
Een zomers buitje. 

 

Een zomers buitje trekt voorbij, druppels spatten rond, 

'k ben blij met wat hemelwater, het is goed voor de grond. 

 

In de lucht verschijnt opeens, een regenboog vol pracht, 

vele schitterende kleuren, door de Vader eens bedacht! 

 

Vogels beginnen zacht te zingen, de regen deed zo goed, 

alles ademt schoonheid uit 

en geurt zo heerlijk zoet. 

 

De natuur herademt 

mens en dier geniet, 

maar bovenal dat ieder 

Gods Handwerk hierin ziet! 

 

Hij wil ons ook verfrissen 

net als de natuur, 

met Zijn Geest bedauwen 

elke dag en ieder uur! 

 

Voor de goede oplossing van de puzzel in Zonnegroetje 18 stellen we 

weer een prijsje beschikbaar. Oplossing inleveren voor 1 augustus bij 

Piet Goemans, Pastoor Creemersstraat 1j Overloon, Holthees Smakt: bij 

Annemie Bonants, Rodermansstraat 4a. 

Uitslag puzzel zonnegroetje 17: geniet van je vrijheid en vier deze 

samen! Toos Smits heeft de prijs al ontvangen. 

 

Website Zonnegroet http://zonnegroet-ohs.nl/ foto’s, nieuws enz. 

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 langste dag 21 juni ligt al weer achter ons. Op deze dag wordt het 

midzomernachtfeest gevierd. Bij De Zonnegroet Overloon-Holthees-

Smakt was het dit jaar een dubbelfeest. In Holthees werd op deze dag 

bij het kapelletje een écht traditioneel midzomerfeest gevierd. Dit viel 

samen met een feest in Overloon, weliswaar geen midzomernachtfeest 

maar we kunnen het wel echt een feest noemen want eindelijk na 2 

jaar wachten konden we het feest van de veertiende rolstoel-3daagse 

weer vieren. De eerste dag van de 3daagse viel ook 21 juni en na die 

eerste dag trok een aantal van Overloon naar Holthees om samen met 

hen het midzomernachtfeest te vieren. Een leuk feest dat zorgde voor 

een extra verbroedering tussen de Zonnegroeters van Holthees-Smakt 

en Overloon. 

Op 21 Juni startte dus de tweede grote activiteit van de Zonnegroet na 

de coronaperikelen. De rolstoel-3daagse is fantastisch verlopen. 

Ondanks al het enthousiasme van de drie feestelijk verlopen dagen 

hebben de dagen ons helaas toch ook geleerd dat hét virus nog niet 

van de aardbodem is verdwenen. Links en rechts worden we toch weer 

met de neus  op de coronafeiten gedrukt. Voorzichtigheid blijft toch het 

devies. Ondanks dit wolkje hopen we een fantastische zomer in te gaan 

met veel zonnige dagen in alle opzichten. Zonnige dagen, gevuld met 

een praatje ergens op een bankje, met iemand die je lief is of met 

zomaar iemand die je toevallig weer eens tegenkomt en met wie je 

oude verhalen of herinneringen op kunt halen. Genieten van een ijsje 

terwijl de zon lekker op je hoedje schijnt. Genieten van kleine dingen 

die je laten glimlachen. Laten we hopen dat het midzomernachtfeest de 

voorbode was voor een mooie zomer, boordevol warmte en geluk.  

 

Tot het volgende Zonnegroetje 

Zonnegroetje nr. 18, juli 2022 

http://zonnegroet-ohs.nl/


Juli: Geboortebloem Ridderspoor 

Ridderspoor staat voor lichtheid en een sterke 

liefdesband. Maar ook bij Ridderspoor heeft iedere kleur 

een andere betekenis. Roze duidt op tegendraadsheid, 

witte Ridderspoor een gelukkige aard en een eerste 

liefde wordt meestal gesymboliseerd door de kleur 

paars. 

 

 

Augustus: Geboortebloem Gladiool 

De dood of de gladiolen! 

Een bloem voor arena’s! 

Waarom een gladiool? De 

naam komt van het 

Latijnse Gladius wat 

zwaard betekent, de vorm van de 

gladiool. Een gladiool verdien je na een 

bijzondere prestatie zoals de vierdaagse 

van Nijmegen. Deze bloem symboliseert 

een krachtig karakter en staat dan ook 

voor oprechtheid, integriteit en 

eergevoel. Een Gladiool is er in veel 

verschillende kleuren zoals roze, wit, rood, geel en oranje. 

