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Kleur !!! 
Voor de gelegenheid heb ik deze zonnebloem weer opgezocht. Hij moet vroeger in de hal   

van het oude gebouw hebben gehangen. Maar ook in de lustrumbundel die bij het 50-jarig 

bestaan is uitgekomen stond hij pontificaal op de eerste binnenpagina. Nu dus ook! 

U heeft vast al wel gezien wat de reden daarvoor is: De Zonnewijzer heeft KLEUR! 

Een maand geleden, we waren net met de voorbereidingen voor dit nummer begonnen, 

kreeg ik van Mijzo het bericht dat de huisbladen door een andere drukker zouden worden 

geproduceerd. Dat betekende heel veel onzekerheden voor ons, waar we maar moeizaam 

antwoord op kregen, maar het gaf ook de mogelijkheid om er op aan te dringen dat het 

blad voortaan in kleur kan worden uitgevoerd. En nu is mijn al zo lang gekoesterde wens in 

vervulling gegaan. We hebben ons  meteen uitgeleefd. Wat vindt u ervan? 

We hopen ook dat het blad niet alleen kleur maar ook een goede kwaliteit heeft.  

Maar wij zijn als kleuters zo blij met deze zo kleurrijke Zonnewijzer! 

        Een gelukkige redactie 



 

 Zonnewijzer 

4 

In de vorige Zonnewijzer las u dat de locatiemanager van Zonne-

hof,  Marion van Beurden, per 1 maart Mijzo heeft verlaten. 

Inmiddels is de naam van de nieuwe locatiemanager bekend: Petra Lepolder.  Zij is per      

1 mei in dienst getreden. Ik heb geprobeerd met haar contact te zoeken om een voor-

woord te schrijven voor de Zonnewijzer waarin ze zich kon voorstellen. Zij heeft daar ken-

nelijk nog niet de gelegenheid en de tijd voor gevonden, niet vreemd natuurlijk. Maar op 

internet vond ik een aantal artikelen over haar. Zij is wethouder geweest in Dongen en 

heeft dus aan de weg getimmerd. Ik presenteer u delen uit die artikelen zodat u toch een 

beeld van haar kunt krijgen. Ook de foto komt van internet. 

            Gerda 

******* 

Mijn naam is Petra Lepolder, 50 jaar oud, geboren in 
Rotterdam, opgegroeid in Spijkenisse en sinds 1994 
wonen we in Brabant. Een aantal jaar in Willemstad, 
daarna ruim 20 jaar in Dinteloord en sinds kort wonen 
we in Dongen. Ik ben getrouwd met Edgar en samen 
hebben we drie kinderen. Michaela is 2e jaars aan de 
UCR in Middelburg, Elise zit op het MBO in Breda en 
Florian zit in de brugklas van het Sint Oelbert in  
Oosterhout. (Daar was ze sinds 2019 wethouder, red.) 
We zijn een druk gezin, waar voetbal de grootste ge-
meenschappelijke hobby is. Waarbij ik overigens de 
rol van toeschouwer op me neem. 
Om te ontspannen lees ik graag en kijken we regelmatig een spannende Netflix serie.  
Als mens ben ik nieuwsgierig (ik vind het belangrijk om te weten wat er speelt en heb 
graag en goed gevulde rugzak met informatie), ik bemoei me graag met dingen (dat is 
toch wel een van de leukste kanten van wethouder zijn, je mag over veel onderwerpen 
meedenken) en ik ben een tikkie eigenwijs (of te wel, om het bij een beroemde uitspraak 
van Pippi Langkous te houden: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel 
kan”).  
  
Wie ben ik zakelijk? 
Ik heb over het algemeen in de zakelijke dienstverlening gewerkt in diverse rollen en secto-
ren. Leiding gegeven aan medewerkers, ISO systemen opgezet en beheert, office manage-
ment gedaan en me met sales en communicatie beziggehouden. Het leuke is dat deze ken-
nis en ervaring ook in je werk als wethouder weer goed van pas komt. 
 
Momenteel (als wethouder in Dongen, red.) heb ik het sociale domein, gezondheidszorg, 
economie, beheer openbare ruimte, verkeer, infrastructuur en monumentenbeleid in mijn 
portefeuille. Een veelzijdige portefeuille. Binnen het sociaal domein is het een continue op-
gave om binnen de beperkte budgetten toch een zo optimaal mogelijke zorg en ondersteu-
ning voor en aan onze inwoners te bieden. 
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Uit het Brabants Dagblad:.  

 

Dongense wethouder Lepolder  

       stapt uit de politiek 

 

DONGEN - Wethouder Petra Lepolder (VVD) van de gemeente Dongen stapt uit de poli-

tie. Dat maakte zij donderdag bekend. Lepolder was eerder wethouder in Steenbergen. 

In mei begint zij met een nieuwe baan bij zorgorganisatie Mijzo.  

Bij Mijzo wordt Lepolder (50) clustermanager Wet Langdurige Zorg (WLZ). Lepolder werd 

drie jaar geleden vanuit Steenbergen ingevlogen om wethouder in Dongen te worden. 

Daar verving zij de opgestapte wethouder Rolf Vullings. Voor haar komst naar Dongen was 

Lepolder vijf jaar wethouder in de gemeente Steenbergen. Daarvoor was zij in die gemeen-

te raadslid  

 
Weloverwogen 

Lepolder zegt dat besluit om uit de politiek te stappen weloverwogen is. ,,Dat deze functie 

juist nu voorbij komt, zie ik als een unieke kans’’, zegt zij. ,,Ik ga met een mij bekende 

maatschappelijke opgave aan de slag, maar dan vanuit een andere rol. Mijn aandacht blijft 

gericht op kwetsbaren in onze samenleving en daarbij kan ik goed gebruik maken van mijn 

ervaring en het netwerk dat ik heb opgebouwd als wethouder in het sociaal domein.’’ 

Mijzo heeft een werkgebied tussen de vier grote steden Tilburg, Breda, Gorinchem en Den 

Bosch en biedt ondersteuning en begeleiding aan ouderen, revalidanten en mensen met 

chronische aandoeningen. Als clustermanager gaat Lepolder werken vanuit de kantoren 

Waalwijk, Geertruidenberg en Dongen. ,,Extra mooi is dat we als gezin kunnen blijven wo-

nen in Dongen, waar het ons erg goed bevalt’’, aldus Petra Lepolder. 

 

 

      We zullen weldra kennis met haar maken. 
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Een mens lijdt het meest….. 

 

Ik zit aan mijn computer en kijk naar buiten. 

Het is stralend weer, de zon schijnt uitbun-

dig en de temperatuur is nu, in het voorjaar, 

nog erg aangenaam al is het best warm voor 

mei. Corona loopt ons nauwelijks meer  voor 

de voeten en het is de tijd waarin we volop 

asperges mogen eten, mijn lievelingskostje! 

Ik sla de krant open. Wat mij opvalt is dat er 

tegenwoordig zo veel in staat over wat ons 

te wachten staat, terwijl hij het Brabants 

Nieuwsblad heet. Ja natuurlijk staat er ook 

nieuws in, heel akelig nieuws zelfs, maar ik 

lees ook zoveel over wat gaat komen:  de 

coronagolf in het najaar  waarop we ons niet 

hebben voorbereid, de inflatie waardoor de 

boodschappen zo duur worden, de energie-

rekening die onbetaalbaar wordt net als de 

benzine. En dan lees je ook nog over het ge-

brek aan medewerkers, waardoor in de zie-

kenhuizen de wachtlijsten groeien  en, en 

dan heb ik het over u, de oplopende kosten 

in de ouderenzorg gecombineerd met het 

personeelstekort waardoor ook deze  toe-

komst onzeker wordt. En in het onderwijs 

gaat het ook niet goed waardoor de kin-

deren niet meer kunnen lezen en ……. 

Wat een ellende staat ons allemaal te wach-

ten. Zou dat nu echt zo zijn? Of zijn we zo 

vreselijk verwend dat een tandje minder, 

wat meer tevreden zijn met wat we hebben 

niet meer in ons voorstellingsvermogen 

past. Drie keer per jaar met vakantie, bui-

tenshuis eten als je vindt dat je dat toch wel 

hebt verdiend, elk weekend stappen… 

Ik wil zo graag gelukkig zijn met wat ik alle-

maal heb en dat koesteren, er heel zuinig op 

zijn. En dan vooral genieten van elkaar, de 

vogels en bloemen en de stralende zon.  

U ook? 

     Gerda 

 

 

 

 

 

Vogeltje  

  

Ik zag vanochtend  

een klein vogeltje.  

Het zong,  

gewoon omdat het leefde.  

  

Ik heb er met verbazing  

naar zitten kijken.  

Zijn lied raakte me  

diep in mijn hart,  

waar zoveel pijn huist.  

  

Dat dappere kleine beestje  

ik ben hem dankbaar  

voor zijn zingen.  

  

Wat er ook gebeurt  

de vogels zingen hun lied.  

Ze gaan maar door  

ze houden het vol.  

  

Laat me toch  

op die vogel lijken  

die gewoon maar zingt.  
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We hebben net de meimaand achter de rug en ook corona lijkt voorlopig teruggedrongen. 

Maar beide hebben voor Tilburg diepe betekenis. Ik vond op internet dit prentje over de 

Mantelmadonna dat ik graag met u wil delen. 
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Anja de Bruijn neemt  

afscheid van Zonnehof 

 

30 juni gaat Anja de Bruijn afscheid nemen van Mijzo en 

dus van Zonnehof. Ja natuurlijk, ze is onderhand aan haar 

pensioen toe, maar eigenlijk zal het haar best pijn gaan 

doen. Ze heeft zo vele jaren met erg veel plezier gewerkt 

en ze houdt zo veel van de mensen die ze heeft begeleid en waarvoor ze heeft gezorgd.  

