
 

1 juli is de 182ste dag van het jaar (183ste dag in een schrikkeljaar) 

 

Juli, ook wel de hooimaand genoemd, is de zevende maand van het 

jaar in de gregoriaanse kalender en heeft 31 dagen. De maand is 

vernoemd naar de Romeinse dictator Gaius Julius Caesar.   

 

Jong bier moet gisten. (Kinderen hebben recht op plezier) 

Uit de doppen kijken. (Goed opletten) 

Ledigheid is des duivels oorkussen. (Als er niets te doen is, vervalt     

                                men al snel in het doen van slechte dingen) 

Iemand iets op de mouw spelden. (Iemand iets wijsmaken) 

 

 

 

Geluk is iets dat je alleen kunt ontvangen door 

te geven  

Geluk is het enige dat zich vermenigvuldigt, 

wanneer je het deelt 

Wie zich gelukkig voelt met het geluk van 

anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen 

Je bent gelukkig als je geleerd hebt te 

verdragen wat je niet veranderen kan en op 

waardige wijze weet te vertellen wat je niet 

redden kan. 

 

 

Aanvulling beweegposter in Zonnegroetje 11: www.allesoversport.nl 

 

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” 

 

Morgenstond heeft goud in de mond. Dit is een bekend gezegde. Helaas 

konden we de laatste tijd dat “goud” in de mond niet meer zien zitten, 

er zat sinds december 2020 steeds een mondkapje voor. Zoals het 

vroeger gewoon was om, als je op stap ging een zakdoek en de 

rozenkrans op zak te hebben, was het de laatste tijd gewoon om een 

mondkapje bij je te hebben. Het was zo gewoon dat we na maanden 

ook iedereen weer herkenden, ook al had die een mondkapje voor. 

Voordeel van het mondkapje was ook dat je je mond niet meer zomaar 

voorbij kon praten. Ook kon je iemand niet meer de woorden uit de 

mond halen. Je hoefde geen blad meer voor de mond te nemen want er 

zal al een mondkapje voor. Je kon ook niet meer zien wanneer iemand 

met de mond vol tanden stond.  

Maar… dat alles gaat veranderen want vanaf 26 juni hoeft het 

mondkapje gelukkig bijna nergens meer gedragen te worden. We 

kunnen dan eindelijk weer volop ademen en elkaar duidelijk verstaan. 

We kunnen ons mondje weer roeren. Vooral voor de mensen die niet op 

hun mondje zijn gevallen is dat een groot voordeel.  

Het bijna einde van de mondkapjesplicht is veel meer dan dat alleen. 

Het betekent ook dat we een flink stuk op weg zijn naar een normale 

tijd, meer vrijheid waar we al zo lang naar verlangen. Het water loopt 

me nu al in de mond als ik denk aan, weer volop met elkaar praten en 

elkaar bezoeken. 

Toch blijft het natuurlijk nog allemaal heel pril, is het nog wel nodig om 

de anderhalve meter afstand nog goed in het oog te houden. Als dat 

allemaal lukt wordt het vast en zeker een prachtige zomer zónder 

mondkapje. Die mooie zomer wensen we jullie allemaal van harte toe.  

 

Tot het volgende Zonnegroetje. 
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Zomer 

Ik zit in de tuin, ik ben alleen  

Toch is er allerlei leven om mij heen 

De vogels zijn hun kroost aan het voeren 

Twee duiven zitten in een koor te koeren 

De vissen in de vijver happen naar lucht 

want de poes van de buren is zojuist gevlucht 

De bloemen, ze staan op het punt van ontwaken  

Een spin is bezig een web aan het maken 

Een libelle scheert over het wateroppervlak 

Er zit een merel luid te zingen op het dak 

Ik sluit mijn ogen, luister en hou me stil 

Hen storen is wel het laatste wat ik wil 

Ik voel me een met de natuur 

Zo kalm, zo vredig en zo puur 

Ik geniet en ben hier echt niet alleen 

Er is zoveel moois hier om me heen. 

 

 

 

Zwoele zomeravond  

De avonden 

Zijn warm en zwoel 

Zwaluwen vliegen 

Laag naar hun doel 

Muggen zoemen heel de nacht 

Vlinders dansen heel zacht 

Ma merel zit op haar nest te gapen 

Haar jonkies liggen al te slapen 

En ik loop met zachte tred 

Op blote voeten 

Langs een bloemenbed 

Slapen kan ik nog niet 

De avond brengt zoveel 

Waarvan ik geniet. 

