
 
 
GEBOORTEBLOEM APRIL  
Het Madeliefje 
Eigenschappen die hierbij horen zijn,  
Puurheid en Onschuld 
 
 

GEBOORTEBLOEM MEI 
Lelietjes van Dalen  
Deze bloemen staan voor  Liefde, Schoonheid en 
Perfectie 
 
 
 

 
 
GEBOORTEBLOEM JUNI 
De Roos 
Rozen symboliseren ook wel Geluk, 
Onschuld, Puurheid en Dankbaarheid. 
 

 

 

Voor de goede oplossing van de puzzel in Zonnegroetje 17 stellen 

we weer een prijsje beschikbaar. 

Oplossing inleveren voor 24 april bij Piet Goemans, Pastoor 

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

Rodermansstraat 4a. 

Uitslag puzzel zonnegroetje 16: verhuiswagen  

Dientje Janssen heeft de prijs al ontvangen. 

 

 

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” 

 

Eindelijk……dit woordje zegt erg veel over de tijd die achter ons ligt. 

Eindelijk, zegt iets over lang wachten, over ongeduld  en opluchting. 

Na lang en soms ongeduldig wachten zijn we opgelucht dat het 

coronaspook een heel eind verslagen is en dat we onze vrijheid 

heroverd lijken te hebben. We moeten nog even wennen om 

zomaar zonder mondkapje (bijna) overal binnen te lopen.  

Als Zonnegroet Overloon-Holthees-Smakt zijn we erg blij dat we 

afgelopen 13e maart eindelijk weer onze eerste activiteit, de 

spelletjesdag met lunch, konden organiseren bij Partycentrum Bos. 

We kijken terug op een gezellige, geslaagde dag. 

Als we op de kalender kijken stellen we vast dat het eerste kwartaal 

van 2022 al weer achter ons ligt. Dat dat zo snel voorbij gegaan is 

heeft ongetwijfeld te maken met de voornoemde vrijheid waar we 

weer met volle teugen van konden genieten. Ook de weergoden 

werkten hier voor een groot deel aan mee. We hadden prachtige 

dagen in maart waarop we eindelijk lekker samen naar buiten 

konden, aan de wandel of op de fiets. Maar de staart van maart 

deed het gezegde: “Maart roert zijn staart”, alle eer aan. Vooral het 

staartje was ijzig. April, deed zoals het hoort, wat ie wil….aprilletje 

zoet geeft nog weleens een witte hoed. 

Maar, weer of geen weer, Pasen staat voor de deur en die deur 

staat eindelijk weer wagenwijd open. We kunnen weer zonder 

problemen samen Pasen vieren en……  We hoeven niet meer zo 

voorzichtig te zijn. Of in Paastermen gezegd: “We hoeven niet meer 

op eieren te lopen”, we kunnen ze weer lekker versieren en samen 

opeten. Pasen 2022: “Appeltje eitje”! Met Pasen eindelijk weer alles 

koek en heel veel ei. 

 

Tot het volgende Zonnegroetje. 

Zonnegroetje 17 



Paasverhaal 

 

Een nieuwe dag is begonnen! De zon komt op. De bomen en de 

bloemen krijgen kleur. 

De vogels worden wakker en de lucht is blauw. 

Maar Maria ziet het niet. Ze is verdrietig. Jezus is gestorven aan het 

kruis. Vandaag gaat ze naar het graf van Jezus. 

Als ze bij het graf komt, schrikt ze; de steen voor het graf is weg. 

Het graf is leeg! Ze rent terug naar huis. ‘De steen is weg’, huilt ze 

tegen de vrienden. 

‘Ze hebben Jezus weggehaald. Ik weet niet waar hij is!’ 

Petrus en de anderen lopen snel naar het graf. 

Johannes is er het eerst. Het is waar, de steen is weg! 

Hij kijkt in het graf. Het is leeg, alleen de linnen doeken waarin ze 

Jezus hadden gewikkeld, liggen er nog. 

Nu is Petrus er ook. Hij loopt het graf in, het is leeg. 

Johannes komt bij hem staan. Plotseling weet hij het weer. 

Jezus zei, dat hij na drie dagen op zou staan. 

Dat hij niet dood zou blijven, maar leven! 

De vrienden gaan terug naar huis. 

Maria blijft bij het graf. 

Dan ziet ze twee engelen, die vragen: ‘Waarom huil je?’ 

