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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 

 
 

Februari is nooit zo koud en fel 
of het levert zijn drie zomerse dagen wel. 
 
In week 7 is er 8 mm. neerslag bijgekomen. 
Het totaal in februari is nu 54 mm. 
 
Als februari lacht,  
dan wordt maart niet zacht. 

 
 
 
                                                       Tot weeres met groeten van Jos 
 
 
 
 
 

 

 

Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

 
De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld: 
Hulp nodig bij invullen formulieren 
Kleine klusjes in huis/tuin 
Samen te wandelen/koffie drinken 
Samen naar de dokter te gaan 
Computer ondersteuning 

 
Vervoer 
Boodschappen doen 
Hulp bij aanvraag voorzieningen 
Gewoon een praatje te maken 

Kortom U kunt ons altijd bellen/mailen/aanspreken en wij kijken wat we voor U kunnen betekenen. 
 
 

 

COLOFON 

Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs, 

Annie van Rengs, Mat van Rijswick,  
Marcel Sieben, Mischa Vissers,  
Redactieadres:  
Donkstraat 9, 5964 AJ  Meterik  
E-mail: dorpskrantmeterik@gmail.com 
Telefoon: 077-3980281 
Bank nr. NL25 Rabo 01619.54.685  
t.n.v. Dorpsraad Meterik 

Bezorging: 

’t Krèntje ontvangt u op donderdagavond in de 
brievenbus of mailbox. Verzending 
postabonnement op donderdag voor 17.00 uur.  
‘t Krèntje niet ontvangen? Bij voorkeur via e-
mail melden vóór vrijdag 12.00 uur. 
 

Abonnement per 1 januari 2021 

digitaal abonnement  11,00 euro per jaar 
papieren editie 24,00 euro per jaar 
postabonnement      125,00 euro per jaar 
 

 

Advertentietarieven 1 januari 2021 

1 pagina € 27,50 
¾ pagina € 22,00 

½ pagina € 15,00 
⅓ pagina € 11,50 
¼ pagina €   8,50 
Zoekertjes (particulieren) €   2,50 

Familieberichten en gevonden / verloren 
voorwerpen gratis. 
 
Aanleveren kopij: 

Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda  
Actuele agenda overgenomen op 20-02-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl. 
 

 
 

Februari 

Za 27: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
   

Maart  

Ma 01: KBO wandelen 13:30 uur 
Di 02: Startbijeenkomst Duurzaam Meterik in MFC (aanmelden verplicht) 20:00 - 21:30 uur 
Ma 08: Collecte Jantje Beton (JongNL Meterik) 
Do 18: Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Ma 22: KBO wandelen 13:30 uur 
Za 27: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur 
   

April   

Do 01: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Ma 12: - KBO wandelen 13:30 uur 
  - KBO kienen 14:00 uur 
Do 15: - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Za 24: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
Ma 26: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 29: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
   

Mei   

Ma 03: KBO wandelen 13:30 uur 
Za 08: JongNL Meterik, Pruts-inn 
Ma 10: KBO kienen 14:00 uur 
Do 13: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Ma 17: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 20: Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Za 22: - Buitentoernooi VC Trivia 
  - JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur 
Do 27: KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 29: JongNL Meterik, NL doet actie 09:00 uur 
   

Juni   

Vr 04: Jeugdtoernooi RKSV Meterik 
Za 05: - Jeugdtoernooi RKSV Meterik 
  - Concertreis Muziekvereniging Concordia 
Zo 06: - Jeugdtoernooi RKSV Meterik 
  - Concertreis Muziekvereniging Concordia 
Ma 07: KBO wandelen 13:30 uur 
Vr 11: VC Trivia volleybalkamp 
Za 12: VC Trivia volleybalkamp 
Zo 13: VC Trivia volleybalkamp 
Ma 14: KBO kienen 14:00 uur 
Do 17: Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Ma 21: KBO wandelen 13:30 uur 
Za 26: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
   
 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Oud Papier Actie (OPA) 

 

 
 

Aanstaande zaterdag 27 februari wordt oud papier opgehaald door 

JongNL Meterik.  
 
