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     Annet Boekelman 

     Mireille de Wee 

Locatiemanager Zonnehof: 
     Marion van Beurden 
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   Hanneke de Jong 
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Mensen in onze organisatie 
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De lekkerste 

smoothie! 

In juni werd er door Mijzo voor de mede-

werkers van alle locaties een smoothie-

challenge georganiseerd. Het leek Frank, 

onze kok, wel leuk om daar samen met 

Nadine en mij aan mee te doen. Hij daag-

de ons uit om een leuke en natuurlijk ook 

lekkere smoothie te bedenken. Uit de in-

grediënten die hij daarvoor had meegenomen kozen wij voor watermeloen, sinaasappel, 

limoen en mango. Daarvan hebben Nadine en ik samen met Frank een lekkere smoothie 

gemaakt.  Een groepje bewoners, die gezellig in de Brasserie zaten te kaarten, hebben we 

laten proeven en de lekkerste werd de inzending voor de grote smoothie-challenge van 

Mijzo. Welke zou de winnaar zijn?  

Wat was het een geweldige verassing dat die van mij werd gekozen! 

Frank had foto’s gemaakt van Nadine en mij met onze drankjes en 

stuurde de recepten en foto’s in om deel te nemen aan de wedstrijd. 

Een week later werd Frank gebeld dat onze smoothie als winnaar uit 

de bus is gekomen. Ik stond op dat moment in de afwas en hij kwam 

naar me toe om te vertellen dat ik had gewonnen. Dat vond ik me toch 

leuk! Dat had ik helemaal niet verwacht. 

Vrijdag 2 juli is het feestelijk ge-

vierd in de Brasserie.  Ik vond dat 

extra leuk omdat ik de dag ervoor jarig was, dus dubbel 

feest! Er kwamen twee dames die de wedstrijd georga-

niseerd hadden naar Zonnehof om de prijs uit te rei-

ken. Ze vonden het heel bijzonder dat we hadden mee-

gedaan en hebben samen met mij de winnende 

smoothie gemaakt. Zelf hadden ze ook nog een leuk 

recept dat we gingen maken. Samen met Nadine    

 

hebben we de feestelijk versierde 

smoothie’s uitgedeeld aan de bewoners in 

de Brasserie om te proeven. Iedereen was 

zo enthousiast, ze vonden hem heerlijk!  

Het was een heerlijke middag, erg leuk 

dat we mee hebben gedaan. En als er 

weer zo’n leuke challenge komt dan zou  

ik heel graag weer mee doen. 

Fruitige groetjes van Cynthia  
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 Roerige zomer 
 

Het is nog hartje zomer wanneer ik mijn voorwoord 

aan u schrijf. Een roerige zomer dit jaar met veel 

afwisseling van zon en regen, zeer groeizaam weer. 

Ik kan mij dan ook niet herinneren de natuur ooit 

zo fris en groen te hebben gezien als in deze zomer, 

het was volop genieten!  Ik hoop dat u ook heeft kunnen genieten van een uitstapje met 

familie of vrienden, een wandelingetje (met de rolstoel) óf zittend in de tuin van Zonnehof. 

De regen zorgde niet alleen voor een weelderig groene natuur, maar ook voor rampzalige 

taferelen in het zuiden van ons land, waar door hevige regenval onder andere de Maas 

buiten zijn oevers trad. Beelden op de televisie die ons deden denken aan de Watersnood-

ramp in 1953. U herinnert het zich vast nog... Maar als u dit leest is dat alweer enkele we-

ken geleden, omdat het maken van het huisblad nou eenmaal best wat tijd vergt voordat 

het bij u – naast het kopje thee of koffie - op de tafel ligt.  

Gouden momenten 

Daarom zijn we bij Mijzo juíst nu zo benieuwd naar hoe het met u gaat! Als Clustermana-

ger van zeven Mijzo-locaties probeer ik zoveel mogelijk aanwezig te zijn op ‘mijn’ locaties. 

En wanneer het komt tot een gezellig informeel gesprekje met u, maakt mij dat altijd blij. 

Als iemand vertelt over mooie en ontroerende verhalen over haar of zijn leven, zijn dat 

gouden momentjes! Natuurlijk is het voor mij onmogelijk om van u allemaal te horen hoe 

het met u gaat, maar deel het vooral ook met uw familie, de vrijwilligers en met ons, de 

medewerkers en teammanagers. We vinden het natuurlijk niet alleen fijn om te horen hoe 

het met u gaat, maar ook erg belangrijk van u te weten of u zich bij ons thuis voelt.  

Neemt u even de tijd… 

Daarom starten we in het najaar op alle locaties van Mijzo met het Cliënt Tevredenheid 

Onderzoek (CTO). Dat is voor ons een goede manier om van u te horen hoe u onze zorg en 

dienstverlening ervaart. We hopen dat u mee kunt doen, net zoals in eerdere jaren. De 

goede dingen aan onze zorg proberen we uiteraard te behouden én uit te breiden naar 

bijvoorbeeld andere bewoners, teams of locaties en zaken waar u niet tevreden over bent 

proberen we op een andere manier te gaan doen en/of op te lossen. Want we zien natuur-

lijk graag dat u het naar uw zin heeft op Zonnehof! 
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Binnen zorgland staan we voor grote uitdagingen 

Naast dat we graag horen wat u prettig vindt in uw dagelijks leven, hebben we ook te ma-

ken met onze maatschappelijke opdracht. Binnen zorgland staan we op dit moment voor 

grote uitdagingen. Daar heb ik in de zomereditie van de Zonnewijzer ook al over geschre-

ven. Denkt u aan het toenemend aantal mensen in Nederland dat zorg nodig heeft, de 

steeds krapper wordende arbeidsmarkt en de betaalbaarheid van de zorg. Allemaal uitda-

gingen die op ons afkomen. Ook thema's als duurzaamheid, verdere digitalisering van onze 

samenleving en een veranderende kijk op gezondheid zijn onderwerpen waar we met z'n 

allen aandacht voor moeten hebben. Als Mijzo zullen we moeten kijken wat onze rol hierin 

is, welke keuzes we moeten maken en welke koers we willen varen.  

Knusse tijd 

De zomer loopt nu langzaam ten einde en maakt al snel weer plaats voor de kleurige herfst 

met bomen die kleuren van groen/geel naar warm oranje/rood. Persoonlijk vind ik de herfst 

altijd een knusse tijd. Met plezier sluit ik voor het eerst vroeg in de avond de gordijnen en 

steek de kaarsjes aan. Het veilige gevoel van de huiselijke gezelligheid in onze woonkamer, 

met het gezin knus bij elkaar. Misschien wordt dat gevoel dit jaar wel extra versterkt omdat 

we met z’n allen toch best een heftige tijden hebben meegemaakt. Corona is helaas nog 

steeds onder ons, maar in de zomer tot nu toe gelukkig niet in onze zorgcentra. Laten we 

onze zegeningen tellen en er samen op Zonnehof weer een knusse tijd van maken! 

Ik wens u allen een fijne nazomer! 

 

Met hartelijke groet, 

    Marion van Beurden, clustermanager  
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TEUN 

Ik kijk graag ’s avonds laat nog naar de tele-

visie. Als een soort dagsluiting is daar dan 

het programma “Op 1”. Dat is een program-

ma waarin het nieuws van de dag nog eens 

met behulp van (meer of minder) deskundi-

gen wordt doorgepraat. En als er niet al te 

veel nieuwigheden zijn worden er ook gas-

ten uitgenodigd die over heel andere zaken 

interessante dingen te vertellen hebben.  

Zo kwam daar een paar dagen geleden Teun 

vertellen over zijn leven. Teun is een vrolijke 

student van 22 jaar, met prachtig lang, krul-

lend haar en een blije uitstraling. Teun was 

daar met zijn ‘oude’ vriend Ad en een even-

eens ‘oude’ vriendin, die geloof ik Ria heet.  

Teun woont in een verpleeghuis. Hij heeft 

daar een studentenkamer. In ruil voor de 

bescheiden huurprijs word van hem ge-

vraagd of hij zich ook wil bezig houden met 

de bewoners, die vaak te maken hebben 

met een meer of minder gevorderde de-

mentie. Dat doet Teun  met heel veel plezier 

en met heel veel liefde en dat maakt hem zo 

blij. Maar ook ‘vriend Ad en vriendin Ria zij 

zeer opgetogen over hem. Ad: “wij vinden 

het heel leuk om samen, met een paar bier-

tjes, naar het voetballen te kijken en er dan 

eindeloos over te kletsen. Zo gezellig!!” “Ja” 

zegt Ria, “hij weet altijd zulke leuke dingen 

te verzinnen. Laatst hebben we gekampeerd 

in een caravan in de binnentuin van het huis. 

En een plezier dat we hadden”. Maar ze kun-

nen ook heel gezellig een dansje maken. “En 

hij kan heel goed luisteren”, zegt Ria. Teun: 

“Ja, maar, deze mensen hebben ook zoveel 

te vertellen, en daar word ik dan weer zo blij 

van. Ik houd van ze, het zij zulke lieverds”.   

       Gerda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste mensen, 

 

Ik gun jullie iets goeds en  

ik gun jullie iets lekkers, 

Ik gun jullie iets geks  

of nog iets gekkers.  

Ik gun jullie iets aardigs. 

Ik gun jullie iets liefs 

maar hoe dan ook  

iets positiefs. 

 

Deze woorden van Toon  

gun ik jullie van harte  

en vooral "Houdoe goe"!! 

 

Bedankt voor de  

fijne momenten op Zonnehof 

en vast nog eens tot ziens! 

 

Eveline, welzijn 
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Tafel met Zonnebloemetjes  

 

Het is al weer lang geleden dat dit contact-uurtje er was. De meeste bewoners herinneren 

zich dit ontmoetingsmoment vast nog wel, maar voor een groot aantal, die nog niet zo 

lang geleden in of rondom Zonnehof zijn komen wonen en voor hun contactpersonen, is 

het nog nieuw. In dit contact-uur willen we ruimte bieden aan al die vragen waarop u zelf 

geen antwoord hebt. Als ik dat antwoord niet meteen paraat heb dan ga ik het voor u uit-

zoeken en kom ik er zo snel mogelijk bij u op terug.  

En natuurlijk past in dit thema ook ontmoeting, ontmoeting met medebewoners en met 

mij, Carien Ansems. Ik ben de manager Zorg en Welzijn in Zonnehof. 

Wij hebben elke maand dit jaar zo’n contactuur gepland op de volgende maandagen van 

15.00 -16.00 uur in De Brasserie: 

6 september—18 oktober—15 november—20 december. 

Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd! 

Als eind dit jaar blijkt dat de frequentie van de zittingen omhoog 

moet naar twee keer per maand dan zullen we dat volgend jaar 

gaan regelen . 

