

Het eerste vaccin dat is ont-

wikkeld was tegen pokken. 

Nu kennen we deze ziekte 

niet meer maar het was een 

heel ernstige kwaal waaraan 

erg veel mensen doodgin-

gen. Zo zouden er in het laat-

ste kwart  van de 18e eeuw 

in  Amsterdam 20.000 men-

sen aan zijn overleden, voor-

al jonge kinderen.  

Het pokkenvaccin is in 1796 

ontdekt door de Engelse arts 

Edward Jenner, maar al eer-

der,  in het begin van de 18e 

eeuw, zag een Britse ambas-

sadeur in Turkije dat men daar vocht uit een pokkenblaas via een sneetje in de huid van 

een gezond kind bracht. Toen hadden ze dus al in de gaten dat het pokkenvocht de ziekte 

kon veroorzaken. Maar ook hadden ze opgemerkt dat mensen die genezen waren van 

pokken de ziekte niet voor een tweede keer kregen. Nu weten we dat er ook een milde 

vorm van pokken bestond en dat het besmette kind deze vorm kreeg en immuun werd. 

Het bleek te werken, ondanks dat het ook vaak mis ging. Terug in  Engeland bracht de am-

bassadeur deze ervaringskennis over aan de lijfarts van de koning en wist hem ervan te 

overtuigen zijn dochters ook zo te behandelen. Deze therapie werd uitsluitend toegepast 

bij de elite van de bevolking en dat is natuurlijk niet vreemd. 

In deze spotprent uit die tijd, toont de tekenaar dat bij vaccinatie overal uit je lijf de koeien zullen 

gaan groeien! Angst en onbegrip dus! 
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Bijna een eeuw later werd door Jenner een echt vaccin tegen pokken ontwikkeld. Pokken 

kwam ook bij rundvee voor, maar verloopt daar goedaardig. Hij had ontdekt dat melkmeis-

jes de ziekte wel overkregen van koeien, maar er niet erg ziek van werden en bovendien 

het daarna nooit meer kregen. Hij bedacht dus dat als je mensen met opzet met deze 

“koepokken” besmet ze daarmee immuun maakt voor de dodelijke variant. Het woord 

‘vaccineren’ is afgeleid van ‘vaccinus’. Deze Latijnse term betekent: “van de koe” (koe = 

Vacca). We zijn nu vroeg in de 19e eeuw, ruim 200 jaar geleden dus. Echter, het feit dat je 

niet dood gaat aan de pokken als je het met opzet ingeprikt heb gekregen wilde er bij de 

gewone mensen absoluut niet in. Men wist amper van het bestaan van bacteriën en virus-

sen werden zelfs pas een eeuw later ontdekt. Toen werd je nog ziek, dacht men, door een 

verstoring in de lichaamssappen en dat kon door aderlating en klysma’s weer worden her-

steld. En in geval van pokken zou het toedienen van verdund “tegengif” zoals antimoon en 

kwik voor genezing zorgen, dus zeker niet door het toedienen van de ziekte zelf. Bovendien 

was het mensenleven toen volledig afhankelijk van de wil van God. Die was de heerser van 

de schepping en besliste wat er met de mens gebeurt. Daar had je als sterveling niets tegen 

in te brengen. Dat werd stevig onderstreept door de leiders van de 

diverse kerkgenootschappen, die ervan overtuigd waren dat ziektes 

de straf van God zijn om de zondige mens op zijn plaats te zetten. 

Bovendien kwam in  die tijd de Verlichting op, een stroming waarin 

filosofen en wetenschappers op zoek gingen naar kennis, verklarin-

gen en inzichten. Een reden voor de conservatieve geestelijk leiders, 

die daarvan natuurlijk niets moesten hebben, om op de preekstoel 

fel van leer te trekken tegen deze goddeloze ontwikkelingen. Anti-

vaxers waren er toen dus ook al en brachten hun visie over via de 

communicatiemiddelen die zij ter beschikking hadden. 

Angst voor vaccineren is, net als vroeger, vooral gebaseerd op de onbekendheid met wat er 

gebeurt. Zijn de veroorzakers van de ziekten al onzichtbaar en ongrijpbaar, nog minder ge-

makkelijk is het te begrijpen wat bij inenting in je gezonde lichaam wordt gespoten. Het 

gaat immers om spul waar je misschien wel ziek van zou kunnen worden. Het heeft dus al-

les te maken met kennis van en inzicht in dat heel ingenieuze immuunsysteem, waarmee 

we zijn uitgerust. Dat heeft een groot lerend vermogen en een ijzersterk geheugen. Het 

leert doorlopend welke vijanden het lichaam belagen en maakt daar passende afweersys-

temen tegen. Daar is het doorlopend mee doende, want doorlopend worden we belaagd. 

Bovendien veranderen die virussen en bacteriën, ook niet stom, voortdurend, zodat ze tel-

kens weer de beveiliging kunnen omzeilen. De farmaceutische industrie moet dus ook 

steeds weer passende vaccins ontwikkelen, waarmee ze de veranderende vijand voor kun-

nen zijn. Corona was voor ons nieuw, dus daartegen was nog geen vaccin. Maar de weten-

schappers zijn wel razendsnel in staat geweest om  een entstof te ontwikkelen die     Covid-

19  tot staan kan brengen. Vaccins zijn voor onze gezondheid een zegen. 

En weet u dat dank zij het vaccineren tegen pokken deze ziekte sinds de jaren ‘70 in de  

wereld niet meer voorkomt en in 1980 officieel uitgeroeid is verklaard?   

             Gerda 

1809 

Beloningspenning voor arts voor meer dan 100 

vaccinatie per jaar  
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Pasen was (en is) een belangrijke feestdag in Rusland waarbij het de gewoonte was om 

elkaar cadeaus te geven. Vaak waren dit mooi versierde eieren, omdat die symbool ston-

den voor vruchtbaarheid. In 1885 gaf tsaar Alexander III zijn juwelier Fabergé opdracht een 

paasei te maken voor zijn vrouw, de tsarina Maria Fjodorovna. Zo werd het eerste Fabergé

-ei geboren: het Eerste keizerlijke paasei. De tsarina was zó opgetogen over het geschenk 

dat de tsaar Fabergé benoemde tot hofjuwelier met de opdracht ieder jaar een nieuw 

paasei te maken. Hierboven ziet u een tekening van zo’n ei. Gaat u hem kleuren? 

