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De Zonnewijzer verschijnt in de maanden : maart - juni - september - december    

Oplage: 260  exemplaren 

De volgende Zonnewijzer komt uit: 1 juni 2022 

Kopij dient uiterlijk 9 mei 2022 te zijn ingeleverd bij  

 Hanneke de Jong, gastvrouw,  Mail-adres: Hanneke.de.Jong@schakelring.nl  

Locatie Zonnehof, 

 Huis van de Reit 

Professor Gimbrèrelaan 24 

5037 EK Tilburg 

Tel: 013-4624000 

Raad van bestuur: 
     John Moolenschot 

     Annet Boekelman 

     Mireille de Wee 

Locatiemanager Zonnehof: 
     Marion van Beurden 

Teammanager zorg: 
     Carien Ansems 

Teammanager zorg en welzijn: 

     Corine Versteeg 

Teammanager thuiszorg: 
     Marieke Mutsaers 

Teammanager services en 

dienstverlening : 
     Cristel de Groot 

Managementassistent: 
     Patricia van Helden 

Vrijwilligerscoördinator: 
     Ingrid Stavleu 

Thuiszorg Zonnehof: 
   Rosa de Wijs 

   Monique Verhoeve 

Cliëntenraad: 
   vacatures 

Huurderscommissie  
(voor de huurappartementen van  

TBV Wonen): 

    Hanneke Bergmans  

    Diny Leenheers 

    Loek de Rooij  

Redactie Zonnewijzer: 
   Gerda Steijns 

   Wybe Feenstra 

   Hanneke de Jong 

   José Jacobs 

Mensen in onze organisatie 
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Zo gelukkig!!! 
 

 

Ze kan er niet over uit, mevrouw van Uden,    

bewoonster van een appartement in Zonnehof.  

”Ik ben zo gelukkig, ik ben zo trots, het is het 

mooiste kindje van de hele wereld!!!” 

Ik praat met een stralende mevrouw van Uden. 

Maar ja, het is ook nog al wat als je bet-over-

grootmoeder bent geworden. Jawel BET-

OVERGROOTMOEDER. Dat ben je als jouw 

kleinkind een kleinkind krijgt.  

Hoe dat zit ?? Leest u even mee?  

 Mevrouw van Uden heeft een dochter: Willy; 

 Dochter Willy heeft een zoon: Michel,  de kleinzoon van mevrouw van Uden; 

 Kleinzoon Michel heeft een dochter: Senna, haar achterkleindochter; 

 En achterkleindochter Senna heeft nu een baby gekregen: Milana; 

 Milana is dus de achter-achterkleindochter van mevrouw van Uden; 

 Milana is de kleindochter van haar kleinzoon Michel. 

 

Nu is de bet-over-oma niet meer zo piepjong natuurlijk. Ze is 28 september 1920 geboren 

dus nu 101 jaar oud, maar nog lang niet klaar met haar leven. Ze wil haar zus, die 106 is 

geworden, overtroeven. Volgens mij moet dat lukken! 

Je zou denken dat al die ouders uit het rijtje dan allemaal wel heel jong kinderen gekregen 

moeten hebben, maar als je een beetje rekent valt dat wel heel erg mee. Mevrouw van 

Uden was 27 toen Willy werd geboren. Daarna moeten  nog Willy, Michel en Senna de 

leeftijd van kinderen krijgen hebben bereikt. Gemiddeld kom je dan uit op zo’n 25 jaar.  

Senna en haar man, de ouders van de kleine meid, wonen in Heerlen. Afgelopen weekend 

is mevrouw van Uden op kraamvisite geweest. Ze hebben er een weekendje van gemaakt 

en gelogeerd in het van der Valk hotel, “want je kunt die jonge ouders toch niet belasten 

met al die logees. Ze hebben het al druk genoeg met zo’n kleintje.” Maar ze heeft wel een 

middag lang kunnen genieten van baby Milana. ”En ondanks dat het meiske pas 8 dagen 

oud was heeft ze naar me gelachen” zegt bet-over-oma vol trots. Al vindt haar dochter dat 

zo’n klein hummeltje helemaal nog niet kan lachen, toch weet oma het zeker. Als ik Milana 

was zou ik ook lachen, denk ik zachtjes bij mezelf. 

“En weet je”, zegt mevrouw van Uden trots, “bij de doop krijgt ze twee namen en de  

tweede is Josephina en dat is mijn naam……  Zo gelukkig… 

           Gerda 
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   Beste bewoners, 
 

 

 

 

 

Onlangs heb ik aangekondigd dat ik de organisatie ga verlaten. Na 11 jaar bij Schakel-

ring/Mijzo werkzaam te zijn geweest, ga ik per 1 maart aanstaande afscheid nemen van 

Mijzo om een nieuwe stap te maken. Mijzo is gestart om mijn opvolging te organiseren.   

De vacature voor een nieuwe clustermanager staat uit.  

Elf jaar heb ik me - samen met heel veel collega’s - met volle overtuiging en passie ingezet 

voor u, onze cliënten. Leven toevoegen aan de dagen, waarbij Iedere cliënt zo lang mogelijk 

zelfredzaam blijft en de eigen regie houdt. Kwaliteit van leven bieden. Natuurlijk, met be-

trokkenheid en hulp van familie en vrijwilligers. Dat zijn mijn drijfveren geweest. In de 

maatschappelijke opdracht van Mijzo komen deze gedachten ook weer terug. Terugkijkend 

hebben we samen met cliënten, cliëntenraden, medewerkers en vrijwilligers heel veel be-

reikt. Ik ben echt heel trots op waar we nu staan en de realiteitszin waarmee we naar de 

toekomst van de ouderenzorg kijken.  

Daarnaast ben ik nog steeds onder de indruk van de wijze 

waarop we samen - bewoners, naasten, medewerkers en 

managers - de uitdagingen (en verschrikkingen) van de coro-

natijd zijn aangegaan. Alleen maar respect voor de veer-

kracht van iedereen en de liefdevolle zorg die – ondanks 

verdriet, angst en vermoeidheid – steeds geboden werd 

en wordt. Ik wil iedereen dan ook enorm bedanken voor de grote betrokkenheid, passie, 

(veer)kracht en liefde die ik de afgelopen jaren heb gezien en ervaren. En ook voor het 

meedenken, de opbouwende commentaren en het meebewegen in de veranderingen!  

  

  

Leven toevoegen 
aan de dagen… 

...mijn drijfveren 
geweest... 
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 De tijd is aangebroken voor een nieuwe stap in mijn loopbaan. Ik ga aan de slag als mana-

ger strategie bij woningcorporatie TBV Wonen in Tilburg en daar heb ik ontzettend veel zin 

in. Op die manier blijf ik in ieder geval ook betrokken bij onze prachtige locatie Zonnehof 

en haar bewoners. Natuurlijk zal ik Mijzo, u, de andere cliënten en al mijn collega’s ook 

echt heel erg gaan missen. Ik ben immers een mensenmens en voor u, medewerkers en 

vrijwilligers heb ik het beste van mijzelf gegeven. Ik wens Mijzo, en iedereen die bij de or-

ganisatie is betrokken, alle goeds en succes toe.  

Het gaat u allen goed! Tot weerziens! 

 

Met hartelijke groet, 

Marion van Beurden, clustermanager langdurige zorg 

Maatschappelijke opdracht  

De houdbaarheid en kwaliteit van ouderenzorg staat onder druk. Een transformatie is 

noodzakelijk. Mijzo voelt deze maatschappelijke opdracht en ziet een belangrijke rol voor 

de eigen organisatie. Mijzo stimuleert ouderen om eigen keuzes te maken en om met hulp 

van hun omgeving, technologie en het programma Langer Actief Thuis zo lang mogelijk 

zelfstandig en onafhankelijk van zorg te blijven.  

Mijzo levert de zorg die écht nodig is. Thuis of in één van onze zorglocaties. Dit kunnen wij 

niet alleen. Hulp en ondersteuning van familie, bekenden, buren en vrijwilligers blijft altijd 

noodzakelijk. Samen maken we het verschil. Met de campagne ‘No time to wait’ willen we 

cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers meenemen en uitdagen om het écht an-

ders te gaan doen. Op onze website www.mijzo.nl/over/maatschappelijke-opdracht/ 

vindt u meer informatie. 

Via alle nieuwsmedia worden we overspoeld met berichten over de toekomst wat betreft de 

zorg voor de ouderen. Het aandeel van de Nederlandse bevolking dat niet meer deelneemt 

aan het arbeidsproces wordt almaar groter en daarmee ook het aantal mensen dat zorg 

nodig heeft. Dat heeft gevolgen voor de organisaties die zich daarmee bezighouden, zoals 

Mijzo. Ik heb gevraagd of Mijzo een artikel kon aanleveren voor de Zonnewijzer waarin zij 

hun visie op dit probleem en hoe zij het willen aanpakken aan u konden uitleggen. 

Ik was kennelijk te vroeg met mijn vraag. Onderstaand stukje is wat ze ons op dit moment 

konden bieden. Het is niet veel en weinig zeggend…  Helaas… wij wachten op meer… 

         Gerda 
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Gevonden 

In dit blad kunt u een verhaal lezen over  

Esther Ackermans-Appelboom. In een kast 

ergens in de bestuursvleugel vond José een 

gedichtenbundeltje van haar. Dit  trok on-

middellijk mijn aandacht. We konden niet 

thuisbrengen hoe en waarom dat bundeltje 

op Zonnehof terecht was gekomen, maar 

het was van een 90-jarige mevrouw las ik in 

het voorwoord van haar dochter. De gedich-

ten hebben een bijzondere kwaliteit.  

Ik ben gaan googelen, zeker ook omdat haar 

naam, Appelboom, opvallend was en ook 

vanwege de in dat voorwoord beschreven 

afkomst. Ze was van joodse komaf en bleek 

in 1902 geboren te zijn in Amsterdam. Haar 

vader was diamantbewerker en voor zover 

ik heb gevonden waren ze met vijf kinderen, 

twee jongens en drie meisjes. Al snel vind je 

dan ook op internet de weg naar het Joods 

Monument in Amsterdam. Dat is niet zo lang 

geleden voltooid en daarop staan alle na-

men van de omgekomen Amsterdamse jo-

den. En jawel, de drie oudste kinderen van 

het gezin zijn ook afgevoerd naar Duitse ver-

nietigingskampen en er vermoord. Esther, 

de jongste, en haar broer Marcus die boven 

haar kwam, zijn de dans ontsprongen. Hoe 

weet ik natuurlijk niet. 

Deze kennis stelt dit bundeltje en de gedich-

ten van Esther meteen in een ander dag-

licht. En als ik dan haar gedichten leest be-

kruipt me een akelig gevoel, maar ook een 

gevoel van diep respect en grote bewonde-

ring. Iemand met zoveel verdriet in haar le-

vensgeschiedenis die zich op deze manier, 

zonder haat of rancune kan uitdrukken, daar 

kunnen we met zijn allen in deze onrustige  

en intolerante tijd heel veel van leren. 

      Gerda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luisteren 

 

Het geldt voor alle mensen 

wie of wat j’ ook bent 

luisteren naar de ander 

is een groot talent. 

Aldoor luisteren naar jezelf, 

dat misleidt ontiegelijk 

want de eigen akoestiek 

is ongehoord bedrieglijk. 

 

   Toon Hermans 
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Een bericht voor  

 de huurders van TBV 

Betreft klachten over of storingen  

  in uw appartement 

 

Zoals eerder per brief aan u is meegedeeld is  

Johan de Gouw niet meer werkzaam als  

huismeester van TBV Wonen. 

