
Zonnegroetje 10 

 

 

Verhaaltje. 

 

Dwars door het bos liep een helder, kabbelend 

beekje. Onder een grasspriet in de berm zat een 

mier. Die had erg veel dorst en daarom boog ze 

zich voorover om wat te drinken.  

 

Maar terwijl ze dat deed gleed ze uit en viel ze in het water. De 

stroom sleurde haar mee, ver weg stroomafwaarts. Hoe ze ook haar 

best deed, ze redde het niet om aan de kant te komen. 

 

Op dat moment vloog er een duif boven de beek. Deze zag de in het 

water spartelende mier en had medelijden met het in nood 

verkerende diertje. De duif brak een takje van een in de buurt 

staande struik en liet dat in het water vallen. De mier aarzelde geen 

moment en klauterde vlug op het takje en bereikte zo veilig de oever. 

 

Kort daarop was de mier aan het wandelen, toen ze 

de duif toevallig weer ontmoette. Een jager stond 

op het punt de vogel in een groot net te vangen. 

De mier, die zag wat er ging gebeuren, stak de 

man in zijn hiel. Deze gaf een gil van schrik. De 

duif hoorde het, werd bang en vloog weg. 

 

“De ene dienst is de andere waard”. 

 

 

 

Contact met de Zonnegroet. Bel gerust ….. 

Peter Loonen: 06-22861821, Mar Jacobs: 06-10802891,  

Piet Goemans: 06-30177673, Ine Peeters: 06-12909861,  

Jeannette Cremers: 06-5351621 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Gasten, beste vrijwilligers van  “de Zonnegroet 

Overloon-Holthees-Smakt” 

 

Volgens onze eigen Lónse weerman Bert, is de laatste aprilmaand de 

op één na koudste ooit geworden. Ondanks het feit dat april ook 

bekend staat als de grasmaand wilde het gras niet echt de hoogte in. 

De groei kwam niet echt op gang. Wat dat betreft ging het met het 

gras hetzelfde als met de groei van het op gang komen van ons 

gewone dagelijkse leventje. Het wilde nog niet echt vlotten. Hoe zeer 

we er ook naar verlangen of zoals een oud gezegde ons vertelt: “Gras 

gaat niet harder groeien als je er aan trekt”. Nog anders gezegd, 

sommige dingen hebben nu eenmaal tijd nodig. Op dit moment is het 

nog niet helemaal wat het zijn moet. Het gras groeit nog in de 

straten, hetgeen ook betekent, “het is nog een beetje saai”.  

 

Maar gelukkig zijn we de meimaand binnen geslopen en die maand 

staat ook bekend als de groeimaand. Als nu de meimaand haar naam 

eer aan doet en er geen addertjes meer onder het gras van de 

grasmaand april opduiken, dan gaan we nu op alle gebieden de 

goede kant op. Groei op alle fronten is onderweg. De terrasjes 

nodigen ons al uit voor een kopje koffie of een heerlijk ijsje. Het gras 

schiet de hoogte in, de veulentjes dartelen door de wei, de lammetjes 

huppelen achter hun moeder aan, de kinderen spelen buiten en 

komen weer volop op bezoek. Kortom, het zonnetje lacht ons weer 

toe, de bloeimaand gaat ons alle eer aandoen. Neem dat maar van 

“mei” aan. Het komt allemaal goed……Het verlangen daarnaar laat 

alles bloeien. 

 

Tot het volgende Zonnegroetje 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Op Hemelvaartsdag {13 mei}  wordt binnen het christendom 

herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God, zijn Vader in de 

hemel, negenendertig dagen na zijn opstanding uit de dood. 

 

 

Pinksteren {23 mei} is een 

christelijke feestdag.  

Met Pinksteren wordt 

traditioneel herdacht dat de 

apostelen van Jezus werden 

verlicht door de Heilige Geest 

in de vorm van vlammende 

tongen.  

Dit wordt ook wel de uitstorting van de Heilige Geest genoemd. 

  

Weerspreuken. 

 

Is mei nat, een droge juni volgt zijn pad. 

In mei een warme regen, betekent vruchtenzegen 

Onweer in mei, maakt de boeren blij. 

Als het onweert in mei, valt er vaak hagel bij. 

Is mei nat, een droge juni volgt zijn pad. 

Mei koel en te nat, brengt koren in het vat. 

Pancras, Servaas en Bonifaas, ze geven vorst en ijs helaas. 