 

September: Geboortebloem Aster 

Asters zijn vrolijke stervormige 

bloemetjes. De naam komt dan ook 

van het Griekse woord voor ster. De 

bloemen hebben een zonnig hartje 

met een krans van witte, lila, rode of 

paars-roze blaadjes. Als je een bloem 

tekent, dan teken je vaak onbewust 

een Aster. Asters staan voor liefde, genegenheid, geduld, wijsheid en 

dapperheid. 

 

22 juni -23 juli Wat is de Kreeft voor iemand? 

De kreeft is mysterieus. Ze lijken soms saai door hun 

timide, verlegen en teruggetrokken gedrag. Maar de 

kreeft, die overigens zeer behulpzaam is, heeft een 

fantasierijk en creatief leven.  De kreeft vind zijn huisje (eigen plek) 

belangrijk en ziet dit als een veilige basis. De kreeft oogt koel van de 

buitenkant, maar van binnen.. De Kreeft heeft enorm veel te bieden als 

hij/zij de goede steun krijgt. Als de Kreeft beledigd wordt, heeft die de 

neiging om te klagen in plaats van de confrontatie te zoeken. De kreeft 

is bezitterig. Materialistisch gezien, maar ook op zijn sociale contacten. 

De kreeft wil namelijk met alles en ieder contact houden. Liever een 

vriend behouden dan een nieuwe vriend zoeken. 

 

24 juli-23 aug Wat is de Leeuw voor iemand? 

De Lat (oorspronkelijk “Lat” in het Latijn) is dominant 

en heeft al gauw een grootste persoonlijkheid. 

Twijfelen? Dat doen leeuwen zelden. Creatief, 

wilskrachtig, ambitieus en heel positief gestemd. Dat is wat een Leeuw 

kort samenvat. Een sterkte wil, waarbij alles moet wijken. Soms 

betekend dat ook dat ze niet luisteren naar andere en enorm eigenwijs 

kunnen zijn. 

 

24 aug-23 sept Wat is de Maagd voor iemand? 

De Maagd is het enige sterrenbeeld van de 12 

(eigenlijk 13) sterrenbeelden in de sterrenriem. Hoe 

een maagd getekend is altijd aan de tekenaar zelf. 

Teken je een lief, onschuldig vrouwtje? Of kies je voor 

de intelligente, betweterige vrouw? Die twee vragen typeren direct de 

Maagd als sterrenbeeld. Uiterlijke kilheid, maar emotie genoeg. Alleen 

die toont de maagd liever niet aan de mensen om haar heen. Maagden 

kunnen het vrij moeilijk hebben met het onderhouden van 

vriendschappen. De Maagd is zeker geen egoïst maar wel zeer 

gedreven het goed te doen voor de andere om zich heen. 

 



Vrije tijd ideeën 

U wilt zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar hoe houdt u zichzelf 

bezig als het allemaal wat minder makkelijk gaat? Daar willen we graag 

bij helpen. Een overzicht van activiteiten voor ouderen voor binnen en 

buiten die u ook alleen kunt doen.  
 

Wandelen: Wandelen is goed voor de mens! Een wandelclub of met 

buurman of buurvrouw bij u in de buurt. Ga er samen op uit. Ontdek 

nieuwe routes en ontmoet nieuwe mensen. Bent u slechter ter been, 

misschien is een wandelstok iets voor u. U kunt natuurlijk ook met de 

scootmobiel op pad. 
 

Tuinieren: Tot op hoge leeftijd een bloemen tuin, je haalt daar een 

hele hoop voldoening en fitheid uit. Tuinieren heeft veel 

gezondheidsvoordelen voor senioren en is ook nog eens therapeutisch. 
 

DuoFiets: Fietsen op een duofiets. Dat kunt u ook doen als u zelf 

minder goed ter been bent. U gaat gewoon samen met uw kind, 

kleinkind of samen met vrienden op pad. DuoFiets en tandem zijn te 

huur in Overloon. Kijk op:  https://duofietsoverloon.nl/ 
 

Een oppashond: Heeft u weleens van een oppashond gehoord? U 

kunt lekker op pad met de hond waar en wanneer u dat uitkomt en de 

baasjes zijn geholpen, want hun hond is minder lang alleen thuis. Zo 

heeft u de voordelen van een huisdier, maar niet de constantie zorg.  
 