 

 



ADEMEN   INEEN   SLIPPERS  

BADGAST   KAMPVUUR   SPALK  

BALIE    LEEUW   SPEEDBOOT  

BARBECUE   LEGENDARISCH  STRANDTAS  

BIKINI   LUCHTBED   SUPER  

BRADERIE   LUIFEL   TERUGZIEN  

BRUIN   MEUBEL   TUINKERS  

CAMPER   MUGGEN   VEINZEN  

CAMPING   MUMMIE   VISSEN  

DOELPAAL   NAZOMER   WARMTE  

DOMINEREN  NIVEAU   WOORDENLIJST  

DRAAI   NOEMER   ZATERDAG  

DUIKEN   ROEIBOOT   ZEILEN  

EXEMPLAAR   SCHIETIENT   ZETPIL  

FIETSEN   SHORTS   ZONNIG  

GUMMEN   SIESTA  

HUMAAN  SLAAPZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De overgebleven woorden in deze woordzoeker vormen een woord. 

Voor de goede oplossing stellen we weer een prijsje beschikbaar. 

Inleveren voor maandag 12 juli bij Piet Goemans, Pastoor 

Creemersstraat 1j Overloon, Holthees Smakt: bij Annemie Bonants, 

Rodermansstraat 4a.  

Oplossing woordzoeker Zonnegroetje 11: Burendag   

Prijs is gewonnen door Mevrouw Tonny Reijnders. 

 

 



De regenboog  

 

De zon scheen. Vrolijk strekte ze haar stralen uit naar de wereld onder 

haar. Ze verwarmde de grond, de planten, de mensen en dieren. 

Iedereen werd blij van haar. Dat wist ze zeker. 

Maar wat gebeurde daar? Een donkere schaduw viel op de bossen en 

velden. Een grote grijze wolk schoof tussen de zon en de wereld. 

Boos prikte de zon met haar stralen in de wolk: "Ga weg jij!  

Je houdt mijn licht tegen. De mensen willen zon!" Maar de wolk bleef 

rustig hangen en strekte zich nog wat verder uit.  

Als een deken lag hij over het land en er kwam geen straaltje zon meer 

door. 

 

De zon probeerde over de rand van de wolk heen te kijken.  

"Schuif nou toch op," riep ze, "ik wil zien wat de mensen daar beneden 

doen." De wolk zuchtte treurig: "De mensen... die kunnen lopen en 

bewegen. Ze kunnen samen spelen en ze kunnen mooie dingen maken. 

Maar wat kunnen wij? Wij staan hier alleen maar aan de hemel. Wij 

kunnen helemaal niets!" Hij zuchtte nog een keer en een dikke druppel 

viel naar beneden.  

En toen nog een en nog een: de wolk huilde. In de wereld onder de 

wolk gingen de mensen en dieren naar binnen omdat het regende. 

 

"Zo is het nu eenmaal," antwoordde de zon. "Van dat gezeur van jou 

wordt niemand blij. Laat mij er maar bij, dan kan ik de mensen weer 

opvrolijken."  Ze probeerde door de wolk te schijnen, maar die maakte 

zich nog groter en begon nog harder te huilen.  

Nijdig prikte de zon hem met haar stralen. "Laat me erdoor, laat me 

erdoor!" De wolk werd paars van woede. Hij bolde zijn rug en donderde: 

"Laat me met rust!" 

Vanuit de verte kwam de wind eraan gesuisd: "Sssst, wat een kabaal! 

Hebben jullie nu alweer ruzie?" "Het komt door die chagrijnige wolk," 

riep de zon, "hij houdt al mijn licht tegen.  

 

 

 

 

De mensen willen zon." "Niet waar," rommelde de wolk, "ze willen regen 

voor de planten en bescherming tegen de hitte.  

Daarom hebben ze mij nodig." "Pfff," zuchtte de wind, "elke keer 

hetzelfde liedje.  

Kunnen jullie niet een keer samenwerken?" De zon keek hem woedend 

aan. Samenwerken met de wolk, die altijd liep te mopperen en te 

zeuren? Geen sprake van! Ook de wolk had er geen zin in en om dat 

duidelijk te maken liet hij zijn regen extra hard op de aarde kletteren. 

Maar de wind gaf niet op. Hij bleef praten met de zon en de wolk. Soms 

fluisterde hij, soms schreeuwde hij.  

Hij duwde en hij trok. Net zo lang totdat er een gaatje in de wolk kwam. 

De zon gluurde onmiddellijk door het gat.  

Haar stralen vielen op de miljoenen regendruppels van de wolk.  

De druppels braken de witte zonnestralen in stukken en strooiden de 

resten in het rond: rood licht en oranje licht, geel en groen licht, blauw 

en paars.  

Op aarde keken de mensen verwonderd uit hun raam: "Kijk, een 

regenboog!" 

De zon en de wolk keken naar beneden: hadden zij dit samen gemaakt? 

Wie had dat ooit gedacht?  

Ze waren zelf zo verbaasd dat ze hun ruzie vergaten.  

En de wind? Die was tevreden en sloop zachtjes weg, zonder dat 

iemand het merkte. 


