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Zo aan het einde van het jaar 

Wensen we liefde aan elkaar 

Een luisterend oor en een vrolijke lach 

En sterkte voor elke nieuwe dag! 
 

De redactie van de Zonnewijzer wenst u een heel fijne decembermaand 

en een nieuw jaar met veel geluk en tevredenheid! 
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Toch weer spannend 
Op het moment van schrijven van dit voorwoord is 

het begin november. De coronabesmettingen lopen 

snel op in Nederland. Vanwege de oplopende be-

smettingen moeten bezoekers en medewerkers 

weer mondkapjes gaan dragen binnen de locaties 

van Mijzo. Vanaf december aanstaande kunnen be-

woners en medewerkers van Mijzo een derde vacci-

natie krijgen. Allemaal maatregelen om corona een 

halt toe te roepen. (Op Zonnehof zijn er overigens 

sinds juni 2020 geen bewoners meer besmet met corona; wel zojuist even afgeklopt op 

hout!) 

Het is dus opnieuw spannend. Ik hoop van harte, dat de huidige maatregelen voldoende 

zijn om de besmettingen verder te voorkomen. De activiteiten gaan vooralsnog gewoon 

door. Op Zonnehof hebben we de activiteiten weer snel opgestart toen dat kon. We zullen 

er alles aan doen wat in ons vermogen ligt om de activiteiten doorgang te laten vinden. 

Want wát is het fijn dat u allemaal weer mee kunt doen met uw favoriete activiteit!  En 

wát is het heerlijk om onder de mensen te zijn, om elkaar te ontmoeten.  

Vrijwilligers 
Ik merk het ook aan de vrijwilligers die ik weer met een grote glimlach op het gezicht zie 

rondlopen in huis. Corona heeft ons nog eens extra duidelijk gemaakt hoe waardevol de 

vrijwilligers van Mijzo zijn, we hebben hun inzet en betrokkenheid eerder zo vreselijk ge-

mist! Natuurlijk begrijpen we heel goed dat er vrijwilligers zijn die het spannend vinden om 

weer aan de slag te zijn of te gaan. Daarom kunnen vrijwilligers met hun vragen altijd te-

recht bij de medewerkers, de vrijwilligerscoördinator of de leidinggevenden. Vrijwilligers 

zien we bij Mijzo immers als onze collega’s! 

Historische tijd voor altijd vastleggen 
Om de historische Coronatijd voor altijd vast te leggen heeft Mijzo een gedenkboek en ge-

denkhuisje gemaakt. Het gedenkboek is een geschenk aan alle medewerkers die zich in 

een bijzondere tijd zo hebben ingezet en altijd zijn doorgegaan in het belang van de cliën-

ten. En het gedenkhuisje is een klein monument voor de zorglocaties van Mijzo om bij stil 

te staan en samen te reflecteren op wat we hebben meegemaakt. Op 11 oktober zijn, tij-

dens een officieel moment, het eerste boek en het eerste huisje overhandigd. Voor iedere 

medewerker is er een boek en voor iedere locatie een gedenkhuisje. 
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Eén mooi Mijzo 
Tussen alle Coronaperikelen door is Mijzo ‘rustig’ doorgegaan om van de drie voormalige 

stichtingen één mooi Mijzo te maken. En eerlijk is eerlijk, dat valt niet altijd mee. U kunt 

zich voorstellen dat het een gigantische klus is om allerlei systemen, manieren van werken 

en afspraken op elkaar af te stemmen. Medewerkers wordt  gevraagd om in werkgroepen 

mee te denken over bepaalde onderwerpen. Zo worden alle functies en salarisschalen op 

elkaar afgestemd en zullen binnenkort de eerste medewerkers met elkaar verbonden wor-

den op het Mijzo netwerk. Dat laatste is een ontzettend grote en spannende klus. We wer-

ken bij Mijzo met ongeveer 4500 medewerkers en die gaan in groepen van zo’n 600 mede-

werkers per dag over naar het nieuwe netwerk. Laptops, telefoons, I-pads, alles maar dan 

ook alles moet worden overgezet om in de toekomst goed samen te kunnen werken. 

Alles stroomt 
De oude Grieken zeiden het al: “Panta Rei”, oftewel alles stroomt. Dit betekent zoveel als: 

niets blijft hetzelfde, alles is voortdurend in beweging. Als persoon, als team en als organi-

satie moet je steeds kijken waar je staat en hoe je verder wilt gaan in die wereld die 

steeds verandert.  

We leven in een ouder wordende samenleving. En hoewel niemand de toekomst kan voor-

spellen, kunnen we al wel bedenken welke gevolgen dat zal hebben en hoe we daar ons 

nog beter op kunnen voorbereiden. Nederland vergrijst de komende jaren enorm. In 2040 

hebben we nog maar twee werkende mensen op één niet werkende (nu nog 5 op 1). In 

2030 zien we ook dat een derde van de medewerkers de zorg uitstroomt vanwege pensio-

nering. En hoewel er ook instroom van medewerkers is, zal dit niet voldoende zijn om de 

stijgende vraag van de toekomst te kunnen beantwoorden. Wij van Mijzo zijn ervan over-

tuigd dat het roer drastisch om moet. We zullen echt andere keuzes moeten durven ma-

ken, en bepaalde dingen opnieuw met elkaar moeten ontdekken en uitvinden. We zijn 

heel hard bezig met het werken aan bewustwording van onze medewerkers, het werken 

aan mogelijke oplossingen, inzet van meer technologie, etc. Ook zullen we zo spoedig mo-

gelijk met u en uw naasten in gesprek gaan over de maatschappelijke opdracht van Mijzo 

en wat dat kan gaan betekenen voor de toekomst.  

Tijd voor rust, stilte en bezinning 
Maar… bij al deze drukte en de vele activiteiten is het nu tijd voor rust, stilte en bezinning. 

Tijd voor familie, vrienden en gezelligheid met elkaar. En dat vinden we met elkaar altijd 

met de feestdagen. Wanneer ik dit schrijf duurt het nog ruim zes weken voordat het Kerst 

is. Maar de weken vliegen voorbij en voor we het weten is het weer tijd voor pepernoten, 

kerstbomen, een mooi versierd huis en gezelligheid!  

Ik hoop met heel mijn hart, dat de coronamaatregelen zo klein mogelijk blijven, en dat u 

een heerlijke decembermaand tegemoet kunt zien en een prachtige jaarwisseling.  

Ik wens u allen warme en gezellige feestdagen toe in het bijzijn van de mensen die u lief  

zijn. Genieten ervan met elkaar! 

Met hartelijke groet, 

     Marion van Beurden, clustermanager langdurige zorg 
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Vrijwillig 

Dat is uit vrije wil, zonder dwang, niemand 

die je opdraagt het te doen. Maar waarom 

doe je het dan?  Gewoon omdat het fijn is 

om te doen. Gewoon, omdat het goed voor 

je is. Gewoon omdat je er beter van wordt, 

gezond van blijft, het lekker vindt. 

Vrijwillig is een woord, dat we op het ogen-

blik  in het nieuws heel veel tegenkomen. Je 

laten vaccineren tegen corona is iets wat je 

zelf uitmaakt, wat niemand je mag opdra-

gen,  want je bent de baas over je eigen li-

chaam, dat doe je vrijwillig.  

Maar ja, je bent niet de baas over het li-

chaam van de ander, dus ook niet over zijn 

gezondheid, haar welbevinden, geluk. En 

wat nu als jouw ‘vrije’ keuze leidt tot onvrij-

heid van een ander, tot  haar niet-welbe-

vinden, tot misschien wel zijn ziek worden? 

Jouw vrijheid houdt op waar die 

van een  ander begint!!! 

Je kunt ook vrijwillig dingen doen waar die 

ander juist heel gelukkig van wordt, waar-

door hij een uurtje niet alleen is, kan genie-

ten van het zonnetje buiten, een gezellig 

praatje  maakt. Zonnehof heeft veel mensen 

nodig die uit eigen vrije wil een uurtje vrij-

maken voor een  bewoner van Zonnehof of 

de Academielaan. En die vrijwillig bestede 

middag maakt ook jezelf gelukkig.  

De begeleiders van de Bezige Bijtjes in de 

Academielaan zijn daarvoor in het zonnetje 

gezet. Maar weet u: een zonnig gezicht is 

ook een geweldige beloning!! 

     Gerda 

 

 

Gedicht van Toon Hermans 

 

Liedjes van de herfst 

zijn altijd somber,  

zijn gemaakt van 

okers en van omber. 

Toch ken ik septembers 

met een gouden glans. 

Toch zijn er novembers 

met een toverdans. 

De zon heeft in december 

mij al zo vaak verrukt, 

en dikwijls heb ik rozen 

uit de sneeuw geplukt. 

En daarom schrijf ik 

in dit kleine lied: 

Niet wachten op de lente, 

want dan komt ze niet! 
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 Vrijwilligers gevraagd! 
 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die: 

In de ochtend in één van de huiskamers van de 

verpleegafdelingen willen komen meehelpen met 

het ontbijt.  

Tijd: vanaf 08.30 tot ongeveer 10.30 uur.                                          

Heeft u daarna nog zin en tijd om een activiteit 

te doen met een bewoner? Héél erg fijn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u belangstelling en wilt u meer weten? 

U kunt contact opnemen met Ingrid Stavleu,  

coördinator vrijwilliger inzet van Zonnehof,    

via de mail: ingrid.stavleu@schakelring.nl. 

Ingrid neemt dan contact met u op voor een 

vrijblijvend kennismakingsgesprek. 
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Toen ik nog klein was 
 

Gelukkig kan ik me nog veel herinneren van het Sinterklaasfeest vroeger bij ons thuis. Het 

werd altijd met volle overtuiging gespeeld, al wist ik toen natuurlijk nog niet dat het spel 

was. We hebben het over de eerste jaren na de oorlog, want ik ben van ’44. Ik had dat na-

tuurlijk niet door, maar het leven was toen zeker niet zo royaal als nu.  

Mijn vader had in het Sinterklaasfeest een belangrijke rol. Het was heel vreemd maar er 

werd soms zomaar ineens gestrooid. Het was dan laat in de middag en dus al donker. Het 

kwam steeds door het schuifraam in de huiskamer, wat dan zomaar open stond. En papa 

was er nooit bij, die kwam terug van zijn werk als wij over de grond kropen om de peper-

noten te verzamelen. 