Koersbal: is een van de meest populaire sporten onder Nederlandse 

ouderen. Deze balsport lijkt een beetje op het bekende Franse jeu de 

boules en wordt zowel binnen als buiten beoefend. Doordat koersbal 

geen zware inspanning vereist, kan de sport tot op hoge leeftijd blijven 

worden gespeeld. Zo heeft u samen een leuk tijdverdrijf.  
 

Kleuren voor volwassenen: Heeft u weleens van kleurboeken voor 

volwassenen gehoord? Het is bijzonder bevredigend om te zien hoe de 

tekening onder uw handen tot leven komt. Het kleuren werkt 

ontspannend én je hoeft er geen tekentalent voor te bezitten. 

 

Leer een nieuwe taal: Het is altijd leuk om nieuwe dingen te leren. 

Dit stelt je in staat om met vele mensen te communiceren. Een leuke 

en gemakkelijke manier om een taal te leren: Gymglish. Dit is een 

(digitaal) platform.  https://www.gymglish.com/nl  

Zij geven je iedere dag een kleine les van max. 15 minuten waarbij je 

op een speelse manier een taal leert. 

  

Geheugenspelletjes: Wist je dat het mogelijk is om net zoals je 

spieren ook je geheugen te trainen? Je hersens trainen zorgt ervoor dat 

je op mentaal gebied langer fit blijft. Denkspellen zoals sudoku’s, 

Rummikub, patience of memory. SooS  https://www.soos.nl/  

is een (digitaal) platform waar je spelletjes kunt spelen en wanneer je 

wilt nieuwe mensen (65+ers) kunt ontmoeten. Je kunt bij SooS, Bingo, 

Yahtzee, Woordzoeker en nog meer leuke spellen spelen. 

 

Handwerkclub: Samen handwerken in een handwerkclub 

Groepjes die, hoe kan het ook anders, samen breien en handwerken. 

Iedereen is welkom, of u nu wel of niet kunt breien. Er is altijd iemand 

die het u kan leren.   

 

Samen zingen: Samen zingen is leuk, goed voor het geheugen, in een 

koor ontmoet je nieuwe mensen. En het ideale van een koor is dat je 

het niet snel hoort als je even niet de juiste toon haalt. Hoe meer 

stemmen samen, hoe sneller het mooi klinkt.   

 

De bibliotheek: In de bieb vindt je een schat aan informatie, 

internettoegang en boeken. Bibliotheken doen vaak ook dienst als 

ontmoetingsplek.  

 

Alleen erop uit? Wilt u graag dingen ondernemen, maar heeft u niet 

zoveel mensen meer in uw directe omgeving om dat samen mee te 

doen? Een overzicht van betrouwbare organisaties activiteiten en uitjes 

aanbieden waar u eenvoudig aan kunt meedoen: Eenzaamheid te lijf: 

deze organisaties helpen. Vaak inclusief met haal-en brengservice. 

https://langerthuisinhuis.nl/eenzaamheid-ouderen-organisaties/ 

https://duofietsoverloon.nl/
https://www.gymglish.com/nl
https://www.soos.nl/
https://langerthuisinhuis.nl/eenzaamheid-ouderen-organisaties/


Een verhaal, Kattig 

 

Een echtpaar staat klaar om een avondje uit te gaan. Ze laten een paar 

lampjes aan, schakelden het antwoordapparaat in, dekken de kooi van 

de parkieten af en laten de kat in de achtertuin.  

 

Vervolgens bellen ze een 

taxibedrijf. De taxi arriveert 

en ze openen de voordeur. Op 

dat moment schiet de kat 

langs hen heen het huis weer 

binnen. 

 

Ze willen per se niet dat de kat binnen blijft, want dan lopen de vogels 

gevaar. ‘Ik vang hem wel, stap jij maar vast in’ zegt de man. De kat 

glipt naar boven en de man gaat er achteraan. 

 

Terwijl de vrouw in de taxi zit te wachten, wil ze niet dat de 

taxichauffeur weet dat er de hele avond niemand thuis is. Daarom zegt 

ze tegen de chauffeur dat haar man er aan komt. ‘Hij is nog boven om 

mijn moeder gedag te zeggen.’ 

 

Een paar minuten later stapt de man in en zegt als ze wegrijden: ‘Sorry 

dat het zo lang duurde, maar dat stomme kreng verstopte zich onder 

het bed. Ik moest haar met een klerenhanger dwingen om er onderuit 

te komen.  

 

Toen probeerde ze er weer vandoor te gaan, maar ik greep haar in 

haar nekvel. Toen heb ik haar in een laken gewikkeld om te voorkomen 

dat ze me zou krabben.  

