
Mondkapje 

 

Een minister uit Den Haag 

plaagde zijn vrouwtje graag.  

Prees haar om haar mondkapje, 

zei: nee dit is geen grapje. 

Maar hij kreeg de volle laag. 

 

Ze mopperde de hele dag, 

Zei waar blijft nu mijn gulle lach? 

Mijn hele facelift zo verknoeid 

nu mijn gezicht niemand meer boeit. 

Ja, ze was helemaal van slag. 

 

Het arme vrouwtje keek zo boos, 

maar droeg het kapje toch altoos, 

want ze hield echt wel van haar man. 

Ze steunde hem daarom volop dan 

en versierde het kapje met een roos. 

 

De overgebleven woorden in de woord zoeker vormen een woord. 

Voor de goede oplossing stellen we weer een prijsje beschikbaar. 

Inleveren voor zaterdag 8 mei bij Piet Goemans, Pastoor 

Creemersstraat 1j, Holthees Smakt bij Annemie Bonants, 

Rodermansstraat 4a. Dank je wel voor de vele inzendingen.  

De goede oplossing van Zonnegroetje 8:  

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. 

De prijs is gewonnen door Mevr. Annie Verwegen Rovers.  

 

 

Contact met de Zonnegroet. Bel gerust ….. 

Peter Loonen: 06-22861821, Mar Jacobs: 06-10802891,  

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

Jeannette Cremers: 06-53516213 

 

 

 

 
 

Beste Gasten, beste vrijwilligers van  “de Zonnegroet 

Overloon-Holthees-Smakt” 
 

Een dezer dagen meldde de krant dat de natuur drie tot vier weken 

achter zou liggen. Als we naar buiten kijken zien we inderdaad dat de 

kou van de laatste weken ervoor zorgt dat de planten deze lente laat 

in bloei komen, dat de bomen en struiken laat bladeren krijgen. 

Maar…… het komt.  

Zo gaat het ook met de tijd waarin we nu zitten. De verbeteringen 

komen heel langzaam, mondjesmaat naar ons toe. Soms lijkt het 

alsof we een sprong naar voren maken en lijken versoepelingen in 

zicht. Versoepelingen die we als de bloesem aan de bomen 

verwelkomen. Maar dan is er ineens toch weer de tegenvaller dat de 

versoepelingen weer moeten worden uitgesteld. Vergelijk het maar 

met de vorst die de bloesem waar we even van mochten genieten 

ineen doet schrompelen. Weer opnieuw hopen en uitkijken naar 

betere tijden. 

Toch heeft het traag op gang komen van de natuur ook een mooi 

voordeel. Door de trage groei zullen planten waarschijnlijk wel langer 

bloeien. We kunnen dus langer en intenser van de bloei genieten.  

Het traag op gang komen van de natuur kunnen we misschien ook 

vergelijken met het traag op gang komen van de versoepelingen 

waar we met z’n allen zo intens naar verlangen. Als die betere tijd 

langzaam maar zeker komt kunnen we daar wellicht ook veel langer 

en intenser van genieten. 

Laten we ons vast houden aan de natuur om straks te genieten van 

de bloei, van al het moois buiten en dubbel en dwars te kunnen 

genieten van de versoepelingen die vast en zeker gaan zorgen voor 

een nieuwe, oude tijd. Ons leven weer in bloei.  

Tot die tijd…… Hald òw goêd! 

                                                  Tot het volgende Zonnegroetje. 

 

Zonnegroetje 9 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De dag begint, ook 

traditiegetrouw, op bed. 

Moeder mag uitslapen op de 

tweede zondag in mei en de 

kinderen maken het ontbijt.  

 

Vervolgens krijgt moeders 

ontbijt op bed met, ook 

traditiegetrouw, een 

geknutseld cadeau met een 

gedichtje waarin de kinderen 

duidelijk maken hoeveel ze 

van mammie houden. 

 

 

Bloemen hebben sinds het ontstaan van Moederdag altijd een 

belangrijke rol gespeeld.  

 

In de tijd van Anne Jarvis waren het anjers die de hoofdrol speelden 

op moeders feestdag. Tegenwoordig wordt door de bloemenhandel 

de dagen voor Moederdag de grootste omzet van het jaar gehaald. 