Als ze diep in haar geheugen graaft moet het ergens in 1974 geweest zijn dat ze hier is be-

gonnen. Toen was ze in opleiding voor verzorgende. Als we goed rekenen is dat 48 jaar ge-

leden. en moet toen nog piepjong geweest zijn. Zonnehof bestond nog maar heel kort. In 

1966 zijn de deuren geopend van het bejaardenhuis op Nederlands Hervormde, of liever 

‘niet katholieke’ grondslag. Dat was bijzonder in het roomse Tilburg. Anja herinnert zich 

nog dat, toen de oostvleugel was gebouwd en er meer ruimte beschikbaar kwam, de nieu-

we katholieke bewoners daar met argwaan werden bekeken en dat er protest kwam tegen 

het eerste carnavalsfeest. 

Anja woonde na haar trouwen in Etten-Leur, werkte een achttal jaren in een verzorgings-

huis in Breda en heeft de opleiding tot praktijkbegeleider gevolgd. Een fulltime baan niet te 

combineren met de twee dochtertjes en in deeltijd werken was toen nog niet mogelijk. Na 

eerst een paar jaar thuis vond ze een baan in de avonddienst in Zonnehof. Ze woonde in-

middels in Gilze, in de buurt dus, en deze werktijd was goed te combineren met haar thuis-

situatie. Toch was de avonddienst op den duur voor haar niet bevredigend, ze wilde weer 

in de dagsituatie gaan werken. De directeur wees haar op een vacature als teamleider 

waarvoor hij haar geschikt vond. Ze heeft geaarzeld of ze dat wel aankon, maar ze overwon 

die twijfel, startte in de oude oostvleugel en ging de managementopleiding volgen. 

Voor de nieuwbouw moest er tijdelijke verhuist worden en kwam er ook een reorganisatie 

in het personeel. Bij de afdeling informatie en advies ontstond de nieuwe functie van cli-

ëntbegeleider waaraan Anja invulling ging geven. Zij begeleidde toekomstige bewoners en 

hun naasten, had de verantwoordelijkheid voor in- door- en uitstroom. Deze functie ont-

wikkelde zich tot woon-zorgconsulent en binnen Mijzo werd het zorgadviseur. Hierbij be-

geleidt ze o.a. mensen die geïndiceerd zijn en op de wachtlijst staan, van kennismaking   

tot opname. 
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Anja is erg geïnteresseerd in de beweegredenen van de mensen die ze begeleidt, in hun 

verhalen en de bagage die meedragen. Daardoor kan ze hen optimaal helpen bij de grote 

overstap die deze verhuizing betekent. Want, zegt ze, vaak denken mensen nog dat ze hier 

hun vrijheid kwijt zijn en moeten leven volgens het regime van het huis. Dat is nu net wat 

Zonnehof niet wil bieden. Ieder die hier woont neemt zijn eigen beslissingen en behoudt 

de regie over zijn eigen leven. Tenzij dat niet meer kan, en dan nog … respect voor ieder 

mens is leidend. Ik heb Anja leren kennen als rustig, zeer betrokken en heel goed luiste-

rend. 

Zij gaat op 30 juni afscheid nemen met een receptie van 14.00 tot 16.00 uur in Zonnehof 

waarbij iedereen welkom is met wie ze gewerkt heeft en aan wie ze leiding, zorg en  bege-

leiding heeft gegeven. Want juist bij al deze mensen ligt haar hart. 

Anja geniet van de mooie tijd die voor je ligt en we zien je graag nog eens terug. 

Namens alle mensen van Zonnehof: BEDANKT!      

             Gerda 

 

 

Verloren   gevonden  
 

 

Regelmatig blijven er spullen achter,  
vergeten mee te nemen, niet aan gedacht... 

Wilt u alstublieft deze gevonden voorwerpen inleveren  
bij de receptie of gastvrouw . 

Dan kunnen wij het zo snel mogelijk   
terug geven aan de eigenaar 

 

Dank u wel! 
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Klaprozen 
Ze staan te wiebelen op hun lange dunne steeltjes, de gebogen 

knopjes van de klaprozen. Dan openen zich de twee kelkblaadjes 

en worden de vier ragdunne, kreukelige maar fel rode kroonbla-

den uitgevouwen. En zie wat een eenvoudig, maar betoverend 

mooi bloempje dan volledig de aandacht naar zich toetrekt! 

Ze groeien langs de wegen en ook in mijn tuin waar ze zijn nauwelijks in toom te houden 

zijn. Maar die zijn niet zo prachtig rood als de echte. Toen we jong waren zag je ze heel 

veel, vooral op de akkers  tussen de korenbloemen. Ik vind ze prachtig! Zou het vooral de 

kleur zijn die me zo boeit? Want ja, ik houd van rood.  

Dat klaprozen rood zijn is overigens wel heel bijzonder, er zijn namelijk geen rode bloemen 

in het wild. Ik bedoel dus niet de rode rozen van de bloemist die horen bij Valentijnsdag. 

Waarom dat zo is, vraag je je misschien af. Bloemen moeten bestoven  worden om nieuwe 

zaadjes te kunnen maken. Bijen zijn daar heel goed in. De gaan van bloem naar bloem om 

er stuifmeel te verzamelen dat hun voedsel is. Klaprozen maken heel veel stuifmeel en zijn 

dus favoriet bij de bijen. Maar dan moeten ze de bloemen wel kunnen vinden. Nu hebben 

bijen heel goede oogjes, die bovendien heel 

goed kleuren kunnen waarnemen. Alleen… de 

oogjes van bijen zijn ongevoelig voor rood en 

kunnen daardoor de klaprozen niet zien. Dat 

bijen niet alle kleuren kunnen zien is niet zo 

bijzonder. Ook onze ogen kunnen ook maar 

een beperkt aantal kleuren zien: de kleuren 

van de regenboog, van rood tot violet. Er be-

staat ook infrarood en ultraviolet en die kun-

nen wij dan weer niet zien. Bijen zien geen 

rood maar wel ultraviolet en laat de klaproos 

nou behalve rood, ook die kleur hebben! 

En grappig om te weten is dat klaprozen oorspronkelijk uit Oosterse landen komen en dat 

ze daar bestoven worden door kevers, die wel rood kunnen zien. Die oosterse klaprozen 

zijn niet ultraviolet, want dat is daar niet nodig. Klaprozen doen dus ook aan evolutie: aan-

passen aan je leefomgeving. Komen bijen massaal naar deze bloemen toe, vlinders zie je er 

niet, terwijl die hun voedsel ook uit bloemen halen en die bovendien wel rood kunnen 

waarnemen. Maar vlinders eten nectar en dat maken de klaprozen dan weer niet. Voor 

vlinders is daar dus niets te halen. 

Nog iets bijzonders over de kleur van deze bloemen. In het hart ervan hebben de kroonbla-

den een zwarte vlek. Door deze contrastkleur kunnen de bijen ze gemakkelijker vinden. 

Maar ook zwart komt in de natuur niet voor. Het blijkt de gewone rode kleurstof te zijn 

maar dan in een heel hoge concentratie. Zoveel dat het zwart ziet! 



 

 Zonnewijzer 

11 

De klaproos is een bloem die symbool staat voor troost. Dat komt omdat de slagvelden in 

Noord –Frankrijk na de Eerste Wereldoorlog rood kleurden van de papavers. De ‘Poppy’s’ 

worden bij de herdenking in het knoopsgat gedragen en op de erevelden 

vind je ze  veel bij de graven liggen en ook  de erekransen zijn ervan ge-

maakt. Dat zijn dan natuurlijk geen echte bloemen. Dat de klaprozen zo 

massaal op de slagvelden groeiden heeft te maken met de levenswijze van 

deze planten. Ze maken erg veel zaadjes, wel 100 tot 150 per bloem. De 

zaden kunnen lange tijd in de grond overleven. Ze hebben licht en warmte 

nodig om weer te ontkiemen. Dat krijgen ze als het land door bijvoorbeeld 

tanks, bommen en mijnen wordt omgewoeld… 

Dat gebeurde vroeger ook op onze akkers na het ploegen. Dat  nu niet meer op de akkers 

groeien komt omdat ze door het mesten te voedselrijk zijn geworden en klaprozen houden 

juist van schrale, voedselarme grond. 

In het midden staat een bolvormig vruchtbeginsel en daaromheen een groot aantal meel-

draden. Na de bevruchting groeit dat uit tot de papaverbol. Dit zijn niet de papaverbollen  

waaruit opium kan worden gewonnen. Die zijn van de  ‘slaapbol’, een heel toepasselijke 

naam. Opium is een zeer verslavend, maar ook pijnstillend middel, grondstof voor morfine. 

In  onze klaprozen komt wel melksap voor waaruit rustgevende stoffen kunnen worden ge-

wonnen en  als vee ze bij grote hoeveelheden zou eten zouden de dieren er suf van kunnen 

worden. Beesten weten dat van nature heel goed en beginnen er dus meestal niet aan. 

In de vrucht van de papavers ontwikkelen zich heel veel erg kleine zaadjes. Als je de papa-

verbol goed bekijkt zitten er onder het dakje een krans van kleine gaatjes. Deze vrucht 

springt niet open om zijn zaden de vrijheid te geven, maar op hun dunne steeltjes wiegen 

ze in de wind en worden de kleine zaadjes er als bij een zoutvaatje uitge-

strooid.  