Deze keer is groep 2 aan de beurt. Dit zijn Rogier Muijsers (i.p.v. Paul 
Vissers), Paul Hoeijmakers, Bram Jacobs en Bernard Jenniskens.  
Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat, want 
dan beginnen we.  
Verzamelen bij Café Ger Kleuskens.  
 
 
 
                                                                                                                                                
 
KBO Meterik, wat ‘n tijd  
 
Na een jaar dat alles tegen zit is het toch de moeite waard om ook vooruit te kijken.  
We moeten aan tijden gaan denken dat we weer activiteiten mogen en kunnen organiseren. 
Ook willen we als KBO graag ‘n bloeiende vereniging zijn voor alle mensen die zich thuis voelen bij hun 
leeftijdgenoten, zodat we iedereen van 60 jaar (of jonger of ouder) uitnodigen om eventueel lid te worden 
van onze KBO.  
 
Bij onze vereniging is ruimte voor samenzijn en gezelligheid.  
We organiseren diverse activiteiten zoals uitstapjes, fietstochten, kaart- en knutselmiddagen, 
wandelmiddagen, excursies en themamiddagen. Kortom een oproep aan iedereen die graag in contact 
komt met leeftijdgenoten: meld U nu aan om lid te worden van KBO Meterik. 
U bent van harte welkom,  
 
 
Bestuur KBO Meterik.  
 
 
 
 
   
Mededelingen KBO 
 
Beste leden, 
 
zoals jullie in de Meulewiekagenda lezen kunt, hebben we de activiteiten voor maart, op het wandelen na, 
moeten annuleren vanwege het coronavirus. 
 
Onze jaarvergadering van maandag 15 maart komt daardoor helaas  te vervallen. 
We hebben een nieuwe datum gepland en wel op maandag 28 juni 2021. 
Het waar en hoe we deze jaarvergadering gaan organiseren maken we tijdig in ´t Krèntje bekend. 
Maar noteer alvast deze datum in jullie agenda´s . 
Vervelend om steeds alles te moeten annuleren, maar ook wij moeten ons aan de regels van het RIVM  
houden. 
Laten we hopen dat er langzamerhand een einde komt aan het virus, zodat we weer gezellig van alles 
kunnen organiseren. 
 
Blijf gezond en hou vol, 
 
Bestuur KBO Meterik. 
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Verslag van de digitale dorpsraadvergadering van 18 februari jl. 

 
Tijdens de digitale dorpsraadvergadering vorige week donderdag is onder andere de voortgang van 
BOW besproken. Er is een keuze voor een aannemer gemaakt en daarmee vindt nu de verdere 
uitwerking van de plannen plaats. Het schetsontwerp is door welstand akkoord bevonden. Er is een 
eerste overleg met wethouder Tegels geweest om de ontwikkelingen rondom de woonvisie Meterik te 
bespreken; dit krijgt nog een vervolg.  
 

Vanuit de werkgroep Openbare Ruimte is deelgenomen aan een eerste digitaal overleg van het project 
verkeer centrum. Er zijn ideeën aangedragen en besproken voor het weren van zwaar verkeer in het 
centrum.  
 
Bij het initiatief om zwerfvuil op te ruimen in Meterik zijn inmiddels 20 vrijwilligers actief die samen al  
41 vuilniszakken zwerfvuil hebben geprikt! 
 
Om het centrum van Meterik te verfraaien wordt een werkgroep gestart om de opties te bekijken.   
 

Jongeren hebben het moeilijk in de lockdown en de duur ervan.  
Synthese heeft activiteiten aangedragen om deze groep te ondersteunen binnen de maatregelen die 
gelden. De Dorpsverbinders zullen in overleg met jongerenverenigingen in Meterik bekijken wat er in 
Meterik voor deze groep georganiseerd kan worden. 
 

De werkgroep Duurzaam Meterik plaatst geregeld informatie over verduurzaming op de Facebook-
pagina en in ‘t Krèntje. Zodra de coronamaatregelen het mogelijk maken wordt een bijeenkomst 
georganiseerd.  
 

