
 

 

Het hele jaar door. 

 

Mogen jullie in 2023 genieten van 

de feeststemming van januari 

de zotheid van februari 

het nieuwe leven van maart 

de lente sfeer van april 

de blijheid van mei 

de warmte van juni 

de vakantie genoegens van juli 

de rust van augustus 

de nazomer van september 

de kleurenpracht van oktober 

de stilte van november 

de gezelligheid van december 

 

Kortom, ik wens u een jaar dat 

als het voorbij is 

een zalig jaar 

voor u en voor mij is. 

 

Voor de goede oplossing van de puzzel in Zonnegroetje 20 stellen we 

weer een prijsje beschikbaar. Oplossing inleveren voor 1 februari bij Piet 

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

Annemie Bonants, Rodermansstraat 4a. 

Uitslag puzzel zonnegroetje 19: Heerlijk genieten van een verwendagje 

Dhr. Louis Hendriks 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” 

 

Het eerste kwartaal van het nieuwe jaar is begonnen. Een nieuw jaar vol 

verwachtingen en hoop. Wat heeft 2023 voor ons op het programma 

staan. Het weer was in ieder geval een aantal dagen stormachtig en 

zorgde daardoor misschien wel voor de griepgolf die ons nu plaagt. 

Misschien hadden we de griepplaag een beetje dwars kunnen zitten als 

we tijdig naar een oud, maar vast nog wel bekend, middel hadden 

gegrepen, de beroemde fles levertraan.  

Levertraan, een bekende gast wanneer de R in de maand was.  

De meesten van ons vonden de dagelijkse lepel levertraan niet bepaald 

een lekkernij, nee, eerder een ranzig stroperig goedje.  

Stroperig, zo zouden we het begin van nieuwe jaar ook wel kunnen 

noemen. We kunnen als gevolg van de vele grote en kleine problemen 

die we uit het jaar 2022 hebben meegekregen maar moeilijk inschatten 

wat 2023 ons zal brengen.  

Hoe zal het gaan met de oorlog in OekraÏne? Blijft de kachel wel 

branden? Lossen we de zorgen in de zorg op? Misschien moeten we er, 

net als met de lepel levertraan, maar gewoon doorheen bijten en wordt 

het net als met die levertraan, gaande het jaar steeds beter.   

Hopelijk vinden we met z’n allen een fles levertraan die niet stroperig en 

ranzig is maar die gevuld is met oplossingen voor grote en kleine 

problemen, met optimisme en een positieve kijk op het jaar 2023.  

Een fles die ons weerbaar maakt en ons laat genieten van alle mooie 

momenten die er in het komende jaar ongetwijfeld ook weer op ons af 

zullen komen. 

 

Tot het volgende Zonnegroetje 

 

Zonnegroetje nr. 20 

januari, februari, maart 2023 

http://zonnegroet-ohs.nl/


 

Verhaal: De oude Wijze 

 

Een man van 92 jaar, klein, zeer trots, goed gekleed en goed geschoren, 

elke ochtend om acht uur op, zijn haren keurig gekamd, verhuist 

vandaag naar een bejaardenhuis. Zijn vrouw van 70 jaar is pas 

overleden en daarom moest hij verhuizen. Na vele uren te hebben 

gewacht in de wachtkamer, glimlacht hij vriendelijk wanneer men hem 

zegt dat zijn kamer klaar is. 

Als hij zich met zijn rolstoel naar de lift beweegt, beschrijf ik hem de 

kleine kamer met het doek dat voor het raam 

hangt en dat dient als gordijn.  

“Ik vind het heel mooi”, zegt hij met het 

enthousiasme van een jongen van acht jaar, 

die net een jong hondje heeft gekregen. 

Mijnheer Winst, u heeft nog niet eens de 

kamer gezien, wacht eerst eens even.”  

“Dat heeft er niets mee te maken”, zegt hij. 

Geluk is iets dat je van tevoren kiest.  

Of ik mijn kamer mooi vind, hangt niet af van de meubels of van de 

decoratie. Dat hangt eerder af van hoe ik dingen waarneem.”  

“Ik heb al in mijn hoofd besloten dat ik mijn kamer mooi vind. Het is een 

beslissing die ik elke ochtend neem als ik wakker word.” 

“Ik heb de keuze om de hele dag in bed te blijven liggen en alle 

moeilijkheden te gaan tellen van mijn lichaamsdelen waarmee ik 

problemen heb, of opstaan en de hemel bedanken voor de 

lichaamsdelen die wel werken.”  

“Elke dag is een cadeau en zolang ik mijn ogen kan openen, richt ik mij 

op de nieuwe dag en denk aan alle gelukkige herinneringen uit mijn 

leven.” “Ouderdom is als een bankrekening, je haalt er wat vanaf als je 

het nodig hebt.”  

“Dus mijn raad aan jou is, veel geluk op je geluks-bankrekening te 

storten.”  