Het eerste aanspreekpunt voor klachten  

en/of reparaties over/in uw appartement  

is de reparatielijn van TBV Wonen:  

Bereikbaar via telefoonnummer 013-5940555 (vanaf 09.00 uur). 

Lukt dit niet dan kan er een beroep gedaan worden op de huismeester van MIJZO. 

Dit kan op DINSDAG EN VRIJDAG van 10:00 tot 12:00 uur 

Telefoonnummer 06 44 91 86 79  

Mocht hij niet direct opnemen, kan de voicemail worden ingesproken .  

       *** 

Ook hebben we onze Jannen van “Bewoners voor Bewoners”. 

Deze heren kunnen u helpen 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. 

Bereikbaar via: Tel 06-45 15 05 34 of via email: f.claassens@ziggo.nl 
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Zonnehof zoekt vrijwilligers! 

 

Wat kunt u zoal betekenen? 

 Het betere weer komt er weer aan! Lekker uitwaaien en de zon op je gezicht. 

Graag willen we een groepje van vrijwilligers samenstellen die het leuk vinden om  

met bewoners te gaan wandelen. Natuurlijk hoort daar even gezellig koffiedrinken 

met elkaar óok bij! 

 Op dit moment zien we graag vrijwilligers komen, die willen ondersteunen op de 

woongroepen. In de ochtenden gaat het om het verzorgen van het ontbijt en, waar 

nodig, bewoners hierbij begeleiden. Na het ontbijt en een gezellige kop koffie met 

elkaar is er nog voldoende ruimte om nog even een activiteit te doen met één of 

meerdere bewoners.  

 Bent u geen ochtendmens maar wilt u wèl iets betekenen voor de woongroepen:  

ook in de middag zijn vrijwilligers welkom voor een wandeling, een spelletje.                        

 Om de zangclub op de maandagmiddag weer opnieuw te kunnen opstarten zijn we 

óók op zoek naar twee vrijwilligers met een beetje gevoel voor muziek, etc 

 De Brasserie zou graag een paar helpende handen willen op de vrijdagavond tussen 

17 en 19 uur: bediening, afwas, etc 

Bent u na het lezen van bovenstaand stukje nieuwsgierig geworden en wilt u 

meer weten over het vrijwilligerswerk binnen Zonnehof? 

U kunt contact opnemen met de Coördinator Vrijwillige inzet: Ingrid Stavleu.  

Zij zal u uitnodigen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en alle tijd ne-

men om u goed te informeren. 

Ingrid Stavleu is bereikbaar per telefoon: 06-24927501 of per mail:  

ingrid.stavleu@schakelring.nl   
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Corina Versteeg  

    stelt zich voor 

Ik ben in gesprek met Corina Versteeg. Ze is nog niet zo 

lang in Zonnehof, ruim een half jaar. Ik wil graag eens 

met haar kennis maken en haar aan u voorstelen.  

Corina heeft haar hart in de zorg. Voor ze bij Zonnehof 

kwam  was ze werkzaam in Eekhof. Daar heeft ze een 

loopbaan van 15 jaar achter de rug waarin ze, begon-

nen als verzorgende, via MBO- en HBO- verpleegkundi-

ge is opgeklommen tot een managementfunctie. Die 

gaat ze in Zonnehof verder vorm geven.  

In Zonnehof heeft ze sinds kort de functie van Teammanager Zorg en Welzijn. Samen met 

Carien Ansems zijn zij de teammanagers voor de zorgteams binnen Zonnehof. Ze gaat   

langzaamaan de werkzaamheden overnemen van Carien, die over een poosje van haar 

pensioen gaat genieten. 

Wat Corina vooral boeit is dat ze met collega’s mede zorg mag dragen voor de mensen die 

die zorg nodig hebben. Zij vind het een voorrecht dat ze zo kan bijdragen aan hun welbe-

vinden, hun kwaliteit van leven, dat ze hen plezier en troost mag bieden en zo kan meehel-

pen aan hun ‘gelukkig zijn’. Maar dat niet alleen. Ook wil ze er heel graag aan bijdragen dat 

degenen die voor u zorgen plezier hebben in hun werk en daar gelukkig van worden. Dat zij 

hun eigen verantwoordelijkheid mogen nemen en initiatieven mogen tonen, waardoor ze 

zich blij en gewaardeerd voelen en nog lang met plezier willen blijven werken in Zonnehof. 

Dat is in deze tijd, waarin veel van het zorgpersoneel wordt gevraagd, erg belangrijk. Wij 

worden in het nieuws veelvuldig geconfronteerd met overbelaste verzorgenden, die op 

zoek gaan naar ander werk, buiten de zorg. Dat heeft, vindt Corina, alles te maken met de 

sfeer op het werk, waardering voor de mens en opmerkzaamheid van de leidinggevenden 

voor eventuele problemen. 

Corina is nog jong, pas 35 jaar. Zij is getrouwd met Dide en heeft een zoontje, Fabe, van      

8 jaar oud.  Ze woont met haar gezinnetje in Waalwijk. Corina heeft haar ontvangst hier     

in Zonnehof ervaren als een warm bad. Een huis waarin aandacht is voor elkaar, waar  

behulpzaam hoog in het vaandel staat en dat vol is van de activiteiten als straks corona 

weer is verdreven. Maar ja, wij kennen Zonnehof natuurlijk en wisten dit al. 

Corina, welkom hier op Zonnehof. Dat je je hier erg thuis mag voelen en dat je je ambities 

hier vorm mag geven. Wij willen graag met zijn allen daarvoor open staan en je insluiten in 

ons midden. 

      Namens de bewoners van Zonnehof,   Gerda  
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CARNAVAL EN CORONA 

 

Eind vorig jaar schreef ik een artikel over het fenomeen CAR-

NAVAL.  Een oud feest dat wat te maken heeft met de ontlui-

kende lente. Nu valt de viering van de carnaval dit jaar op de 

laatste dagen van februari  en begint de meteorologische lente 

op 1 maart dus dat klopt precies . Dus laten wij het begin van 

de lente dit jaar 2022 vieren met een daverend carnaval. 

Maar helaas:  Corona. In het Brabants Dagblad staat bijna elke dag wel een artikel over het 

niet doorgaan dit fantastische Brabantse feest.  De verenigingen durven het niet aan, de 

burgemeesters zien het ook niet zitten en onze virologen slaat de schik om het hart bij het 

idee om het door te laten gaan. Maar bij de carnavalsverenigingen zitten enorm veel  crea-

tievelingen  en die zijn niet voor een gat te vangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dus hoor je steeds meer geluiden om de carnaval, dit jaar, naar de zomer te verplaatsen. 

Maar dan moet je wel even aan het idee wennen. Geen warme kleding aan, geen dikke 

sjaals in de groen-oranje kleuren, geen Schrobbelèr om lichaam en geest op te warmen, 

geen uren lang koukleumen bij de d’n  Opstoet en als je  ’s-morgens vroeg huiswaarts 

keert, niet de opgaande zon in de ijspegels zien schitteren.  Ja dat idee moet je wel even 

binnen laten komen. 

Maar dan herinner ik mij ineens de Tv-beelden van het carnaval in Rio de Janeiro  in Brazi-

lië. U kent dat vast wel. De enorme grote praalwagens in de meest felle kleuren met de 

mooiste meisjes in de meest kleurrijke, fraaie, weinig bedekkende kleding. Ze hebben daar 

waarschijnlijk weinig voorraad in de stoffenwinkel. Heerlijk swingende muziek en grote 

groepen dansers  en dan denk ik ……… Carnaval in de zomer wat een geweldig idee. 
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Natuurlijk moet de Prins en zijn Raad van Elf zijn 

normale officiële tenue aan , maar wij Tilburgers 

staan dan langs d’n Opstoet- route wel in een an-

dere outfit. De dames in luchtige zomerjurkjes 

met zomerse hoeden, zonnebrillen en modieus 

schoeisel en de heren in een witte pantalon en 

overhemd  ook met zonnebril  en op slippers, 

maar het mag ook in korte broek met T-shirt.  Bij 

beiden mag een dunne satijnen sjaal in de groen-

oranje kleuren natuurlijk niet ontbreken.   

En dan de drankjes, tropische cocktails met een 

vleugje Schrobbelèr of een fris pilsje of een heer-

lijk koud wit wijntje. Maar mijn voorkeur heeft een 

pilsje van een Mexicaans biermerk. Het is een 

heerlijk fris biertje met de wel zeer toepasselijke 

naam … “CORONA”. De  muziek moet dan wel wat 

anders klinken. Wat denkt U van de nummers  “Vamos a la playa” , “t was aan de Costa de 

Sol”, “Brandend zand”,  “Want het is zomer”,  “Zomer in mijn bol” en natuurlijk samen met 

de Brabantse nummers  “Het leven is goed in het Brabantse land” en van Guus Meeuwis  

ons volkslied “Brabant”.  

En dat alles onder een heerlijke zomerse zon met na de d’n Opstoet de Tilburgse terrassen 

oergezellig vol, aan de Piushaven met een pilsje je benen laten bungelen in het lauwwarme 

water van de haven met op de achtergrond de heerlijke lucht van de ontstoken barbecues 

en zo intens genietend de zwoele zomerse nacht ingaan, wat wil je nog meer. 

Oh, en nog een voordeel: na drie dagen doorzakken, op woensdagmorgen niet heel vroeg  

naar de kerk om het askruisje te halen.   Laat maar komen die zomerse carnaval. 

 

  Wybe  

      Feenstra 
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Informatie over TV en Internet binnen Mijzo. 
 

Omdat we nogal eens vragen krijgen over de TV en Internetaansluitingen binnen Zonne-

hof lijkt het ons zinvol hier eens wat meer aandacht aan te besteden in de Zonnewijzer. 

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de verschillende mogelijkheden binnen Zonne-

hof. Welk mogelijkheid voor u van toepassing is is afhankelijk van waar u woont. 

We proberen het samen te vatten. 

Voor de woongroepen (PG) verandert er niets. Zij kijken via het Ziggo-basispakket en dat 

is inbegrepen in het zorgpakket. Daarbij is geen mogelijkheid tot het opnemen van pro-

gramma’s  en telefonie.  

Bewoners uit de zorg in de D-vleugel (dit is het hoge gedeelte van Zonnehof) hebben de 

volgende twee mogelijkheden: 

-  Zoals het nu is: Ziggo-basispakket, zonder interactieve TV en telefonie, geleverd via de 

glasvezel van Fiber.  

- Of zij kunnen overstappen naar Canal Digitaal met interactieve TV en telefonie, ook ge-

leverd via de glasvezel van Fiber. Hiermee kunnen ze dus ook opnemen en terugkijken.  

De huurders van TBV hebben ze naast Ziggo en Canal Digitaal, geleverd via Fiber, ook 

nog de mogelijkheid om direct TV van Ziggo aan te vragen met interactieve TV en telefo-

nie zonder tussenkomst van Fiber. Dan gaat het signaal niet meer door de glasvezel, 

maar door de pas aangelegde coaxkabel van Ziggo zelf. Het televisietoestel moet wel  

Ziggo-gecertificeerd zijn om het digitale signaal te ontvangen van Ziggo, dit geldt  zowel 

voor de kabel als voor de glasvezel. 

Een andere mogelijkheid is dat de bewoners zelf een digitale ontvanger aanschaffen . Dit 

heeft echter niet de voorkeur, vanwege de variatie aan afstandsbedieningen. Dat is min-

der gebruiksvriendelijk. 

