
Hij was de eerste keizer van het Romeinse Rijk: Gaius Octavianus. 

In 27 voor Christus ontving hij de erenaam Augustus, dat 'verhevene' 

betekent. Octavianus won de machtsstrijd die volgde op de dood van 

Julius Caesar, 44 voor Christus.  

Caesar werd vermoord door enkele senatoren die een complot hadden 

gesmeed. 

 

Vakantie is een meerdaagse periode waarin een persoon zijn 

gewoonlijke dagelijkse activiteiten staakt; hij of zij gaat tijdelijk niet naar 

school, studie, of werk. Het woord vakantie is afgeleid van het Latijnse 

vacantia, dat staat voor vrij zijn van verplichtingen: vrije tijd. Omstreeks 

1850 kreeg vakantie de huidige betekenis. 

 

Jaarlijks op 15 augustus viert de Katholieke Kerk het hoogfeest van 

Maria Tenhemelopneming. Ook: Maria Hemelvaart of Onze Lieve Vrouwe 

Hemelvaart.  

 

Maria Tenhemelopneming is in de Orthodoxe en Katholieke Kerk de 

feestdag van de opneming "met lichaam en ziel" van Maria in de hemel. 

Maria Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het 

belangrijkste Mariafeest. 

 

Z Zand erover / We praten er niet meer over. 

O Ogen voor iets sluiten / Iets oogluikend toestaan. 

M Met iets in de maag zitten / Een probleem hebben. 

E Een kind kan de was doen / Iets gaat heel makkelijk. 

R Roet in het eten gooien / De plannen dwarsbomen. 

 

 

 

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” 

 

De Lónse kermis staat voor de deur. De vraag op dit moment is echter: 

“Gaat de deur naar de kermis ook echt open?” Vroeger werd er 

wekenlang uitgekeken naar de kermis, het was een hoogtepunt in het 

jaar, een van de weinige uitgaansmogelijkheden, een familiefeest bij 

uitstek waarbij de “krintemik” de “kleûntjesmik” en de “kâlde schóttel” 

vele tafels rijkelijk versierden. Het bijeenvergaarde kermisgeld vond zijn 

weg naar de verschillende kramen of werd omgezet in biertjes. Ook in 

deze tijd is dat uitkijken naar de kermis er weer. Nu echter met de vraag 

of het eindelijk weer eens een hoogtepunt wordt in dit jaar waarin 

feesten ook tamelijk zeldzaam geworden zijn. 

Gaan de bekende kleine kleurige autootjes weer rijden of botsen ze zo 

hard met de coronamaatregelen dat ze stil moeten blijven staan en geen 

muntjes te eten krijgen? Is de schietkraam een schot in de roos of 

helaas toch weer een misser? Laat de zweefmolen ons heerlijk door de 

lucht vliegen  of moeten we toch weer met beide benen op de grond 

blijven? Vliegen we in de schommels met het puntje tegen het bovenzeil 

of zitten we toch weer in het coronaschuitje? Tikken we bij de 

snoepkraam weer op het glas en wijzen we verlekkerd naar de 

nougatblokken, suukerpinnen en kaneelstokken of blijven onze muntjes 

toch weer zitten in ons zo langzamerhand hoogzwangere spaarvarken? 

Komen we van een koude kermis thuis of maken we een dansje en 

kunnen we zeggen: “Vandaag is ’t kermis”.  

We gaan samen het gezegde: “Het is níet alle dagen kermis”, ombuigen 

in: “Het is weer álle dagen kermis”…….. en…… dan bedoelen we niet 

alleen de kermis. 

 

Tot het volgende Zonnegroetje 

 



Druppel op reis 

 

Drupje lag in de zee, arm in arm met de andere waterdruppels. Samen 

wáren ze de zee. Soms bewogen ze wild omhoog in een spetterende 

golf. Een andere keer doken ze diep omlaag tot aan de donkere bodem. 

Zo was het altijd geweest. En zo zou het altijd blijven, dacht Drupje. 

Maar op een dag veranderde alles. 

Het was een rustige dag. Er was geen wind die de druppels omhoog 

joeg in golven. De zon scheen en het water was glad. Drupje lag 

helemaal bovenin de zee en voelde de warmte van de zon. Het gaf hem 

een kriebelig gevoel. Hij móest bewegen. Maar niet zoals normaal, 

wanneer hij met zijn vrienden een golf maakte. Drupje rekte zich uit. De 

warme zonnestralen kietelden en fluisterden: “Kom, kom! Kom 

omhoog!” Drupje liet de andere druppels los en sprong.  

 

Hij dacht er niet eens over na: het ging helemaal vanzelf. Hoger en 

hoger vloog hij de lucht in. Hij voelde zich warm en licht en klein. Boven 

hem was de zon en onder zich zag hij de glinsterende, grijsblauwe zee. 

Hij keek om zich heen en zag dat hij niet alleen was. Andere kleine 

druppels vlogen ook omhoog. Ze waren net als hij ontsnapt aan de zee, 

aangetrokken door de zon. Drupje vloog steeds hoger en het werd 

donkerder. Om hem heen waren zoveel andere druppels, dat de 

zonnestralen er niet meer tussendoor kwamen. De druppels vormden 

samen een grote wolk. De wolk vol druppels schoof over de zee in de 

richting van het land. Zonder de warmte van de zon was het koud in de 

wolk. De druppels kropen dicht tegen elkaar aan. Drupje voelde hoe 

sommige kleine druppels aan hem vastplakten, zodat hij groeide.  

Hij was nu geen klein Drupje meer, maar een grote zware Drup. 