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via info@dorpsraadmeterik.nl. 
 
 

  

 

Duurzaam Meterik: zonnepanelen 

 
Vanuit de Dorpsraad zijn we met een project gestart om te kijken of er interesse is in Meterik om 
bestaande woningen en/of tuinen te verduurzamen.  
 
Denk aan dakwater afkoppelen, zonnepanelen, isolatie etc. Door krachten en kennis te bundelen 
kunnen we als inwoners elkaar helpen en hoeft niet ieder voor zich alles zelf uit te zoeken.  
 
In dit artikel willen we u één en ander uitleggen over zonnepanelen. Hoe werken ze en welke typen 
zonnepanelen bestaan er? Welke veranderingen aan uw woning zijn nodig?  
 
Binnen elk type zonnepaneel bestaan ook nog diverse soorten in diverse prijsklassen.  
 
Hier gaan we in dit artikel niet verder op in. Hier kunnen we tijdens een bijeenkomst van de 
projectgroep verder op ingaan.  
  

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
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Hoe werken zonnepanelen? 

 
Zonnepanelen zetten zonne-energie om in elektriciteit. Dit is 
een duurzame manier van elektriciteitsproductie.  
De elektriciteit die in woningen wordt gebruikt, wordt vaak 
door fossiele brandstoffen opgewekt, bijvoorbeeld door kolen- 
en gascentrales. 
Zonnepanelen verminderen de CO2 uitstoot, u wordt minder 
afhankelijk van uw elektriciteitsleverancier, uw 
energierekening daalt en uw woningwaarde stijgt. Ook op 
bewolkte dagen wekken panelen elektriciteit op door het 
indirecte zonlicht. De opbrengst is dan wel minder. Een 
zonnepaneel gaat meer dan 25 jaar mee en levert gedurende zijn levensduur veel elektriciteit op. 
 

Plaatsen van zonnepanelen 

 
De optimale hellingshoek is 35 graden. Dit houdt echter niet in dat daken met een andere hellingshoek 
niet interessant zijn. Zonnepanelen kunnen ook op een plat dak geplaatst worden en nog steeds een 
prachtige opbrengst leveren. Bij een plat dak moet wel rekening gehouden worden met de afstand 
tussen de panelen. Hoe hoger de hellingshoek, hoe verder de afstand tussen de rijtjes panelen. Anders 
gaan ze namelijk schaduw op elkaar werpen.  
 
Om zoveel mogelijk panelen op een plat dak te plaatsen worden de panelen daarom vaak onder een 
hellingshoek van circa 10 – 15 graden geplaatst. Bij platte daken op het zuiden worden zelfs vaak oost-
west opstellingen gemaakt. Op deze manier wordt namelijk de afstand tussen de panelen gevuld met 
een extra paneel. De panelen hebben dan per paneel een wat mindere opbrengst, maar er kunnen dan 
veel meer panelen op het dak geplaatst worden. Hierdoor zal de totale productie van het dak veel 
groter zijn, dan wanneer de panelen op het zuiden geplaatst worden. 
 

Veranderingen in uw woning 

 
Als u zonnepanelen op het dak plaatst, verandert er ook het een en ander in huis. Zo moet er een 
omvormer geplaatst worden die de opgewekte zonnestroom omzet in bruikbare stroom voor in huis. De 
omvormer plaatst u het liefst dicht bij de installatie. Hiervoor is ruimte nodig, vaak onder het dak.  
 
Daarnaast zullen er ook kabels gelegd moeten worden van het dak naar de omvormer en naar de 
meterkast. In sommige gevallen zijn er ook aanpassingen in de meterkast nodig, als u bijvoorbeeld een 
grote installatie krijgt.  
Een installateur bekijkt bij u thuis wat er precies nodig is en zal u hierover adviseren. 
 

Welke typen zonnepanelen zijn er? 

 

Zonnepanelen 

 
Dit zijn de standaard zonnepanelen zoals 
we die veel zien in Nederland.  
 