‘Mijn Heer is weg, ik weet niet waar hij is’, huilt Maria. 

Achter haar staat nog iemand. ‘Waarom huil je?’ vraagt hij. 

Maria kijkt om. Daar staat Jezus! 

Maar Maria ziet het niet. Ze denkt dat het de tuinman is. 

‘Heeft ú mijn Heer ergens anders neergelegd?  

Zeg alstublieft waar hij is.’ ‘Maria!’ zegt Jezus. 

Als ze haar naam hoort, gaan haar ogen echt open. Het is Jezus! 

‘Meester!’ roept ze en steekt haar handen naar hem uit. 

‘Hou me niet vast.  

Ik ga naar mijn Vader, onze God. 

Ga naar huis en vertel het de anderen’, zegt Jezus. 

En Maria gaat en vertelt telkens opnieuw: ‘Ik heb de Heer gezien! 

Hij is niet dood, hij leeft!’ 

Zóveel paaseieren moet je eten om 

één kilo aan te komen 

 
Ze liggen alweer een maand in de 
winkel: paaseieren. We eten er 
stiekem al gauw te veel van, en als je 
eenmaal begint, is het moeilijk om 
ermee te stoppen.  
Maar vanaf hoeveel paaseitjes ga je 
de teller op jouw weegschaal zien oplopen en is het misschien tijd 
om wat te gaan minderen? 
Gelukkig zijn het er meer dan je zou verwachten, dus je hoeft je 
geen zorgen te maken als je juist bezig was om de nodige kilo’s 
kwijt te raken. 
 
150 paaseitjes 
 
Het eten van te veel zoetigheid kan de nodige effecten hebben op 
je lichaamsgewicht en hoewel we de meeste mensen hier bekend 
mee zijn, is de verleiding soms toch te groot - en dat begrijpen we 
allemaal. Voel je je toch een beetje schuldig wanneer je op een 
middag een paar paaseitjes meer eet dan je zou willen, omdat je 
denkt dat je hierdoor wat kilo’s aankomt? Wees gerust, volgens de 
Nederlandse hoogleraar Voeding en Gezondheid Jaap Seidell zouden 
we ons zelf bijna misselijk moeten eten om één kilo aan te komen. 
Dus stel: je eet rond de 47 paaseitjes in een maand. Dan krijg je 
per dag ‘maar’ 70 calorieën te veel binnen. Als je het daarbij houdt, 
is er in principe niks aan de hand. Dus het schuldgevoel dat je 
misschien had, kun je meteen weer laten gaan! 
 
Puur paaseitje: 40 calorieën 
Melk paaseitje: 45 calorieën 
Likeureitje: 37 calorieën 
Paaseitje met notenpasta: 52 calorieën 
 

 

“Mensen geniet van een heerlijk paaseitje” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven, dat 

Nederland in 1945 bevrijd is van de Duitse bezetting in Europa en 

de Japanse bezetting in Azië. 5 mei is ook een dag van bezinning op 

het belang van vrijheid en om ons te realiseren dat vrijheid 

kwetsbaar is. Voor de vrijheid in Nederland hebben velen gevochten 

en zelfs hun leven gegeven. 

 

 

 

 

 

 

Moederdag 8 mei is een jaarlijkse feestdag ter ere van alle vrouwen 

die moeder zijn. Deze dag valt in Nederland op de tweede zondag in 

de maand mei. Moederdag is bij uitstek de dag om moeder in het 

zonnetje te zetten en om er speciaal even bij stil te staan hoe 

waardevol en bijzonder zij is. 

 

Met Hemelvaart 26 mei wordt binnen het Christendom herdacht dat 

Jezus is opgestegen naar zijn vader in de hemel, God. Dit gebeurde 

op de 40ste dag van zijn verrijzenis. De Hemelvaartsviering is 

onderdeel van de paascyclus. Hemelvaart valt altijd op een 

donderdag, de 40ste dag na Eerste Paasdag en 10 dagen voor 

Pinksteren. 

 

Pinksteren 5 juni is afgeleid van het Griekse woord 'pentekostè', wat 

vijftig betekent. Het is altijd 10 dagen na Hemelvaart en de 50ste 

dag na Eerste Paasdag. We herdenken de neerdaling van de Heilige 

Geest over de apostelen en het ontstaan van de Christelijke kerk. 

