
 

 

Bankje in het bos 

 

 

   Bankje in het bos 

   Waar herfsttinten zich etaleren 

   Paddenstoelen intrigeren 

   Gedachten laten los 

 

 

 

Bladeren op de bodem 

Fel groen kleurend mos 

Hun bloeiwijzen laat het innerlijk amuseren 

Het bos heeft zich bont uitgedost 

 

De tijd mag er kwijnen 

Als regendruppels dreinen 

Warmte, klam en dan weer kou 

De laatste resten van de dauw 

 

Voor de goede oplossing van de puzzel in Zonnegroetje 19 stellen we 

weer een prijsje beschikbaar. Oplossing inleveren voor 1 november bij 

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

Annemie Bonants, Rodermansstraat 4a. 

Uitslag puzzel zonnegroetje 18: HANDBOEI 

Hannie Nissen van Veghel 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. 

 

Het stukje Herfst is geschreven door Nathalie Thielen. 

 

Beste Gasten, beste vrijwilligers van                                                             

                                  “de Zonnegroet Overloon-Holthees-Smakt” 

 

We kijken terug op een lange hete zomer. Vaak was het leuk om te 

wandelen of lekker te luieren en te genieten van de warme zon op onze 

huid. Die zon die zorgde voor veel extra vitamine.  

Ook waren er momenten dat het heerlijk was om weg te kruipen voor 

de zon en een fijn plekje ergens in de schaduw op te zoeken.  

De warmte en de schaduw vochten om onze voorkeur. Hoewel we de 

laatste weken nog hebben kunnen genieten van een mooie nazomer zijn 

we toch het laatste kwartaal van het jaar binnen gegleden.  

Het laatste kwartaal waarin we weer tegen de herfst aan lopen.  

Ook dat kan een peiode van tegenstellingen zijn. Alleen nu niet meer 

van felle zon en welkome schaduw. De herfst, een tijd van windvlagen 

en striemende regenbuien, maar ook van prachtige kleuren en een 

heerlijk najaarszonnetje.  

En dan in dat zelfde kwartaal ook nog het begin van de winter met 

misschien wel sneeuw en ijs. Maar ook de tijd van Sinterklaas en 

Kerstmis. Twee feesten die net als de afgelopen zomer kunnen zorgen 

voor veel warmte maar dan op een andere manier.  

Ook die tijd kan zorgen voor noodzakelijke vitaminen maar ook dan op 

een andere manier. Vitaminen in de vorm van gezellig samen zijn. Een 

kaartje leggen, een spelletje doen, elkaar verwennen met een cadeautje 

of een aardigheidje. Vitaminen, je lichaam heeft ze nodig om gezond te 

blijven. Niet alleen de vitamen A t/m Z maar vooral ook de vitaminen in 

de vorm van een praatje, een kopje koffie, een borreltje en wat 

aandacht voor elkaar.  

Laten we hopen dat we in dit laatste kwartaal voldoende vitamines van 

allebei de soorten binnen krijgen om gezond en fit, vol vertrouwen het 

1e kwartaal van het nieuwe jaar binnen te rollen.  

Tot het volgende Zonnegroetje 

Zonnegroetje nr. 19, 3 oktober 2022 

http://zonnegroet-ohs.nl/


 

 

 

Oktober - Goudsbloem (Calendula officinalis) 

Ben je in oktober geboren, dan is de 

goudsbloem jouw geboortebloem.  

De Goudsbloem  

(ook Calendula officinalis genoemd) staat  

in ons land symbool voor bescheidenheid, 

welvaart, creativiteit en eeuwige liefde. De 

goudsbloem staat ook symbool om verdriet en ellende, omdat het in 

veel delen van de wereld ook geassocieerd wordt met begrafenissen. 

 

 

November – Chrysant (chrysanthemum) 

De chrysant is jouw geboortebloem als je in 

november bent geboren. Mensen die in 

november zijn geboren zijn vaak energieke  

mensen die genieten van het leven. Deze 

vrolijke bloem symboliseert dan ook de 

eeuwige jeugd. 

  

 

December – Kerstster (Euphorbia pulcherrima) 

Deze plant is een echte blikvanger en zeker 

een van de favoriete cadeaus voor de 

feestdagen. Dus ben je in december geboren, 

dan is de kerstster jouw  

geboortebloem (nou ja.. geboorteplant :) )  

 

 

Men zegt dat mensen die in december geboren zijn familie het 

allerbelangrijkst vinden. 