   

        Tot ziens,   Carien Ansems, Manager Zorg en Welzijn Zonnehof 

ONTMOETINGSUURTJE 

Op maandag: 

6 september 

18 oktober 

15 november 

20 december 

15.00  -  16.00 uur 

In De Brasserie 
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Waterjuffer 
Ik heb er vanmorgen wel drie van de venster-

bank in mijn huiskamer moeten opvegen. Van 

die prachtige blauwe waterjuffers die zo sierlijk 

boven het water van de vijver dansen. Maar de-

ze domoren waren door de open tuindeuren het huis ingevlogen en vonden hun einde te-

gen de ramen van de erker, waar zie niet meer door naar buiten konden. Ze zijn ergens stil-

letjes in de vitrage gaan zitten tot hun leven erop zat en ik ze als een ingedroogd stokje heb 

moeten opvegen. Een schrale troost is dat hun leven als volwassen juffer niet meer zo lang 

geduurd zou hebben.  

Waterjuffers, er zijn heel veel soorten van, horen bij de grote insectengroep van de libel-

len. Het  zijn de ranke ballerina’s boven de vennen en plassen en de vijvers in tuinen en 

parken. Er zijn ook soortgenoten die wij, om het gemakkelijk te maken, libel noemen. Die 

zijn een stuk forser gebouwd en wel twee keer zo groot als een juffer. Een libel is een snel-

le en zeer behendige vlieger en een geduchte rover. Zowel libellen als juffers eten veel klei-

ne vliegende insecten die in de vlucht vangen. Maar zelf zijn ze ook een zeer geliefd hapje 

voor veel vogels, maar ook voor waterdieren zoals kikkers en salamanders. 

Als wij de libellen en juffers zien zijn ze al in de laatste fase van hun leven. Een of meer jaar 

daarvoor (afhankelijk van de soort) hebben ze als larve doorgebracht op de bodem van de 

plassen waar we de volwassen dieren boven zien vliegen. Deze libellelarven, die dus echte 

waterdieren zijn met kieuwen om te ademen, zijn ook roofdiertjes. Zij zich voeden met al-

lerlei levend spul dat ze tegen komen op de bodem van de plas en met hun forse kaken 

vermalen. We weten van insecten dat hun jongen, die we larven noemen, er totaal anders 

uitzien dan de volwassen exemplaren. Die 

van vlinders kennen we als rupsen en die 

van vliegen noemen we maden. Deze lar-

ven krijgen het volwassen lichaam tijdens 

de verpopping. Dan ontstaan ook pas hun 

vleugels en hun typische insectenpoten. 

Maar de larven van de libellen lijken een 

beetje meer op hun volwassen lijf: ze heb-

ben forse poten en als je goed kijkt zie je 

op hun rug de ingepakte vleugels. Zoals 

alle insecten hebben ze een uitwendig 

pantser dat niet mee kan groeien.  

het “uitsluipen” 
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Ze vervellen dan ook een aantal malen, tijdens het groter worden. Bij de laatste vervelling 

komt de mooie volwassen libel of juffer uit het pantser. Voor dit “uitsluipen” klimt de larve 

langs een stengel omhoog tot hij boven het wateroppervlak is. Hij hecht zich stevig vast en 

dan barst de huid op de rug en de kop open en stulpt langzaam maar zeker het imago er-

uit. Als hij “vrij” is pompt hij zijn lange achterlijf op en daarna ontplooien de vier vleugels 

zich. Hij is dan nog zacht en slap en moet eerst een tijdje uitharden voor zijn vleugel hem 

kunnen dragen. Het lijkt tragisch, maar als ze eenmaal volwassen zijn duurt hun leven nog 

maar kort. Zij hebben in deze fase eigenlijk nog maar één opdracht: zorgen voor nakome-

lingen. Omdat de larven waterdieren zijn moeten de eitjes dus daar in de buurt worden 

afgezet. Dat  bepaalt dus hun leefwereld, die is van het “kleine water”: sloten, plassen, 

vennen, poelen. De piepkleine eitjes worden net onder het wateroppervlak op planten-

stengels afgezet. Het vrouwtje moet daarvoor het uiteinde van haar achterlijf in het water 

steken. Ze kan niet onderduiken, want het 

volwassen dier kan onder water niet ademen.  

Maar voor er eitjes zijn moeten mannetjes en 

vrouwtjes elkaar wel eerst gevonden hebben. 

Misschien heeft u dat wel eens gezien: twee 

waterjuffers die als een tandem aan elkaar 

gekoppeld rondvliegen. Het mannetje gaat 

daarbij voorop en heeft met een tang het 

vrouwtje achter de kop vast. In de lucht of 

hangend aan een tak wordt de paring uitge-

voerd. Het vrouwtje buigt daarvoor haar ach-

terlijf onder het mannetje dat zo zijn spermapakketje bij haar kan afleveren. De twee 

juffers vormen dan samen een prachtig figuur: een “paringshart”. Als het vrouwtje eerder 

al bezoek van een mannetje heeft gehad zal de nieuwe minnaar wel eerst het sperma van 

zijn voorganger deskundig verwijderen. Hij duldt geen concurrentie! Als de eitjes gelegd 

zijn zit hun levenstaak erop. De kleintjes kunnen zonder ouders, in hun eigen biotoop, vol-

wassen worden. En op (of zelfs in) de bodem van 

de plas de winterse kou overleven. Want insec-

ten kunnen nu eenmaal niet tegen vrieskou. 

Maar zolang de zon schijnt kunnen we nog genie-

ten van deze prachtige juffers, als ranke, sierlijke 

danseressen boven het wateroppervlak. 

Gerda 

de tandem 

het paringshart 
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De Raaf en de Vos- De 
 fabel van Jean de la Fontaine over de ijdele raaf en slijmbal vos 

Meester Raaf zat in een eikenboom. 

Hij klemde in zijn bek een heerlijk brokje kaas uit Gouda. 

Meester Vos, gelokt door deze droom 

Van geur, keek op en sprak: "Doctor honoris causa, 

U met uw wijs en alziend oog 

En met uw glanzend zwarte toog, 

Als ook uw stemorgaan zo mooi is als uw veren 

dan moet toch ieder dier u als een feniks eren!" 

 

Meester Raaf, ontroerd door zoveel eer, 

Wipte van tak tot tak en boog zich wat naar voren, 

Keek toen trots over zijn snavel neer 

Op meester Vos en om zijn stem te laten horen 

Gaapte hij met zijn bek héél wijd. 

Maar ja, de kaas was hij toen kwijt. 

Hij hapte er nog naar, keek treurig naar beneden. 

De vos pakte zijn prooi en fleemde toen tevreden: 

 

"Denk eraan, mijn waarde heer, 

Elke vleier schenkt zijn eer 

Aan door 't lot verwende vrinden 

Die zichzelf belangrijk vinden. 

Deze wijze les, helaas, 

Kost u wel dit brokje kaas!" 

Beschaamd verborg de raaf zich in de eikentakken 

En kraste toen wat laat: "Mij zul je niet meer pakken!" 

                La Fontaine 

 

 

Jean de La Fontaine (8 juli 1621 - 13 april 1695) was een Frans schrijver en 

werd geboren in Château-Thierry in Champagne. Hij was een tijdlang hout-

vester. Zijn bekendste werken zijn zijn fabels. Hiervoor haalde hij veel inspi-

ratie uit de klassieke oudheid, zoals Aesopus en Horatius. 

Hij werd in 1683 lid van de Académie Française. Hij stierf in Parijs en werd 

begraven op de Père Lachaise begraafplaats. 
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”Je bent gelukkiger  

als je er goed uitziet” 

 

Het waren drukke weken. Toen de kapsalons na een maan of 

drie weer open mochten moest Ellen al die coronakapsels 

weer terug in het model brengen. Maar wat heeft haar dat 

een hoop plezier en voldoening gebracht. “Wat heb je toch 

een fijn beroep als je al onze lieve mensen hier in huis weer 

mooi en daarmee blij kunt maken.”  

Het was een vreemde, nare tijd toen corona ook in Zonnehof 

de scepter zwaaide. Het was stil in de Brasserie. Zeker tijdens de eerste golf mocht er ook 

niemand van de kamer of de afdeling af. Maar ook mocht niemand bezoek ontvangen van 

partners of kinderen. “Bizar, was het, en vooral ook zo schrijnend”, vond Ellen. “En dan die 

rare, maar natuurlijk wel inventieve, manieren die werden bedacht om toch nog met je 

man of vrouw, moeder of vader te kunnen praten of ze alleen maar te zien”. “Toch”, zegt 

Ellen, “heeft het me ook een hoop rust gebracht in een periode die voor mij privé zeker 

niet gemakkelijk was”. Ellen is in die tijd naar haar eigen appartementje verhuisd en ook is 

haar moeder overleden. Twee gebeurtenissen waar je tijd voor nodig hebt. “Dus de maan-

den waarin ik niet heb mogen werken heb ik daarvoor goed kunnen gebruiken.” 

Op 3 maart 2021 mocht de deur weer open van de bijzonder gezellige kapsalon, gelegen 

aan de ‘hoofdstraat’ van Zonnehof. Dat was ook zo bij haar buurvrouw, pedicure Judith, 

aan wie ze verknocht is. Sindsdien heeft ze weer heel wat ‘kopjes’ op orde gebracht terwijl 

Judith ervoor zorgde dat de schoenen weer beter pasten. “En ik heb ook heel veel verha-

len gehoord”.  Ellen: “je bent natuurlijk heel fysiek met mensen bezig en komt ze erg nabij. 

Mensen gaan dan als vanzelf veel vertellen, vooral over de tijd die ze zo aangegrepen 

heeft. Want er zijn veel mensen heel eenzaam en alleen geweest. Ze hebben hun dierba-

ren gemist, en zeker ook de gezelligheid van het wonen in Zonnehof. Het samen koffie 

drinken en eten, het samen een spelletje doen en naar muziek luisteren en feestjes vie-

ren.” Gelukkig is het allemaal weer terug aan het komen en wordt het leven weer nor-

maal, voor zover dat kan na zo’n heftig jaar. 

“Weet je”, zegt Ellen, “dat ik hier al 25 jaar voor de kapsels van de bewoners zorg? En dat 

ik het zo heerlijk vind om dat te mogen doen?” Je moet dan ook eigenlijk iedereen wel 

kennen die hier woont, merkte ik op. “Ja, en dat al vanaf dat Zonnehof nog in het oude 

gebouw zat. Ik heb tijdens de bouw ook een poos een salonnetje gehad in het gebouw  

aan de Academielaan. Ik ging toen zelfs ook kappen in de Duynsberg en in Mariahof aan 

de Bredaseweg. Dat was een vreselijk gesjouw, want ik moet alles meenemen wat ik     

nodig had.  

Hier in het huidige Zonnehof, vooral nu het leven weer een beetje normaal is, voel ik me 

een gelukkig mens en erg op mijn plaats. En het is zo fijn dat al ‘mijn’ mensen er weer   

netjes uitzien!” 

            Gerda 
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DE ZONNEHOF-BUS 

Wat eraan vooraf ging en nu nog komt. 