Een Russisch ei 
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Kom niet met je eieren na Pasen ! 
 

Gelukkig, als u dit blad in handen krijgt moet het nog Pasen worden.   

Ik kom dus niet met mijn eieren na Pasen! 

Pasen is  altijd al een groot feest geweest, of omdat dan de opstanding 

van Christus wordt gevierd, of omdat het voorjaar begint. In beide ge-

vallen is het een feest gericht op een betere toekomst, het nieuwe leven. Zulke markante 

momenten zijn van oudsher gebruikt om er zegswijzen aan op te hangen. Deze hebben 

vaak te maken met feest en de eieren, maar ook dikwijls met het (voorjaars-)weer. Ik heb 

er een aantal voor u verzameld. 

 

Als je je afvraagt wanneer nu eindelijk die rotzooi opgeruimd gaat worden kan dit een op-

tie zijn:  

 Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, maar ook  als Pasen op een vrijdag valt!             

Het antwoord is wel duidelijk: “nooit dus….”  

Op tijd is goed, maar je moet natuurlijk ook niet té vroeg zijn want:  

 Je moet geen paaseieren op Goede Vrijdag eten , en ook    

 moet je geen Halleluja zingen voor het Pasen is, 

want dan vier je het feest vóór je zeker weet dat er reden voor is. 

 En natuurlijk ben je met Pasen op je paasbest gekleed,  

 maar pas op: je moet van jezelf geen “paoskiep” maken.  

Dat is goed Tilburgs voor een erg opgedirkte dame. 

En dan die eieren:  

 Je bent zo druk als de kippen met Pasen  of 

 hij legt niet naar gelang hij kakelt: hij maakt meer drukte dan dat 

 hij wat klaarmaakt. 

Ook moet je niet al je eieren in één mandje leggen,  je kunt beter  het 

risico spreiden. 

Maar als het 12 eieren en 13 kuikens zijn  valt het alles mee! 

Tot slot hopen we van harte dat deze spreuk niet uitkomt: 

 Een groen Kerst wordt een witte Pasen of 

 vliegen  met Kerstmis de muggen nog rond, dan dekt met Pasen de sneeuw de grond. 

Het kan beter voorjaar worden!                                                                         
            Gerda       
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De geschiedenis van Villa Vredelust 
In het artikel over mijn coronatijd-ervaringen (pagina 20) vertelde ik over het restaurant 

Villa Vredelust. Ik was eigenlijk benieuwd naar de geschiedenis van dit mooie gebouw met 

een vijfkantige uitbouw en een forse luifel, ondersteund door gietijzeren kolommen.  

Dus ben ik op zoek gegaan. 

Villa Vredelust ligt aan de zuidkant van de Bredaseweg waar vroeger woeste heidegron-

den lagen. Dit waren ‘gemene’ (=gemeenschappelijke) gronden waar de boeren hun vee 

lieten grazen. Doordat  in het begin van de 19de de landbouwmethoden veranderden kon-

den de dieren dichter bij huis gehouden worden en werden die gebieden ontgonnen en 

beplant. Nadat in 1825 de Bredaseweg was aangelegd kwamen rijke textielfabrikanten op 

het idee om daar een” buiten” te bouwen. Ze konden daar heerlijk ontspannen en ook 

was dat een prima uitvalsbasis voor de grote jachtpartijen waar ze dol op waren. Deze 

lusthoven waren over de nieuwe weg gemakkelijk per koets bereikbaar. Zo werden om-

streeks 1880 twee van die “buitens” aangelegd, eigendommen van rijke textielfabrikan-

ten: het landgoed Heidepark van de lakenfabrikant Brouwers en later van de familie 

Straeter lag aan de oostzijde van de huidige klinkerweg, de Pompstationweg, en het land-

goed Vredelust , eigendom van o.a. W.A. Mutsaerts ten westen van deze weg.  

Ik had dus koffie gedronken bij restaurant “ Villa Vredelust”. Maar dat ligt niet op het ge-

lijknamige landgoed maar op landgoed Heidepark aan de andere kant van de Pompsta-

tionweg! Het heeft dus een heel verkeerde naam. Een stukje moderne geschiedvervalsing. 

Het landgoed Heidepark is een mooi stukje natuur. Toegankelijk vanaf de Bredaseweg via 

een brede laan van torenhoge beuken die met een grote bocht achter Villa Vredelust om 

parallel aan de Bredaseweg verder loopt richting Pompstationweg . Het huidige restau-

rant was vroeger een zomerverblijf met een aangebouwde tuinmanswoning, een koets-

huis en stallen. Naar het zuiden, richting Gilzerbaan is een netwerk van kronkelende pa-

den, vijvers en kunstmatige heuvels met een weelderige beplanting, zoals beuken, eiken, 

kastanjes en berken met om de vijvers rododendrons. Daar konden de notabelen vroeger 

riant de zomer doorkomen, wij kunnen er nu gelukkig allemaal van genieten. 

Topografische kaart van 1837 waarop beide landgoederen staan aangegeven (links) 
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Vanaf het Bels lijntje , dat vlak ten oosten van Heidepark loopt, is het landgoed ook bereik-

baar. Twee vervallen zuilen van een voormalige toegangspoort vormen de entree. Daar op 

een heuvel heeft vroeger nog een buitenverblijf gestaan. Een rond gebouw met een leien 

dak voorzien van een keuken en slaapkamers. Het gebouw had de naam “De Koepel”. 

Helemaal aan de zuidkant van het landgoed, op de hoek van de Gilzerbaan en de Pompsta-

tionweg, was tijdens de oorlog het kamp van de Arbeidsdienst met barakken en een para-

deplaats. Daar is geen spoor meer van overgebleven. Het is geheel overgenomen door de 

natuur. 