Mijn vader ging in die tijd ook experimenteren in de keuken en maakte het tot zijn hobby 

om banketletters te maken. Ik herinner me nog het eindeloos uitrollen en weer laten rus-

ten van het bladerdeeg. Maar ook het ontvellen en malen van de amandelen voor de spijs. 

Wij hadden daarvoor een ijzeren raspmolentje, dat ik overigens nog steeds in mijn keu-

kenkast heb liggen. Het is inmiddels antiek! Ontvellen deed je door de amandelen in ko-

kend water te leggen. Dan kon je daarna de noot tussen duim en wijsvinger uit zijn schille-

tje ‘schieten’. Dat was een leuk werkje! Ook het malen werd aan mij toevertrouwd. Ik kan 

me de smaak van het baksel niet meer herinneren maar het moet zeker goddelijk zijn ge-

weest. Wel weet ik nog dat er altijd een letter S van werd ‘gevouwen’.  
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 Ook zal ik die sinterklaasavond nooit vergeten, het was na het eten, dat ik om welke reden 

dan ook in de gang ging kijken. Ineens kwam er een barse stem van boven: “Ga jij eens heel 

gauw mama helpen met afwassen!!!” Ik wist niet hoe snel ik in de keuken moest komen. 

“Mama!!  Zwarte Piet…. Boven!! Later, toen ik groot en wijs was begreep ik natuurlijk de 

verklaring van de aanwezigheid van Pieterbaas. De teilen met pakjes stonden een poosje 

later in de gang... 

Ook kwam bij ons Sint en zijn Pieten elk jaar op bezoek. Daarvan herinner ik me eigenlijk 

echt maar één keer. Ik ontdekte toen dat de baard van Sinterklaas wel heel vreemd aan zijn 

kin groeide. Je zag heel goed waar hij begon. Toen ik daar met mijn ouders over van ge-

dachten wisselde kreeg ik natuurlijk geen gelijk. Dat kwam pas veel later. Het was een van 

de collega’s van mijn vader, Tommy, die deze rol jaren met groot plezier heeft vervuld.  

Wat ook nog een moment van twijfel opleverde was die keer dat één van de cadeautjes, 

wat het was weet ik niet meer, verpakt zat in een metalen sigarettendoosje, dat ik kort 

daarvoor beplakt had met mooie plaatjes. Ik herkende het onmiddellijk en ging naar de 

speelgoedkast waarin ik het had opgeborgen. ‘Mijn’ doosje was daar niet meer. U kent ook 

vast de verklaring voor dit fe-

nomeen. Ja, zeker, Piet was 

aan het inpakken en toen….. 

Niet zo heel lang daarna speel-

de ik het spel zelf mee en vier-

den we ‘grote-mensen’-

pakjesavond. En was dat bij u 

toen ook zo, dat het inpakpa-

pier van het vorige jaar op-

nieuw werd gebruikt en daar-

na weer keurig werd gladge-

streken en opgevouwen voor 

het jaar daarna? Er zat toen 

gelukkig nog geen plakband 

aan, want dat bestond nog 

niet. De pakjes werden met 

touwtjes dichtgebonden en 

ook die werden bewaard. 

En de cadeautjes die ik kreeg? Ja natuurlijk een pop. En zelfgemaakte poppenkleertjes. En 

natuurlijk ook nuttige cadeaus als een pyjama en elk jaar een Winterboek. Maar er waren 

ook dingen bij die ik nu nog koester. Mijn vader was meubelmaker, zo een die alles van 

hout zelf kon maken. Een van zijn eerst speelgoedcreaties was een blauwe houten poppen-

wagen. Maar het mooiste cadeau was wel die schitterende houten wieg met een hemeltje. 

Die is nu in de ‘veilige’ handjes van mijn kleindochter. Ik zal haar het verhaal van opa-opa 

nog wel eens vertellen als ze niet meer gelooft... 

            Gerda 



 

 Zonnewijzer 

10 

De Bezige Bijtjes 
Genomineerd voor de Vrijwilligersprijs Tilburg 2021 en geëindigd 

als derde...  Jammer?  Nee, vooral blij en trots. Want als je, als zo’n 

kleine organisatie, je mag meten met  de Voedselbank Tilburg en 

Resto vanHarte, twee grote organisaties die ook genomineerd wa-

ren en die door hun bekendheid natuurlijk veel stemmen trokken, 

mag je je wel erg gewaardeerd voelen. En vooral is Jannet Werk-

man, de vrijwilligster die deze activiteit aanstuurt, trots op haar 

vrijwillige hulpkrachten en op de bezige bijtjes zelf. 

In het Brabants Dagblad en op de site van de Gemeente las ik de volgende omschrijving: 

Begonnen als een hobbyclub voor senioren met dementie die niet in een grote groep kun-

nen functioneren, zijn De Bezige Bijtjes uitgegroeid tot een niet meer weg te denken waar-

de in de stad.  

Opgeteld twee dagen in de week regelt een groepje vrijwilligers allerlei activiteiten, van 

spelletjes spelen tot samen eten. Met de ouderen vieren ze jaarlijks kerst,  Pasen en sinter-

klaas. De jongste deelnemer is 67 jaar, de oudste bijna 101. 

Tekst: Brabants Dagblad/Hein Eikenaar 

 

De Bezige Bijtjes hebben hun domicilie in de vleugel van Zonnehof aan de Academielaan. 

Het is te beschouwen als een soort dagopvang. Er is een groep van acht mensen die op 

woensdag tussen 10 uur ’s morgens en 4 uur ‘s middags bij elkaar komt en er is een twee-

de groep gestart op donderdagmiddag, die nu nog 5 deelnemers kent. “De ‘bijtjes’ zijn de 

hele dag bezig met activiteiten waarbij ze zich fijn voelen en”, benadrukt Jannet met wie ik 

praat, “waarvoor ze zelf kiezen, want zij en niet wij hebben de regie. Er kan gebreid en ge-

haakt worden, maar ook een spelletje gedaan, met strijkkraaltjes geknutseld, een prent 

gekleurd, of zomaar genieten van het niet alleen zijn en een beetje extra aandacht. Er zijn 

zes vrijwilligsters aanwezig die voor de begeleiding zorgen en de gezamenlijke maaltijd re-

gelen, want ook samen eten 

is een belangrijk onderdeel 

van de dag, zijn vaste men-

sen,” vertelt Jannet. “ Onze 

gasten, eenzame ouderen 

die speciale zorg en aan-

dacht behoeven,  moeten 

namelijk wel bekend zijn 

met wie hun begeleidt, an-

ders veroorzaakt dat teveel 

onrust.“ 
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De decembermaand die er 

weer aankomt brengt veel ac-

tiviteiten met zich mee. Na-

tuurlijk wordt en Sinterklaas 

en Kerst gevierd.  Jannet 

maakt zich daar wel zorgen 

om want ze is zelf ernstig ont-

hand. Door een vervelend 

fietsongeluk is haar ellenboog 

uit de kom geraakt. Die is wel 

weer terug op zijn plaats ge-

bracht maar om verder te her-

stellen moet de arm voldoen-

de rust krijgen. Dat is vooral in  de komende tijd, erg lastig voor haar, want haar mensen 

hebben haar hulp nodig en er moet veel geregeld en gedaan worden. 

De Academielaan valt onder beheer van woningvereniging TIWOS, die deze activiteiten 

steunt en de ruimte faciliteert. Ook Zonnehof,  de Twern, Verrijk-je-wijk en diverse sponso-

ren ondersteunen dit werk en maken het financieel mogelijk, want anders kan het natuurlijk 

niet bestaan.  

Genomineerd zijn voor de Tilburgse Vrijwilligers-

prijs betekent voor deze kleine, maar o zo waarde-

volle, activiteit een brede erkenning en waardering 

voor waarmee je bezig bent. Het is een grote pluim 

op de hoed van alle mensen, die de ‘Bezige Bijtjes’ 

gaande houden. En Jannet?  Die is apentrots, ook 

zonder dat ze gewonnen hebben.  

En wij? Wij zijn vol bewondering!  

       Gerda 

 

Er wordt een feestmaal bereid: 

verse frietjes met kroketten!  

Maar dan moeten er wel eerst 

piepers geschild worden! 

Opperkok John is de  

MEESTER-FRIET-BAKKER!!!  
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Hoi allemaal, 

Vanuit het kinderdagverblijf Norlandia Zonne-

hof weer een stukje in de Zonnewijzer. Deze 

keer staat vooral de herfst centraal. Om de 

kinderen hier op een speelse maar leerzame 

manier mee kennis te laten maken, hebben 

we dit in het thema Reuzen en Kabouters  

geweven.  

De herfst betekent hier bij de kinderen, blaad-

jes zoeken, herfstwandeling maken, spelen in 

de regen en moddersoep maken. Hieronder 

een aantal foto’s van de afgelopen weken, zo 

kunnen jullie zien dat wij genoeg te doen heb-

ben!  
      

     Veel kijk plezier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Groetjes van alle kinderen en de pedagogisch 

medewerkers  
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Borreltijd  

voor de vrijwilligers van Zonnehof! 
 

Op een donderdagmiddag in september kon er sinds heel 

lange tijd weer eens een welverdiende bijeenkomst zijn voor 

onze vrijwilligers en wat was het gezellig!! 

Bij buurten met de collega-vrijwilligers, genieten van het live-

optreden van zanger Leon, van de zon, én van het  weer sa-

men kunnen zijn als vanouds...  

Na afloop kon een ieder nog een tasje mee naar huis nemen 

met wat lekkere versnaperingen. De tasjes werden geschon-

ken door de Gemeente Tilburg om vrijwilligers te bedanken 

voor hun inzet. 
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Daten op Zonnehof! 

Wat was het een leuke zondag 12 september! Wij speelden drie vrolijke  

voorstellingen in de Salon. Wij zijn de spelers van het Mierds Stertheater  

en vonden het erg geslaagd. 
 

