
 

 

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 

 

Januari 

De kortste dag is geweest 

Voorbij is het kerstfeest  

Het begin van een nieuw jaar  

Nieuwe kansen liggen klaar  

Buiten is de Vogelenzang te horen  

De eerste lammetjes zijn geboren 

De dagen gaan weer lengen  

Ondanks wat de winter nog gaat brengen. 

 

 

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” 

 

Het jaar 2020 heeft de deur achter zich dichtgetrokken. Achter die 

deur bevindt zich een jaar dat we we niet snel zullen vergeten.  

Een jaar waarin gewone dingen ineens heel bijzonder werden omdat 

ze niet meer konden. Onze gezondheid liep gevaar.  

Velen kenden persoonlijk leed. Het organiseren van leuke 

groepsactiviteiten, de verwendag, NL-Doet, de rolstoel-3daagse, het 

kienen, ’n bootreis, ‘n uitje enz. moesten in de koelkast geparkeerd 

worden, wachtend op een nieuw jaar.  

Toch hopen we dat we erin geslaagd zijn op een bescheiden wijze 

toch hier en daar voor een lichtpuntje te zorgen.  

En dan nu door de deur van het nieuwe jaar 2021. 

We hopen dat het bijzondere aan het nieuwe jaar 2021 mag zijn dat 

alles weer gewoon wordt. Een jaar waarin we nare tijden achter ons 

zullen laten. 

Een jaar waarin ook wij een vaccin vinden om onze activteiten een 

injectie kunnen geven zodat we aan het einde van 2021 

kunnen zeggen: “We hebben elkaar, eendrachtig het 

logo van de Zonnegroet, weer op verschillende manieren 

ontmoet, we trokken weer samen op.”  

 

Wij wensen u een hoopvol en gezond 2021 

 2021 

 



 
 



 

Januari (ook wel: louwmaand, ijsmaand, wolfsmaand, hardmaand) 

is de eerste maand van het jaar in de gregoriaanse kalender. ... De 

maand is vernoemd naar Janus, de Romeinse god van het begin en 

het einde. 

 

Jij raapt nog geen stro van de aarde.  

Betekenis: je hebt nog niets verwezenlijkt. 

 

Als hadden geweest is, is hebben te laat.  

Betekenis: niet zeuren over gedane zaken. 

 

Na wat gepimpel, is de geest wat simpel.  

Betekenis: na wat te hebben gedronken ben je meestal niet meer 

helder van geest, 

 

Uit het oog, uit het hart.  

Betekenis: als je iemand niet meer ziet vergeet je hem ook sneller. 

 

Achter de wolken schijnt de zon.  

Betekenis: alle nare dingen zijn tijdelijk en daarna wordt het beter. 

 

Rust roest.  

Betekenis: wanneer je niets doet gaat je vermogen achteruit. 

 

Ieder diertje zijn pleziertje.  

Betekenis: Iedereen vermaakt zich op zijn manier (je hoeft er geen 

oordeel over te hebben) 

 

Een eekhoorn, een vogel en een aap zitten elkaar achterna in een 

kokospalm. Wie is het eerst bij de banaan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Er zijn er veel door mij bedrogen 
Men ziet mij met gesloten ogen 
Antwoord: Droom. 
 
Eerst een harig monster  
Dan een doosje, dicht  
Dan twee tere wieken 
Fladderend naar het licht 
Antwoord: Vlinder. 
 
Eerst zo wit als was 
Dan zo groen als gras 
Dan zo rood als bloed 
Het smaakt alle mensen zoet 
Antwoord: Aardbei. 
 
 
 
 
 
Krokusbolletje 
 
Uit een donker holletje 

Kroop een krokusbolletje. 

Het wou de school zien en het ijs 

En daarom stak het eigenwijs 

Zijn kleine kopje uit de grond 

En keek de witte wereld rond. 

Maar hoei.. het rilde van de kou. 

Gelukkig kwam daar toen een mevrouw, 

Die een mutsje breide en een das. 

Zo wachtte het bolletje tot het lente was. 

 

 

 