Landgoed Vredelust 

Landgoed Vredelust was lang eigendom van de familie Mutsaerts en later van de familie 

Van Wezel-Sala. Mutsaerts bouwde er een gigantisch buitenhuis, dat in 1970 werd ge-

sloopt. Vredelust was, evenals landgoed Heidepark, aangelegd in de Engelse landschaps-

stijl met slingerende paden, waterpartijen en alleenstaande zomereiken in weilanden. He-

laas heb ik nergens een afbeelding van het landgoed kunnen terugvinden. Op dit terrein 

liggen nu o.a. de sportvelden van de Tilburgse Rugbyclub. 

Omdat het naadloos verbonden is met landgoed Heidepark en aan de westzijde met de 

terreinen van Piusoord/Amarant is het een ideaal wandelgebied met een mooie afwisse-

lende natuur.  De hoofdpaden zijn goed toegankelijk en zeker de wegen op Piusoord/

Amarant. En met een bezoekje aan het restaurant  aldaar of aan restaurant Villa Vredelust 

kunt U er een leuke wandeldag van maken. 

           Wybe Feenstra  

 

Villa Vredelust rond 1900 
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Cliëntenraad van Zonnehof 

zoekt nieuwe leden 

Na het afscheid van de leden van de Lokale Cliëntenraad, zijn wij 

op zoek naar kandidaten die zitting willen nemen in de LCR. 

De Cliëntenraad behartigt bij het management de belangen van 

de (wijk-)bewoners van Zonnehof. Zij is daarin een belangrijke  

gesprekspartner. In de LCR dienen vertegenwoordigers zitting te 

hebben van alle verschillende belangengroepen in Zonnehof.  

Inmiddels zijn er twee kandidaten aangemeld vanuit de wijk. 

Gezocht wordt naar vertegenwoordigers van bewoners die      

binnen Zonnehof zorg ontvangen.  

Dat betreft zowel bewoners uit de woongroepen als  

bewoners van de appartementen met zorg WLZ. 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de Carien Ansems. 

Voor informatie kunt u terecht bij de gastvrouw. 

 

Gezellig bloemschikken 
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Tweede Kamerverkiezingen  

17 maart 

17 maart zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. Die 

stonden al lang op die datum gepland,  want de offici-

ële vierjarige regeerperiode van het huidige kabinet 

Rutte III zou dan afgelopen zijn en moet er een nieu-

we regeerploeg aantreden. Dat het kabinet 15 januari 

is afgetreden vanwege de kindertoeslagen-affaire kon 

er niet toe leiden dat de verkiezingen vervroegd wer-

den. Daarvoor was de periode te kort. 

Er wordt gestemd  voor 150 nieuwe  leden van de 

Tweede Kamer. Daaruit wordt een nieuwe regering 

samengesteld. Er hebben zich 37 partijen aangemeld 

waarop je een stem kunt uitbrengen. Die willen alle-

maal met één of meer leden zitting nemen in de 

Tweede Kamer. Dat is een recordaantal. Het zal ze dus 

ook zeker niet allemaal lukken. In het afgetreden kabi-

net zaten 13 partijen, wat eigenlijk ook al veel is. 

Begin maart zult u de stempas ontvangen en de kandidatenlijsten, zoals u van alle vorige 

keren gewend was.  In deze coronatijd moet het stemmen echter op een andere manier 

worden georganiseerd om de veiligheid van de kiezers te waarborgen. Bovendien wordt er 

voor diezelfde veiligheid nu niet een stembureau ingericht  in Zonnehof. Dat is voor u na-

tuurlijk heel lastig maar er zijn verschillende maatregelen genomen, waardoor stemmen 

ook voor u goed mogelijk is.  

Ik noem ze: 

Mensen van 70 jaar en ouder ontvangen met de post een zogenaamde ‘stempluspas’. 

Daarmee kunnen zij per brief stemmen. De stem kan in een bijgeleverde retouren-

velop worden teruggezonden. 

Een aantal stembureaus zullen twee dagen eerder al geopend zijn, op 15 en 16 maart, 

zodat er meer  spreiding van de bezoekers kan zijn. Natuurlijk worden die stemmen 

ook  pas woensdag, na het sluiten van alle stembureaus, geteld. 

Ouderen kunnen ook iemand anders volmachten om hun stem uit te brengen. Die mo-

gelijkheid was er altijd al, maar het aantal  volmachtstemmen die iemand  mag uit-

brengen is nu verhoogd van twee tot drie.  

Dat betekent dat het voor u heel gemakkelijk gemaakt wordt om te stemmen. Zeker de mo-

gelijkheid om per post te stemmen lijkt mij heel aantrekkelijk. 

En dan moet er geformeerd worden… zou het lang duren? 
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Er was eens…  

   heel lang geleden… 
 

‘Zo beginnen sprookjes, sprookjes zijn van alle tijden. Van veel eeuwenoude vertel-

lingen, mythen en sagen is de oorsprong niet meer te achterhalen, maar de verha-

len zijn nog springlevend. Het is cultureel erfgoed, dat door de eeuwen heen via 

overlevering van generatie op generatie werd gekoesterd en zo tot op heden behou-

den is gebleven. Met deze kostbare erfenis schrijft de Efteling haar geschiedenis. 

Ook u heeft vast dierbare jeugdherinneringen aan de Efteling, het park dat op 31 

mei 1952 haar deuren opende.  Dat betekent dus dat volgend jaar op 31 mei de 

Efteling 70 jaar bestaat ! 