 

Het was eind 2013 dat de eerste nieuwe bewoners hun intrek namen in het totale nieuwe 

Zonnehof. De maanden daarna zouden andere huurders en de zorgafdelingen snel volgen 

en al spoedig zat Zonnehof aan haar maximale aantal bewoners. Het was ook in deze be-

ginfase dat Carien Ansems haar stoute schoenen aantrok (maat 38)  en een brief stuurde 

naar Omroep Max. Waarom deze omroep? Omroep Max had en heeft nog steeds een pro-

gramma dat heet "Max maakt mogelijk". Je moet het maar weten. Allerlei diverse wensen 

worden, als ze maar uitvoerbaar zijn, van zowel uit buitenland tot binnenland gereali-

seerd. 

In het kort kwam de brief van Carien erop neer dat vervoer in de zorg erg duur is en dat 

daarom de bewoners nauwelijks in staat waren om de deur uit te komen. Ook de buurtbe-

woners hadden geen vervoer om een dagje uit te gaan of boodschappen te doen. Het 

duurde maanden eer er antwoord kwam en eindelijk kwam er toch een reactie. Er kwam 

iemand praten over deze toch wel wat aparte aanvraag. 

Na wat heen en weer gepraat stelde Omroep Max een bus beschikbaar. Weliswaar geen 

nieuwe maar wel een super mooie en totaal gerenoveerde bus, die nog vele jaren mee 

kon gaan. Ook was het heel belangrijk dat de bus beschikte over een oprijplaat zodat ook 

mensen in een rolstoel de bus in geholpen konden worden. 

Jan Slagter de oprichter en directeur van de omroep kwam persoonlijk de sleutels over-

handigen bij Zonnehof. Dit was het ontstaan van de Zonnehofbus. Enkele goedwillende 

vrijwilligers togen fanatiek aan het werk maar het opstarten van de bus ging maar erg 

langzaam. Naast de wekelijkse boodschappenronde naar Albert Heijn werd er maar weinig 

gebruik gemaakt van de bus. Soms een incidenteel ritje maar veel stelde het niet voor.  

Bernard Koppens de eerste vrijwilliger van de bus zocht daarom toenadering met enkele 

mensen die inmiddels hun sporen al verdiend 

hadden bij de boodschappen-plus-bus. Zij  

waren bereid om  de Zonnehof-bus naar een 

hoger plan te brengen. En dat hebben ze ge-

weten. Er had zich inmiddels een groep vrij-

willigers gevormd zowel chauffeurs als bege-

leiders die er volop de schouders onder ging 

zetten. Ideeën hadden ze genoeg. 
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Tegen een kostendekkende vergoeding van de deelnemers reed de bus naar alle windrich-

tingen. Een kleine bloemlezing. We reden ook naar het buitenland. Niet alleen Baarle Nas-

sau of Turnhout maar ook Wijnegem bij Antwerpen met zijn gigantisch mooi winkelcen-

trum. Ook bezochten we met de herenkamer een oude kolenmijn nabij Hasselt die nu om-

gebouwd was tot museum. Ook hebben we kaarsjes aangestoken in de Abdij van Kevelaer 

in Duitsland. Daarnaast deden we vele uitstapjes in samenwerking met Het Ouderenfonds. 

Zoals diverse boottochtjes over het IJ met de Jordaanboot en vele malen reden we naar de 

kust  naar o.a. Domburg, Vlissingen, Scheveningen of Kijkduin. Ieder restaurant in het bui-

tengebied rondom Tilburg hebben we inmiddels wel aangedaan en de duinen bij Loon op 

Zand hebben ook geen geheimen meer voor ons.  

Bijzondere uitstapjes waren ook de live televisie-uitzendingen van Omroep Max waar we 

vaak als publiek aanwezig waren. Daarna bezochten we menig pretpark zoals het Safari-

park nabij Tilburg, maar ook de Keukenhof, de Floriade en het bloemcorso in Zundert wer-

den aangedaan.  Ook de uitstapjes rondom Tilburg en door het Brabantse platteland wa-

ren steeds weer een groot succes. Ik zal nog menig mooi ritje vergeten zijn maar het bleef 

niet alleen bij uitstapjes. 

We vervoerden bewoners naar het ziekenhuis als dit nodig was en ook de weg naar kerk 

of crematorium wisten we feilloos te vinden. De bus werd liefdevol omarmd door een en-

thousiast vrijwilligers team. Hij was zo'n succes gebleken dat er uiteindelijk een andere 

nog betere bus werd aangeschaft een met een hydraulische laadklep. 

En toen kwam er Corona.  Het vervoer werd onmiddellijk geheel stilgelegd. De eerste we-

ken reden we helemaal niet maar uiteindelijk werd de bus aangepast met een scherm 

voor de chauffeur en het aantal zitplaatsen was beperkt. Nu konden we in ieder geval de 

noodzakelijke ritten afwerken. Vele maanden hebben we zo moeten rijden maar uiteinde-

lijk werd half juli  besloten de bus weer in de oude staat terug te brengen. Ook hebben we 

inmiddels het eerste uitstapje weer achter de rug. We gaan langzaam weer naar de oude 

situatie terug maar of het echt zal worden als voor de coronapandemie moeten we nog 

maar afwachten.  Aan de vrijwilligers zal het zeker niet liggen! 

 

Harrie  

 Pistorius. 
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Brasserie Zonnehof nieuws 

 

Beste bewoners, familie en bezoekers, 

 

Ook wij zijn na het afgelopen jaar weer aan het wennen aan de normale gang van zaken in 

de Brasserie.  

Omdat we wat berichten hoorden dat het niet duidelijk is waar je buiten kunt zitten willen 

we dit graag voor iedereen en in het bijzonder nieuwe bewoners en bezoekers toelichten.  

 

Iedereen is welkom in onze fijne binnentuin. De ingang van deze tuin zit achter de 

balie. In de tuin zijn diverse terrasjes waar u plaats kunt nemen. U kunt aansluiten 

bij anderen aan een tafel of even ergens apart gaan zitten om fijn bij te praten.   

Als u bij de balie de bestelling komt doen en daar afrekent brengen wij het voor u 

naar de binnentuin. 

 

Familie en bezoekers van bewoners (ook van de woongroepen!) zijn uiteraard ook welkom 

in de Brasserie om samen met de bewoners iets te komen drinken of eten.  

In het weekend hebben wij ook weer vers gebak!  

Tussen 11.30 en 13.00 is het wat drukker omdat dan ook het eten geserveerd wordt.   

 

Overigens wordt bezoekers van buiten het gebouw Zonnehof nog steeds gevraagd zich te 

registreren. Wij zijn verplicht dit te doen. Tevens is 1.5 meter afstand nog steeds de norm 

tenzij u uit hetzelfde huishouden komt. Voor bewoners geldt dit niet.  

Mogen wij rekenen op uw 

begrip? 

Mocht u nog vragen hebben 

dan lichten wij dat graag 

toe. 

 

Het team  

van de Brasserie 
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Nazomer inspiratie 
 

Wat inspireert u of waar wordt u blij van? Houdt het verleden of de toekomst u 

bezig? Is dat anders dan vroeger? Hoe wilt u de tijd zo goed mogelijk doorbrengen 

met datgene of diegenen die voor u van belang zijn? Wanneer hebt u “quality-

time”, zoals mijn vijfjarige kleinzoon dat al noemt? Wat zijn fijne of belangrijke 

herinneringen om te delen?  

Dit zijn mooie vragen om elkaar te stellen! Het lijkt soms te privé om hierover van gedach-

ten te wisselen, maar mijn ervaring is dat mensen het juist vaak fijn vinden om hierover te 

praten. Het is een manier om elkaar beter te leren kennen en je daardoor thuis te voelen. 

Probeer het maar eens! 

Op 25 juni was het de jaarlijkse dag van de Levensvragen. Om zo iedereen extra te stimu-

leren om levensvragen aan elkaar te stellen. En speciaal oog te hebben voor mensen die 

misschien wat piekeren over hoe zij nog zingeving kunnen ervaren. Op de bijgevoegde 

afbeelding op de volgende pagina (16 en 17) staan 30 voorbeelden van levensvragen die 

je elkaar kunt stellen… 

Niet iedereen wil of kan over dit soort grote vragen praten. Maar ook dan blijft aandacht 

voor de dagelijkse zingeving belangrijk. Dit kan bijvoorbeeld ook aan de hand van vier       

Z-ten:  

 Zinnelijk  (lekker, fijn);  

 Zintuiglijk (geuren, geluiden, kleuren, aanraken),  

 Zinrijk (bezinning, kunst),  

 Zinvol (het is belangrijk, van waarde)…  
 

Welke Z is voor u belangrijk? Is dit per dag verschillend? Is dit anders voor uw buurman of 

buurvrouw?  

Omdat de verhalen van ouderen mogen worden gehoord is binnen Mijzo op sommige lo-

caties het project Levensluister gestart: “Luisteren naar het leven om het leven zelf meer 

luister te geven”…. Hoe mooi is dat?! Er zijn hiervoor ook 

een set kaartjes met vragen in de omloop; misschien komt u 

ze tegen als een medewerker met u in gesprek gaat…. 

Tenslotte: heeft u behoefte aan een gesprek met mij, een 

pastor, diaken, dominee of ouderling maak het dan kenbaar 

aan de welzijnsmedewerker van uw huis of direct aan mij. 

 

Dominique den Brok ,  

Coördinator geestelijke zorg 

dominique.den.brok@schakelring.nl  of  06-18959587 

mailto:dominique.den.brok@schakelring.nl
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Zonnewijzer 

Woordzoeker 

Een grote lekkere 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 2 was:  

MARINEHAVEN   BRANDING   RESTAURANT  

Er zijn geen goede oplossingen ingezonden, dus geen winnaar. Helaas! 

