
28

Disclaimer: Meander eXtra is niet verantwoordelijk voor fouten in de inhoud. 

Meander Magazine
nummer 3 / 2021

Méér dan zorg alleen

Vanaf nu ook korting 
met uw abonneepas bij:

Het gevoel van een behaaglijke zondag 
brengen Roger Vranken en Bob Ren-
sen met ‘Zondagsvlees’ bij de klanten 
aan huis. “Of je nu jong, oud, ziek of 
zwak bent, iedereen heeft recht op een 
dagelijks stukje ‘zondag’”, benadrukt 
Roger met veel daadkracht in zijn 
stem. “Dit doen wij door het leveren van 
eerlijke maaltijden aan onze klanten. 
Wij vinden het belangrijk om te werken 
met regionale producten en vermijden 
conserveringsmiddelen”, vult Bob aan. 
De afgelopen jaren is er veel veran-
derd. Die ouderwetse zondagen zien 
er nu heel anders uit, wat ook gevolgen 
heeft voor de sociale kring om ons 
heen. “Wanneer wij onze maaltijden 
bezorgen, bezorgen we ook aandacht 
en gezelligheid. We vinden het belang-

rijk om met onze klanten een praatje 
te maken”, vertellen beide heren en-
thousiast. 

Voor een groot deel van de klanten is 
koken fysiek niet meer mogelijk. Bob: 
“Wanneer je ernstige reuma krijgt, is 
het schillen van een aardappel heel 
lastig.” Waar Roger en Bob het zonder 
meer over eens zijn is het feit, dat ze 
dankbaar werk verrichten. “Vorige 
week hielp ik één van onze klanten 
nog met het bestellen van haar nieuwe 
magnetron nadat ik haar maaltijden 
in haar keuken had neergezet”, blikt 
Roger tevreden terug.  Het sociale as-
pect staat bij ‘Zondagsvlees’ hoog in 
het vaandel. Evenals het brengen van 
herinneringen. Herinneringen aan die 

behaaglijke zondagen van vroeger. “Ik 
zal nooit meer één van onze klanten 
vergeten; een weduwnaar die na het 
overlijden van zijn vrouw niet meer 
voor zichzelf kookte. Toen regelden 
zijn zonen dat wij zijn maaltijden gin-
gen verzorgen. Zijn reactie; het is net 
of mam weer voor me kookt”, zegt 
een duidelijk geëmotioneerde Bob. 
Zo bezorgen Roger en Bob met ‘Zon-
dagsvlees’ zoveel meer dan enkel een 
ambachtelijke maaltijd. In een lekker 
stukje vlees met groenten zit veel aan-
dacht, herinneringen 
en gezelligheid ver-
borgen. • 

Zondagsvlees; zoveel meer dan 
een ambachtelijke maaltijd
Wie kan het zich nou niet herinneren; de zondagen van vroeger waarbij mam lekker achter het fornuis 
in de potten en pannen stond te roeren? Waarbij dit tafereel vervolgens uitmondde in een gezellig moment 
aan tafel. Een moment waarop het hele gezin aandacht had voor elkaar. Even gezellig samen zijn na een 
drukke werkweek.

045 - 532 25 96 | info@zondagsvlees.nl | www.zondagsvlees.nl
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Meander eXtra is voor iedereen, ook als u (nog) geen hulp of zorg nodig heeft. Jaarlijks 
kunt u geld besparen op het gebied van welzijn bij diverse bedrijven zoals (zorg)verzekeraars, 
sportscholen, dagjes uit en diensten aan huis. U kunt bij ons kiezen uit twee abonnementen: 
• Basisabonnement € 11,- per kalenderjaar
• Plusabonnement € 14,- per kalenderjaar

Voor meer informatie, aanmelden en voorwaarden:
045 - 574 88 00 I meanderextra@mgzl.nl I www.meanderextra.com

 Volg ons op:

Kent u het nog? Dagboek van een Herdershond. Deze 
legendarische televisieserie komt weer tot leven. En 
niet zomaar, maar als een echte spektakelmusical! Al-
bert Verlinde Producties en Toneelgroep Maastricht pre-
senteren in mei en juni 2022 Dagboek van een Herders-
hond in een speciaal gebouwd pop-up theater in het 
MECC Maastricht. Een grootschalige musical waarin de 
ziel van de Zuiderling tot leven komt! Zie pagina 30 en 
31 voor het interview met producent Albert Verlinde.

Periode: 6 mei t/m 26 juni 2022 
Locatie: MECC Maastricht

Meander eXtra abonnees krijgen € 11,50 korting op 
een eersterangs ticket. De datum en tijdstip bepaalt u 
zelf (op basis van beschikbaarheid). Vul bij de reserve-
ring (bovenaan in het vakje code) uw abonneenummer 
in en u betaalt € 67,50 in plaats van € 79,-. 
Boeken kan via www.eventim.nl/meandergroep 

U kunt ook telefonisch 
boeken  via 0900 - 1353 
(0,60 p/m) o.v.v. Dagboek 
van een Herdershond, 
MeanderGroep.

Superactie 
voor abonnees

• De Ultieme Doorbraak 

Samen resultaatgericht op zoek naar uw levenspad ‘De Ultieme 

Doorbraak’. Zodat u met meer energie en plezier uw leven 

zinvol kunt leven. De inspirerende kracht van de natuur staat 

hierin centraal.

Abonneevoordeel: 

15% korting per coachingsgesprek

06 - 577 365 27 | wil@deultiemedoorbraak.nl | 

www.deultiemedoorbraak.nl

• Cleaning Service Kempermann 

Een professioneel bedrijf met al meer dan 25 jaar ervaring 

in glasbewassing, reinigen van overkappingen, zonnepanelen 

en rolluiken.