De Efteling zorgt voor een sprookjesachtige sfeer, een wereld waarin je weg kunt 

dromen…..even weg uit de nu wat vervelende sleur van de dag, waarin maar weinig 

mag en kan. Dat vooral is de gedachte achter het thema Efteling waarvan u nu in  

de vitrine kunt genieten. Hopelijk lukt het u, al is het maar even, u te wanen in een 

wereld van sprookjes, dromen en wonderen … 

Graag wil ik u één van de sprookjes uit de Efteling vertellen. De keuze is lastig, want 

in het Sprookjesbos van de Efteling zijn veel sprookjes te zien en ongetwijfeld kent u 

die allemaal. En wat is  nu precies uw  lievelingssprookje?  Mijn lievelingssprookje , 

en misschien ook wel een van de bekendste, is toch wel Roodkapje. Wie kent niet 

het liedje: “Zeg Roodkapje waar ga je henen…” Zelfs mijn kleinkinderen zingen dit 

uit volle borst mee. Daarom bij deze.. 
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Roodkapje 

    (Uit: ‘Sprookjes van de Efteling’) 

Er was eens een klein meisje, dat Roodkapje heette. Wat een 

gekke naam, he? Ze heette ook niet echt Roodkapje. Ze werd 

alleen maar zo genoemd omdat ze altijd een rood mutsje 

droeg, of het nu woensdag was of vrijdag, zomer of winter. 

Dat mutsje had haar moeder eens voor haar gebreid en Rood-

kapje vond het zo mooi, dat ze het zelfs weleens ophield bij 

het slapen gaan. Maar dat mocht niet, want ieder mutsje is 

nog geen slaapmuts, vond haar moeder. 

Roodkapjes vader was boswachter en ze woonden met z’n drietjes in een gezellig houten 

huis aan de rand van het bos. Als Roodkapje ’s morgens uit het raam keek kon ze de eek-

hoorntjes en konijnen op het grasveld voor de deur zien spelen. Die waren helemaal niet 

bang voor haar, want boswachterskinderen houden vaak meer van dieren dan van poppen 

en speelgoedtreintjes. 

Op een dag riep Roodkapjes moeder haar dochtertje bij zich. Op tafel stond een rieten 

mand met allerlei lekkere dingen erin: een fles wijn, een paar kadetjes, drie glanzend rode 

appels en heerlijk verse peperkoek. “Oma is een beetje ziek, Roodkapje. Ze kan geen 

boodschappen doen. Wil jij dit mandje even naar haar toe brengen?” “Tuurlijk”, zei Rood-

kapje. “Goed. Maar op het pad blijven, hoor! En niet gaan hollen, want als je valt breekt de 

fles en de wijn is juist zo goed voor oma.” Roodkapjes moeder bedekte de inhoud van het 

mandje met een geruite theedoek. “Zo. Dag kind, ga maar vlug, dan ben je voor donker 

weer thuis.” 

Roodkapjes oma woonde midden in het bos, een goed halfuur lopen vanaf het boswach-

tershuis. Roodkapje stapte stevig door. Ze was al een heel eind op weg, toen ze onver-

wacht iemand tegenkwam. Het was de wolf, die ook in het bos woonde. Roodkapje schrok 

helemaal niet. Ze wist niet dat de wolf er gemene streken op nahield en ze hield van alle 

dieren evenveel. “Hallo Roodkapje”, zei de wolf. “Dag wolf”, antwoordde Roodkapje.  

“Ga je ergens heen?” “Naar oma wolf”, antwoordde Roodkapje. “En wat zit er in dat 

mandje?” “Eh…wijn en kadetjes en appelen. En een peperkoek.” 

“Toe maar! Allemaal voor je oma?” “Ja. Ze is een beetje ziek, zie je? Ze kan zelf geen bood-

schappen doen.” “Zo. En waar woont jouw oma?” “Hier vlakbij. Je kent het huis wel, denk 

ik. Het staat op een open plek met drie kastanjebomen en allemaal braamstruiken langs 

de kant. En er groeit klimop langs de muren.” 

“Die oma zal wel een taai hapje zijn”, dacht de wolf.” “Die neem ik dan maar het eerst. En 

dan Roodkapje als toetje. Ik moet dit slim aanpakken.”  
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Hij liep een poosje zwijgend met Roodkapje op. Toen bleef hij staan en wees tussen de 

bomen. “Kijk eens even, wat een mooie bloemen! Daar zou je oma wel blij mee zijn, denk 

ik.”  “Die staan te ver. Ik moet van mijn moeder op het pad blijven”, zei Roodkapje. 

“Ach, wat jammer. Ik weet zeker dat je je oma er een groot plezier mee zou doen. Maar 

ja. Wat niet mag, dat mag niet, he.” “Nee…..” zei Roodkapje.  

Ze keek nog eens naar de bloemen, die als bonte vlekjes tussen de varens schemerden. 

“Och”, zei ze toen. “Als ik niet te ver ga, kan er toch niets gebeuren. Ik heb tijd genoeg om 

een klein bosje te plukken.” Ze verliet 

het pad en plukte een paar madeliefjes 

en paardenbloemen. En toen ze verder-

op  een veldje bloeiende margrieten 

ontdekte, bedacht ze dat oma die ook 

wel heel erg mooi zou vinden. Zo 

dwaalde ze steeds verder af en vergat 

de tijd. De wolf draafde intussen naar 

oma’s huis en klopte zachtjes op de 

deur. “Wie is daar?” De wolf schraapte 

zijn keel. “Roodkapje!” zei hij met een 

hoog stemmetje. “Ik heb wijn en appels 

en een lekkere peperkoek voor U!” “Je 

kunt er zo in, lieverd!” riep Roodkapjes 

oma. De wolf opende de deur, liep zon-

der een woord te zeggen naar de bed-

stee en schrokte de oude vrouw zo vlug 

naar binnen, dat ze niet eens de tijd 

had om “o hemeltje!” te zeggen. Toen 

haalde hij een van har nachtjaponnen 

uit de kast, zette haar slaapmuts op, 

kroop in de warme bedstee en trok de 

gordijntjes dicht. 

Roodkapje had intussen zoveel bloemen geplukt, dat ze ze bijna niet meer dragen kon. 

