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Zielehoning 

 

Ik blijf staan en hou je vast 

Zolang je dat nog weet 

En wees er zeker van m’n schat 

Dat ik ook daarna je niet vergeet 

 

 

Wat mij het meest vervult 

En heb het meest van node 

Is een kilootje geduld  

Wil niet over de rode 

 

 

Soms is het zielehoning 

Zo’n glimlach als beloning 

Ad Uijen 
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TOM POES VERZIN EEN LIST! 

 

 

U kent vast Tom Poes nog wel. Tom Poes en Heer 

Bommel beleven samen allerlei avonturen in meer-

dere stripverhalen. Tom Poes is daarbij meestal de-

gene die het hoofd koel houdt en oplossingen weet 

te vinden voor moeilijke situaties. Heer Bommel is 

wat ijdel en onnadenkend. Vandaar het vaak gehoorde dringende verzoek: Tom Poes verzin 

een list! Inmiddels is deze uitspraak gewoongoed geworden op momenten dat je niet hele-

maal weet hoe je het beste verder moet.  

Denkend aan de toekomst van de ouderenzorg in Nederland, moest ik ook denken aan die 

kreet. De groei van het aantal ouderen, de stijging van de vraag naar zorg, de economische 

omstandigheden, de betaalbaarheid van de zorg en het tekort aan zorgmedewerkers 

vraagt om veranderingen in wonen en zorg van ouderen. Want goede zorg voor ouderen is 

veel meer dan alleen meer verpleeghuisplekken creëren. Ouderen moeten in staat gesteld 

worden langer thuis te blijven wonen. Meer technologie in huis en goede combinaties tus-

sen professionele zorg en informele zorg. Samenwerking is daarbij essentieel. Tussen zorg-

organisaties, gemeenten en woningcorporaties, maar ook de ministeries en de zorgverze-

keraars. Maar het is ook nodig voor de komende generatie om de maatschappelijke ver-

wachtingen over de oude dag bij te stellen.  

U zult denken, die Marion van Beurden heeft gemakkelijk praten. Dat is misschien zo, maar 

voor mij zijn de zaken niet anders als voor anderen. Binnenkort word ik 59 jaar. En hoewel 

ik me nog fit en gezond voel, denk ik al wel na hoe ik later wil wonen, welke rol ik voor me 

zie in de samenleving en hoe ik mijn eigen netwerk daarbij kan betrekken. Ik leer daarbij 

van andere situaties.  

Zo ben ik al 45 jaar heel goed bevriend met Geertje. Zij is getrouwd met een leuke Italiaan 

en woont in Rome. Haar schoonouders leven nog, zijn 90 jaar en wonen nog op zichzelf in 

een klein appartementje. Ze hebben vele gebreken, maar ze zorgen goed voor elkaar en 

worden dagelijks ondersteund door hun kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen, die 

ook nog eens allemaal zware banen hebben. Dat is doodgewoon in Italië. Een andere goe-

de vriendin en haar gezin hebben geregeld, dat oma Anna helemaal zelfstandig kan wonen 

onder hetzelfde dak. Ze heeft haar eigen appartement, met alles erop en eraan, maar heeft 

met haar 96 jaar de veiligheid van de nabijheid van mijn vriendin en haar gezin. En zij wo-

nen gewoon hier, in de gemeente Tilburg. 
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Deze en andere voorbeelden, en natuurlijk mijn werk, zorgen ervoor dat ik nu al aan het 

nadenken ben over hoe ik later wil wonen en leven. Ik zal alles dat in mijn macht ligt doen 

om lichamelijk en metaal sterk gezond te blijven. Ik zal mijn familie en vrienden stimuleren 

hetzelfde te doen. Als ik of mijn vrienden of familie toch op enig moment ondersteuning 

nodig hebben, geven we die elkaar, omdat we daarover afspraken hebben gemaakt. Dat 

doen we nu namelijk ook al. Zij zijn mijn netwerk, ik ben onderdeel van hun netwerk. En 

natuurlijk aanvaard ik ook professionele hulp als dat nodig is. Maar ik geloof er heilig in, dat 

mijn kwaliteit van leven later veel meer gebaat is bij aandacht van familie en vrienden, dan 

van alleen de professionele zorg.  

Over dit soort vraagstukken met betrekking tot de toekomst van de ouderenzorg en van 

Mijzo gaan wij het de komende tijd (weer) hebben. Er komt in de loop van 2021 een nieuw 

strategisch plan voor onze organisatie, dat gaan we samen met (vertegenwoordigers van) 

cliënten, medewerkers en vrijwilligers formuleren en van de grond trekken. We moeten 

dat helaas doen met de beperkingen die de corona-maatregelen ons nog steeds opleggen.  

Maar misschien duren die beperkingen niet meer zo lang. Want het gaat goed met de be-

smettingen binnen Mijzo. Bij het schrijven van dit voorwoord hebben er al wekenlang op 

onze locaties geen besmettingen meer plaatsgevonden. De eerste versoepelingen zijn al 

doorgevoerd. Misschien dat bij het lezen van dit voorwoord al weer meer corona-

maatregelen zijn afgezworen. Ik hoop het van harte! Want ik gun u en uw naasten weer 

een warme omhelzing, een fijne kus, de liefdevolle nabijheid van elkaar.  

Rest mij u een fijne zomer te wensen, gevuld met warmte en zonneschijn, en vooral met 

fijne activiteiten en mooie ontmoetingen. Aan ons, medewerkers en vrijwilligers van Zon-

nehof, zal het niet liggen. Dat wat mag en kan, doen we ook. Dat hebben we steeds gedaan 

en blijven we doen. Wij zelf zijn Tom Poes en verzinnen vast een list! 

Hartelijke groet, 

     Marion van Beurden, clustermanager Langdurige Zorg 
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Column 

 

Zelfs de wijste uil  

was vroeger een uilskuiken 

Deze uitspraak kwam ik tegen in de krant, 

het Brabants  Dagblad van 10 mei jongstle-

den. De ouderenbond KBO-PCOB had onder 

de leden een oproep gedaan om levenswijs-

heden in te sturen, die de regering ervan 

moesten overtuigen dat ook ouderen door 

de politiek gehoord moeten worden. 

Dit was een van de inzendingen en ik vond 

hem wel zo prachtig dat ik hem graag met u 

wil delen. Want laten we eerlijk zijn, inmid-

dels zijn wij allemaal uilen, toch het symbool 

van wijsheid. Met Meneer de Uil van Sesam-

straat als prototype. 

Maar laten we eerlijk zijn ook wij zijn als 

snotneus, als uilskuiken dus, begonnen en 

hebben best wel veel stommiteiten en on-

handigheden uitgehaald in ons jonge leven. 

Maar daarvan hebben geleerd, hebben erva-

ren wat wel en niet zo handig was en zo een 

dijk van ervaring opgebouwd en voor veel 

problemen oplossingen bedacht. 

Het is dus erg dom om geen gebruik te ma-

ken van die bron van wijsheid als je een land 

moet besturen, problemen moet oplossen 

en regels en wetten moet ontwikkelen. 

Want, en dit is de winnende inzending van 

de 83-jarige Catharine Schimmelpennink, 

“Levenswijsheid van ouderen  

is het kapitaal van de samenleving”. 

     Gerda 
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Parkeren in de Reit 
  

Vanaf 1 mei is er in de Reit betaald parkeren ingevoerd. Dit moet de straten ontlasten van 

de parkeerdruk van alle auto’s van werknemers van bedrijven in de omgeving.  

Betaald parkeren geldt van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur.  

Dit geldt voor de Professor Gimbrèrelaan, maar ook voor de straten rondom Zonnehof.  

In het weekend en na 15.00 uur is parkeren gratis. Ook in de Academielaan hoeft niet be-

taald te worden.  

Bewoners en bezoekers, personeel en vrijwilligers van Zonnehof mogen parkeren op het 

terrein van Zonnehof. Daar hoeft natuurlijk niet betaald te worden.  

Moet u toch op straat parkeren dan kost dat bij de parkeerautomaat  of via de parkeerapp   

€ 1,- per uur. 

Het is niet de bedoeling dat het parkeerterrein van Zonnehof gebruikt wordt door mensen 

die niet belanghebbend zijn en dat er daardoor voor bewoners en bezoekers onvoldoende 

plaatsen vrij blijven. De directie zal daar de komende tijd zorgvuldig op toezien en als het 

nodig blijkt maatregelen overwegen. 

Laten we hopen dat iedereen zich volgens de regels gedraagt. 
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Vrijwilliger vertelt…. 

 

 

Sinds september 2020 werk ik met veel plezier 

als vrijwilliger op woongroep 30-32. Elke don-

derdag help ik daar bij het uitserveren van het 

ontbijt en de lunch. Een ogenschijnlijk simpele 

taak waar toch een flinke dosis diepgang in zit 

doordat de bewoners kampen met dementie.  

Wat me vanaf de eerste dag is opgevallen is de warme sfeer op de woongroep, het voelt 

aan als een familie. Er wordt samen gegeten, maar het is ook mogelijk om op een later 

tijdstip aan te schuiven. Er is ruimte voor iedereen om zoveel mogelijk zijn of haar eigen 

ritme aan te houden, om te leven zoals men dat ook thuis zou doen. En dat ondanks dat 

het leven zich nu, door de behoefte aan zorg, grotendeels binnen de muren van de woon-

groep afspeelt.   

Ik word blij van de interacties en de gesprekken die ik met de bewoners heb. Ik luister 

graag naar de verhalen over vroeger, of wanneer praten niet meer zo goed lukt om samen 

uit te vogelen welk beleg lekker zou zijn op de boterham. Ook zijn er bewoners die on-

danks de klachten nog beschikken over een heel gezonde dosis humor. Dan is het heerlijk 

om wat te grappen en te grollen. Het zijn deze kleine interacties die een mens goed doen.        

Vanaf de eerste dag ben ik in het team 

met open armen ontvangen. Er wordt ie-

dere dag met aandacht en liefde voor de 

bewoners gezorgd, en ik ben dankbaar 

dat ik hier mijn steentje aan bij mag     

dragen!   

       

   Erik Eestermans  
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Vrijwilliger vertelt…. 

 

 

Hallo allemaal, 

 

Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Jos en sinds februari ben ik op donderdagoch-

tend vrijwilliger op woongroep 30-32. 

Vanaf eind vorig jaar ben ik met pensioen. Lastig als je zo lang met veel plezier hebt ge-

werkt. Fijn dus dat ik bij Zonnehof aan de slag kon. Elke donderdagochtend serveer ik, 

samen met Erik, de andere vrijwilliger, het ontbijt aan de bewoners van de woongroep. 

