
Corona, 

 

Sjonge sjonge wat een jaar 

We zijn er allemaal zo mee klaar 

Geen kaartje leggen, geen biljart en ook geen zoen 

2020 is haast niet te doen 

 

We groeten met een elleboog 

Elke burger noemt zich viroloog 

Iedereen vindt er wel wat van 

Maar geen hond heeft een sluitend plan 

 

Laat dit niet de laatste Sint zijn 

Met digitale marsepein 

Met afstand, mondkapjes handgel en digi-klas 

Met R getal en plexiglas 

 

We willen Corona niet meer zien 

En verslaan we Covid-19 

Sint zag wel één voordeel van dit “avontuur” 

Hij kon flink shoppen in het ouderen uur.  

Gemaakt door Ine Peeters 

 

Contact met de zonnegroet. 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”  

 

De laatste maand van dit gedenkwaardige jaar 2020 breekt 

aan. December, de maand van Sinterklaas, Kerstmis en 

vuurwerk. Helaas staan deze feestelijke momenten nog steeds 

in de schaduw van het coronavirus. We kunnen er helaas nog 

niet omheen. Wat kan wel? Wat kan niet? Misschien kunnen we 

elkaar toch verrassen in de vorm van een extra bezoekje, een 

telefoontje of een kaartje dat kan zorgen voor een klein 

siervuurwerkje van binnen. 

 

Blijf gezond en ondanks Corona, fijne dagen gewenst. 

Tot het volgende Zonnegroetje. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Weerspreuken 

 

•  December zacht en dikwijls regen, geeft weinig hoop op rijke  

    zegen. 

•  December mist, goud in de kist. 

•  Kerstmis donker, wordt de boer een jonker. 

•  Veel sneeuw op oudejaar, veel hooi in 't nieuwe jaar.  

•  Donder in de decembermaand, belooft veel wind in ’t  

    komende jaar  

 

 

 

 

 

 

 

D  Daar kan de schoorsteen niet van roken, men kan niet alleen          

    van vriendelijke woorden leven. 

E  Een kruimeltje is ook brood, wees gelukkig met wat je hebt. 

C  Carpe Diem, pluk de dag, je leeft maar een keer. 

E  Een vriendelijk gezicht brengt overal licht, Een vrolijk  

    persoon weet vaak meer te bereiken dan iemand die nors is.  

M Men moet de dag niet prijzen voor het avond is, pas als alles    

    gedaan is kun je zeggen of het goed ging. 

B  Boter bij de vis, meteen betalen, niet wachten. 

E  Er gaat een dominee voorbij, in een gezelschap zwijgt  

    iedereen plotseling. 

R  Rust roest, wanneer je niets doet gaat je vermogen  

    achteruit. 

 

 

 

Sinterklaas 

 

Op een dag viel Sinterklaas zomaar van zijn paard, 

Met zijn billen op de straat  

De hoed van de Sint viel in het gras  

En allemaal modder op zijn mooie jas 

Even moest Sinterklaas huilen 

Dat zag gelukkig zijn Piet 

Hij gaf Sinterklaas een dikke knuffel en een hele dikke zoen  

en weg was zijn verdriet.  

Gemaakt door Dientje Janssen 

 

 

 

 

 

Winter 

 

Blaadjes rood en geel 

Ik zie er al heel veel. 

Ze dwarrelen op de grond. 

De wind blaast ze in het rond. 

De bomen worden langzaam kaal. 

Waarom gebeurt dat allemaal?  

Dat komt omdat het winter wordt. 

Straks gaat het buiten vriezen. 

‘t Is daarom dat de bomen nu 

Hun blaadjes gaan verliezen 

 

 



 

 

 

 

 

Sinterklaas, betekenis & definitie 

 

Sinterklaas staat ook wel bekend als 

Sint Nicolaas. Daarbij is Sinterklaas een 

feest, waarbij veel kinderen jaarlijks op 

5 december cadeautjes krijgen. 

Het feest van Sinterklaas gaat terug naar de christelijke 

kerkheilige Nicolaas van Myra. Nicolaas was de bisschop van 

Myra. Nicolaas overleed op 6 december 342, waarna die dag als 

naamdag werd vastgesteld.  

 

Vanaf de 13e eeuw werd die naamdag in heel Europa gevierd. 

In de middeleeuwen viel deze viering samen met het 

kinderbisschopsspel. Uit de kinderen van de stad werd dan een 

bisschop en zijn volgelingen gekozen.  

Deze kinderen kregen enkele weken geschenken en voedsel. 

Hier vindt het huidige Sinterklaasfeest dan ook zijn oorsprong.  

 

Tegenwoordig staat Sinterklaas bol van tradities en wordt 

Sinterklaas gezien als een goedaardige, oude kindervriend. 

Vaak mogen kinderen hun schoentje zetten. De kinderen zingen 

dan een liedje en stoppen iets lekkers voor het paard van 

Sinterklaas in hun schoentje. De volgende ochtend vinden de 

kinderen vaak iets lekkers of een klein cadeautje in hun schoen.  

 

Op Pakjesavond, 5 december, brengt 'Sinterklaas' cadeautjes 

voor de kinderen. Als kinderen ouder worden en niet meer 

geloven in Sinterklaas, trekken ze vaak lootjes met hun familie. 

Aan de hand van dat lootje worden er cadeautjes gekocht voor 

diegene die ze getrokken hebben. 

 