Toen ze eindelijk opkeek en zag dat de zon al achter de boomtoppen was verdwenen, 

schrok ze. Het was vast al heel laat! En ze moest voor de donker thuis zijn! Zo vlug ze kon 

rende ze naar oma’s huisje.  De deur stond open. Dat was vreemd. En binnen leek ook al-

les anders, hoewel ze niet kon zeggen waarom. Roodkapje voelde een huivertje over haar 

rug kruipen. “Daar ben ik!” riep ze. Er kwam geen antwoord. 

Roodkapje liep op haar tenen naar de bedstee en schoof de gordijntjes weg. Daar was 

oma. Ze had de dekens tot haar kin opgetrokken en haar slaapmuts zat een beetje scheef. 

Eigenlijk zag ze er heel wonderlijk uit. 
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“Omaatje?” “Ja, m’n kind?” “Ik….wat klinkt Uw stem 

raar.” “Ik heb griep, schat. Ik ben een beetje hees van 

het hoesten.” EN oma, wat hebt U ’n grote oren.” 

“Daar kan ik je beter mee horen, m’n duifje.” “En wat 

hebt U ’n grote ogen, oma.” “Daar kan ik je beter mee 

zien, m’n kind.” “En o, wat een grote handen!” 

“Daar kan ik je beter mee pakken, m’n hartje”. “En 

oma?” “Mmmm?” “Zulke grote tanden!” “Daar kan ik je 

beter mee opeten!” 

Nauwelijks had de wolf dat gezegd, of hij sprong uit bed 

en slokte Roodkapje in een hap op. Toen zuchtte hij vol-

daan, kroop kreunend van genot in de bedstee terug en 

snurkte al spoedig zo hard, dat het theeservies op de 

tafel ervan rammelde. 

Niet lang daarna tikte er iemand op het venster. Het was een jager, die wel vaker even 

binnenwipte om een kopje thee te drinken en een babbeltje te maken. “Grote hemel, 

wat snurkt de oude dame”, zei de jager bij zichzelf. “Zou dat wel in orde zijn? Ik zal maar 

eens even gaan kijken.” Hij stapte het huisje binnen en keek in de bedstee. Daar lag de 

wolf, waar hij al zo lang op geloerd had. “Zo!” mompelde de jager, “ben je daar, ouwe 

schurk. Je ziet eruit of je iets teveel gegeten hebt. Heb je misschien een oud dametje ver-

schalkt? Laten we maar eens zien.” En hij knipte zijn zakmes open. Natuurlijk deed hij al-

les heel voorzichtig, want als de wolf wakker werd zag het er niet best voor hem uit. Daar 

bewoog al iets. Nee maar, het was een klein rood mutsje! “Ben jij daar ook, Roodkapje?” 

riep de jager. “Ja!” zei Roodkapje en daar stond ze al op de grond, helemaal bleek van 

angst en benauwdheid. “We zijn nog niet klaar, Roodkapje”, zei de jager, “help eens een 

handje.” 

“Wast schrikken”, zei oma even later, toen ze veilig en ongedeerd in haar schommelstoel 

bij het raam zat. “Hè hè. Wie wil er en kopje thee?” “Moment, mevrouwtje”, mompelde 

de jager. “Kijk, ik vul hem op met stenen…. en nu naai ik hem weer dicht. Dat zal hij niet 

lekker vinden, als hij wakker wordt.” Nee, dat vond de wolf inderdaad niet lekker. Hij 

werd wakker, keek een ogenblik verbijsterd om zich heen en viel toen dood uit de bed-

stee. “Die neem ik straks wel mee”, zei de jager tevreden. 

“Hier jager”, zei Roodkapjes oma, terwijl ze naar de kast liep, “een lekkere dikke sigaar. 

Die hebt U wel verdiend. Hè, wat had ik het benauwd. Willen jullie wel geloven, dat ik 

mijn griepje helemaal kwijt ben?” De jager lachte en knipte het puntje van zijn sigaar. 

En Roodkapje dacht: “Nooit, nooit ga ik meer van het pad af als mamma zegt dat ’t niet 

mag!” 

  EN ZE LEEFDEN NOG LANG EN GELUKKIG!! 

                                                                                                    Marion Helmer 
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Zonnewijzer 

Het was echt winter! 
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OP HET IJS                                   Tol Davids 1934 

 

Als de noorderwind weer giert, 

het rokje langs de kuiten sliert 

van de meisjes in het park, 

haalt des tuinmans grote hark 

dode bladeren bij elkaar. 

En de bomen zuchten zwaar 

onder ’s winters strenge hand. 

En de krant meldt brand op brand. 

 

Als het heelal naar hutspot geurt, 

en je oude opa neurt 

een oud liedje in zijn baard 

over het hoekje bij de haard. 

En je winterteen heeft net 

het seizoen blauw ingezet. 

Kijk je ’s morgens door de ruit 

over het dorre stadsbeeld uit. 

En je roept met blij gezicht: 

“Kijk eens lui, de gracht leit dicht!” 

En dan vraag je aan de meid 

of ze in de schoonmaaktijd 

ergens schaatsen heeft gezien. 

Want wie weet, wellicht misschien…… 

 

Als de schillenboer niet liegt 

en DE BILT je niet bedriegt 

wordt het ijs achttien karaats. 

En dan gaan we op de schaats. 

Op het ijs, op het ijs, 

op het ijskoude Hollandse ijs. 

De baan op en neer 

met de wind om je kop, 

een tintelend gezicht 

en een vuurrode mop. 

Op de baan, door een wit paradijs, 

op het ijs, op het ijs. 
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Even puzzelen 

Tectonic 

In de tectonic zijn de 

vakjes door dikke lijnen 

in blokken verdeeld, die variëren van 

1 t/m 5 vakjes. In elk vakje komt een 

cijfer. Als het blok uit 5 vakjes be-

staat dan zijn dat de cijfers 1 t/m 5. 

Heeft het blok maar één vakje dan 

kan daar alleen de 1 in. Maar… gelij-

ke cijfers mogen elkaar nooit raken, 

niet horizontaal, niet verticaal, niet 

diagonaal . 