Van Zonnehof heb ik door corona nog weinig meer gezien dan de entree, de lift en de 

woongroep. Maar als de sfeer overal zo is als ik tot nu toe heb meegemaakt, is het een 

fijne plek om te werken. De rondleiding door het gebouw komt hopelijk later nog wel 

eens. 

Het werken op de woongroep is vooral praktisch, wat ik ook heel graag doe. Maar het 

leukste is toch bewoners mee te maken. Dementie maakt contact lastiger, maar niet on-

mogelijk. En het is een uitdaging om de bewoners toch een beetje te leren kennen, zodat 

ik ze kan benaderen op de manier die zij het prettigst vinden. Ook vind ik het contact met 

de medewerkers prettig. Er is altijd tijd voor een praatje en een kopje koffie. 

Mijn bedoeling is door mijn hulp de zorg ’s ochtends wat te ontlas-

ten, zodat zij meer tijd hebben voor hun zorgtaken. Ik hoop dat ik 

daarin slaag.  

Nog even kort wie ik ben: ondanks mijn naam ben ik een vrouw, 

getrouwd, 2 dochters van in de 30, en 2 kleinkinderen van 1,5 en 

3,5 op wie ik elke week een ochtend pas. Ik heb de afgelopen 25 

jaar bij de personeelsadministratie van een onderwijsinstelling ge-

werkt. En nu dus vrijwilliger. Naast Zonnehof ook nog bij een biolo-

gische tuin. Lekker buiten werken dus. En ik houd o.a. van fietsen, 

lezen, puzzelen en sporten.      

      Jos Heijdt 
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TILBURG 212 jaar STADSRECHTEN 
 

18 april vierden wij, vanwege corona, een bescheiden feestje: de verjaardag van de STAD 

Tilburg. Maar aan wie hebben wij eigenlijk die stadsrechten te danken? Nou aan iemand 

die op Corsica geboren is en door zijn broer, keizer Napoleon Bonaparte, tot koning van 

Holland werd aangesteld. Zijn naam: LODEWIJK NAPOLEON, onze eerste koning. 

Brabant maakte tot de Franse bezetting deel uit van de Republiek der Zeven Verenigde Ne-

derlanden, maar werd door bestuurders als wingewest gebruikt. Armoede, inbeslagname 

van de katholieke kerken, onderdrukking, achterstelling en uitbuiting waren aan de orde 

van dag, terwijl boven de rivieren de rijkdom over de dijken klotste, later de Gouden Eeuw 

genoemd. Het is dan ook niet verwonderlijk 

dat de komst van de Franse legers in 1795  

vooral in Brabant als een bevrijding werd 

ervaren. Maar na tien jaar Franse bezetting 

wilde keizer Napoleon Bonaparte een nog 

loyaler gezag in de Nederland. Op 5 juni 

1806 stelde hij zijn broer Lodewijk aan als 

koning van Holland. Lodewijk Napoleon was 

hiermee de eerste koning van ons land en 

zijn echtgenote, Hortense de Beauharnais, 

onze eerste koningin. 

In bestuurlijk opzicht voerde Lodewijk Napoleon in Nederland goede dingen door. Zo zorg-

de hij voor de invoering van verplicht en voor iedereen toegankelijk onderwijs en voerde hij 

een Burgerlijk Wetboek en Lijfstraffelijk Wetboek in. Ook op cultureel terrein was hij erg 

actief. Zo richtte hij in 1808 het Koninklijk Instituut op, de voorloper van de huidige Konin-

klijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en zette hij het Koninklijk Museum op, 

het latere Rijksmuseum. Ook de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag was een initiatief van 

Lodewijk Napoleon. En dankzij de door de Fransen ingevoerde godsdienstvrijheid kreeg de 

katholieke kerk veel van haar bezittingen weer terug. 

Napoleon betoonde zich ook zeer betrokken bij de Nederlandse bevolking. Niet alleen deed 

hij een poging Nederlands te leren en bleef het Nederlands de taal in bestuurlijke kringen 

en aan het koninklijk hof, ook toonde hij zich zeer betrokken bij grote rampen. Toen op 12 

januari 1807 in Leiden een kruitschip ontplofte en ruim 150 dodelijke slachtoffers waren te 

betreuren, ging Lodewijk onmiddellijk met een groep soldaten naar Leiden om de overle-

venden te helpen. Lodewijk Napoleon zorgde voor voedsel en richtte een nationaal hulp-

fonds op, feitelijk het eerste nationale rampenfonds uit de Nederlandse geschiedenis. 

In 1809 vond een overstroming plaats in de Betuwe, waarbij Lodewijk Napoleon opnieuw 

zijn medemenselijkheid toonde. Ondanks zijn slechte gezondheid hielp hij zelf mee om 

zandzakken te vullen en trok hij twee dagen door de Betuwe om mensen te helpen, ieder-

een moed in te spreken en te zorgen voor een goede hulpverlening. Vanwege zijn betrok-

kenheid kreeg hij toen de koosnaam ‘vader der ongelukkigen’. 
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 TILBURG KRIJGT STADSRECHTEN 

Van 13 april tot en met 17 mei 1809 onderneemt de koning een inspectietocht door Bra-

bant en Zeeland. Daarbij doet hij op 17 april 1809 ook Tilburg aan. Daar wordt hij opge-

wacht door de ‘Garde d’Honneur’. Op de Heuvel staan de schutterij en gilden opgesteld. De 

bevolking loopt massaal uit om de eerste koning van Nederland warm te onthalen en als 

dank schenkt hij vijfhonderd gulden, voor die tijd een enorm bedrag, voor  de armenzorg. 

Tijdens zijn verblijf logeert Lodewijk Napoleon bij de textielfabrikant Martinus Van Dooren. 

Een dag later maakt hij bekend dat hij het dorp Tilburg stadsrechten verleent. Zijn gastheer 

wordt enige tijd daarna de allereerste burgemeester van onze stad. 

Lodewijk Napoleon ging zijn eigen gang en streek zijn broer de Keizer tegen de haren door  

o.a. te weigeren de dienstplicht in te voeren . Ook dacht Lodewijk Napoleon dat zijn broer 

hem via de Franse medewerkers in Nederland in de gaten hield. Hij ontsloeg velen van hen 

en verving ze voor Nederlandse medewerkers. 

In 1810 was Napoleon Bonaparte helemaal klaar met zijn vernederlandste broer en op 9 juli 

1810 lijfde hij, met het Decreet van Rambouillet, het Koninkrijk Holland in bij zijn keizerrijk. 

Lodewijk Napoleon moet dit geweten hebben, want hij hield de eer aan zichzelf en deed op 

1 juli, voor de inlijving, afstand van de Nederlandse troon. 

Bronnen: Erfgoed Tilburg / Historie     

          Wybe Feenstra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Job van Etten heeft,  in opdracht van Stadsmuseum Tilburg een filmpje gemaakt over het verlenen van de 

stadsrechten. Daarvoor heeft hij bovenstaand beeldmerk gebruikt. Het plaatje is samengesteld uit  een aqua-

rel uit 1742 van de Oude Markt, Lodewijk Napoleon die de akte overhandigt aan de eerste burgemeester van 

Tilburg, Martinus van Dooren en op de achtergrond het 'kasteeltje' van Van Dooren dat stond op de plek van 

de huidige Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Ook de Tilburgse vlaggen zijn erin “geplakt”. Deze vlag is nog 

niet zo oud. Hij dateert uit 1997 en is ontworpen na de fusie van Tilburg met Berkel-Enschot en Udenhout . De 

drie banen symboliseren de drie samengevoegde gemeenten, verbonden door een verticale baan in de kleuren 

blauw en geel, de kleuren van het wapen van Tilburg. 
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Haiku's 
Een haiku is een bijzondere Japanse dichtvorm. 

Het bestaat uit drie regels van 5, dan 7 en dan weer 5 lettergrepen.  

Traditioneel gaan ze meestal over onderwerpen uit de natuur  

en dan met name de vier seizoenen. 

Hieronder een kennismaking met deze vorm van dichtkunst. 

 

Met de pen, waarmee  

ik een vers schreef, vis jij een  

vliegje uit je wijn 

*** 

Maandag Het regent  

was ik vandaag maar een jong  

spinazieplantje 

*** 

Waren zwaluwen  

penselen, zonsondergang  

zou leesbaar worden. 

*** 

Zou het zaadpluisje 

palmboom willen worden, of 

toch maar paardenbloem?  

*** 

 

Bent u geïnspireerd? Misschien wilt u het ook eens proberen. Ik wil die dan graag   

in de volgende Zonnewijzer een plaatsje geven.  

U kunt uw pennenvruchten inleveren bij gastvrouw Hanneke de Jong.  
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Zo maar uit het leven 

van Zonnehof 

 

We zijn nu  al bijna een jaar vrij van corona en dat is een 

heel prettig gevoel voor de bewoners en voor het personeel. 

Dit succes hebben we gezamenlijk bereikt met heel veel in-

zet en discipline. Het opvolgen van de maatregelen en reke-

ning houden met elkaar heeft daar heel beslist  aan bijgedragen.  

Ook mijn oproep aan de huurders in de vorige Zonnewijzer om vooral ook goed naar je 

naaste buren om te zien heeft gehoor gekregen. Zo hoorde ik bij voorbeeld dat er extra 

aandacht was voor medebewoners van wie de partner was weggevallen . Later vertelde 

een van hen me dat het dankzij de belangstelling en steun vanuit Zonnehof het, natuurlijk 

naar omstandigheden, best goed met haar gaat.  

Als teamleidster zorg wil ik een ieder dan ook hartelijk bedanken voor alle aandacht en in-

zet, iets wat in deze tijd toch niet voor iedereen van zelfsprekend is.  En natuurlijk was het 

niet altijd even gemakkelijk  en waren we graag, als van ouds, met ook iedereen uit de wijk 

samen gekomen tijdens de diverse activiteiten . Gezellig in de Brasserie of in de Salon tij-

dens het Buurtcafé. Maar helaas was dat door overmacht niet mogelijk.  

Maar met de toenemende vaccinaties hebben we vast en zeker zicht op een toekomst met 

weer ALLEMAAL samen. Er heerlijk op uit of 

gezellig samen een kopje koffie of een wijn-

tje in de binnentuin. Maar ook een wande-

ling met onze ROLLS ROYCE is een fijn uitje 

als het lekker weer is. Ja zeker, ik heb het 

over een zeer luxe rolstoel met wielaandrij-

ving waardoor een buitenwandeling met 

onze zorgbewoners een makkie wordt voor 

de mantelzorger of vrijwilliger.  

