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Vrijwilliger 

 

Dat zijn mensen met een goed hart 

Die andere helpen met hun smart 

Of bij ouderen een kopje koffie schenken 

En leuke dingen voor anderen bedenken 

 

Ook invaliden op vakantie bijstaan 

Of met iemand in een rolstoel uit wandelen gaan 

Boodschappen doen voor iemand die het zelf niet kan 

Even gezelschap bieden aan die eenzame man 

 

Iedereen kan het met een beetje vrije tijd 

En daarvan krijg je echt geen spijt 

Want dankbaarheid valt je meestal ten deel 

Sluit je aan, want er zijn er nooit te veel 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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” 

 

Op zijn paasbest. Deze uitdrukking gebruiken we voor iemand die op 

zijn of haar mooist gekleed is. Velen van jullie kennen ongetwijfeld 

nog de tijd dat het de gewoonte was dat de mensen met Pasen in een 

“neej pak”, in “neeje klier” naar de kerk gingen. Sommigen gingen 

maar een maal per jaar in bad en dat was dus met Pasen. Dat had 

alles te maken met het katholieke gebruik dat mensen tenminste 

eenmaal per jaar te communie gingen en dat was juist….. mét Pasen. 

Na de hoogmis kon er dan aan de ontbijttafel uitgebreid gesproken 

over wie welke nieuwe kleren aan had. De winterkleding verdween ín 

de kast en de zomerkleding kwam, weer of geen weer, úit de kast. 

Ook was het in die tijd de gewoonte dat het huis voor Pasen grondig 

werd aangepakt, de bekende voorjaarsschoonmaak. De bijbehorende 

kriebels schijnen hier en daar nog steeds voor te komen. Een van de 

vaste rituelen was het vegen van de schoorsteen en het grondig 

reinigen van de kachel. Om te voorkomen dat er nog gestookt kon 

worden werd de kachelpijp verwijderd en ook hier gold, dat gebeurde, 

weer of geen weer. Alles moest glimmen want het hoogfeest van 

Pasen stond voor de deur en de klokken waren vanuit Rome 

onderweg om de nieuwe tijd, de tijd voor nieuw leven en een mooie 

toekomst in te luiden. 

En… eindelijk was daar dan ook de tijd dat het “vastentrommeltje”, 

wie van jullie kent het niet, omgekeerd mocht worden en de ijverig 

gespaarde inhoud ervan, de weg naar hunkerende kindermondjes zou 

vinden. 

 

 



En dan nu Pasen 2021. Of de kachel nu wel of niet gestookt wordt, we 

hopen vurig op warmere tijden waarin we, op ons paasbest weer links 

en rechts op bezoek kunnen gaan en bezoek kunnen ontvangen. We 

kijken uit naar het moment dat we ons vastentrommeltje waarin alles 

zit wat we tijdens de coronatijd niet hebben kunnen doen, omkiepen 

en genieten van alles wat er allemaal in zit.  

Laat Pasen dit jaar het feest zijn van bemoediging, van hoop en 

vertrouwen in de toekomst. Dat wensen wij jullie toe. 

 

 

 

 

 

 

Leven van Toon Hermans 

 

Het leven, het loopt, het kuiert, ‘t is in de weer, het rent, het luiert. 

Soms staat het leven even stil, en doet precies wat of het wil. 

Maar al vliegt het uit de baan,  

laat gaan dat leven….laat maar gaan. 

 

Het leven gaat zijn eigen gang, of je blij bent, boos of bang. 

Soms strompelt het, ‘t is geen gezicht, alsof het rondes achter ligt. 

Maar morgen loopt het weer vooraan,  

laat gaan dat leven,…laat maar gaan. 

 

Het leven gaat, laat het maar stoeien, niet al te veel ermee bemoeien. 

Het kent de koers en bovendien, het ziet veel meer dan ogen zien. 

Al lijkt het soms op hol te slaan, laat gaan dat leven….laat maar gaan. 

 

Het leven gaat, het weet van wanten,  

en na een poos van lanterfanten, 

kiest het weer voor volle vaart, het kent de wegen op de kaart. 

Die nergens opgetekend staan, laat gaan dat leven….laat maar gaan. 

 

Ouder worden in deze tijd  

 

Het is gewoon niet voor te stellen,  

Je moet met een mobieltje bellen,  

Je kunt er ook een tekst op lezen,  

Je moet altijd bereikbaar wezen.  

En dat kan dus niet gewoon  

Met een vaste telefoon.  

 

Wil je een treinkaartje kopen,  

Nee, niet naar de balie lopen.  

Daar is niemand meer te zien,  

Je kaartje komt uit een machien.  