AANBRADEN 

AANKOEKEN 

AANMAKEN 

AARDAPPELS 

AFGIETEN 

AFSCHUIMEN 

BIJGERECHT 

BINDEN 

BIOLOGISCH 

BRAADTIJD 

DIEET 

DOORKOKEN 

FLAMBEREN 

FORNUIS 

FRITUREN 

GARDE 

GASAANSTEKER 

 

GEBAK 

GEVOGELTE 

GROENTE 

INDIKKEN 

INVETTEN 

KARAMELLISEREN 

KEUKENPRINSES 

KEUKENSCHORT 

KOOKWEKKER 

KRUIDENREK 

MAALTIJD 

NAGERECHT 

OMSCHEPPEN 

OPDIENEN 

OVENSCHOTEL 

OVERKOKEN 

PASTAMACHINE 

 

PEPER 

POLLEPEL 

PORTIE 

PROEVEN 

RAUWKOST 

ROERBAKKEN 

ROOSTEREN 

SAUS 

SCHUIMSPAAN 

SNELKOOKPAN 

SOEP 

STOMEN 

STOOFPAN 

STOVEN 

VEGETARISCH 

VLEES 

VOORGERECHT 

VOORSCHOTELEN 
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Kokkerellen 
 

L S N E L E T O H C S R O O V U D 

N E N E I D P O B R A A D T IJ D I 

T D T E R V N A P K O O K L E N S 

R H P O L E P E L L O P N L V N N 

N A C E H D S A N R B E R E P E P 

E H E E I C S I E E K I T T T K S 

R S C E R I S K L O K T N E G E T 

U R E S U E K N K L E A I D S O H 

T T K N I E G R E N E G M N E K C 

I S R E W G O A N V F M I N P N E 

R O O K U O O E N A O R A E A A R 

F A O K D K K L E E P T O R T A E 

I O N A W O E T O N E S S E A R G 

K S E B K U L N E I C N G T N K IJ 

E N L R G E A K S H B A T S E A B 

O I E E G R U R U C S P H O P F N 

S V T O P E O I V A H F C O P S E 

O U V R K P M E A M G O E R E C D 

E E A N O S A N N A G O R S H H A 

G E R S P P S D R T E T E T C U R 

E M A A L T IJ D R S E S G O S I B 

B C A N E R E B M A L F R M M M N 

A N E K K I D N I P A H O E O E A 

K V E G E T A R I S C H O N T N A 

K R U I D E N R E K N E V E O R P 
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Ontmoeting met de ‘Koningin van Buiten’ 

Ineens stond ze voor mijn neus, Betty. Ik had haar in jaren niet 

meer gezien, terwijl we in het koor waar we beiden zongen, 

gezellige maatjes waren. Tja, en dan sta je zomaar, bij de uit-

gang van de parkeergarage, minstens een half uur met elkaar 

te praten.  “Hoe ben jij het laatste jaar doorgekomen?”  Ik 

vertelde dat ik met veel plezier het huisblad maak voor een ouderencentrum bij mij in de 

buurt.  Zij vertelde dat ze de tijd thuis was doorgekomen met het schrijven van verhaaltjes.  

Ze had een typetje bedacht, een wat overdreven chique vrouwmens, dat de meest zotte 

avonturen meemaakt: ‘De Koningin van Buiten’.  

Ja, en dan is de afspraak snel gemaakt. Ik mag u laten meegenieten van haar verzinsels, 

waarin u regelmatig geconfronteerd wordt met absurde situaties, die voor een deel ook 

door de coronamaatregelen zijn veroorzaakt. De Koningin van Buiten beleeft ze.  

U zult ze in de komende Zonnewijzers mogen lezen,  ten minste met een glimlach, maar 

het kan ook een schaterlach worden. En het mooie portret is getekend door haar, helaas 

overleden, dierbare broer Gijs. 

Dank je wel Betty, wat heerlijk dat ik je weer heb mogen ontmoeten!         

            Gerda 

 

 

Cursus kaarten maken is gestopt 

 

Mevrouw Janssens is gestopt 

met haar cursus kaarten maken. 

Er bleek toch niet genoeg belangstelling voor te zijn. 

 

Maar mevrouw Janssens wil op verzoek  

wel mooie kaarten voor u maken. 
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De koningin van Buiten 

 

Elke zondagochtend, als de haan heeft gekraaid, 
staat ze op, neemt een uitgebreide douche, kamt 
haar haren in de plooi en gaat met de haarspray 
driftig rond. Het haar moet in de plooi blijven ook 
met windkracht 7. In gemakkelijk zittende kleding 
en met wandelschoenen aan gaat ze vroeg op pad.  

Deze ochtend ziet ze dat de kauwen als vastgena-
geld zitten tegen de zonzijde van de kerktoren. Het 
zijn er opvallend veel. Op het kruisbeeld boven op 
de toren zijn er een aantal aan het bekvechten om 
een plekje kunnen bemachtigen. Ze moet erom 
glimlachen, de gelovigen mogen de kerk niet in 
vanwege corona en nu zijn het de kauwen die naar 
zielenheil snakken.  

Tijdens het wandelen bekijkt ze kritisch de beplanting van de voortuintjes en hoort dat de 
mussen en merels druk in de weer zijn om hun jongen te voeden. Ze slaat de hoek om. Bij 
een afgelegen boerderijtje wordt ze opgeschrikt door het geblèr van een schaap. Ze ziet dat 
het schaap bij het hek haar lam laat zien hoe je dat dat ene groene blaadje net buiten het 
hek kunt pakken met je tong. De koningin glimlacht. Met een  inspecterende blik bekijkt ze 
de bomen op eventuele aanwezigheid van de processierupsen en controleert de boom-
stammen of al dat plastic nog wel goed zit. Vandaag is er geen rups te zien. Wel de kool-
mees, die driftig in iets onbestendigs aan het pikken is.  

Verderop liggen koeien rustig te herkauwen. Plotseling zijn er een hoop dazen die rond 
haar hoofd vliegen. Driftig zwaaiend met haar armen probeert ze deze onheils-insecten 
weg te slaan. In plaats dat ze verdwijnen worden het er alleen maar meer. De Koningin zet 
het op een rennen en in blinde paniek rent ze de wei in. De koeien kijken loom naar dat 
vreemde wezen en gaan verder waar ze mee bezig zijn. Dan maakt de koningin van buiten 
een schuiver en valt in een verse koeienvlaai. Moeizaam komt ze omhoog, helaas zijn de 
dazen niet verdwenen. Ze rent en rent. Tot het einde van de wei daar bij die sloot. Ze 
neemt een sprong. Die is niet groot genoeg en ze glijdt van de rand terug de sloot in. Door 
die plons zijn de dazen verdwenen. Kruipend en zich omhoogtrekkend aan de grashalmen 
komt ze doornat uit de sloot.  

De boer die op weg is om zijn koeien te melken ziet haar strompelen in de wei. Hij roept 
“hé, wat moet je daar op mijn land?”. De Koningin roept heel boos. “dat gespuis van jou 
heeft mij in deze positie gebracht. Breng mij onmiddellijk naar huis”. “Ik dacht het niet. 
Loopt maar naar de pomp.” 

En zo gebeurde het dat in dat stille dorp, waar de zondagsrust heilig is, een besmeurde, 
vreemde, statige dame liep. Een enkeling zag haar. “Oh dat is zij: de Koningin van Buiten” 
Ze gniffelden achter hun raampjes.  

          Betty Jansen, juni 2020. 
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BURENDAG 

25 september 

14.00  -  16.30 uur 

 Binnentuin van Zonnehof 
 

Met optredens van 

Bart van Loon en  

trio Tadoo  

  

 Wij namen afscheid van:      overleden: 

 Mw. MJ van Eerdewijk 22.14   05-06-2021 

 Mw van Opstal-Beerens WG 32   13-06-2021 

 Dhr. LA Wouters WG 30   29-06-2021 

 Mw. JD van der Weerd-de Bie 22.34   16-8-2021 
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Cliëntenraad van Zonnehof 

zoekt nieuwe leden 

 

We hebben een jaar achter de rug waarin de wereld door de corona-

pandemie flink op zijn kop is gezet. En, zoals u ongetwijfeld weet, is het een 

tijd geweest die met name voor wooncentra voor ouderen, zoals Zonnehof, 

heel ingrijpend was. Maar gelukkig, dank zij het nagenoeg volledig uitgevoer-

de vaccinatieprogramma, zijn we weer kunnen terugkeren naar ons normale 

leven. U weet dat de zorg voor en het welzijn van onze bewoners voor ons 

van het grootste belang is. Daarbij hebben wij de hulp, ideeën en advies  

nodig van u en van u als naaste van onze zorgbewoners.  

U kunt uw bijdrage aan onze zorg geven  

door lid te worden van onze CLIËNTENRAAD.   

Daarin wordt u uitgenodigd om met ons mee te denken over hoe we de  

beste zorg kunnen leveren in de komende tijd. De zorg zal in de nabije  

toekomst veel veranderingen gaan doormaken nu de ouderen steeds ouder 

worden. Dat vraagt veel van onze sector. 

Wilt u ons, en daarmee uw dierbare, helpen dan nodigen wij u van harte uit 

om zitting te nemen in de Cliëntenraad. Informatie daarover kunt u inwinnen 

bij de receptie of bij mij, Carien Ansems, manager Zorg en Welzijn in Zonnehof. 

De frequentie en tijden van bijeenkomen moeten nog worden vastgesteld, 

laat u zich daardoor dus niet weerhouden. 

 

Vriendelijke groet, Carien Ansems,  manager Zorg en Welzijn Zonnehof 
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‘EN DAN IS ER KOFFIE…’ 
 

”Koffie, koffie, lekker bakske koffie, jongens wie lust er 

een kop?.......” Het lijflied van Rita Corita. 
 

“Zullen we een bakkie doen?” Iedereen weet wat daarmee be-

doeld wordt: samen een kopje koffie drinken. Met een koekje 

erbij of zelfs een plakje cake. En dan gezellig een beetje kletsen, 

roddelen over de familie of soms over heel serieuze zaken pra-

ten. Het heet niet voor niets een bakkie leut of troost…… 

Vroeger kwam ‘Boffie met de koffie’, nu komt het meestal uit 

een apparaat.  

Tegenwoordig zijn er koffiezetapparaten te kust en te keur, waardoor er op allerlei manie-

ren koffie gezet kan worden. Vaak hebben we een elektrisch snelfilterapparaat of een   

senseo-apparaat, prima voor één of twee kopjes, of zelfs een espressomachine. Je kun 

daarmee in een handomdraai koffie zetten en dan ook nog eens in diverse  

smaken: cappuccino, latte macchiato, espresso, of een ouderwets  

bakje koffie verkeerd. Koffie is in allerlei merken verkrijgbaar,  

waarvan Douwe Egberts, denk ik, wel de bekendste is. Maar  

ook Supra van Van Nelle, Kanis & Gunnink, Max Havelaar  

en dan nog de huismerken van alle supermarkten. 

Maar nu toch nog even terug naar die ‘Tijd van Toen’. 

Ongetwijfeld kent u die  

oude koffiemolens nog,  

die je op je schoot moest  

nemen en tussen je benen  

moest klemmen. Bovenin deed  

je de vers gebrande koffiebonen, die uiteindelijk gemalen te-

recht kwamen in het laatje dat aan de voorkant van de koffie-

molen zat. Daarna kwamen er weer andere koffiemolens op de 

markt, zoals de wandkoffiemolen van Douwe Egberts, die je 

met de punten kon sparen, of die van Pede. Bovenop was het 

reservoir waar de koffiebonen ingingen, in het midden de 

draaislinger en onderaan het vierkanten glazen opvangbakje, 

voorzien van maatstreepjes, zodat je precies kon zien hoeveel 

koffie je al gemalen had.  
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Dat ging allemaal met de hand, tot er elektrische koffiemolens kwamen, van Douwe Eg-

berts en Moulinex. Je hoefde alleen maar de koffiebonen in het bakje te doen en dan een 

aantal tellen de knop in te drukken. Maar wel het dekseltje bovenop heel goed dichthou-

den anders vloog de hele inhoud eruit en zat werkelijk alles onder de 

koffie en was je voorlopig niet klaar met het opruimen van de troep….  

Er waren allerlei foefjes om de koffie zo lekker mogelijk te maken. Moe-

ders hadden daar zo hun eigen geheime recept voor. Vooral het schepje 

Buisman was bekend met hun bekende slogan: ‘Al is de koffie nog zo 

goed, het is de Buisman die ‘t ‘m doet’. Als het blikken Buisman-busje 

leeg was kon je er goed de knopen in bewaren of er fijn mee spelen.  