 

 

 

Schoenendoos 

 

Een man en een vrouw waren 

60 jaar getrouwd. Ze hadden 

al die jaren alles gedeeld, 

alles samen besproken. Ze 

hadden geen geheimen voor 

elkaar, behalve dat de kleine 

oude vrouw een 

schoenendoos bovenin haar 

linnenkast bewaarde, waar 

haar man nooit naar 

gevraagd en nooit in gekeken had. Al die jaren had hij niet aan die doos 

gedacht, totdat zijn vrouw op een dag ernstig ziek werd en de dokter zei 

dat ze niet zou herstellen.  

Omdat hij van alles wilde regelen, pakte hij de schoenendoos en bracht 

hem bij zijn vrouw op bed.  

Ze was het met hem eens dat het tijd werd dat hij wist wat erin zat.  

Toen hij hem openmaakte, vond hij wat haakwerk, en twee bundels 

bankbiljetten, samen goed voor een bedrag van € 25.000.  

Hij vroeg haar waar dat vandaan kwam.  

Ze zei: ‘Toen wij gingen trouwen, vertelde mijn grootmoeder me dat het 

geheim van een gelukkig huwelijk was, nooit ruzie te maken.  

Ze raadde me aan om elke keer als ik boos op jou zou worden, rustig te 

blijven en een kleedje te haken.’ 

De oude man schoot zo vol, dat hij moest vechten tegen zijn tranen.  

In de doos lagen slechts twee kleedjes.  

Ze was in al die jaren maar twee keer boos op hem geweest. 

Gevoelens van geluk overspoelden hem.  

‘Schat,’ zei hij, ‘dat verklaart de twee kleedjes in de doos, maar hoe zit 

het met al dat geld?’ 

‘O,’ zei ze, ‘dat heb ik verdiend met het verkopen van de kleedjes.’ 



 

4 sept. – 23 okt. Het Karakter van een 

Weegschaal 

Weegschaal is charmant, grappig, slim en het meest 

beschaafde, diplomatieke, welgemanierde 

sterrenbeeld van de dierenriem. Een Weegschaal is 

overtuigend en van nature een bemiddelaar in conflicten. Weegschaal 

bouwt bruggen tussen mensen. Een Weegschaal is recht door zee, 

rechtvaardig, onbevangen en een briljante strateeg, die een situatie 

vanuit alle kanten kan bekijken alvorens tot een oordeel te komen. 

Weegschaal heeft behoefte aan harmonie en evenwicht in het leven. 

 

24 okt. – 22 nov. Het Karakter van een 

Schorpioen 

Schorpioen is verleidelijk, onweerstaanbaar sexy, heeft 

klasse en trekt overal de aandacht. Een Schorpioen is 

vastbesloten, doelgericht, mysterieus, loyaal, diepgaand 

en extreem intuïtief. Schorpioen is onafhankelijk en 

houdt de controle liever in eigen handen. Een Schorpioen weigert zich 

door anderen te laten sturen. Schorpioen heeft weinig woorden nodig 

om zich uit te drukken en zal zich niet anders voordoen dan hij of zij is. 

 

23 nov. – 22 dec. Het Karakter van een 

Boogschutter  

Boogschutter is slim, avontuurlijk, recht door zee, 

optimistisch en heeft een geweldig gevoel voor 

humor. Boogschutters zijn wijs, hebben enorm veel 

kennis en zijn constant bezig hun kennis uit te 

breiden. Boogschutters zijn bijzonder geïnteresseerd in de natuur en in 

dieren, ze zouden heel graag willen dat alle mensen dit me ze konden 

delen. Boogschutter is graag onder mensen en heeft een open mind, 

anderen zijn graag in het gezelschap van een Boogschutter. 

Boogschutters zijn echte filosofen, zoeken naar de zin van het leven, zijn 

sociaal en een meester in het sluiten van vriendschappen. 

    

 

Zaterdag 22 oktober is de Zonnegroet aanwezig van 

9.00u. tot 18.00u. bij Plus Verbeeten in Overloon. Onder 

het genot van een kopje koffie en een praatje draaien 

we de film van de rolstoeldriedaagse en foto’s van 

activiteiten in 2022.  
 