Wij hebben al twee keer eerder een 

themadiner op Zonnehof verzorgd 

en veel bewoners, medewerkers en 

vrijwilligers zijn al met het Zonne-

hof-busje naar onze voorstellingen 

in Lage Mierde zijn geweest . Wij 

vonden het dus erg fijn om weer 

voor jullie op te kunnen treden.  

Ons stuk speelde zich af bij de op-

names van “Fist Dates”. Dat is een 

populair Tv-programma waarbij 

twee onbekenden met elkaar gaan 

daten in een restaurant. Bij onze 

voorstellingen gingen twee toe-

schouwers daten met twee acteurs 

(Sjef en Briggit). 
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Diverse bewoners en zelfs onze vrijwilligster Ineke en gastvrouw Caro hebben zich aan een 

date gewaagd. Natuurlijk ging er van alles mis en was het aan de obers (Willem en Frank) 

om de boel een beetje in het gareel te houden. Maar helaas! De date liep behoorlijk in de 

soep!  De liefdesvonk is helaas niet overgeslagen, maar wel de enthousiaste reacties van 

het publiek. De vele lachmomenten en een het warme applaus zorgde voor een geslaagde 

voorstelling. 

Voor ons was deze middag een  

try-out voor een straattheater- 

middag in Hooge Mierde waar we  

de 2e plaats behaald hebben.   

We bedanken iedereen die naar onze 

voorstelling is komen kijken. We ko-

men heel graag weer eens terug! 

 

Groetjes en tot de volgende keer! 

 

Mierds Stertheater  

   Lage Mierde  
Frank 
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  iKook 
 

Vrijdag 22 oktober vond op De Rooi Pannen voor de eerste keer 

een pilot plaats van iKook. Dit gebeurde samen met eerstejaars 

studenten koksopleiding van De Rooi Pannen.  

iKook is een project waarbij jongeren en ouderen samenkomen om met elkaar te koken en 

te eten.  iKook is een project tegen eenzaamheid, maar vooral ook een laagdrempelige ge-

legenheid om contact te maken. En contact was er!  

De oudere deelnemers waren bezoekers van dagbesteding Huis van het buurt ’t Sant.  Zij 

waren onder de indruk van de zeven jongens die samen met hen kookten. Zowel van het 

rastakapsel van één van de jongens als van de fijne gesprekken die plaatsvonden. De jonge-

ren hadden een ‘’saaie’’ ochtend verwacht, maar hoopten op het einde dat we snel weer 

zouden komen. “Ik had niet verwacht dat dit zo leuk zou zijn “ aldus één van hen.  

Marcel Mooiman, leraar/ begeleider vanuit de Rooi Pannen: “Ik zie hier kanten van de jon-

gens, die ik normaal niet zie in de les . Prachtig om die interactie te zien, en met zoveel  

respect voor de ouderen!’’  

Het mag duidelijk zijn: Jong en oud 

hebben genoten van elkaars gezel-

schap en van de heerlijke maaltijd 

die ze samen hebben klaarge-

maakt. Voor herhaling vatbaar! 

 

 Met dagbesteding Huis van de 

buurt ’t Sant (Thebe, de Wever en 

Mijzo Zonnehof) hebben wij deel-

genomen aan iKook.  Het was ont-

zettend leuk, een initiatief van de 

Wever. 

 

Benthe Klijn,  medewerker  

dagbesteding Kumpulan &  

Huis van de buurt ‘t Sant 
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Na 39 jaar heeft Astrid 

Lourens afscheid geno-

men van Zonnehof met 

een prachtig feest in een 

zonnige binnentuin.     

Zij was een liefdevolle 

steun voor velen in de 

soms donkere uren van 

de nachtdiensten. 

Geniet van de fijne tijd 

die je nu voor je hebt, 

Astrid, en blijf welkom 

op Zonnehof! 

ASTRID 
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Zonnewijzer 

Woordzoeker 

Een grote actuele 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 3 was:  

SUDDERPLAAT -  GRATINEREN - OVENGERECHT  

De winnares is: Annemieke van Rijckevorsel  nr 88. Proficiat! 

AANVALLEN 

ACHTERLIJN 

ARBITER 

BALBEZIT 

BALCONTACT 

BLESSURE 

BROEKJE 

CORNER 

COSPONSORS 

DOELGEBIED 

DOELLIJN 

DOELMAN 

DOELPAAL 

DOELPOGING 

DOELSCHOP 

FLUIT 

FREEKICK 

GOAL 

GRAS 

GRENSRECHTER 

HANDSBAL 

INDIRECT 

INWORP 

JUNIOREN 

KANTINE 

KEEPER 

KOPBAL 

KOPDUEL 

KOUSEN 

LAMPEN 

LEIDER 

LINKSBACK 

LINSBUITEN 

MIDDELLIJN 

MIDDENVOOR 

OFFSIDE 

VERTREDING 

PASSEREN 

PENALTY 

 

PROGRAMMABLAD 

PUPIL 

RODEKAART 

SHIRT 

SLIDING 

SPELVERDELER 

SPIL 

SPORTMAN 

STAANPLAATS 

STIP 

STOPPER 

STRAFSCHOP 

TACKLE 

TRAINER 

TRIBUNE 

UITBAL 

UITTRAP 

WEDSTRIJDBAL 

ZITPLAATS 
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Voetbal 
 

A K L L E T O G N U I T T R A P A 

R E P E E K R V N E R E N R O C C 

B E D U H E A I E I R E D I E L H 

I P K D P A A N H R G E L K C A T 

T M R P E R N M T S T O S A S C E 

E R O O V N E D D I M R P S S O R 

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

S O E Y I R N E A B IJ E L D E P IJ 

E T D S T A A N P L A A T S I O N 

A J F E M L V M L M A L F T T N D 

E F K L K A A E M P A S S T C S G 

O N E E L A D N L A P L S C A O B 

G O A L O D A E E E B A T E T R A 

D J E M I R O R L P R L R R N S L 

E N U M T D B V T G W N A I O L B 

G R E N S R E C H T E R F D C I E 

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

I O R S D O R P I R S N C I A K I 

N U H E S E R U S I T I H A B S T 

W S L C E E B E I B R A O N P B I 

O E I K S S L N N U IJ R P I O A U 

R N I G K L S B P N D T L U K C L 

P C A N D O E L G E B I E D P K F 

K U I T B A L O S T A A L P T I Z 

K L N IJ L L E O D S L I D I N G L 



 

 Zonnewijzer 

20 

5 december  Sint Nicolaas 

Vorig jaar heb ik een artikel ge-

schreven over waar Sint Nico-

laas eigenlijk vandaan komt, na-

melijk Turkije, en waarom hij 

hier in de Lage Landen bekend 

staat als een kindervriend. Maar 

waarom komt onze Sint Nicolaas 

uit Spanje en waar komt Zwarte 

Piet dan vandaan?  Beide zaken 

zijn een typisch Nederlands fe-

nomeen. Verrassend nietwaar 

….. dus ga ik dat eens haarfijn 

vertellen. 

Oorspronkelijk had Sinterklaas geen vaste helpers. Soms werd hij wel een afgebeeld met 

zwarte duivels die hem begeleiden en in Luxemburg werd hij begeleid door knecht Rupert 

gekleed in een lang gewaad en in zijn hand een roede.  Maar Sinterklaas  kwam zeker niet 

uit Spanje . 

De Nederlandse onderwijzer Jan 

Schenkman(1806-1863) was de eer-

ste die Sinterklaas uit Spanje liet ko-

men. Volgens hem was Sinterklaas de 

bisschop uit Spanje. Hij introduceer-

de ook de knecht,  die later Zwarte 

Piet zou gaan heten, en het feit dat 

Sinterklaas per stoomboot uit Spanje 

kwam. In het prentenboekje, dat 

Schenkman in 1850 maakte, dat “Sint 

Nicolaas en zijn knecht” heette,  staat 

de bij ons zeer bekende zin: “Zie, 

ginds komt de stoomboot uit Spanje 

weer aan”. En hij tekende Sinterklaas 

als een statige oude man met een 

witte baard en haardos en een rode 

mijter en mantel. Precies zoals wij de 

goedheiligman nu nog steeds kennen 

en wat wij dat als de echte waarheid 

hebben aangenomen. Tegenwoordig 

noemen zoiets een fake-verhaal. 
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Was er in het boekje van Jan Schenkman nog sprake van één knecht, in 1880 waren het er 

al twee. Na de Tweede Wereldoorlog organiseerden Canadese militairen een Sinterklaas-

viering met een massa Pieten. En sindsdien wordt Sinterklaas vergezeld door vele Pieten, 

vaak met een Hoofdpiet en de anderen met een eigen taak. Als u het Sinterklaasjournaal 

volgt dan weet u ook dat die pieten niet te tellen zijn al is dat verscheidene malen gepro-

beerd. Ook kent u dan de Wellespiet en de Luisterpiet en Malle Pietje niet te vergeten.  

De ontwikkelingen zijn doorgegaan. Nu zijn Pieten niet meer zwart maar  roetveegpieten 

geworden, die door minder vuile schoorstenen kruipen, waardoor zij niet helemaal zwart 

meer worden. Hoewel veel van onze kleintjes zich af zullen vragen welke schoorsteen  ze 

bedoelen, want de meeste moderne huizen hebben helemaal geen schoorsteen meer. 

Ook de surprise-avond met gedichten en cadeautjes in te gekke verpakkingen is een relatief 

nieuwe toevoeging van het feest. Kort na de oorlog bestond dit nog niet.  

De ontwikkelingen van het feest gaan door. Waar zijn  bijvoorbeeld de echte pepernoten,  

de suikerbeesten en de gevulde chocoladekikkers gebleven?   

Ik mis dat spul enorm. Het was misschien niet zo  

gezond maar het was zooooo lekker. 

Ik wens U een mooi Sinterklaasfeest met  

vele cadeautjes en mooie gedichten toe! 

 

    Wybe Feenstra 

     Bron: Wikipedia. 