        6   

6 4   5     

  3         

    5 2   1 

    6       

3           

SIXY 

Dit is een sudoku maar met 6 vakjes. In elk 

van de grijze of wille cellen van een blok komt 

een cijfer van 1 t/m 6. Maar dat geld ook voor 

elk blok omgeven door een dikkere lijn. 

Kunt u deze rebussen oplossen? 

Let op:  spreek hardop uit wat u ziet. 

De plaats van de letters is belangrijk 

2    3 

 3  2  

     

  2   

     

   4  

 5    

2     

   3  

     

 3  4  
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10 6  7   3 9 

   1 

   2 
5   12      

3  
6 

 
13   9 

     

4   
10 

  
3 

      

 
10   13  8  

    5 

6  
3 

     
9 

    

  7 
8   9    7 6 

 
5  4 11     4 10 

  8 

  9  
1  13 

      

  10 
7 

  
4 

      

11  
3 

 
7 

        

12  
4 10 7  8       

   13   4  13     

  14 
3   7 

  
2 

   

   15 
11 

 
6       

 16  
3    13 

     

  17  
10  8 

 
3 

    

  18  
13   7  

    

 19 
12  13   9  2  

  

  20  
9   1   

   

 21 
6 3 .  7 8   11 

  

22   
11   9 

      

 23  
3 4    3 

    

VOORJAARS-FILIPPINE 

1   Hierna èn na het begin van de  

     lente kan het Pasen worden 

2   Daar wordt je wakker van 

3   Als vogels dit doen is  

     het weer lente  

4   De mooiste tijd van het jaar! 

5   ’s Morgens om half 11 is het... 

6   Gezonde ontspanning buiten 

7   Heb je nodig als je buiten  

     van het zonnetje wil  genieten 

8   Brabantse lekkernij 

9   Op de 1e zit er een kikker  in je bil 

10  Hoort zonder twijfel  bij de paaslunch 

11  Dragen de verantwoording  

       voor de paaseieren 

12  Bron van heel veel vitaminen 

13  Paasbloem 

14   Die helpt tegen de dorst 

15  De overgebleven eieren   

       passen hier heel goed bij 

16  Eén ei is geen ei, twee ei is een  

      half ei, maar drie ei is… 

17  Daar is Willem II goed in 

18  Op 20 maart 2021 is hij voorbij 

19  Kunnen tevoorschijn komen uit de overgebleven paaseieren. 

20  Daar ontspruiten de nieuwe blaadjes uit 

21   Lentebodes in een voorjaars-wei 

22  De tijd vóór Pasen 

23  Voor de bezinningstijd kun je dan nog even uit de  

       band springen 

Vul de woorden in volgens 

de omschrijvingen. 

Gelijke cijfers zijn gelijke 

letters. 

Bij juiste invulling vindt u 

in de grijze kolom een wij-

ze spreuk,  passend bij dit 

jaargetijde. 
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De Matthäus-Passion 

(J.S. Bach) 
 

We leven in de Vastentijd, de tijd van 

bezinning voor Pasen. Naarmate Pasen 

dichterbij komt lijkt het wel of we op de 

radio, wij luisteren graag naar de klassieke zender Radio 4, steeds vaker meer of minder 

grote delen uit dit oratorium te horen krijgen. De Mattheüspassie hoort bij Nederland en er 

is geen land waarin dit meesterwerk zo veelvuldig als een goede traditie wordt uitgevoerd. 

De door Bach gecomponeerde Mattheüspassie (BWV 244) werd op Goede Vrijdag in 1727 

voor het eerst uitgevoerd in de Thomaskirche in Leipzig. Het is een van zijn bekendste com-

posities en ook een van zijn langste. De Matthäus-Passion vertelt het lijdens- en sterfver-

haal van Jezus zoals in het Evangelie volgens Matteüs. Het is een meesterwerk waarin Bach 

de emotie van het lijdensverhaal heel dichtbij weet te brengen. Niet alleen de diepte van 

het lijden, maar ook de vreugde van de verlossing. 

Hoe is het gebouwd 

In het oratorium wordt het evangelie verteld door de evangelist. Als er in de tekst mensen 

aan het woord komen, zingen solisten, zoals Jezus, Petrus en Pilates: de recitatieven. Zij 

worden afgewisseld met koralen, aria’s en koorgedeelten. Koralen zijn kerkliederen die in 

de tijd van Bach al lang bestonden en dus bekend waren bij de luisteraars. De aria’s zijn 

vrije teksten die de gevoelens belichten, die een bepaalde gebeurtenis oproept. De koorge-

deelten geven commentaar op de gebeurtenissen. Bijzonder aan de Matthaüs-Passion is de 

dubbelkorigheid. Het eerste koor maakt deel uit van het verhaal en het tweede koor staat 

eigenlijk voor de geloofsgemeenschap van alle tijden. 

Schilderen met muziek 

Het lijkt of Bach met zijn muziek de tekst schildert. Wordt er gezongen over een slang, dan 

hoor je dat het woord ‘slang’ heel erg uitgerekt wordt en dat de toon naar beneden kron-

kelt. En als Jezus met de discipelen de Olijfberg beklimt, hoor je in de cello een stijgende 

lijn, die wordt overgenomen door de evangelist. Ook bijzonder is dat steeds als Jezus aan 

het woord is hij begeleid wordt door een klein groepje strijkers, als een soort aureool: een 

stralenkrans van strijkers. Maar als Hij zijn laatste woorden zingt: Eli, eli, lema sabachtani, 

(Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?) dan spelen de strijkers juist niet, alsof Bach Jezus’ 

verlatenheid in de muziek heeft willen vangen.  

Een ander bijzonder detail.  Als Jezus met de twaalf discipelen aan het laatste avondmaal 

zit, kondigt Hij aan dat één van hen Hem zal verraden. Vervolgens klinkt precies elf keer: 

‘Herr, bin ich’s?’ De twaalfde, Judas, zwijgt want hij weet dat hij het is. Het is dan niet Judas 

die dat zing maar het koor dat symbool staan voor de geloofsgemeenschap van alle tijden. 