Als alternatief voor telefoon kan men een senioren-mobiel met een eigen 06-nummer 

aanschaffen. Een bekend merk is Fysic. Ook mag er gebruik worden gemaakt van de tele-

foon op de gezamenlijke huiskamer. 

 

Voor meer informatie verwijzen we u naar Fiber en/of Ziggo  

Fiber klantenservice:  020-760 5040 

Ziggo klantenservice: 0900-1884 
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LIMERICK 

 

In eerdere Zonnewijzers heb ik al eens over dichtvormen gehad, manieren waarop je een 

gedicht kunt maken. De haiku is besproken en daarna heb ik over het ollekebolleke ver-

teld. De eerste is een Japanse poëtische dichtvormen het ollekebolleke is vooral komisch. 

 

Ook komisch, maar vaak ook ondeugend of zelfs stout is de ‘limerick’. Daar wil ik het nu 

graag met u over hebben. Maar eerst moet u weten dat het ook een stad in Ierland is.  

Deze dichtvorm heeft, net als andere soorten, ook strakke regels. Het bestaat uit vijf re-

gels met het rijmschema: a – a – b – b – a.  En ook het metrum is strak bepaald:  

de twee eerste regels klinken als: ta-Da-ta ta-Da-ta ta-Da-ta. De tweede en derde regel 

gaan van: ta-Da-ta da DOM. En de vijfde is als de eerste twee: ta-Da-ta ta-Da-ta ta-Da-ta. 

In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaats-

naam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humo-

ristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben reuze benieuwd naar  

uw limerick! Ik daag u uit  

voor een reep chocola en een 

plaatsje in de Zonnewijzer! 

U kunt hem inleveren bij  

Hanneke van de receptie!! Doet u mee??? 

       Gerda 

 

“ 

Nog een ondeugende: 

Een simpele kerel uit Assen 

wou dolgraag zijn vrouwtje verassen. 

Hij schreef haar een brief, 

dat vond ze wel lief, 

maar vroeg toch een r in te lassen. 

En wat vind u hiervan? 

Een oudje van dagen in Zon’hof 

Vindt wonen bij Mijzo een top-bof. 

Frank’s kibb’ling met friet 

maakt dat je geniet. 

Maar elke dag stamp, dat is niet tof. 

 

Een leuk voorbeeld vond ik op  

internet: 

Een zorglijke longarts uit Ede 

Had virussen altijd vermeden 

Maar zag toen ontzet: 

Computer besmet! 

Van schrik is de man overleden. 
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Een bloemetjesgordijn Wim Kersten & De Viltjes (1980)  

 

Weet je wat ik wel zou willen zijn?  

Een bloemetjesgordijn, een bloemetjesgordijn.  

Van het plafond tot op het raamkozijn:  

Een bloemetjesgordijn, een bloemetjesgordijn.  

En alle dagen hangen lekker in het zonnelicht  

Met bloemen op m’n hele lijf maar ook op m’n gezicht.  

Weet je wat ik wel zou willen zijn?  

Een bloemetjesgordijn  

Een mens moet heel z’n leven blijven lopen.  

Dan wordt ie opgejaagd van hier naar daar.  

En altijd maar het beste blijven hopen:  

de honderdduizend of ‘t abattoir.  

Maar lekker rustig blijven hangen zoals ‘n gordijn,  

dat moet toch heerlijk zijn.  

Refrein  

Een mens moet heel z’n leven blijven knokken  

want anders zit ie zo in de puree.  

Een mens moet heel zijn leven blijven dokken.  

Betalen moet ie tot z’n AOW.  

Maar lekker rustig blijven hangen zoals een gordijn  

dat moet toch zalig zijn.  

Weet je wat ik wel zou willen zijn?  

Een bloemetjesgordijn, een bloemetjesgordijn.  

Van het plafond tot op het raamkozijn:  

Een bloemetjesgordijn, een bloemetjesgordijn.  

En alle dagen hangen lekker in het zonnelicht  

Met bloemen op m’n hele lijf maar ook op m’n gezicht.  

Weet je wat ik wel zou willen zijn?  

Een bloemetjesgordijn 
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Bij ons staat op de keukendeur 
De Twee Pinten 

Bij ons staat op de keukendeur 

Het is niet altijd rozengeur 

En mijn vader schreef op 't behang 

Lekker is maar ene vinger lang 

En op de deur van 't buffet 

Daar heeft mijn moeder opgezet 

En wat er bij ons ook ooit gebeuren zal 

We vieren altijd carnaval 

Iedereen die jaagt en jakkert, niemand heeft nog tijd 

Voor de lol of de gezelligheid 

Ze leven op de pil, de poeier en 't medicijn 

Tot ze allemaal mesjokke zijn 

Maar 't is carnaval 

En je hoort overal 

Refrein 

Vader heeft weer ruzie met de chef van 't' fabriek 

Moeder sukkelt met de encycliek 

De buurvrouw van beneden heeft 'r weer een 

kleintje bij 

Want ze slaapt op d'r verkeerde zij 

Maar 't is carnaval en je hoort overal 

Bij ons staat op de keukendeur 

Het is niet altijd rozengeur 

En mijn vader schreef op 't behang 

Lekker is maar ene vinger lang 

En op de deur van 't buffet 

Daar heeft mijn moeder opgezet 

En wat er bij ons ook ooit gebeuren zal 

We vieren altijd carnaval 

Als het carnaval is in Zonnehof moet je vooral goed kunnen meezingen.  

Ik heb wat liedjes van vroeger voor u opgezocht. U kent ze vast nog wel. 

       Veel plezier!    Alaaf!! 
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Een kabinet vol met ministers….? 
Op de eerste maandag van het nieuwe jaar was het er dan eindelijk: het nieuwe kabinet. 

Een paar weken daarvoor hadden we het zien staan in een antiekzaak en in een opwelling 

gekocht…. Nee, dat is natuurlijk onzin. Zo’n kabinet bedoel ik niet, maar wel de club minis-

ters en staatssecretarissen, die ons na bijna een jaar werd voorgesteld. 

Toch is het vreemd dat een chique, ouderwetse kast en een regering dezelfde naam heb-

ben. En dan is er ook nog het kabinet bij het biologielokaal waar ik een werkzaam leven 

lang elke morgen eerst de amanuensis begroette die daar het practicum en de proeven 

voorbereidde en het materiaal beheerde dat daarvoor nodig was. 

Half januari las ik in de NRC een komisch, maar ook informatief artikel over dat woord 

‘kabinet’, van de hand van Camiel Hamans, taalkundige en journalist, met als titel: “Van 

rariteiten tot regering”. Ik wil u er graag uit dat artikel vertellen, want ik vond het een leuk 

verhaal. 

Het woord ‘kabinet’ is oorspronkelijk de verkleinvorm van het Franse woord ‘cabine’. Zo’n 

cabine kennen we nog uit de trein en ook de vrachtwagenchauffeur zit in een cabine. Een 

cabine is eigenlijk een hut of  hok, en een cabinet is dus een kleine ruimte. Zo’n klein ka-

mertje kun je goed gebruiken om er je rommel in op te bergen. Dat gebeurde vroeger ook 

en belangrijke lieden gebruikten dat vooral om er hun waardevolle spullen en belangrijke 

documenten in op te bergen. Als je wat minder rijk was en dus minder had op te bergen 

paste het kostbare bezit ook wel in een mooie kast. Zo’n kabinet, misschien staat er ook zo 

een in uw huis, noemen uw kleinkinderen nu een antieke linnenkast, want de betekenis 

van het woord kabinet veranderde in de loop van de tijd. 

Welgestelde regenten in de zeventiende eeuw wilden graag laten zien dat ze in goede 

doen waren. Zij verzamelden kostbaarheden zoals schilderijen of porselein, munten of  

exotische voorwerpen. Om dit bezit aan anderen te kunnen showen en zo indruk te maken 

werden de spullen in een aparte kamen tentoongesteld. Dat werd dus het ‘prenten-

kabinet’ of,  als daar bijzondere dingen als een Siamese hondentweeling op sterk water 

stond samen met een katje met vijf poten, was dat het ‘rariteitenkabinet’.  
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Bij mij stond in het biologiekabinet ook een pot met een lintworm op sterk water, een 

(echt!) skelet van een mens en veel opgezette vogels. Natuurlijk was het allemaal lesmate-

riaal, maar wel van vroeger uit de begintijd van het Theresialyceum nu bijna 100 jaar oud.  

Met de ontwikkeling die het vak biologie doormaakte staat er ander lesmateriaal in het 

kabinet: mikroskopen en veel glaswerk en teststoffen voor het practicum.  

Maar het kabinet ontwikkelde zich nog verder.  

In de paleizen van regerende koningen waren de verblijven zeer ruim opgezet. Er was niet 

zoveel privacy. Dat kon wel eens lastig zijn als er vertrouwelijk overleg moest worden ge-

voerd tussen de vorst en zijn raadgevers. Om pottenkijkers buiten te houden trokken ze 

zich terug in wat we tegenwoordig een ‘achterkamertje’ noemen, maar dat toen natuurlijk 

ook kabinet heette. Sinds 1840 heette dat officieel ‘het kabinet des konings’. Dat was dan 

ook de plaats waar het secretariaat van de koning werkte en dus natuurlijk  ook van alles 

werd besproken. Een kwart eeuw later werd in het woordenboek van Calisch, de allereer-

ste ‘Dikke van Dale’, gesproken over ‘het kabinet van ’s Gravenhage’. Daarmee werd niet 

een geheim overleg van de koning bedoeld maar de regering van het land. Snel daarna 

werd het gewoon om met de term het ‘kabinet’ de ministers van dit land te bedoelen. 

Daarin is Nederland uniek. In Vlaanderen is het begrip ‘kabinet’ nooit verder gekomen dan 

het kantoor of het secretariaat. 

Goed wij zetten het kabinet dus op de trappen van Paleis Noordeinde. Bijzonder! 

En dan is het ook bijzonder om te  

weten dan in Italië een gabinetto niet 

meer is dan het toilet! Het kleinste  

kamertje dus. Wij in Brabant noemen 

dat ook wel  ‘het secreet’ het geheime 

plekje. De overstap naar het 

‘achterkamertje’ waarin, volgens  

velen, van alles wordt bekokstoofd  is 

maar heel klein.   

Zo zijn we weer terug bij af. 

