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Nelly van den Broek en Mieke van Lanen, de coördinatoren van de 
activiteiten in ’t Trefpunt in Beers
Wie zijn deze vrouwen en wat is 
er eigenlijk allemaal te doen in ‘t 
Trefpunt in Beers in normale 
tijden? De twee coördinatoren 
van de Beheers Stichting Beers/
Linden, Nelly van den Broek en 
Mieke van Lanen vertellen er in 
deze Corona-tijd over via de 
telefoon.

Door: Ans Stoub

Mieke vertelt: “De senioren van 

Beers en Linden konden voor de 

gemeentelijke herindeling van 

Cuijk al terecht in een steunpunt in 

een oude school maar in 1989 

werd het huidige Trefpunt ge-

bouwd. Nelly is er vanaf de start 

van het steunpunt bij, destijds 

samen met Frans Martens en Co 

van den Heuvel. Bij het overlijden 

van Co in 2010 werd ik gevraagd 

haar plaats in te nemen.” Veel 

mensen kenden Mieke al doordat 

zij 35 jaar voorzitter van de 

Vrouwenbeweging in Beers 

(VroBe) was. Mieke: “Rond mijn 

afscheid daar had ik mezelf 

voorgenomen even geen be-

stuursfunctie meer op me te 

nemen. Ik was destijds al vrijwil-

liger bij ’t Trefpunt en kon toen 

tegen Nelly tóch geen nee 

zeggen.” Frans Martens heeft eind 

2019 afscheid genomen vanwege 

zijn leeftijd.

Mieke gaat verder: “Vanaf het 

begin werd er altijd al gekaart, aan 

handwerken gedaan en gebiljart. 

Andere activiteiten zijn prijs-rikken, 

kienen en rummikuppen op ieder 

een eigen dagdeel. Er is ook een 

ploegje enthousiastelingen dat 

elke donderdagochtend komt 

bridgen. Al heel lang wordt er ook 

aan zit-gym gedaan in de ruimte 

van de fysio in ‘t Trefpunt. De 

zitgymdeelnemers drinken vooraf 

altijd gezellig samen bij ons koffie. 

Daarbij kunnen ze bijpraten met de 

seniore sportievelingen die zich 

dan al in de sportzaal van de 

Kloosterhof uitgeleefd hebben en 

hier dan ook even wat komen 

drinken. Dat is precies onze 

bedoeling. Iedereen van 50 jaar en 

ouder is hier altijd welkom als we 

open zijn, ook als men hier verder 

niet echt aan iets speciaals 

meedoet. Daarnaast worden er 

ook workshops gehouden voor 

10-12 personen. Dan moet je 

denken aan bloemschikken en 

schilderen. Daar is veel belangstel-

ling voor want zodra daar voor 

ingeschreven kan worden stromen 

ze vol. Er worden ook films 

vertoond met daarna samen koffie 

en fris drinken. Net voor de 

Corona-sluiting hebben we de film 

‘het Celibaat’ gedraaid. Het was 

goed dat er daarna nog over 

nagepraat kon worden.”

Mieke: “We moeten het, naast de 

subsidie van de gemeente, hebben 

van de verkoop van de koffie, thee 

en simpele frisdranken. Mede 

daarom zijn de wekelijkse wande-

laars van de KBO die na afloop een 

kopje koffie bij ons komen drinken 

ook altijd van harte welkom. We 

zijn ook blij met de kleine informa-

tiebijeenkomsten en de mode-

show van de KBO. Ook de 

vergaderingen van de Zonnebloem 

en de Vrouwenbeweging vinden 

bij ons de ruimte en gezelligheid 

én de benodigde consumpties.“

Iedereen van 50 jaar 
en ouder is hier altijd 
welkom als we open 
zijn, ook als men hier 
verder niet echt aan 

iets speciaals 
meedoet. 

Vorig jaar was er landelijk een 

week van de eenzaamheid 

uitgeroepen. Mieke: “Wij hebben 

toen een pilot gehouden om 

samen te eten. Dat was zo’n 

succes dat we dat daarna elke 

eerste woensdag van de maand 

zijn blijven doen. Men moet zich 

daar vooraf voor opgeven en er is 

vaak een grotere vraag dan 

plaatsen.” Nelly: “ Vorig jaar 

hadden we ook voor het eerst een 

Kerst-in met het Beers Visserskoor 

op de zondag voor de Kerst. De 

kerkdiensten zijn nu weggevallen 

in het dorp en men was blij met 

het samenzijn, het zat bomvol.”

Nelly is ook coördinator voor 

Tafeltje Dekje voor Beers-Linden-

Vianen in samenwerking met de 

SWOC en voor het EETPUNT dat 

elke woensdagmiddag in ’t 

Trefpunt gehouden wordt. De 

coördinatoren maken elke maand 

het rooster voor de vele vrijwil-

ligers die voor de organisatie van 

al deze activiteiten nodig zijn. De 

16 vrijwilligers staan klaar als 

gastheer/vrouw op de acht 

dagdelen die ’t Trefpunt door de 

week open is. Zij zorgen ervoor 

dat alle gasten op zijn of haar 

dagdeel kunnen genieten van het 

samenzijn en het kopje koffie. Vele 

vrijwilligers doen al mee vanaf het 

begin. Nelly: “Wijzelf en al onze 

onmisbare en zeer gewaardeerde 

vrijwilligers missen óók het 

onderlinge contact, ook de 

chauffeurs van Tafeltje dekje.”

