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Door Josje Goos en Ans Stoub

Ruim twintig jaar geleden werden de Beerse vrouwen van de 
Katholieke Vrouwen organisatie (KVO) gevraagd om mee te 
doen aan de culturele dagen van Kring land van Cuijk. Ze kre-
gen als opdracht om naar eigen inzien, in dans, zang en spel, 
de sterrenbeelden vissen en waterman uit te beelden. Hun 
mannen werden uitgenodigd om mee te doen.

BEERS - Zij kregen versterking 
van een gedeelte van het man-
nenkerkkoor onder leiding van 
Sjang Keijzers, schoolhoofd in 
Linden. Als accordeonist werd 
Joop van Haalen gevraagd en 
zo ontstond een koortje van 

twaalf mannen, de start van 
het Beers Vissers Koor.
Aan tafel bij Van Haren thuis 
halen van Haren en Mijnsber-
gen naar hartenlust herinne-
ringen op. “Noem mij maar 
de beheerder van de orga-
nisatie” zegt Van Haren. “En 

ik ben de beheerder van het 
geld”, vult Mijnsbergen aan. 
Het eerste stukje muziek op de 
KVO-avond was het bekende 
wijsje van de Indische water-
lelies van de Efteling met een 
dansje door als elfjes uitgedos-
te Beerse (water)mannen. Het 
optreden was zo succesvol dat 
het koor vaker werd gevraagd, 
de eerste keer was op het 
smartlappenfestival in Grave. 
Dat was in de tijd dat de Kraaij-
enbergse plassen ontgonnen 
werden en de agrariërs steeds 
meer met water bezig waren. 
Het was voor het koor toepas-
selijk om het als Het Beers Vis-
serskoor bij liedjes over water 
te houden. Na de fusie tot de 
gemeente Cuijk mochten ook 
Cuijkenaren lid worden en een 

zestal sloot zich aan.
“We zongen vanaf het be-
gin tweestemmig”, memo-
reert Mijnsbergen. “We waren 
toen allemaal eind 40 tot be-
gin 60 oud en traden op tot 
in Noord-Holland en Over-
ijssel aan toe. Wel 20 tot 25 
keer per jaar. Dat ging via 
mond-tot-mondreclame.” Van 
Haren vervolgt. “Er zijn tijden 
geweest dat we drie keer per 

week op allerlei gelegenheden 
gevraagd werden. Dat werd 
te gek. Zo’n zes jaar geleden 
hebben we zelf bepaald dat 
we hoofdzakelijk alleen nog 
in bejaarden- en verzorgings-
tehuizen willen optreden en 
evenementen gelieerd aan het 
Rode Kruis en Zonnebloem. 
We hebben toen ook een 
mailing naar die doelgroepen 
binnen een straal van 35 kilo-

meter uitgedaan met een pro-
gramma van onze liedjes.”
Mijnsbergen: “We oefenden 
eerst in de kapel van de kerk 
maar tegenwoordig bij ie-
mand thuis, elke woensdag-
avond. Het koor bestaat nu uit 
22 mannen. Joop van Haalen is 
zijn eigen Toets & Bas begon-
nen en Wilma van Sambeek is 
de accordeonist. Eenmaal per 
jaar hebben we een feest waar 

naast de leden alle echtgeno-
tes worden uitgenodigd. We 
zijn allemaal twintig jaar ou-
der en treden nu zo’n 15 keer 
per jaar op, dan blijft het leuk. 
De vrijwilligersavond van de 
SWOC is er daar altijd een van.”
Van Haren komt tevoorschijn 
met een map met de zestig 
liedjes die het repertoire vor-
men van het koor. Hij legt uit: 
“We beginnen altijd met een 
potpourri van één couplet van 
zeven verschillende liedjes. 
Een optreden bestaat uit twee-
maal een half uur of driemaal 
20 minuten. Ton Lagarde praat 
de avond aan elkaar en Arnold 
Peters is sinds een jaar of zes 
de dirigent. Hij zoekt ook altijd 
nog naar geschikte liederen.”
 