Pagina uit het  

boekje van  

Jan Schenkman 

met de aankomst 

van de stoomboot! 
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Namens Ans, Annemie, Thea en ik, Anneke, van 

het Buurtcafé willen we jullie gezellige feestda-

gen wensen. Het jaar loopt weer ten einde. Een 

bewogen jaar. Gelukkig kon dit jaar het Buurtca-

fé  weer open. Wat waren we blij iedereen in 

goede gezondheid weer te zien. Wat hadden wij 

jullie gemist. En jullie ons ook. Want de opkomst 

is geweldig, en zo gezellig. Of kwamen jullie al-

leen voor de overheerlijke  bitterballen? 

Een vervelende huishoudelijke mededeling. In 

december is er GEEN Buurtcafé. Omdat het een 

beetje op een ongelukkige dag valt.  

Maar.....in 2022 gaan we de laatste vrijdag heel goed van start met een nieuwjaarsreceptie. 

Zorg dat je er bij bent.  

Rest ons te zeggen: zorg goed voor jezelf en let op de ander.  

We wensen jullie sfeervolle dagen en een bijzonder 2022 toe.  

Tot in het Buurtcafé!     Ans, Annemie, Thea en Anneke. 

  

 Wij namen afscheid van:          overleden: 

  

 Mw. HJM Mommers-Zebregts         WG 34             16-09-2021 

 Mw van de Wakker     WG 30  11-10-2021  

 Mw. MCJ van Raak-Valk    WG 30  19-10-2021 

 Mw. GCM v.d. Ven-Bertens    WG 30  01-11-2021 

 Mw. GMP van Draanen - v.d. Linden  WG 32    07-11-2021 

 Mw. W de Rooij - van Soest   WG 36  11-11-2021 

 Mw. AMJ Coolen - Otten   WG 36  15-11-2021 
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        "Lach en de wereld lacht terug" 
Ruim drie maanden geleden alweer is vrijwilliger Kees Lamoen 

overleden. Hij was ernstig ziek en mocht maar 62 jaar worden. 

Kees was een actieve vrijwilliger in Zonnehof die een rol speelde in 

de Herenkamer en bij de dagbesteding. Hij was erg creatief en 

maakte met de bewoners veel leuke dingen en stimuleerde ze om 

boven hun kunnen uit te komen. “Lach en de wereld lacht terug” 

was het motto waarmee hij in het leven stond. Dat tekende hem. 

In de vitrine is vorige maand een expositie geweest van de creaties 

van Kees en van zijn “pupillen”.  

Samen met  Jan Rossou en Marion Helmer organiseerde hij ook maandelijks in de Salon 

een avondje bewoners die zich alleen voelden. Dan kwamen allerlei thema's kwamen dan 

aan bod, maar ook 'het gewone 

buurten' was een onderdeel van 

deze avond. Kees was digitaal erg 

handig en liet vaak leuke filmpjes 

zien.  

Kees was een bijzonder mens, een 

bijzonder vrijwilliger.  

  Wij missen hem. 

 

 

Werk van één van zijn ‘pupillen’:  

Mevr. Van Uden 
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U bent haar ongetwijfeld al eens tegengekomen: Alaa  

Abdla, het meisje dat uit Syrië naar Nederland is gevlucht 

en nu stage loopt bij José Jacobs. In het hierna volgende 

verhaal stelt ze zichzelf voor en vertelt over haar komst 

naar Nederland en haar ambities.  

Het verhaal heeft ze zelf geschreven en het is dus niet he-

lemaal in vlekkeloos Nederlands. Ik heb dit, als eindredac-

teur, ook zo gelaten, want het geeft alleen maar aan hoe 

goed ze al met onze moeilijke taal uit de voeten kan. De 

correcties die ik heb aangebracht beperken zich tot het 

kappen in de soms lange zinnen, zodat de leesbaarheid 

wat beter werd.  

Ik heb erg veel bewondering voor Alaa. U ook?  

        Gerda 

 

Hallo Iedereen 
 

Mijn naam Alaa  ik ben een 19-jarige meisje van een Syrische afkomst. Gevlucht naar Ne-

derland in 2017, begin mei, door middel van gezinshereniging die mijn broer had aange-

vraagd. Mijn broer was eind 2015 gevlucht naar Nederland toen hij 15 jaar oud was, vanuit 

Turkije zijn ze met de boot naar Bulgarije gevlucht met een jongere groep, daarna  zijn ze in 

Servië aangekomen en vanuit Servië met het openbare vervoer naar Nederland gekomen. 

Onderweg heeft hij pittige dingen meegemaakt want hij moest namelijk door de bossen 

heen lopen voor twee dagen lang. Hij was ook met een groep jongeren van een Syrische 

afkomst die willen vluchten, ze hadden geen voldoende eten bij zich waardoor ze er zuinig 

moeten mee omgaan, maar gelukkig toen ze in Duitsland aankwamen hadden ze wat meer 

vrijheid en de rit was bijna voorbij.  Ze moesten nog met trein naar Nederland en ze zijn 

gelijk naar de politiebureau gegaan zodat ze opgevangen kunnen worden op het asielzoe-

kerscentrum.  

Mijn vader had gekozen voor Nederland omdat de gezinshereniging procedures lopen snel-

ler en soepeler in vergelijking met andere Europese landen. Bijvoorbeeld in Duitsland du-

ren de procedures 3 jaar en in Nederland veel korter. Na anderhalf jaar mochten we naar 

Nederland gaan en dat was wel goed geregeld want we zijn met het vliegtuig hierheen ge-

komen en daarna zijn wij op het asielzoekerscentrum opgevangen in ter Apel. Daar moes-

ten we paar maanden verblijven zodat ze een huis voor ons konden regelen. Binnen 6 

maanden kregen we een huis in Waalwijk voor 6 personen en we waren hier zo blij mee!  
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Daarna hebben we een aanvraag gedaan bij de IND (de immigratie en naturalisatie-

dienst). De Immigratie- en Naturalisatiedienst voert het vreemdelingenbeleid in Neder-

land uit. Dat betekent dat de IND alle verblijfsaanvragen beoordeelt van mensen die in 

Nederland willen wonen. Vervolgens kregen we allemaal een verblijfsvergunning die 5 

jaar geldig is. Na 5 jaar, als je zich inburgerde en je hebt bijvoorbeeld geen strafblad en 

niet in aanraking gekomen met de politie dan krijg je de Nederlandse nationaliteit.  

In Syrië heb ik op de middelbare school gezeten en met een diploma afgerond. We zijn 

vanuit de gemeente verwezen naar de ISK-school ISK staat voor internationale schakel-

klas. Het is een schooltype voor leerlingen die nog niet toe zijn aan het reguliere voortge-

zet onderwijs (vo) in Nederland, omdat ze het Nederlands nog onvoldoende beheersen.  

Op deze school heb ik twee jaar gezeten om de Nederlandse taal te leren als vakken kre-

gen wij Nederlands op niveau 2f en 3f, rekenen, geschiedenis, Engels, gym en biologie. 

Gedurende die twee jaren had ik ook een bijbaantje bij een restaurant in Waalwijk, 

waardoor ik snel Nederlands heb geleerd. In 2019 heb ik me aangemeld voor de oplei-

ding maatschappelijke zorg niveau 4, de opleiding duurt 3 jaar, heb stage gelopen afgelo-

pen twee jaren bij Amarant en ASVZ met gehandicapte die licht en matig verstandelijk 

beperkt zijn.  

Momenteel zit ik op het examenjaar. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik leuk 

vond om met gehandicapte te werken maar het is niet wat ik later graag wil doen, want 

ik heb nu voor specifieke doelgroepen begeleider gekozen. En dat is heel breed want het 

kan ook met asielzoekers zijn, vluchtelingen, kinderen, jongeren met probleemgedrag en 

ouderen doelgroep die kwetsbaar zijn. Eind juni zou ik mijn stage hier afgerond moeten 

hebben als de examens met voldoende zijn beoordeeld. Daarna ga ik verder studeren op 

het hbo. Hier bij Mijzo heb ik het heel erg naar mijn zin want vindt wel leuk om mee te 

voorbereiden met de grote activiteiten en gezellig met de cliënten kletsen.  

 

             Alaa 
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Het was gezellige gezellig 
druk op burendag. Bart van 
Loon bracht de sfeer er met-
een goed in. Ook Trio Tadoo 
trad op, zij zongen Molukse/
Indonesische liedjes. En er 
werd een dansje gemaakt! 

De thee/koffie, hapjes en 
muziek waren geschonken 
door Wijkraad 3 West. Ook 
het Oranje Fonds heeft een 
steentje bijgedragen. 

BURENDAG 
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De Walddrum muzikanten waren er om 
het feest muzikaal op te luisteren. Het 
was een super gezellig feestje. 
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Wij willen  je kennis laten maken met iets heel moois 

  

Misschien kent u mij. Ik ben Elise Lafleur, medewerk-

ster bij Zonnehof. 

Samen met mijn moeder Shirley zijn we gediplomeerd 

in Tactiel Stimulering, een aanrakingstherapie die ge-

schikt is voor ouderen. 

Tactiel Stimulering is een Zweedse aanrakingsmethode. 

Het is een zachte manier van behandelen die veel ont-

spanning kan geven. Bij aanraking komt namelijk het 

ontspanningshormoon oxytocine vrij. Gedacht wordt dat dit hormoon deze werking heeft 

door de stresshormonen te verlagen en angst te verminderen, waardoor het rust en her-

stel bevordert en een gevoel geeft van verbondenheid. Op die manier kan het ook helpen 

bij het verminderen van pijn en het verbeteren van de spijsvertering. 

Door de zachte aanraking van je huid voel je precies hoe je lichaam in elkaar zit. Alle lede-

maten en gewrichten worden rustig en bewust aangeraakt volgens een vaste structuur. Je 

lichaamsbewustzijn en zelfvertrouwen worden hierdoor vergroot. 

Tactiel Stimulering is gericht op lichaamsbesef, kalmering en benadrukking van elk li-

chaamsdeel. Het is een professionele complementaire methode die ook goed toe te passen 

is in de zorg en kan helpen bij: 

  Slaapproblemen en onrust 

  Angsten 

 Rouwverwerking 

 Dementie en Parkinson 

 Depressie 

 Hechtingsproblematiek 

  Stress-gerelateerde klachten, waaronder  

      burn-out 

  Pijn 

  Zwangerschap 

 Fibromyalgie 

 

Voor meer informatie of het maken van een  

afspraak kunt u contact opnemen met: 

Elise Lafleur: 06-53412423  

Shirley Lafleur: 06-23362626 
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Wijkteam Zonnehof stelt zich voor 
Binnen locatie Zonnehof van MIJZO worden er verschillende soorten zorg geleverd: wijk-

verpleging, verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg. Daardoor kan het zijn dat uw buur-

man of buurvrouw met andere zorg te maken heeft als u. We begrijpen dat het lastig  en 

verwarrend kan zijn: zoveel soorten zorg onder één dak. Daarom zullen we u hieronder 

uitleggen wat wijkverpleging inhoudt.  