Wil je gebruik maken van onze ROLLS ROYCE 

(Ibis Pro duwwagen) vraag er dan naar bij de 

zorg. 

     Carien 
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Herinneringen aan vroeger 

 

 

“WE GAAN NAAR 

ZANDVOORT,  

BIJ DE ZEE…….” 

 

 

Vroeger ging je niet op vakantie. Wat nog wel kon was een dagje naar Zand-

voort of Scheveningen. Wat een feest! Heerlijk pootjebaden of, als je dat 

mocht tenminste, zwemmen in de zee en springen in de golven. Maar soms 

ook gewoon lekker met z’n allen bij elkaar zitten in de grote gehuurde rieten 

strandstoelen, genietend van zon en zee zonder nat te worden of te verbran-

den. Wij, de kinderen, kliederden met zand en water, maakten kuilen en zand-

kastelen, zochten schelpen of lieten de vlieger op. En als je geluk had  mocht 

je een ritje op de ezel maken. ……En zat er een beetje zand tussen de meege-

brachte broodjes, dat deerde niet. Je was uit!! 

Zo vertelde een al oudere mevrouw het volgende over haar vakantie vroeger: 

“Ik kom uit en groot gezin en wij gingen nooit op vakantie. Mijn ouders had-

den aan het eind van de jaren veertig zelfs amper geld genoeg om alle kin-

deren goed te kunnen voeden en kleden. Daarom kwam ik in aanmerking voor 

een vakantiekolonie. Dat hield in dat ik voor zes weken ‘op vakantie’ ging naar 

het koloniehuis Elim op Schiermonnikoog. Ik behoorde tot de zogenaamde 

bleekneusjes, de kinderen die van rijkswege zes weken werden ondergebracht 

in dit instituut. Het stonden in een bosrijke omgeving, vol zuivere lucht, waar 

we de hele dag buiten waren. We moesten veel wandelen, veel spelen en heel 

veel eten. Wij werden volgestopt met vette melk, volvette kaas, veel vlees en 

calorierijke voeding. We moesten immers aansterken. Ik was dat niet gewend 

en werd ziek van al dat vele en vette eten. Maar verder had ik er een prachtige 

tijd, het was voor het eerst in mijn leven dat ik de zee zag. 
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Later, zo rond mijn achttiende,  gingen we “echt” met vakantie. Met vriendin-

nen gingen we op de fiets naar een kampeerboerderij. Dan hoefde je alleen je 

kleren mee te nemen, want de tenten en het kookgerei stonden daar voor je 

klaar. En nog later, begin jaren zestig, ben ik een keer met de bus op vakantie 

gegaan. Helemaal naar het Gardameer in Noord-Italië. Daar verbleef ik in een 

heus hotel met ’s middags een warme maaltijd en ’s avonds nog eens . En bij 

elke maaltijd hoorde ook witte wijn, een drank waar ik tot dan toe nog nooit 

kennis mee had gemaakt. Aangezien het heel warm was en je dus goed moest 

drinken, werd het al heel snel gezellig. Ik wist toen nog niet dat je van dat hel-

dere spul ook zo ziek kon worden. En o ja, die bus, de maakte op de terugweg 

nog een tussenstop in Zuid-Duitsland en daar sliep ik voor het eerst in mijn  

leven onder een donzen dekbed. In feite een zak met eendenveren en hele-

maal geen wol. En je kon hem ook niet lekker strak instoppen… Toch wel merk-

waardig!!” 

Een tante van mij, vertelde dat ze fijne her-

inneringen heeft  aan de uitstapjes naar de 

Efteling. Ook zij ging vroeger nooit op va-

kantie, omdat er vooral gewerkt moest 

worden en het geld aan nuttiger dingen 

moest worden besteed. In plaats daarvan 

gingen ze met het hele gezin een dagje 

naar de Efteling. Met zijn allen op een 

platte kar met daarvoor een tractor. Dat op 

zich was al feest genoeg! De entree kostte 

toen, ik praat over zo’n 60 - 65 jaar gele-

den, naar ik meen, 1 of 2,50 gulden per 

persoon en de allerkleinste kinderen mochten gratis naar binnen. Ook was het 

heel gewoon zelf boterhammen en drinken mee te nemen. Want dat kon je 

toen in de Efteling nog nauwelijks kopen. Toen was er nog geen Python en 

geen Droomvlucht, maar wel een heel grote speeltuin, waar we ons de hele 

dag konden uitleven.  

Ook zonder de luxe vakanties van nu naar verre en exotische landen genoten 

wij als kind enorm van de vrije zomerweken. Al was het dicht bij huis…. 

            Marion Helmer 
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Hoi allemaal, 
 
Dit is een berichtje vanuit de Peutergroep  
van het kinderdagverblijf Norlandia Zonne-
hof. Het hele jaar door werken wij met ver-
schillende thema’s. De lengte van deze thema’s varieert van 2 tot 6 weken. Binnen het 
thema praten we met de kinderen over dit thema en voeren we verschillende activiteiten 
uit, zoals beweegspellen, spellen waarbij de peuters hun fantasie gebruiken of activiteiten 
waarbij er geknutseld wordt. Deze knutselwerkjes worden opgehangen op de groep, zodat 
alle kinderen en eventueel ouders deze werkjes kunnen bewonderen. Ook werken we bin-
nen elk thema samen met de bibliotheek. We krijgen vanuit hen boekjes en materialen 
die aansluiten bij de boekjes en het thema. 
 
Het thema waarmee we nu bij de peuters bezig zijn is “ik en mijn familie”. Alle peuters 
mochten  een familiefoto meenemen. De ze foto’s werden op verschillende kleuren visjes 
geplakt die we op het raam hebben gehangen. Zo kunnen alle peuters de foto’s zien. Als 
we allemaal voor het raam staan dan kunnen we het hebben over wie we op de foto zien. 
Want we willen wel weten wie er allemaal op staan: papa, mama, broer(tje) of zus(je) en 
huisdieren. Zo vertellen alle peuters over hun eigen familie en hoeven ze de papa’s en  
mama’s niet te missen want ze kunnen bij de foto’s gaan kijken als ze een beetje verdrie-
tig zijn of als ze gemist worden.  
Als er dreumesen over komen naar de peutergroep dan wordt er steeds een nieuwe fami-
lie foto bijgehangen! 
Natuurlijk hebben we bij dit thema ook weer een voorleeskist. Hier zitten verschillende 
boekjes in zoals een boekje van de muis die op zoek is naar een huis en het boekje van de 
mol die ergens anders wil gaan wonen. Hier zitten de materialen bij waar de peuters mee 
kunnen ontdekken. 
 
Liefs van alle peuters en de pedagogisch medewerkers Linda, Daisy, Silvie en Evi 
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Hoi allemaal, 
 
Dit is een berichtje van de groep DreumesDorp. Gelukkig zijn we al weer een tijdje open  
na de lockdown en weer volop bezig met allerlei leuke dingen met en voor de kinderen.  
Nu hebben we op de groep het thema ‘Ik en mijn familie’. We bekijken dan met de kin-
deren de foto’s van hun familie aan de familiemuur en vragen aan ze wie dat zijn. De kin-
deren vinden het leuk om hun papa en mama even te zien.  
Ook hebben we echte visjes op de groep. Om de dag pakken we de kom erbij en bekijken 
de vissen en mogen een aantal kinderen de visjes eten geven. Dat vinden ze altijd heel erg 
leuk. Als afsluiting zingen we dan het liedje ‘visje, visje in het water’. 
Bij het thema ‘Ik en mijn familie’ hoort ook een baby. We hebben de pop erbij gepakt en 
deze samen met knuffel Puk in bedje gelegd. Ook hebben we ‘baby’ gewassen. Dat vinden 
ze heel leuk om te doen. Lekker kliederen en spelen met het water geeft ze veel plezier.  
Wat de kinderen ook altijd leuk vinden is boekjes lezen. Die halen we bij de bieb zodat we 
elke maand weer nieuwe hebben. Veel meer hebben ze dan niet nodig!  
 
Veel liefs en groetjes van de kinderen en pedagogisch medewerkers Milou, Jamie en Els  
 

 

Beste lezers, 
 
Bij Babybos (babygroep) hebben we een familiemuur gemaakt. Deze hangt op kindhoogte, 
zodat de kinderen de foto’s van hun familie kunnen zien. De foto’s bieden vaak troost voor 
de kinderen.  
 
We hebben sinds kort ook een voelmuur  
op de groep. Dit stimuleert hun senso-
motorische ontwikkeling. Er hangen allerlei 
dingen aan zoals, schuursponzen,  kralen, 
lichtknoppen enz. 
De kinderen beleven hier veel plezier aan. 
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Zonnewijzer 

Woordzoeker 

Een grote zomerse woordzoeker, voor een ontspannen uurtje puzzelen. 

De overgebleven letters vormen nog driewoorden. Kunt u ze vinden? 

Heeft u de oplossing gevonden schrijf die dan samen met uw naam op een briefje  

en geef die af bij de gastvrouw, Hanneke de Jong. 

Wie weet bent u de volgende winnares of winnaar!! 

  

De oplossing van de puzzel uit de Zonnewijzer nr 1 was:  
- SNEEUWUIL-  

De winnares was : Mevrouw van Uden, app 22-03  

AANWAS 

AFSLAG 

BADPLAATS 

BANK 

BLAUW 

BODEMLEVEN 

DAUWBRAAM 

DUINEN 

DUITSERS 

ERODEREN  

EROSIE 

EVENEMENTEN 

FIETSPADEN 

FILES 

FJORDENKUST 

FLORA 

GETIJ 

GEZELLIG 

GOLVEN 

GRONDSTOFFEN 

HOOGWATER 

KADE 

KLEI 

KWAL 

KWELDER 

MEDITERRAAN 

MONDING 

MOSSELEN 

ONTSPANNEN 

OVERSTROMING 

PIER 

POPULAIR 

RIASKUST 

SCHEPEN 

SCHERENKUST 

SCHOORWAL 

STRANDPAVILJOEN 

STRANDVAKANTIE 

UITKIJKPUNT 

UITSTAPJE 

VEEN 

VERSTEVIGEN’ 

VLIEGEREN 

VUURTOREN 

WADDENGEBIED 

WATERKUNDE 

WATERSPORT 

ZANDPLAAT 

ZEEWATERKERING 

ZEEZOOGDIEREN 

ZONNIG 

ZONSONDERGANG 

ZONVAKANTIE 

ZWEMMEN 
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B IJ S I U L A W R O O H C S M S U 

O T O T E I S O R E G R A C C F I 

D E N W R L T D U I N E N H I R T 

E G T N A A K S L I V I E E H N K 

M N S E N T N L T U E P T R O Z IJ 

L I P V H E E D U A E S I E O A K 

E M A L V Z R R P N P A V N G E P 

V O N O E L T E K A L J S K W N U 

E R N G B O I B D U V O E U A V N 

N T E N R A L E P O N I B S T E T 

S S N E E A N O G D R D L T E R R 

A R N W U R P K E E M E E J R S S 

Z E E W A T E R K E R I N G O T N 

O V B S K D G I D Z R E G D R E I 

N O A A T A D I D E W A N A M V N 

N N D G N I T E D G L E N R O I Z 

I E P G E E U L N S O D M A S G A 

G F L O R A E D F G V O A M S E N 

M A A R B W U A D A E N Z S E N D 

R I A S K U S T K T W B A E L N P 

K A T Z O N V A K A N T I E E U L 

N W S G R O N D S T O F F E N Z A 

R A A N E T N E M E N E V E D N A 

T S E L I F J O R D E N K U S T T 

W A T E R S P O R T M O N D I N G    

 

De kust    
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SPROOKJES 
 

Wat heeft er de afgelopen tijd een schitterende tentoonstelling van de sprookjes van de 

Efteling in de vitrine gestaan. Marion Helmer zorgt daar altijd voor met heel veel succes.  