De panelen kunnen zowel op schuine en 
platte daken worden gemonteerd. Ze komen 
voor in een zwarte variant (monokristallijne 
zonnepanelen) en een blauwe variant 
(polykristallijne zonnepanelen). 
 

Voordeel: Hoog rendement per m2. 

Laagste kosten 
 

Nadeel: Kunnen als esthetisch minder 

mooi ervaren worden 
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In-roof panelen 

 
 
Deze zonnepanelen liggen niet op het dak, 
maar vervangen een stuk dakbedekking. Ze 
liggen als het ware 'in het dak'.  
Ze hebben vaak een zwarte kleur. 
 

Voordeel: Hoog rendement per m2. Wordt 

vaak ervaren als esthetisch mooier. Kan als 
dakbedekking worden gebruikt. Als 
bijvoorbeeld uw dakpannen aan vervanging 
toe zijn, kan een deel van de kosten op 
dakpannen worden bespaard door deze 
panelen 

 

Nadeel: Hogere installatiekosten. Kwetsbaarder voor hogere temperaturen.  

Bij slechte installatie meer kans op brandgevaar 
 

Zonnedakpannen 

Zonnecellen kunnen ook in een dakpan 
worden verwerkt. Van een afstand ziet u bijna 
niet dat er zonnepanelen op het dak liggen. 
 

Voordeel: Esthetisch erg fraaie oplossing. 

Het hele dak kan vol gelegd worden. Kan 
geschikt zijn voor woningen met beschermde 
status. 
  

Nadeel: Prijzige oplossing.  

Lagere opwekking per m2 dakoppervlakte 
 
 
 
 

 
Meer informatie over de kosten, terug leveren van stroom etc. vindt u op deze website:  
https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/zonnepanelen 
 
 

     Belastingservice  

 

Belastingservice Horst biedt ook dit jaar weer hulp bij de belastingaangifte voor alle particulieren, 

(geen ZZP). Zij verzorgen zowel de binnenlandse als ook de buitenlandse aangiften; ook kunt u hier 
terecht voor de zorg- en huurtoeslagen. Bij overlijden verzorgen zij ook de F biljetten en 
erfbelastingformulieren. 
 

Belastingservice Horst is laagdrempelig en geschikt voor elke kleine beurs. 
Al onze vaste klanten krijgen voor half februari van de belastingdienst automatisch een nieuwe 
machtigingscode 2020. Van ons krijgen zij eind februari bericht hoe we in deze periode onze 
dienstverlening zullen gaan organiseren. Voor 1 april ingevuld betekent voor 1 juli bericht van de 
belastingdienst.  
 
Heeft u hulp nodig, neem dan contact met ons op via: tel. 077-398 4788 of 06-1244 6049 of 
belastingservice.horst@gmail.com of https://www.belastingservicehorst.nl. 

https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/zonnepanelen
mailto:belastingservice.horst@gmail.com
https://www.belastingservicehorst.nl/
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  Een terugblik…….  
drie zusters Driessen 

 
 
Theodor Driessen en zijn echtgenote Maria Petronella Keijsers kregen 10 kinderen. 6 jongens en 4 
meisjes. Van de 4 meisjes werden er 3 zuster. Zij traden alle drie in bij de Kleine Zuster van de Heilige 
Jozef in Heerlen. De foto is waarschijnlijk gemaakt in 1962 toen zuster Petrusia haar 25-jarig 
kloosterjubileum vierde (zie de versierde kap).  
 
Op de foto v.l.n.r.: Zr. Theonesta (Annie), vader Driessen, Zr. Petrusia (Door), moeder Driessen en  
Zr. Gudelina (Maria). Als iemand die dit leest er meer van weet dan graag een mail naar 
info@heemkundemeterik.nl. Alvast bedankt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZUSTER THEONESTA 

Zij werd geboren op 29 juni 1907 als tweede kind en groeide op aan de Meteriksebaan (de huidige 
Crommentuynstraat) in Meterik. Haar naam was Jacoba Maria Johanna Driessen. Zij is geprofest in 
Heerlen op 5 oktober 1930.  
Zij heeft gewerkt als wijkverpleegkundige. Rond haar zestigste werkte zij in Nijmegen, waar zij nog haar 
rijbewijs heeft gehaald en nog jaren rondreed door haar wijk. 
Zij overleed in Huize St. Elisabeth in Haelen op 18 februari 2005 en werd begraven op het kloosterkerkhof 
in Haelen bij haar zussen. 
 