 

Gerda  
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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 4was:  

KLEEDKAMER—MASSAGETAFEL—TRAININGSPAK 

 

AANRAKEN 

ARENDSBLIK 

AUDITIEF 

BEWEGING 

BEWUSTZIJN 

BIJZIEND 

BRIL 

DRUK 

ERVAREN 

ESTHETISCH 

EVENWICHT 

FANTOOMPIJN 

FATAMORGANA 

FYSIEK 

GEHOOR 

GELUID 

GEUR 

HAPTOMONIE 

HARD 

HARMONISCH 

HERSENEN 

HUID 

IMPULSEN 

INTENSITEIT 

KEGELTJES 

KIJKEN 

KIPPENVEL 

LEKKER 

LELIJK 

LICHT 

LUST 

MOND 

MUZIEK 

NEUROLOOG 

OGEN 

OOGLENS 

OORSCHELP 

PERCEPTIE 

PIJNLIJK 

PROPRIOCEPTIE 

PUPIL 

REFLEX 

REGISTREREN 

REUKZIN 

SCHERP 

SENSATIE 

SIGNALEN 

SLECHTHOREND 

STOM  

STRELING 

SYNESTHESIE 

TACTIEL 

TONG 

TROMMELVLIES 

VERFIJND 

VIES 

VISUEEL 

VOELEN 

WAARNEMEING 

ZENUWEN 

ZENUWSTELSEL 

ZINNELIJK 
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Zintuigen 
 

H V S O B N E L E O V V E H B E P 

N E T I R E I I O R N G W U E S L 

E R R E G P W G T E V A V I W T E 

W F O S U N L U S P A A T D E H H 

U IJ M P E E A L S R E P R L G E C 

N N M U N N U L N T E C E E I T S 

E D E S Z P E E E C Z K R K N I R 

Z O L K M I M N O N K IJ I E G S O 

F L V I IJ I E I E E L P N I P C O 

G E L I N K R K R R P L I R B H S 

R I I G S P I N T E N S I T E I T 

E T E T O U A A N R A K E N H G R 

F C S R I M E V T T H C I L A O E 

L A P N O D E E A S C H E K R O L 

E T N N F L U G L I U S N E M L I 

X V D T D A E A T G L L I G O O N 

D N E R O H T H C E L S Z E N R G 

F I U N O O D A T R E B K L I U E 

Y K U O W N M S M H L IJ U T S E U 

S IJ R L E I W P T O L I E J C N R 

I L T I E U C S IJ E R P R E H C S 

E N Z O N G E H L N E G O S E I V 

K IJ L E N N I Z T E I T A S N E S 

B P Z N Y G D K I L B S D N E R A 

M O T S E I M O N O T P A H A R D  
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Een rustig soort geluk 

 

Bij het opruimen van een van de kasten in de administratieve 
vleugel van Zonnehof kwam een gedichtenbundeltje tevoor-
schijn. Er zat een briefje voorin geplakt met de volgende tekst: 

Jacques, deze gedichten heeft een 90-jarige vriendin ge-
schreven. Ik hoop dat jij het ook mooi vindt. Zij begon met 
deze verzen 5 jaar geleden en haar dochter heeft de mooi-
ste laten bundelen. 

Veel liefs Brammie. 
 

Wij kennen deze Jacques en Brammie niet en kennen  ook niet de dichteres.  Maar in de 
inleiding van de bundel vertelt haar dochter over haar. Het bundeltje, met de titel ‘Een  
rustig soort geluk’, dateert uit 1992. De schrijfster van de gedichten is Esther Ackerman-
Appelboom, geboren 31 mei 1902 in Amsterdam en in 1994 overleden. 

Negentig jaar geleden werd je geboren in een groot arm joods gezin. Geld voor boe-
ken was er niet. Je hebt wel eens verteld hoe je als kind al van lezen hield, en dat je 
soms boeken kreeg via een vriendinnetje van wie de vader voddeman was. Boeken 
waarvan hele stukken weg waren, zodat je nooit het einde hebt gelezen. 

Van lezen komt schrijven, en dat laatste heb je gedaan zolang ik je ken. Vroeger 
versjes op ansichtkaarten voor kinderen, later reisverslagen en zelfs een toneelstuk 
dat werd opgevoerd door het amateurtoneel. De laatste jaren heb je veel gedichten 
geschreven vanuit je herinneringen aan vroeger en over je ervaring met ouder wor-
den. Je draagt de gedichten voor zoals niemand anders dat kan, waardoor de in-
houd een extra dimensie krijgt. Heel vaak vragen de mensen of er geen boekje van 
je verzen is, en tot nu toe heb je daar “nee” op moeten zeggen. 

Voor je negentigste verjaardag willen wij, je dochter en je drie kleinkinderen, je 
daarom graag deze “bloemlezing uit eigen werk” aanbieden. Niet alle gedichten 
konden er in; het was moeilijk om keuzes te maken, maar wij vinden dat deze verza-
meling representatief is voor wat je uitstraalt in het leven: “Een rustig soort geluk”. 

Als je honderd wordt komt deel twee uit. 

Met heel veel liefde 

Els 
Liesbeth, Annabet, Wouter 

De honderd heeft ze niet gehaald. In 1994 is ze, 91 jaar oud, overleden. 
Wij zijn benieuwd of iemand deze Esther Ackerman-Appelboom heeft gekend. Had ze een 
relatie met Zonnehof, heeft ze er gewoond? En weet iemand wie Jacques zou kunnen zijn 
aan wie het boekje is toegestuurd of wie afzender Brammie (Abraham?) is? 
Ik zou dat dan graag van u willen horen. 

Hiernaast kunt u een van de gedichten uit de bundel lezen. In de volgende Zonnewijzers  
volgen er meer. 



 

 Zonnewijzer 

21 

 

 

 

OUD WORDEN 
 

Het ouder worden, dat heeft veel kanten 

Voor wie het zien en ook aanvaarden wil. 

Al wist je vroeger nog zoveel van wanten 

Als je op leeftijd bent wordt veel rondom je stil. 

Maar daarom hoef je niet te zitten treuren 

Er is genoeg dat je nog best kunt doen 

Er kan zoveel gezelligs nog gebeuren 

Al is je leven niet meer zoals toen. 

 

Je hebt om te beginnen zoveel vrijheid 

Je moet niets meer, maar heel veel mag je wel 

Gebruik de tijd voor lezen of voor leren 

Voor reizen als het kan. Maar ja, de tijd gaat snel. 

Als je gezondheid het soms af laat weten 

Heeft dat toch ook zijn positieve zij 

Je kind’ren en je vrienden zijn zo aardig 

Dat merk je, ja, je hoort er toch nog bij. 

 

Misschien kun je voor and’ren nog iets wezen 

Misschien ben je een rustpunt voor je kind 

Als we ons goed verstand mogen behouden 

Dan is er veel wat je nog prettig vindt. 

We hoeven ons niet meer zoveel te haasten 

We hoeven niet meer zo vroeg op te staan 

Als we ons gevoel voor humor niet verliezen 

Dan zal het echt met oud worden wel gaan. 
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Met de bus mee... 
In de afgelopen paar jaar hebben we allemaal met corona te maken gehad en dat had een 

grote invloed had op het welzijn van ons allemaal. Gelukkig hebben we op de dinsdagmid-

dag de beschikking over de ‘Zonnehofbus’ , gereden door een wel heel leuke chauffeur. 

Daardoor konden en kunnen we gelukkig met bewoners van de woongroepen een ritje 

gaan maken. Even uit de sleur, even een andere omgeving. Een snoepke, wat kletsen, mu-

ziek aan en heel veel zien. 

We zijn langs heel wat oude woonadressen van de bewoners gereden en we hebben gezien 

dat er in de stad grote gebouwen zijn verrezen. We hebben de blaadjes van de bomen zien 

vallen en we hebben het weer groen zien worden. En natuurlijk ijsjes gegeten in de bus, 

Engelse drop en fruitsnoepjes verslonden en we zijn over het water geweest. We hebben 

verschillende  kerststallen bezocht en bos en duinen gezien. Kortom we hebbe een wereld-

reis gemaakt in het mooie Brabant. 

Wat doet het de mensen goed als ze niet een dutje gaan doen, maar kijken en beleven. 

Heerlijk ontspannen je in de bus laten rondrijden en dan meezingen met muziek. Dat is dan 

wel even een andere wereld!! 

Heel erg dank je wel, chauffeur Fons, dat je iedere week weer present bent en er enorm 

veel plezier in hebt om met de mensen een mooie rit te maken!!! 

                                                                                                                   Henriëtte 
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Gijs Kollau, stagiair in Zonnehof,  

wil zich graag aan u voorstellen: 
 

Hallo allemaal!  

Ik ben Gijs, 31 jaar en ik ben sinds 1 november werk-

zaam als aspirant leerling. In februari start ik met de 

opleiding verpleegkunde. 

Ik ben geboren in Hilvarenbeek , maar momenteel 

woon ik in Tilburg aan de Piushaven. 

In mijn vrije tijd ben ik veel te vinden met vrienden en 

zoek ik vaak de gezelligheid op het terras. Daarnaast kijk ik graag naar voetbal en  

Formule 1, zowel op TV als in het echt. Ik heb dan ook al jaren een seizoenskaart bij PSV. 

In de zomer probeer ik zo veel mogelijk tochtjes te rijden op mijn motor en in de vakantie 

zal ik te vinden zijn in Spanje. 

Door het jaar heen probeer ik ook geregeld Europa te verkennen en maak daarvoor heerlij-

ke stedentrips met mijn vriendin. 

Ik hoop de komende tijd veel te leren van mijn nieuwe collega’s van de Zonnehof en nog 

meer leuke gesprekken te kunnen hebben met u, de gezellige bewoners. 

De eerste tijd was in ieder geval al heel leerzaam en erg leuk. 

 Groetjes en tot snel eens,  

       Gijs 

  

 

 

Maandag 28 februari van 14.30 tot 16.00 uur 
Met medewerking van Zanger Leon en nog meer verschillende artiesten  

U moet u opgeven, want we mogen maar 45 personen ontvangen!!! 

 

   Verkleden mag!  Entree is gratis! 

 

in Zonnehof  
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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. 

 
 

Opgeven kan bij de receptie bij Hanneke  of bij Jose Jacobs. 



 

 Zonnewijzer 

25 

 

 

Een nieuwe frietpan 
 

 

Ik las het Brabants Dagblad. Het was vrijdag 4 februari. In het Tilburgse katern kwam ik een 

artikel tegen over het initiatief “Mooi zo, Goed zo”. Dat is een project van Contour de 

Twern  dat organisaties, die belangeloos  bijdragen aan de saamhorigheid van de Tilburgse 

bevolking, ondersteunt met dingen die ze nodig hebben. Dat gebeurt meestal in natura, 

soms ook met kleine bedragen.  

In het artikel wordt het voorbeeld beschreven van Natuurtuin Stokhasselt, die onderhou-

den wordt door vrijwilligers. Zij zouden enorm geholpen zijn met goed tuingereedschap. 

Dat is toen gefinancierd door Het Boekenschop, een tweedehands boekwinkel die de boe-

ken die het krijgt voor een schappelijk bedrag weer doorverkoopt. Ook dat is een vrijwilli-

gersorganisatie die de opbrengst ter beschikking stelt aan vooral Tilburgse projecten. 

 Maar vaak ook worden tweedehands spullen door bijvoorbeeld bedrijven en organisaties 

ter beschikking gesteld aan Mooi zo Goed zo, die dan weer zorgt voor een passende, dank-

bare, bestemming. Daarbij moet je denken aan computers of kantoormeubilair. 

Waarom vertel ik hierover, behalve dan dat het initiatief mij zo geweldig aanspreekt. In het 

krantenartikel kwam ik ook als voorbeeld van goed doel de “Bezige Bijtjes” tegen, de dag-

besteding voor kwetsbare ouderen, die actief is in de vleugel van Zonnehof aan de Acade-

mielaan. Ik heb u in de vorige Zonnewijzer al over hen verteld.  Toen waren ze genomi-

neerd voor de Vrijwilligersprijs van de gemeente. Nu vertelde het artikel dat zij de steun 

van Mooi zo Goed zo hadden ingeroepen voor een frietpan. Die hadden ze hard nodig want 

ze willen graag met hun mensen frietjes bakken. In het verhaal in de Zonnewijzer werd ver-

teld over deze activiteit waarbij alle deelnemers van de Bezige Bijtjes een rol vervullen, van 

aardappels schillen tot fritessaus op het bord spuiten. Het Spiegelfonds, een kapitaal dat 

voor goede doelen in de stad kan worden aangesproken, is  door Mooi zo Goed zo bena-

derd en dat heeft de frietpan bekostigd.  

