
 

Even voorstellen: 

 

Helaas is het nog niet mogelijk geweest om mij 

persoonlijk aan jullie voor te stellen daarom nu maar 

via het Zonnegroetje. 

Mijn naam is Ine Peeters-Crooijmans en sinds 

Oktober vorige jaar ben ik de nieuwe penningmeester 

van de Zonnegroet. 

Ik ben geboren en getogen in Overloon, dochter van Martien en Truus 

Crooijmans van de Helderseweg. 

Mijn man is Willy Peeters en wij hebben 2 volwassen zoons. 

Wij wonen aan de Pasveldweg. 

Van beroep ben ik verpleegkundige en ik werk 3 dagen per week op de 

Oncologie afdeling van het Maasziekenhuis in Boxmeer. 

Ik ben meer dan 25 jaar secretaresse/penningmeester geweest van de 

rijvereniging in Overloon maar vond dat het tijd was 

om daarmee te stoppen na al die jaren. 

De Zonnegroet kwam net op dat moment op mijn pad en ik vind het 

leuk om mij hiervoor in te zetten 

Ik vind het belangrijk dat we ook de oudere mensen uit onze 

gemeenschap niet vergeten en daarom is het belangrijk dat 

we als stichting iets voor hun kunnen betekenen. Daar wil ik mij graag 

voor inzetten. 

Ik hoop dat we elkaar binnenkort weer persoonlijk kunnen ontmoeten 

tijdens activiteiten van de Zonnegroet, voor mij 

zijn er nog vele onbekende gezichten, zowel gasten als vrijwilligers. 

 

Groet Ine. 

 

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” 

 

De zon heeft zich al een aantal dagen van haar zonnige kant laten 

zien. Juni lijkt haar bijnaam “zomermaand” waar te maken. Ook staat 

juni bekend als de weidemaand en de rozenmaand.  

In juni gaan alweer op weg naar de langste dag, die langste dag valt 

zoals we weten op 21 juni. Op die dag wordt in Scandinavische landen 

het Midzomerfeest gevierd. In het verleden werden tijdens die feesten 

grote vreugdevuren ontstoken. De bedoeling hiervan was om de boze 

geesten te verjagen. Ook werd het begin van de zomer gevierd. 

Bij ons zou dit feest in deze tijd ook goed kunnen passen. Wij hoeven 

dan wel geen boze geesten te verjagen maar het wegjagen van het 

coronavirus zou ons heel goed uitkomen zodat we het begin van de 

zomer op een grootse manier samen kunnen vieren. Het zou mooi zijn 

als de zomermaand het zo langzamerhand wel erg vervelende 

coronavirus als sneeuw voor de zon zou laten smelten en het gezegde: 

“na regen komt zonneschijn” eindelijk uit gaat komen. Laat het 

vreugdevuur maar komen, we zijn er wel aan toe zodat we het begin 

van de zomer met veel vrijheden kunnen begroeten. 

En wat de rozenmand betreft, de “coranadoorns” hebben we nu wel 

gehad, laten we eindelijk gaan genieten van de “rozenvrijheid” zodat 

we elkaar weer eens uitgebreid in het zonnetje kunnen zetten, alles 

weer van de zonnige kant kunnen bekijken. Nu we eindelijk weer de 

gewone kant op lijken te gaan moeten we alle kansen grijpen die zich 

voordoen om te genieten van al die dingen die we de laatste maanden 

zo gemist hebben.  

Anders gezegd: “huie as de zón schient” 

 

Tot het volgende Zonnegroetje 

 



J ong geleerd, oud gedaan (Wat men in zijn jeugd leert, kan en     

                                           kent men nog als men oud is.) 

U itzondering bevestigt de regel (Overal zijn er uitzonderingen.)  

N ood breekt wet (Als het nodig is, mag je ook wel tegen de  

                             regels in gaan.) 

I jzer smeden als het heet is (Handelen op het moment dat de  

                                              omstandigheden gunstig zijn.) 

 

Vaderdag (20 juni) is een feestdag ter ere van vaders, waarbij hun 

vaderschap en de invloed van vaders in de samenleving wordt gevierd. 

Rond 1916 voerden Nederlandse vaders traditioneel alleen 

huishoudelijke en zorgtaken uit op Moederdag en bij het handhaven 

van deze traditie zijn zij hiervan de rest van het jaar vrijgesteld, dus 

ook op hun eigen feestdag. Deze traditionele verdeling van taken in 

Nederlandse huishoudens blijkt in 2021 nog erg hardnekkig te zijn. In 

Nederland wordt Vaderdag gevierd op de derde zondag in juni. Het 

feest komt voort uit de voorafgaande Moederdag.  

 

Zomertijd  is de tijd die gedurende de 

zomermaanden wordt aangehouden door de 

klok een uur vooruit te zetten; dit wil zeggen 

de klok een uur voor te laten lopen op de 

standaardtijd, die in dit verband ook wel 

wintertijd genoemd wordt. In de zomer komt 

de zon zo vroeg op dat het al licht is terwijl 

de meeste mensen nog slapen. Door de klok te verzetten lijkt de zon 

later op te komen en weer onder te gaan. Hierdoor is het 's morgens 

langer donker en blijft het 's avonds juist langer licht. De periode van 

daglicht komt zo beter overeen met de periode waarin de meeste 

mensen wakker zijn. De gedachte achter zomertijd is dat men zo zou 

kunnen bezuinigen op (elektrische) verlichting. Het energiebesparende 

effect van zomertijd is echter omstreden. Ongeveer 70 landen 

verzetten twee keer per jaar de klok. In de Europese Unie loopt de 

zomertijd van de laatste zondag van maart tot de laatste zondag van 

oktober.  

Zomerse vitaminen 

 

Veldenrijke bloemenzeeën  

Je voelt het verband 

Heel tevreden 

Korenbloemen, Klaprozen en Kamille 

Momenten dat je niets anders zou willen 

  

Wuivende halmen  

Walmende geuren 

Geelgorzen, kneuen en een valk 

De zon geeft het gemoed een peptalk  

 

Het leven laten gedijen 

Liggend naast wat wilde aardbeien 

Een akker naast de heide als zomeraltaar 

Iedere vlinder geeft een droomgebaar. 

 

 
 
 
 
 
Liefde is niet betaalbaar.  

Geluk soms onbereikbaar.  

Vriendschap zo kwetsbaar.  

Echter een ding hebben ze 

gemeen, 

In moeilijke tijden “houden”, 

Houd je op de been 

 
 
 
 

Echte 

vriendschap 

Kent een 

begin 

Maar geen 
einde 
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De overgebleven woorden in deze woordzoeker vormen een woord. 

Voor de goede oplossing stellen we weer een prijsje beschikbaar. 

Inleveren voor maandag 21 juni bij Piet Goemans, Pastoor 

Creemersstraat 1j Overloon, Holthees Smakt: bij Annemie Bonants, 

Rodermansstraat 4a.   

 

 

 

 



Klik hier om deze poster in groot formaat te zien of om deze te downloaden

http://zonnegroet-ohs.nl/wp-content/uploads/2021/06/De-beweegposter.pdf