“Bedankt nog voor je medewerking en je bijdrage op mijn 

bankrekening.” 

De Lente 

 

En kijk, hier komt de lente aan  

met regen in een bui, 

de winter heeft zijn best gedaan 

en is nu liever lui. 

 

De vogels zijn er ook alweer 

en zoeken een partij 

in 't raster van de conifeer, 

een blauwtje hoort erbij... 

 

Een merel of een pimpelmees, 

een ekster of een duif, 

ze vieren echt de lente 

als een puber op een fuif. 

 

En is de vrouw dan aan de man, 

dan valt er eens een ei, 

of eentje dat niet vliegen kan, 

maar dat is pas voor mei. 

 

Dus eerst breekt nu de lente aan 

en 't is opnieuw weer fijn: 

de kleuren kan je gadeslaan 

en 't oerbeeld van het zijn. 

 

En ook komt nog de zon erdoor, 

het zonlicht in de tuin: 

kom vogels, vlieg, en ga ervoor 

met leven in de kruin. 

 

 

 



 

 

 

STEENBOK     22 december – 19 januari 

Steenbokken zijn trouw, doelgericht en optimistisch.  

Ze streven altijd naar beter en meer, zonder dat hier 

onbaatzuchtigheid bij komt kijken.  

Verder zijn ze serieus en stabiel en kan je geen dierenriemteken zó 

vertrouwen als een Steenbok. Ze werken hard en nemen 

verantwoordelijkheid voor hun daden. 

 

 

Waterman   20 januari – 18 februari 

 

 

Watermannen worden ook wel de weirdo's van de dierenriem genoemd, 

want ze hebben de behoefte om lekker zichzelf te zijn en moedigen dit 

ook aan bij anderen. Weirdo of niet: dit is een kwaliteit om trots op te 

zijn.  

 

Vis  19 februari – 20 maart 

Vissen zijn dromerig en dwalen maar al te graag af in 

hun eigen fantasiewereld. Dat heeft er vast iets mee te 

maken dat dit het meest mystieke en spirituele teken 

van de dierenriem is.  

Vissen voelen mee met anderen, of ze dit nu willen of niet. Als geen 

ander kunnen ze zich inleven en verplaatsen in wat een ander voelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval 

 

Carnaval is een vrolijke feestdag, 

een dag waarop je alles mag. 

Mensen zijn mooi en soms eng verkleed,  

er zijn ook mensen die vonden dat je maar gek deed. 

Sommigen vinden carnaval leuk, anderen weer onzin, 

de ene viert feest, de ander heeft er geen zin in. 

Men kiest ook altijd een prins of prinses uit, 

ALAAF roept men luid. 

Onder het genot van een pilsje wordt er lekker gesjanst, 

in cafés wordt er gezellig gezongen en gedanst. 



 

   

Januari:   Anjer en Sneeuwklokje 

 

De geboortebloemen van januari zijn de anjer en het 

sneeuwklokje. Niet heel verrassend 

aangezien dit twee van de weinige 

bloemen zijn die het goed doen in de 

winter.  

Anjers zijn razend populair – 

        

 

 

Februari:  Viooltje en de Iris 

De geboortebloemen van februari zijn het viooltje en de 

iris .Tegenwoordig staan viooltjes voor trouw, 

nederigheid en spirituele  

wijsheid. Irissen symboliseren 

welsprekendheid, geloof, wijsheid en hoop. Over 

degenen die in februari zijn geboren, wordt gezegd 

dat ze eerlijk, nederig, wijs  

en onschuldig zijn - waardoor het goede mensen 

zijn om in jouw omgeving te hebben. 

    

 

 

 

Maart:  Narcis  

De geboortebloem van maart is de narcis. Maart is 

de maand dat de lente begint dus het is geen 

verrassing dat de narcis de geboortebloem is van 

maart. Deze kleine zonnetjes zijn zulke vrolijke 

bloemen dat het niet meer dan logisch is dat ze 

symbool staan voor geluk. 

 

De drie vlinders 

 

Vrij vertaling van: "The three butterflies" door Paro Anand (India) 

Er waren eens drie broers: Neeli, Peeli en Lali. Het waren vlinders, de 

mooiste vlinders van het land, en ze waren elkaars beste vrienden.  

Alles wat ze wisten, hadden ze van hun moeder geleerd.  

Ze had hen zo veel verteld, "Maar," zei ze, "het allerbelangrijkste is dat 

je elkaar altijd steunt, vergeet dat nooit.  

 

Samen ben je sterker dan de zon, wind en  

regen bij elkaar, ook al vlieg je met  

tere, ragfijne vleugeltjes.  

In je eentje ben je slechts een 

zwakke, kwetsbare 

vlinder. Dus laat elkaar 

nooit in de steek." 