Weet u overigens dat deze zaadjes ‘maanzaad’ heten en op de maan-

zaadbolletjes (broodjes) worden gestrooid. Gelukkig, door het bakken 

verdampt de opium, je kunt daaraan dus niet verslaafd raken… 

Gerda 
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lente 

de              zon 

het              is            vrijdag 

morgen        naar           het             bos 

eindelijk 

Een elfje 

 
Na de haiku, het ollekebolleke en de limerick, waarover ik 
u in de vorige Zonnewijzers vertelde, wil ik nu uw aandacht 
vragen voor een wel heel simpele dichtvorm: het elfje. 
Heeft u daar ooit eerder van gehoord? Ik niet en ook op 
school, vroeger, had ik daar geen kennis mee gemaakt. 
Het heeft zijn naam te danken aan het simpele feit dat het 
uit elf woorden bestaat. 
Alleen… die moeten natuurlijk, zoals in elke dichtvorm, op 
een afgesproken manier gerangschikt worden en aan be-
paalde voorwaarden voldoen. 
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De opbouw is, zoals uit het versje ‘lente’ al blijkt: 

de eerste regel:    een woord 

de tweede regel:  twee woorden 

de derde regel:     drie woorden 

de vierde regel:     vier woorden 

de vijfde regel:      één woord, waarin het gedicht wordt samenvat. 

Het bestaat dus uit elf woorden in totaal en rijmen hoeft niet. 

De vorm wordt vooral gebruikt om kinderen, maar ook volwassenen, kennis te laten ma-

ken met het schrijven van poëzie. Je moet er wel over nadenken omdat het 'verhaal' van 

het gedicht toch in elf woorden moet worden gevat en volgens de hierboven genoemde 

regels moet worden opgebouwd.  En bovendien moet in de vijfde regel het gedicht in één 

woord worden samengevat. De regels 1 tot en met 4 mogen een volzin vormen.  

Soms worden de regels nog ingewikkelder gemaakt zoals hieronder: 

geel 

twee ogen 

in het donker 

die kijken naar mij 

miauw ! 

 Woord 1: een kleur of naam 

Woorden 2+3: een voorwerp of persoon 

Woorden 4+5+6: waar is het voorwerp, dier of persoon? 

Woorden 7+8+9+10: wat doe ik ermee of wat doet het of hij/zij? 

Woord 11: een gevoel of geluid. 

oma 
een schat 

ik wil knuffelen 
krijg dan een snoepje 

allerliefst 

toen 
de vlinder 

nog rups was 
leek vliegen een onbereikbare 

droom 

En nu nog een paar beeldschone elfjes: 

zomer 
zoveel bloemen 

nog meer kleuren 
en een stralende zon 

geluk 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vers_(gedicht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Woord


 

 Zonnewijzer 

14 

 

 

 

TILBURGSE  

BIERCANTUSSEN 
 

 

 

Afgelopen 24 mei heeft een groep studenten van de Tilburgs Universiteit voor de bewo-

ners van Zonnehof een wandeltocht georganiseerd.  Leuk en bijzonder aardig van die stu-

denten . Maar ik wil U wat vertellen over de aanleiding van dit wandelfestijn. Wat heeft die 

wandeltocht nu te maken met de kop van dit artikel “TILBURGSE BIERCANTUSSEN”.  Dat 

zak ik U eens haarfijn uitleggen. 

Kortgezegd zijn Biercantussen gigantische studentenfeesten georganiseerd door een groep 

studenten van de TILBURGSE UNIVERSITEIT. En de studenten mogen aan zo’n Cantus mee-

doen als zij een maatschappelijke bijdrage verricht hebben en dat is in dit geval dus de 

wandeltocht bij Zonnehof. 

Ik zal U wat meer vertellen over en het ontstaan van deze BIERCANTUSSEN. 

De CANTUS ( betekent in het Latijn “gezang”) is ontstaan in de late middeleeuwen. Studen-

ten uit een bepaalde streek kwamen samen om te praten, te zingen en te drinken. Later 

werden de Cantussen georganiseerd volgens een vast omlijnd pro-

gramma en met strikte regels.  

In Tilburg worden door het jaar maar liefs zes grote biercantussen 

gehouden. Het begint bij de opening van het academisch jaar met 

de TUC-Cantus (Tilburgse UniversiteitsCantus).  Heel studerend 

Tilburg neemt deel maar iedere bezoeker 

moet een toegangskaart tonen en die toe-

gangskaart krijgt de student als hij/zij een vrijwilligersactiviteit 

heeft uitgevoerd. Dit jaar wordt de TUC-Cantus op 7 september, 

op dit moment is de locatie nog niet bekend.  

Hoe verloopt zo’n feest. 
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Alle studenten, in 2018 waren dat er 5.000, komen via een strenge controle het feestter-

rein op. Op het terrein is een groot podium en daarvoor staan rijen met lange tafels en 

banken. Ieder heeft zijn vaste plaats en elke tafel heeft een zg. Tafelhoofd die de orde aan 

de tafel moet handhaven.  Door de organisatie, het PRESIDIUM,  wordt iedereen welkom 

geheten en kan het feest beginnen. Op iedere tafel liggen Cantusboekjes met alle songtek-

sten die die avond gezongen worden. Iedereen wordt geacht uit volle borst mee te zingen. 

Tegenwoordig zijn er ook grote TV-schermen waarop de teksten te lezen zijn. Het eerste 

lied is altijd het Nederlands volkslied het WILHELMUS. Daarna geeft de band aan welk lied 

uit het Cantusboekje gezongen gaat worden. Na elk lied mag iedereen van zijn bier drinken 

dat in grote kannen en zelfs gieters wordt gehaald. Hier een opsomming van enkele van 

die strikte regels: 

 Bij binnenkomst mag je geen drank, etenswaren, glaswerk, paraplu’s, drugs, vuur-

werk etc. bij je hebben en er wordt gefouilleerd. 

 Je mag (meestal) niet naar de toiletten tijdens het feest 

 Er mag allen gedronken worden tussen de liedjes door en als de band het aangeeft 

 Je mag NIET op de tafels en banken staan 

 Je moet de instructies van de band opvolgen. Doe je dat niet dan riskeer je een sanc-

tie bijv. een biertje met gestrekte arm leegdrinken. 

Maar het allerbelangrijkste is dat iedereen vooral veel plezier heeft en dat het bier rijkelijk 

vloeit. En nu maar hopen dat die studenten tussen die zes biercantussen ook nog wat aan 

hun studie doen. 

         Wybe Feenstra 
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Pasen is allang voorbij, Pinksteren staat weer voor 

de deur. Toch gezellig om nog even terug te kijken 

en na  te genieten van het heerlijk  paasmenu! 

Bedankt voor alle leuke reacties die 
we hebben gekregen voor Pasen. 
Op naar pinsteren voor we nu de 
voor bereidingen al voor treffen . 
   

  Team Brasserie 
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Zonnewijzer 

Woordzoeker 
Een grote actuele woordzoeker, voor een ontspannen uurtje puzzelen. 

De overgebleven letters vormen een passende zin. Kunt u die 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 1was:  

OVERGEVOELIG — NACHTBLIND 

De prijswinnaar: Dhr. A v Loon,  Academielaan 88. Proficiat! 

AARDE 

ACHTERTUIN 

BEELDEN 

BLAD 

BLOEMENTUIN 

BORDER 

BOTANISCHE TUIN 

CACAODOPPEN 

COMPOSTBAK 

DUIZENDSCHOON 

ENTEN 

ERFAFSCHEIDING 

FAKKELS 

FRUITBOMEN 

GIETER 

GRASMAAIER 

GRASSCHAAR 

HEGGENSCHAAR 

HORTENSIA 

HOVENIER 

HYACINTEN 

IRIS 

KIEZELSTENEN 

KIKKERDRIL 

KLAVER 

KLEUREN 

KNOP 

LEEUWENBEKJES 

LELIES 

MAAIMACHINE 

MADELIEFJES 

MARGRIETEN 

MARKIES 

MIEREN 

OEVERPLANT 

ONDERWATERPLANT 

PERK 

PETERSELIE 

PICKNICKTAFEL 

PISSEBEDDEN 

PLANTENREK 

RIDDERSPOOR 

RIEK 

RIETMAT 

RODODENDRON 

RUPS 

SCHOMMELBANK 

SCHOP 

SERING 

SIERFONTEIN 

SIERTEGELS 

SNEEUWKLOKJE’ 

SNOEISCHAAR 

SPROEIER 

STOKROOS 

TAXUS 

TOMATEN 

TUINBANK 

TUINBEPLANTING 

TUINFEEST 

TUINFLUITER’ 

TUINGEREEDSCHAP 

TUINKABOUTER 

TUINMEUBELEN 

TURF 

UITDUNNEN 

VASTE PLANTEN 

VERLICHTING 

VOGELHUISJE 

VOLKSTUINTJE 

VRUCHTBAAR 

WASLIJN 

WATERPLANTEN 

WIEDEN 

WINDSCHERM 

WINTERTUIN 

WORM 

ZANDBAK 

ZITJE 

ZITKUIL 

ZONLICHT 

ZONNESCHERM 
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D U I Z E N D S C H O O N T H C I L N O Z 

Z I T K U I L G R A S M A A I E R S P U R 

S F A K K E L S N E T E I R G R A M A P T 

T R E T I U L F N I U T N E N N U D T I U 

O U N E T N A L P E T S A V R P E T O S I 

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

R T L E F A T K C I N K C I P I N R V E K 

O B T U I N B E P L A N T I N G I E E E A 

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

S M A R K I E S B E P O E M T R T N P W O 

W E B E E L D E N U R R N R U U E E L K U 

I N T I N E D E I W E E K O I T H V A L T 

N M S E N I U T R E T N I W N E C O N O E 

D E O O N K A B D N A Z G A F H S H T K R 

S R P R E X E S E B W O L R E N I S S J Z 

C N M P U R C I L E R P I G E E N C E E O 

H K O S O H F E R K E D G T S E A H J I N 

E I C E A D M A L J D E A Z T E T O F N N 

R E H P I M O A F E N M G N I U O P E N E 

M Z Y I O S V A R S O O A I I T B E I N S 

N E A H R E C S C T C L R N E E J U L I C 

E L C S R A P H V A P H M D N T T E E U H 

D S I I H O A T A R C E E I N R E R D T E 

D T N E O A A H E A U T H I E E F R A N R 

E E T R R M P T C B R C U T D O D N M E M 

B N E T T S A O E S A T H I N I I O E M R 

E E N E E W E L N M S C P T N IJ N B D E E 

S N I G N E E I I K A A E D B B L G R O D 

S R R E S N E A L G N I R E S A A S A L R 

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

P N S S A M V O G E L H U I S J E R K W B 

In de tuin 
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On de vorige Zonnewijzer heb ik u verteld over het gedichtenbundeltje dat in 

een kast in Zonnehof was teruggevonden. 