Statiegeld actie Overloon en Vierlingsbeek in 

September en Oktober 

is voor de 

de Zonnegroet 

Overloon Holthees Smakt 

 

Voor het organiseren van o.a. 

Rolstoeldriedaagse, 

Verwendag, Boottocht, 

BBQ, Kienen, 

Sinterklaas/Kerst 

 

Dank je wel voor uw statiegeld bon / donatie 

 
 
 



 

Sinterklaas. 

 

Nicolaas was een man die arme mensen hielp. Omdat hij daarvoor niks 

terug wilde krijgen, zelfs geen dank, deed hij dat stiekem zodat men 

niet eens wist door wie men was geholpen. Hij deed het dus echt voor 

de ander en niet voor zichzelf. Met het Sinterklaasfeest van 

tegenwoordig moeten we eigenlijk hetzelfde doen. Je mag voor iemand 

een cadeautje of surprise in  elkaar knutselen en dat aan hem/haar  

geven zonder te zeggen wie je bent, zodat het dus echt om het geven  

gaat en niet om er iets voor terug te krijgen.Je doet het voor de ander 

en niet voor jezelf. 

 

Dat is de eigenlijke Sinterklaasgedachte. 

Waarom is pompoen het symbool voor Halloween? 

 

Een traditie die je tijdens Halloween overal terugziet is die van de Jack-

o'-lantern: de uitgekerfde pompoen met een gezicht erin en een kaars. 

Ierse dronkaard. Er gaan verschillende geruchten over wat de precieze 

waarheid nu is. De traditie zou komen van een legende over een 

beruchte Ierse dronkaard die Jack heette. De duivel zou Jack om zijn 

ziel hebben gevraagd, maar daarvoor wilde Jack eerst nog wat drinken 

met duivel. De duivel stemde in en je raadt het al: Jack verwachtte dat 

de duivel zou betalen en de duivel andersom. Jack was een slimmerik en 

overtuigde de duivel ervan om zichzelf in een munt te veranderen om de 

rekening te betalen. De duivel gehoorzaamde en dat heeft-ie geweten: 

Jack sloeg de rekening over en schoof de munt zo in z'n zak. De duivel 

zat gevangen. Alleen op voorwaarde dat de duivel hem niet meer zou 

lastigvallen voor tien jaar, liet de Jack de duivel vrij. 

Op de eerste dag van het elfde jaar verscheen de duivel opnieuw en 

vroeg Jack om zijn ziel. Jack gaf niet meteen toe en vroeg hij de duivel 

om nog een ding voor hem te doen: een appel uit de boom plukken.  

De duivel klom in de boom. Maar Jack was niet van plan om te wachten 

op de duivel en kerfde een kruis in de bast van de boom. De duivel zat 

vast en smeekte Jack om hem eruit te halen. Dat deed Jack, maar alleen 

als de duivel hem voorgoed met rust zou laten. 

Toen Jack stierf, kon hij niet naar de hemel: ze verweten hem dat hij 

met de duivel had samengezworen. In de hel was Jack ook niet welkom 

omdat de duivel had beloofd hem met rust te laten.  

 

Gevolg: hij was gedoemd om eeuwig rond te zwerven. De duivel gooide 

Jack nog wel een brandend kooltje achterna, waarmee 

hij zijn lange, donkere weg kon verlichten. Die stak 

Jack in de knol die hij aan het eten was. Zo zwierf hij 

voortaan rond met een zelfgemaakte lantaarn, de Jack-

o’-lantern. Na verloop van tijd werden de rapen/knollen 

vervangen door pompoenen: omdat gezichten kerven 

makkelijker is in pompoenen dan in rapen/knollen. 



 

Herfst,  

Wanneer je in een zogenaamd gematigde klimaatzone leeft, en dat is 

wat wij met ons kikkerlandje doen, dan heb je het geluk met vier 

seizoenen te maken te hebben. Anders dan wanneer je bijvoorbeeld op 

Curaçao woont, waar nagenoeg het hele jaar door de korte broek aan 

kan, hebben we vier zeer verschillende seizoenen met ieder zijn eigen 

charme. En in september begint de herfst, een periode waarin het flink 

kouder kan gaan worden. Maar niets is wispelturiger dan de herfst, want 

wanneer er sprake is van een lekkere nazomer, dan kunnen de 

temperaturen makkelijk ruim boven de twintig graden komen, waar het 

’s nachts ook al rond het vriespunt kan zijn. Windstille dagen met een 

strakblauwe lucht worden afgewisseld met heftige herfststormen waar 

menig schutting of boom moeite mee heeft. 