In 2011 kwam hun eerste CD uit 
en nu op 7 april de tweede tij-
dens de viering van het 20-ja-
rig jubileum. Er zitten gouwe 
ouwen in het repertoire. Vroe-
ger eindigde een optreden al-
tijd met het refrein van het 
Wolgalied, tegenwoordig met 
Adieu fijn publiek een eigen 
tekst op de Oude schuit-melo-
die. Dat ze dat nog maar heel 
lang mogen doen, een genot 
voor hun publiek én zichzelf.

‘Als zij genieten, doen wij dat ook’
Het Visserskoor Beers is jarig

Het Visserskoor Beers viert dit jaar de twintigste verjaardag. (foto: persfoto)
DE MANNEN 
HEBBEN ER NOG 
STEEDS HEEL VEEL 
ZIN IN

Boekenweek!
VAN VELDEKE

Het is weer zover: de hoogmis voor 
boeken minnend Nederland! Geen 
“mis met drie heren”, nee, hele stoe-
ten schrijvers, heren én dames zijn 
de celebranten. Dames ook, zeker, het 

thema van de liturgie is immers “de 
moeder de vrouw”. Het is de titel van een 

prachtig gedicht van Martinus Nijhoff, gepu-
bliceerd in 1934. Het begint met “Ik ging naar Bommel om de brug 
te zien.” Dat hoeven wij niet meer te doen. De brug is weg. Ver-
vangen door een nieuw exemplaar. Ja, de nieuwe tijd, net wat 
u zegt….. De dichter spreekt over een schip dat voorbijvaart. Een 
vrouw staat aan het roer. Zij zingt psalmen. Dat treft. Ik heb na-
melijk net het indrukwekkende, om niet te zeggen verbijsterende 
boek Sodoma van de Franse schrijver Frédéric Martel onder han-
den. Ondertitel: het geheim van het Vaticaan.
Martel beschrijft hierin, met bijna onuitputtelijke verwijzingen 
naar bronnen, interviews, mailwisselingen etc., etc. met priesters, 
bisschoppen, kardinalen en betrokken leken het verborgen ge-
zicht van de Rooms-Katholieke Kerk. De misogynie, de jaloezie, 
de (politieke) machtshonger, het kinder- en machtsmisbruik, de 
homofobe stellingnamen en gedragingen die het praktiseren er-
van in zogenoemde rigiditeit verbergen. Paus Franciscus hierover: 
“Achter rigiditeit zit altijd iets verborgen, en in veel gevallen is dat 
een dubbelleven.” En dan ook nog de onvoorstelbare en stuiten-
de weelde waarin een aantal bisschoppen en kardinalen leven 
in “de kerk van de armen”. Sommigen onder u die ik daarover 
spreek zeggen zoiets als: “Dat wisten we toch?” Ja, dat kan zijn, 
maar nu lezen we het met feiten, gestoeld op bronnenonderzoek 
en -raadpleging. Maar er is meer tussen hemel en aarde in de 
Boekenweek. Keuze uit een ruim repertoire. Zelf heb ik nog een 
aantal boeken die op mijn leestafel liggen te kraaien. Een schrijf-
ster noemde zoiets onlangs een “schuldstapel”. Schuldgevoel heb 
ik niet, wel het plezierige uitzicht op de overgave aan bijvoor-
beeld De geschiedenis van een stad van Michail Saltykov-Sjts-
jedrin, De Bourgondiërs van Bart van Loo, De Dertigjarige Oorlog 
van Dick Harrison, Buwalda’s Otmars zonen en Serotonine, de 
nieuwe Houellebecq. Ik noem maar wat. En zo heeft een mens 
nog tijd te kort, bijvoorbeeld om columns te schrijven.