Ik heb toen een prachtig gedicht daaruit geplaatst, geschreven door  

Esther Ackerman-Appelboom, een vrouw geboren in 1902 en overleden in 1994. 

Het zijn bijzondere gedichten die zij schreef. En dat is nog meer bewonderens-

waardig als je weet dat zij een Jodin was en de oorlog heeft overleeft. En je 

wordt stil als duidelijk is dat er drie van de vijf kinderen van het gezin waarin ze is 

opgegroeid zijn omgebracht in de vernietigingskampen. 

Ik presenteer hier weer een gedicht van haar dat je tot nadenken uitnodigt. 

Verpleegtehuis 
 

Laatst heb ik een bezoek gebracht 

Aan een verpleeghuis, een vriendin, 

Zij was er niet zo best aan toe, 

Zo mager en zo min. 

Ik trof in dat verpleegtehuis 

Veel mensen in de gang, 

Zo oud, zo uitgeblust, dement, 

Het maakte me zo bang. 

Ze worden goed verzorgd, o ja, 

In een mooi en helder huis. 

Maar een onpersoonlijk slaapvertrek 

Is toch hun laatste thuis. 

Je brengt wat lekkers voor ze mee 

Wat bloemen of een boek, 

Je gaat wat met ze praten 

Ze zijn zo blij met je bezoek. 
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En na een poosje ga je weg 

En sta je weer op straat. 

‘t Is met een opgelucht gevoel 

Dat je naar huis toe gaat. 

Je voelt je dankbaar dat je zelf 

Nog zo bevoorrecht bent, 

Dat je je eigen huis nog hebt, 

Je eigen baas nog bent. 

Dat je kunt gaan waarheen je wilt, 

Dat je nog goed kunt lopen 

Dat je nog boodschappen kunt doen, 

Nog nieuwe jurken kopen. 

Natuurlijk ben je dankbaar 

Om nog goed en fit te zijn 

Maar ‘t denken aan die anderen  

Dat doet je toch wel pijn. 

Je denkt met angst dat hetjezelf 

Ook straks kan overkomen. 

Je duwt die angst maar heel ver weg 

Maar soms kun je er van dromen. 

Wat is gezondheid toch een schat 

Daarom kan ik nooit begrijpen 

Waarom er oorlog, misdaad is 

En mensen die naar wapens grijpen. 

Iemand moedwillig martelen 

En vermoorden of verwonden, 

Wat de natuur je aan kan doen 

Heb ik erg genoeg gevonden. 

De mensen die naar geld en macht 

En roem en oorlog streven 

Die zouden eens een poos 

In een verpleeghuis moeten leven 

 

Esther Ackerman-Appelboom,  
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Mijzo werkt aan de maatschappelijke opdracht. Ze heeft in de plaatselijke pers zich gema-

nifesteerd met deze boodschap. Deze artikelen kunt u ook in deze Zonnewijzer lezen op 

deze en de volgende pagina’s. Ik heb de opmaak van de artikelen wat moeten veranderen 

om ze passend te maken voor het blad en de letters voldoende groot en dus leesbaar te 

houden. Ik wens u veel aandacht.       Gerda 
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Marion Helmer neemt ons terug  

naar de Efteling van 70 jaar geleden. 

Marion Helmer is een van de vrijwilligers van Zonnehof. U kent 

haar misschien wel. Zij is degene die telkens weer de vitrine zo 

vrolijk en stemmig opmaakt, zij is degene van de herinnerings-

verhalen van vroeger en zij vertelt telkens weer in de Zonnewij-

zer. Maar bovenal is zij stapelgek op de Efteling, de sprookjes-

wereld vol wonderen.  Ook in de vorige Zonnewijzer heeft ze al 

eerder daarover verteld. Nu, 31 mei, bestaat de Efteling 70 jaar en daarover wil Marion van 

alles met u delen. En ook in Zonnehof zal dit feest niet ongemerkt voorbij gaan.  

Marion vertelt: 

In de jaren ’50 begon de Efteling als een sportpark met theehuis en een speeltuin. Dank zij 

het inzicht van burgemeester Reinier van der Heijden, het technisch vernuft van Peter Re-

ijnders en het artistiek talent van Anton Pieck groeide dat uit tot de Efteling, een sprookjes-

achtig park waar je nu al 70 jaar lang in kunt wegdromen. Waar je niet alleen kunt genieten 

van de vele attracties, maar ook van de goed verzorgde bloemenpracht, van een van de 

vele bankjes en van de typische Efteling-muziek zoals die bijvoorbeeld klinkt uit de padden-

stoelen in het sprookjesbos. 

Het Sprookjesbos is en blijft voor mij nog steeds een ware belevenis. Heel veel plekken zijn 

nog precies zoals ze vroeger waren en die u zich vast nog kunt  herinneren. Zo ligt er sinds 

1952 Sneeuwwitje slapend in haar glazen kist met daaromheen de zeven treurende dwer-

gen. En het kasteel van Doornroosje, met de snurkende 

kok bij zijn fornuis, staat ook nog vooraan in het park. De 

Chinese Nachtegaal zong bij de opening van het Sprookjes-

bos al op een tak bij de muur, maar nu is die te vinden in 

de tuin van het paleis van de keizer waarvoor hij elke dag 

moet zingen. Ook het paddenstoelendorp bestaande uit 

drie imposante paddenstoelen waar je, als je klein genoeg 

bent, als een echte kabouter doorheen kunt lopen is er al 

sinds 1952, net als het huisje en de put van Vrouw Holle. 

Dat sprookje kunt u verderop on de Zonnewijzer nog eens 

helemaal lezen (en er een heel wijze les uit trekken, zoals 

dat in sprookjes hoort).  

  70 70 jaarjaar 
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Zonnewijzer 

Een van de zes dienaren, Langnek, kijkt al 70 jaar uit over het Sprookjesbos al kijkt hij nu 

iets minder streng dan vroeger. Tijd voor een sanitaire stop? Kabouter Kleine Boodschap 

wijst je al jaren de juiste weg richting de toiletten en Holle Bolle Gijs roept nog steeds: 

“papier hier!”. 

31 mei is de dag waarop de Efteling haar 70ste verjaardag viert! 

Natuurlijk worden er nieuwe attracties geopend, maar ook worden nieuwe kostuums en 

decors gemaakt en worden de souvenirwinkels volgestapeld met speciale jubileum-

hebbedingen.  

Leuk is zeker de Efteling 

Sprookjes Omnibus,  

een verzamelboek van 

320 pagina’s met 30 

prachtig geïllustreerde 

sprookjes en verhalen. 

Dat boek zal vanaf mei 

voor € 24,99 verkrijg-

baar zijn in de Efteling 

en in de boekenwinkels. 

Iets voor de kleinkin-

deren misschien? 

En, ook bijzonder, ontwikkelt de Efteling in samenwerking met het Textielmuseum een bij-

zondere tafellinnen-set, exclusief verkrijgbaar bij Efteling-souvenirwinkel ‘In den Ouden 

Marskramer’. 

En dan is er ook nog ‘Efteling in concert’. Cinema in Concert en het Metropole Orkest orga-

niseren een unieke reeks concerten rondom de iconische muziek van de Efteling, waarbij 

bij iedereen een nostalgisch gevoel wordt opgeroepen.  

70 jaar Efteling zal niet ongemerkt voorbij gaan. En dan zijn ook nog eens alle vrijwilligers 

van Mijzo uitgenodigd voor een dank-je-wel-feestavond in … jawel de Efteling!!  

Ook in Zonnehof gaan we aandacht besteden aan het 70 jarig bestaan van de Efteling. De 

activiteiten hier omheen vinden plaats in juni. 

We beginnen met de GROTE EFTELINGQUIZ, op woensdagmiddag 15 juni. Van 14.30—

16.30 uur. Een quiz helemaal in de sfeer, met leuke prijsjes en lekkere Eftelinghapjes. 

Ook laten we u een film zien van Andre Rieu in de Efteling met fijne muziek waarop u heer-

lijk weg kunt dromen. Het Vertelvrouwtje van de Efteling zal u geregeld trakteren op een 

Sprookje van de Efteling, u hoort nog waar en wanneer. En 

de vitrine wordt half mei omgetoverd tot de Wonderlijke 

Wereld van de Efteling, met natuurlijk het sprookjesbos 

met onder andere Sneeuwwitje en Doornroosje.  

Graag tot ziens in/bij onze (Zonnehof)-Efteling!!   