Onlangs heeft die plaats gemaakt voor een ander thema: ‘Zomer in Holland’.  

Op pagina 14 heeft u er al een verhaal over gelezen. 

En mocht u nog andere ideeën of wensen hebben over een thema in de vitrine, laat u het 

Marion dan gerust weten.  

Om nog even terug te mijmeren over de reis naar de Efteling volgt hier het sprookje van 

Roodkapje. “Maar dat stond toch al in de vorige Zonnewijzer” hoor ik u zeggen.  Dat klopt, 

maar dit is een versie die beter past in onze tijd: Roodkapje 2.0 noemen we dat tegenwoor-

dig. Veel plezier ermee! 

 

Op een mooie zomerdag vertelt Assepoester aan Rood-

kapje over het bal in het kasteel.” En ik danste en dans-

te tot ik niet meer kon. Het was een prachtige 

avond….”De prinses kijkt er heel verliefd bij. “Ooh,” zegt 

Roodkapje. “Wat een mooi verhaal. Het lijkt me echt 

geweldig om prinses te zijn. Al die mooie kleren en altijd 

kunnen doen waar je zin in hebt ”Assepoester denkt 

even na en zegt: ”Nou ja, altijd     maar ik heb een idee! 

Roodkapje, we ruilen vandaag en maken jou voor een 

dag prinses! Ik ga meteen mijn prinsessenspullen pak-

ken.” 

“Echt?” vraagt Roodkapje verrast. “Ja,” antwoordt Asse-

poester. “Dan voel jij ook eens hoe het is om in mijn muiltjes te staan!” Roodkapje springt 

en gat in de lucht en danst wild in het rond. “Geweldig! Hoera!” 

Binnen een paar tellen is Assepoester terug met een kroontje, een roze jurk en glazen 

muiltjes. Roodkapje zet het kroontje op en trekt de glimmende prinsessenspullen aan. 

“Kom maar even kijken in mijn spiegel,” zegt Assepoester. En samen lopen ze het kasteel 

binnen. 
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Als Roodkapje staat te zwieren voor de spiegel zegt Assepoester: ”Wat wil je vandaag gaan 

doen, prinses Roodkroontje?” Roodkapje lacht, maar ze hoeft niet lang na te denken. 

“Koekjes brengen naar grootmoeder natuurlijk! Oma weet niet wat ze ziet!” “Dat is heel 

lief bedacht, maar dat kan niet….”zegt Assepoester. “Waarom niet?” vraagt Roodkapje. 

“Nou, eh…..” zegt Assepoester. “Cadeautjes moet je door een lakei laten bezorgen.” “Maar 

ik heb geen lakei,” zegt Roodkapje beteuterd. “Wat mogen prinsessen dan wel doen?” 

“Een heleboel leuke dingen,” antwoordt Assepoester. “Zwaaien en wuiven naar mensen en 

vooral veel dansen in je eigen balzaal.” “Zwaaien klinkt saai,” zegt Roodkapje. “Maar dan-

sen vind ik wel heel fijn!” 

Dan gaat de bel. Klein Duimpje vraagt of Roodkapje buiten komt spelen. “Ja, leuk,” zegt 

Roodkapje. Assepoester kijkt Roodkapje aan. “Sorry Roodkapje, maar dat kan niet. Een 

prinses mag haar jurk niet vies maken. En je haren moeten netjes zitten.” 

“O.” Roodkapje is er stil van. “Maar ik ben vandaag geen 

prinses, hoor!” roept Assepoester naar Klein Duimpje. “Ik 

kom wel buiten spelen!” “Hee stop!”  

roept Roodkapje. “Nu vind ik het niet leuk meer!”  

Roodkapje is ineens niet meer zo blij. “Ik mag geen koekjes 

brengen en niet buiten spelen. Dan vind ik er niks aan. Ik 

wil weer Roodkapje zijn!” 

“Weet je het zeker?” vraagt Assepoester. “Prinses zijn is 

echt heel fijn hoor. Zeker als je je prins gevonden hebt.” 

“Nou dat komt later dan wel,” zegt Roodkapje. “Nu wil ik 

liever spelen. Ga je mee, Klein Duimpje?” “Natuurlijk”, zegt Klein Duimpje. “Wat zullen we 

spelen?” “Alles is goed”, zegt Roodkapje. “Als ik maar geen prinses hoef te zijn en jij geen 

prins!” 

En zo kwam Roodkapje erachter dat ze het veel leuker vond om Roodkapje te zijn, in plaats 

van prinses. Tenminste, totdat ze op een dag zelf haar prins tegenkomt. Maar dat, lieve 

mensen, dat is weer een ander verhaal. 

 

  Hartelijke groet van Marion Helmer 
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Even voorstellen 

 

 

Mijn naam is Sietske Blok en sinds 28 februari ben ik 

de nieuwe predikant van de Protestantse Gemeente 

Tilburg e.o. en als zodanig wil ik ook betrokken zijn bij 

Zonnehof, vanwege de protestantse wortels van het 

huis.  

Eerder heb ik gewerkt als jeugdpastor in Sneek en als geestelijk verzorger in het ziekenhuis 

van Leeuwarden en ik was predikant in een samenwerkingsverband van protestantse ge-

meenten in Friesland.  

Ook ben ik als uitgezonden medewerker voor Kerk in Actie werkzaam geweest in Brazilië. 

Ik ben geboren in Gouda, maar heb in mijn jeugd op verschillende plekken gewoond, ook in 

het buitenland (Mozambique, Sint Maarten). Dit heeft mijn blik op de wereld breed ge-

maakt. Ik voel mij verder verbonden met Arnhem, de stad waar ik het grootste deel van de 

middelbare school heb gedaan en waar nog steeds familie woont. Ik heb theologie gestu-

deerd in Kampen. 

En nu aanbeland in Tilburg! 

Ik ben samen met Femke, zij woont in Amsterdam. Wij zoeken elkaar op in de weekenden. 

Ik hoop u in Zonnehof te ontmoeten. Bij een bezoek, in één van de oecumenische vieringen 

of de viering van het heilig avondmaal (als het allemaal weer mag). In samenwerking met 

mevr. Cissy Mohr (ouderling bij onze gemeente en actief in het bezoekwerk bij Zonnehof), 

de katholieke pastor Hans Strijards en ds. Jacqueline van Marion (op dit moment betrokken 

bij de avondmaalsvieringen).  

Ik wens u voor nu de warme gloed van Pinksteren toe! 

Graag tot ziens!  

          Ds. Sietske Blok 

 

dssietskeblok@gmail.com;   tel. 06-19532015 

Vrije dag: maandag 
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  Wij namen afscheid van                                      
          overleden: 

 Dhr.  A. Nouwens                   WG 32                    22-03-2021 

         Dhr.  A.A. Franken                 Aca 50                    11-04-2021 

         Mevr. Coumans                      WG 30   16-05-2021 

 

Elk afscheid is  

de geboorte van  

een herinnering... 

 

 

 

     Lieve mensen, 
 

 

Na een lange en "strenge" winter, laten wij, van het buurtcafé, weer van ons horen. De 

winter was streng met coronaregels en avondklok. Maar als je dit leest, dan heb je het 

overleefd. Gelukkig, daar zijn we blij om! 

We kijken er naar uit, om het Buurtcafé weer te openen. We hebben jullie zó gemist. 

Wanneer het Buurtcafé weer open mag, weten we nu nog niet. We houden jullie op de 

hoogte. We hebben er zin in. 

Lieve groeten, blijf gezond en hou vol. Tot binnenkort. 

         Ans, Annemie, Thea en Anneke 

****************** 
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Berichten van de  

huurderscommissie 

 

Het tv-signaal 

Recent heeft een gesprek plaatsgevonden met TBV Wonen over het uitbreiden van het      

tv-signaal. Het komt hierop neer dat op termijn het mogelijk wordt dat eenieder die dat wil 

een abonnement kan nemen bij Ziggo dat bestaat uit internet, telefoon en interactieve te-

levisie. Een zogenaamd 3 in 1 pakket. Deze uitbreiding stelt u dan in staat om tv te kijken 

zoals u dat zelf wenst. Met dat abonnement kunt u eenvoudig gebruik maken van opne-

men, terugkijken, begin gemist en pauzeren.  

Zodra de techniek is aangepast, vermoedelijk in het najaar, kunt u kiezen voor handhaven 

van het bestaande of voor dit nieuwe abonnement.  Over het wanneer en de kosten van 

het nieuwe abonnement is in dit stadium nog niet alles bekend, maar te zijner zult u ruim-

schoots van tevoren worden geïnformeerd door TBV Wonen.  

 

De containerruimte.  

 Met elkaar produceren wij wekelijks nogal wat afval en iedereen komt regelmatig in de 

containerruimte om zijn rommel weg te gooien. Het zijn geen kleine containers en wij vra-

gen ons af hoe het toch mogelijk is dat er zoveel rommel naast de containers terecht komt. 

Het moet toch een kleine moeite zijn om het afval, verpakt in huisvuilzakken, in de goede 

container te plaatsen. In de papier-container liggen ook nog regelmatig complete dozen die 

niet kleingemaakt zijn en zo onnodig veel ruimte in beslag nemen.  

Overal in dit complex wordt alles goed schoongehouden en het blinkt bijna overal, maar 

alleen in deze ruimte is het vaak een vuile boel en worden ook spullen in de containers ge-

gooid die er niet in thuis horen.  