Wat is de gang van zaken om wijkverpleging te krijgen? 

Er wordt contact opgenomen met het wijkteam als u zorg nodig heeft. Meestal verloopt 

deze aanvraag via uw huisarts of het ziekenhuis (via de telefoon of mail). De wijkverpleeg-

kundige maakt met u een afspraak en komt vervolgens langs voor een indicatie-gesprek. 

Na dit gesprek stelt de wijkverpleegkundige de indicatie en wordt, in overleg met u, een 

zorgplan opgesteld. Daarin staat beschreven welke zorg u ontvangt.  

We streven ernaar om u zo lang mogelijk zelfstandig te houden. Belangrijk hierbij is wat u 

nog zelfstandig wilt en kunt doen. De indicatie wordt bekostigd via de ziektekostenverze-

kering. U betaalt hier geen eigen bijdrage voor. Wanneer u een WLZ-indicatie heeft, be-

taalt u een wel eigen bijdrage. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk.  

Het kan zijn dat u kosten betaalt aan MIJZO. Dat zijn dan servicekosten voor het wonen in 

Zonnehof en voor onder andere alarmering. Dit staat los van de wijkverpleging die u krijgt.  

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij onze wijkverpleegkundigen Monique 

Verhoeve en Rosa de Wijs.  

 

Ik ben Rosa de Wijs, wijkverpleegkundige bij Mijzo wijkteam Tilburg. 

Ik ben september jl. begonnen in het wijkteam Tilburg. Hiervoor heb 

ik bij het wijkteam Dongen van Mijzo gewerkt. 

Ik werk 3 dagen per week, maandag, woensdag en donderdag. De 

rest van de week ben ik druk met mijn gezin. Ik ben getrouwd en heb 

twee kinderen: een zoon van 8 jaar en een dochter van 6 jaar.  

Mijn hobby’s zijn wandelen, hardlopen en leuke dingen doen met ge-

zin, familie en vrienden. 
 

 

Ik ben Monique Verhoeve, wijkverpleegkundige bij Mijzo wijkteam 

Tilburg. Ik ben oktober j.l. begonnen in het wijkteam Tilburg,. 

Ik werk 3 dagen per week, maandag, dinsdag en donderdag. Ik ben 

getrouwd en heb twee kinderen: een dochter van 5 jaar en een zoon 

van 3 jaar. Ook heb ik twee honden.  

Mijn hobby’s zijn dansen en wandelen. Ook ga ik  graag uit eten,  

naar de bioscoop of winkelen met mijn gezin, familie of vrienden.  
 

U kunt ons bereiken op   

tel.nr : 06 42 70 70 21  

e-mail: zonnehof.team.thuiszorg1@schakelring.nl 
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DE FLUIT VAN DE HERDERSJONGEN 
  

Noors kerstverhaal door Dan Lindholm 

  

In de nacht toen Jezus geboren werd, liep een arme her-

dersjongen over de heuvels bij Bethlehem om één van 

zijn schapen te zoeken. En zo gebeurde het, dat hij niet 

bij de herders was, waarover de bijbel ons vertelt. Deze 

jongen diende bij een strenge heer - wie weet misschien 

wel bij een van de waarden in Bethlehem - en als hij zou 

thuiskomen en er een schaap van zijn kudde ontbrak, 

dan kreeg hij slaag. Daarom lette hij nauwelijks op de 

wonderbaarlijke dingen die om hem heen gebeurden. Hij 

merkte niet dat de wind ging liggen; hij hoorde niet hoe 

de vogels begonnen te zingen en hij zag niet dat alle 

sterren plotseling met dubbele glans straalden. Zijn weg 

voerde hem de berg op. Hij zocht achter iedere struik, 

tot hij ten slotte boven op de berg stond. Van hier kon 

hij ver in het rond over de velden zien, helemaal tot de 

stad Bethlehem. 

Terwijl hij daar zo boven stond, gebeurde het, dat de 

hemel zich opende en dat de nacht zo licht werd als de dag. Een ontelbare schaar engelen 

verscheen en hun lofzang klonk over de aarde. Hoe groot dit wonder was, dat in die nacht 

geschiedde, heeft tot op de dag van vandaag nauwelijks een mens begrepen. Daarom kun-

nen we het een kleine herdersjongen ook vergeven, dat hij deze boodschap niet meteen 

begreep. Hij dacht alleen maar aan het schaap, dat ervandoor gegaan was en hij wilde ver-

der zoeken.  

Toen stond er plotseling een engel voor hem en sprak: "Maak je geen zorgen meer om het 

schaap, op dit uur is een veel grotere Herder geboren. Ga snel naar Bethlehem, waar het 

Christuskind, de Verlosser van de wereld, in de kribbe ligt." 

"Voor de Verlosser van de wereld," zei de jongen, "voor Hem mag ik toch niet verschijnen, 

als ik hem geen geschenk kan geven?"  "Hier, neem deze fluit en speel een lied voor het 

kind," sprak de engel, en was op hetzelfde ogenblik verdwenen. Zeven tonen had die fluit 

en toen de jongen haar aan zijn lippen zette, speelde ze als vanzelf. 

Dankbaar en blij liep hij de berg af. Hij wilde over een beekje springen, maar struikelde en 

lag languit zo groot als hij was, tussen de kiezelstenen. De fluit viel uit zijn hand. Uit zijn 

mond ontglipte een woord, dat misschien wel eens onder de herders gebruikt wordt, maar 

dat men beter niet gebruiken kan. Mooi was het niet! Én toen hij de fluit weer in de hand 

hield was er één toon verloren gegaan. Nog zes tonen kon de fluit spelen. S 

Tijd om te huilen was er niet en bovendien werd het pad langzaam beter; dus liep hij zo 

snel mogelijk door. Ineens bleef hij staan: vlak voor zich zag hij een grote wolf zitten met 
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al wegvluchtende wolf gegooid. Toen hij haar weer vond, kon de fluit nog maar vijf tonen 

laten horen. 

De herdersjongen was nu op de plaats gekomen waar de kuddes steeds waren. Rustig lagen 

daar alle schapen en er heerste diepe stilte, slechts één schaap liep blatend rond. De jon-

gen wilde het binnen de omheining brengen. Hij rende er achter aan en omdat het schaap 

hem ontweek gooide hij met wat hij juist in zijn hand hield. Het was de fluit, die weer een 

toon verloren had. 

Maar waar waren de andere herders toch gebleven? De jongen kon immers niet weten dat 

zij voor het kindje in de stal knielden. Hij dacht dat ze vast weer met een kruik bier in de 

herberg zaten en dat hij als jongste weer de wacht moest houden. Boos schopte hij met zijn 

voet tegen een kruik met water, die dicht bij het vuur stond. Toen was het of een onzicht-

bare macht hem de fluit uit zijn hand sloeg, en toen hij haar weer opraapte had zij nog 

maar drie tonen over. 

Daarop ging hij verder naar Bethlehem. Alles ging goed, tot hij door de stadspoort wilde 

gaan. Daar zag hij zich plotseling omringd door een groep straatjongens die hem zijn fluit 

wilden afnemen, maar hij wilde haar niet geven. Er vielen klappen over en weer. De fluit 

had hij weliswaar behouden, maar weer was een toon verloren gegaan. 

Eindelijk stond hij toch voor de stal. Hoog boven het dak straalde de wonderbaarlijke ster 

en in de kribbe lag de Verlosser van de wereld. En toch zou het nog gebeuren dat de fluit 

nog maar één toon overhad, toen hij de stal binnenging. Want juist wilde hij langs de huis-

deur lopen, toen de bitse hond van de waard op hem af schoot. Hij wist zich niet anders te 

verweren dan met wat hij in zijn hand hield en dat was de fluit. 

Zo stond hij nu bij de staldeur maar durfde niet naar binnen te gaan. Hij schaamde zich heel 

diep, dat er zo weinig van zijn geschenk overgebleven was. In zijn onschuld kon hij niet we-

ten, dat de weg die iedere mens tot de Verlosser voert vol hindernissen is. 

Maar de moeder van het Christuskind wenkte hem binnen te komen. En heel stil kwam de 

jongen uit zijn hoekje te voorschijn en hij speelde op zijn fluit de laatste, nog overgebleven 

toon. Wat klonk die prachtig. Het Kind luisterde en iedereen in de stal luisterde, Maria en 

Jozef, de os en de ezel. Het Kerstkind strekte zijn goddelijke hand uit en raakte de fluit aan. 

En zie: op hetzelfde ogenblik was de fluit weer heel, en haar zeven tonen klonken weer zo 

mooi en heerlijk, zoals ze al in de hemel geklonken hadden. 
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Een fijne kleurplaat om lang mee bezig te zijn! 

MERRY CHRISTMAS! 
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Vrijwilligers gezocht! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zoeken vrijwilligers die ... 

creatief zijn en ervaring hebben  

met bloemschikken.  

Heeft u eenmaal per maand op 

maandagmiddag tijd om te komen 

helpen tijdens de workshop  

bloemschikken? 

Wij zoeken vrijwilligers die … 

in de ochtend willen komen  

ondersteunen bij het ontbijt in  

één van de huiskamers van de  

woongroepen en aansluitend een 

(kleine) activiteit te doen:. 

Start om 08.30 uur tot  

ongeveer 11.30 uur. 

Wij zoeken vrijwilligers die… 

het leuk vinden om wekelijks op  

bezoek te gaan bij een bewoner.  

Gezellig koffiedrinken samen, een 

wandelingetje, etc..  U spreekt af 

wanneer het u het beste uitkomt. 