Met betoverende groetjes Marion Helmer 
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 Wij namen afscheid van:        

                  overleden: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mw. JJM Jonkers WG 36 19-02-22 

Dhr. Vermeer  ACA 124 23-02-21 

Mw. Kuiper- Akkerman 22.32 24-02-22 

Mw. Mansvelders  ACA 144  

Dhr. Notenboom WG 38 18-03-22 

Dhr. D.E. Palapessy. 11-05-1936. WG 30 21-03-22 

Mw. S Vos- Drost 22.28 23-03-22 

Mw. van Spaendonk - van den Bogaard 22.09 01-04-22 

Mw. GJ van Dorp-Woerde  22.04 12-04-22 

Mw. M Willemen-Vishnudatt 22.10 13-04-22 

Dhr. Bakx 22.07 03-05-22 
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En zoals U inmiddels gewend bent, vertel ik U hierbij ook weer een sprook-

je. Deze keer heb ik gekozen voor een al heel oud en bekend sprookje:  

 

DE PUT VAN VROUW HOLLE 

 

ER WAS EENS een vrouw die met 

haar twee dochters, Rita en Mina, 

in een klein huis woonde. Rita was 

lief en werkte altijd hard. Mina was 

lui en deed nooit aardig. Toch werd 

zij door haar moeder erg verwend, 

omdat ze haar echte dochter was. 

De ijverige Rita moest de hele dag 

garen spinnen, dag in dag uit, al 

deden haar handen nog zo’n pijn. 

Op een dag zat Rita met haar spin-

nenwiel bij de waterput in de tuin. 

Plotseling viel haar spinspoel in de 

put. Wat moest ze doen? Ze wist 

zeker dat ze hiervoor heel erg ge-

straft zou worden door haar stief-

moeder, dus sprong Rita wanhopig 

de spoel achterna. Toen ze haar 

ogen weer open deed dacht ze even dat ze droomde. Ze lag in een zonnige wei die ze 

niet kende. Plotseling zag ze een grote oven met wel honderd broden erin die riepen: 

We zijn al bruin, dus help ons nou. Haal ons eruit en doe het gauw! 

Rita aarzelde geen moment. “Hou vol!” riep ze. “Ik zal jullie redden!” En een voor een 

haalde ze alle broden uit de hete oven. “Op het nippertje, bedankt hoor,” zei het laatste 

broodje, dat al behoorlijk donkerbruin was geworden. 

“Graag gedaan,” antwoordde Rita en ze liep door. Even later kwam ze langs een boom 

vol sappige, rode appels. De appels smeekten om hulp: We zijn al rijp, dus help ons nou. 

Pluk ons toch en doe het gauw! 

Natuurlijk plukte het ijverige meisje alle appels. Die bedankten haar hartelijk en Rita liep 

verder. Ze kwam bij een wit huisje met een rieten dak en klopte aan. Een oud vrouwtje 

met een rond brilletje deed de deur open en zei vriendelijk: “Kom toch binnen, lief kind. 

Ik ben Vrouw Holle.” Ze glimlachte en vroeg: “Wil je bij me komen wonen? Je hoeft al-

leen maar dagelijks mijn dekbed en kussen goed op te schudden, zodat de veren in het 

rond vliegen. Dan sneeuwt het op aarde.”  

Vanaf die dag klopte Rita elke dag het beddengoed uit en deed met plezier nog veel 

meer klusjes voor Vrouw Holle. Maar na een tijdje kreeg Rita heimwee.  
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Vrouw Holle begreep dat best en bracht haar naar een 

grote poort. Terwijl Rita onder de poort stond daalde 

er een regen van goud op haar neer. Het volgende mo-

ment werd ze wakker aan de rand van de waterput in 

haar tuin. Haar stiefmoeder was blij dat ze weer terug 

was, maar dat kwam vooral door al het goud dat Rita 

meebracht. Toen ze het hele avontuur gehoord had, 

zei ze tegen Mina: “Spring ook onmiddellijk in de put 

om bij Vrouw Holle te gaan werken!” 

Mina sprong in de put en ook zij kwam langs de oven 

met broden. Die riepen dat ze al bijna aan het verbran-

den waren, maar het luie meisje liep gewoon door. 

Even later kwam ze langs de appels die om hulp rie-

pen, maar ook hen keurde Mina geen blik waardig. 

Bij het huisje van Vrouw Holle aangekomen klopte Mina aan en vanaf dat moment moest 

ook zij elke dag het beddengoed van de oude vrouw uitkloppen. Andere klusjes in huis 

deed Mina niet. Daar was ze veel te lui voor. Vrouw Holle was het al snel beu. “Het wordt 

tijd dat je weer eens naar huis gaat.” Zei ze op een dag. Mina was blij. Nu zou ook zij over-

goten worden met goud! 

Vrouw Holle leidde haar naar de grote poort, maar wat denk je? Mina werd helemaal 

overspoeld met vieze, plakkerige, zwarte pek! “Dat is je beloning, lui wicht!” hoorde ze 

Vrouw Holle nog roepen. 

Plotseling lag ze weer in haar eigen tuin. De pek liep over haar gezicht naar beneden. “O, 

nee!” kermde Mina. “Wat vies!” “Wat krijgen we nou?” krijste haar moeder boos. “In de 

tobbe met jou!” Maar hoe ze ook schrobden en boenden, de pek ging er niet meer af. 

Iedereen kon zien hoe lui Mina was geweest. 

En haar lieve, vlijtige stiefzus? Die was schatrijk geworden en leefde nog lang en gelukkig!  

Deze tekeningen zijn 

van  

Anton Pieck 
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WEES NOG EENS LIEF 

NET ALS TOEN 

VRAAG ME NOG EENS 

OM EEN ZOEN! 

 

U kon ze allemaal  
meezingen,  

die liedjes van  
het Songfestival  

van lang geleden! 

Het was woensdagavond 20 april  
toen Marie-Christien weer een op-
treden kwam verzorgen in de Bras-
serie. Dit keer was het songfestival 
het thema. 

Het was gezellig druk en er werd 
volop meegezongen met de beken-
de liedjes. En ze vertelde ook nog 
verschillende weetjes over het  
songfestival. Gezellig! 
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   Het Oranje Fonds organiseert jaarlijks,  samen met   

    duizenden sociaalmaatschappelijke  organisaties in  

     het land, NLdoet.  Dit is de grootste vrijwilligers- 

      actie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk  

       in de spotlights en nodigt iedereen uit om een  

        dagje het verschil te maken en ertoe te doen! 

    Natuurlijk hebben wij Zonnehof ook aangemeld, want we vinden het altijd leuk als me-

dewerkers van andere werkvelden kennis komen maken met onze locatie èn dat zij zich in 

willen zetten voor onze bewoners! 

Op vrijdag 11 maart 2022 lekker vroeg in de ochtend, kwamen drie medewerkers van de 

gemeente aangefietst. Na een goede 

kop koffie gingen zij aan de slag met 

‘de wasstraat’. Bewoners van Zonne-

hof kunnen op die dag de rollator of 

rolstoel komen laten poetsen door 

deze medewerkers. En terwijl dit  

gebeurt geniet de bewoner van het  

kijkspel èn van een kopje koffie of 

thee met iets lekkers. Twee vliegen 

in één klap dus! Iedereen genoot 

ervan: zowel de bewoners als de 

medewerkers! 
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Lieve mensen 
 

Hiernaast ziet u de data waarop u dit 
jaar een drankje kunt genieten in 

HET BUURTCAFÉ 

in de Salon van Zonnehof 

Dat is dus elke laatste vrijdag van de 
maand van 17.00 uur tot 19.00 uur. 
We komen bij elkaar voor een kopje 
koffie en een glaasje wijn. Natuurlijk 
is een biertje ook mogelijk.  
Iedereen kijkt er naar uit en is blij 
elkaar weer te zien.  
Vooral de vlotte bediening wordt ge-
waardeerd en dan natuurlijk de ron-
de met bitterballen!! 

Tot ziens in het buurtcafé. Je bent 
van harte welkom.  

 Ans, Annemie, Thea en Anneke  

 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   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)  
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Mijn ervaring als jonge vrijwilligster bij Zonnehof.. 

  

Mijn naam is Jela, ik ben 19 jaar. Ik heb het afgelopen schooljaar 80 uur vrijwilligerswerk 

gedaan bij locatie Zonnehof voor mijn opleiding: Social Studies. Ik heb het als een hele  leu-

ke en leerzame tijd ervaren! Samen met een andere stagiaire heb ik verschillende  

activiteiten georganiseerd en begeleid. Je kunt dan denken aan armbandjes maken,  

knutselen op thema en wandelen. De doelgroep binnen Zonnehof zijn hele lieve  

ouderen die graag een praatje maken. Samen met een gezellig en gemotiveerd team  

helpen we de ouderen en maken we mooie herinneringen samen. 

 

Wat ik heb geleerd is hoe ik het beste om kan gaan met mensen die dementie hebben,   

hoe je ze het beste kunt benaderen als ze niet meer goed horen, maar ook hoe je hen  

kunt geruststellen als ze er even niks meer van snappen. En ook dat het beter is om  

duidelijk te zijn en korte zinnen te gebruiken in plaats van er omheen praten. 

In mijn privé leven is dit ook zeker handig om geleerd te hebben. Dit helpt mij bijvoorbeeld 

met het beter begrijpen van wat er in een ander omgaat.  

 

Deze plek is zeker een aanrader voor 

andere studenten en mensen die graag 

vrijwilligerswerk willen doen!   

