
 

Statiegeld actie  

september en oktober  

is voor  

de Zonnegroet  

Overloon Holthees Smakt 

Voor het organiseren van 

kleinschalige evenementen o.a. de 

rolstoel-3daagse 

 

Ook uw Plus sponsorpunten zijn welkom in deze 

groene bus tot 31 oktober. 

Bedankt  
 

 

Woordzoeker: 

 

Oplossing woordzoeker Zonnegroetje 14: de zomer in je bol hebben 

Prijs is gewonnen door Mevrouw Bertha Jacobs in Hof van Loon.  

 

 

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” 

 

Zachtjesaan sluipen we, ondanks nog een aantal mooie nazomerdagen 

toch voorzichtig de herfst binnen. De herfst, die we ook wel kennen als de 

tijd van de vallende blaadjes. Misschien zijn de nadagen van de zomer 

ook wel de nadagen van het virus waar we al zo lang door geplaagd 

worden.  

Misschien is de tijd van de vallende bladeren ook wel de tijd van de 

“vallende” mondkapjes. Zoals de blaadjes aan de bomen verkleuren, zo 

verkleuren de coronaregeltjes misschien ook wel, niet van zoals de 

blaadjes van de bomen van groen naar bruin, maar van rood naar oranje 

en dan groen, alles weer naar hoe het was vóór de coronatijd.  

 

Misschien schieten de paddenstoelen weer spontaan uit de grond, zonder 

dat ze er op hoeven te letten of ze wel netjes op anderhalve meter staan.  

Misschien kunnen wij, net als de dwarrelende blaadjes ook weer kriskras 

door elkaar lopen en dichtbij elkaar gaan zitten. Zowel de kachel als het 

weer vrij kunnen bewegen, kunnen voor een heerlijke warmte zorgen, 

letterlijk en figuurlijk. 

 

September, de R is weer in de maand. Vroeger de tijd van die “heerlijke” 

levertraan. Tegenwoordig de tijd van extra vitamientjes om ons gezond 

de herfst en winter binnen te loodsen. Goede berichten op de volgende 

persconferentie zouden dé vitamientjes zijn die ons op weg helpen naar 

een, in alle opzichten, fantastische herfst.  

September, de maand van de ommekeer? Het kan zomaar een prachtige, 

knusse, gezellige, warme herfst worden. 

 

Groetjes het bestuur 

 

Zonnegroetje 15 



Geschiedenis van het Zonnegroetje……… 

 

Toen de eerste officiële besmetting met het coronavirus op 27 februari 

2020 in Nederland een feit was zorgde het virus voor heel wat 

maatregelen die ons moesten beschermen tegen dat virus.  

Deze maatregelen zorgden er voor dat vele contacten op een laag pitje 

kwamen te staan of zelfs helemaal moesten worden afgeschaft. 

Zo verdwenen ook onze Zonnegroet Overloon-Holthees-Smakt 

activiteiten. Geen vergaderingen met vrijwilligers, geen verwendag, geen 

kienen, geen NL-Doet, geen rolstoel-3daagse. Ook de belangrijkste van 

onze activiteiten, het bezoeken van onze vaste gasten verdween.  

We verloren het samenzijn en het contact met gasten, vrijwilligers en 

bestuur. Om tijdens deze, toch wel eenzame periode voor wat 

ontspanning te zorgen, hebben we het “Zonnegroetje” in het leven 

geroepen. Het eerste “Zonnegroetje” zag het levenslicht en op dit 

moment leest u “Zonnegroetje” nummer 15. Met het Zonnegroetje 

hielden we op afstand toch enigszins contact met elkaar. Het 

“Zonnegroetje” verscheen maandelijks. Dat gaat echter veranderen. 

Nu de coronamaatregelen stukje bij beetje worden teruggedraaid en er 

weer van alles mogelijk is blijven we het “Zonnegroetje” nog maken maar 

we gaan terug van maandelijks naar één “Zonnegroetje” per kwartaal. (4 

per jaar) 

Het “Zonnegroetje” werd bezorgd bij onze vaste gasten, mensen die ook 

bezoek ontvangen van onze vrijwilligers. Ook werd het blaadje bezorgd 

bij mensen van wie we dachten en hoopten dat het lezen van het 

“Zonnegroetje” ook voor hen wat vertier en afleiding zou brengen maar 

die geen vaste gasten van de Zonnegroet Overloon Holthees Smakt zijn. 

Helaas moeten we bij deze mededelen dat deze laatste groep mensen, 

die geen vaste gast van “de Zonnegroet Overloon-Holthees-Smakt” zijn 

het “Zonnegroetje “ niet meer zullen ontvangen.  

Als bestuur vinden we dit jammer maar het wordt steeds lastiger 

om te bepalen wie wel en niet voor het “Zonnegroetje” in aanmerking 

komen. Nu er weer steeds meer mogelijk is, hopen we dat u er begrip 

voor heeft dat we ons beperken tot de vaste gasten en vrijwilligers van de 

Zonnegroet Overloon Holthees Smakt.  



September (ook wel: herfstmaand of fruitmaand) is de negende maand 

van het jaar in de gregoriaanse kalender en heeft 30 dagen. De naam 

komt van het Latijnse woord septembris wat afkomstig is van het woord 

septem, dat zeven betekent - september was oorspronkelijk de 7e maand 

van het jaar, omdat het Romeinse kalenderjaar tot 153 v. Chr. op 1 maart 

begon. 

 

Als in september de donder knalt, met Kerstmis de sneeuw in hopen valt. 

Valt begin september de regen in plassen, het volgend jaar zal 't graan 

goed wassen. 

September regen, komt zaad en wijnstok wel gelegen. 

 

Prinsjesdag valt elk jaar op de derde dinsdag in september. Op 

Prinsjesdag spreekt de Koning de Troonrede uit. 

 

S Soms hebben we het nodig te ontsporen, 

        om vervolgens op het juiste spoor te komen. 

E Een mama is eigenlijk ook maar een klein meisje 

        dat groot is geworden. 

P Praat tegen jezelf,   

        zoals je dit zou doen tegen iemand waarvan je houdt. 

T Tijd wordt niet gemeten door een klok, 

        maar door momenten. 

E Een luisterend oor zijn is een kleine moeite, 

        maar het is vaak wel een groots gebaar. 

M Maak fouten, heb spijt, 

         struikel, val en neem de tijd. 

B Begin de dag met een dansje en met een lach. 

       wie vrolijk kijkt in de morgen die lacht de hele dag. 

E Er komt bij ons geen druppel drank op tafel, 

        we schenken heel voorzichtig. 

R Richt je niet op degenen die stress in je leven veroorzaken, 

       richt je op degene die je doen glimlachen.  

 

 

 

September 

 

Blond lief, de laatste gouden dagen 

wuiven ten afscheid en wij achten ’t niet, 

de bomen en de struiken dragen 

hun laatste tooi en in het riet 

schuilen de vissen en hun trage 

vin slag verraadt hen niet. 

 

Het wordt nu tijd ons te bezinnen; 

de bossen kleuren dieper bruin 

en lila herfstasters beginnen 

hun ijle bloeien in mijn tuin. 

 

Het wordt nu tijd om te bedenken: 

de zomer houdt niet eeuwig stand;  

zij schonk ons al wat zij kon schenken  

de laatste gouden dagen wenken 

en herfst komt reeds in feller kleuren drenken 

de bloemen van dit dierbaar land. 

 

 

 

 

Herfst, herfst, wat heb je te koop?   

Duizend kilo blaadjes op een hoop. 

Zakken vol wind ja mijn kind. 

‘K weet niet of jij dat aardig vindt. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