Ik ontmoette in de krant van 4 februari dus opnieuw de 

vrijwillige leidinggevenden van de Bezige Bijtjes die er alles 

aan doen om het leven van ‘hun’ mensen zo aangenaam 

en gelukkig mogelijk te maken. Dat wilde ik u graag vertel-

len. Petje af voor deze kanjers! 

          

 Gerda 
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Al was het stil in 

huis en konden er 

door corona veel 

leuke dingen niet 

doorgaan, de be-

wonerscommissie  

is zijn leden niet 

vergeten. Een  

vrolijke Piet was  

overgestoken  

uit het warme  

Spanje en kwam  

de leden een  

prachtige  

Amaryllisbol  

brengen.  

Heerlijk zo’n bloem die je langzaam tot volle bloei ziet komen.  
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...ik doe er acht…nou dan zorg ik dat je erin gaat… 

Hoeveel hebben jullie er?  Drie??? ,  da’s dan  

tien en dat is zes….!! 

Dit is kaarttaal, waarvan je als buitenstaander  

niets begrijpt . Ze zijn er weer, de rikkers van  

de vrijdagmiddag.  

Wel aan lange tafels maar bloedfanatiek.. 
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Bericht van de huismeester van Zonnehof 
 

In de algemene fietsenstalling van  

Zonnehof staan al enige maanden  

enkele ‘wees’-fietsen met lege banden.  

Na 1 april  2022 zullen deze worden  

verwijderd.  

 

Herkent u een van deze fietsen? 

Meld u zich dan vóór deze datum  

bij de receptie of huismeester van 

Zonnehof. 

  

 Wij namen afscheid van:    overleden: 
  

 Mw GM Snijders    22.33   08-12-2021 

 Mw. Patono-Kolijn    WG 30  17-12-2021 

 Mw. AMAA Donders    WG 38   06-02-2022 
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  WensAmbulance 

 

Tijdens het jaaroverzicht op TV liet men een fragment zien van de begrafenis van de oprich-

ter van de wensambulance Kees Veldboer. 

Stichting Ambulance Wens werd opgericht in 2007. Sindsdien zijn ruim 16.200 wensen van 

terminale mensen in vervulling gegaan. Zowel mijn schoonmoeder als mijn buurvrouw heb-

ben hier gebruik van gemaakt. 

Ieder mens heeft een laatste wens 

Nog een laatste maal het ouderlijk huis zien, naar familie toe of een dagje naar het strand. 

Het lijken wensen die heel eenvoudig te vervullen zijn, maar voor mensen die niet lang 

meer te leven hebben, is dat echt niet altijd vanzelfsprekend. WensAmbulance Brabant 

brengt terminaal zieke mensen nog één keer naar hun favoriete plek.  

U wordt die dag begeleid door professionele vrijwilligers. De ambulances zijn uitgerust met 

comfortabele brancards. Ook kan een familielid met u in de ambulance mee. Het vervoer 

met de ambulance is kosteloos. 

Kent u iemand die ernstig ziek is of hebt u zelf nog een laatste wens?  

WensAmbulance Brabant regelt het graag voor u! 
 

https://wensambulancebrabant.nl/ 

Stichting WensAmbulance Brabant 

info@wensambulancebrabant.nl 

Stichting WensAmbuance Brabant is geregistreerd als ANBI 
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Het Wandelbos - Wat een fijn bos om in te wandelen! 

 

De meesten van u zullen het Wandelbos al goed kennen. Het is echt zo’n plek waar je bij  

elk bezoek weer iets bijzonders beleeft. Gaat u mee? 

Eerst een stukje geschiedenis. 

Het Wandelbos is nu precies een 

eeuw oud. Het werd ten westen 

van Tilburg aangelegd, maar in-

middels is de stad zo hard ge-

groeid dat het er nu middenin 

ligt, tussen de spoorlijn en de 

woonwijken Het Zand en Wan-

delbos. Voordat de bekende tuin-

architect Leonard Springer (1855-

1940) in 1919 de opdracht kreeg 

om hier een ‘stadswandelbos’ 

van zo’n 30 ha te ontwerpen, was 

dit woeste grond: droge en natte 

heide met hakhout en vennetjes. Sinds 1863 loopt de spoorlijn Tilburg-Breda door het ge-

bied; in 1867 volgde de spoorverbinding Tilburg-Turnhout, oftewel het Bels Lijntje. Tegen 

1890 vonden in het gebied ontginningswerkzaamheden plaats. Grote delen werden be-

plant met grove dennen, waarvan het hout vaak naar de Limburgse mijnen ging.  Het ge-

bied was ook in gebruik als exercitieterrein voor de soldaten van de Kromhoutkazerne. 

En toen kwam in 1920 Springer met zijn plan voor een aantrekkelijk parkbos met sierlijk 

kronkelende paden en veel verschillende boomsoorten; hoofdzakelijk inheemse loofbo-

men, maar ook enkele bijzondere naaldboomsoorten. De opening was al in het voorjaar 

van 1921, maar de werkzaamheden waren toen nog niet voltooid. Er kwamen nog zitban-

ken (1923), een grote bosweide (1934) en het mooi-

ste onderdeel van Springer’s ontwerp: een schilder-

achtige bosvijver – waar ’s winters ook op mocht wor-

den geschaatst - met twee eilandjes erin (1935).  

In 1963 ging er een hap van 2,5 ha van het bos af voor 

de bouw van De Duijnsberg. Andere nieuwe ontwik-

kelingen kwamen voort uit de behoefte aan meer re-

creatieve voorzieningen en vooral aan speelgelegen-

heden voor de kinderen van al die jonge gezinnen in 

de nieuwe wijken die om het bos heen waren ge-

bouwd. En zo verschenen in het bos onder meer de 

speeltuin, enkele picknicktafels en de kinderboerderij. 

Ontwerp aanleg van een bos (Wandelbos), ingekleurd. Tekening 

van Leonard Springer. Gesigneerd en gedateerd: 17 juni 1920. 
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Na deze terugblik kunnen we op pad! We nemen een route die voor rollator of rolstoel pri-

ma begaanbaar is. We starten bij de hoofdingang op de hoek van de Wandelboslaan en de 

Taxandriëbaan, waar ook een parkeerplaats is aangelegd. Via het pad vanaf de hoofdin-

gang komen we bij een kruising met een geasfalteerd pad. Dat pad gaan we rechtsaf op. 

Als we het blijven volgen zien we rechts de Taxandriëbaan door de bomen heen scheme-

ren, maar geleidelijk draait het pad ervan weg. We passeren dan de achterkant van De 

Duijnsberg (rechts), de bosweide (links), de kinderboerderij (rechts) en de rododendronval-

lei (links). Als u dit pad verder blijft volgen, kunt u het hele bos rond. Dan hebt u ongeveer 

2,5 km afgelegd. Halverwege dit traject vindt u aan uw linkerkant  het westelijke uiteinde 

van de fraaie vijver. Vanaf het zitbankje heeft u er een mooi uitzicht op. De vijver heeft de 

vorm van een grillig brilmontuur. In elk van de twee helften ligt een eilandje. Langs iedere 

flauwe ronding in de oevers heeft Springer drie moerascipressen geplant; hun naalden krij-

gen na de zomer warme herfsttinten en vallen dan af. U herkent deze mooie bomen met-

een aan de driehoekige stamvoet. 

Als u de vijver met zijn karakteristieke vorm beter wilt overzien, dan raad ik u aan om na 

de kinderboerderij het derde pad linksaf te nemen. (Daar staat een paaltje bij met daarop 

een blauwe pijl in de juiste richting.) Ook dit pad is geasfalteerd. Houd op de driesprong 

rechts aan om bij de vijverbrug te komen. Vanaf die brug over het middendeel van de vij-

ver hebt u een schitterend uitzicht op beide helften. U kunt dan ook de reusachtige mam-

moetbomen bewonderen die rechts op de helling langs het water staan. Als u de brug bent 

overgestoken, gaat u bij de tweede viersprong linksaf, opnieuw een asfaltpad op. Als u 

daarna bij de tweede viersprong rechtsaf gaat, komt u weer bij de hoofdingang terug.  

Fijne wandeling! En – wie weet – heeft u een ontmoeting met zo’n leuk Siberisch grond-

eekhoorntje. 

         Elly Poppe-Stolk 
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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 hoofdprijs 

 

De  koningin van buiten kwam helemaal jubelend binnenstormen. “We hebben de hoofd-

prijs, Roderick, van de dorpsloterij.” Deze loterij was opgezet als extra steuntje in de rug 

voor de verenigingen in coronatijd. “Ik heb er toentertijd een lotje van gekocht, nu staan 

we in het dorpsblad dat we onze prijs moeten ophalen. Het is de hoofdprijs. Een boot...” 

In het dorpscafé zaten de wethouder en de notaris plechtig de loten in ontvangst te ne-

men. De plaatselijke fotograaf was er ook. Agaat overhandigde, helemaal verguld van 

trotst, haar lot, dat met veel egards in ontvangst werd genomen. De fotograaf schoot veel 

plaatjes. Op de vraag of ze wilde meewerken aan een publicaties tijdens het in ontvangst 

nemen van de hoofdprijs werd door Agaat driftig ja geknikt, …  Roderick had niets meer te 

zeggen. Agaat was door het dolle heen. 

Op 11 juli zou de overhandiging gaan plaatsvinden, want dan waren er meer versoepelin-

gen van kracht en konden er meer mensen bij aanwezig zijn. Agaat wilde het wel van de 

daken schreeuwen: zij met Roderick worden eigenaar van een boot. Bij de plaatselijke mo-

dewinkel werd een nieuw outfitje aangeschaft.  

In de Biesbos zou de tewaterlating plaatsvinden. Als kledingvoorschrift werd geadviseerd 

om makkelijk kleding en schoeisel te dragen die tegen een droppeltje water kunnen.  

Helaas voor iedereen werd op vrijdag 9 juli door de regering 

de versoepeling teruggeschroefd. Hierdoor moesten geno-

digden afgezegd worden. De fotograaf en de wethouder 

zouden er wel zijn. Opgedoft en wel rijden ze naar het jacht-

haventje in Drimmelen. Het weer was aangenaam, zonnig 

met zo af en toe een wolkje. Prima weer voor het te water 

laten van hun boot. 
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De wethouder stond zwaaiend bij het talud ze op te wachten. Agaat struikelde zowat over 

haar nieuwe bootschoenen en Fifie, de hond, viel bijna van haar arm. Zij dacht een boot 

maar geen opgeblazen rubberboot, met buitenboordmotor die op een trailer stond… 

Aan Roderick de eer om in het water de boot tegen te houden als hij van de trailer glijdt, 

zodat hij niet op drift zou raken. Roderick, een gentleman zoals altijd, vertrok geen spier en 

rolde rustig zijn witte lange katoenen broek op, overhandigde Agaat zijn sweater en liep 

moedig het water in. Fifie kefte onrustig op de kade bij de fotograaf die fotograaf daardoor 

niet kon doen waarvoor hij gekomen was, foto’s maken. De wethouder reed langzaam de 

trailer tot de rand van het water. 

Wat Roderick niet wist dat bij het einde van het talud de bodem één blubberige massa was. 