Dat houdt een theologische boodschap in: we zijn allemaal een beetje Judas. 
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Ook elders klinkt Bachs geloofsbeleving door. Hij heeft niet alleen de zwaarte van het lijden 

dichtbij willen brengen, maar ook de vreugde van de verlossing. Dat komt bijvoorbeeld 

naar voren op het moment dat Jezus al aan het kruis is genageld, maar nog niet gestorven. 

Op dat moment komt er opeens een hele vrolijke aria, met een swingende bas in een snel 

tempo. Dat lijkt gek, maar Bach gebruikt het beeld van Jezus’ uitgestrekte armen als meta-

foor van de omhelzing. Hij heeft het voor ons gedaan. Daarom is dat in zijn beleving een 

vreugdevol moment. 

Bach en symboliek 

Maar ook wat betreft de opbouw van het muziekstuk is het een bijzonder werk. Bach zou 

zich bij daarbij hebben laten leiden door verhoudingen, getallen en symboliek, zoals dat 

traditie was in de muziek van de zeventiende en achttiende eeuw. Er is zelfs een weten-

schap ontstaan die zich daarmee bezighoudt. Vooral de Duitse musicoloog en theoloog 

Friedrich Smend (1947) is daar een vertegenwoordiger van. 

Een voorbeeld. Het oratorium bestaat uit twee delen: het eerste deel eindigt met de arres-

tatie van Jezus, omvat 35 delen. Het tweede deel sluit af met de dood van Jezus, inclusief 

de verzegeling van het graf en omvat 43 delen. Deze delen van ongelijke lengte zouden het 

symbool zijn van het kruis, waarbij dus het langere deel het verticale deel van het kruis 

voorstelt en het kortere deel de horizontale balk. 

Ook heeft Bach in zijn composities een code gebruikt die berust op de rangnummers van 

de letters uit het alfabet. Volgens die methode is A=1, B=2 enzovoort. Zo is de getalswaar-

de van de naam Bach gelijk aan 14 (B=2, A=1, C=3, H=8; totaal=14). Zou het toeval zijn dat 

het getal 14 vaak voorkomt in de Matthäus-Passion? Het werk telt bijvoorbeeld veertien 

koralen en de in totaal 68 gedeelten van de passie vormen eveneens het getal veertien 

(6+8=14). Ook bevat het werk 27 passages waarin uit het evangelie van Matteüs wordt ge-

reciteerd en 27 overige stukken. Het getal 27 zou bij Bach staan voor de drie-eenheid van 

God (3×3×3). De 27 stukken evangelietekst bestaan uit in totaal 729 maten, wat het kwa-

draat is van 27. En als men 2 en 7 met elkaar vermenigvuldigt is het resultaat opnieuw 14. 

Smend ‘ontdekte’ nog meer verwijzingen in het aantal noten van bepaalde passages en 

gedeelten. Zo telde hij alle noten van de basso continuo in de recitatieven van de Christus-

partij bij elkaar en kwam tot een totaal van 365 noten. Zo zou Bach hebben willen aange-

ven dat Jezus de basis van alle dagen van het jaar vormt. 

Inmiddels is men er wel van overtuigd geraakt dat Smend wat is doorgeschoten in zijn ge-

talsmatige benadering van Bachs muziek en er veel in heeft gezien dat er door de compo-

nist zeker niet bewust is ingelegd.  

Geloofwaardiger is zijn aanduiding ‘opus summum’ voor de Matthäus-Passion van Bach: 

het is het hoogtepunt van het grootste muzikaal-theologische project uit het scheppende 

leven van de componist. 

We gaan er met nog meer devotie, aandacht en bewondering van genieten. 

              Gerda 
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 HET KUNSTGEBIT 

 

Toen Toon de koster na de mis nog efkes hier en daar 

ging kijke in de lege kerk toen wier ie wa gewaar 

Hij vond waarachtig in de ban, vlak bij de middelgang, 

‘n stevig, bleek-rose,  stoer gebit, ‘n klepper van belang. 

’t Is curieus zei Toon van Dam, wagge hier toch almaol  vend 

van sjarretel tot lippenstift, van dubbeltje tot cent. 

Mar ’n gebit, zowaar ik leef, dè is den eerste keer 

Da ik zo’n afrondig ding hier vind, in ’t bidhuis van den Heer. 

Hij stak het net in zijne zak, toen Jennemie de Groot 

gehaast de kerk weer binnenkwam en vlug naar Tone schoot. 

“Ik heb we late ligge Toon”, zei ze gehaast en vlug 

‘’t Is mijn gebit heddet gezien, och hakket mar terug.” 

“Is ’t dees misschien?” zei Toon kortaf, “ja!” kierde Jennemie. 

“Gif mar gauw hier, ge zeit bedankt, want zonder kan ik nie”. 

Gij jokket”,  zei Toon van Dam, “nee Jennemie de Groot! 

Want ge het al ouw tanden nog, en liege meugde noot.” 

“Des waar”,  zei toen het wefke braaf, “ze zen van onzen Dree. 

As ik naar de leste mis toe ga, neem ik het altijd mee. 

Want laat ik de gebit thuis Toon, mee zunne dikke kop 

It ie al de verse worst en heel mijn soepvlees op!!!” 

                                                                        

                                                          Ingezonden door Marion Helmer 
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Blomme en bluumkes   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vroeg in het voorjaar bloeien de ‘metuntjes’. Zo heetten de primula’s of sleutelbloemen in 

Tilburg vroeger. Het is waarschijnlijk een verbastering van ‘betonie’, maar dat is volgens de 

officiële flora een heel ander plantje (Stachys officinalis). Zulke naamsverhuizingen voor 

planten komen in het dialect wel meer voor. De gele kleur van de sleutelbloem heeft aan-

leiding gegeven voor nog een andere Tilburgse volksnaam: ‘aajerbluumke’. Wel dubbel toe-

passelijk omdat hij rond Pasen bloeit. Dan komen ook de eerste ‘maajbluumkes’of 

‘mezuutjes’ ofwel meizoentjes en nog algemener madeliefjes genoemd. In de volle zomer 

bloeien de ‘snoffels’ of anjers, maar dat zijn dan meestal ‘boeresnoffels’ ofwel duizend-

schonen. (Dianthus barbatus). Ze stonden vroeger alom in de achtertuinen en ze waren 

vaak het presentje als je geslaagd was voor het eindexamen. Voor jongens was dat mis-

schien wel een stille hint, want ze werden ook ‘lievermènnekes’ genoemd. Je kon ze in ie-

der geval beter krijgen dan ‘pisblomme’ of paardebloemen, alleen al vanwege de naam. 