Abonneevoordeel: 

15% korting bij de eerste afspraak en 

op vervolgafspraken 10% korting

06 - 111 531 28 | info@c-s-k.nl 

• The Bea(u)ty Bar 

Deze schoonheidssalon verzorgt diverse beauty behandelingen 

zoals het modelleren en verven van wenkbrauwen en maken 

van gelnagels in de mooiste creaties of juist heel naturel. Uiter-

aard helemaal naar wens aangepast.

Abonneevoordeel: 

10% korting op iedere behandeling

06 - 462 624 05 | mimithestore@outlook.com
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“Een ode aan het rijke 
verleden van Limburg”

€ 11,50 korting voor 
abonnees op het 

musicalspektakel 
Dagboek van een 

Herdershond.
Zie pagina 28 voor 
meer informatie! 

We hebben afgesproken aan het Vrijthof 
in Maastricht waar Albert losbarst 
over zijn liefde voor Limburg. Zelf op-
gegroeid in Heerlerheide, bracht hij daar 
7 jaar van zijn jeugd door en woonde 
daarna nog twee jaar in Susteren. 
“Het zijn toch de belangrijkste jaren 
van je leven, waarin je als mens wordt 
gevormd”, blikt hij terug. Hoewel zijn 
zachte ‘G’ compleet is verdwenen, zijn 
de herinneringen aan zijn jeugd nog 
des te levendig. Hij zat op een jongens-
school, deed zijn communie (wat hem 
nog een mooie fiets opleverde) en zong 
in het kerkkoor. “Maar dan op maandag-
avond na de repetities gauw naar huis 
voor de tv-serie”, blikt hij lachend terug.  

Dat hij zelf ooit nog iets met dat ver-
haal zou doen; die gedachte kwam pas 
vijf jaar geleden bij hem op. Albert: “Ik 
wilde een musical gaan produceren. 
Als je dat doet, baseer je het verhaal op 
iets dat er al is, een stukje geschiedenis. 
We leven nu in een tijd waarin veel on-
zeker is en dat bracht me terug naar 
de jaren zeventig. Ook toen stond Lim-
burg met de sluiting van de mijnen, op 
de vooravond van een nieuw tijdperk. 
We hebben er vaak een idyllisch beeld 
bij, maar elke tijd heeft zijn eigen pro-
blemen. Wat dat betreft is de tijd nu 

Wie bleef er in de jaren zeventig niet voor thuis? De populaire tv-serie 
‘Dagboek van een herdershond’ was van 1978 tot 1980 immens populair. 
Opgenomen in Limburg geeft deze serie een goed beeld van die rijke 
Roomse tijd, aan de vooravond van de opening van de mijnen. Het in-
spireerde Albert Verlinde om er een spektakelmusical van te maken 
in samenwerking met Toneelgroep Maastricht. “Het wordt een ode 
aan de Limburgse geschiedenis” vertelt de theaterproducent.

perfect.” Zijn ideeën kregen steeds 
meer vorm, zeker toen bleek dat 
Toneelgroep Maastricht met hetzelfde 
idee speelde.  

Inmiddels zijn de voorbereidingen in 
volle gang. Dagboek van een Herders-
hond wordt als spektakelmusical van-
af volgend jaar mei 60 keer gespeeld 
in het MECC in Maastricht. Met recht 
een spektakel te noemen vanwege de 
opzet waarin je binnenkomt in een 
soort museum-omgeving. Het verhaal 
wordt kracht bij gezet met optredens 
van Limburgse fanfares en harmonieën. 
“Maar ook de schoolkinderen worden 
vertolkt door Limburgse klasjes”, vertelt 
Albert.   

Verlinde hoopt dat de musical een 
aanjager gaat zijn voor het vertellen 
van verhalen van vroeger. “Het is dan 
ook voor alle leeftijden”, benadrukt hij 
met klem. “Ik hoop dat kinderen en 
kleinkinderen meekomen en oprecht 
nieuwsgierig worden naar hun roots 
en gaan vragen naar verhalen bij opa 
en oma. Dat Limburgs DNA zit erin ge-
bakken en daar moet je trots op zijn. 
Ik hoop dat iedereen na afloop naar 
buiten gaat met het gevoel ‘wauw, dit 
zijn wij!’…•

De ziel van de Zuiderling 
komt tot leven. 

We nemen u even mee, terug naar het jaar 1978. In 
Dagboek van een Herdershond treedt de jonge kapelaan 
Erik Odekerke in 1914 toe tot een gelovige gemeen-
schap in Geleen. Een klein landbouwdorp in Limburg 
dat geregeerd wordt door de notaris, de herenboer en 
de pastoor. Door de opkomst van de steenkolenmijnen 
in Limburg komt het rijke Roomse leven steeds meer 
onder druk te staan. De onhandige, naïeve Erik pro-
beert zich staande te houden in het katholieke dorp. 
Maar ondanks zijn goede bedoelingen jaagt hij veel 
mensen tegen zich in het harnas. 

En wat herinneren onze 
lezers zich van de serie: 

“Mijn ouders zijn van Eijsden en veel familieleden 
hebben als figurant meegespeeld. We keken altijd of 
we mensen of plekjes herkenden. Echte nostalgie.”

Jeanne Philippens

“’s Avonds met z’n allen op de bank: met een bakje chips en een 
glaasje prik. Het was een echte familieavond waar we allemaal 
voor thuis bleven. Ik heb er hele gezellige herinneringen aan.”

Lisette Zimmermann

“Met z’n allen wachten tot hij van de fiets viel… 
heerlijke serie.”

Chantal Voncken