Wij doen een dringend beroep op u allen om met de verwerking van uw afval netjes en 

zorgvuldig om te gaan! Gebruik a.u.b. huisvuilzakken, groot of klein, die gesloten in de 

containers worden gegooid en maak grote dozen tot een klein pakketje.  

Met dank voor uw medewerking.  

  Wij wensen U een mooie zomer! 

 

De huurderscommissie  

Hanneke Bergmans, Diny Leenheers en Loek de Rooij 
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Toen u pas uw nieuwe woning had be-

trokken in de appartementenvleugel van 

Zonnehof vond u nevenstaand kaartje in 

uw brievenbus. U zou bezoek krijgen van 

de huurderscommissie. 

De huurderscommissie van Zonnehof houdt zich 

bezig met woontechnische zaken, waarvoor ge-

zamenlijk optreden belangrijk is. Op de pagina 

hiernaast kunt u een verslag daarvan lezen van Loek de Rooij, de voorzitter. Met proble-

men van deze aard kunt u terecht bij een van de leden van de commissie. Maar de taakop-

vatting van deze voortrekkers is beduidend ruimer, zoals u als nieuwe huurder hebt ge-

merkt. U bent welkom geheten met een bloemetje en tijdens dat bezoekje bent u wegwijs 

gemaakt in Zonnehof met alle activiteiten die daar in normale omstandigheden plaatsvin-

den. Dat die het afgelopen jaar stil hebben gelegen mag niet tot gevolg hebben dat nieuwe 

bewoners geen aansluiting kunnen vinden en het risico lopen te vereenzamen in de voor 

hun volstrekt nieuwe omgeving. Want ja, een zomaar-babbeltje bij een kopje koffie in de 

Brasserie heeft er al heel lang niet meer ingezeten. 

Ik praat met Hanneke Bergmans, een van de bestuursleden van de huurderscommissie. Zij 

is erg actief in Zonnehof en je kunt haar overal tegenkomen. Ze vertelt me over de inspan-

ningen van de leden van de commissie om met alle huurders, voor zover ze dat willen na-

tuurlijk, in contact te blijven. Maar ook willen ze contacten tussen de bewoners onderling 

graag ondersteunen en stimuleren. In gewone tijden kwamen de mensen elkaar tegen bij 

het jaarlijkse uitstapje dat door de huurderscommissie werd georganiseerd en waren er 

gezamenlijke activiteiten. Nu dat allemaal heeft stilgelegen hebben ze op een andere ma-

nier moeten laten merken dat ze er voor u zijn. Met Pasen zijn alle huurders verrast met 

paaseitjes en -servetjes om het paasdiner dat door Frank en zijn kompanen was verzorgd 

gezellig aan te kleden. En ook met kerst en sinterklaas hebben ze alle bewoners verwend 

met een presentje. Och, zegt Hanneke, wij beschikken over een potje geld, subsidie van 

TBV Wonen bestemd voor activiteiten die woonsfeer en het onderling welbevinden bevor-

deren. Nu we dat daaraan niet kunnen uitgeven willen we op deze manier laten merken 

dat we aan iedereen denken.  

Dringend vraagt Hanneke me om in dit verslag er bij iedereen op aan 

te dringen elkaar een beetje in de gaten te houden en zo te voor- 

komen dat er iemand buiten de boot zou kunnen vallen. Nee,  

natuurlijk hoeven we niet bij elkaar de deur plat te lopen en heeft  

iedereen recht op zijn privacy. Maar het is zeker niet de bedoeling  

dat er iemand hier in huis woont die je nooit tegenkomt en met 

wie nooit iemand een praatje heeft. Daarvoor wonen we niet  

zo mooi en plezierig in dit zo warme huis Zonnehof.  

“Laten we alsjeblieft een beetje op elkaar passen!” zegt Hanneke.     

                       Gerda 
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PASEN 
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Zijn wij niet mooi versierd? 
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Bewegen in Zonnehof 
Nu de activiteiten in Zonnehof weer worden opgestart wordt van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om een nieuw plan voor de beweegactiviteiten op te zetten. Variatie in aanbod 

van verschillende vormen van bewegen is daarbij het doel. Ik wil u graag kennis laten ma-

ken met deze nieuwe initiatieven, die worden begeleid door vrijwilligers die stuk voor stuk 

deskundig zijn in de tak van “sport” die ze aanbieden. 

 

LINE-DANCE 

Elke donderdagmiddag tussen 

13.30 en 14.30 uur wordt er in 

de Salon onder mijn leiding   

gedanst. Ik ben Cynthia Schog-

gers. Misschien kent u mij als 

vrijwilliger bij bingo en sjoelen. 

Al ben ik al een poosje met pensioen, line dansen doe ik nog heel vaak. Het is al zeker 25 

jaar mijn hobby die ik, samen met mijn man Arie, met passie uitoefen. Doet mijn man ook 

mee aan wedstrijden, ik heb altijd, wel 3 avonden per week, les gegeven op alle verschil-

lende niveaus. Ik weet dus waarvoor ik u enthousiast wil maken. 

Linedance is een dansvorm die uit Amerika is overgekomen. Bij line-dance wordt er in rijen 

gedanst.  Er worden samen dezelfde bewegingen gemaakt op dezelfde maat,  zodat  het 

één geheel wordt. Misschien kent u het wel van de vurige dansen in cowboy-kleren. 

Zo gaat het er in Zonnehof natuurlijk niet aan toe en er wordt ook niet zo wild gedanst en 

gehupt als op cowboy-feesten. Wel danst u in rijen en voert samen dezelfde passen uit. Ik 

kijkt met kennersogen naar de mensen die meedoen en weet dat ze niet meer zo jong zijn. 

Ik pas de keuze van de dansjes en passen op uw mogelijkheden aan. Maar samen dansen 

op vrolijke muziek is iets waar je niet alleen heel blij van wordt, het is ook ontspannend al 

moet je soms goed je best doen om alle pasjes te onthouden. En natuurlijk is in beweging 

blijven voor het ouder wordende lichaam heel belangrijk om je fijn en fit te voelen.  

Komt u maar eens kijken op donderdagmiddag in de Salon. Wie weet, misschien is het wel 

zo aanstekelijk dat u maar al te graag mee wilt doen. U bent van harte welkom. 

 

Cynthia 

 

BEWEGEN OP MUZIEK 

Donderdag 14.45 tot 15.30 uur, onder leiding van Henny Broers  
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TAI-CHI 

Om in je eigen kracht te komen, open en vrij. Om los 

te laten, zodat de energie kan stromen en met gemak 

de mooiste dingen ontstaan. 

Dag beste mensen, stel me graag aan u voor. Ik ben 

Kees de Rooij, 61 jaar geleden geboren in Tilburg. 

Ik werk als maatschappelijk werker in Tilburg en bege-

leid mensen met verschillende hulpvragen; ik ga met ze 

in gesprek en heb aandacht voor hun verhalen en erva-

ringen. Door opleiding en ervaring heb ik me verder 

ontwikkeld, betrokken en bekwaam in het ondersteu-

nen van mensen bij zingevingsvragen rondom het leven, 

ouderdom, ziekte en sterven.  

Ik beschik over een nauw luisterend oor, kom tegemoet en ontmoet..... vertrouwd met le-

vensverhalen.  

Mijn grote drijfveer is om 'goed werk' uit mijn handen te laten komen dat ook betekenisvol 

is. Door initiatieven en activiteiten die welzijn en ontmoeting, eigenwaarde en kracht van 

mensen, bevorderen en versterken. Tai-Chi is zo'n activiteit. 

Tai-Chi is een vorm van Chinese gymnastiek, die invloed uitoefent op alle aspecten van uw 

gezondheid. De oefeningen bestaan uit ademen, ontspannen, versterken en meditatie in 

beweging, om energie te laten stromen en van binnen te verstillen en te helen. De oefenin-

gen geven een gevoel van geluk en ontspanning. 

Tijdens de oefeningen voer je bewegingen uit, die gericht zijn op de doorstroming van ener-

gie. Het zijn eenvoudige en effectieve oefeningen, die de energiebanen openen, blokkades 

opheffen en die ook de verschillende organen versterken. De bewegingen zijn voor vrijwel 

iedereen gemakkelijk te leren.  

De oefeningen zijn zo eenvoudig, dat u zich al gauw niet meer hoeft te concentreren op de 

vorm en al doende meer in de beweging op kunt gaan. De oefeningen zorgen voor een ver-

beterde concentratie, vermindering van stress en een toename van vitaliteit. De hersenen 

worden gestimuleerd en het immuunsys-

teem wordt versterkt. Kortom, de gezond-

heid wordt hierdoor versterkt, wat vitali-

teit en welbevinden van geest en lichaam 

betekent. 

Graag hoop ik u te zien en samen te doen!  

Maandagochtend van 9.30 uur tot 

10.15uur. U bent van harte welkom. 

       

     Kees 
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De Siberische grondeekhoorn 
Als je bij het Shell-tankstation de Bredaseweg opdraait, daar waar vroeger de dierentuin 

vlakbij was, zie je in de berm van de weg een aantal houten beelden van eekhoorns staan. 

Die staan daar nog niet zo lang. Wie heeft ze daar neergezet en waarom juist op daar? 

Eigenlijk heb ik die laatste vraag al beantwoord, want daar was vroeger het “ Tilburgs Na-

tuur Dierenpark”. Die houten beelden zijn door de gemeente Tilburg geplaatst om de 

buurt daar een beetje  op te vrolijken. 

U weet vast nog wel dat er in Tilburg een dierentuin was en u bent daar vast geweest. Het 

was in de jaren dertig van de vorige eeuw dat het gemeentebestuur graag een dierenpark 

in de stad wilde en in contact met  kwam Jan Burgers van het Burgers Dierenpark in Arn-

hem. Men kwam tot overeenstemming en Tilburg verkocht in 1931 een terrein van 

90.000m2 aan de Bredaseweg aan Jan Burgers. Hij begon voortvarend aan de bouw van 

een woonhuis en de aanleg van het dierenpark. Het dierenpark werd een huwelijksge-

schenk voor zijn dochter en haar echtgenoot, Johan van Glabbeek.  In 1946 kwam het park 

in handen van de firma C.ees van Dijk & Zonen, van oorsprong  een vogelkweker en   

vogelhandelaar, die al vanaf het begin bij het park betrokken was.  
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Het werd voor die tijd best een mooi dierenpark en het was toch bijzonder dat zo’n rela-

tief kleine stad als Tilburg toen, een heuse dierentuin had. 