 

 

    

Uitslag puzzel Zonnegroetje 9: 

Wat is jouw lievelingsdier?  

De prijs is gewonnen door Mevr. Dientje Janssen 

Verschuren.  

 

 

 

Deze heilige is niet de bekende Bonifatius, (bijgenaamd de Apostel 

van Duitsland), die in 754 in de buurt van Dokkum werd gedood, 

want die heeft zijn feestdag op 5 juni.  

Zijn naamgenoot, de IJsheilige Bonifatius, was een Romeins burger 

die in 307 de marteldood stierf tijdens de christenvervolgingen onder 

keizer Diocletianus. 

Sommige landen, waaronder Duitsland, Hongarije en Zwitserland, 

rekenden in het verleden ook 15 mei (ook wel aangeduid als koude 

Sophie) nog tot de IJsheiligen. Dat gebruik dateert uit de 11e eeuw, 

toen zij beschermvrouwe tegen de nachtvorst was. In het 

Alpengebied werden indertijd op die dagen vuren ontstoken ter 

bescherming tegen de vorst. In Duitsland gebruikt men nog de 

uitdrukking "Pflanze nie vor der kalten Sophie", waarmee bedoeld 

wordt dat men nooit spullen moet poten vóór 15 mei (de naamdag 

van de heilige). 

 

De ijsheiligen ontlenen hun benaming aan het gevaar van koud 

voorjaarsweer voor het gewas, dat in deze tijd in volle bloei staat. 

Een late vorstnacht kan in deze periode veel schade aanrichten. Het 

is echter niet zo dat tijdens de ijsheiligen de kans op een overgang 

naar koud weer groter is dan op andere dagen in het voorjaar. 

Abrupte temperatuur veranderingen, die onder andere het gevolg zijn 

van het nog relatief koude zeewater, zijn kenmerkend voor dit hele 

jaargetijde en kunnen ook in juni nog voorkomen. Wel neemt na half 

mei de kans op vorst sterk af en aan het eind van deze maand zijn 

temperaturen onder nul heel uitzonderlijk. In dat opzicht markeren de 

ijsheiligen meestal de overgang naar een periode met een meer 

zomers karakter.  

 

De IJsheiligen houden zich in Nederland echter lang niet altijd aan 

hun data: In 2006 kwam in de nacht van 2 op 3 juni nachtvorst voor, 

in 2008 in de nacht van 23 op 24 juni en in 2013 zelfs in de nacht 

van 25 op 26 juni. 

 

 



IJsheiligen 

 

De ijsheiligen zijn de naamdagen van een aantal katholieke heiligen 

die vallen in de periode van 11 tot en met 15 mei. Ook de heiligen 

zelf worden wel ijsheiligen genoemd. Volgens de volksweerkunde zijn 

dit de laatste dagen in het voorjaar waarop nog nachtvorst kan 

optreden. Dit geldt met name voor streken die onderhevig zijn aan 

vier jaargetijden. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat tijdens het 

ontstaan van deze traditie de juliaanse kalender nog in gebruik was, 

dat betekent concreet dat de bedoelde data in feite dertien dagen 

later vallen. Afhankelijk van de geografische ligging wordt 11 mei dan 

wel 12 mei als de eerste ijsheilige beschouwd.  

Tot de ijsheiligen worden gerekend Mamertus 11 mei, Pancratius 12 

mei, Servatius van Maastricht 13 mei, Bonifatius van Tarsus 14 mei.  
 

Afgebeeld op de humoristische tekening hieronder van Henri 

Verstijnen. 

 

De naamdagen van de 

genoemde ijsheiligen 

vormen een periode in mei 

die wordt gezien als de 

overgang van weer met 

mogelijk nachtvorst naar 

meer zomers getint weer.  

 

 

Het is niet uitgesloten dat er na half mei nog nachtvorst optreedt, 

maar die kans is heel klein. 

IJsheiligen is een van de oudste en wellicht bekendste begrippen uit 

de volksweerkunde. De eerste berichten over deze "strenge heren" 

dateren van rond het jaar 1000. De naam IJsheiligen komt van de 

naamdagen van vier heiligen die hierboven genoemd zijn. Drie is het 

heilig getal en daarom rekent men in de meeste landen maar drie tot 

de IJsheiligen. In sommige landen wordt St. Mamertus niet 

meegeteld, in andere landen hoort St. Bonifatius er niet bij.  

 

 

 

 