Die, of althans de blaadjes die ‘gaanzetonge ’werden genoemd, gaf je beter maar aan de 

konijnen. Die zijn er dol op. 

Zo’n jaar of tien geleden werd de Tilburgse Scheurkalender uitgegeven met korte verhaal-

tjes die typerend zijn voor Tilburg en de Tilburgers vroeger. Hierboven leest u er één.  

 

   Metuntje  of Primula               mezuutje  of meizoentje 
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 Parochie De Goede Herder 

 HH. Petrus en Pauluskerk 

 Vierwindenlaan 11,  5037 MN Tilburg 

        (013) 467 05 80 

 ‘Petrus en Pauluskerk, parochie De Goede Herder' 

       Pastoraal werker: Hans Strijards 

      

 

 

Zorgcentrum Zonnehof hoort tot het zorggebied van de HH. Petrus en  

Pauluskerk van parochie “De Goede Herder” aan de Vierwindenlaan. 

 

Bezoek 

Wilt u bezoek van iemand van de parochie, dan kunt u dat doorgeven   

aan het parochiecentrum, telefoon 013 – 467 05 80 of via de mail:              

petrusenpauluskerk@parochiedegoedeherder.nl.  

We komen dan graag een keer bij u langs. 

 

Maandelijkse eucharistieviering 

Naast de reguliere Eucharistieviering op zondag 10.00 uur is er elke  

eerste zaterdag van de maand om 18.00 uur een korte gebedsdienst 

met na afloop gezellig samen een kopje soep eten. 

Elke eerste vrijdag van de maand om 10.30 uur is er een Eucharistie-

viering met leden van de KBO, maar ook andere belangstellenden zijn 

hierbij van harte welkom. Na afloop van de viering is er gelegenheid   

om  koffie te drinken. 
  

Vervoer naar de kerk 

Wie graag naar de kerk komt, maar de kerk moeilijk kan bereiken, kan 

dat laten weten aan het parochiesecretariaat. Er zijn mensen bereid om   

u thuis op te halen om naar de kerk te gaan en ook daarna weer thuis  

te brengen. 
 

Communie Academielaan 

Veel mensen volgen op zondagmorgen op de televisie de Eucharistievie-

ring. Op hetzelfde tijdstip is in de Petrus en Pauluskerk ook een viering. 

Vrijwilligers van de parochie brengen, aansluitend aan de viering in de 
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IN-

FORMATIE   
 

 

De Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken is veelkleurig en  

wil een gastvrije gemeente zijn. Onze visie is ‘ontmoeten, inspireren  

en verbinden’: we willen God, de ander en onszelf ontmoeten en het 

geloof dat ons inspireert verbinden met de dagelijkse wereld en  

werkelijkheid. 

 

Elke zondagmorgen is er een kerkdienst in de Opstandingskerk,  

Professor Cobbenhagenlaan 8. De dienst begint om 09.30 uur. 

 

Gemeenteleden die niet meer naar de kerk kunnen gaan en toch de 

eredienst op een later tijdstip willen meemaken, kunnen gebruik maken 

van een opname van de kerkdiensten. 

 

Er is een kerkblad (de Leidraad) en een website: www.pkn-tilburg.nl. 

Via deze site kunt U de kerkdienst later op de dag en de kerkdienst van 

de voorbije week beluisteren. Ook vindt u informatie over de PCOB en 

Christelijke Maatschappelijke Vrouwenbeweging (voorheen Passage). 

 

‘Zingen in Zonnehof ‘ 

Elke tweede maandagmiddag van de maand, verzorgen we in de Salon 

in Zonnehof een zang- en ontmoetingsmiddag met christelijke liederen 

en teksten. Om 14.45 uur staan koffie en thee klaar; we zingen van 

15.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. 

 

Contact 

Algemeen contactpersoon namens de Protestantse Gemeente Tilburg:  

Mevr. Cissy Mohr, Ouderling Pastoraat, 

Harmelenstraat 10, 5045 AL Tilburg. 

Tel.: 06–4471 8287, E-mail: cissymohr@hotmail.com 

 

De Protestantse Gemeente is ook bereikbaar via het Kerkelijk Bureau: 

Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken 

Protestantse Gemeente  

te Tilburg en omstreken 
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MAANDAG  

Nog niet gestart zangclub Joke Bertens 

Nog niet gestart 

Zie pag:33 

Ontmoetings-

uur 
Carien/Cristel 

DINSDAG 

14.00-16.00 uur 

(alléén buiten) 

koersbal of  

jeu de boules 
Ben Kleintjes 

14.00-15.30 uur 
geheugen-

training 
Astrid van Eijck 

WOENSDAG 14.30-16.30 uur sjoelen Cynthia 

WOENSDAG 

BREEK JE WEEK 

14.30-16.30 uur 

Eerste woensdag 
bingo € 5,20 

19.00-21.00 uur optredens € 5,20 

DONDERDAG 

14.00-16.00 uur yahtzee Maja Vissers 

14.00-15.00 uur gym € 2,50 

VRIJDAG  

10.30 uur 
klassieke  

muziek 
Joan Korremans 

14.00-16.00 uur rikken Nel Poulus 

LAATSTE 

VRIJDAG  

van de maand 

14.00-16.00 uur Johan Bushoff  

Nog niet gestart Buurtcafé  

Wat is er te doen  

in Zonnehof ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma kan gewijzigd worden!    Houd flyers in de gaten! 
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