 

Groetjes, 

Jela 
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Mene listen biecht 
As je en jaor of zeuve waart, 
Èn oew kemuunie had gedaon, 
Èn dus bij de grôote heurde, 
Dan moeste vort te biechte gaon. 
Mòndeleks gingd oew zonde belijde 
In de biechtstoel, en gescheide 
Van de zondaor zaat de priester in zen hòk, 
die, as hij de biecht ging heure, 
Dan en schöfken oopetrok, 
om te löstere dur et roster 
wègge had  verkeerd gedaon 
èn dan liete oew rij-ke heure 
òn pestoor òf kappelaon. 
Hij gaaf oe dan de abseluusie 
Èn nò en oefening van spèèt 
Èn vur straf drie weegegroetjes 

Waarde al oew zonde kwèèt. Kzi aaltij dezèlfde foute, 
Dikkels hèb ik daor gejòkt. 
Mar op et list zik: “Ik heb gelooge”, 
Èn dan wast wir goedgemòkt. 
Wè me nog is bijgebleve, 
Me mènnen òjem hòst ontnaam, 
Dieje lucht van ongepoetste taanden 
Èn zwêet, die dur dè roster kwaam. 
Kging aaltij aachteroover hange 
As dieje kòp nòr veure bôog. 
Dieje walm wok liever nie ontvange, 
Kvon dèttie dè zèlf wèl haauwe môog. 

Ik zal zon twintig jaor gewist zèèn, 
Toen ik wir es biechte ging. 
Men rij-ke was niet veul veraanderd, 
Bekaant etzèlfde, op êen ding. 
“Eerwaarde Vader, ik vraag uw zegen”, 
Zik hil zachjes dur dè lèùk. 
Zôo moeste de biecht begiene 
Vòlges katteliek gebrèùk. 
“Mene vriend heej bij et zoene 
Menehh bbboòrsten èfkes òngeròkt”, 
Zi ik hakkelend, want zon zonde 
Was niet zomar goedgemòkt. 
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Hij schôot meej zene kòp nòr veure: 
“Wè heetie nòg meer gedaon?” 
“Verder niks”, zi ik geschrokke, 
“himmòl niks, meneer kaplaon”. 
Mar hij ging eroover deur, 
Et was onzeedelek, onkèùs 
Èn as mene vriend dè wir perbeerde, 
Zègt dan: “Haauwt oew haande tèùs”. 
Èn wètter meer nòg kon gebeure 
As ik em zene gang liet gaon. 
Ik kêeg ik in geuren èn in kleure 
Vurlichting van meneer kaplaon. 
“Èn gin sèks dus vur et trouwe, 
Dè dè nie vergeete wèrd”. 
Zittie meej ene rôoje kòp nòg 
Èn hij hèègde as en pèrd. 
Ik begos genoeg te krèège 
Van zen pròtjes èn zene kòp 
 
 
Kzi:”Zôo te heuren òn oew hèège 
Wènt et oe beheurlek op!” 
Et was bruutaol èn ongepaast, 
Kha de fesoensnòrme geschonde 
Ik waar der zèlf ok dur verraast 
Dees was pas en èchte zonde. 
Ik zaag em nòr dè deurke schiete, 
Mar vur dettie et oopen had 
Waar ik de kèrk al ötgerènd 
Èn hak men fiets daor al gevat. Ik weet nòg hoe ons moeder, 

Toen ik töskwaam, nòr mèn kêek 
Èn dòrnao ok hil bezörgd vroeg: 
“Bènde ziek?, ge zie zo blêek”. 
Mar de reeje van mèn wit zien 
Hèb ik heur ècht nie vertèld. 
Ze hagget me, dènk, nôot vergeeve, 
Nèè, kzot nie dörreve, vor gen gèld. 
Tòch zèèk nôot mir wiste biechte, 
Et was den allerliste keer. 
Nôot gin zonde mir belije, 
Nôot gin abseluusie meer. 

 

Dit prachtige vers is  van de hand 

van   Henriëtte Vunderink. 

Zij schrijft graag en veel in het     

Tilburgs dialect en over het leven  

in het roomse Tilburg van vroeger. 
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Van Hemelvaart tot Pinksteren 
 

In de afgelopen periode zijn we van de ene vrije dag in de volgende feestdag gerommeld. In 

de tijd dat ik in het onderwijs werkte herinnerde ik me deze tijd als het begin van de grote 

vakantie. Er was bijna geen hele week meer om nog echt iets aan te pakken. Pasen en Pink-

steren zullen,  zoals het spreekwoord zegt al nooit op één dag vallen, er zijn ook nog Ko-

ningsdag, 4 en 5 mei en daarna Hemelvaart en Pinksteren. Nu u de Zonnewijzer in handen 

hebt gekregen, zitten we precies tussen die twee laatste in. 

Natuurlijk genieten we van al de vrije dagen, maar ze weten volgens mij weten veel, vooral 

jongere mensen, niet of nauwelijks meer wat die feesten voorstellen. Kerstmis is het pro-

bleem niet: de geboorte van het kindje dat het beste voor gaat hebben met de wereld, 

spreekt tot ieders verbeelding. En Pasen wil vaak ook nog wel lukken, zeker omdat het ge-

combineerd is met het lentefeest, het feest van het nieuwe leven, met de paaseieren als 

symbool daarvan. Maar dan Hemelvaart en zeker Pinksteren, dat zijn eigenlijk  ‘vage fees-

ten’ om met de termen van de jeugd te spreken. 

U weet natuurlijk nog wel dat we op Hemelvaartsdag vieren dat de Heer die met Pasen is 

verrezen op die dag van de aarde is opgestegen en zo naar de hemel is gevaren. Volgens de 

vele afbeeldingen die daarvan zijn, op een wolk. In de Bijbel wordt de Hemelvaart in het 

boek Handelingen van de Apostelen kort beschreven. Daar staat dat Jezus zijn leerlingen 

vertelt dat de Heilige Geest hen 

zal helpen met het opbouwen 

van de kerk het vertellen van 

het evangelie.  In Handelingen 

1:9 staat: “Jezus geeft zijn laat-

ste instructies aan zijn aposte-

len, en daarna stijgt hij op naar 

de hemel. Tot een wolk hem 

opneemt en de apostelen hem 

niet meer kunnen zien”.  

Hemelvaartsdag valt op de 

veertigste dag na Pasen, dus 

altijd op een donderdag, en 

tien dagen vóór Pinksteren. 

Omdat de datum van Pasen is 

gekoppeld aan de maankalen-

der (eerste zondag na de eerste 

volle maan in de lente) vallen 

deze feestdagen ook ieder jaar 

op een andere dag. 

Tempera op hout – Meester van Vyssi Brod, ca. 1350 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Handelingen_van_de_Apostelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Geest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pinksteren
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Pinksteren is het feest van de verkondiging van het woord het begin van de christelijke 

kerk. Nadat de Heer van de aarde was vertrokken stonden de volgelingen  er alleen voor. Er 

was niemand meer die hun voorging. En toen kwam, zoals aangekondigd, de Heilige Geest 

hen ondersteunen. Volgens de Bijbel ging dat er zo aan toe: 

Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze 

zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurton-

gen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige 

Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd 

ingegeven. 

Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord pentekostè, wat vijftig betekent. De feestdag 

valt altijd op de tiende dag na Hemelvaart en dus de vijftigste dag na Eerste Paasdag. In dit 

jaar is dat op zondag 5 juni. Zoals eigenlijk voor alle christelijke feestdagen geldt is ook Pink-

steren gebaseerd op een ander, een ouder feest. Pinksteren ontstond uit het joodse Weken-

feest, of Sjavoeot. Op dat feest wordt herdacht dat God de Tien Geboden aan Mozes gaf op 

de berg Sinaï. Ook dat was een boodschap van God voorde mensen. De relatie met de vurige 

tongen van Pinksteren is dus niet zo vreemd.  Nog eerder was Sjavoeot  het dankfeest voor 

de oogst van de eerste producten van het land, die dan aan God werden geofferd.  

In deze tijd van afnemende religiositeit en  verminderd kerkbezoek worden de verhalen van 

Hemelvaart en Pinksteren niet meer begrepen.  Vooral ook de symbolen  die worden ge-

bruikt om de boodschap over te brengen onrealistisch zijn naar onze inzichten . Een wolk 

waarop een mens naar de hemel stijgt, kan niet meer als echt  worden gezien, evenmin als 

de vurige tongen boven de hoofden van de discipelen worden niet. Dat het beelden zijn voor 

de goddelijkheid van Christus en voor het “vuur” waarmee het geloof moet worden overge-

bracht wordt niet meer begrepen.  En daarmee dus ook niet de betekenis van deze feestda-

gen. Voor ons nu zijn het vrije dagen in een tijd van het jaar waarin dat heel aangenaam kan 

zijn: het bloeiende voorjaar na een koude, donkere winter. En dat is toch ook wel heel fijn. 

Laten we daar dan maar van genieten!! 

Detail uit  
Pentecostes  
van El Greco  
ca. 1600,   
Museo del 
Prado,  
Madrid  

https://www.quest.nl/mens/psychologie/a36488759/in-tongen-spreken-tongentaal-brein-scan/
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Burgemeester op bezoek bij Kumpulan 
 

Het was 13 april toen onze  
burgemeester Theo Weterings  
op visite kwam bij dagbeste-
ding  Kumpulan.  
Door de coronapandemie was 
het bezoek een aantal keer 
uitgesteld. Daarom  waren 
weextra blij hem nu wel te 
kunnen verwelkomen. Voor 
een warm onthaal waren wij 
alvast begonnen met de och-
tendgymnastiek. Ook hij vindt 
het belangrijk om in beweging 
te blijven en deed een aantal 
oefeningen met ons mee. 

Na de gym werd er nog een dansje gemaakt en daarna schoof de burgemeester bij ons aan 
tafel want sporten en dansen maakt natuurlijk hongerig. Onze vaste koks Mien, Bea en Ka-
rin hadden een heerlijke maaltijd verzorgd.  Er moest wel even uitgelegd worden wat er 
werd geserveerd want voor de burgemeester was de Indische keuken minder bekend.  