 

Wat is er nou zo speciaal aan de herfst, vraag je je misschien af. Het 

antwoord is heel eenvoudig, al denk je er in eerste instantie misschien 

niet aan. Het ligt voor de hand om eerst aan de schoonheid van de 

herfst te denken. Het weer is prettig genoeg voor een stevige wandeling 

en de kleuren van de natuur laten iedere schakering tussen geel, groen, 

rood en bruin zien. Er zijn talloze verschillende paddenstoelen te zien en 

omdat er nu volop nootjes in het bos te vinden zijn, kun je egels en 

eekhoorntjes spotten die druk in de weer zijn met het verzamelen en 

opslaan van hun wintervoorraad. De herfst is ook echt een tijd om te 

oogsten, denk aan bijvoorbeeld appels en peren, maar ook walnoten zijn 

nu op hun best.  

De herfst blijkt ook echt de tijd om weer veel samen te zijn, met de 

kaarsjes aan of gezellig samen onder een dekentje op de bank een leuk 

programma op tv bekijken. Je huis en tuin decoreren met pompoenen, 

kastanje mannetjes of andere herfstdecoratie maakt dat de herfst heel 

knus kan zijn. Een andere prettige bijkomstigheid is dat we er in de 

herfst een uurtje bij krijgen, de klok gaat een uur terug waardoor we 

een beetje kunnen bijslapen om je voor te bereiden op de winter. 

Sowieso slapen we in de herfst dieper en vaster, met een lage 

buitentemperatuur is onze nachtrust bewezen beter.  

En wanneer het zo vroeg donker wordt, verandert vaak het straatbeeld 

ook. Overal verschijnen lichtjes, winkelstraten worden prachtig verlicht 

en de etalages worden weer sfeervol ingericht. 

Genoeg redenen dus om de herfst te koesteren, te waarderen en even 

bewust bij stil te staan. Maar de belangrijkste reden waarom we heel 

veel kunnen leren van de herfst, ga ik je nu vertellen. Je weet 

ongetwijfeld dat de bomen hun bladeren loslaten, in de herfst. Dat doen 

ze omdat veel water van de boom via de bladeren verdampt. In de 

winter is het voor bomen veel moeilijker om water via de wortels op te 

nemen, dus om te voorkomen dat de boom uitdroogt, laat hij zijn 

blaadjes los. Inderdaad: de natuur laat los wat zij niet meer nodig heeft.  

Hoe beeldschoon is dat, hoe leerzaam ook! Hoe vaak houden we ons 

niet vast aan oude patronen en gedachten, om de eenvoudige reden dat 

het altijd zo is geweest? Dat hoeft helemaal niet! De herfst leert ons dat 

het prima is om los te laten wat je niet meer nodig hebt. Dat heeft niets 

te maken met boosheid of teleurstelling, de boom is ook niet boos op 

zijn blaadjes. Hij laat los om te kunnen blijven groeien. Dat mag jij ook! 

Ook jij bent immers een prachtig stukje natuur! 

 

En soms is er een storm nodig, om dingen los te kunnen laten. Een 

flinke, onstuimige herfststorm. Die noemen we dan alleen anders, we 

noemen het een tegenslag, een scheiding, een ontslag, een burn-out of 

een conflict. Maar die storm brengt dan weer even in kaart wat we echt 

nodig hebben, wat we liefhebben en waar we zonder kunnen. Wanneer 

de boom zijn blaadjes verliest, blijft de kern, de stam, gewoon staan. 

Dat geldt ook voor ons. We voelen ons misschien bloot of kaal, 

kwetsbaar of ontdaan wanneer de storm onze blaadjes heeft 

afgenomen, maar weet alsjeblieft: er komt áltijd weer een lente… 

Een periode van groei en bloei. En wanneer de krokusjes 

hun kleurrijke kopjes al laten zien, staan de hortensia’s 

nog in de knop: want in de natuur heeft iedereen zijn 

eigen tempo.  

 

Neem je tijd, doe wat goed voelt voor jou, dat ben je waard! 



 

 