Hierdoor schoof hij dieper en dieper in het water. Inmiddels was Roderick zover in de mod-

der gezakt dat hij nog net met zijn hoofd boven het water uitstak. Eindelijk kon hij de boot 

loslaten en kon de wethouder hem aan de kade kon vastleggen. Agaat moest toen helpen 

om Roderick uit het water te trekken. Na al dat gedoe is er één foto genomen: Agaat in 

haar natte outfit aan de ene kant van de boot, een met modder besmeurde Roderick aan 

de andere kant en middenin … Fifie, met strik!! 

 

Betty Jansen 

Juli 2021.  
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 Oecumenische diensten en vieringen 
 

Hieronder een lijstje van de geplande diensten en  
viering in dit jaar. 

Ze zijn telkens gepland op de laatste donderdag van     
de maand behalve de vieringen die gekoppeld zijn  
aan de feesten van Pasen en Kerstmis. 

Alle diensten zijn van 10.30 tot 11.30 uur. 
 

Donderdag   24 februari 

Donderdag    31 maart 

Donderdag    14 april viering van Pasen (Brasserie) 

Donderdag    26 mei 
 

Donderdag   23 juni 

Donderdag   28 juli 

Donderdag   25 augustus 
 

Donderdag   29 september 

Donderdag   27 oktober Herdenking viering (Brasserie) 

Donderdag   24 november 

Donderdag   22 december Kerstviering (Brasserie)  

 
Lieve mensen,  

We hopen, en velen met ons, dat het buurtcafé deze 
maand weer open mag. Maar op het moment van  
schrijven, is er nog veel onduidelijk. We kijken er echt 
naar uit. We kunnen gaan zitten kniezen, maar we  
kunnen kijken wat wel goed gaat. Langzaam dient de 
lente zich aan. Weinig zon in januari, dat kan alleen 

maar beter worden. De dagen worden langer. Narcissen en krokussen verschijnen.  

Zo gauw we iets weten, laten we het weten aan de vaste gasten.  

Lieve groeten,   Ans, Annemie, Thea en Anneke 
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Op weg naar Pasen   

  

Als u dit leest, zijn we waarschijnlijk ergens in de 40-dagentijd: de tijd tussen carnaval 
(Aswoensdag om precies te zijn) en Pasen. Voor christenen is dit een tijd van soberheid 
(vasten) en bezinning. We staan stil bij het lijden van anderen en onszelf. Een wijze le-
raar vertelde me eens dat hij ervan uit ging dat iedereen evenveel leed kende. Het gaf 
hem een gevoel van gelijkwaardigheid. Voor mij een mooie gedachte om bij stil te 
staan, terwijl we op weg gaan naar Pasen.  

Pasen: het feest van dood en leven: het sterven van Jezus aan het kruis, op Goede Vrij-
dag, en drie dagen later zijn opstanding uit de dood. We vieren dat het leven steeds 
weer sterker blijkt dan de dood. Tegelijkertijd (en dat is vast geen toeval) komt ook de 
natuur weer tot bloei. En zien we rond Pasen veel eieren en kuikentjes, als symboliek 
voor nieuw leven. We worden van alle kanten uitgenodigd om zelf op te bloeien. Alles is 
op weg van kou, soberheid en lijden naar bloei… 

Terwijl ik dit schrijf denk ik terug aan die 
mooie winterbloeier die ik zojuist zag, in de 
tuin bij Eikendonk. Ongelofelijk dat er in deze 
kou toch zoiets moois kan bloeien! Zo hoop ik 
dat ook u, in deze soms moeilijke tijd, een 
klein plekje in uzelf kunt vinden waar u bloeit. 
Waar het mooi en goed is. Waar u kunt genie-
ten van iets kleins. Een bezoekje van een  
(klein-)kind, een gezamenlijke activiteit in huis, 
een wandeling buiten, een lekkere kop soep, 
het luisteren naar iemand die verdriet heeft… 
Het zijn vaak eenvoudige dingen waar ons hart 
warm van kan worden. Die ons verbinden met 
anderen en ons leven zin geven. 

Ik wens u een gezegend Paasfeest toe. 

 

Tenslotte: heeft u behoefte aan een verdiepend gesprek met 
een pastoor, diaken, dominee, ouderling of met mij, maak 
het dan kenbaar aan de welzijns- of zorgmedewerker of aan 
mij. 

Dominique den Brok  
Coördinator geestelijke zorg  

 dominique.den.brok@schakelring.nl  

 of  06-18959587 
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Een mooi Paasei om mooi in te kleuren 
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  70 70 jaarjaar  

Natuurlijk laten wij in Zonnehof dit jubileumjaar van de Efteling niet onopgemerkt voorbij 
gaan. DINSDAG 31 MEI is de grote dag, dan bestaat de Efteling precies 70 jaar! 

In de feestmaand, de maand mei, wordt natuurlijk de vitrine omgetoverd tot een  
Sprookjesbos, waarin veel bekende sprookjes en sprookjesfiguren te zien zullen zijn! 

De twee laatste weken van mei zullen er in huis verschillende Eftelingactiviteiten plaats- 
vinden, zoals:  

 de GROTE EFTELINGQUIZ (waarbij mooie Eftelingprijsjes te winnen zijn),  

 een FILMMIDDAG over de EFTELING  

 het VERTELVROUWTJE in die weken SPROOKJES van de EFTELING vertellen.  

 en er zullen lekkere Eftelinghapjes te eten zijn…….  

Het precieze programma van deze Efteling-Feest-Weken krijgt u nog te horen! De Efteling 
is inmiddels voor velen een soort van traditie geworden, een traditie waarvan wij vinden 
dat deze in ere gehouden moet worden!  
Graag tot ziens in deze Efteling-Feest-Weken, waarin we er allemaal samen een mooi  
70-jarig jubileum van te maken! 

       Hartelijke groetjes van Marion Helmer 

 

GA MET ONS MEE NAAR DE EFTELING 

Wie zegt dat er in Nederland geen sprookjes meer bestaan 
Die moet maar eens naar Brabant, naar de Efteling toe gaan. 
Daar staat het slot van Doornroosje, net zoals weleer. 
Je vindt er Hans en Grietje en de heks. En nog veel meer! 

Ga met ons naar de Efteling, ’t Grote Sprookjesbos is daar! 
Je vindt er in de Efteling alle sprookjes bij elkaar, 
Waar de Keizerlijke nachtegaal z’n liedje zingt 
En uit elke paddenstoel een melodietje klinkt. 
Ga met ons naar de Efteling, want daar worden alle sprookjes waar! 

Zorg dat je ook Roodkapje met haar mandje daar niet mist; 
Sneeuwwitje ligt te slapen in een echte glazen kist. 
Je kunt er heerlijk dwalen, ook al ken je heg noch steg, 
Want schattige kabouters wijzen overal de weg. 

En kom je uit het Sprookjesbos met al z’n toverpracht 
Dan is er nog de speeltuin waar van alles op je wacht: 
Een kakelende kip die gouden eieren uitdeelt, 
Een spoortrein en te veel dat je je een minuut verveelt! 
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DE WONDEREN ZIJN nog steeds DE WERELD NIET UIT… 

    DE EFTELING is daarvan het bewijs… 
 

Ongeveer een jaar geleden heb ik u meegenomen naar een wereld waarin je weg kunt 
dromen…… een wereld waar sprookjes nog echt  bestaan…..een wereld vol wonderen. En 
die wereld bestaat 31 mei al 70 jaar! DE EFTELING,….Er was eens, en gelukkig is die er nog 
steeds, ooit begonnen als een sprookje en nog steeds een sprookje gebleven!  

In de beginjaren stond ergens te lezen:  "Ik begrijp er niets meer van hoe dat nu allemaal 
maar kan: de sprookjes zijn opeens gaan leven”. En of u het gelooft of niet, dat is zo geble-
ven! “In de Efteling draait het namelijk niet alleen maar om ‘nieuw, nieuwer, nieuwst’, 
men vindt het net zo belangrijk dat alles wat er in de Efteling is, er ook blijft”, aldus Paul 
Beck, algemeen directeur in de jaren negentig.  
Ik ga met u een reis maken in deze WERELD VOL WONDEREN. 

Deze wereld wordt almaar groter, elk jaar komt er wel weer een nieuw wonder bij. Dat 
kan een sprookje zijn of attractie in de vorm van weer een andere achtbaan. Ook verschij-
nen er steeds weer nieuwe horecagelegenheden.  
Maar het prachtige en goed onderhouden park zelf speelt ook een belangrijke rol, gehol-
pen door Holle Bolle Gijs, de misschien wel grootste attractie,  die het park mee schoon 
houdt!  
Het is heerlijk toeven op een van vele bankjes die het park rijk is en opgevrolijkt te worden 
door de heerlijke muziek die uit de grote rode paddenstoelen langs de paden klinkt.   
En u kent ongetwijfeld dit overbekende liedje over de paddenstoel:  

Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen, 
zit kabouter Spillenbeen heen en weer te wippen. 
Krak… zei de paddenstoel! Met een diepe zucht, 
allebei zijn beentjes vlogen in de lucht! 

 

In het SPROOKJESBOS kom je telkens weer ogen en oren tekort. Heel veel plekken zijn nog 
precies zoals u ze kent van vroeger, toen u er met uw kinderen was. Toch zijn er in die ja-
ren een paar sprookjes verdwenen en zijn er een nieuwe voor in de plaats gekomen. An-
ton Pieck was van het begin af aan belast was met de vormgeving en kleurontwerp van de 
sprookjes, zoals de klassiekers als Sneeuwwitje, Doornroosje en Langnek. De verhalen in 
het Sprookjesbos worden verteld door vertellers, zoals de actrice Wieteke van Dort. 
In 1966 is er een bijzonder sprookje bijgekomen, het eerste overdekte sprookje in het bos, 
naar een verhaal van Koningin Fabiola van België : DE INDISCHE WATERLELIES. Prachtig 
om te zien hoe de bloemen zich openen als de heks verschijnt en de elfjes in het maanlicht 
dansen op de inmiddels heel bekend geworden muziek. 
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In het sprookjesbos wordt in 1969 een Kinderspoorlijn aangelegd met een stoomtrein ge-
trokken door locomotief ‘Aagje’, later bijgestaan door ‘Moortje’ en ‘Neefje’, alle drie meer 
dan 100 jaar oud. Later zijn er nieuwe locs speciaal voor de Efteling gebouwd. In de jaren 

vijftig zijn er ook roei- en kanovijvers 
aangelegd.  
In de loop van de jaren zestig wordt ook 
aandacht besteed aan  de oudere jeugd. 
En zo verschijnen er doolhoven en acht-
banen zoals de Python, Vogel Rok, De 
Vliegende Hollander en Joris en de 
Draak, maar ook een Wildwaterbaan, de 
Piranha, en een heuse bobsleebaan. Met 
name de PYTHON was een gedurfde be-
slissing. Het was inmiddels 1981. Antoon 
Pieck wilde er niets van weten…..  