Tijdens de lunch ging burgemeester  
Weterings in gesprek met een aantal  
cliënten. Er werden verhalen verteld over 
vroeger en nu Daar kwamen natuurlijk  
ook af en toe emoties bij kijken.  
De burgemeester vindt het belangrijk dat 
mensen met een Indische en Molukse 
afkomst de mogelijkheid hebben om sa-
men te komen en zo de eigenheid van hun 
cultuur kunnen bewaren. De cliënten von-
den het bijvoorbeeld fijn om te vertellen 
hoe de tocht vanuit Indië naar Nederland 
was verlopen. Daarnaast werden ervarin-
gen uit de coronaperiode gedeeld met de 
burgemeester. 

Na de lunch vertrok de burgmeester naar 
zijn volgende afspraak, maar niet voordat 
er nog een groepsfoto was gemaakt. 
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Onder het genot van een kopje koffie met spekkoek hebben wij met elkaar de ochtend en 
de middag gezellig nabesproken.  

Dank zij onze trouwe vrijwilligers kunnen wij elke woensdag een fijne dag voor onze bezoe-
kers neerzetten . Grote dank aan Mien, André, Bea, Ton, Tina, Dorine, Jan, Mari, Meity, Har-
rie en Henk! 

Met zonnige groet,  Team Kumpulan, Karin, Ben, Benthe en Marieke 

 
Wilt u ook graag 

een potje rikken 

of jokeren? 
 

 
Elke vrijdagmiddag tussen 2 en 4 uur wordt er gekaart in de Salon. 

Wilt u meedoen? U bent van harte welkom. 

U kunt u aanmelden bij Nel Poulus 

op vrijdagmiddag vóór 2 uur of ná 4 uur 

of telefonisch: tel.nr. 468 55 97  
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DE KEUKENHOF 
De lente toont zich in zijn volle schoonheid. De nachten zijn korter, de heesters tonen hun 

bloemenpracht, de zon wint aan kracht en de temperatuur is weer heel aangenaam. Dat 

het lente is zie je ook aan de mensen. Ze kleden zich kleurrijker, de gezichten staan zonni-

ger en de terrassen in Tilburg zitten weer vol. Heerlijk, een lente zonder allerlei beperken-

de maatregelen.  

Eigenlijk zie je de komst van de lente het kleurrijkst in de bollenstreek. Overal enorme vel-

den met een fantastisch kleurenpalet van narcissen, tulpen, hyacinten, blauwe druifjes 

etc. Om dit prachtige schouwspel van nabij te kunnen aanschouwen en natuurlijk ook als 

ultieme verkooppromotie hadden de bollenkwekers in 1949 het plan opgevat om “De Keu-

kenhof” te stichten. Daar lieten zij geen gras over groeien, want op 23 maart 1950 werd 

De Keukenhof al door de toenmalige minister van landbouw Sicco Mansholt officieel geo-

pend. Ik denk dat iedereen wel eens op de Keukenhof is geweest, dus is het vast wel leuk 

om wat over de geschiedenis van dit park te vertellen.  

Voor zover bekend gaat de geschiedenis van Keukenhof terug tot de 15de eeuw. 

Gravin Jacoba van Beieren      Slot Teylingen    Het huidige kasteel 

De bekendste bewoner van slot Tylingen, waarvan de ruïne staat op de Keukenhof, was de 

Hollandse gravin Jacoba van Beieren (1401-1436). Zij was Dauphine (titel van de echtgeno-

te van de troonopvolger) van Frankrijk, gravin van Henegouwen en erfgename van de 

graafschappen Holland, Zeeland en Henegouwen. Het verhaal van het laatste gedeelte 

van haar leven heeft direct te maken met slot Teylingen. 

Toen Philips van Bourgondië, graaf van Holland en Zeeland, na zware strijd in 1428 uitein-

delijk van de opstandige Jacoba van Beieren had gewonnen, was in het verdrag van Delft 

bepaald dat ze haar titel mocht behouden, dat Philips haar erfgenaam werd en dat zij niet 

mocht hertrouwen zonder zijn toestemming. In opdracht van Philips hield de Kabeljauwse 

Frank van Borsele toezicht op haar. Toen zij in geldnood zat hielp deze Frank haar en wer-

den ze verliefd op elkaar. In de zomer van 1432 trouwden ze in het geheim. Toen Philips 

van het huwelijk hoorde nam hij ogenblikkelijk Frank van Borsele gevangen. Hij wilde hem 

alleen vrijlaten onder de voorwaarde dat Jacoba volledig afstand zou doen van haar grafe-

lijke rechten, wat ze op 12 april 1433 deed in het Verdrag van Den Haag. Daarna trouwden 

ze wettelijk opnieuw in 1434 en brachten samen nog enkele gelukkige jaren door op het 

slot Teylingen. Zij stierf jong op 35 jarige leeftijd in 1436.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Philips_van_Bourgondi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/1428
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoen_van_Delft
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoekse_en_Kabeljauwse_twisten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Borssele
https://nl.wikipedia.org/wiki/1432
https://nl.wikipedia.org/wiki/1433
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Verdrag_van_Den_Haag_(1433)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/1434
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slot_Teylingen
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De landerijen bij Slot Teylingen staan bekend als “Het Keukenduin” en dat ontleent zijn 

naam aan het feit dat de opbrengsten van het duingebied zoals wild, vee, allerlei kruiden 

en bessen bestemd waren voor de keuken van het slot. Ook Jacoba van Beieren haalde zelf 

haar groenten en kruiden daar vandaan. Vandaar de naam ‘Keukenhof’. Van het slot is nu 

nog slechts een ruïne over. Deze is nu geconserveerd en bestaat uit een ringmuur en een 

donjon en is gedeeltelijk door water omgeven. Het slot stamt uit ca. 1.300. 

De buitenplaats Keukenhof kent een lange geschiedenis die teruggaat 1641. In dat jaar 

werd het huidige kasteel gebouwd en het landgoed groeide uit tot ca. 230 ha. Rond 1863 is 

het kasteel uitgebreid en voorzien van de hoektorens. De landschapsarchitecten Jan David 

Zocher en zijn zoon Louis Paul Zocher, later ook de ontwerpers van het Vondelpark, 

richtten in 1857 de tuin rondom het kasteel opnieuw in. Dat park, in Engelse landschaps-

stijl, vormt nog altijd de basis van Keukenhof. De laatste eigenaar, Jan Carel Elias graaf van 

Lynden (1912-2003), liet het kasteel inclusief het 230 grote hectare landgoed na zijn dood 

na aan de stichting Keukenhof. 

De Keukenhof in Lisse is de grootste bloementuin ter wereld met zevenmiljoen bloembol-

len die ieder jaar weer worden gepoot. De 15 km wandelpaden van de Keukenhof zijn zo 

aangelegd dat je een spectaculair uitzicht hebt op de heerlijk geurende bollentuinen en 

bloemenkassen. Tijdens de wandeling zie je unieke, wekelijks wisselende bloemenshows, 

schitterende vijvers en talrijke paviljoens met diverse restaurants en terrassen. Naast de 

enorme bloementuin vind je in de Keukenhof ook het grootste beeldenpark van Nederland. 

Je kunt hier vele beelden bewonderen die gemaakt zijn door nationale en internationale 

kunstenaars. 

Per jaar bezoeken ongeveer 1,4 miljoen mensen de Keukenhof en dat in de relatief korte 

periode van 22 maart tot 14 mei. 

           Wybe Feenstra 
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Even puzzelen        1   

     2→ 

3↓ 

    

  4        

5          

    6      

7          

          

          

          

8    9      

e i h 

c  t 

r m s 

Een _____ uit de pan krijgen 

 voorge - 

         eu-          ……..   

opperbe  

l o u 

r  g 

n e j 

Zo ____  als een kreeft 

o r. . j e 

s u l t . .  

. . f a l t  

s g w 

n  e 

i ij e 

                         - bonade 

       …….                -ton 

                        - wei 

                         - mat 

       …….                -partij 

                        - stuk 

 

 

1 

 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

3 

 
 

 

 

 

 

 

4 
 

 

 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

Deze puzzel moet je oplossen 
door puzzeltjes op te lossen.  
Je ziet paardensprongpuzzels, 
maar ook gezegden waarin 
een woord ontbreekt.  
Bij puzzeltje 3, 8 en 9  wordt 
een woord gezocht dat voor of 
achter de gegeven woorden 
past. En het antwoord van 
puzzeltje 6 is het woord dat je 
maakt van de zes ontbrekende 
letters.  
Zet de gevonden woorden op 
de goede plaats in de grote 
puzzel. Met de letters uit de 
gele vakjes kun je weer een 
woord maken.  Welk? (De 
letters staan wel door elkaar!) 
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1  9 4  11    11 14   

     2 
14  12  8 

  

   3 
15 11    4  9 

 

 4 
15 9 7  11  9   13 

 

  5  
6  3  8  9  

 

   6 
 11   6 2 1  

 

  7 
6  12    13  4 

 

  8 
 2  9  7 11   

 

  9 
3   6  14  8  4 

   10 
 13 10   5  8  

  11 
3  11   4 10  13  

  12  
13 14    3    

   13 
 9 8   4    

14 
2  12 6  3   15 11   

 15 
14 

 
3    11  1   

   16 
  2   14    

  17  
 14   6  9  3 

 18 
 9  15 8   11    

19 
10  13   6  11 8    

    20 
 13  2  11 

  

21  11 11  11    11    

  22 
15  12 14 

      

23  
9  5 5 6  13 

    

   24 
2    8 7 11 

  

  25  
6 15   10 13  

  

1. Bij wie zal hij het hoogste groeien? 

2. Zingen ‘s avonds  het hoogste lied. 

3. Dit is een bloemenparadijs. 

4. Lekker op een terrasje in de zon. 

5. De kleintjes zijn hier een middag zoet. 

6. Voor een kopje koffie moet je hier zijn. 

7. Koninkjes van de zomer. 

8. Kan Frank die ook maken als het warm is? 

9. Daar is het paard  op de kermis. 

10. Die willen we niet deze zomer. 

11. Aapjes kijken! 

12. Met een rietje. 

13. Flipper is er ook zo een. 

14. Daar moet je op liggen! 

15. Zoveel in het gras... 

16. Daar is van Gogh en Vermeer. 

17. Dan kun je lang buiten zitten. 

18. Genieten: buiten in de  
schaduw een ….. 

19. Daar zet je zomers  je koffie op. 

20. Dit kan er ook op staan. 

21. Wat kunnen die vliegen!! 

22. Hoogtepunt van de Tilburgse  
zomer. 

23. Hoe heet in Tilburg het reuzenrad?  

24. Zoeken we op het strand. 

25. Dat heb je in de zomer. 

Vul de woorden in  

volgens de omschrijvingen. 