De koffie werd toen nog met de hand 

gezet: de gemalen koffie ging in een 

filter, waarna er steeds kokend water 

op gegoten werd. Deze koffie zat in een zogenaamde 

pruttelpot en stond nog lange tijd op het fornuis te 

pruttelen. Bij de boerengezinnen gebruikte men vaak 

grote emaillen kannen met koffie op de bodem waar 

kokend water bij geschonken werd, wat heel voorzichtig 

moest gebeuren anders kwam de prut mee naar bo-

ven….. 

Weer later kwam de snel-

filtermaling en kon je de 

koffie al gemalen kopen. 

Dat was wel zo makkelijk, maar lang niet zo gezellig als wan-

neer je je eigen koffie moest malen. Die snelfiltermaling was 

vacuüm verpakt, iets wat niemand ooit eerder meegemaakt 

had, zeer modern dus….. 

Maar zeg nou eerlijk, wat voor koffie ook kan nou tippen aan 

de koffie van vroeger…..? De geur alleen al……? 

 

Hartelijke groet van Marion Helmer 

Uit: Momenten van…   Verhalen over vroeger en Terug naar Toen, deel 2. 



 

 Zonnewijzer 

26 

Het was kermis in Tilburg ! 
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Jurgen Jonker verzorgde weer een heel 

gezellige muziekmiddag.   

Mevrouw Koevoets zong samen met hem 

‘DROOMLAND’ 

Yahtzee in de Brasserie! 
Het kan weer. 
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Huismeesters 
 

Beste bewoners 

 

Vaak krijgen wij vragen over de huismeesters van Zonnehof. Wie moeten we nou waar-
voor aanspreken? Graag lichten wij dit aan u toe: 
 

Tim is huismeester van MIJZO (voor de zorgbewoners). 
Tim regelt alles voor de interne organisatie van Mijzo en de zorgbewoners.  
Tim behartigt geen TBV zaken! 

 

Johan is huismeester van TBV (voor de huurders). 
Alle huurders kunnen op maandag- en donderdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur tele-
fonisch contact met Johan opnemen op telefoonnummer 06-44918679 
Johan zal naar gelang de vraag het probleem direct oplossen of opnemen met TBV.  
U mag alles aan hem vragen.  

Soms vraagt Johan of Tim of iemand anders iets voor hem op locatie kan doen.  

We missen Johan, maar helaas kan Johan vanwege gezondheidsredenen niet op locatie 
komen.  

 

Ook hebben we onze Jannen van Bewoners voor Bewoners. Deze heren kunnen u hel-
pen met kleine klusjes in huis. Via de receptie kan er contact opgenomen worden met 
een van deze heren. 

 

Heeft u problemen met uw mobiele telefoon, computer of laptop, dan kunt u contact 
opnemen met onze digitale hulp Frank Claassens. 
Frank is te bereiken via: tel 06-45 15 05 34,   emailadres: f.claassens@ziggo.nl 

 

 

 

 

 

Wij willen u er (nogmaals) op wijzen 

dat  de receptie geen pakketjes voor 

huurders aanneemt. Ook is  het niet 

de bedoeling dat pakketjes daar 

neergezet worden. 
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Gymmen op gezellige muziek 
 

Ook, of ik kan beter zeggen ‘juist’ als je al wat ouder bent is het  

erg goed om in beweging te blijven. Bewezen is dat niet alleen je 
lichaam daar vitaler onder blijft, ook je brein blijft gezond en fit als 

je je spieren aan het werkt houdt. Vooral het samenwerken en de 

coördinatie in het bewegingsapparaat stimuleert je hersenen.  

Dus, toen na corona alles weer open mocht is het idee ontstaan 

om met de bewoners stoelgym op muziek te gaan starten. Eerder deden de mensen ook 

gym. Dat was onder leiding van een fysiotherapeut. José Jacobs is bij een ander verzor-

gingshuis gaan kijken hoe zij dat aanpakten en toen hebben we besloten dat wij dat zelf 
ook kunnen.  

Eerst hebben samen liedjes uitgezocht met de daarbij behorende oefeningen. Natuurlijk 

hebben we die eerst zelf uitgeprobeerd. Dat leverde soms hilarische taferelen op.  

Op donderdag 3 juli om 14.45 uur zijn we rustig van start gegaan met de song van Vader 
Abraham: “Het kleine café aan de haven”. We begonnen met zachte bewegingen om de 

handen en voeten en het hoofd en de schouders wat los te maken. Daarna volgden er wat 

snellere liedjes zoals: “I can see clearly now” van Lee Towers en “Handen in de lucht” van 

René Schuurmans, waardoor we wat meer op de proef werden gesteld. We waren daarna 
ook echt toe aan een welverdiende pauze met een glaasje water om daarna verder te gaan 

met “Kung Fu Fighting” van Carl Douglas. We hebben de gymles afgesloten met het rustige 

liedje “Dancing Queen” van ABBA, een passende cooling-down.  

De sporters hadden het erg leuk gevonden en tevreden zijn we allemaal in de Brasserie een 

bakske koffie gaan drinken om gezellig nog wat na te keuvelen.  

Nu zijn we enkele weken verder en we hebben wat materialen ingezet zoals hockeysticks 

en een kleine zachte bal om naar elkaar over te slaan. Ook hebben we een hele grote bal 
die we met onze handen op verschillende manieren aan elkaar doorgeven. Zo blijven we op 

een leuke manier in beweging. 

Hebt u ook zin om 

mee te doen?   
Kom dan op  

donderdagmiddag 

om 14.45 uur  

eens kijken in de Sa-
lon. U bent van harte 

welkom!!! 
 

Henny Broers 
(vrijwilligster)  

en José Jacobs  
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Het lichtpuntje    1997 

Het is stil, het licht gaat uit 

Je zit in het donker 

Wat gaat er gebeuren 

Zal er voor jou nog een lichtpuntje komen 

Of denk je het is voorbij 

Geduld in dit leven 

Bedenk de kracht in je leven 

Is als een rots in de branding 

En staat rechtop in zijn leven 

Dit zal je het lichtpuntje geven 

In je verdere leven 

    Mw. Smulders 
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Een heel enthousiast bericht van het Buurtcafé 

Na één jaar hebben we op vrijdag 30 juli het Buurtcafé weer kunnen openen. Daar hebben 

we met zijn allen lang naar uitgekeken! We moesten rustig beginnen, want er mochten 

maar een bepaald aantal mensen in de prachtig vernieuwde Salon. En wat een opkomst! 

We hadden elkaar gemist! We kregen reacties als: ”heel fijn”; “voortaan twee keer per 

maand”; “heel gezellig” en “wat hebben we veel te delen”. Het leek er een beetje op dat 

we teruggingen naar ons normale doen. Mensen hebben in een bubbel geleefd en die 

wordt op deze manier weer wat groter. De mensen zijn blij met hun vertrouwde plekje in 

de buurt. 

De gasten werden welkom geheten met een drankje met bubbels en een hapje. En de 

bitterballen zijn altijd een groot succes! Wat was dit een goed begin! 

        

 

 

             Lieve groeten van Ans, Thea, Annemie en Anneke. 

Vanaf 1 oktober is het Buurtcafé verplaatst 

naar de eerste vrijdag van de maand. 
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Beste lezers, 

 

Wij, BabyBos van Norlandia Kinderopvang Zonnehof, hebben een nieuwtje! 

We krijgen steeds meer baby’s op de groep en dat betekent dat de groep langzaam aan te 

groot wordt. We komen vol te zitten! Daarom hebben we een nieuwe babygroep geopend. 

Natuurlijk moesten we voor deze groep een nieuwe naam verzinnen. Daar kwamen we ge-

lukkig samen al snel uit. De nieuwe naam is…. 

      BABYTUIN   

 
 
 

Hallo allemaal, 

Hier weer een berichtje van de groep Dreumesdorp van Norlandia Kinderopvang Zonnehof. 

Ondertussen zijn we alweer een paar maanden verder en zoals u misschien al heeft gezien 

zijn de planten in de moestuin flink gegroeid.  

We hebben allerlei groenten en fruit zoals boontjes, komkommer, courgette, aardbeien en 

frambozen. Ook hebben we een peren- en een appelboom(pje). 

Wanneer het een aantal dagen niet 

heeft geregend gaan we samen met 

de kinderen de moestuin water ge-

ven. Dat vinden ze altijd erg leuk om 

te doen. Ze vullen dan een beker of 

gieter vanuit een bak water en lopen 

af en aan om de plantjes water te 

geven.  

Het is erg leuk om te zien hoe en-

thousiast ze dan zijn. We hebben 

zelfs al een aantal fruitsoorten kun-

nen oogsten. Dit vinden de kinderen 

dan erg lekker dus verdween dan al 

weer snel in hun mondjes.  
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Hoi allemaal, 

 

Hierbij weer een berichtje vanuit Peuterpoort van Kinderopvang Norlandia Zonnehof.  

Wij spelen graag buiten. De kinderen staan al te poppelen als we naar buiten gaan. Maar 

eerst moeten ze allemaal hun schoenen en jassen aan. En schijnt de zon dan hoeven de jas-

sen natuurlijk niet aan, maar dan smeren wij de kinderen in met zonnebrand. En regent het 

dan gaan we ook met de kinderen naar buiten en dan krijgen ze laarzen en jassen aan.  

We hebben buiten genoeg te doen zoals spelen in onze zandbak of glijden van de glijbaan. 

Ook staan we vaak ijsjes te verkopen, de kinderen roepen dan ‘ijsjes te koop’’. 

Door de tuin heen rennen en ons verstoppen vinden we ook maar al te leuk. Wat ze het 

leukste vinden is als de fietsen uit de schuur komen en ze lekker kunnen rond fietsen. 

Aan de zijkant van onze tuin hebben we een moestuin en de kinderen helpen ons mee om 

alle plantjes water te geven en samen kijken we of er al iets aan groeit. 

Verder ontdekken we de tuin en zijn we ook op zoek naar de beestjes die door onze tuin 

heen kruipen.  

Met mooi weer picknicken wij met de boterhammen, het fruit of de groente lekker buiten.  

Mocht je langs lopen en wij zijn buiten dan vinden de kinderen het altijd heel leuk als je 

naar ze zwaait!  Wij zwaaien terug!!! 
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Geschiedenis van de Tilburgse Kermis 
 

De Tilburgse kermis is, als het tenminste niet door corona wordt gehinderd, de grootste 
kermis van de Benelux. Maar wanneer en hoe is dat ontstaan ? 

De oudste vermelding van de Tilburgse kermis dateerde van 1570. Tussen een hertrouwde 
moeder en haar kinderen werd een schikking getroffen over het bezit van de overleden va-
der. De moeder kreeg als tegemoetkoming van de kinderen een half mud rogge ‘te leveren 
tot augst oft inder kermisse van Tilborch naestcomende’. Uit het gebruik om met de kermis 
betalingen te doen, blijkt dat het feest al langer moet hebben bestaan, maar dat is helaas 
niet te achterhalen. 