 

Toen ze ouder werden besloten 

Neelie, Peeli en Lali om de wereld 

in te trekken. Ze vertrokken van huis  

en deden vele ontdekkingen, het een  

nog mooier dan het andere.  

Uitgelaten en lachend fladderden ze rond,  

alsof de dag eeuwig duren zou. 

 

Toen zag een gemene, donkere wolk de drie vlinders en was een beetje 

jaloers op het plezier dat ze met elkaar hadden. "Ha," gniffelde hij, "we 

zullen nog wel eens zien hoeveel ze voor elkaar over hebben. Ik zal ze 

eens op de proef stellen." 

 

De wolk liet het regenen. Neeli's vleugels werden nat, Peeli's vleugels 

werden nat en Lali's vleugels werden nat. Het duurde niet lang voordat 

ze nauwelijks nog konden vliegen met de natte, zware, vleugels.  



 

"We moeten een plek vinden om te schuilen, voordat onze vleugels stuk 

gaan!" jammerden ze. 

 

Ze kwamen bij een boom met schitterende, grote rode bloemen.  "Oh 

alsjeblieft, laat ons schuilen in je bloemen, totdat de bui over is" zeiden 

de drie vlinders. "Ik kan alleen Lali, de rode vlinder toelaten," zei de 

boom, "want mijn bloemen zijn net zo rood.  

Maar de andere twee komen er niet in." "Als je mijn broers er niet bij 

laat, wil ik hier ook niet schuilen," zei Lali boos. Peeli en Neeli 

probeerden hem ervan te overtuigen dat hij wel mocht blijven, maar Lali 

gaf niet toe. 

 

Toen kwamen ze bij een boom met prachtige, blauw-paarse bloemen. 

Het begon nu nog harder te regenen, want de donkere wolk was kwaad 

dat zijn gemene plannetje niet was gelukt.  

"Mooie boom, " smeekten de drie vlinders, "laat ons alsjeblieft schuilen 

totdat de regen voorbij is..."  

"Ik kan Neeli beschermen met mijn blauwe bloemen," zei de boom, 

"maar ik kan de andere twee er niet bij nemen." 

"Dan wil ik hier ook niet schuilen," zei Neeli, "ik laat mijn broers niet in 

de steek." 

 

De wolk was nu woedend en doorweekte de drie met zijn regen. Ze 

kwamen bij een boom met trossen gele bloemen, waar de regen uit 

drupte. En weer gebeurde hetzelfde. "Als je mijn broers niet helpt, " zei 

Peeli, "dan hoef je mij ook niet te helpen." En de drie vlinders vlogen 

verder. 

 

De wolk verbleekte toen hij zag hoe sterk de broers waren. Hij 

schaamde zich dat hij niet had willen geloven dat ze genoeg van elkaar 

hielden om altijd voor elkaar klaar te staan. Het duurde niet lang, voor 

de zon door het bleke wolkje scheen en Neeli, Peeli en Lali vlogen vrolijk 

verder om de wijde wereld te ontdekken. 

 

 

 



 
 

 

AANGROEI  

 

GROENWERKER  

 

RIJTOER  

ADEMING  

 

HISTORIEBRON  

 

RIJWIEL  

AFSCHERING  

 

HOPSEN  

 

ROEICLUB  

ALLEENVERKOOP  

 

HOUTHAKKER  

 

ROOKGAT  

AUGUSTUSMAAND  INBRAAK  

 

RUIEN  

AVONDKLOK  

 

INLEGKUNDE  

 

RUITER  

BERKEN  

 

KATOENPLANTER  

 

SCANNER  

BIJKANTOOR  

 

KATTENTONG  

 

SIERBES  

BROEDORGAAN  

 

KLOKJE  

 

SNEEUWGEZICHT  

BROKAAT  

 

LIJNLOPER  

 

SPROEIDOP  

CLOSET  

 

MODERNISERING  

 

STROT  

DEALER  

 

MOTORVERMOGEN  TERREIN HOOGTE  

DIEVENTRONIE  

 

NACHTSTIL  

 

TOERUSTEN  

DOORNNAALD  

 

NAWERK  

 

TROPENKOLDER  

ECHTBREEKSTER  

 

OEVERLOOS  

 

UITSTAP  

ENTWIJZE  

 

ONDERKAST  

 

VECHTSPORT  

ERICA  

 

ONGESPLITST  

 

VERGALOPPEREN  

FRANCO  

 

ONREGELMATIG  

 

VOORJAARSMODE  

GEDRAM  

 

OPVEGEN  

 

WARSCHAU  

GERSTAAR  

 

PANDOEREN  

 

WIELBESLAG  

GEVOEL  

 

PERENPLUK  

 

WINKELVENSTER  

GEVRAAGD  

 

RATEL  

 

ZEEROUTE  

GEZICHTSCREME  

 

REGERINGSTAAK  

 

ZEEWATER 

GEZIN  

    De overgebleven letters vormen een woord. 


