
Een zonnestraal 
 

Een zonnestraal, kunnen we allemaal gebruiken. 

Ieder mens vindt dat fijn. 

Liefde van de zon,  

kan ons zoveel, meer brengen. 

 

Processie van Echternach  

Sinds de Middeleeuwen vindt op 

dinsdag na Pinksteren jaarlijks 

de Processie van Echternach plaats 

ter ere van Willibrord.  

 

 

De deelnemers aan deze processie van Echternach, ook wel de 

springprocessie genoemd, zijn met elkaar verbonden middels witte 

zakdoeken en springen in de maat van de processiemars naar voren, 

afwisselend op hun linker- en rechtervoet. Dit is in 1947 zo ingesteld 

omdat het toenmalige ritme, drie stappen vooruit en twee achteruit, tot 

een chaotisch verloop leidde. 

 

Woordzoeker: 

De overgebleven letters in de woordzoeker van Zonnegroetje 13 vormen 

een woord. Voor de goede oplossing stellen we weer een prijsje 

beschikbaar. Inleveren voor maandag 2 augustus bij Piet Goemans, 

Pastoor Creemersstraat 1j Overloon, Holthees Smakt: bij Annemie 

Bonants, Rodermansstraat 4a.  

Oplossing woordzoeker Zonnegroetje 12: Aanbiedingen 

Prijs is gewonnen door Mevrouw Doortje van de Winkel van Dijck 

Holthees. 

 

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 begint te kriebelen. Dat zeggen we als we weer zin krijgen om iets 

te gaan doen, iets te gaan ondernemen, eens iets heel anders aan te 

willen pakken. In het vorige Zonnegroetje konden we schrijven dat dat 

kriebelen weer ingevuld kon gaan worden.  

We zouden weer van alles kunnen gaan ondernemen. De deur stond 

wagenwijd open naar het oude normaal.  

Helaas is die deur toch weer een beetje in het slot gevallen.  

Wellicht zijn we met z’n allen toch iets te hard van stapel gelopen en 

moeten we onze kriebels toch weer een beetje gaan onderdrukken.  

We moeten ons zelf achter de oren krabben en ons afvragen waar het 

deze keer is misgelopen.  

 

Het Coronaspook begint te lijken op de wereldberoemde springprocessie 

van Echternach. Hierin worden drie stappen vooruit gezet en dan wee 

twee stappen achteruit. We zijn begonnen over prettige kriebels en zijn 

nu aangekomen bij een processie.  

Als we die twee met elkaar verbinden komen we bij kriebels die we op 

dit moment veel liever kwijt dan rijk zijn. De kriebels van de 

processierups.  

Laten we hopen dat die vervelende kriebels zo snel mogelijk verdwijnen 

en dat die fijne, positieve kriebels om weer spoedig iets te willen en 

kunnen ondernemen weer snel de kop opsteken. 

Onze handen jeuken om volgende keer een stukje te kunnen schrijven 

waarin we kunnen zeggen dat de Corona-springprocessie alleen grote 

stappen vóóruit heeft gemaakt.  

 

Tot het volgende Zonnegroetje 

Zonnegroetje 13 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Processie_van_Echternach
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pinksteren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Processie_van_Echternach


 

Augustus: ook wel oogstmaand genoemd, is de achtste maand van het 
jaar in de gregoriaanse kalender. De maand heeft 31 dagen.  
 
Weerspreuken 
 
Begin augustus met regenvlagen, 
In de laatste dagen zal de regen ons weer plagen. 
 
De eerste oogstweek, is die heet, 
Een lange winter staat gereed. 
 
Als het in augustus sterk dauwen doet, 
Blijft het weer wel even goed. 
 
Geeft augustus zonneschijn, 
Zeker krijgen we goede wijn. 
 
A   Altijd op hetzelfde aambeeld slaan (steeds weer op hetzelfde  
     onderwerp terugkomen) 
 
U   Uit de doppen kijken (goed opletten) 
 
G   Geluk bij een ongeluk (terwijl iets fout gaat, gaat iets anders goed) 
 
U   Uitstel brengt afstel (Als je iets niet meteen doet, gebeurt het  
     misschien niet meer) 
 
S   Schoenmaker blijf bij je leest (hou je niet bezig met dingen waar je  
     niets van weet) 
 
T   Tijd is geld ( zaken zo snel mogelijk voor elkaar krijgen, is het  
     goedkoopste) 
 
U   Uitzonderingen bevestigen de regel (overal zijn uitzonderingen) 
 
S   Soep wordt nooit zo heet gegeten als zij wordt opgediend  
     (Er worden meestal minder zware maatregelen toegepast dan was  
     aangekondigd) 
 

 
 
 



Hoe de aardbei op de wereld kwam. 