En dat hielp. Ik sleurde haar met haar dikke kont de trap af en gooide 

haar in de achtertuin.’ Op dat moment knalde de taxi tegen een 

geparkeerde auto aan. 

 

 

Kermis 

 

Van oorsprong is een kermis een jaarmarkt ter gelegenheid van de 

wijdingsdag of een andere feestdag van de parochiekerk van een 

plaats.  

Het woord kermis vormt een verbastering van kerkmis of kerke-misse. 

Op die dag stroomde het volk samen om de patroonheilige te vereren 

en om zich te vermaken. In stedelijke gebieden verloor de kermis vaak 

zijn band met het religieuze feest dat eraan ten grondslag lag, maar in 

dorpen gaan beide soms nog hand in hand en gaat er op de 

wijdingsdag een processie uit. 

 

Overloonse kermis: vrijdag 19 t/m woensdag 24 augustus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nog een verhaal, Bekentenis. 

 

Enkele jaren geleden stond er in de kranten een bericht over Thaise 

monniken die betrokken waren bij een reeks schandalen. Monniken zijn 

gehouden celibatair te leven. In de traditie waartoe de monnik, over 

wie dit verhaal gaat, behoorde, mag er geen enkel lichamelijk contact 

zijn met vrouwen.  

 

Er waren monniken die zich niet aan deze regel hadden gehouden. En 

omdat kranten alleen maar goed verkocht worden als er ook naar en 

sensationeel nieuws in staat, leverde het gedrag van deze monniken 

natuurlijk stof op voor een interessant artikel.  

 

De overgrote meerderheid van de monniken die zich wel aan de regel 

hielden was uiteraard geen thema voor de krant. Onze monnik die in 

Thailand heel bekend en zeer geliefd was, vond het de hoogste tijd dat 

ook hij zijn bekentenis aflegde.  

 

Tijdens een toespraak die hij voor driehonderd mensen moest houden 

verzamelde hij moed en zei: ‘Ik moet u iets bekennen.  

 

Het valt me niet gemakkelijk om het te zeggen. ‘Jaren geleden…’, hij 

aarzelde, zag de gespannen en verontruste gezichten van de 

toehoorders, maar ging na een korte pauze door: ‘Jaren geleden 

beleefde ik de gelukkigste uren van mijn leven.’  

Weer onderbrak hij, keek naar de reactie 

van de mensen en vervolgde: ‘Wel, jaren 

geleden bracht ik de gelukkigste uren van 

mijn leven door in de armen van een 

gehuwde vrouw.’  

Het was eruit, hij had zijn bekentenis 

gedaan. Hij ging verder: ‘Wij omarmden, 

wij streelden en kusten elkaar.’ 

 

 

 

De monnik liet zijn hoofd zakken en keek naar de grond. Hij kon de 

ontsteltenis voelen toen de mensen hun adem inhielden. 

Velen sloegen hun hand voor de mond en mompelden: ‘O nee, toch 

niet ook onze monnik!’ Hij zag uit zijn ooghoeken enkele mensen 

richting uitgang lopen om waarschijnlijk nooit meer terug te komen.  

 

Toen hief hij zijn hoofd, keek een moment lang aandachtig naar zijn 

publiek en glimlachte. 

Nog voor dat iemand de ruimte had verlaten zei hij: ‘Deze vrouw was 

mijn moeder, ze was getrouwd met mijn vader, en ik was haar baby, en 

in haar armen bracht ik de gelukkigste uren van mijn leven door.’  

Er werd opgelucht adem gehaald en de mensen moesten hard lachen.  

 

De monnik zei met luide stem in de 

microfoon: ‘Nu lachen jullie opgelucht, maar 

begrijpen jullie ook op welke manier jullie 

geluisterd hebben?’  

 

 

 

 

Grappige spreuken 

 

In Nederland kun je niet verdwalen, hoogstens omrijden. 

Wat is het geheim van een schone keuken? Nooit koken. 

Het hart is altijd bezig het hoofd op hol te laten slaan. 

Mijn werk is zeer geheim, zelfs ik weet niet wat ik aan het doen ben. 

Mannen blijven kinderen, alleen het speelgoed wordt duurder. 

Als je het niet kunt oplossen is het geen probleem. 

Onderschat nooit de waarde van niets doen.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       De overgebleven letters vormen een woord.  

             Stuur de oplossing naar: zie achterzijde boekje. 