Langzaam zakte hij naar beneden in de wolk. Zijn gewicht trok hem 

omlaag. Toen kon hij zich niet langer vasthouden aan de anderen en 

viel... 

Hij suisde omlaag. Weg uit wolk. Ver beneden zich zag hij groen.  

Met een enorme snelheid kwam het dichterbij. Hij zag een boom en viel 

op een blad. “Splat!” Het blaadje boog onder het plotselinge gewicht. 

Langzaam gleed Drup omlaag, “Splat!” op het volgende blad.  

Hij greep zich vast aan een regendruppel die daar al lag en samen 

rolden ze verder, “Split, splat,” van blad naar blad. De druppels die ze 

onderweg tegenkwamen rolden mee naar de grond. 

 

Daar rolden Drup en zijn vrienden verder, over stenen, tussen 

grassprietjes door en over boomwortels. Er vielen ook nog steeds 

regendruppels uit de lucht en die sloten zich bij hen aan. Druppels vielen 

van takken en bloemen en ze volgden allemaal dezelfde weg: een smal 

stroompje door het gras. Andere stroompjes kwamen erbij en samen 

kwamen ze op een pad. Over de stenen kabbelden ze verder naar de 

straat, ‘Hoesj!’ een put in, ‘Woesj!’ een buis door en ‘Plons!’ met een 

grote duik omlaag. 

Even dacht Drup dat hij terug was in de zee, zoveel water zag hij om 

zich heen.  

 

Maar het was anders dan de vroeger. Soms 

was er een golf, maar nooit erg hoog. Soms 

doken ze omlaag, maar nooit erg diep. Dit was 

geen zee, maar een rivier. De waterdruppels in 

de rivier stroomden allemaal dezelfde kant op.  

 

 

Drup dreef met ze mee, soms langzaam, dan weer snel, zonder te 

stoppen, altijd verder. Soms zag Drup in de verte huizen en straten of 

grasvelden en bomen. Maar hoe langer ze onderweg waren, hoe breder 

het water werd. Totdat er geen land meer te zien was en de rivier 

uitkwam in de zee. 

 

Drup lag arm in arm met de andere waterdruppels. Samen waren ze 

weer zee. Als het waaide bewogen ze wild omhoog in een spetterende 

golf. Een andere keer doken ze omlaag naar de donkere bodem. Net 

zoals het altijd was geweest en zoals het altijd zou blijven. Soms lag 

Drup bovenin de zee. Dan voelde hij de warmte van de zon en dacht 

aan de reis die hij had gemaakt. 

 



 

 

AARDBEIEN  VAKANTIE 

AUTO   VIS 

BADMINTON  VLIEGER 

BADPAK  VLIEGTUIG 

BAL   VLINDER 

BARBECUE  WARM 

BIKINI  WATERMELOEN 

BLOEMEN  WATERPISTOOL 

BOS   ZANDKASTEEL 

BUITEN  ZEE 

GRAS   ZON 

HEET   ZONNEBRAND 

IJSBLOKJES  ZONNEBRIL 

IJSJE   ZWEMBAD 

JURK   ZWEMBROEK 

KAMPEREN  ZWEMMEN 

KAMPVUUR  

KWAL  

LIEVEHEERSBEESTJE  

LIMONADE  

PARASOL  

RUGTAS  

SANDALEN  

SLIPPERS  

SNORKEL  

SURFPLANK  

TENT  

TREIN  

TUIN    

L  D Z R U G T A S N V N E B A Z B 

B I W Z O V S Z E N I L N L U W I 

A M E E R A L T W E O E I O T E K 

D I M V R N I I R E O R K E D M I 

P K B G E U P T N L M N K M G M N 

A D A L B H P A E O A B J E V E I 

K Z D M E B E M R L E V R N L N R 

Z A O O P M R E P A N R I O I V Z 

O N L N R E S F R E S B H S E A O 

N D W A T E R P I S T O O L G K N 

N K W A T U L E E E B U L S T A N 

E A W N S A B J N Z E E I B U N E 

B S E B W D S A N D A L E N I T B 

R T E K R IJ S B L O K J E S G I R 

A E B A D M I N T O N H E E T E I 

N E A N J U R K A M P V U U R J L 

D L I M O N A D E B A R B E C U E 



Geluk                      

 Geluk, wat is dat? Waar kun je het vinden? 

Je vindt het soms in de doodgewone 

dingen. 

Stil genieten van de zonsondergang,  

      of luisteren naar een mooie CD. 

          

                               

 

Bezig zijn met iets dat je leuk vindt. 

Luisteren naar het gekwetter van de vogels 

als een nieuwe dag aanbreekt. 

In harmonie zijn met jezelf en met je omgeving. 

Het accepteren van het leven zoals het zich aan jou voordoet. 

Blij kunnen zijn met de kleine dingen. 

 

Geluk kun je op verschillende plaatsen beleven, 

bijvoorbeeld tijdens een vakantie.  

Hoewel, slecht weer 

kan misschien toch wel iets van dat fijne gevoel afknabbelen. 

Hoe dan ook, geluk is een kostbaar goed! 

 

Woordzoeker: 

De overgebleven letters in de woordzoeker van Zonnegroetje 14 vormen 

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

beschikbaar. Inleveren voor maandag 23 augustus bij Piet Goemans, 

Pastoor Creemersstraat 1j Overloon, Holthees Smakt: bij Annemie 

Bonants, Rodermansstraat 4a.  

 

Oplossing woordzoeker Zonnegroetje 13: wat is jouw lievelingsdier? 

Prijs is wederom gewonnen door Mevrouw Doortje van de Winkel van 

Dijck uit Holthees. 

 

 

 

 

 

 

 