Maar in 1973 werd helaas de dierentuin gesloten. Nu gaat het verhaal gaat dat tijdens de 

verhuizing de kist, waarin de Siberische grondeekhoorns zaten, opensprong en dat de 

beestjes in rap tempo in de Oude Warande verdwenen. En daar hebben zij het naar hun 

zin, want zij leven er nog steeds en omdat men tegenwoordig snoeihout en omgevallen 

bomen laat liggen wordt de leefomgeving alleen maar prettiger voor die beestjes. Daar-

om trekken zij waarschijnlijk ook niet weg  naar andere gebieden. Zij leven maar op een 

paar plaatsen in West Europa, dus het is best bijzonder dat het gebied van de Oude Wa-

rande en het Wandelbos één van die plaatsen is. 

De Siberische grondeekhoorn is kleiner dan zijn roodbruine soortgenoot. Zij zijn door hun 

grijsbruin gestreepte vacht, zie foto, bijna onzichtbaar en ze zijn razend snel. Eind okto-

ber, begin november gaan ze in hun grondholen in winterslaap en pas in maart komen zij 

weer te voorschijn. Het zijn schattige beestjes en al je er een ontdekt die stil zit te knab-

belen aan een nootje, dan moet je even niet bewegen en genieten van dit bijzondere 

diertje in ons eigen Tilburg. 

 

Wybe Feenstra 
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LIVESTREAM KOEKJES BINGO VANUIT DUITSLAND 

Niels Versteijnen, 21jaar, studeert sport en coaching aan het Johan 

Cruyff-college in Roosendaal. Hij woont in Lübeck, in Duitsland . 

Hij moest voor school een activiteit organiseren, maar wege corona 

kan dat nu allemaal niet zo gemakkelijk dus bedacht hij een activiteit 

via de livestream: 

      KOEKJES BINGO  

KOEKJES 
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Zij wonen tegenover Zonnehof en hadden 

voor de bewoners cup-cakes gebakken! 

Voor de Pasen kwamen kin-

deren van de St. Bernard-

school zelf-gebakken koekjes 

brengen voor onze bewoners. 

Uiteraard werden ze beloond 

met een lekker ijsje. 
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  Dino’s 
Als u, net als ik, kleinkinderen heeft kent u ze ook. Vooral de jongens 

zijn dol op ze: dino’s. Dit prachexemplaar hiernaast heb ik voor klein-

zoon Teun gehaakt. Ach, in de tijd dat ik revalideerde van een heup-

operatie moest ik iets om handen hebben en ik vind het erg leuk om 

voor mijn kleintjes knuffels te haken. Nou is Teun inmiddels al zes 

maar ook hij wilde wel een knuffel van oma, maar dan wel een dino… 

Ik weet eigenlijk niet goed hoe deze heet maar hij heeft wel iets weg van een Tyrannosau-

rus rex, al had die geen stekels op zijn rug. T-rex spreekt tot de verbeelding: hij is gigan-

tisch groot, er staat een exemplaar van hem (of haar??) in Naturalis in Leiden. Bovendien 

hebben ze onlangs berekend dat hij maar net zo snel kon lopen als wij mensen.  

Als je zijn naam ontleedt is het een hagedis, daarop wijst het achtervoegsel ’saurus’.  Ty-

rannus is Grieks voor ‘alleenheerser’ en natuurlijk betekent rex ‘koning’. Met de ogen van 

nu zien we hem dus als de heerser van de schepping toen hij, heel lang geleden, op aarde 

rondliep. Het was dan ook een van de grootste landroofdier die heeft bestaan. Zijn heup-

hoogte was zo’n 3,50 meter en dan stak de kop daar nog een halve meter bovenuit. Hij 

was wel een meter of 14 lang en zijn gewicht? 8 tot 9 ton!! Een flinke jongen dus. Op het  

                                                                 plaatje is te zien dat zijn ruggengraat horizontaal liep.  

                                                                      Hij liep dus als een eend op zijn achterpoten, want    

                                                                      zijn voorpoten waren naar verhouding maar heel  

                                                                   klein. Zijn  grote staart vormde dan het tegengewicht.  

                                                       Hij liep dus op  twee poten en de staart wiegde in cadans                                              

                                          mee. Omdat hij zo groot en zwaar was ging zijn lichaam bij elke  

                                               pas in een trage cadans op en neer en kon dus geen hoge snel-

heden bereiken. We zien dat ook nog bij de huidige grote landdieren als een olifant of een 

rinoceros. Ook die bewegen door hun massa maar traag en kunnen geen sprintje trekken. 

Al deze kennis over dit dier is geanalyseerd uit fossiele skeletten die zijn gevonden. De eer-

ste resten vond men eind 19e eeuw, maar in het begin van de vorige eeuw vond men veel 

meer resten van de Tyrannosaurus, waaronder bijna complete skeletten, waardoor men 

een beter beeld ging krijgen over wat voor beest dit was. Hij kwam voor in het westen van 

het huidige Noord Amerika en leefde zo’n 70 miljoen jaar geleden, aan het eind van de 

Krijtperiode. Uit die vondsten bleek dat het dier niet alleen heel groot was maar daarbij 

ook een enorme kop had met lange tanden en sterke spieren. Daaruit kan men opmaken 

dat hij zijn prooi ving met zijn gigantische kaken, want hij kon natuurlijk door zijn gewicht 

niet achter zijn prooi aanjagen. Als je je bedenkt dat alleen zijn kop al tenminste anderhal-

ve meter groot is dan kun je je voorstellen dat hij zomaar in één hap een mens zou kunnen 

verslinden. Gelukkig bestonden die nog niet in zijn tijd. Zijn beetkracht was ook zo groot 

dat hij zijn prooi meteen kon verbrijzelen met tanden die wel 30 cm lang waren waarvan 

de helft buiten zijn tandvlees uitstak. Geen schijn van kans dus als je zijn slachtoffer was. 
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Bijzonder zijn de heel klein voorpootjes, in totaal nog 

geen meter lang. Zo lang als een mensenarm dus. Hij 

zou daar ook niet veel mee kunnen, niet eens een 

prooi naar zijn bek brengen, want daar kon hij niet bij. 

Zijn achterpoten zijn des te groter en sterker, die 

moesten immers zijn hele gewicht kunnen dragen. De 

totale pootlengte was bijna 3 ½ meter. Bovendien liep 

hij op zijn tenen, dus zijn voet deed ook nog mee in 

de lengte. Het beest liep op twee poten, dus bij elke 

pas rustte het totale gewicht afwisselend op één 

poot. Dat betekent dat het bekken waar de poot in 

draait ook deze krachten moest kunnen dragen. Er 

zijn dan veel en heel sterke spieren nodig om stabili-

teit aan het lichaam te geven en die hebben plaats 

nodig om aan te hechten. Er is berekend dat deze 

spieren wel 40 % van het lichaamsgewicht hebben 

uitgemaakt. Duidelijk is dan ook welke functie de 

staart speelt voor de stabiliteit van het lopende dier. 

Het leefgebied van de Tyrannosaurus bestond uit naald- en loofbossen en er heerste een 

stabiel, subtropisch klimaat. De huidige hagedissen kunnen niet hun lichaamstemperatuur 

op peil kon houden zoals vogels en zoogdieren dat kunnen, dus deze saurus ook niet. Maar 

door de enorme massa en het gelijkmatige klimaat waarin hij leefde zal zijn lichaamstem-

peratuur ook gelijkmatig geweest zijn. Gelukkig maar, want als hij zou afkoelen zoals de 

moderne hagedissen in onze streken in de winter overkomt, zou hij geen poot meer voor 

de ander kunnen zetten en moest hij in winterslaap. Het zou dan ook heel lang duren voor 

hij weer voldoende was opgewarmd om in beweging te kunnen komen. 

Men weet eigenlijk niets van de voortplanting van deze dieren. Natuurlijk waren het nog   

ei-leggers. Er zijn wel fossiele eieren gevonden maar daarvan kon niet met zekerheid wor-

den vastgesteld wat voor dier daaruit had zullen komen. Ook is aan de skeletten niet te 

zien of ze van een mannetje of van een vrouwtje zijn. Uit groeiringen in de botten heeft 

men wel kunnen opmaken dat de Tyranosaurus er zo’n jaar of 25 over deed om zijn vol-

wassen grootte te bereiken. Ik heb nergens kunnen vinden hoe 

oud ze konden worden, maar dat zal niet zoveel ouder zijn. Hoe-

wel, veel vijanden had hij niet. Ze zullen dus vooral aan ziektes 

zijn dood gegaan en misschien door de meteorietinslag die het 

einde van het dino-tijdperk betekend heeft. 

Teun heeft inmiddels van oma zijn dinoknuffel gekregen en hem 

de rest van de middag niet meer losgelaten. Al lijkt dit dier niet 

op de echte Tyrannosaurus rex, voor hem is het de liefste van de 

hele wereld en nog lang niet uitgestorven…    

    Gerda 
Voetafdruk van T-rex?? 
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Vrijwillig 
Hanneke Bergmans heeft het druk: koffie schenken, bingo mee  

organiseren, maar ook pas ze op haar kleinkinderen. Corona zette 

daar een forse streep door. Ineens was het stil in huis. Overdag 

wordt Hanneke’s man voortreffelijk verzorgd in de zorgboerderij 

waar hij wordt opgevangen. Bovendien mochten de kleinkinderen 

niet meer komen. Ze had dus niets meer te doen. 

Carien wist daar wel raad mee. Nu werkt Hanneke twee ochtenden in de week als vrijwilli-

ger op woongroep 34-36. Ze zorgt voor het ontbijt regelt de koffie en houdt de mensen 

daar bezig. Hanneke heeft ervaring met deze mensen, want niet alleen heeft haar man zorg 

nodig, ook haar zusje was geestelijk beperkt. Dat betekent dat ze snel doorziet en goed kan 

invoelen welke problemen er kunnen zijn en hoe die vloeiend kunnen worden opgelost.   

En Hanneke brengt gezelligheid en vrolijkheid. Ze is  inmiddels zo ervaren dat ze nieuwe 

vrijwilligers de weg wijst  in de taken die te doen staan. 

Kortom: de leegte die corona bracht heeft Hanneke een waardevolle daginvulling bezorgd, 

de mensen een liefdevolle verzorging geven en de verzorgenden, die het juist extra druk 

hebben, een welkome ondersteuning. Ik denk dat ze, als corona verdwenen is, Hanneke 

niet meer laten gaan… 

Het kan weer: koffie met een bitterbal in de Brasserie. Wel met nog een beetje afstand. 
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ZELF MOOIE WENSKAARTEN MAKEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U hebt er in de vorige Zonnewijzer ook over kunnen lezen. Mevrouw Janssens kan prachti-

ge wenskaarten maken, die u naar uw dierbaren kunt sturen bij elke gelegenheid die een 

mooie kaart verdient.  

