
 

 

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. 

 

 

 

 

 

Voor de goede oplossing van de puzzel in Zonnegroetje 16 stellen 

we een prijsje beschikbaar. 

Oplossing inleveren voor maandag 7 februari bij Piet Goemans, 

Pastoor Creemersstraat 1j Overloon, Holthees Smakt: bij Annemie 

Bonants, Rodermansstraat 4a. 

 

 

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” 

Welkom in 2022, een nieuw jaar waarvan we vorig jaar dachten en 

hoopten dat we in dit nieuwe jaar zeker zouden terug keren naar 

andere tijden, terug naar de oude open wereld.  

Helaas, onder de kerstboom was al duidelijk dat de weg naar die zo 

gewenste vrijheid voorlopig nog gedwarsboomd zou worden door 

een nieuw virus. Geen groots kerstdiner maar slechts mondjesmaat 

vieren. Omikron verscheen op het toneel en gooide erg veel roet in 

het kerstdiner. Van de versoepeling die er in de herfst aan leek te 

komen bleef maar een klein stukje over, de versoepeling liep 

namelijk in de soep. Dus maar weer met een diepe zucht het 

nieuwe jaar in. Wordt het een jaar waarin het woord onzekerheid 

weer de hoofdrol zal spelen? Ons geduld wordt weer op de proef 

gesteld. Geduld is een schone zaak wordt er vaak gezegd. Wat is 

geduld eigenlijk? Volgens de geleerden is geduld: de eigenschap om 

kalm de dingen af te wachten. Hopelijk lukt het ons want wat 

zouden we graag weer zo snel mogelijk samen een kaartje leggen. 

Voorlopig even nog weinig harten, schoppen, klaveren of ruiten. 

Voorlopig is geduld nog troef. Zoals gezegd, geduld is een schone 

zaak en lukt het ons dat geduld te bewaren en worden we niet boos 

en gaan tegen dingen aan schoppen. Geen schoppentroef dus. 

En…. Beter dan boos is booster. (allemaal al geweest???) 

Laten we proberen het nieuwe jaar met een hartelijk gevoel en met 

begrip voor ieders standpunten in te gaan. Hartentroef dus. Wellicht 

laat het virus zich dit jaar definitief in de kaart kijken zodat we 

eindelijk weer samen alle kaarten op tafel kunnen leggen. Het 

nieuwe jaar 2022 vrijheid troef? 

Met Zonnegroetje 16 hopen we ook dit jaar weer een beetje met 

elkaar in contact te blijven.  

Tot het volgende Zonnegroetje 

Zonnegroetje 16 



 

 

 

 

 

 

 

STEENBOK   22 december – 20 januari 

 

Steenbok is vasthoudend en verliest nooit de kalmte die nodig is om 

door te zetten. Steenbok luistert graag naar anderen en hun 

emoties, maar zijn of haar eigen emoties geeft Steenbok niet snel 

bloot. Een Steenbok wordt ernstig geboren, neemt het leven 

serieus, vaak te serieus, een eigenschap die voor familie en 

vrienden gunstig is, omdat Steenbok zijn of haar dierbaren nooit in 

de steek zal laten. Steenbokken kunnen niet alleen goed bergen 

beklimmen, maar ook bergen verzetten.. 

 

 

 

 

 

WATERMAN  21 januari - 19 februari 

 

Waterman is geweldig gezelschap en weet 

altijd waar iets te beleven is. Waterman 

accepteert veel meer dan anderen en denkt 

dat anderen net zo veel kunnen accepteren, 

wat meestal niet het geval is.  

Alles wat Waterman doet is om de behoefte gelukkig te zijn te 

bevredigen. Waterman zal altijd proberen objectief te blijven en 

wordt daarom helaas vaak emotieloos en koud genoemd.  

Waterman is extreem gevoelig en dat kan resulteren in 

humeurschommelingen waardoor hij of zijn fel kan reageren op 

onbelangrijke dingen. 

 

 

 

 



Het Sneeuwklokje 

 

Het was winter. Een dikke laag sneeuw bedekte de aarde. 

De lucht was koud en de wind was guur. Maar onder de grond was 

een klein huisje waar het lekker warm was. In dat huisje woonde 

een bloem. Opgevouwen lag ze in haar bolletje. 

 

Na de sneeuw kwam regen. Koude druppels zakten door de sneeuw 

en door de aarde en drupten op het dak van het huisje onder de 

grond. Daarna kwam de zon. Een dun straaltje boorde zich door het 

restje sneeuw en gaf de bloembol een prikje. 

 

“Kom maar binnen!” zei het bloemetje. “Dat kan ik niet,” zei de 

zonnestraal, “ik ben niet sterk genoeg om de deur open te doen.  

Als het lente wordt, dan ben ik sterker.” 

 

Maar het was nog lang geen lente. Iedere nacht werd het water 

weer ijs. Soms sneeuwde het, soms regende het en de wind was 

nog steeds koud. 

Af en toe scheen de zon. En elke keer prikte een zonnestraal door 

de sneeuw en de natte grond en klopte aan bij het huisje onder de 

grond. 

 

“Kom maar binnen!” zei het bloemetje dan weer. “Dat kan ik niet,” 

zei de zonnestraal, “ik ben niet sterk genoeg om de deur open te 

doen. Als het lente wordt, dan ben ik sterker.” 

“Wanneer is het dan lente?” vroeg het bloemetje. Maar de zon was 

alweer weg. 

 

Het bloemetje wachtte en wachtte. Toen op een dag weer een 

zonnestraaltje aanklopte, hield ze het niet langer vol. “Het duurt zo 

lang voor het lente is! Ik krijg er de kriebels van. Ik wil me 

uitrekken. Ik wil zelf naar buiten kijken en goedemorgen zeggen 

tegen de wereld!” 

 

 

 

Het bloemetje rekte zich uit. Ze rekte en strekte en duwde tegen de 

wanden van haar huisje, die helemaal zacht waren geworden door 

de regen en waar de zon al in geprikt had. Ze strekte zich uit door 

de aarde en de laatste restjes sneeuw: een dunne groene stengel 

met een wit-groen knopje en smalle groene blaadjes. 

 

Het was koud. “Je bent te vroeg,” suisde de wind. Maar de zon was 

er ook en verwarmde de bloem met haar stralen.  

“Welkom, welkom,” zongen alle zonnestralen en zorgden dat het 

bloemetje helemaal openging.  

Daar stond ze, met haar witte jurkje met dunne groene streepjes. 

 

Het was koud, maar het bloemetje was sterk en bleef staan.  

En toen de mensen naar buiten kwamen, riepen ze enthousiast: 

“Kijk, een sneeuwklokje!  

Dat is de eerste!  

Nu wordt het bijna lente!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