Het SPOOKSLOT is in 1978 de eerste grote attractie. Helaas zijn er plannen om het af te 
breken, want het zou te ‘oubollig’ zijn. Niet alle Eftelingbezoekers zijn het hiermee eens….. 
Het Spookslot was een gedenkwaardige stap naar een nieuwe aanpak: attracties, geschikt 
voor alle weertypen, ingericht op grote groepen mensen en een verrijking van het bestaan-
de aanbod. In 1984 komt de eerste overdekte Eftelingattractie met een vastgesteld par-
cours en een eigen transportsysteem. Vooral de allerkleinsten waren verrukt van het CAR-
NAVAL FESTIVAL. In 1986 volgde de FATA MORGANA, DROOMVLUCHT en PANDADROOM. 
Deze attracties hebben wel iets weg van levensgrote kijkdozen. Je stapt in een heel andere 
wereld: die van de mystiek in Fata Morgana, spanning in het Spookslot, plezier in Carnaval 
Festival en fantasie in Droomvlucht. Deze laatste blijkt 
een van de populairste belevenissen te zijn voor elke 
leeftijd en elke nationaliteit. Maar ook de romantiek 
van de oude draaimolens en de STOOMCAROUSEL 
vindt voor altijd een wonderlijke weerklank. Ook mu-
ziek speelt in de Efteling een belangrijke rol; er worden 
zelfs speciale composities gemaakt tegenwoordig door  
de Tilburger René Merkelbach.  

Door de souvenirwinkeltjes die in een recordtijd als 
paddenstoelen uit de grond vlogen blijft de Efteling al-
tijd bij je. Maar zeker ook door de sinds 1972 bestaande 
fotoboekjes met plattegrond! Leuk voor later!!De Efte-
ling kom je overal tegen en je raakt er nooit en nooit 
uitgekeken. Een wereld vol wonderen waarin je lekker 
weg kunt dromen. Ook raak je er nooit over uitverteld, 
ook ik niet.  

Verderop in de Zonnewijzer laat ik u nog genieten van 
één van de vele sprookjes. Deze keer heb ik gekozen 
voor Klein Duimpje want ik heb wel iets met dit stoere, 
dappere kereltje. Geniet ervan! 
         Marion Helmer 
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Corona heeft veel op zijn geweten. Om te voorkomen dat we met dit virus besmet zouden 

raken moesten wij bij elkaar uit de buurt blijven. Alleen, wij voelen ons juist prettig in ge-

zelschap, maar ook voor de zorg voor elkaar moeten we soms dicht bij elkaar zijn.  

U weet dat maar al te goed. 

Dat betekende dat ook veel dagelijkse activiteiten verboden waren omdat daarbij veel 

mensen bij elkaar  komen. Zo ook mijn wekelijkse gymclubje. Elke woensdagmorgen ko-

men wij, een clubje oudere dames en een paar heren, onder leiding van onze altijd blije 

Marianne, bij elkaar om de stramme leden soepel en sterk te houden. Nee, ik ben niet 

sportief en sport vind ik eigenlijk alleen maar leuk als ik er op de televisie naar kijk. Als Ire-

ne Wüst haar 6e gouden medaille gaat winnen bijvoorbeeld (goed hè, onze Gôlse buur-

vrouw!!) of Willem II eindelijk weer eens niet verliest. Bovendien is  door een oplopende 

leeftijd en een forse heupoperatie mijn bewegelijkheid echt niet meer zo geweldig. Ik zit 

liever met een boek of een puzzel in mijn luie stoel, dan dat ik sportief een eind ga lopen. 

Dat voelt door die nieuwe heup nog steeds niet prettig. Maar in zo’n clubje, een groepje 

mensen dat elkaar kent en samen ook een kopje koffie drinkt na afloop, daar wordt je ge-

mist. “Waar was je vorige week? ” “Er is toch niets ernstigs?” 

Dat zijn toch redenen om wel elke week je sportschoenen aan 

te trekken en moed te verzamelen om er heen te gaan.  

En wat er dan met je gebeurt vind ik wel heel bijzonder. Je 

komt moe thuis, want je hebt toch je best gedaan en de oefe-

ningen zo goed mogelijk uitgevoerd. Je hebt de volgende dag 

spierpijn en komt maar met moeite de trap op…. En toch, de 

dag daarna gaat het ineens alles een stuk soepeler, je voelt je 

fitter en ziet de zon achter de wolken vandaan kruipen… 

In beweging  
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Als ik er wat dieper over nadenkt begrijp ik wel dat in beweging zijn en blijven niet alleen 

goed is voor mijn spieren maar voor mijn hele welbevinden. Dan kan ik de deur uit en ge-

nieten van het zonnetje, het ontluiken van de bomen of het kleuren van het blad. Ik zie wat 

er in de stad gebeurt en loop eens een winkel in voor een nieuw truitje of een lekker 

taartje. Ik was zaterdag weer op de markt in de stad om daar mijn favoriete kaas te kopen 

en zag hoe er in het centrum hard wordt gewerkt aan het vergroenen van Tilburg;, een heel 

goede zaak. En toen ik weer thuis was smaakte het kopje koffie extra lekker en kon ik  fijn 

gaan lezen in mijn nieuwe boek.  

In beweging komen, daarvan word je dus, heb ik weer eens ervaren, gewoon gelukkiger.  

En we weten inmiddels ook dat dat een belangrijke rol speelt in je gevoel van gezond zijn. 

Geest en lichaam horen bij elkaar. Verdriet en stress spelen een heel belangrijke rol in je 

welbevinden. Mensen kunnen ziek worden van de zorgen. En troost-eten is dan een ave-

rechtse oplossing. Ook bij het commentaar bij de uitzendingen van de Olympische Spelen 

hoorde je diezelfde verhalen: een Nederlandse skiester is naar huis gegaan want ze kon 

niet presteren door de druk en onzekerheid van al de corona-controles  in Peking. En dan 

een Irene Wüst en Kjeld Nuis die zichzelf zo onder controle konden houden dat ze daardoor 

een gouden prestatie leverden.  

Onze Marianne, onze gymjuf, weet dit als geen ander. Ondanks dat de meesten van ons 

toch al boven de 70 zijn en sommigen zelfs boven de 90, zweept ze ons op met haar vrolijke 

muziek of brengt ons tot rust als we onze stabiliteit gaan trainen. Bewegen houd je vitaal 

en mentaal gezond, en dus vrolijk en optimistisch, ook al zijn niet alle dagen even stralend. 

Bezig zijn met je lichaam, het laten werken, laten nadenken en laten rusten brengt je bij je 

zelf terug en dat voelt goed. 

Mocht u willen weten wie die Marianne is of wilt u haar wat vragen over “in beweging ko-

men en blijven”…., dan kunt u meer informatie vinden op haar website 

www.degroenmuze.nl of haar bellen op nummer 06-28371006 

Hoe is het met uw beweeg-activiteit en de organisatie ervan in Zonnehof?? 

             Gerda 
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Zonnewijzer 

KLEIN DUIMPJE 
   Een sprookje van een klein maar dapper ventje 

 

Er was eens een arme houthak-

ker die zeven zonen had, de jong-

ste zoon heette Klein Duimpje. 

Het gezin was heel arm. Op een 

avond zei de houthakker tegen 

zijn vrouw: ”We hebben geen 

geld meer om eten te kopen. 

Morgen neem ik de jongens mee 

naar het bos en laat ze daar ach-

ter.” Maar Klein Duimpje had 

hem gehoord. Toen zijn  ouders 

naar bed waren, ging hij stiekem 

naar buiten. Daar stopte hij klei-

ne steentjes in zijn zak.  

De volgende ochtend nam vader 

de jongens mee het bos in. Klein 

Duimpje liet onderweg steeds 

een steentje vallen. Na een hele 

tijd kwamen ze bij een open plek. 

“Blijven jullie hier maar even spe-

len, dan ga ik intussen hout hak-

ken”, zei vader. Toen liep hij het 

bos weer in, terug naar huis. 

Maar Klein Duimpje en zijn broers volgden het kiezelspoor naar huis en hun moeder was 

heel blij dat ze weer thuis waren.  

De volgende dag zei de houthakker: “Deze keer breng ik ze nog dieper het bos in. Dan kun-

nen ze de weg naar huis nooit meer vinden.” Klein Duimpje had het allemaal weer ge-

hoord. Maar hij kon die avond geen steentjes verzamelen, want de deur zat op slot. Hij 

besloot, na even nadenken, een spoor te maken van kruimels brood. Maar waar Klein 

Duimpje niet aan gedacht had, was dat de vogels alle kruimels op zouden eten….en vader 

had hen nog verder het bos ingebracht als de vorige keer. Urenlang dwaalden de jongens 

door het bos tot ze bij een heel hoog huis kwamen met een enorme voordeur. Klein Duim-

pje klopte aan en een heel grote vrouw deed open. “Wij zijn verdwaald, kunnen we hier 

misschien overnachten?” vroeg Klein Duimpje dapper. “Ach nee, lieve kindjes,” antwoord-

de de reuzin vriendelijk. “Zorg maar gauw dat je wegkomt. Mijn man is namelijk dol op 

mensenvlees en hij kan elke moment thuiskomen.”  
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Waarop Klein Duimpje vroeg of ze zich niet konden verstoppen. En ja hoor, de reus was in 

aantocht, want ze hoorden zware voetstappen. Ze kropen vlug weg onder het bed, maar 

het was te laat: de reus had mensenvlees geroken; hij hoorde de broertjes zelfs klappertan-

den van angst. De reus had al gauw in de gaten dat ze zich onder het bed verscholen had-

den. Hij haalde ze er onderuit en gaf zijn vrouw de opdracht hen in het logeerbed te leggen 

zodat hij ze de volgende ochtend op kon eten. 

Maar gelukkig wist Klein Duimpje ook hier raad op. Hij ging naar de andere slaapkamer 

waar de zeven dochtertjes van de reus lagen te slapen. Ze hadden allemaal een kroontje 

op, Klein Duimpje pakte de kroontjes van hen af en zei tegen zijn broers dat ze allemaal 

een kroontje op moesten zetten. 

De reus was bang dat de jongens weg zouden lopen en besloot hen dood te gaan maken, 

maar omdat het donker was zag hij niet dat de jongens in plaats van zijn dochters een 

kroontje ophadden en doodde zodoende zijn eigen dochters. De volgende ochtend ontdek-

te de reus zijn vergissing. Hij was razend! Maar gelukkig hadden de jongens kans gezien te 

ontsnappen, tenminste zo lang het duurde. Want de reus had zijn zevenmijlslaarzen aange-

trokken en met deze toverlaarzen kon de reus heel snel lopen. Hij was er zeker van dat hij 

de jongens in zou halen. En inderdaad hij had ze bijna te pakken, maar omdat hij moe ge-

worden was ging hij op de grond liggen en viel in slaap. Klein Duimpje die ontdekt had dat 

de reus lag te slapen, sloop naar hem toe en trok hem voorzichtig de zevenmijlslaarzen van 

zijn voeten en deed ze zelf aan. Gelukkig pasten ze hem. De broertjes pakten elkaar stevig 

bij de hand en renden zo hard ze konden naar huis. De reus die intussen wakker geworden 

was, probeerde hen in te halen. Maar dat lukte niet, daarom liep hij boos naar huis terug. 

De houthakker en zijn vrouw waren ontzettend blij dat hun kinderen weer thuis waren en 

ze hadden vreselijke spijt dat ze hun kinderen in de steek hadden gelaten. 

En Klein Duimpje? Die had de zevenmijlslaarzen aan de koning van het land gegeven. In ruil 

hiervoor werd de vader van Klein Duimpje benoemd tot Koninklijke Houthakker. En de nu 

vrolijke houthakkersfamilie leefde nog lang en gelukkig!! 



 

 Zonnewijzer 

44 

 

Even puzzelen 

 

 

 

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. 

      

1     6 

     2 

5    1  

 4  2   

     6 

  0  0  1 1  1 

 1   0      

 1  1   0  1  

    1     0 

1   0       

  0   1  0  1 

    0      

0  0  0  0 1   

 1 1   1   0 0 

   0      0 

In elke regel en in elke ko-

lom moeten vijf enen en 

vijf nullen komen. 

