
 

De steen van de wijze 

 

Er woonde, heel lang geleden, in een hutje een wijze man. Op zekere 

dag komt er een vrouw op bezoek. Ze had gedroomd dat de wijze 

een edelsteen bezat. "Geef mij die steen", smeekt ze, "want ik sterf 

van de honger!" 

De wijze rommelt wat in zijn broekzak en haalt een steen te 

voorschijn. "Bedoel je deze? Ik heb hem gevonden in het bos."  

In zijn hand fonkelt een prachtige diamant. "Ja", gilt de vrouw.  

Ze grist de steen weg en holt heen.  

 

Die nacht kan ze niet slapen.  

Ze begrijpt het niet. Ze piekert over alles wat er is gebeurd. 

Dan gaat ze terug naar de wijze. Ze geeft hem de steen en zegt: 

"Wijze, hier is de steen. Geef me liever iets van de vrede waardoor u 

gister zo kalm en moeiteloos de steen aan mij gaf want dat is meer 

waard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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” 

 

In het vorige Zonnegroetje schreven we dat de dagen al duidelijk langer 

werden en dat we de kant van de lente op zouden gaan. Maar niets was 

minder waar want niemand anders dan koning winter dacht daar heel 

anders over. We werden op zondagmorgen verrast door een flink pak 

sneeuw. De temperaturen daalden tot ver onder het vriespunt en overal 

werden herinneringen opgehaald aan die strenge winters van vroeger. 

Vroeger, toen we gewoon naar school gingen als het vroor dat het kraakte 

en de sneeuw tot hoge sneeuwduinen was opgewaaid en de Venrayseweg 

maar ook andere wegen eigenlijk onbegaanbaar waren.  

 

De post en de krant kwamen gewoon in de bus al moest die post hier te 

paard bezorgd worden. De sokken over de schoenen en gewoon aan het 

werk, niks code geel, oranje of rood. Ondanks het ongemak was het toch 

ook wel weer een mooi gezicht, die dik besneeuwde daken, bomen en 

planten. Daar hebben we toch ook wel weer van kunnen genieten net als 

van al die sneeuw- en ijspret voor de kinderen. De regeertijd van koning 

winter duurde voor ons gelukkig maar een week en de bergen sneeuw 

werden door de snel oplopende temperaturen in de kortste keren 

opgeruimd. Zouden we nu dan toch wel richting de lente gaan? Lekker naar 

buiten, een stukje lopen? Tot die tijd houden we ons goed en blijven we 

gezond en proberen ondanks alles toch vrolijk te blijven. Betere tijden zijn 

onderweg, wij weten het zeker. Jullie toch ook? 

 

Tot het volgende Zonnegroetje.   

 

 



 

 

 

 

 

 

Maart (ook wel: lentemaand, buienmaand, guldenmaand, 

windmaand, dorremaand) is de derde maand van het jaar in de 

gregoriaanse kalender en heeft 31 dagen.  

 

De maand is vernoemd naar Mars, de 

Romeinse god van de oorlog. Verouderde 

Nederlandse/puristische namen zijn 

lentemaand of windmaand. 

 

MINIMAAL 

Kleine maaltijd. 

ANTILOOP 

          Middel tegen diarree. 

ANTWOORDNUMMER 

          Uitkomst van een rekenkundige kwestie. 

RIJTUIG  

          Stel boeven op een rij. 

THEOLOOG 

          Theo vertelde de waarheid niet. 

 

 Maartse regen, brengt geen zegen. 

 Zoveel nevel in maart, zoveel onweer s' zomers. 

 Wat maart niet wil, dat neemt april. 

 Als maart geeft april weer, geeft april maarts weer. 

 Maartse zon en aprilse wind, schenden menig lieflijk kind. 

 Een natte maart, geeft veel lijnzaad. 

 Autoruiten nu nog steeds bevroren, dat geeft straks veel 

koren. 

 Stof in maart, is goud waard. 

 Voor oude lieden heeft maart, kwaad in haar staart. 

 Maartse buien die beduien, dat de zomer aan komt kruien. 

 Een droge maartse wind, maakt de boeren goed gezind. 

 

 



 

Waarom maart boos is op mei 

 

Op een dag nodigde maart april uit om bij hem op bezoek te komen. 

Dus nam april zijn wagen en ging op weg. Maar maart zorgde ervoor 

dat het ging vriezen en dat er een dik pak sneeuw lag. Dus moest 

april onverrichter zake naar huis terugkeren, want met zijn wagen 

kon hij niet door de sneeuw. 

 

April wachtte een jaar voordat hij weer op weg ging om maart te 

bezoeken. Dit keer nam hij zijn slee, maar maart zorgde ervoor dat er 

een warme wind over het land blies waardoor de sneeuw smolt en de 

rivieren buiten hun oevers traden. Weer moest april naar huis 

terugkeren. 

Toen april kort daarna mei ontmoette, vertelde hij wat hem 

overkomen was: "Hoe vaak ik ook probeer om maart te bezoeken, 

het lukt me maar niet bij hem te komen, met mijn wagen niet, en ook 

niet met mijn slee.  

Trek ik er met de wagen op uit, dan gaat het me toch winteren! En 

als ik de slee neem, gaat het onverwacht dooien. Nee, met de slee of 

met de wagen kom ik er niet!" 

Toen zei mei: "Ik zal je wel vertellen hoe je bij maart kunt komen. 

Kijk, dat doe je zo: je neemt de wagen, de slee en een boot!  

Op die manier lukt het je altijd!" April wachtte tot het weer tijd werd 

om maart te bezoeken en deed toen wat mei hem gezegd had.  

Hij nam de slee, zette daar de wagen en een boot op en ging op 

weg. Maar maart liet het onmiddellijk warmer worden zodat de 

sneeuw smolt. Toen laadde april de slee en de boot op de wagen en 

reed verder. Maar algauw begon het te vriezen en zorgde maart voor 

een flink pak sneeuw.  

 

 

Dus laadde april de boot en de wagen 

op de slee en ging verder. Maar maart 

zorgde ervoor dat de sneeuw smolt en 

de rivieren buiten hun oevers traden, 

zodat april noch zijn wagen noch zijn 

slee kon gebruiken. Daarom laadde hij 

nu de slee en de wagen in zijn boot en 

voer verder. 

 

 

Zo lukte het hem om bij maart aan te 

komen. Maart keek verbaasd, want hij 

had niet gedacht dat het zijn gast zou lukken hem te bezoeken. 

Daarom vroeg hij: "Wie heeft je verteld hoe je bij me moet komen?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En april antwoordde: "Dat heeft mei gedaan." Toen zei maart: 

"Wacht maar, mei, ik zal je nog wel eens krijgen!"  

En zo kan het gebeuren dat er in de maand mei onverwacht een 

maartse vriesbui komt, want maart is nog steeds boos op mei. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               29 februari 

 

              Slechts 1 maal in vier jaar 

              is het schrikkeljaar 

              februari heeft er dan een dagje bij. 

 

              Je zult maar geboren zijn 

              op juist die dag 

              zodat je slechts eenmaal 

              in de vier jaar je 

              verjaardag vieren kan- en mag. 

 

              Dus allen op deze dag geboren 

              je zult slechts 1 maal in de 4 jaar horen: 

 

      Gefeliciteerd. 

 

 


