
DORPSDAGVOORZIENING

Woensdagochtend half twaalf in Meers. Het is stil op straat, maar
Bie Gerda, waar een groepje dames samen koffiedrinkt en de we-
kelijkse wandelclub net is teruggekomen, is het gezellig druk.
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Bie Gerda

D e wand met broden in de koffiehoek
achterin de ruimte is een eerbetoon
aan het verleden. Op diezelfde plek
werd vroeger, in buurtwinkel De Cir-

kel, het brood van bakker Math verkocht. De
winkel, die zijn vrouw Gerda runde, bestaat al
heel lang niet meer. Maar in 2015 werd de loca-
tie na een grondige verbouwing opnieuw leven
in geblazen als ontmoetingsplek voor het dorp.
Voor de naam werd een prijsvraag uitgeschre-
ven; ‘Bie Gerda’ kwam als overtuigende winnaar
uit de bus.
 
De kiem voor de dorpsdagvoorziening werd ge-
legd in het Dorpontwikkelingsplan Meers
(DOP), waarin de gemeente Stein samen met in-
woners en partners heeft vastgelegd wat nodig
is om Meers sociaal en vitaal te houden. Onder
het motto ‘Meas make veer same’ zijn sinds
2013 drie werkgroepen actief, die nauw samen-
werken aan de leefbaarheid van het hechte
Maasdorp. Een van die drie, de werkgroep Jong

& Oud, maakte een plan van aanpak voor een
sociale ontmoetingsplaats. Dat werd Bie Gerda.
Met financiële steun van de gemeente en pro-
vincie én de inzet van een grote groep vrijwilli-
gers werd de oude buurtwinkel in 2015 ver-
bouwd tot een levendig dorpscentrum, met een
multifunctioneel karakter. Naast de talrijke acti-
viteiten die er plaatsvinden, biedt Bie Gerda on-
derdak aan de planners van de Wensbus voor al-
le inwoners van de gemeente Stein en is er een
praktijkruimte voor fysiotherapie, ergotherapie
en osteopathie. Ook fungeert Bie Gerda als ken-
nis- en ervaringscentrum voor mantelzorg en
zijn regelmatig partners op het gebied van zorg
en welzijn aanwezig voor hulp en advies. Daar-
naast is er maandelijks een Repair Café, waar
vrijwilligers hun reparatievaardigheden inzet-
ten voor dorpsgenoten en altijd wel tijd is voor
een praatje.

 
De activiteiten - variërend van kaarten, kie-

nen en koersballen tot samen bewegen en wan-
delen, en van muziek luisteren en film kijken tot
samen koken en eten - worden goed bezocht.
Door ouderen, maar ook door jongeren, die bo-
vendien graag een handje helpen. Bijvoorbeeld
om ouderen wegwijs te maken in de digitale we-
reld, met cursussen over werken met de i-pad of
laptop. Dankzij de ruim vijftig vrijwilligers die
aan Bie Gerda en de Wensbus zijn verbonden, is
het mogelijk iedere dag open te zijn en is er al-
tijd wat te doen. Een mooiere impuls voor het
dorp had Meers zich niet kunnen wensen.

De wekelijkse wandelochtend

op woensdag wordt steevast

afgerond met een kop koffie

Bie Gerda; de perfecte combi-

natie van samen gezond én

gezellig bezig zijn.
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De Stichting Dorpsdag-

voorziening Meers

draait volledig op vrij-

willigers. Dankzij de in-

zet van het bestuur en

de mensen die belan-

geloos ondersteunen

bij de verschillende ac-

tiviteiten en bijvoor-

beeld het onderhoud

van de locatie, is het

mogelijk alle mensen

uit Meers en omstreken

gezelligheid en leuke

activiteiten te bieden.

Een mooie manier om

het dorp sociaal en vi-

taal te houden.