 

Vaderdag 19 juni is een feestdag ter ere van vaders, waarbij het 

vaderschap en het belang van vaders voor de opvoeding en 

verzorging van hun kinderen wordt gevierd. 



Vroeger lag voor dag en dauw de krant op onze mat. Soms 

verkreukeld en nat, als we typisch Nederlands weer hadden, soms 

nog zo vers van de pers dat mijn vingers zwart werden tijdens het 

bladeren. De stripjes van drie plaatjes en de horoscoop vond ik toen 

al het meest interessant om te lezen, maar natuurlijk liet ik het ook 

het laatste nieuws tot me doordringen. 

Tegenwoordig lees ik de krant via een app op mijn telefoon. Geen 

zwarte vingers meer voor mij, terwijl het nieuws sneller, actueler en 

indringender dan ooit mijn veilige wereldje binnenstormt. 

Zinkt er aan de andere kant van de Stille Oceaan een schip, dan 

lees ik daar alles over voor de eerste mensen in de reddingsboten 

zijn geklauterd. Stelt Louis van Gaal aanvoerder Wijnaldum niet op 

tegen Denemarken, dan lees ik dat voor Wijnaldum zijn moeder op 

de hoogte heeft kunnen brengen.  

Ik moet drie keer slikken om te voorkomen dat ik voor mijn eerste 

kopje thee al in tranen ben uitgebarsten wanneer ik de foto’s zie 

van vluchtende gezinnen uit de Oekraïne, met koffers in de ene 

hand en de poes onder de andere arm. Zo’n 80 jaar geleden werden 

op de plek waar ik woon ook talloze mensen uit hun huizen 

verdreven. 

En ik vind dat het mijn plicht is om al dit nieuws tot me te nemen, 

mee te leven en waar kan in actie te komen. 

“De krant van vandaag ligt morgen in de kattenbak,” zei mijn vader 

altijd. Of als hij in een baldadige bui was: “Daar wordt morgen de 

vis in verpakt!”  

Ik hoopte dan altijd maar dat die krant niet eerst in de kattenbak 

had gelegen. 

Tegenwoordig zakt het nieuws van gisteren gewoon naar onderen 

in de zoekresultaten, maar niet zonder een verpletterende indruk te 

maken.  

Wat mij ontzettend goed doet is het wereldnieuws van vandaag af 

te wisselen met ongegeneerd goed nieuws uit de regio. 

 

 

 

21 maart-20april  Ram is het vrolijkste sterrenbeeld van   

 de dierenriem, feestje komen pas echt op gang  

     wanneer er een Ram aanwezig is.  

      

Ram is enthousiast, een doorzetter en houdt van uitdagingen. Ram 

zorgt ervoor dat ingewikkelde dingen van de grond komen. Ram 

heeft de wilskracht om alles met succes te laten verlopen. Ook 

spoort Ram anderen aan om uit de schaduw te stappen en meer in 

de schijnwerpers te gaan staan. Omdat Ram strijdlustig is en overal 

de beste in wil zijn, zet hij of zij zich voor 100% in. Ram is eerlijk en 

ongeremd open, waardoor anderen weten waar ze aan toe zijn. Een 

Ram heeft geen verborgen. 

 

21 april-21 mei Stier is een negatief, introvert en vast  

  aardeteken, met Venus als heerser.  

  De combinatie van deze elementen levert volgende    

  eigenschappen op die doorgaans aan het teken worden     

      toegekend: standvastig, volhardend, koppig en aards.  

Kan moeilijk twee dingen tegelijk doen. Hij/zij is sensueel en een 

echte levensgenieter, die houdt van een goed glas wijn en lekker 

eten. Praktisch, conservatief, vaak artistiek en muzikaal, traag, 

geduldig, stabiel, zoekt financiële en emotionele zekerheid, plezier 

maken, niet erg dynamisch, maar eens op gang niet te stuiten, 

betrouwbaar, lichamelijke kracht en taaiheid. Uiteraard hangt het 

beroep dat iemand kiest niet af van één onderdeel van de 

horoscoop, maar beroepen die geassocieerd worden met Stier zijn: 

bankier, belegger, kunstenaar, tuinier, veehouder, landbouwer, 

decoratie, kleding, horeca, entertainment. 