Rozen zijn en blijven populair op moeders feestdag maar andere 

bloemsoorten worden ook gegeven. Niet alleen worden bloemen als 

cadeau gegeven, maar worden er ook bloemen gelegd bij het graf 

van een overleden moeder. 

 

(versje uit de oude doos.) 

Moederdag het feest voor allen,  

maar voor Moeder wel het meest. 

Moeder die voor ons een jaar lang lief en zorgzaam is geweest. 

Zet de bloemetjes maar buiten. 

Sier de gevel met de vlag. 

Want met Moeder in ons midden vieren wij de Moederdag. 

 

De geschiedenis van Moederdag begint in Amerika. Anna Jarvis een 

alleenstaande lerares uit Philadelphia is in 1914 met Moederdag 

begonnen. Zij bewonderde haar eigen moeder en de rol die moeders 

in de maatschappij hadden. Toen haar eigen moeder in 1905 

overleed op de eerste zondag in mei heeft zij het jaar daarna op de 

eerste zondag na de dag van overlijden van haar moeder een General 

Memorial Day of All Mothers georganiseerd. 

 

Anna Jarvis wilde toen elk jaar opnieuw perse een dag voor moeders 

organiseren. Zij heeft alles op alles gezet om dat voor elkaar te 

krijgen. In 1914 lukte het haar om van Moederdag een officiële 

feestdag te maken. Hiermee was officieel de geschiedenis van 

Moederdag begonnen. 

 

De geschiedenis van Moederdag in Nederland en België 

Sinds 1928 is Moederdag een officiële Moederdag in Nederland. Met 

de Antwerpse Moederkesdag is de geschiedenis van Moederdag in 

België al wat ouder. Hiermee hadden Nederland en België de 

feestdag Moederdag al snel geadopteerd. De oorsprong van de 

geschiedenis van Moederdag lag bij de Koninklijke Maatschappij voor 

Tuinbouw en Plantkunde die in Moederdag een goed vehikel zag om 

meer bloemen te kunnen verkopen. 

 

Hiermee startte de historie van Moederdag meteen commercieel, en 

dat is niet meer weggegaan. Moederdag stond meteen in het teken 

van het kopen van cadeaus, eerst vooral een traditionele bos 

bloemen. Al snel zagen de banketbakkers door mogelijkheden van 

deze feestdag. De Nederlandsche Banketbakkers Vereeniging 

introduceerde al snel speciale Moederdag taarten.  

 

Traditiegetrouw is Moederdag een dag waarbij moeders van alle 

zorgtaken is ontheven. De bedoeling is dat de kinderen deze taak 

overnemen, bijgestaan door Vaders.  

(Verhaal gaat verder na de puzzel) 

 



 

Mei, ook wel bloeimaand of Mariamaand, is de vijfde maand in het 

jaar van de gregoriaanse kalender. De maand telt 31 dagen. 

 

 

Morgen gaat het beter: Nu gaat het misschien nog slecht, maar 

morgen zal dat veranderen. 

Een gat in de lucht springen: Door het dolle heen gaan en ergens 

super blij mee zijn. 

Ieder huisje heeft zijn kruisje: Er mankeert overal wel iets. 

 

 

Maria.  

 

Wij kronen U zelden meer met rozen,  

noemen u nauwelijks nog Sterre der Zee. 

Toch hebben wij U als voorbeeld gekozen. 

Want ook voor ons heeft U alles nog mee. 

 

Ons spreekt het aan dat U het riskeerde 

zonder begeleiding op tocht te gaan. 

Was het Uw moeder die het U leerde, 

of had U van binnen een stem verstaan? 

 

Had U geen vrees om zo alleen te lopen, 

voelde U zich niet door gevaren bedreigd? 

Of had U de rust van degenen die hopen 

dat, wie erin gelooft, bijstand verkrijgt? 

 

Lieve Maria, U wordt niet vergeten. 

Wij hebben van U een eigentijds beeld. 

Vrouwe der mantelzorg mag U van ons heten. 

Weet U, dat U zo ons aller hart streelt?  

 

 

 