Er mogen niet meer dan 

twee dezelfde cijfers boven 

of naast elkaar komen. 

BINAIRE PUZZEL 
 

 

 L U C H T I G 

 O O S T E R S 

 P R IJ Z E N  

 L O M P E N  

 L E V E L   

 L O T E N   

 P R I N T E R 

 R U I T    

 O O I T    

TAALPUZZEL 

Vóór elk van de woorden hiernaast 

kan nog een letter geplaatst worden 

waarmee een nieuw woord ontstaat. 

Die letters vormen dan samen een 

woord, dat goed past in dit jaargetijde. 

Let op! Er moeten ook klinkers inko-

men! 

PAARDENSPRONG 

Welk woord staat hier?  

De laatste letter staat  

in  het   

midden! K A N 

B D I 

E E L 
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   1  5 14  7  5 4  8 

     2 
 

 
3      

  3 
 8   

 
7  13    

  4 
4  9  

 
11  5    

   5 
7   

 
 11     

 6 
11 

 
 12  

 
10      

  7 
15   10 

 
  12    

    8 
1 13 

 
 5  10   

9  
15 

  
4 9 

 
 14     

   10  
8  

 
  3    

  11   
15  

 
11 10     

    12 
1  

 
  14  3  

 13 
 3  5  

 
  9 4   

 14 
4  9 2  

 
      

    15 
  

 
15 5     

     16 
 

 
12  4    

 17  
13  11  

 
13  5    

     18 
 

 
3   15   

     19 
11 

 
  2  9 8 

   20 
14 

 
 

 
4      

     21 4   2  3   

  22 
 12 11  

 
      

 23 7 
  5  

 
14 9     

  24 
11    

 
3  12  4  

     25 
 

 
12  1    

Het wordt lente:        

Vul de woorden in volgens de 

omschrijvingen. Sommige om-

schrijvingen zijn wat cryptisch. 

Gelijke cijfers zijn gelijke letters. 

Bij juiste invulling vindt u in de 

grijze kolom een spreuk,  passend 

bij dit jaargetijde. 

1 Bonte verzameling geplukt in de wei. 
2 Dan  schijnt het zonnetje en  
   fluiten de vogels. 
3 Ook in het voorjaar kan die  
   op je kop komen. 
4 Er zijn paarse en witte, maar  
   de gele zijn het eerste. 
5 In het Frans speel je het  
   spelletje hiermee. 
6 Kun je tellen in het donker. 
7 Deze dag mogen de koeien in de wei en 
   flaneren de meisjes in de Heuvelstraat.  
8 Die gaat uit als de rokjes worden  
   aangetrokken. 
9 Deze zomergasten zijn al onderweg. 
10 Doen de mensen en de zon  
     op een warme lentedag. 
11 Op een mooie dag zitten die vol  
     met zonnige mensen. 
12 Met de rollator, stok of  
      scootmobiel een blokje om. 
13 Deze is vast de eerste in de tuinen. 
14 Staan nu op springen. 
15 Daar is de paashaas mee op pad. Al gevonden? 
16 Hij maakt er toch telkens weer wat  
      lekkers van, onze kok ! 
17 Ook deze domoor komt uit een ei. 
18 Deze jonkies zijn bij u klein,  
      al kunnen ze al best groot zijn. 
19 Dat zetten we nu toch niet meer  
     op tafel. 
20 Daar is geen wolkje in te zien  
      als het mooi weer is. 
21 Zij gaan nu “uit hun bol”. 
22 Dit feest viert de lente. 
23 Geel in de wei. 
24 In het voorjaar had moeder de vrouw het  
      daar vroeger druk mee. 
25 In mei is dit de kleur van nummer 20. 
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Pasen. 

Weldra vieren wij weer het Paasfeest, het christelijke feest van de herrijzenis van Jezus. 

Maar tegenwoordig meer een feest van eieren zoeken, lekker eten, woonboulevards bezoe-

ken en bij mooi weer naar de kust. Maar wat de oorsprong is van het feest en hoe dat in de 

loop van de eeuwen is veranderd, dat ga ik U uit de doeken doen. 

Het paasfeest kent zijn oorsprong in het 

joodse PESACH feest. De herdenking van 

de EXODUS, de uittocht uit Egypte en 

daarmee de bevrijding van de slavernij 

van het joodse volk.  Het laatste avond-

maal van Jezus vond plaats aan het begin 

van Pesach en ook zijn kruisiging en we-

deropstanding vonden plaats gedurende 

dit meerdaagse feest. En daarmee werd 

dit joodse feest en de dood van Jezus 

met elkaar verbonden. Het waren in het 

begin ook alleen maar joden die de dood 

en opstanding van Jezus herdachten en dit combineerden met joodse feesten en tradities.  

Pas in 325 tijdens het concilie van Nicea werd het chris-

telijke feest Pasen losgekoppeld van het joodse feest. 

Tevens werd bepaald dat Pasen gevierd moest worden 

op de zondag na de eerste volle maan in de lente.  

Op het 4e con-

cilie in 1215-

1216 werd 

bepaald dat 

Christenen 

minstens een-

maal per jaar 

en dan vooral 

op Pasen de 

eredienst moesten bijwonen en tevens moesten 

biechten. (Dat heb ik nooit geweten, dus moet ik, 

met mijn 78 jaren, heel wat gaan inhalen.)  

 

Rituelen die horen bij het Pesach-feest 
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In de loop van de eeuwen zijn er allerlei andere elementen 

in het paasfeest geslopen zoals gebruiken die horen bij len-

tefeesten, het eten van paaseieren, de palmpasenstok, een 

typisch Nederlandse traditie, en de paasvuren. Maar ook  

de passiespelen zoals die in Tegelen en tegenwoordig de  

Passion op de TV.  Ook  in de muziek is Pasen geïntegreerd, 

denk maar aan de Johannes- en Matthäus Passion.  

Het gebruik van (paas)eieren is waarschijnlijk ontstaan als 

gevolg van de vastentijd waarin er geen vlees-en zuivelpro-

ducten gegeten werden. Maar de kippen stopten niet met 

eieren leggen, waardoor men op het eind van de vasten zo-

veel eieren had dat er al snel de traditie ontstond om met 

Pasen hardgekookte eieren te eten. De paashaas-traditie is 

zeer waarschijnlijk in Duitsland ontstaan. Op zondagmorgen 

verstopt de paashaas eieren voor de kinderen. De keuze 

voor een haas heeft zijn oorsprong in het heidendom, aan-

gezien de haas al sinds de oudheid vanwege zijn vruchtbaarheid symbool stond voor het 

begin van de lente.  

En hoever het huidige Paasfeest is vervreemd van de oorsprong blijkt wel op internet. Als je 

op “Pasen” zoekt en je klikt op “afbeeldingen”, dan krijg je alleen maar plaatjes te zien van 

gekleurde eieren en versierde konijntjes.  Maar gelukkig als je naar “katholiek of christelijk 

Pasen” zoekt dan komen de afbeeldingen van de wederopstanding van Jezus tevoorschijn.   

           Wybe Feenstra 
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Oplossingen van de puzzels van pagina 44 

Weet u nog dat er in de Tilburg-

se Koerier elke week een “Prent 

van de Week”  stond die gete-

kend was door Cees Robben.  

Hiernaast ziet u er weer een. 

Een beetje Tilburgse les?? 

Een ‘spraai persmoppe’ is goed 

Tilburgs voor een  plakkaat paar-

denmoppen. Die kom je in het 

huidige straatbeeld niet meer 

tegen. Ook een ‘klocht mussen’, 

een zwerm huismussen dus,  zie 

je helaas niet vaak meer. 

TILBURGS 

HOEKJE 

 SIXY-SUDOKU          BINAIRE PUZZEL TAALPUZZEL 
     
 

 

 

  

 

 

FILIPPINIE:  De tulpen gaan weer uit hun bol 
 

PAARDENSPRONG: Eikenblad    Krokussen 

2 6 3 1 4 5 

1 5 4 3 2 6 

4 3 1 6 5 2 

5 2 6 4 1 3 

6 4 5 2 3 1 

3 1 2 4 5 6 

1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 

0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 

0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 

1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 

1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

K L U C H T I G 

R O O S T E R S 

O P R IJ Z E N  

K L O M P E N  

U L E V E L   

S L O T E N   

S P R I N T E R 

E R U I T    

N O O I T    

 



 

 Zonnewijzer 

49 

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.  

 

Veugeltjes 

 

De mededeling ‘Kèk daor zit en biediefke’ zul je tegenwoordig niet vaak meer horen.  

Toch is daar steeds meer reden toe. De koolmees, want die wordt bedoeld, is immers  

een steeds vastere gast of liever nog een permanente bewoner van onze stadstuinen   

geworden. Maar het levendige vogeltje, dat altijd in paartjes leeft, wordt tegenwoordig 

niet meer geassocieerd met zijn favoriete voedsel: oudere trage bijen die het bij de 

‘biekörf’ zat op te wachten. Nu zijn het de pinda’s of vetbollen die wij ophangen om de 

mezen in de tuin te lokken.  

Het favoriete voedsel van het ‘strontpikkerke’ ofwel de kuifleeuwerik hebben we echter 

niet adequaat weten te vervangen. Met de paarden en de onvermijdelijke paarden-

drollen zijn ook deze vogeltjes uit het stadsbeeld verdwenen. Wel lopen er veel kleine 

jongetjes nog met een ‘strontpikkerke’ rond. Daarmee bedoelen we dan het weerbarstige 

plukje haar op de kruin, dat maar niet plat gekamd wil worden, en net zoals de veertjes 

op het kopje van de kuifleeuwerik recht overeind blijft staan. Of kennen we dat begrip 

ook al niet meer? 

 

biediefke strontpikkerke 
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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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MAANDAG  Tai-Chi  

Schaken  

09.30-10.15 uur  

10.30 tot 12.15 uur  

Kees de Rooij  

Ad Mutsaerts  

DINSDAG  Koersbal/  

Jeu de Boules  

Geheugentraining  

14.00-16.00 uur  

 

14.00-15.30 uur  

Ben Kleintjes  

 

Astrid van Eijck  

WOENSDAG  Sjoelen  

Gaat per 1 maart 

naar de maandag 

14.30-16.30 uur  Cynthia Schoggers  

WOENSDAG  BINGO  

(eerste woensdag  

van de maand)  

14.30-16.30 uur  €5.20  

BREEK JE WEEK  Optredens/ films  14.30-16.30 uur  €5.20  

DONDERDAG  

 

 
 

Laatste  

DONDERDAG 

van de maand 

Line-Dance  

Yahtzee  

Bewegen op Muziek  

 

Oecumenische Dienst  

13.30-14.30 uur 

14.00-16.00 uur  

14.45-15.30 uur 

 

10.30-11.30 uur 

Cynthia Schoggers  

Maja en Gerard  

Hennie Broers  

VRIJDAG  

 

 

VRIJDAG (variërend; 

zie maandflyer) 

Klassieke Muziek  

Rikken  

 

Muziekmiddag 

10.30-11.30 uur  

14.00-16.00 uur  

 

14.00-16.00 uur 

 

Joan Korremans  

Nel Poulus  

(Inleg €1,-)  

Hyme Vervat  

Laatste VRIJDAG  

van de maand  

Muziekmiddag  

Buurtcafé  

14.00-16.00 uur  

17.00-19.00 uur 

Johan Bushoff  

Wekelijks terugkerende activiteiten voor Zonnehof en Academielaan 
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