 

  22 mei-21 juni: Tweelingen zijn veelzijdig, snel zowel    

   mentaal als fysiek. Ze zitten barstensvol energie en   

  vitaliteit, ze zijn handig met woorden.  

 Ze zijn intelligent en kunnen zich aan elke situatie en      

                 elke persoon aanpassen. 

 



Verhaal een mooie lentedag. 

 

Het was een mooie lentedag toen een vader en zijn zoon een 

wandelingetje maakten door de bergen. De zoon had er weinig zin 

in, liever had hij achter zijn computer gezeten om zombies om te 

brengen, maar zijn vader vond het belangrijk dat hij af en toe iets in 

de frisse buitenlucht ondernam. De vader liep met vrolijke pas, waar 

de zoon mokkend achter hem aanliep. Hij zuchtte en steunde en bij 

elke stap leek zijn humeur een paar graden te dalen. 

 

Plotseling struikelde de zoon en hij haalde zijn knie open. Het was 

geen grote wond maar de schrik en de frustratie maakte dat hij een 

harde schreeuw gaf. “Aaaargh!” Direct daarna hoorde hij eenzelfde 

schreeuw: “Aaaargh!” De zoon keek geschrokken op. Zijn vader 

haalde de schouders op en zei niets. Boos keek de zoon om zich 

heen, hij voelde zich niet serieus genomen. “Wie ben jij?” riep hij 

luid. “Wie ben jij?” klonk het meteen opnieuw. De zoon werd steeds 

bozer. “Jij bent een grote lafaard!” schreeuwde hij naar de 

onbekende stem. Die liet zich dat geen twee keer zeggen en 

antwoordde: “Jij bent een grote lafaard!” 

 

De zoon keek zijn vader nu bijna bang aan. “Let op,” zei zijn vader 

rustig. Hij zette zijn handen als een megafoon bij zijn mond. “Je 

bent heel bijzonder!” riep hij. En direct klonk het: “Je bent heel 

bijzonder!” De vader keek zijn zoon even aan en zette zijn handen 

weer aan zijn mond. “Ik ben ontzettend trots op je!” riep de vader 

vervolgens. En het antwoord was te verwachten: “Ik ben 

ontzettend trots op je!” klonk het vanuit de bergen. 

“Sommige mensen noemen het een echo,” 

legde de vader uit. “Maar het is veel meer 

dan dat. Wat je hier nu ontdekt hebt, is 

wat het leven inhoudt. Het leven geeft je 

terug wat je er zelf in brengt. Het leven is 

een spiegel van jouw handelen.  

 

Wil je meer vriendelijkheid? Geef vriendelijkheid. Wil je meer liefde? 

Geef liefde.” De zoon klauterde overeind en pakte de hand van zijn 

vader. “Laten we gezellig samen wandelen,” riep hij luid richting de 

bergen. De bergen waren het met hem eens: “Laten we gezellig 

samen wandelen,” reageerden zij. De vader kneep trots even in de 

hand van zijn zoon. Een fractie van een seconde later voelde hij een 

kneepje terug. Het leven was mooi. 

 

 

Op zaterdag 30 april organiseert 

“De Zonnegroet Overloon-Holthees-Smakt” 

in samenwerking met H en A Mode een: 

 

Senioren Dames en Heren 

Modeshow & Verkoop 

 

Velen van u zullen dit herkennen als een activiteit die 

voorheen jaarlijks plaatsvond in het voormalige 

bejaardenhuis “Huize Loôn”. 

 

Vrij toegankelijk voor iedereen uit Overloon, Holthees en Smakt. 

Eventueel gekochte kleding kan contant of met Pin worden 

afgerekend. 

 

13.00 uur Zaal open 

13.30 u. start modeshow 

Vanaf 14.00 u. desgewenst verkoop. 

16.30 uur einde middag  

 

Plaats: De Pit 14 oktoberplein 2, in Overloon. 

Meer info zie www.zonnegroet-ohs.nl   

Ons Eigen Erf en Kréntje Holthees Smakt 

 

 

http://www.zonnegroet-ohs.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten 

Ambassadeurs 

Artiesten 

Bevrijding 

Bevrijdingsvuur 

Comite 

Democratie 

Feestdag 

Festivals 

Festiviteiten 

Helikopter 

Herdenking 

Mensenrechten 

Muziek 

Nationaal 

Nederland 

Vieren 

Vijfmei 

Vlaggen 

Volksfeest 

Vrijheid 