ZUSTER GUDELINA 

30 mei 1912 werd ze geboren als Wilhelmina Driessen, roepnaam Maria. 
Zij is geprofest in Heerlen op 18 maart 1931.  
Na haar professie was zij van 1932 tot 1973 werkzaam in het St. Joseph ziekenhuis te Heerlen.  
Zr. Gudelina was een toegewijde verpleegster. Vervolgens was zij 2 jaar werkzaam in ‘Huize de Pollart’ in 
Roermond en daarna nog 7 jaar in ‘Huize Savelberg’ in Heerlen. In 1979 werd zij overgeplaatst naar het 
Theresiaklooster in Meterik.  
Op 13 februari 1990 kwam zij naar Huize ‘St. Antonius’ in Echt, waar zij hoopte nog enkele jaren te 
genieten van haar oude dag. Zij overleed echter op 1 november van datzelfde jaar in het ziekenhuis in 
Roermond en werd begraven naast haar zus op het kloosterkerkhof in Haelen. 
 

ZUSTER PETRUSIA 

Zij werd op 3 maart 1914 geboren als Door Driessen. Haar professie legde ze af op 4 oktober 1937. Zij 
heeft vele jaren gewerkt in de keuken van een jongensinternaat in Maasmechelen in België. De laatste 
jaren was zij in het klooster in Meterik. 
Zij overleed op 20 januari 1986 te Meterik en werd op het kloosterkerkhof in Haelen begraven.  

mailto:info@heemkundemeterik.nl
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De start vaan en ut neeje seizoen lut nag efkes op 
zich wachte 
 
 
 

Ik bin ma wer is in de pen geklomme, umdaat ut zoondaag wer ut iërste weekend vaan maart is en daat 
beteikent daat de Krukke, normalerwies, massaal wer oet urre weenterslaop kome.  
 
Dit jaor ok, ma nou iën vur iën. De reeje is waal bekend. Vurluuëpig zit ut dur nag neet in, um 
gezamenlijk op paad te gaon. Dus nag efkes gen gesteggel onder mekaar, gen gezeiver, en aal zeker 
gen gemuggeziftereej op de jaorvergadering. Ja…ik mot zegge, ik mis ut toch waal en klein bitje. Neet 
ut fietse op zich, want, gefietst wuurd dur gewoën door meej, ma ik bin teggewaorig eigelijk aalt alliën 
op paad. Heb da en vlot stukske muziek op de oere, um de kielemèters door te kome. Ik mot zegge, 
daat bevelt meej ok waal hiël aardig. Ma toch….ik haop daat we wer gauw is mit en gruupke op paad 
kunne gaon.  
Verrast waas ik afgeloëpe zondaag daan ok, wie ik ’s merges mit ut klaormake vur en ritje en appje 
kreeg vaan Jerommeke. Of ik zin haaj in en rundje in de richting vaan Berg en Dal. Ja, daat haai ik 
waal. En rundje mit Jerommeke stiët aalt garant vur doldwaze en onverwachte avonture. Ut is en 
ongeleid projectiel, zulle we ma zegge.  

 
Beej aankomst aan huize Jerommeke op de Dr. Lemmestraot, 
leep ik nao binne en kwaom dao vur meej enne vremde taege. 
Klein vaan stuk, mit enne schonne kop haor en vaan die dikke 
koete. Ik zeg: ”Ik koom vur Jerommeke, we zujje same en rundje 
gaon fietse.” Di meens kiekt meej aan en zet: “Maar jong, hedde 
geej waat aan ow oëge”. Ik zeg: “Neh, allien aan mien tand.” 
Heej zet: “Ik bin ut, Jerommeke”. Nao um is good bestudeerd te 
hebbe, zog ik inderdaad, daat dur achter di vremde kop haor, ut 
köpke vaan Jerommeke zaot.  
 