Wij zoeken vrijwilligers die ... 

op vrijdagmiddag/avond wil  

meehelpen in de Brasserie met  

het uitserveren van de maaltijden,  

de afwas, etc.  

Tijd: tussen 17.00 en 19.30 uur. 
Wij zoeken vrijwilligers die… 

het leuk vinden om op maandag-

middag te komen zingen met een  

groepje bewoners. 

Heeft u belangstelling en wilt u meer weten? 

U kunt contact opnemen met Ingrid Stavleu, 

coördinator vrijwillige inzet van Zonnehof,  

via de mail: ingrid.stavleu@schakelring.nl.  

Ingrid neemt dan z.s.m. contact met u op 

voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 
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 Via het donker naar licht 

November en december zijn donkere maanden, en nodigen daarom uit tot stilstaan, re-

flectie en inkeer. Sommigen worden er somber van maar het is ook heel goed mogelijk  

dat je hierdoor juist je eigen kracht hervindt. Kracht die je de moed geeft om weer door  

te gaan of om iets nieuws te beginnen. Dat hoeft niet groot te zijn. Het zit vaak juist in de 

kleine dingen. Zoals een praatje maken met een buurman, buurvrouw of kleinkind. Het is 

een mooie tijd om elkaar op te zoeken en herinneringen op te halen. 

Een gedicht, gevonden bij Sef-quotes, past daar mooi bij: 

Dankzij herinneringen blijft gisteren bestaan.  

Dankzij hoop, wacht de toekomst.  

Dankzij liefde, blijft vandaag mooi. 

 

 

In de periode dat ik dit schrijf vinden de voorbereidingen voor de herdenkingsdiensten 

rond Allerzielen plaats. Veel mensen vinden het fijn om samen met hun naasten de dier-

baren die gestorven zijn nog een keer in het licht te zetten. Dat maakt het gemis niet min-

der maar wel draaglijker. 

Zo gaan we samen weer op weg naar het feest van Kerstmis, waar het weer licht mag wor-

den. Soms zonder de dierbaren die we er graag bij hadden gezien, maar vaak wel met lieve 

naasten om ons heen. Ik wens u veel liefde toe, om te geven en om te ontvangen. 

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

diaken, dominee, ouderling of met mij, 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 
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Een “Zeer zacht kerstfeest”  

 

Op maandag 13 december van 14 tot 16 uur wordt er in de Salon van Zonnehof een heuse 

“Kerst high tea” georganiseerd door o.a. logopedie en diëtetiek.  

Er zit een speciaal karakter aan dit proef-evenementje. Het is namelijk speciaal georgani-

seerd voor mensen met kauw- en/of slikproblemen. Juist voor hen die niet alle “normale” 

consistenties voeding voldoende veilig kunnen kauwen en/of slikken. 

Frank, de kok van Zonnehof, zal deze middag hapjes gaan bereiden uit het speciaal ont-

wikkelde kookboekje “Het oog wil ook wat”. Dit zijn smakelijke gerechtjes met een gema-

len of vloeibare consistentie, die er qua presentatie zeer aantrekkelijk uitzien.  

In eerste instantie gaat het om een geselecteerd groepje genodigden van de afdeling so-

matiek op Zonnehof om te bekijken of het letterlijk en figuurlijk in de smaak valt.  

We hopen natuurlijk dat we in de toekomst meer van dit soort speciale ‘etentjes’ kunnen 

gaan organiseren. Wij vinden dat aangepaste consistenties geen beperking hoeven te zijn. 

We zullen daarmee laten zien dat er zoveel meer mogelijk is. Wij wensen de genodigden 

alvast een hele leuke middag! 

Een zeer zacht, smakelijk kerstfeest gewenst voor iedereen!  

Heeft u interesse in het kookboek-

je met recepten in vloeibare of 

gemalen consistentie? Schroom 

niet en neem contact op met de 

afdeling diëtetiek van MIJZO via 

Ineke.van.Putten@schakelring.nl. 

U kunt het kookboekje ook recht-

streeks via internet bestellen. 

Daarnaast is er op elke afdeling 

een koekboekje afgegeven na uit-

gave. Wees vrij om eens wat uit te 

proberen.  

                Diede Munnik, Logopedist  
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Kent u de Koningin van Buiten nog? In de vorige Zonnewijzer heeft u 

met haar kennis kunnen maken, met Agaat en met haar schepper: 

mijn goede kennis Betty Jansen. Hier leest u een volgend avontuur.  

 

 

De Club-dag  
 

Bij de zangvereniging werd ze eigenlijk zoveel mogelijk genegeerd, de Koningin van Buiten, 

want ze zong altijd het hoogste lied. Tijdens optredens had ze een vaste plek vooraan, zo-

dat ze de dirigent goed kon volgen. In werkelijkheid zong ze hard en vals. De dirigent 

maande haar vaak om zachter te zingen zodat hij de andere beter kon horen, maar  dat 

vatte zij op als een compliment, want ze dacht dat ze een dijk van een stem had. 

Elk jaar organiseert de zangvereniging een club-dag, die door een vrijwilliger wordt ver-

zorgd. Dit jaar had Agaat, de Koningin van Buiten, zich beschikbaar gesteld. Ze wilde een 

reisje langs de Rijn maken, maar helaas kwam corona en moest haar plan worden afge-

zegd.  Agaat zou Agaat niet zijn als ze geen nieuw plannetje zou verzinnen. Ze zou haar tuin 

ter beschikking stellen aan de vereniging, dan kon ze eindelijk haar rozen  en haar vlinder-

struik laten zien. Het werd een  foto-fietstocht en ook de kinderen van de leden mochten 

mee. Na afloop kreeg iedereen een verfrissing in de tuin met haar overheerlijke eigen bak-

sels.  

Roderick, haar man, werd opgedragen om met piketpaaltjes de markeringen uit te zetten 

en foto’s te maken.  De buurjongetjes, een tweeling, hoorden haar plan. Op de bewuste 

zondag zijn die twee heel  vroeg op pad gegaan en verplaatsten de paaltjes. Zij hadden een 

beter plan dat vast leuker zou zijn . 

Agaat stond bij het parochiezaaltje en gaf iedereen de route met de zoekopdrachten. Met 

de boodschap: zij die als eerste, compleet met de oplossingen, arriveren zullen aangenaam 

verrast worden.   

De leden waren blij dat ze een coronaproef uitje hadden. Het was weer iets anders dan 

binnen zitten of niet verder mogen dan de tuin of boodschappen doen. Het was fijn om 

elkaar weer eens te zien, dus namen ze het idee van de Koningin van Buiten met beide 

handen aan. Stiekem vonden ze het toch wel leuk, maar ze wilden haar niet te veel vlijen, 

ze zou er nog verwaand van kunnen worden.  

Het was een zonnig dag. De route ging over zandpaden langs bossen en heide en dat ver-

baasde de deelnemers. Die opdrachten begrepen ze niet en af en toe was er iemand die 

weer eens terug fietste naar het vorige paaltje maar kon alleen maar concluderen dat ze 

toch goed zaten.  



 

 Zonnewijzer 

37 

Eindelijk kwamen de deelnemers aan bij een grote gele speeltuin. De kinderen van de ver-

eniging waren door het dolle heen. De dirigent vond het vreemd dat Agaat zelf er niet was. 

De buurjongetjes vertelde tegen de andere kinderen dat ze de paaltjes verzet hadden. Het 

grut schaterde het uit. Een moeder kwam eens poolshoogte nemen. Waarom hadden ze 

zo’n lol? Het tweetal moest bij de dirigent op het matje 

komen.” Dit kunnen jullie niet maken! Voor straf gaan 

jullie het opbiechten. Meekomen, nu…!”  Agaat stond 

in haar tuin te wachten en was zeer ontstemt. Maar de 

dirigent en de tweeling namen haar in de auto mee 

naar de speeltuin, inclusief de verfrissing en haar bak-

sels. De sfeer sloeg om en het werd een gezellige boel.  

En bovenop de glijbaan zong de Koningin van Buiten 

haar hoogste lied…. 

 

Betty Jansen 

September 2020. 

De tekeningen zijn van de hand van haar broer Gijs. 
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6 januari: Driekoningen. 

Wist u dat……. 

 Driekoningen een herdenking is van een religieuze gebeurtenis? We vieren het mo-

ment dat de Wijzen uit het Oosten een opgaande ster zagen en daardoor in Bethle-

hem Jezus, de koning der Joden aantroffen. Een feestelijke gebeurtenis! 

 Driekoningen in veel Europese landen een officiële feestdag is? Wij hebben dus 

pech. In andere landen wordt het op de zondag het dichtst bij 6 januari gevierd. 

 Deze feestdag in Spanje groots gevierd wordt? Er is een optocht, die doet denken 

aan de (trek)tocht van de koningen met hun gevolg heel lang geleden. 

 Er misschien wel helemaal nooit drie koningen geweest zijn? In het vers van Matthe-

us wordt er nergens vermeld dat het om drie koningen zou gaan. Wel waren er drie 

geschenken: goud, wierook en mirre. Vandaar dat men dacht aan drie koningen. 

 De koningen allemaal een naam hebben? Ze heten Caspar, Balthasar en Melchior. 

 Het oudste Driekoningenlied dat in Tilburg en omgeving gezongen werd geen spot-

lied maar een protestlied is. U kent het ongetwijfeld allemaal en hebt het waar-

schijnlijk vroeger, toen u als koning verkleed langs de deuren ging, ook gezongen:  

Driekoonenge, Driekoonenge, 

Gif men ‘ne nuuwen hoed 

Menen aawe is versleete 

Ons moeder maag et nie weete 

Onze paa die heej et geld 

Al op de rossel/toonbank otgeteld 

 De ‘rossel’ in de laatste zin is een rooster boven de asla van een kachel. De symbo-

liek van het geld neerleggen op deze rooster is dat het geld door de gleuven valt, je 

gooit het geld als het ware weg. Als ‘onze pa’ dat deed, wilde dat zeggen dat hij zijn 

geld aan drank opmaakte. Daar duidt de variant ‘toonbank’ op. 

 Kinderen met lampionnen langs de deuren trekken om dit liedje te zingen, in ruil 

voor snoep? 

 Die lampionnen van oorsprong fakkels waren om boze geesten mee te verjagen. 