Vaak zijn kermissen ontstaan uit jaarmarkten. Maar de eerste jaarmarkt in Tilburg was in 
1575. De kermis in Tilburg werd van oudsher echter in de oogstmaand en wel óp en vanaf 
de laatste zondag van augustus gevierd. Het is dus vrijwel zeker dat de Tilburgse kermis een 
boerenkermis was, oorspronkelijk een oogstfeest. Eeuwenlang lag de nadruk van de Til-
burgse boerenkermis op de activiteit van de kermisvierder zelf: volksspelen voor jong en 
oud, eten, drinken en dansen. Pas aan het einde van de negentiende eeuw zijn de attrac-
ties bepalend geworden.  

Graag wil ik u laten kennismaken met een aantal wetenswaardigheden uit de geschiedenis 
van de Tilburgse kermis. Er zijn er vast bij die u herkent. 

Afschaffen van de kermis 
In het begin van de twintigste eeuw zijn pogingen gedaan om de kermis af te schaffen of 
ten minste in te korten. De “kermiszin” van de Tilburgers’ wist dit te voorkomen. Dit werd 
de basis voor de ontwikkeling van de kermis tot de grootste van de Benelux. 

Drooglegging. 
Was in 1921 het gemiddelde gebruik 
van alcohol landelijk vijf liter per per-
soon per jaar, in Tilburg lag dat op ze-
ven liter. De Tilburgse politiek greep 
onder andere dit gegeven aan om een 
verbod uit te vaardigen op de verkoop 
van sterke drank tijdens de kermis. In 
1920 was de ‘drooglegging’ een feit. 
Dat duurde tot en met 1935. Het drinken van bier was wel toegestaan. De Tilburgse horeca 
had zwaar te lijden onder de drooglegging, maar werd hiervoor financieel ondersteund 
door de gemeente. 

Het was niet altijd elk jaar kermis  
Met name tijdens de Tweede Wereldoorlog vond de bezetter het vieren van de kermis 
geen goed idee. In 1940 en 1941 werd het verboden en in 1942 tolereerden de Duitsers in 
meer of mindere mate een kermis mits die niet in het centrum van Tilburg zou worden ge-
houden. Dus werd in dat jaar met Pasen een bescheiden kermis gebouwd op een van de 
bijvelden van het ‘Sportpark Willem II’. De directe aanleiding was het 45-jarig bestaan van 
FC Willem II, op 4 april 1942. 
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Dubbeltjespot 
Dat is een houten kast tegen de muur van een café met vakjes daarin. Via een gleuf depo-
neert de deelnemer telkens een bedrag in zijn eigen vakje. Het spaarsysteem dankt zijn 
naam aan het dubbeltje, dat vroeger al een grote bijdrage was. De spaarvorm is ooit be-
gonnen met de kermis en het gespaarde geld werd dus daaraan uitgegeven. 

Kermiskoek 
Met de kermis werden speciale koeken gebruikt bij het ‘koekhakken’, waarbij de koek met 
een bijl in stukken werd gehakt. Omdat daarbij veel ongelukken gebeurden werd het spel 
in 1788 verboden. Tot in de jaren dertig was het in Tilburg ook gebruikelijk dat een jonge-
man een kermiskoek gebruikte om een meisje te laten zien dat hij verliefd op haar was. 
Bakkers spoten met suikerletters boodschappen op de kermiskoek als ‘Ik weet niet beter te 
bedenken dan U dees kermiskoek te schenken’.  

Dikke dames 
Anny van Wanrooy, geboren in Kaatsheuvel, had een erfelijke schildklierafwijking en woog 
daardoor rond de tweehonderd kilo. Door haar lichaamsomvang kon ze geen normaal werk 
verrichten, maar omdat haar gezin erg arm was, ging ze optreden als ‘dikste dame’ (Big Ed-
da) op de Tilburgse kermis. Haar zoon, Henk van Beurden, was ook heel dik, daarom gingen 
ze samen optreden als broer en zus (The Big Family). Deze act trok weinig publiek, waarna 
ze overschakelden op ‘Moeder en Dochter’, de succesvolle ‘Dikste Dames van de Wereld’. 

Kermis monument 
In 1995 ontstond het idee om bij het aantoonbare 425-jarige bestaan van de Tilburgse ker-
mis een monument op te richten. In 1998 werd een bronzen carrouselpaard onthuld op het 
NS-Plein. Dit beeld, ook wel ‘kermispèrd’ genoemd, is een kopie van een draaimolenpaard 
uit 1880. Het initiatief kwam van  Paul Spapens en Jan Melis. Het kermismonument, dat 
voor zover bekend uniek is in Nederland, werd gemaakt bij Melis Gieterijen Tilburg.  

Roze Maandag 
In 1990 plaatste de redactie van de Gay Krant op teletekst de mededeling dat in dat jaar op 
kermismaandag in Tilburg een feestje voor homo’s zou plaatsvinden. Wat begon als een 
geintje, bleek een schot in de roos. Een jaar later werd al gesproken van ‘Roze Maandag’ en 
het nieuwe kermisfeest groeide binnen korte tijd uit tot het grootste gay-evenement van 
Nederland, met gemiddeld zo’n 350.000 bezoekers.  

En toen kwam de coronapandemie  
In het Brabants Dagblad van 17 juli van dit jaar las ik de kop “De Tilburgse kermis is losge-
barsten”. Maar wel heel anders dan normaal. Veel minder attracties en opgedeeld in drie 
delen, die alle drie omgeven waren door hekken met in totaal 15 toegangspoorten zodat 

de doorstroom van de bezoekers te regelen was. 
De kermis sloot al om 23.00 uur en de laatste da-
gen zelfs om 21.00 uur omdat er veel te veel men-
sen op af kwamen.  Welke Tilburger had kunnen 
denken dat het grootste Tilburgse feest zo beperkt 
gevierd zou worden. Laten wij hopen dat in 2022 
weer als vanouds de grootste kermis van de       
Benelux plaats kan vinden. 

Wybe Feenstra       
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MOMENTEN van GELUK:   

GEBOORTE en KRAAMTIJD, VROEGER en NU 

 

Een droom komt uit, een wens vervuld. 

Een lege plek is nu gevuld. 

‘Er was eens..’ heeft plaats gemaakt voor “er is….” 

Een sprookje wordt werkelijkheid en krijgt betekenis!! 

 

De geboorte van een nieuw mensje is het begin van een uniek verhaal. U kent vast wel het 

gevoel van verwondering en vertedering bij nieuw leven. Er zijn maar weinig ervaringen 

die zo overweldigend zijn als het krijgen van een kind. Een nieuwe mens..... en hopelijk een 

mooi, fijn en goed nieuw leven! 

De dag voor zijn geboorte vroeg een kindje aan God: “Wat moet ik op die wereld 

doen?”  God antwoordde: “Ik zal je een engel sturen, die aan je zijde zal staan.” Maar 

ik begrijp niets van wat die engel zegt,” antwoordde het kindje.“ De engel zal je zijn 

taal leren. De engel zal je beschermen tegen het kwade. ”Het kindje was er nog niet 

gerust op: “Hoe en wanneer zal ik bij Jou terugkeren?” “Jouw engel zal je alles uitleg-

gen. ”Maar, hoe heet die engel?” wilde het kindje nog weten. “Zijn naam is niet  

belangrijk, maar je zult hem mama en papa noemen.”  

Het is 3 augustus, half 1, ‘s nachts.... Ik lag net in bed toen mijn telefoon ging. Die telefoon 

lag inmiddels al twee weken op mijn  nachtkastje, want onze schoondochter Elda en onze 

jongste zoon Martijn verwachtten rond deze tijd hun tweede kindje, het broertje (dat was 

namelijk al bekend) van ons anderhalf jaar oude kleindochtertje Emma. 

Ik zou meteen komen opdraven als het zover was, want Elda zou in het ziekenhuis beval-

len. Natuurlijk ging Martijn mee en kleine Emma kon natuurlijk niet alleen thuisblijven.....  

Elda komt uit Albanië. Haar eigen ouders kunnen dus niet bij haar zijn, wat voor haar wel 

heel sneu is.  

Ik hoefde nog niet meteen te komen, want volgens de verloskundige waren de weeën nog 

te onregelmatig. Het kon nog wel even duren.... Van slapen kwam natuurlijk niet veel 

meer. Althans bij mij, mijn man was wel weer gewoon in slaap gevallen..... 

Het was half 3 toen de telefoon opnieuw ging. Of ik zo vlug mogelijk wilde komen.  De 

weeën kwamen plotseling veel sneller en werden steeds heviger! Ik haastte me naar hun 

huis, 10 minuten met de auto. Het was midden in de nacht dus gelukkig was er geen ver-

keer op de weg. Mijn man besloot thuis te blijven. Martijn belde nog een keer: “Mam 

schiet op, ik leg de sleutel wel onder de mat bij de voordeur. We moeten meteen weg!”  
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Emma, had gelukkig niets gemerkt van deze consternatie en sliep lekker. Ik nestelde me 

beneden op de bank, maar van slapen kwam niets. Mijn gedachten waren bij mijn schoon-

dochter, mijn zoon en hun baby. Al ben ik zelf moeder van vier kinderen, waaronder een 

tweeling en heb ik bovendien vroeger in Huize de Bocht in Goirle (tehuis voor ongehuwde 

a.s. moeders) gewerkt en dus heel wat bevallingen meegemaakt, toch was ik heel gespan-

nen. Dat het maar goed mag gaan..... 

Om 6 uur ging mijn telefoon weer. Er kwam een prachtige foto binnen van een stralende 

Elda met (klein)zoontje Max, ons vierde kleinkind! Helemaal gezond, alles erop en eraan! 

De bevalling was heel goed en supersnel gegaan! En alles is goed met moeder en kind, en 

gelukkig ook met vader.....die nog even van de schrik moest bekomen..... 

En oma? Zo blij en zo opgelucht! Een hele geruststelling!!  

Zusje Emma lag prinsheerlijk te slapen en wist nog van niets....Toen ze pas om half 9 door 
opa en oma  werd wakker gemaakt  reageerde ze heel enthousiast, maar niet verbaasd. 
Papa en mama kwamen tegen de middag weer thuis, met broertje Max. Om het te vieren 
hebben we vlug beschuiten en blauw-witte muisjes gehaald en ballonnen en slingers. 
Toen Emma uit de crèche kwam maakte ze kennis met haar kleine babybroertje, die er zo-
maar ineens was…. Natuurlijk moest er meteen geknuffeld worden…..  