Door de coronacrisis, waas ok heej aal lang nimmer beej de 
kapper gewest en de haor grujde um intreent vur de oëge. Ik heb 
dur ma is en foto vaan gemaakt, zoëdaat ge ni gelijk de pliesie 
hoft te belle, aas ge um door de Miëterik zit fietse.      

 
Ja en iederiën het ut natuurlijk gehuurd tijdens de online 
oetzendingen vaan de Meulenwiekers mit de carnaval. 
En daat kaan ik natuurlijk neet onvermeld laote.   
 

Theo de Butcher is in dees online 

carnavalsveurstelling vaan de Meulewiekers, 
oetgeroope, nao 11 iezersterke punte op de proclamatie, 
as 1 ste corona-preens vaan de Miëterik.  
 
Ik vernoom daat dit toch waal enne stille wens vaan eum 
waas, oeit nag is preens te waere, umdaat heej dun 
iënigste beej zien kammerujclubke waas, din de iër nag 
noeit ten diël waas gevalle. Dur is zelfs in ut deepste 
geheim en fotoreportage gemaakt en die heb ik toch ma 
moei op de kop kunne tikke.  
Ut pak mos waal iers efkes fleenk onder hande genaome 
waere door Chantal, dun hoessneejer vaan ut 
jeugdcomitee. De ballonboks en de knuüpkes gingen 
aan dun achterkant namelijk ni allemaol aeve goot toe. 
Ma, mit dit portret zal Thei ok waal en plaats kriege tusse 
de alt Preense beej Ger in de kroeg.  
 
Thei, en receptie zal dur neet i zitte, dus beej deze 
names alle Krukke, proficiat en geniet dur vaan. 
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              Bosbad de Meander Meterik op TV 

 
 
Op maandag 1 maart om 21.25 uur zendt BNNVARA de eerste aflevering uit van het programma ‘We 
Gaan Het Maken’ op NPO 1. Deze aflevering is opgenomen bij Bosbad de Meander in Meterik nabij  
de ‘Schadijkse bossen’. 
 
Op 13 juli zijn er opnames gemaakt voor een docu serie over mensen met een lichamelijke beperking. De 
eerste aflevering betreft een meisje dat zich ondanks haar spieraandoening zo vrij mogelijk in het water wil 
bewegen. Als locatie voor de eerste opname is gekozen voor Bosbad de Meander vanwege het warme 
zwembadwater van 32 graden. 
 
Naast de producer en de cameraploeg was ook de uitvindster van het pakje aanwezig waarmee dit meisje 
in het water kan bewegen. 
 
Het programma heet ‘We Gaan Het Maken’.  

 
 
Bosbad de Meander 
Bosbad de Meander biedt zwemlessen aan in kleine groepjes, zodat er extra aandacht gegeven kan 
worden aan kinderen die dit nodig hebben. Ook is er zwemles voor volwassenen. Daarnaast zijn er andere 
activiteiten zoals zwangerschapszwemmen, baby/peuter zwemmen en hydrotherapie(aquapilates). 

Bosbad de Meander is een nationaal en internationaal erkende zwemschool, en een therapeutisch 
zwembad. Het is een Easy-Swim zwemschool en het devies is: het bieden van passend zwemonderwijs 
en zwemactiviteiten aan iedereen, jong en oud, met en zonder beperking.. 

Als therapeutisch zwembad heeft het zwembadwater van Bosbad de Meander een aangename 
temperatuur van 32 graden. Daardoor kunnen  zwemactiviteiten voor alle leeftijden en doelgroepen 
aangeboden worden. 
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Er zijn diverse zwemactiviteiten, zoals 
zwangerschapszwemmen, peutersurvival en 
zwemlessen.  