Sommige omschrijvingen zijn 

wat cryptisch. 

Gelijke cijfers zijn gelijke letters. 

Bij juiste invulling vindt u in de 

blauwe kolom een wijze spreuk,  

passend bij dit jaargetijde. 

ZOMERFILIPPINE 
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Mussenmanieren 
Hebt u wel eens het gevoel dat waar 
men beschaving in dominostenen spelt 
vooruitgang een fladderende mus is 
 
Ik evenmin. Maar stel u voor 
duizenden stenen in een bouwvallige hal 
en dan de mus, een veer in vrije val 
of een kledder uit zijn bips (bepaald geen 
precisiebombardement) 
 
Beschaving is een mooi woord, gewoonlijk 
zonder staart. Dan bips. Mussenbips, meedogenloze krent 
Eitjes als keitjes zonder punt broeds gestunt 
 
Maar mus of metafoor, gaat uw beschaving 
teloor, ach, reken het de kleine niet aan 

Dichter: Nick J. Swarth 

   Sinds 2005 op deze gevel in de Heuvelstraat (de voormalige Zomerstraat)   
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BUSTOCHT MET DE STADSGIDSERIJ TILBURG 

 

Het duurt nog even ,maar op zondag 2 oktober staat voor U allen een wel zeer bijzondere 

bustocht op het programma. Dat zal een tour zijn door de binnenstad verzorgd door de  

TILBURGSE STADSGIDSERIJ met uitleg door de zeer deskundige stadsgidsen. Dit om nog 

eens mooie herinneringen te kunnen ophalen en zelf te kunnen zien wat er allemaal ge-

beurt in “de schôônste stad van ’t laand” en dat is nogal wat de laatste jaren. 

En dat alles omdat de “TILBURGE STADSGIDSERIJ” haar 25 jarig bestaan viert.   

De Stadsgidserij is begonnen in de Heuvelstraat. Je had daar een winkel in luxe huishoude-

lijke artikelen, porselein, glaswerk, etc. genaamd  PIERSON. De eigenaar, Evert Pierson, is 

begonnen met rondleidingen in de Heuvelstraat en dat groeide uit tot de huidige Stadsgid-

serij.  Evert Pierson is zelf meer dan twee decennia stadsgids geweest. 

De huidige Stadsgidserij heeft 13 stadsgidsen, die meer dan 20 verschillende wandelingen 

door Tilburg verzorgen. Tilburg, ooit een wat grauwe industriestad, heeft de laatste jaren 

en ware metamorfose ondergaan en heeft zich landelijk op de kaart gezet als hippe, oer-

gezellige stad, waar het nodige te zien, te beleven en te genieten valt. Niet voor niets heeft 

de ANWB  een Citytrip van 3 dagen naar Tilburg in zijn reisprogramma staan. Wij hebben 

ook eigenlijk alles , zoals het Spoorpark, de Lochhal, het de Pont- en het Textielmuseum, 

hippe uitgaansplaatsen  zoals de Spoorzone, het Piusplein, de Piushaven en het Dwaalge-

bied. En in de directe omgeving zijn daar de Efteling, de Beekse Bergen en overal rond Til-

burg prachtige natuurgebieden.  

Dat hebben ze geweten bij de Stadsgidserij. De afgelopen jaren hebben zij tienduizenden 

mensen door Tilburg rondgeleid. Het laatste jaar voor corona in 2019 hebben zij maar liefs 

500 wandelingen verzorgd en nu staat de telefoon weer roodgloeiend met aanvragen voor 

rondleidingen. En als uzelf en uw familie interesse heeft dan volgen hier enkele tips uit het 

programma van dit jaar. Wilt u meer weten kijk dan verder op de website van deze fantas-

tische club: www.stadgidserij.nl 

Centrum wandeling 

Spoorzone wandeling 

Spoorpark/Bokhamer wandeling 

Maria wandeling 

 

En namens de redactie :  

Stadsgidserij van harte gefeliciteerd met dit jubileum! 

          Wybe Feenstra 

http://www.stadgidserij.nl
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Oplossingen van de puzzels van pagina 44 

Weet u nog dat er in de Til-

burgse Koerier elke week een 

“Prent van de Week”  stond 

die getekend was door  

Cees Robben.  

Hiernaast ziet u er weer een. 

Het waren apen van jong. En 

dan had je er ook nog een 

huis vol van. Je moest, als 

moeder van al dat spul, maar 

zorgen dat je ze een beetje 

fatsoenlijk groot kreeg! 

 

TILBURGS 

HOEKJE 

 

1. metrisch 

2. Veeg 

3. Vel 

4. Jongleur 

5. 5rood 

6. Ananas 

7. Eigenwijs 

8. Kar 

9. schaak 

Het woord dat je van de letters in de 

gele vakjes kunt maken is: 

 

  VROLIJK 
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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.  

Aopestreeke. 
 

‘Hèdde gij wèl es enen aop zien neuken op glad èès?’ Dit is wel een heel plastische uit-

drukking om aan te geven dat er iets heel geks, ja schier onmogelijks te zien is geweest. 

Ten eerste kom je op het ijs niet zoveel apen tegen en als dat wel zou gebeuren dan is de 

bedoelde handeling wel een erg zware opgave voor het beest.  

Apen figureren vaak in uitdrukkingen en dan vaak in schertsende of relativerende zin. Op 

de vraag ‘Wè zèède ònt doen?’ werd vaak het verhullende antwoord gegeven: ‘den aop 

vlooje!’, en soms kwam daar dan de uitnodiging achteraan ’èn gij meugt de potjes vast-

haawe’.  

As iemand een overdreven vleiende of zelfs onoprechte houding aannam dan was hij ‘aop 

wè hèdde schôon jong ònt speule’. Apen werden immers niet als mooi ervaren. Immers, 

zo werd gezegd,: ‘al wè ene vènt schonder is as enen aop, dès meegenoome’. Dat was dan 

een uitdrukking die vooral door sceptisch ingestelde vrouwen werd gebezigd. Totdat ze er 

een tegenkwamen bij wie het allemaal wel meeviel natuurlijk! 



 

 

50 

Zonnewijzer 

        

 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.  

mailto:petrusenpauluskerk@parochiedegoedeherder.nl
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INFORMATIE  

 

De Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken is veelkleurig en  wil een gastvrije 

gemeente zijn. Onze visie is ‘ontmoeten, inspireren  en verbinden’: we willen God,  

de ander en onszelf ontmoeten en het geloof dat ons inspireert verbinden met de  

dagelijkse wereld en werkelijkheid. 

Elke zondagmorgen is er een kerkdienst in de Opstandingskerk,  

Professor Cobbenhagenlaan 8. De dienst begint om 09.30 uur. 

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

een later tijdstip willen meemaken, kunnen gebruik maken van een opname van de  

kerkdiensten. 

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

U de kerkdienst later op de dag en de kerkdienst van de voorbije week beluisteren.  

Ook vindt u informatie over de PCOB en Christelijke Maatschappelijke Vrouwenbeweging 

(voorheen Passage). 

 

‘Zingen in Zonnehof ‘ 

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

zang- en ontmoetingsmiddag met christelijke liederen en teksten. Om 14.45 uur staan 

koffie en thee klaar; we zingen van 15.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. 

 

Contact 

Algemeen contactpersoon namens de Protestantse Gemeente Tilburg:  

Mevr. Cissy Mohr, Ouderling Pastoraat, 

Harmelenstraat 10, 5045 AL Tilburg. 

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

De Protestantse Gemeente is ook bereikbaar via het Kerkelijk Bureau: 

Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken 

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

e-mail: kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl  

Protestantse Gemeente  

te Tilburg en omstreken 

mailto:kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl
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MAANDAG  Tai-Chi  

Schaken  

Sjoelen  

09.30-10.15 uur  

10.30 tot 12.15 uur  

14.30-16.30 uur  

Kees de Rooij  

Ad    Mutsaerts   

Cynthia Schoggers  

DINSDAG  Koersbal/  

       Jeu de Boules  

Geheugentraining  

14.00-16.00 uur  

 

14.00-15.30 uur  

Ben Kleintjes  

 

Astrid van Eijck  

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 DONDER-

DAG 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 





Zonnehof
Prof. Gimbrèrelaan 24
5037 EK Tilburg
013 462 40 00

Mijzo
Eikendonklaan 2
5143 NG Waalwijk
Postbus 207
5140 AE Waalwijk
0416 67 12 00

www.mijzo.nl
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