 

Samen lachen     

Samen spelen 

Samen met jou alles delen 

Ik ben superblij, 

want ik heb er een  
 klein broertje bij! 
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    VROEGER    
 

De geboorte van een kindje geeft tijdens de eerste decennia van de vorige eeuw zowel 

aanleiding tot vreugde als zorg. Vanzelfsprekend is het gezin blij met de nieuwkomer. Wel 

is de kindersterfte hoog en moet de boreling zo snel mogelijk gedoopt worden, wil men 

vermijden dat het ongezuiverde kinderzieltje niet naar de hemel kan. En al staat kinderrijk-

dom hoog in het vaandel bij de overwegend katholieke ouders, er valt vanaf nu weer een 

mondje meer te voeden. Niet altijd een gemakkelijke opgave voor gezinnen die vaak op de 

rand van de armoede balanceren. Gelukkig is er de gemeenschap die bij springt, want fami-

lie en buren kennen nog hun morele verplichtingen. Dus wordt er gevierd, eerst nog heel 

bescheiden maar naarmate de welvaart toeneemt, alsmaar uitgebreider. Het kraambezoek 

van TOEN is in niets meer te vergelijken met de ‘babyborrel’ van NU! 

De geboorte van een kind wordt met name op het Noord-Brabantse platteland in de voor-

oorlogse jaren, niet zoals nu, al maanden van tevoren aangekondigd. Sterker nog, zwanger-

schap en geboorte behoren tot de taboes van het grotendeels door de rooms-katholieke 

kerk gedomineerde leven. Veelal zijn de buurvrouwen belast met de directe kraamzorg. Zij 

ondersteunen de moeder de eerste dagen en vangen meestal haar kinderen op. Kinderen 

werden meestal thuis geboren, waarbij “een wijze vrouw” (vroedvrouw) assisteert. 

De taboesfeer rondom geboortes is 

naast een sobere levensstijl wel-

licht mede reden geweest de komst 

van een kind niet uitgebreid te vie-

ren. Een alom bekend gebruik was 

om ‘meej den krommen èèrem’ op 

kinnekeskoffie te gaan. De visite 

draagt aan een gekromde arm een 

mand of doek met daarin enkele 

etenswaren voor de moeder om 

aan te sterken. De inhoud bestaat 

uit luxe producten zoals ‘een kren-

tenmikske’, een peperkoek of wat 

fruit. Later worden daar kleine ca-

deautjes aan toegevoegd. Verplicht 

10 dagen rust houden (‘Rust, Rein-

heid en Regelmaat’) en daarbij de-

ze verwennerij maakten dat menig 

moeder zich op vakantie waande. 

Fotograaf: Henri Berssenbrugge 1901 
Mevr. Kolen-van de Pas 
Tongerlose Hoef, Reitse Hoevenstraat  
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Kraamvisite, was in eerste instantie met name een vrouwenzaak, ook kinderen kwamen 

dan vaak mee. Kraamvisite werd getrakteerd op beschuit met muisjes, vooralsnog roze 

muisjes. Tegen het einde van de twintigste eeuw brengt de Ruijter ook blauw-witte muis-

jes op de markt, speciaal voor de jongetjes, de meisjes krijgen dan het alleenrecht op de 

roze-witte. 

Pas in de loop van deze eeuw en zeker na de welvaartsstijging na de oorlog zijn de geboor-

tekaartjes volledig ingeburgerd geraakt. 

Deze tekst komt uit:  ‘Suikerbonen en beschuit met muisjes’, een boek over     

eetgewoonten bij sleutelmomenten in het leven, zoals geboorte en doopsel. 

 

 

Ongetwijfeld is er nog veel meer te vertellen over de kraamtijd en geboorte van een  

kindje. Ieder verhaal is weer anders en maakt het uniek. Ook de moeders, vaders, oma’s 

en opa’s onder jullie hebben allemaal hun eigen bijzondere herinneringen aan deze tijd. 

Vindt u het leuk om zo’n herinnering te delen met de bewoners en medewerkers van  

Zonnehof, stuurt u dan gerust u verhaal naar de redactie van de Zonnewijzer! 

 

Ik besluit met een gedicht geschreven door Herman van Veen n.a.v. de geboorte van zijn 

oudste dochter Anne. Een gedicht herkenbaar voor alle moeders en vaders onder jullie. 
 

ANNE 

Er waren mooie baby’s bij, maar niet zo lief als jij   Anne 

Van al dat wit en zoveel licht gingen van schrik je ogen dicht   Anne 

Even kreeg ik kriebels in mijn keel, maar je had geen pink te veel  Anne 

Ik stond te blozen was zo blij, jij moest er haast van lachen      Anne 

Anne de wereld is niet mooi, 

maar jij kan haar een beetje mooier kleuren. 

Anne je hebt nog heel wat voor de boeg, 

maak je geen zorgen, daarvoor is het nog te vroeg, veel te vroeg… 

De wijzers van de klok gaan snel, dat merk je later wel           Anne 

Van de pot naar de wc gaat 1, 2 huppekee          Anne 

Je hebt net je bromtol uitgepakt of bent al weer een jaar ouder. 

Voor ik goeiemorgen zeg, ben jij op je brommer weg            Anne 

Er waren mooie baby’s bij, maar niet zo lief als jij                  Anne 

Alleen de ogen van je moeder waren net zo mooi als jij      Anne 

 

                                             Hartelijke groetjes van een trotse oma 

                                             Marion Helmer 
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Ollekebolleke 
Natuurlijk kent u het kinderliedje dat met deze woorden begint. Maar wist u dat er ook een 

dichtvorm bestaat die naar die naam luistert? Deze manier van versjes maken komt uit de 

koker van Drs P, die samen met onze Tilburgse dichter Ivo de Wijs,  daar enthousiast aan 

heeft geknutseld. Het is een ingewikkelde, veeleisende manier van versjes maken, maar 

vooral heel humoristisch.  

Ik heb geprobeerd volgens de rijmregels ook een “ollekebolleke” te maken, maar dat viel 

me bepaald niet mee: 

Lang leve Zonnehof! 

kan het begin wel zijn 

Van olle-bolleke 

Volgens de wet. 

Rijmen naar regels van 

Zeslettergrepigheid 

Is haast onmogelijk 

’t ging ook maar net. 

Het is een heel gekunsteld geval geworden, maar voldoet wel aan de voorwaarden die zijn 

volgens dit schema: 

1 Olleke – bolleke  5 Olleke - bolleke 

2 Olleke – bolleke  6 Ollekebolleke 

3 Olleke – bolleke  7 Olleke – bolleke 

4 Olleke – bol   8 Olleke – bol 

Volgens de spelregels staat in regel 1 het motto, de uitroep of verzuchting, die in regel 2 

verder wordt aangeduid. Regel 6 moet bestaan uit één woord van zes lettergrepen met de 

hoofdklemtoon op de vierde lettergreep. Regel 8 rijmt op regel 4, alle andere regels hoe-

ven niet te rijmen. 

Drs P, pseudoniem van Heinz Hermann Polzer,  kent u natuurlijk van zijn wel heel bijzonde-

re liedjes, zoals het lied van Tante Constance en Tante Mathilde, maar vooral de dodenrit 

waarin een trojka, onderweg naar “de mooie stad Omsk” achtervolgd werd oor een troep 

wolven die tevreden werden gehouden door telkens een van de inzittenden aan de bees-

ten op te offeren. Helaas liep het dramatisch af blijkt uit het laatste couplet: 

Ik zing nu weer wat lustiger want Omsk komt in zicht 

Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht 

Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik "Dat is pech 

Ja Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg" 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ivo_de_Wijs
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Maar terug naar het olleke-bolleke. Er is een boek verschenen, met de titel ZESLETTER-

GREPIGHEID, waarin de versjes van de hand van Drs P zijn verzameld. Dit woord dat ik in 

mijn ollebolleke heb gebruikt is dus van hem afkomstig. Heinz Hermann Polzer was zo ver-

eenzelvigd met deze versvorm dat hij er een geschreven voor zijn rouwadvertentie. 

 

Maar ik vond meer olleke-bollekes op 

mijn zoektocht, waarvan ik u wil  laten 

meegenieten. 

Hieronder een van de eerste olleke-

bollekes van de hand van drs P.  

Een dactylus is een versmaat van één 

lange en twee korte lettergrepen zoals 

“olleke en bolleke”.  

 

 

 

 

 

En wat vindt u van 

deze van Dick Bruna? 

 

  Gerda 
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De geschiedenis van het vrijwilligerswerk in Nederland 

 

…Binnen Zonnehof zijn veel vrijwilligers actief, zij zetten zich allemaal met vol enthousias-

me in. Leuk om eens te kijken hoe het vrijwilligerswerk van oudsher eigenlijk is ontstaan… 

In de klassieke oudheid handelde men volgens het beginsel ‘do ut des’: ik geef met de be-

doeling dat jij geeft. Eigenlijk is dat terug te voeren op ‘het offeren aan de goden’, waar-

voor een gunst wordt terugverwacht. 

Ook in de Middeleeuwen richtte men zich op de maatschappelijk zwakkeren vooral met 

het doel om zo een plek in de hemel te verkrijgen. Deze steun gebeurde dus vaak vanuit 

godsdienstige motieven. Veel kloosterorden zijn met dat doel gesticht. Maar het waren 

alleen financieel onafhankelijke mensen die onbetaald werk konden verrichten. 

In de eeuwen daarna werd het vrijwilligerswerk verbreed en werd vrijwillige inzet steeds 

belangrijker. De basis van ons huidige vrijwilligerswerk werd al gelegd in de 19e eeuw.  

Als gevolg van de industrialisatie veranderden de sociale en culturele tradities in Neder-

land sterk. Vrijwilligerswerk werd vooral verricht door een kleine groep rijke burgers die 

zich, vooral vanwege armoede onder een groot deel van de bevolking, inzette voor de 

maatschappij. Meest kerkelijke en particuliere instellingen hielden zich bezig met armen-

zorg en schakelden daar vrijwilligers bij in. Het waren vaak de vrouwen van artsen die zich 

vrijwillig gingen inzetten voor de patiënten van hun man, bijvoorbeeld door bijeenkomsten 

te organiseren. Dat zouden we tegenwoordig lotgenotencontact noemen.  

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg vrijwilligerswerk een negatief imago. Het werd gezien 

als amateuristisch en onprofessioneel.  

Vanaf de jaren zestig werden vrijwilligers meer gedreven door politieke motieven; er wa-

ren meer actiegerichte vormen van vrijwilligerswerk. Na de Tweede Wereldoorlog volgde 

echter ook een grote uitbreiding van allerlei voorzieningen op het terrein van maatschap-

pelijke zorg. De overheid stelde wet- en regelgeving op omtrent de particuliere initiatie-

ven, die voortaan werden gesubsidieerd of uit volksverzekeringen gefinancierd.  
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Zo groeide dat, wat ontstaan was als aanvullende hulp voor de allerzwaksten in de samen-

leving, uit tot een pakket voorzieningen waarvan het overgrote deel de bevolking van kon 

profiteren.  

Langzaamaan kwam er meer ruimte voor vrijetijdsbesteding en werden steeds meer men-

sen actief veelal in verenigingen. Taken die aanvankelijk door vrijwilligers werden verricht, 

kwamen met de opkomst van de verzorgingsstaat steeds meer in handen van professionals. 