 

 

 

Plezier beleven en leren 
zwemmen gaan hand in hand.  

Het bieden van persoonlijke 
aandacht en de mogelijkheid 
te kunnen leren zwemmen in 
een eigen tempo staan 
centraal.  

Er wordt zwemles gegeven in 
kleine groepen van 
maximaal 6 kinderen.  

De zwemlessen worden in 
een ontspannen sfeer en op 
een speelse manier gegeven. 

Leren zwemmen in een ontspannen sfeer en in een leuke en veilige omgeving staan voorop. Wij hechten 
Openheid is belangrijk; ouders mogen vanaf de kant toekijken (vóór corona tijd) 

Bosbad de Meander heeft een hecht team van enthousiaste, gemotiveerde zwembadmedewerkers en 
gediplomeerde zwembaddocenten. Ze zijn nog op zoek naar een gediplomeerde zwemdocent(e) voor 10 
tot 16 uur. 
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Carnaval 2021 zit er helemaal op! 

De uitzendingen blijven beschikbaar en zijn te zien via www.demeulewiekers.nl 
of op het Youtube kanaal ‘De Meulewiekers Meterik’. 

Het is fijn dat vele Meulewiekers dit alternatief programma gevolgd en 
gewaardeerd hebben, wat ook blijkt uit de vele positieve reacties die we 

hebben ontvangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En er wordt al weer vooruit gedacht! Zo heeft Eddy Versleijen aangegeven na acht jaar het 
ceremoniemeesterschap over te willen dragen. Wouter Hermans, de voorlopig laatste bruidegom van de 
Meulewiekers, is gevraagd om deze rol over te nemen vanaf komend jaar en hij heeft hierop volmondig JA 
gezegd. Het Boerenbruilofscomité heeft voor 2022 grootse plannen, zoals jullie ook al op het filmpje 
hebben kunnen zien. De komende tijd zullen de Meulewiekers hierover verder geïnformeerd worden. 

 

http://www.demeulewiekers.nl/
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Dagboek in tijden van corona  
 
 

Tijdens de eerste lockdown hield Ivana van Lieshout - Fattori een dagboek bij. Vandaag leest u deel 5. 

 

Ondertussen heeft Chiarangela speltmeel gevonden: ik zal er 
omeletten van maken.  

Gisteren, heb ik samen met Chiarangela, een kilo bloem gekneed om 
er tortelloni di magro (tortelloni met mozzarella en spinazie) en 
tagliatelle van te maken. Voor de tortelloni was er jammer genoeg 
niet voldoende ricotta en de vulling bleek veel te licht. Een bordje 
tortelloni heb ik met een paar blaadjes salie naar de buren gebracht, 
zij hadden immers voor het meel gezorgd. Voor de rest een paar 
telefoontjes uit Padua, Cambridge en uit Nederland (het was de 
verjaardag van Trudy Mol) en daarna wilde ik Dina in San Bonifacio 
feliciteren, maar zij nam niet op. Via het automatisch 
antwoordapparaat heb ik haar alle goeds gewenst.  

 

Palmzondag. Wat een verschil met negen jaar geleden. Toen was ik 
met Rick in Rome om hem de stad te laten zien (voor de eerste keer 
aan een kleinkind).  

 

Vandaag heb ik op televisie de heilige mis gevolgd met een priester en twee dames die het lijdensverhaal 
van Jezus voor een lege kerk voorlazen. De hemel is blauw en onverschillig zoals toen, maar mijn ziel is 
triest.  

 

M. moet een borstoperatie ondergaan. Het is nog niet duidelijk wanneer. Over twee weken heeft ze een 
afspraak met de oncoloog. 

  

Vandaag slecht nieuws van Dina; een Nederlandse zwager van haar, 67 jaar, is overleden aan het 
coronavirus. De nicht van Hennie, die overgebracht was naar Groningen (niet Rotterdam) ligt nog altijd in 
coma en boekt geen vooruitgang. In de middag een bezoekje in de tuin van Jan en Ricky (oud-Rotarian), 
die een rondje aan het fietsen waren en bij ons pauzeerden met  een cappuccino. 