Gezocht: 
chauffeurs
CUIJK - Voor de Parasol in Cuijk 
en Mariagaarde in Haps is So-
ciom op zoek naar enthousi-
aste vrijwillige chauffeurs. Je 
haalt zelfstandig cliënten thuis 
op en/of na afloop van de dag-
besteding breng je hen weer 
thuis. De cliënten maken geen 
gebruik van een rolstoel, wel 
soms van een rollator. Er wordt 
een rooster opgesteld zodat 
ook tijdens vakantie van vrij-
willigers vervoer gegarandeerd 
is. Chauffeurs ontvangen een 
onkostenvergoeding per kilo-
meter. Wij verwachten onder 
meer veilig en goed kunnen 
autorijden, graag een praatje 
maken, affiniteit hebben met 
onze doelgroep, - behulpzaam 
zijn bij het in- en uitstappen 
en in het bezit zijn van een in-
zittenden verzekering. Heeft 
u vragen? Sociom via 0485-
700500 en vragen naar Hube-
riet Vollenberg.
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Wat is het verschil tussen 
dementie en Alzheimer?

CUIJK - Onlangs kwamen vrij-
willigers van de Aanwezig-
heidshulp van SWOC bij elkaar 
om te luisteren naar Ria van 
Schipstal over het onderwerp 
dementie. Ria is ouderenver-
pleegkundige van het De-
mentie Keten Team Cuijk en 
zij vertelde boeiend over dit 
onderwerp.
Ria: “ik werk samen met 4 an-
dere collega’s in een team en 
we werken nauw samen met 
o.a. huisartsen, GGZ, Pantein, 
Syntein, Alzheimer Neder-
land, Sociom en SWOC. We 
vinden het heel fijn als vrij-
willigers van de Aanwezig-
heidshulp worden ingezet bij 
mensen met beginnende ge-
heugenproblematiek om op 
die manier de mantelzorger te 
ontlasten of om te zorgen voor 
een vast moment in de week 
voor een praatje of een wan-
deling. In beweging blijven is 
namelijk erg belangrijk!”
Een probleem met het geheu-
gen wordt soms aangezien 
voor dementie, maar dat is niet 
altijd aan de orde. Er zijn meer 
oorzaken voor vergeetachtig-
heid zoals depressief zijn of 
normale ‘ouderdomsvergeet-
achtigheid’. Ria geeft aan: “Wij 
kunnen vragen beantwoorden 
als er een ‘niet pluis gevoel’ is. 

Wij gaan dan samen met de 
cliënt onderzoeken wat oorza-
ken kunnen zijn. Om met ons 
in contact te komen, kunt u 
eerst een afspraak maken met 
de huisarts. Hij of zij verwijst u 
dan naar het Dementie Keten 
Team”.
Bij vastgestelde geheugenpro-
blemen, begeleidt de ouderen-
verpleegkundige de cliënt met 
geheugenproblemen of de-
mentie en zijn/haar naasten. 
Zij kent veel mogelijkheden 
op het gebied van zorg en on-
dersteuning in de regio en kan 
de weg wijzen naar de diverse 
instanties. Ria: “Veel mensen 
vragen vaak wat het verschil is 
tussen dementie en Alzheimer. 

Dementie is echter de over-
koepelende naam voor vijftig 
verschillende vormen die alle-
maal als kenmerk hebben dat 
de hersenen aangetast worden 
waardoor iemand steeds meer 
achteruit gaat in het functio-
neren. Alzheimer is de meest 
voorkomende vorm van de-
mentie. Kenmerkend hierbij is 
dat het kortetermijngeheugen 
wordt aangetast door eiwitop-
hoping in de hersenen.”
 
Meer informatie over demen-
tie: www.alzheimer-neder-
land.nl, www.dementie.nl, 
www.samendementievrien-
delijk.nl, AlzheimerTelefoon: 
0800-5088 (gratis)

De vrijwilligers van de aanwezigheidshulp van SWOC.

  