 

Een mythe van de indianen in Noord-Amerika 

 

Toen de wereld nog jong was, leefden Eerste Man en Eerste Vrouw in 

een hutje aan de rand van het bos. Eerste Man ging iedere dag op jacht. 

Hij ving konijnen, vossen en andere dieren. Die roosterde hij boven het 

vuur en zo hadden ze te eten. Eerste Vrouw maakte de huiden schoon 

en maakte daarvan kleren. Ze kwamen niets tekort en waren heel 

gelukkig samen. 

 

Maar na een poos begonnen ze ruzie te maken. Eerste Vrouw klaagde 

dat het vlees te taai was en gaf Eerste Man de schuld. Hij had het niet 

goed gebraden, zei ze. Eerste Man mopperde dat zijn kleren zo snel stuk 

gingen. Eerste Vrouw had het niet goed genaaid, zei hij. 

Het gemopper werd steeds erger. Eerste Vrouw vond dat Eerste Man 

veel te laat thuiskwam van de jacht en schold hem uit omdat hij haar 

liet wachten. Toen werd Eerste Man kwaad en schreeuwde dat Eerste 

Vrouw zeker de hele dag zat te niksen, terwijl hij zich uitsloofde om iets 

te vangen. 

 

De ruzies werden erger en erger en toen ze op een ochtend weer 

stonden te schreeuwen en schelden had Eerste Vrouw er genoeg van. 

"Ik ga weg hier. Ik wil je nooit meer zien!" riep ze. Ze draaide zich om 

en liep weg. Ze nam het pad naar het oosten en liep het bos in. Eerste 

Man schreeuwde haar nog allerlei lelijke woorden na: "Gemene slang! 

Bange wezel! Maar Eerste Vrouw draaide zich niet één keer om. 

 

Na een tijdje kreeg Eerste Man spijt van zijn woorden. Hij voelde zich 

alleen en wilde dat Eerste Vrouw weer terugkwam. Hij ging naar het bos 

en sloeg het pad in waar ze was verdwenen. Misschien kon hij haar wel 

terughalen. De zon stond inmiddels hoog in de lucht en had alles gezien. 

Hij zag hoe Eerste Man Eerste Vrouw miste. Maar Eerste Vrouw dacht 

helemaal niet aan Eerste Man. Zij liep zonder te stoppen verder, in de 

richting van het oosten. 

De zon kreeg medelijden met Eerste Man en besloot hem te helpen. In 

het bos, langs het pad waar Eerste Vrouw liep, liet hij struiken groeien 

met kleine ronde blaadjes en fluweelzachte blauwe bessen. Het waren 

de eerste bosbessen op de wereld. Maar Eerste Vrouw zag ze niet eens 

staan. 

 

Toen liet de zon grote struiken groeien, met lange prikkende takken en 

glanzende zwarte vruchten. Die móest Eerste Vrouw wel zien. Het waren 

de eerste bramen van de wereld. Maar Eerste Vrouw liep door en plukte 

er niet één. Dat liet de zon niet op zich zitten. Vlak voor de voeten van 

Eerste Vrouw toverde hij een tapijt van lichtgroene gekartelde blaadjes 

tevoorschijn. Tussen de blaadjes hingen glimmende rode vruchten: de 

eerste aardbeien op de wereld. 

 

Toen bleef Eerste Vrouw staan. Ze stak haar neus in de lucht en 

snuffelde. Wat een betoverende, zoete geur! Zoiets had ze nog nooit 

geroken. Wat was het? Ze zag de aardbeien. Nog nooit had ze zulke 

vruchten gezien. Wat waren ze mooi en wat roken ze lekker. Voorzichtig 

stak ze een aardbei in haar mond en proefde. Zo sappig! Zo zoet! 

Verrukkelijk! Ze nam er nog een. En nog een. En nog een. En met elke 

aardbei die ze at verdween haar boosheid. Ineens dacht ze aan Eerste 

Man. Hij moest deze vruchten ook proeven! 

 

Eerste Vrouw plukte zoveel aardbeien als ze kon dragen en begon terug 

te lopen. Al snel kwam ze Eerste Man tegen. Samen aten ze alle 

aardbeien op. Daarna liepen ze hand in hand naar huis. Vanaf die dag 

plukten ze zo vaak aardbeien als maar kon, want de aardbeien hielpen 

hen eraan denken dat ze geen ruzie moesten maken. 

 

Zo kwam de aardbei op de wereld en 

werd het een teken van geluk en 

vriendschap.  

Snij een aardbei maar eens door: dan is 

het net een hartje!  

 



 

 
 