Je moet dan overal op drukken  

In de hoop dat het zal lukken.  

Pure zenuwsloperij,  

Achter jou zie je een rij  

Kwaad en tandenknarsend staan,  

Want de trein komt er al aan.  

 

Bij de bank wordt er geen geld  

netjes voor je uitgeteld.  

Want dat is tegen de cultuur,  

Nee, je geld komt uit de muur.  

Als je maar de code kent,  

Anders krijg je nóg geen cent.  

 

Om je nog meer te plezieren,  

Mag je internet bankieren.  

Allemaal voor jouw gemak,  

Alles onder eigen dak.  

Niemand die er ooit om vroeg:  

Blijkbaar is het nooit genoeg.  

 

 



Man, man, man wat een geploeter,  

Alles moet met een computer.  

Anders sta je buiten spel;  

Op www en punt nl  

vind je alle informatie,  

wie behoedt je voor de frustratie?  

Als dat ding het dan niet doet,  

dan word je toch niet goed.  

Maar dan roept men dat je bóft,  

Je hebt immers Microsoft.  

 

Ach, je gaat er onderdoor,  

Je raakt gewoonweg buiten spoor.  

Nee, het is geen kleinigheid,  

Oud worden in deze tijd .... 

 

De paashaas 

 

Het verhaal van de paashaas vindt zijn oorsprong in Duitsland, nog 

voordat het Christendom hier een rol speelde, zo vertelt onderzoeker 

en schrijver Kevin Shortsleeve, verbonden aan de Christopher 

Newport University. Het verhaal van de paashaas zou zijn oorsprong 

vinden bij de Teutonen: een Germaanse stam die in de laatste eeuw 

voor Christus van het wereldtoneel verdween. De stam hield er 

diverse mythes op na, waaronder verhalen omtrent de godin Ostara. 

Eén van deze verhalen vertelt hoe een klein meisje een gewond 

vogeltje vond. Ze bad tot Ostara om hulp. De godin kwam toegesneld. 

Ze zag dat het vogeltje er heel slecht aan toe was en veranderde het 

in een haas. Aan het meisje vertelde ze dat de haas voortaan één keer 

per jaar terug zou komen om gekleurde eieren te leggen. 

 

In eerst instantie werden verhalen zoals deze van generatie op 

generatie doorverteld. Vandaar dat er ook verschillende versies van 

deze mythe rond gaan. Zo is er een andere versie waarin het kleine 

meisje geen rol speelt. In dit verhaal is Ostara de godin die ervoor 

zorgt dat de lente begint. Het verhaal gaat dat de godin in een 

bepaald jaar ietsje te laat was en de lente pas laat op gang kwam. 

Om haar fout enigszins goed te maken, besloot ze een jong vogeltje 

dat bijna door de kou bezweken was, te redden. Maar de kou had zijn 

werk al gedaan: het vogeltje kon niet meer vliegen. De godin 

veranderde de vogel daarop in een haas. De haas was één dag in het 

jaar in staat om eieren te leggen: op de dag waarop Ostara werd 

vereerd. 

 

Rond de vijftiende eeuw begonnen mensen de mythes – die onderling 

iets verschillen, maar wel tot dezelfde uitkomst leiden – een haas die 

eieren legt – op te schrijven. “En rond 1680 werd het eerste verhaal 

van een haas die eieren legt en ze in de tuin verstopt, gepubliceerd,” 

stelt Shortsleeve. Het verhaal zou aanleiding geven tot nieuwe 

tradities: Duitse kinderen legden hoedjes of mutsen in de tuin en op 

paasochtend waren deze gevuld met eieren. Duitse immigranten 

zouden het verhaal en de tradities die daarmee samen waren komen 

te hangen meegenomen hebben naar de VS. En daar namen ze de 

tradities graag over. Gaandeweg maakten de echte eieren daarbij 

plaats voor chocolade-eieren en ook begonnen paashazen gemaakt 

van suiker en chocolade op te duiken. 

 

“WAT HEEFT DE HAAS TE ZOEKEN BIJ HET CHRISTELIJKE FEEST VAN 

PASEN?” 

 

Het verhaal van de godin zou kunnen verklaren waarom we de haas 

associëren met het voorjaar. Maar wat doet deze bij het christelijke 

feest van Pasen? Sommigen denken dat dat het werk is van 

zendelingen. In een poging heidenen te bekeren, combineerden zij 

heidense rituelen met christelijke rituelen. Het resultaat waren 

christelijke feestdagen met heidense invloeden. In het geval van 

Pasen: de opstanding van Christus en de door Ostara gecreëerde 

eieren leggende haas. 