 Driekoningen ooit een feestdag voor de armen was? Zingend bedelden ze zo hun 

maaltijd bij elkaar in de tijd van het jaar dat het voedsel op raakte omdat men dat  

toen nauwelijks  kon bewaren. 

 Je op 6 januari, de dag van Driekoningen, je eigen koning kan kiezen? Kinderen kun-

nen bijvoorbeeld briefjes uit een grabbelton trekken, waarna degenen met het ko-

ningsbriefje door iedereen wordt getrakteerd. 
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 Het ook voor volwassenen leuk is? Vroeger trokken mensen kleine beeldjes, zoals 

een koning, hofnar of soldaat. Als de koning dronk, moest het hele hof hem volgen. 

 Dit nog veel leuker kan? Zo maakte Caspar een koningsbrood met een amandel erin. 

Degene die de amandel krijgt, is de hele dag koning en is de hele dag thuis de baas! 

Nu volgt een tekst over het Driekoningen zingen in onvervalst Tilburgs, geschreven door 

Piet van Beers. 

DRIEKOONINGE ZINGEN 

’t Schonst, öt m’n hèrinneringe, 

de was as kèèd…Drie Kooningen zinge. 

Ons Moeder tèùgde ons himmòl op 

En ….zètte ’n krontje op onze kòp. 

Onze Vadder, mòkte meej wè kurke….. 

ons alle drie, zo zwart as Turke. 

Ons Wies was zis, onze Fraans was aacht. 

En ….ik ging as den oudste meej. 

Zullie kreege ieder unne stallantèère 

Want… die ha onze Vadder mar tweej 

Ik droeg (vur de snoep) ons Moeders tas. 

De moes….omdèk den oudste was. 

’t Dichtste bij, wonde oome Fraans. 

En vèrderop, ons taante Jaans. 

En ….wèèd weg, in de KLosterstraot 

ons taante Wies en oome Graod. 

Ons Wies, was taantes Peetekeend. 

Dus dorrom liepe wij zo’n èènd. 

Soms kreede unne stèùver, of unne soe 

èn nòg ’n haand vol schömkes toe. 

En ollienutjes, mèèle mòppe, 

èn peepermunt èn zoute dròppe. 

En…..worst of koek, of wet ok was…. 

’t Ging ammòl in ons Moeders tas. 

Verklumpt van kaaw…..èn muug vant zinge 

wier ’t tèèd, dè we op hèùs òn ginge. 

’t Was laot….den afstaand die was groot. 

En….ik ha al heel lang, hooge nood. 

Gelukkig stond daor ’n buuke hèg. 

Daor, hèk toch stòn te piesse zèg…. 

Irst, kon ik m'n piemeltje nie vèène 

't Was van de kaaw, unnen hêele klèène. 

Èn dan ok nòg diejen DrieKooningejas. 

Èn in m'n aander haand, ons Moeders tas. 

Mar... èèndelek was ik tòch zo wèèd… 

Hè, hè, Gòddaank, dè bèn ik kwèèt. 

 Mar... thèùsgekoome in 't licht… 

Vergeet ik nôot, ons Moes gezicht. 

"Wè is dè hier tòch meej die tas… 

Ze is himmòl nat... èn stinkt nòr plas!" 

Èn witte wè onze Vadder zeej? 

"Gooj hilt geneuk mar in de pleej." 

 Ik bèn naa de sisteg gepasseerd 

èn Gòd zij daank nôot ötgeleerd. 

Ik dènk dikkels terug òn dieje tèèd. 

Dè doede agge aawer zèèt. 

Mar... êen van de allerschonste dinge… 

Dè was tòch wèl... DRIEKOONINGE ZINGE. 
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Schilderclub Zonnehof 
 

Bent u ook graag creatief bezig?  

Vindt u het een uitdaging om eens een echt schilderij te maken? 

Vindt u het leuk om dat samen met anderen te doen? 

 

Grijp dan nu uw kans!! 

 

Binnenkort willen we gaan starten met een schilderclub.  

Daarom deze oproep  

Om u hierbij aan te sluiten als u daar ook zin in heeft . 

De bijdrage hiervoor is  €5,20 per keer 

om de materiaalkosten te dekken. 
 

Winterlandschap te Laren, Jan Sluijters (1881-1957)  
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TIEN KAARSJES 
 

Er waren, eens tien kaarsjes, met vlammetjes zo fijn.  

Ze wilden op het Kerstfeest graag goede lichtjes zijn. 

Eén kaarsje viel het tegen, altijd in vlam te staan.  

Het doofde snel zijn lichtje en is toen weg gegaan. 

Er waren negen kaarsjes, één van de negen zei:  

‘Ik vind het hier niet gezellig” en stapte uit de rij. 

 Er waren nog acht kaarsjes, het was een mooi gezicht.  

Maar één dacht : “ik ben de beste”, meteen verdween zijn licht. 

Toen stonden van de kaarsjes er zeven nog in vlam.  

Maar …. één vergat te branden, hij wist niet hoe het kwam. 

De vlammen van de kaarsjes die brandden honderd uit.  

Eén zei: “Ik ben de mooiste”, pech…. want toen ging zijn lichtje uit. 

Nog maar vijf kaarsjes over, wat zullen wij gaan doen?  

Eén brandde veel te haastig, opeens verdween hij toen. 

Er stonden maar vier kaarsjes, ze brandden feller op.  

Eén werd er uitgeblazen, hij lette niet goed op. 

Van de drie laatste kaarsjes ging één met het donker mee.  

Hij vond het niet meer zo nodig, toen stonden er nog twee. 

Die beide kleine kaarsjes, wat waren ze alleen.  

Eén ging van moeheid slapen, toen was er nog maar één. 

Het laatste kleine kaarsje, dat eenzaam achterbleef, dacht:  

‘Als ik nu mijn lichtje, eens aan een ander geef”. 

Toen heeft dat ene kaarsje het feest nog juist gered.  

Het heeft alle andere kaarsjes opnieuw in vlam gezet. 

Nu brandden alle kaarsen met vlammetjes zo fijn.  

Ze wilden op het Kerstfeest goede lichtjes zijn. 

                  Ingezonden door mevrouw J.Visser- Alderlieste 

Heel fijne Kerstdagen 
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De geboorte van Jezus Christus, Lorenzo Lotto  1523 

In 1523 schilderde Lorenzo Lotto, een geboren Venetiaan, deze versie van de Geboorte 
van Jezus. Het is een schilderij vol symboliek en Bijbelse verwijzingen, dat op het eerste 
gezicht heel traditioneel lijkt, maar voor Renaissance begrippen een moderne blik gaf op 
het geboortetafereel. 

Bijbelse Verwijzingen 
De afbeelding zit vol met verwijzingen naar komende gebeurtenissen uit het Nieuwe Tes-
tament. Zo valt de crucifix aan de linkerkant van het schilderij op, die de kruisdood van Je-
zus aankondigt. Geboorte en dood worden zo in één schilderij getoond.  
Ook laat het schilderij onderaan bij de kribbe een zak met provisie en een waterfles zien 
die verwijzen naar de vlucht naar Egypte. De meest subtiele verwijzing is echter het twee-
tal duiven op de dakrand van de stal. Die verwijzen naar het Bijbelverhaal van Jezus in de 
tempel. Arme families offerden vaak twee duiven in de tempel in plaats van hun oudste 
zoon voor het priesterschap te bestemmen. Bovendien is het tweetal duiven het symbool 
voor het huwelijk van Jozef en Maria. 

De Herdertjes lagen bij nachte 
In de tijd van Lorenzo Lotto werden er niet veel schilderijen van de geboorte van Jezus ge-
maakt waarop er geen aanbidding plaatsvond. Meestal werden namelijk de herders of de 
drie koningen afgebeeld aan de kribbe, als erkenning van de ‘macht’ van de pasgeboren 
koning van de Joden. In het schilderij van Lotto is dit echter niet het geval. De herder is op 
de achtergrond nog niet gewaarschuwd door de engelen, die oefenen nog op hun aankon-
diging, later.  Hierdoor ontstaat een intiem familie tafereel, waarin vader en moeder om 
hun pasgeboren zoon heen zitten. Dit is uniek voor deze periode, omdat het Jozef hierdoor 
een prominente plaats krijgt. Hij neemt hier wel de rol van ‘aanbidder’ over. 

Modern & Klassiek: Jozef & Maria 
Jozef was honderden jaren een beetje een ‘vergeten figuur’ geweest. De aandacht op de 
schilderijen ging uit naar Maria en het Kind, eventueel aangevuld met de drie koningen. In 
het schilderij van Lorenzo Lotto staat Jozef echter op gelijke hoogte van Maria en is even 
prominent afgebeeld.  
Maria staat daarentegen vrij klassiek afgebeeld in een blauwe mantel, het symbool voor 
hoop en voor maagdelijkheid. Ook Maria is geknield en houdt haar armen als een kruis ge-
vouwen voor haar lichaam.  
Het kleurgebruik van Lorenzo Lotto is wat harder dan veel van zijn tijdgenoten. Terwijl  
Titiaan groot werd in Venetië en Rafael Rome vervoerde, reisde Lotto door Noord-Italië. 
De stijl van Lorenzo Lotto is daarom anders dan van zijn tijdgenoten met meer aandacht 
voor symboliek en portretkunst. Hierdoor is hij lange tijd vergeten tussen de veelheid aan 
Renaissance kunstenaars. Pas de laatste eeuw heeft Lotto opnieuw de erkenning gekregen 
die hij verdient. 

“De Geboorte van Jezus” van Lorenzo Lotto hangt in de ‘National Gallery of Art” in  
Washington. In Nederland zijn geen werken  van hem. 
 

        Gerda           Bron: Kunstvensters.nl 
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Geboorte van Jesus Christus; Lorenzo Lotto, 1523  

Over de omkaderde delen kunt u hiernaast meer lezen. 
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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. 

2      

      

6  2   5 

    3  

4      

   6 5  

 1 2   3     
A    

 B 3  4          

 4    5   4   C   

D    4          

  1  5       E 
  

 4 2         F   

Even puzzelen 

A. Voorgerecht :  nsp 

B. Land :  prg 

C. Wartaal :  brcdbr 

D. Vogel : vr 

E. Hersenspinsel : wnd 

F. Stomvervelend : rs 

Van het omschreven woord staat het ant-

woord dat u moet invullen er al, maar dan 

zonder klinkers. Om u een beetje te hel-

pen: gelijke cijfers zijn gelijke letters. 