Nu kunt u die kaarten kant en klaar bij haar kopen, maar Mevrouw Janssens wil ook u leren 

hoe je dat zelf kunt doen. Elke eerste donderdagmiddag van de maand van 2 tot 3 uur kunt 

u samen met haar kaarten maken. Zij levert daarvoor het materiaal en heeft al veel voorbe-

reid zodat het ook voor een beginner erg leuk is om dat te doen. Anja Vermeer,   vrijwillig-

ster, helpt graag een handje mee. 

Er zijn nog plaatsen vrij en u kunt dus aansluiten. Kom op de eerste donderdagmiddag van 

juni eens kijken of meldt u aan bij José Jacobs. Voor elke kaart wordt een bijdrage na € 1,- 

gevraagd. 

 

José Jacobs-Hesselberth 

Welzijnsmedewerker Zonnehof 
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De krekel en de mier- J 
La  

n de mier 

De krekel sjirpte dag en nacht, zo lang het zomer was, 

Wijl buurvrouw mier bedrijvig op en neer kroop door 't gras. 

"Ik vrolijk je wat op," zei hij. "Kom, luister naar mijn lied." 

Zij schudde nijdig met haar kop: "Een mier die luiert niet!" 

 

Toen na een tijd de vrieswind kwam, hield onze krekel op. 

Geen larfje of geen sprietje meer: droef schudde hij zijn kop. 

Doorkoud en hongerig kroop hij naar 't warme mierennest. 

"Ach, juffrouw mier, geef alsjeblieft wat eten voor de rest 

 

Van deze barre winter. Ik betaal met rente terug, 

Nog vóór augustus, krekelwoord en zweren doe 'k niet vlug!" 

"Je weet dat ik aan niemand leen," 

Zei buurvrouw mier toen heel gemeen. 

 

"Wat deed je toen de zon nog straalde 

En ik mijn voorraad binnenhaalde?" 

"Ik zong voor jou," zei zacht de krekel. 

"Daaraan heb ik als mier een hekel! 

Toen zong je en nu ben je arm. 

Dus dans nu maar, dan krijg je 't warm!" 

 

    Wie leeft van kunst gaat door voor gek. 

    Vaak lijdt hij honger en gebrek. 

 

         Fabel van Lafontaine 
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“Dat is lang geleden!! Wel gezellig hoor, dat jullie even langskomen!”  

          Ouwehands dierenpark; foto Gerard Steijns 
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Meimaand, Mariamaand 
 

Voor veel Tilburgers staat de maand mei in het teken van de Hasseltse Kapel waar zevoor     

Maria een kaarsje opgesteken Het is een religieus monument uit omstreeks 1500.  

In deze maand trekt de kapel van oudsher heel veel bezoekers.  
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De kapel gelegen aan het verstilde 

Hasseltplein wordt veel bezocht 

door zowel jong als oud. Mensen 

komen daar om rust en troost te 

zoeken als het leven niet zo meezit, 

maar ook om te danken en te vie-

ren. Veel bruiloften worden onder 

het wakend oog van Moeder Maria 

in deze intieme kapel gesloten .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzonder is altijd de meimaand, de maand waarin het voor heel veel Tilburgers traditie is 

om bij Maria een kaarsje op te steken. Er komen in die maand meer dan honderdduizend 

bezoekers, die dagelijks honderden kaarsjes aansteken. Natuurlijk was dat niet in de afge-

lopen meimaand, toen er door de coronamaatregelen er beduidend minder bezoek was. Ik 

vond het rustig ik toen ik er onlangs was. Maar toch, de kapel was, in tegenstelling tot een 

jaar geleden, open en de mensen liepen af en aan. 

 

En gelukkig de snoepkramen stonden er ook 

weer, zodat we weer de snoeptrommel kon-

den vullen met onze favoriete kaneelbrokken 

en karamels.  

. 

Gerda 

 

Welkom 

Voor wie op zoek is naar devotie en een moment van stilte 

Voor wie een juweeltje van middeleeuwse bouwkunst wil bezoeken 

Voor wie wil kennismaken met uiteenlopende kunstuitingen 

Voor wie er zomaar even wil zijn... 
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 DE ZWARTE DOOS  

Na drie jaar verbouwen is stadhuis Tilburg klaar en officieel geopend. 

De grootschalige verbouwing van het Tilburgse stadhuis zit er eindelijk op. De megaklus 

duurde ruim drie jaar. Formeel was het een renovatie, maar daarvoor moest het gebouw 

uit de jaren zeventig zodanig worden ontmanteld dat er op enig moment alleen nog een 

negen verdiepingen hoog betonnen skelet in het hartje van de stad stond.  

Die rigoureuze aanpak was volgens het college 

nodig.  Maar nu is het nieuwe stadhuis het 

meest duurzame overheidsgebouw van Neder-

land geworden. Dat mag ook wel, want het 

heeft maar liefst € 73 miljoen gekost. Het is 

voorzien van de nieuwste snufjes: glas dat bij fel 

zonlicht een tint donkerder wordt, verlichting 

die reageert op activiteit, de temperatuur die 

per cluster van vier werkplekken kan worden 

afgesteld en een zeer ruime raadszaal, zie foto. 

Tilburg heeft in de loop van de tijd diverse stadhuizen gehad.  

Tot ver in de zeventiende eeuw was het ook in Tilburg gebruikelijk dat het dorpsbestuur 

bijeenkwam in de gelagkamer van de herberg van de schout of drossaard*, die tevens de 

herbergier was. Onder drossaard Adriaan Bernagie werden in 1683 de secretarie en  de 

raadskamer ondergebracht in het voorste gedeelte van de toen hervormde Grote Kerk op 

de (Oude) Markt. Daar was ruimte over omdat de hervormde 

geloofsgemeenschap niet zo groot was. Na de sloop van deze 

kerk in 1827 werd in achter de oude toren de huidige Heikese 

kerk gebouwd. Het gemeentebestuur verhuisde toen naar de 

vroegere pastorie van de dominee. 

EEN ECHT STADHUIS 

Pas in 1848 werd begonnen met de bouw van een echt stadhuis naar een ontwerp van 

Hendrik van Tulder. Het resultaat, 

dat in 1849 aan de Oude Markt werd 

geopend, was een majestueus ge-

bouw in classicistische stijl. In het 

stadhuis waren de stedelijke admi-

nistratie, het politiebureau, ruimtes 

voor officiële plechtigheden, verga-

derzalen, de Kamer van Koophandel 

en het kantongerecht gevestigd. In 

1905 werden op de voorgevel nog 

twee beelden geplaatst die de voor 

Tilburg kenmerkende Handel en Nij-

verheid symboliseerden. 

*Drossaard of Schout  was   

een functionaris belast met 

bestuurlijke en gerechtelijke 

taken en het handhaven van 

de openbare orde.  



 

 Zonnewijzer 

43 

De foto op de pagina hiernaast geeft een prachtig beeld geeft van die tijd. Vanaf de hoek 

van de Heuvelstraat kijk je over de (Oude) Markt langs de Heikese Kerk naar het stadhuis. 

Wandelaars, fiets, handkar en auto geven het tijdsbeeld aan. Kijk eens rechts naar de pan-

den waar de auto voor staat. Prachtige gebouwen en tot waarschijnlijk uw verdriet en zeker 

de mijne, die gebouwen zijn er niet meer!  

Na verloop van tijd werd het stadhuis te 

klein en voldeed niet meer aan de eisen 

van de tijd. In 1936 werd voor vooral re-

presentatieve functies het Paleis-Raadhuis 

in gebruik genomen. Daarvoor moest het 

grondig worden gerenoveerd, want 68 

jaar lang is het  gebruikt als rijks-HBS Wil-

lem II.  De burgemeester en de gemeente-

raad  kregen daar hun werkruimtes en het 

werd trouwlocatie. In het oude stadhuis 

was vanaf toen alleen nog de secretarie    

             gehuisvest. 

WEER EEN NIEUW STADHUIS 

Maar in het snel groeiende Tilburg pasten ook alle ambtenaren van de secretarie niet meer 

in het oude Stadhuis en daarom besloot men om achter het Paleis een nieuw stadhuis te 

bouwen. Daarmee werd in 1967 begonnen, naar een ontwerp van Architectenbureau 

Kraayvanger. Dit complex met een kantorenflat, een bestuursvleugel en een stadskantoor 

werd in 1971 geopend. En volgens een zeer oude Tilburgse traditie kreeg ook dit gebouw in 

de volksmond een passende naam: “de zwarte doos”. 

Het oude stadhuis, nota bene een rijksmonument, werd In 1971  gesloopt voor de aanleg 

van de Cityring. De voordeuren zouden door de Tilburgse kunstenaar Wijnand van Lieshout 

uit de puinhopen zijn gered.  

Na bijna 50 jaar bleek ook dit gebouw sterk verouderd en werd er zeer lang gedebatteerd 

over wat te doen. Uiteindelijk is het oude gebouw  volkomen vernieuwd en is  vooral van 

binnen indrukwekkend. Dus 

nu, in 2021, hebben wij weer 

een nieuw stadhuis. In de hal 

prijken de beelden Handel en 

Nijverheid die op het oude 

Stadhuis stonden. Ook het 

daaruit overge-

brachte glas-in-

loodraam van  

Willem II is er      

te vinden. 

Wybe Feenstra 
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Even puzzelen 

Kunt u deze rebussen oplossen? Let op:  spreek hardop uit 

wat u ziet. De plaats van de letters is belangrijk. 

3+ 5 4+   7+ 

  6+   8+   

11+ 7+     2 

      6+ 6+ 

10+         

CALDOKU 
In een caldoku moet u 

rekenen. In elke rij of ko-

lom komen de cijfer 1 t/m 

5 maar één keer voor. De 

cijfers in elk dikgedrukt 

gebied zijn samen de op-

lossing van het aangege-

ven getal. In een enkel 

geval betreft dat maar 

één hokje. Dan ben je 

snel klaar met rekenen. 

M E          B   

N A             

              

    E          

M E 

K A 

 D 

P O 

 N 

E K 

 A 

N  

A N 

T H 

A A 

E R 

B E 

B A 

D E 

A A 

K A 

 D 

N  

A R 

N  

E  

R  

E R 

R  

 G 

T E 

K K 

Zet de blokjes op de juis-

te plaatsen in het schema 

hierboven. Als u het goed 

hebt gedaan kunt u een 

wijsheid lezen.  

