
Novemberen 
 

De bladeren op de grond, 
Nootjes in de mond 
Dikke jas van bont 
Koude wind 
Gezond 
 

Eekhoorns in de bomen 
Waren op mij afgekomen 
Toen ik ver weg was in mijn dromen 
Had een andere weg genomen….. 
 
Zat ik thuis voor de hete kachel 
Chocolademelk drinken 
Liet mijn gedachten los 
Liet ze ver weg zinken. 
 

Weetje:  
 

November (ook wel: slachtmaand, bloedmaand, 

nevelmaand) is de elfde maand van het jaar in de 

gregoriaanse kalender.  

De maand heeft 30 dagen.  

De naam komt van novem, het Latijnse woord voor 

"negen". November was oorspronkelijk de negende 

maand van het jaar, omdat het Romeinse kalenderjaar tot 

153 v.Chr. op 1 maart begon. In historische bronnen tot 

midden in de 19e eeuw wordt de maand dan ook wel als 

9ber afgekort. 

 

Contact: Bel gerust….. 

Mar Jacobs: 06-10802891 Jeannette Cremers: 06-53516213 

Ine Peeters: 06-12909861 Piet Goemans: 06-30177673        

Peter Loonen: 06-22861821 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Beste Gasten, beste vrijwilligers van  

“de Zonnegroet Overloon-Holthees-Smakt”   

 

November is al een aantal dagen onderweg. We hebben 

de klok weer verzet en de winteravonden vallen vroeg in. 

Helaas maken de nieuwe Corona maatregelen een gezellig 

avondje kaarten of rummikuppen nog steeds onmogelijk. 

Jammer, maar we zijn er van overtuigd dat die tijd weer 

komt en we blijven optimistisch. Zonnegroetje 2 zorgt 

ondertussen misschien weer voor wat afleiding en vertier. 

Blijf gezond en houd moed. 

 

Tot het volgende Zonnegroetje, Het Bestuur. 

 



 

Beste allemaal,  

zaterdag komt de Sint in het land.  

 

Wat zou het leuk zijn als jullie aan de slag gaan om een 

Sinterklaas gedicht te maken of een gedicht zoeken en 

deze inleveren voor 25 november bij Piet Goemans 

Pastoor Cremersstraat 1j of bij Annemie Bonants 

Rodermansstraat 4a of mailen naar 

zonnegroet2015@gmail.com 

 

Graag je naam erbij vermelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zin van stilte 

 

Er was eens een eenzame monnik die op een dag bezoek 

kreeg van enkele mensen. Nieuwsgierig vroegen ze hem 

wat voor nut het leven in stilte en meditatie had. 

 

De monnik, die net met een emmer water haalde uit een 

diepe bron, stopte zijn werkzaamheden en zei: ‘Kijk eens 

in de bron. Wat zien jullie?’ De mensen tuurden naar het 

water en zeiden: ‘We zien helemaal niets.’ 

 

Enige tijd later herhaalde de monnik zijn vraag. ‘Kijk weer 

in de bron. Wat zien jullie nu?’ 

De mensen keken weer en zeiden opgetogen: ‘We kunnen 

in de weerspiegeling onszelf zien!’ 

 

‘Dat is de kracht van de stilte,’ legde de monnik uit. ‘Ik 

was water aan het putten en daarom was het water 

onrustig. Nu is het rustig en kunnen jullie jezelf zien. De 

stilte van meditatie zorgt ervoor dat je jezelf kunt zien. 

Maar blijf nog even hier wachten. ‘ 

 

Enige tijd later zei de monnik weer: ‘Kijk nu nog een 

keertje in de bron. Wat zien jullie nu?’ De bezoekers 

tuurden naar de bron en riepen uit: ‘Nu zien we de stenen 

op de bodem van de bron!’ ‘Juist,’ beaamde de monnik, 

‘als je maar lang genoeg wacht en opgaat in stilte en 

meditatie, kun je de grond van alles aanschouwen.’ 
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Geen enkel levenspad is een rechte weg 
 

Er komt licht in de duisternis [er komt een oplossing] 
 

Wat is het geheim van een schone keuken, nooit koken’ 
 

Mannen blijven kinderen, alleen het speelgoed wordt 

duurder. 
 

Onderschat nooit de waarde van niets doen. 
 

De hond in de pot vinden [te laat zijn voor het eten] 
 

Hij is van de pan geraakt [hij is getrouwd] 
 

Iemand de oren afzagen [steeds blijven aandringen] 
 

Kraaien en duiven vliegen nooit samen [vriendschap 
tussen 
twee maatschappelijk ongelijke personen is bijna niet 
mogelijk] 
 

Groene krieken worden rood, kleine kinders worden groot  
[alle dingen kunnen veranderen] 
 

Het gras groeit niet sneller door aan de sprietjes te 
trekken [soms moet je gewoon geduld hebben] 
 

De wolf ruilt wel van baard, maar niet van aard  
[iemands karakter verandert nooit] 

 
 



 

 

Aegir    Ploeg 
Antibioticum   Pocketcamera  
Archeologie   Poesta 
Bekerhouder   Polsen 
Chemicalien   Print 
Donut    Reizen 
Editie    Ronde 
Egoisme   Saldo 
Enerlei   Schaamtegevoel 
Etage    Serie 
Forel    Steil 
Geintje   Stennis 
Groep    Steun 
Hersenpan   Titel 
Indekken   Trein 
Katje Ketter   Trend 
Kreek    Triangel 
Kroaat    Trits 
Krokus   Uitdruipen 
Legionella   Uitvouwen 
Letaal    Ulevel 
Leuven   Unster 
Likdoorn   Veilen 
Liposuctie   Venlo 
Nerts            Walrus 

 Nieuw      Zeden 
   Opportuun      Zeevruchten 
   Pantsereenheid     Zeist 
   Parool      Zoutvat 
    Patent      Zwerk 
    Personenverkeer 