 

 

 

TAALSPEL 

SIXY-SUDOKU 

Houdt u van een uitdaging? Dan is deze 

voor u. In deze SIXY-sudoku moeten in elk 

vak de cijfers 1 t/m 6 komen, dus zowel in 

de getinte vakken als in de vet-omrande. 
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 1  10 11  6  16    

2 
12  10 7         

 3 12  3    16     

 
 4 8  7  4 6     

 
    5  16   6   

 6 12  7 4   15     

  7 12  3  16 6   4  

 8   1   9 10     

  9  9 10   7 3    

 10 8   8  3      

 
  

 11  10  12  3    

 12  3 7 5   4     

 13 15  15    9     

 
 14  1 16   7     

 
   15 9  6 6  7   

 
 16 9 1   3  3    

17 
  11 15 9  13      

 18 2  1   5      

    19   2 3 16    

 20  10  12  6      

21 4 16  3         

    22 9  11  6   4 

 
   23 3    9 3   

24 
4 11   10  4      

 25  10 7 4   3 1    

 
  26 11 10  16  2 10   

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,  

WINTERFILIPPINE 

1. Zijn lang in de winter 

2. Maken de donkere avond  
wat lichter 

3. Doen bladeren in de herfst 

4. Daar hoort windkracht 9 bij 

5. Bedoelt je het weer of de 
soep? 

6. Staat al te wachten in de tuin 

7. 5 december is hun feest  

8. Daar liggen 11 steden 

9. Vallen bij bosjes in oktober 

10. Samen met rode kool? 

11. Is met Kerst het haasje 

12. Kwamen op bezoek in de stal 

13. Zo heet het paard van  
Sinterklaas 

14. Deze koning heerst over  
de kou 

15. Sint schrijft ze met chocolade 

16. Deze koekjes worden  
niet gebakken 

17. Zo heette Sint toen ie  
klein was 

18. Van Piet ben jij de beste 

19. 4 weken voor kerstmis 

20. Ook daar maak je  
letters van 

21. Winterwit 

22. Horen in de kerstboom 

23. Zingen Hosanna 

24. Zijn ze al uit het vet? 

25. Daar maakt  sint leuke dingen 
van 

26. Met dit feest begint de lente 
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  CARNAVAL 

Hoe oud is dat feest eigenlijk? 
 

Nou ik kan U verzekeren heel, heel oud en dat is eigenlijk 

wel bijzonder.  

Het vieren van feesten bij het begin van een nieuw jaar 

en/of bij het begin van de lente, waarbij voor korte tijd de 

hele samenleving op zijn kop stond, alle maatschappelijke 

rollen omgedraaid werden, niemand meer werkte en zo 

gaat terug tot ver in de prehistorie. Deze feesten die gelijke-

nis vertonen met het huidige carnaval werden ca. 5.000 jaar geleden al in Mesopotamië 

gevierd. Uit een Babylonisch geschrift blijkt dat er sprake was van een tijdelijke gelijkheid 

tussen ondergeschikten en meesters en tussen mannen en vrouwen. Dat is ook nu nog 

steeds een belangrijk element van het carnavalsfeest. 

In culturen rond de Middellandse Zee, zoals Egypte en Griekenland, waren vergelijkbare 

feesten, die een relatie hadden met het begin van de lente. En binnen de joodse cultuur 

vertoont het Poerim-feest, dat wordt gevierd in het vroege voorjaar, duidelijke overeen-

komsten met het huidige carnaval.  

Toen in heel Europa het christen-

dom opkwam, probeerde de 

geestelijkheid al deze traditionele, 

"heidense" gewoonten in eerste 

instantie te onderdrukken. Maar 

dat lukte niet erg en daarom werd 

in 1091 besloten dat het feest een 

eigen plek zou krijgen binnen de 

christelijke liturgie, waarbij As-

woensdag dan het begin werd van 

de 40 dagen durende vastentijd. 

Daarna kwam de viering van car-

naval echt tot wasdom, onder 

meer in grote steden in Italië zo-

als in Venetië, Rome, Milaan.  Illegale carnavalsoptocht in Tilburg1963 
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Met de opkomst van de reformatie kwam het carnaval opnieuw zwaar onder vuur te liggen 

vanuit de christelijke kringen. Met name Johannes Calvijn keerde zich fel af van de carna-

valsvieringen. En tijdens het Concilie van Trente (1545-1563) werd besloten de Vasten-

avond vieringen goeddeels in de ban te doen, waarna het feest in veel delen van Europa 

verdween. Dit gebeurde ook in de landen die katholiek bleven (Frankrijk, Spanje, Italië).  

Vanaf de 19e eeuw kwam in veel Europese landen weer een opleving van het carnavals-

feest. In deze tijd begon het carnaval pas echt te lijken op wat het tegenwoordig is. De vie-

ringen kregen nu een meer georganiseerd karakter dan in vroeger tijden. 

Carnaval in Tilburg heeft een zeer aparte geschiedenis in het Brabantse. Terwijl in Breda ,        

’s-Hertogenbosch en de rest van Brabant en Limburg volop carnaval gevierd werd, was dat 

in Tilburg niet toegestaan . 

Al werd in Tilburg in de zestiende eeuw al Vastenavond gevierd, de katholieke geestelijk-

heid en ook het gemeentebestuur zorgden ervoor dat het geen openbaar feest werd. Me-

de door  pater Bernard Hafkenscheid, die op een avond in februari 1857 tijdens zijn preek 

gestoord werd door feestende en zingende jongelui, werd door stadsbestuur besloten om 

het openbare vastenavondfeest te verbieden. Dat duurde tot de jaren ’60.  

In 1957, precies 

een eeuw na 

het carnavals-

oproer trok er 

weer een car-

navalsoptocht 

door Tilburg. 

Maar wel op 

bescheiden 

schaal. Het was 

een kinderop-

tocht in de wijk 

Jeruzalem. Pas 

in 1960 ver-

leende het ge-

meentebestuur 

toestemming 

voor een kin-

deroptocht in de Koningswei. Het werd een doorslaand succes. 20 wagens, 3.000 kinderen 

en ruim 30.000 toeschouwers. Maar pas in 1965 werd de eerste openbare carnavalsop-

tocht gehouden met 70.000 mensen als toeschouwers. Pas in 1967 werd de stadsprins 

”Willem d’n Irste” ontvangen op het stadhuis door burgemeester Cees Brecht.  

Wybe Feenstra 

Bron: Wikipedia, Tilburgers.nl 

Prins Willem d’n Irste wordt op het stadhuis ontvangen door Burgemeester Becht. 
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Oplossingen van de puzzels van  

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 

een beetje beheersen. Als u dat 

lukt dan weet u dat  Sint in dit ge-

val bankroet is ! 

TILBURGS 

HOEKJE 

 SIXY-SUDOKU      

    TAALSPEL: 
     A. Uiensoep 

       B. Paraguay 

       C. Abracadabra 

       D. Ooievaar 

       E. Waanidee 

       F. Oersaai 

       Gezochte woord:  SPAANS 

 

 

 

   BLOKPUZZEL: Sneeuw vertraagt alles behalve de snelheid van uitglijden. 

 FILIPPINIE:  Herfst is de lente van de winter. 

2 5 1 3 6 4 

3 4 6 2 5 1 

6 3 2 4 1 5 

5 1 4 6 3 2 

4 6 5 1 2 3 

1 2 3 6 5 4 
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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.  

 

 

Bronsgist 
 

Een zware bevalling, waarbij het kind slechts met veel pijn en moeite het geboorteka-

naal passeerde werd in Tilburg wel omschreven als: ‘de Haajkese kèrk dur et stròtje van 

Bronsgist’. Dat was een heel plastische uitdrukking. Het bedoelde straatje was een smal 

steegje dat van de achterzijde van de kerk van ’t Heike (de Monumentstraat) als verleng-

de van de Emmastraat naar het vroegere Willemsplein liep. Op die plek kwam ook het 

Kerkpad uit.  

De hoek daarvan met de Monumentstraat bestaat nog: het pand van het huidige restau-

rant Meesters waarin vroeger het bedrijf van M.C.N. Bressers gevestigd was. Op de an-

dere hoek was de kruidenierswinkel van Theodorus C.J. Bronsgeest (1844-1915) en later 

zijn dochters. Het was een drukbeklante zaak met name ook voor de enigszins bekakte 

families van de binnenstad. Dat die vaak wel rijk maar soms bepaald geen intellectuelen 

waren bewijst de uitdrukking: ‘Hij leest den bèùl van Bronsgist èn dan allêeneg nòg mar 

den binnenkaant’. Toen de firma Bronsgeest niet meer bestond werd hetzelfde over de 

papieren inpakmaterialen van De Gruyter gezegd. 

Emmastraat gezien vanaf het  
Willemsplein richting Markt. 
Dit bekende steegje was het straotje 
van Bronsgist. Het was het laatste 
stukje van de Emmastraat, dat van het 
Piusplein naar de Monumentstraat 
liep. Bronsgeest bezat links  
een kruidenierszaak.  
Het hele steegje is verdwenen.  
Het  is nu de toegang tot het gemeen-
tehuis en parkeerterrein aan het Stad-
huisplein.  
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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 pa-

rochie “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 9.30 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 Eucharistieviering. 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 doorgeven aan het  

secretariaat van de parochie.  

Oecumenische gebedsviering 

De Petrus en Pauluskerk is ook betrokken bij de maandelijkse oecumenische 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 

Ontmoetingsuur 

( 1x in de maand) 

09.30-10.15 uur 

15.00-16.00 uur 

Kees de Rooij 

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 Line-Dance 

Yahtzee 

Bewegen op Muziek 

 

13.30-14.30 uur 

14.00-16.00 uur 

14.45-15.30 uur 

 

 

Cynthia Schoggers 

Maja en Gerard 

Hennie Broers 

 

 

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 

 

Johan Bushoff 



Wat 
 bijzonder maakt
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