Van Mari kreeg ik een video: Omdat wij Italianen zijn. Het lukt me niet mijn tranen in te houden. 

 

Gisteravond een gezamenlijk videogesprek met mijn broer, Ricky, Mara en Marco, een wetenschappelijk 
wondertje. Ook sprak ik met Maria Teresa; na drie weken opsluiting was ze eindelijk weer eens het huis 
uitgekomen om naar de bank te gaan. Voor de rest een prachtige, maar saaie dag. Langs de wolkenloze 
hemel vliegen helicopters voorbij. Ik denk niet dat ze zoeken naar marihuanaplantages.  

 

Elke dag een nieuwe verrassing. Vanmiddag hoorden we voor de eerste keer sinds tijden weer eens de 
deurbel. Wie kon het zijn, in deze tijden van angst? Het was bloemisterij Witveld met een bos bloemen uit 
Engeland, met paaswensen van Stefania, Jos en Luca. En een kaartje van Anne Pieter en Frederique en 
eentje van Bea. Het wordt een eenzame Pasen, maar van alle kanten bereiken ons teken van 
genegenheid, zodat we ons niet alleen voelen.  

 

Bijna vergeten: gisteren brandde ik mijn vingers in de keuken; de wijs- en de middelvinger. Gelukkig zat er 
onder in het potje nog een beetje verbrandingscrème en tegen de avond deed het niet meer zo’n pijn (ter 
herinnering: een nieuw potje kopen). Ter compensatie voelde ik tenminste de artrose aan de duim niet. 
Elke dag gaat het iets beter. Ondertussen is de heldere hemel van de afgelopen weken steeds donkerder 
aan het worden. En de vogeltjes die zoals elk jaar op en neer vliegen naar hun nest om de honger te 
stillen van hun tjilpende broedsels, horen we niet meer. In deze totale stilte van de natuur openen de 
knoppen van de Japanse kers zich een voor een. 
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 
De coronamaatregelen zijn nog steeds van kracht.  De kerk mag open blijven. Het 
aantal van maximaal 30 bezoekers per keer blijft echter gehandhaafd. 
– reserveer tijdig 
– geef naam en telefoonnummer door. Dan kunnen we u altijd bereiken. 

– voor de meest recente berichtgeving kunt u de website van de parochiefederatie raadplegen: 
   www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl 
Wie echt zeker wil zijn van een plaats kan reserveren. Dat kan bij Susan Baltussen; 077 398 6983 of 
susanbaltussen@planet.nl, onder vermelding van telefoonnummer. 

 

Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector   Acoliet     Collectant 
06-03: Jos Tielen  Theo v. Rens    collecteschaal achter in de kerk 
20-03: Susan Baltussen Max v. Dieten    collecteschaal achter in de kerk 
 

Zaterdag 27 februari: geen H. Mis i.v.m. rooster 

 

Zaterdag 6 maart, 3e zondag v.d. Vasten, 19.00 uur 

1. Leen Geurts - Smedts (jaardienst), 
2. Piet en Mien Alards - v. Rens en zoon Ger (jaardienst) 
3. Jac en Door Jenniskens - Croijmans (jaardienst) 
4. bijzondere intentie 
Voor deze mis zijn er 10 reserveringen 
 

Zaterdag 13 maart: geen H. Mis i.v.m. rooster 

 

Zaterdag 20 maart, 5e zondag v.d. Vasten, 19.00 uur 

1. Tacken - Jenniskens en Mathieu Tacken (verjaardag) 
2. Ger Bouten en Thea Bouten - Baltussen 
3. Lei Peeters en overleden ouders Peeters - v. Wijlick (verjaardag) 
 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500 

 

Opgeven voor doopsel:  

Hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat, op maandag-, dinsdag-, donderdag- en 
vrijdagochtend :tel. 077-3981416 of via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl 
 

Telefoonnummer priesternooddienst:  06-5540 8023  

 
 
 

http://www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl/
mailto:susanbaltussen@planet.nl
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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