 

 



Twijfels 

Hoewel dit een veelgehoorde verklaring voor de aanwezigheid van de 

paashaas is, zijn wetenschappers het er niet per se over eens dat 

deze klopt. Sterker nog: er wordt sterk getwijfeld of Ostara ooit wel 

echt vereerd werd. Het bewijs daarvoor is namelijk flinterdun: het 

oudste geschrift waarin de godin wordt genoemd, stamt uit de achtste 

eeuw. De monnik Bede schrijft in 725 over de godin in zijn boek De 

temporum ratione. In het boek beschrijft hij onder meer de herkomst 

van de namen die maanden in sommige gebieden hebben.  

 

Hij heeft het dan ook over de maand april die door de Latijnen 

Eosturmonath wordt genoemd. “Eosturmonath (…) is vernoemd naar 

hun godin, genaamd Eostre, ter ere van wie in die maand feesten 

werden georganiseerd.” In de negentiende eeuw breit Jacob Grimm – 

de vader der sprookjes – op het werk van Bede voort. In zijn boek 

‘Deutsche mythologie‘ noemt hij de godin herhaaldelijk en brengt hij 

haar voor het eerst ook expliciet in verband met allerlei rituelen die 

rondom Pasen opduiken. Of dat terecht is, daar zijn wetenschappers 

het nog niet over eens. Critici vermoeden dat Grimm zijn dichterlijke 

vrijheid gebruikte toen hij het verhaal van de godin gebruikte om de 

paasrituelen te verklaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eieren 

Maar als de godin niet kan verklaren waarom we eieren (al dan niet 

gelegd door een paashaas) eten, zijn er dan nog andere mogelijke 

verklaringen? Jawel. Het ei wordt traditioneel beschouwd als een 

symbool van wedergeboorte.                                                       

Niet alleen hier in het westen, maar ook verder weg. Wist u 

bijvoorbeeld dat de Perzen het nieuwe jaar inluiden met geverfde 

eieren? Zo’n symbool van wedergeboorte met Pasen een plekje geven 

op tafel is zo gek nog niet. Pasen draait immers ook om 

wedergeboren worden: christenen vieren dat Christus de dood 

overwon, opstond uit de dood en de weg naar het paradijs vrijmaakte. 

Dankzij hun God kunnen christenen een nieuwe start maken en wacht 

hen het eeuwige leven.  

 

Het ei als een symbool van wedergeboorte kan dan ook uit tal van 

bronnen afkomstig zijn. En wellicht werd de paashaas er later bij 

bedacht en was dus niet de paashaas, maar het ei er het eerst. 

 

 

Zouden we er ooit nog achter 

komen waar de paashaas en zijn 

eieren precies vandaan komen?  

 

De kans lijkt klein. Verschillende 

verhalen, mythes en symbolen 

vormen een kluwen die we 

vandaag de dag ‘Pasen’ noemen. 

Het lijkt onmogelijk om de 

kluwen af te rollen en de 

herkomst van elk ritueel te 

achterhalen.  

 

Daarvoor zijn teveel verhaallijnen door de eeuwen heen te sterk met 

elkaar verstrengeld geraakt. En dus blijft de paashaas vooralsnog een 

mysterie.  

 

Maar laat je paasweekend daar niet door dwarsbomen: fijn Pasen! 

 

 

 



 

De overgebleven woorden vormen een tekst. Voor de goede oplossing 

stellen we een prijsje ter beschikking. Uitslag inleveren voor 

donderdag 15 april bij Piet Goemans Pastoor Creemersstraat 1j, 

Holthees Smakt bij Annemie Bonants, Rodermansstraat 3a. 

 

 

 

 

 
 

April (ook wel: grasmaand, paasmaand, eiermaand) is de vierde 

maand van het jaar in de gregoriaanse kalender, en heeft 30 dagen. 

De naam april komt vermoedelijk van het Latijnse werkwoord aperire, 

dat "openen" betekent. Waarschijnlijk verwijst dit naar de groei van 

de planten en bloemen in de lente. 

Traditioneel is 1 april de dag van de 1 aprilgrappen 

 

April doet wat hij wil. (er zijn heel veel weer soorten mogelijk) 

Paf staan. (verbaasd of verbijsterd zijn) 

Rut zijn. (geen geld meer hebben) 

Iets voor zoete koek slikken. (iets zomaar geloven) 

Liefde maakt blind. (door verliefdheid ziet men de gebreken van de 

ander niet) 

 

De Ram is het astrologisch teken van mensen geboren tussen ca. 21 

maart en ca. 20 april. Ram is het eerste teken van de dierenriem en 

markeert ook het begin van de lente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