Na de eeuwwisseling zagen we, dat dit weer werd omgedraaid…  

Vanaf de jaren zeventig werd vanuit de overheid voor het eerst interesse getoond in het 

vrijwilligerswerk. Het vrijwillige werk werd vanaf toen ook beschouwd als een instrument 

om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van burgers te stimuleren en te bevorderen. 

Daarna kwam alles in stroomversnelling. 

 Tegenwoordig kennen we begrippen als ‘maatschappelijk betrokken ondernemen’ en 

‘werknemersvrijwilligerswerk’. Sommigen van de coördinatoren ‘Vrijwillige inzet’ kennen 

een warme band met een ‘vast’ bedrijf dat jaren stand houdt. Ook zien we de bijna-pensi-

onado die als voorbereiding op het niet-arbeidzame-leven alvast vrijwilligerswerk kan gaan 

doen in de tijd van de baas.  

De invoering van de Wmo in 2015 heeft ook voor veel verandering gezorgd. Veel gemeen-

ten zien in dat de inzet van vrijwilligers een belangrijke bijdrage levert aan de lokale samen-

leving. Inzet van vrijwilligers stimuleert verbondenheid maar zorgt ook voor de mogelijk-

heid tot sport, ontspanning en ontmoeting. Tegelijkertijd zijn gemeenten met de komst van 

de Wmo verplicht om na te denken over ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers.  

Tot slot het vak van de vrijwilligerscoördinator. Dit is in de jaren tachtig ontstaan in de zorg-

sector. Organisaties werden zich meer bewust van hun verantwoordelijkheid ten opzichte 

van de hulpvragers, alsmede voor de vrijwilligers die in de sector werkzaam waren. De or-

ganisaties kozen voor kwaliteit en daarmee voor een professionele aanpak. En hiermee was 

het beroep een feit en kom je hen tegen in bijvoorbeeld de bibliotheken, bij het theater, 

musea, kerken, en dus ook binnen organisaties voor zorg en dienstverlening! 

 

Door: Annemieke Biemond (Voorzitter AGORA-beroepsvereniging) 

 

AGORA is dé landelijke beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk. Deze coördi-

natoren vertegenwoordigen meer dan 70.000 vrijwilligers en bepalen mede het succes van de 

vrijwillige inzet in Nederland. Het coördineren van vrijwilligerswerk is een vak apart. AGORA 

komt op voor de belangen van de coördinatoren vrijwilligerswerk en ondersteunt hen.  
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Even puzzelen 

Wat staat hier? Volg de paardensprong. 

Begin links boven in de hoek 

W A           E  

S T             

  R            

      T        

W A 

S T 

E  

T  

R  

A N 

 

 E 

R M 

 D 

H E 

A R 

U U 

A A 

 O 

H U 

O G 

I T 

E  

L E 

IJ N 

N  

 V 

R T 

P  

S C 

D R 

V E 

 Z 

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.. 

 

 

BLOK-

PUZZEL 

 

 

De oplossingen van al deze puzzels 

vindt u op pagina 48. 

Kunt u deze rebussen oplos-

sen? Let op:  spreek hardop 

uit wat u ziet. De plaats van 

de letters is belangrijk. 

1 2 3 

4 5 
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  1  15 14   7 13 6    

 2 4  16  6        

  3 7   3  9  13    

4 3 6  13  8    11    

  5 4 1  11    2 15  8 

6 14 3 12  8 6    1    

     7 4   9 6    

      8   13 15  13  

   9  9 5   1  13   

    10  8  6  11  2  

  11  9 6 10   4 1 13  7 

  12  11  8   13     

    13  3  10   13 6  

     14 6  3  10 14  13 

 15 16 11  1    7     

    16  3  13 8     

  17 4  13   6      

 18  7 11 5   12  7   4 

 19  9 6    5 3  5   

    20 4 13    12   8 

    21 16   12 2 8    

  22 4 1    6      

 23  9  10   14 13     

     24    13     

      25  7  3   13 

     26   14  8  6  

 27  11 5  6        

VAKANTIE-FILIPPINE 

Vul de woorden in volgens de 

omschrijvingen. Sommige zijn 

wat cryptisch. 

Gelijke cijfers zijn gelijke 

letters. Bij juiste invulling 

vindt u in de grijze kolom een 

wijze spreuk,  passend bij dit 

 1  nu een gezellige bezigheid 
 2  daar is de zon heel goed in 
 3  om de dorst te lessen 
 4  na een drukkend hete zomerdag 
 5  Donald Duck of Tom Poes 
 6  die kan lang zijn en heel warm 
 7  favoriete plek om bruin te bakken  
8  acrobaten boven de zee 
 9  dan heb je tijd voor een weekje aan zee 
10  daar zijn de golven het hoogst 
11  zomers bouwwerk 
12  dit hoort op een zonnig terras 
13 dat doet een goede onweersbui 
14 daar zijn de mooiste stranden 
15 drie dagen boven de 30 graden 
16 doen kleinkinderen graag bij 
      opa en oma 
17 deden ze vroeger ook in Olympia 
18 en daarna komt de klap 
19 favoriete eten van de kleinkinderen 
20 begin van het eind van de zomer 
21 deze plant houdt de duinen op  
      zijn plaats 
22 slechte eigenschap van muggen 
23 uniek wereld-erfgoed met zeehonden 
24 lekkernij om af te koelen 
25 nudisten zonnen het liefst hierin 
26 een salade van deze heren  
      smaakt goed  in de zomer 
27 strandkleding 
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Corona-vaccinatie-bewijs als QR-code op je mobiele telefoon 

In Zonnehof krijgen we regelmatig van bewoners de vraag hoe ze de QR-code als bewijs 
van hun coronavaccinatie op hun telefoon kunnen plaatsen. Dit zijn meest onze huurders 
en de verzorgingshuis-bewoners die in Zonnehof zijn gevaccineerd door de huisartsenpost. 

De huisartsen van de gevaccineerden zijn door de centrale huisartsenpost 
ervan op de hoogte gebracht dat u bent gevaccineerd, maar gebleken is 
dat niet elke huisarts dit ook heeft doorgemeld aan de GGD. Als uw huis-
arts dat niet heeft gedaan krijgt u bij het downloaden van de app de me-
dedeling dat er van u geen registratienummer bekend is bij de GGD. U 
kunt dan niet verder met het inladen van de QR-code die u nodig heeft 
voor een bezoek aan het theater en dergelijke. Neem in dat geval contact 
op met uw  huisarts met verzoek uw vaccinatie ook te registreren bij GGD. 

 

Op de website van de rijksoverheid vindt u informatie over 
de noodzaak van dit coronabewijs en hoe daaraan te komen.  

Ga daarvoor naar de volgende website: 

https://www.rijksoverheid.nl>cultuur-uitgaan-en-sport/
coronatoegangsbewijs 
 

U vindt daar o.a. de volgende informatie: 

Coronatoegangsbewijs voor evenementen met CoronaCheck 

Wilt u naar een evenement of activiteit in Nederland? Zoals een festival, cultureel uitje of 
sportactiviteit? De eigenaar of organisator kan u vragen om een coronatoegangsbewijs: 
een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u hersteld bent van coro-
na. Met CoronaCheck kunt u één van deze coronabewijzen laten zien. 

3 manieren voor coronatoegangsbewijs 

U kunt op 1 van deze 3 manieren een coronatoegangsbewijs krijgen: 

 Vaccinatiebewijs: Volledige coronavaccinatie met een Europees 
goedgekeurd vaccin. Vanaf zaterdag 10 juli is in Nederland een 
vaccinatie geldig vanaf 14 dagen nadat u volledig bent gevacci-
neerd. Meestal kan CoronaCheck uw vaccinatiebewijs automa-
tisch ophalen uit de systemen van RIVM of GGD. 

 Herstelbewijs: Bewijs dat u minder dan 6 maanden geleden her-
steld bent van corona. 

 Testbewijs Een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor de activiteit. 

Ik wens iedereen succes met het installeren van de app. 
Als het u niet lukt is het goed te weten dat de papieren versie of de  
stempels in je gele boekje ook volstaan bij toegang.       

   

      Carien Ansems,  Manager Zorg en Welzijn Zonnehof 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised#authorised-covid-19-vaccines-section
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 Wereld Alzheimer Dag 2021 
 

 

Dinsdag 21 september is het Wereld  Alzheimerdag.  

Vrijwilligers hebben als thema voor deze dag gekozen: ‘ 

De vele gezichten van dementie’. 

 

Ook in Zonnehof zal aandacht besteed worden aan deze dag. 

Er wordt die avond, dinsdag 21 september, om 19.00 uur in de 
Brasserie een film  vertoond:  

    Kapsalon Romy”  
 

Het is een luchtige film over een oma en een kleinkind. De oma 
heeft een kapsalon maar begint steeds meer dingen te vergeten. 
Haar kleinkind komt haar helpen. 

 

De entree is natuurlijk gratis.  

Dit vergeet-mij-nietje is  

het logo van Alzheimer Nederland. 
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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 

ook steile oren van?  

TILBURGS 

HOEKJE 

PAARDENSPRONG: Gouden teugels geven een paard geen vleugels 

BLOKPUZZEL: Waar er velen stuurman zijn vaart de schuit op het droge 

DROEDELS:  

1. N gevolgd door acht wordt nacht,  BL in de letter D is blind. Antwoord: Nachtblind 

2. 100 gram is hetzelfde als een ons. JE staat onder ons.  Antwoord: Onderonsje 

3. T en N is. Antwoord:  Tennis 

4. Tussen het woord ‘door’ staat ‘tje’. Antwoord: Tussendoortje 

5. E in de letter D is eind. Daarnaa volgt de punt. Antwoord: Eindpunt 

FILIPPINIE:  Een spat maakt nog geen plensbui 
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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.  

 

 

 

 

 

 

Vèèrekesvoer 

Als je vroeger iemand naar zijn mening onsmakelijk voedsel voorzette, dan kon je deze 

kwalificatie te horen krijgen. De varkens die vroeger ook in Tilburg nog op veel plaatsen 

als een soort levensverzekering naast het schrale arbeidersloon werden gehouden,  wer-

den vetgemest met afval en resten van de keuken.  

Er waren ’schèlleboere’ die voor dat doel de aardappelschillen en andere restanten kwa-

men ophalen. Maar als dat varken eenmaal vetgemest, geslacht was en ‘op de lèèr 

hong’, dan liep bij menigeen het water al in de mond. Dan was men vergeten hoe het zo 

gekomen was. ‘Hij lust van hil et vèèreke’ werd gezegd van iemand die, misschien dan 

wel  geen fijnproever, maar dan toch wel een grage eter was.  

En de ‘vèèrekes van jong ‘ uit het gezin stonden na de slacht te ‘gèùze’ op de ‘frutblaos’,  

de urineblaas van het varken. Die kon je gebruiken als voetbal of als vel over de 

‘foetelpòt’, de rommelpot waarmee met Driekoningen langs de deuren werd gegaan. 

Meestal ging die blaas naar de jongen die het gedurfd had ‘de kont van et vèèreke te 

kusse’: de held! 
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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.  

mailto:petrusenpauluskerk@parochiedegoedeherder.nl
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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 

mailto:kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl
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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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