SENIORENKRING WIJK AAN ZEE
Verslag over het jaar 2011
Zes jaar van ontmoeting
De Seniorenkring kwam ook in het zesde jaar van zijn bestaan weer vrijwel wekelijks
bij elkaar. Op verzoek van de leden is de periode van de zomervakantie ingekort en zo
werd het aantal bijeenkomsten opgevoerd tot 44.
Dit is tekenend voor de ontwikkeling die de kring doormaakt. Er is duidelijk behoefte
om op thema’s dieper in te gaan. In de kring is niet alleen het vertellen een belangrijk
element, minstens zo belangrijk is het luisteren naar elkaar.
Regelmatig is de blik ook “naar buiten” gericht geweest met name over het thema van
de ouderenzorg.
Organisatie
In de zomer werd onder penningmeester Ren Burger ernstig ziek en op 8 september is
hij overleden. Ren is van het begin af aan actief geweest in onze kring en heeft op
creatieve wijze de beperkte financiële middelen beheerd. Hij was contactpersoon voor
de gemeente en heeft bijgedragen aan het totstandkomen van de huidige
subsidieregeling. Voor onze internationale contacten wist hij bronnen aan te boren, die
het mogelijk maakten om onze gasten een goed verzorgd programma aan te bieden. De
kring verliest in Ren een betrokken lid, die vanuit zijn rijke ervaring als vrijwilliger in
organisaties, zijn levenservaring met ons heeft gedeeld.
Tinie Klaver heeft de zorg voor de financiën overgenomen.
De kring bestaat per eind 2011 uit 14 leden, 8 mannen en 6 vrouwen.
De gespreksleiding was ook dit jaar weer in de vertrouwde handen van Lia de Ridder.
De kring heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid, maar valt onder de “paraplu” van de
Stichting Cultureel Dorp van Europa. Van hieruit worden ook de internationale
contacten onderhouden.
Twee leden van de kring nemen deel aan de provinciale koepel van vertelgroepen, de
Stichting Levensverhalen Noord-Holland en houden zo contact met enkele tientallen
vertelgroepen in onze provincie.
Programma
Een overzicht van de wekelijkse activiteiten van de kring is bij dit verslag gevoegd.
Een paar punten verdienen bijzondere aandacht:
Opnieuw heeft de kring succesvol contact gehad met een groep studenten van het
NOVA-College, die in opleiding is voor beroepen in de zorgsector. Een gesprek tussen
verschillende generaties, dat wederzijds op prijs werd gesteld.
Enkele leden van de kring hebben deelgenomen aan een project van de basisschool “De
Vrijheit” over de geschiedenis en de markante punten van ons dorp.
Met 14 personen werd een bezoek gebracht aan het Schachdorp Ströbeck, dat afgelopen
jaar zijn 1000-jarige schaaktraditie vierde o.a. met de opvoering van een musical over
de geschiedenis van het dorp. Thema voor het bezoek was dit keer de organisatie van de
ouderenzorg en de rol van het dorp daarbij.
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De seniorenkring heeft naast de uitwisseling van persoonlijke levenservaringen ook tot
doel het inzetten van die ervaring voor maatschappelijke initiatieven. Dit jaar is een
bijzonder accent gelegd op de organisatie van de ouderenzorg.
In de loop van het jaar zijn diverse aspecten van ouderenzorg aan de orde geweest door
contacten met het maatschappelijk werk, de pas opgerichte organisatie Buurtzorg Wijk
aan Zee en de wethouder voor het ouderenbeleid. Er werd een bezoek gebracht aan de
afdeling ergo therapie van Heliomare.
Financiën
De meerjarige regeling voor de gemeentesubsidie heeft voor de financiën rust en
zekerheid gebracht. Samen met Cultureel Dorp en De Rel is overleg gevoerd over de
praktische uitvoering.
Ook dit jaar konden we weer rekenen op de steun van onze grootste sponsor, de directie
van Café De Zon Ad en Carla van Schie.
De kosten voor de reis naar Ströbeck werden door de deelnemers zelf betaald.
Het kleine tekort dat aan het eind van het jaar restte is door een aanvullende bijdrage
van leden van de kring opgelost.
Wijk aan Zee
februari 2012
bijlage: overzicht behandelde onderwerpen

Contactpersoon: Jan de Wildt, bereikbaar per mail: kolitrain@planet.nl
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Overzicht behandelde onderwerpen 2011 Seniorenkring Wijk aan Zee

4 januari
11 januari
18 januari
25 januari
1 februari
8 februari
je?
15 februari
22 februari
1 maart
8 maart
15 maart
22 maart
29 maart
5 april
12 april
19 april
26 april
3 mei
10 mei
17 mei
24 mei
31 mei
7 juni
14 juni
ZOZ
21 juni
28 juni
5 juli
vakantieperiode
6 september
13 september
20 september
27 september
4 oktober
11 oktober
18 oktober
25 oktober
1 november
8 november
15 november
22 november
29 november
6 december
13 december

Die goede, oude radio
Die goede, oude radio (vervolg)
Familie-rituelen
Bezoek aan de afdeling ergo-therapie Heliomare
Voornamen en vernoemen
Ben je wel eens ernstig ziek geweest en wat betekende dat voor
Film en filmsterren
Gesprek met Arja Loggers ( Maatschappelijk Dienstverlening)
Was vroeger alles beter?
Actualiteiten uit de media
Film en filmsterren (vervolg)
Huisdieren
Huisdieren (vervolg)
Puberteit
Wat zou je in je leven nog wel eens willen doen?
Wat zou je in je leven nog wel eens willen doen? (vervolg)
Het huishouden
Militaire dienst
Het huishouden (vervolg)
Het weer
Militaire dienst (vervolg)
Slapen
Excursie naar de orchideeën kwekerij
Seizoenopruiming van onafgemaakte thema’s
Levensverhaal Nico Mijnen over de periode in en na de oorlog
Zinvol ouder worden
Workshop zingen met Marja Westerbeek
Bijpraten over de afgelopen periode
Geen bijeenkomst ivm begrafenis Ren Burger
Actualiteit: Troonrede en Miljoenennota
Ooms en tantes
Ooms en tantes (vervolg)
Gesprek met Buurtzorg
Verslag van het schoolproject de Vrijheit
Nagesprek over het bezoek aan Ströbeck
Agrarisch verleden van Wijk aan Zee
Je grootste hobby
Je grootste hobby (vervolg)
Je eerste kind
Gesprek met wethouder Piet over ouderenbeleid
Gesprek met studenten NOVA-College
Gesprek met pater Roland Putman
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20 december
27 december

Inspiratie en spiritualiteit
Afsluiting en evaluatie van het jaar.
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