(G)Oud voor de buurt,
28 september 2016 -

informatie, inspiratie, lustrum Platform Levensverhalen

PROGRAMMA

12.00 uur

Zaal open, inloop.

13.00 uur

Openingswoord, Tineke Koopman, voorzitter Platform Levensverhalen

13.30 uur

Tableau de la Troupe, werken met het eigen verhaal van mensen in wijk,
buurt en dorp kan op vele manieren. Anne van Delft interviewt: Anneke
Berghuis, Jan de Wildt, Mieke Aalderink, Ilse Brinkman. Meer op pagina 2.

14.15 uur

In gesprek met elkaar, hoe doe je dat? Een vertelronde met alle aanwezigen

14.30 uur

Verspreiden over drie werkgroepen (koffie/thee mee in de werkgroep)

14.45 uur

Start werkgroepen
A. Ervaar de kracht van het verhaal
B. Delen van het eigen verhaal, groepen in soorten en maten
C. De methode en het netwerk beter benutten; én: de maatschappelijke
betekenis van levenservaring beter uitdragen.

16.00 uur

De volgende stap, informatie over de Training
‘Organiseren en begeleiden van vertelinitiatieven met ouderen’.

16.15 uur

EINDE, in gesprek met elkaar met een drankje erbij

Er is nog plek in de boeiende en praktisch training:
Organiseren en begeleiden van vertelinitiatieven met ouderen
Data: 24 oktober, 7 en 21 november, 12 december 2016; en 23 januari 2017.
Plaats: Zaandijk, Het Weefhuis. Goed bereikbaar per OV en met de auto.

NEEM DE FLYER MEE! Aanmelden verplicht. Zie: www.stichtinglevensverhalen.nl > Activiteiten

Deelnemers Tableau de la Troupe


op 28 september 2016

Jan de Wildt stond in 2005 aan de wieg van Seniorenkring Wijk aan Zee. De kring bestaat nu
elf jaar. Jan: “Het delen van levenservaring blijft boeiend en waardevol”. Interessant is de
jaarlijkse uitwisseling met mbo-studenten en ook met ouderen uit dorpen in andere Europese
landen.



Anneke Berghuis woont op Texel. Zij werkt met groepen senioren toe naar een
vertelvoorstelling. Herinneringen krijgen vorm op het podium. Sinds 2005 diverse keren
uitgevoerd op Texel, Wieringen en in Den Helder. Haar passie is om mensen een podium te
geven. Ouderen, en jong en oud samen. Er ontstaat verbinding.



Mieke Aalderink is professioneel verhalenverteller. In de verhalentafel in haar dorp Nuland
draait zij de rollen om: senioren vertellen, Mieke stelt vragen en luistert. Zij vertelt over de
contacten met zorg en welzijn, de werving, het opstarten en draaiende houden van deze nog
jonge verhalengroep met senioren.



Ilse Brinkman uit Apeldoorn heeft veel geluisterd naar de verhalen van Indische ouderen. Nu
wil ze een vertelgroep opzetten met leeftijdsgenoten: de generatie die als kind met hun
ouders uit Indië meekwam naar Nederland.



En anderen, we laten ons verrassen…