Hopelijk is het snel weer mogelijk 

om tenminste samen koffie te 

kunnen drinken op 1,5 meter 

afstand waardoor mensen weer 

wat meer aanspraak kunnen 

hebben. Ook hier zal iedereen 

weer blij zijn als het oude normaal 

terug mag komen. 

De wereld van Sophie, door Jostein 
Gaarder

door Lidwien Buné

Het jonge meisje Sofie Amundsen 

vindt in haar tuin een envelop met 

manuscript waarin het begin van de 

filosofie wordt uitgelegd. Daarna 

volgen nog meer enveloppen en 

wordt Sofie meegetrokken in een 

wereld buiten haar eigen wereld. In 

deze roman wordt men meegeno-

men in de ontwikkeling van hoe de 

mens over zichzelf en zijn omgeving 

dacht en denkt. Echt een boek om 

nu te lezen omdat we afstand 

moeten houden en toch heel dicht 

bij elkaar staan. Na het lezen van dit 

boek lijkt alles zeer betrekkelijk: de 

mens is maar een heel klein 

onderdeel in het enorme universum.

De geschiedenis van Nederland in 
100 voorwerpen, door Gijs van der 
Ham

door Ans Stoub

Dit leuke ‘blader’-boek is in 2013 

uitgegeven door de Stichting 

Rijksmuseum. De geschiedenis 

begint in 1100 en loopt tot het jaar 

van uitgave door. Aan de hand van 

besproken voorwerpen, groot en 

klein, foto’s, kunstvoorwerpen en 

schilderijen worden de diverse 

perioden in de geschiedenis 

besproken. Vanuit rationele en/of 

sociale invalshoek en middels 

diverse gebeurtenissen. Een van 

mijn favorieten is nr. 57- een 

spotprent uit 1787 door een 

Engelsman die de ruziënde kampen 

van de Nederlandse Republiek 

uitbeeldt.

De moeder van Nicolien, door J. J. 
Voskuil

door Josje Goos

Maarten Koning (Het Bureau), en zijn 

vrouw Nicolien hebben de zorg over 

de moeder van Nicolien. Zij is aan 

het dementeren. Maarten en 

Nicolien wonen in Amsterdam, 

moeder woont in Den Haag. 

dagboekaantekeningen, van 1 juli 

1957 tot 15 april 1985, beschrijft 

Maarten hoe de dementie van 

moeder langzamerhand steeds 

meer greep op hun leven krijgt, de 

onverwacht lachwekkende situaties, 

maar ook de onmacht en frustraties 

die ontstaan en dan toch weer de 

toegeeflijkheid en zorg die boven 

komt. Een liefdevol geschreven 

boek. Lees ook ’Hersenschimmen’ 

van J. Bernlef.

“(HER)LEESTIPS UIT EIGEN BOEKENKAST”

Seniorenpagina

Filosofische overdenkingen in Coronatijd middels boektitels in de 

boekenkast van Ans Stoub - in tweemaal van boven naar beneden.
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dinsdag van de maand.

Afdankertjes
Als vroeger thuis de garderobe aan opruiming toe 

was, werd een tweedeling toegepast. Het nog 

bruikbare deel voor de rest van de mensheid werd 

gedeponeerd in de zogenoemde Zak van Max 

(niet te verwarren met de omroepbusiness van de 

heer Slagter c.s.), het volledig afgeschreven deel 

ging in de zak met onbekend gebruik naar het 

hiernamaals. Met enige fantasie zou je het een vorm 

van triage kunnen noemen.

Triage, één van de in deze tijd meest beklemmend geworden begrippen: de 

confrontatie met duivelse keuze-dilemma’s bij de ic’s in de coronaoorlog.

Goed beschouwd blijken er in deze tijd ook nog andere vormen van triage te 

bestaan. Wat denkt u van zoiets als verbale triage? Enkele voorbeelden? 

Vooruit: In Amsterdam wil D66 ouderen weigeren in horecagelegenheden 

teneinde daar een eind te kunnen maken aan de 1,5-meter-regel. Zo zou 

een monteur van bedrijf Liander liever niet meer op bezoek gaan bij 70-plus-

sers. Marianne Zwagerman, columniste bij dagblad De Telegraaf, heeft er 

bezwaar tegen dat ouderen hun levens “onnodig oprekken” en noemt hen 

“dor hout”. Zo kennen we ook Neêrlands zakenbaron dr. Jort Kelder die het 

uit economisch oogpunt maar onverteerbaar vindt dat ouderen, met name 

70- en 80-plussers, die godbetert ook nog vaak overgewicht blijken hebben, 

plek bezet houden op de ic. En zo kunnen we met enig gemak wel meer van 

dat soort bevlogenheden traceren. Alleen maar verbaal? Mogelijk en er gaat 

een wereld van ideologie achter schuil. Ouderen zijn met name in deze 

tijden blijkbaar onproductieven, lastpakken, kostenposten, sta-in-de-weg-

probleemgevallen en blokken-aan-het-been. Nog niet hardop horen 

zeggen: opruimen scheelt de pensioenfondsen veel geld, zal de zorgkosten 

doen dalen, geeft meer ruimte om te ademen en eenmaal uit de lockdown 

uiteindelijk een zegen voor de economie (lees: het eigen belang).

En zo worden onze ouderen door verlichte geesten versneld afgeschreven, 

hen de weg naar de achteruitgang gewezen, opgegeven. Ja, ja, “zo’n crisis 

als deze brengt het mooiste in de mens naar boven!”

Ouderen? Triage: afdeling afdankertjes.

Van Veldeke