Het eerste blokje is al op 

zijn plaats gezet.. 

Wat staat hier? Volg de 

paardensprong. 

 

 

 

 

1 

2 3 4 

BLOK-

PUZZEL 

 

 

De oplossingen van al deze puzzels 

vindt u op pagina 48. 
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   1  7   13   9   

   2 3 11   15 9  13 4  

    3  2  15 10 9  12  

 4 3   2   7   4   

    5  7  11 7     

   6   4   15 7    

    7 1   12 9     

      8   7  8   

 9 5  10 11   2      

 10 1  13 9   3 11  15  4 

  11   13 5   8     

   12  13 9   14 2 15   

    13 1   1 7   7  

     14 5  8 11  12   

   15 3 9   4 6  7  12 

     16 14   1  10   

   17 5 2    1  2   

18  2  7  10  2      

 19   12 1   4 6     

   20  2 4    2  6  

  21  15 13 7  7 12     

  22  4  7  12  1  13  

    23 1   5 2     

24 14 7  10 4    3     

      25  7  8  3  

 1. Vanuit je hotelkamer aan de kust 

 2. Af en toe gaan pa en moe… 

 3. Onmisbaar bij het blokje om 

 4. Om onkruid te voorkomen 

 5. Plaaggeesten in augustus 

 6. Elke dag een blokje om 

 7. Heerlijk op het terras 

 8. Hoeveel baantjes vandaag? 

 9. De roodste bloem 

10. Doen de kleinkinderen het liefst 

11. Hoort bij zomer-onweer 

12. Boven de 30 graden 

13. Jaarlijks feest in de binnentuin 

14. Met de tent erop uit 

15. Veel zon en weinig  

       wind., dus echt…. 

16. Roetsjen 

17. Als het warm is komt  

       die uit de kast 

18. Nog lang buiten zitten 

19. Pas op voor de zon ! Niet ….. 

20. Daarmee kun je een  zonnesteek         

       voorkomen 

21. Spelen op het strand 

22. Het was ook zo  

       drukkend vandaag 

23. Als je geen tuin hebt  

        zit je hier ook lekker 

24. Ga daar niet achter zitten 

25. Elke zomer in Tilburg 

ZOMERFILIPPINE 

Vul de woorden in  

volgens de omschrijvingen. 

Sommige omschrijvingen zijn 

wat cryptisch. 

Gelijke cijfers zijn gelijke letters. 

Bij juiste invulling vindt u in de 

grijze kolom een wijze spreuk,  

passend bij dit jaargetijde. 
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PANORAMA MESDAG 
Als wij mijmeren over de komende zomer dan denken we al gauw aan ons prachtige Noord-

zeestrand. Hoe vaak bent u daar niet op vakantie geweest of heeft er dagjes uit doorge-

bracht met een heerlijke strandwandeling. Ook onze kunstschilders zijn veelvuldig geïnspi-

reerd door het strand met spelende kinderen of ‘artistieke’ vissersboten.  

Hét schilderij van de zomer is wel het Panorama Mesdag, waarvan u hierboven een totaal-

beeld ziet. Het laat het strand van Scheveningen zien in 1880. Het is een heel bijzonder 

kunstwerk, want het schilderij bekleedt de wand van een rond gebouw in Den Haag, dat 

speciaal voor dit werk is gebouwd. Het ‘ronde’ schilderij is wel het grootste van Europa, is 

120 meter lang, 14 meter hoog en heeft een diameter van bijna 40 meter.  Het paviljoen 

met Mesdags ‘Maritieme Panorama’ is in 1881 geopend en het museum is nog steeds te 

bezoeken aan de Zeestraat in Den 

Haag. 

Het is geschilderd door Hendrik Willem 

Mesdag, een beroemd kunstschilder uit 

de kunststroming ’de Haagse School’ 

waarbij ook Joseph Israëls en Jacob  

Maris hoorden. Hij is in 1831 in Gronin-

gen geboren en later met zijn vrouw 

Sientje naar Den Haag verhuisd waar hij 

in 1915 is overleden. Hij was er geboeid 

door de zee, de luchten en de sfeer er-

van. Die waren dan ook vaak het onder-

werp van zijn werken.  
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De opdracht voor het schilderen van 

het panorama kwam uit België waar 

dergelijke schilderijen een enorme rage 

waren. Mesdag heeft het niet alleen 

gemaakt. Zijn vrouw en enkele van zijn 

leerlingen schilderden ook gedeeltes. 

Bijzonder is dat zijn schilderende vrouw 

op het doek is afgebeeld, bij wijze van 

handtekening. 

 

Het gezichtspunt van waaruit het schil-

derij is gemaakt was het Seinpostduin,  

het hoogste punt van Scheveningen. Van daaraf had je een schitterend uitzicht. De ge-

meente Den Haag had plannen om het af te 

graven, waartegen Mesdag fel ageerde. Op het 

schilderij zie je een wereld in verandering, 

waarmee Mesdag veel moeite had. De bad-

plaats ging bloeien, de hotels schoten als pad-

denstoelen uit de grond, het duinlandschap – 

zijn grote liefde naast Sientje – werd afgegra-

ven voor stadsuitbreidingen. Het is mooi om 

hier nog het Scheveningen te zien zonder ha-

ven en  Kurhaus. Die waren er nog niet.   

      Gerda 

Zijn vrouw Sientje  als schilderes.  

Detail Panorama Mesdag 

Diverse details uit Panorama Mesdag. 
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CALDOKU             

.+ 

  

     2 

5 

  

4+ 

  

  

  

7+ 

  

      4 
  

  

     1 

6+ 

  

     2 

  

  

     4 

8+ 

  

      5 

  

  

       3 

11+ 

  

     4 

7+ 

  

     3 

  

  

     5 

  

  

     3 

2 

  

        2 

  

  

     3 

  

  

     4 

  

  

      1 

6+ 

  

        2 

6+ 

  

      5 

10+ 

  

     5 

  

  

    3 

  

  

     2 

  

  

     4 

  

  

     1 

PAARDENSPRONG: vierkant 

BLOKPUZZEL: 

Men kan beter naar de bakker 

dan naar de apotheek gaan 

REBUSSEN: 

1 Inktvis.    

    De T staat in de K, dus In K t V =,  

     dus: Inktvis. 

2 Pindakaas   

   Pi zit in een D.  

    Dus Pi-ind A en  allemaal K's.  

3 Grondwet  

   G staat rond het woord wet.  

    Dus G Rond Wet. 

4 Voorspellen  

    Er staan meerdere letters L voor de  

    letters SP. Ellen voor SP. Voor SP Ellen 

Oplossingen van de puzzels van pagina 44. 

Weet u nog dat er in de    

Tilburgse Koerier  elke week 

een “Prent van de Week”  

stond die getekend was door 

Cees Robben.  

Je moest daarvoor wel het 

Tilburgs goed beheersen.  

Komt u er uit?  Of krijgt u er 

pijn in uw buik van?  

TILBURGS 

HOEKJE 
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Kaortfraans   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van de talloze kaartspellen is in Tilburg rikken altijd wel het meest geliefd geweest, al 

schijnt het nu bij jongeren niet meer zo bekend te zijn. De hausse aan rikconcoursen die  

we in de jaren ’50 en ’60 kenden is ook wel over.  

Een belangrijk element in het spel is het bieden: hoeveel slagen haal ik met een maat of 

alleen. Daarbij worden typische termen gebezigd die vaak teruggaan op Franse uitdrukkin-

gen. Heb je zoveel troeven in handen, dat je wel negen slagen alleen kunt halen dan roep  

je in Tilburg ‘avvendaans!’. Dat komt van het Franse ‘abondance’ wat overvloed betekent. 

Denk je juist te kunnen voorkomen dat je ook maar één slag haalt, dan heet dat ‘miezjèèr’ 

ofwel misère. Ben je in zo’n geval heel zeker van je zaak dan leg je je kaarten open op tafel, 

en denk je er helemaal niet ‘in te speule’ dan mogen de tegenspelers zelfs overleggen. Dat 

heet dan ‘oope miezjèèr meej en pròtje’. Men zegt wel dat ‘natnèkke’ die voor taalvirtuoos 

wilden doorgaan het dan hadden over ‘misère ouvert consultative’.  

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.  

 

De kaartspelers, Paul Cezanne 
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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 

kerk (tussen 11.15 en 12.00 uur), de communie thuis.  

Wilt u op zondag ook de communie ontvangen, dan kunt u dat doorge-

ven aan het secretariaat van de parochie.  

Oecumenische gebedsviering 

De Petrus en Pauluskerk is ook betrokken bij de maandelijkse oecu-

menische gebedsviering in Zonnehof. De pastoraal werker van deze  

kerk gaat daarin ook regelmatig voor.  
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INFORMATIE  
 

 

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 

Bijsterveldenlaan 51, 5045 ZX Tilburg.  Tel. 013-571 1906 

e-mail: kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl  

Protestantse Gemeente  

te Tilburg en omstreken 
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Wekelijks terugkerende activiteiten voor Zonnehof en Academielaan 

MAANDAG 

 

 

Tai-Chi 

Zangclub 

Ontmoetingsuur 

09.30-10.15 uur 

Nog niet gestart 

Nog niet gestart 

Kees de Rooij 

Joke Bertens 

Carien/ Cristel 

DINSDAG Koersbal/ 

Jeu de Boules 

Geheugentraining 

14.00-16.00 uur 

 

14.00-15.30 uur 

 

Ben Kleintjes  

 

Astrid van Eijck 

WOENSDAG 

 

Sjoelen 14.30-16.30 uur Cynthia Schoggers 

WOENSDAG 

 

 

BINGO (eerste 

woensdag v.d. 

maand)  

14.30-16.30 uur 

 

 

€5.20 

 

 

BREEK JE WEEK Optredens/ films 19.00-21.00 uur €5.20 

DONDERDAG Yahtzee 

Line-Dance 

Bewegen op Muziek 

(Start 3 juni) 

Kaarten maken 

14.00-16.00 uur 

13.30-14.30 uur 

14.45-15.30 uur 

 

14.00-15.00 uur 

Maja en Gerard 

Cynthia Schoggers 

Hennie Broers 

 

€1,- per kaart 

VRIJDAG Klassieke Muziek 

Rikken 

10.30-11.30 uur 

14.00-16.00 uur 

Joan Korremans 

Nel Poulus  

(Inleg €1,-) 

Laatste VRIJDAG 

van de maand 

Muziekmiddag 

Buurtcafé 

14.00-16.00 uur 

Nog niet gestart 

Johan Bushoff 
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