SENIORENKRING
WIJK AAN ZEE
Verslag over het seizoen 2008 – 2009
Nog steeds niet uitgepraat….
In Wijk aan Zee bestaat sinds januari 2005 een groep senioren, die levensverhalen en
levenservaring uitwisselt. De “harde kern”van deze groep – nu de seniorenkring geheten –
komt in de periode september-juni nog steeds wekelijks bij elkaar in de achterzaal van Café
“De Zon”.
Zouden ze dan nooit uitgepraat raken? Inderdaad blijken levensverhalen een haast
onuitputtelijke bron voor goede gesprekken. Ook in het vierde seizoen is weer een rijk scala
aan onderwerpen aan de orde geweest. Het valt op, dat meer nog dan in andere jaren, thema’s
meerdere bijeenkomsten vergen. Om ieder de gelegenheid te geven een bijdrage te leveren en
de nodige diepgang te bereiken in de reacties is meer tijd nodig dan één bijeenkomst.
Een verklaring voor de continuïteit van de seniorenkring ligt ook in het feit, dat steeds nieuwe
wegen worden ingeslagen en bijzondere projecten worden gestart.
Organisatie
De seniorenkring kwam dit jaar 39 keer bijeen.
De kring bestond dit seizoen uit 15 deelnemers, 6 vrouwen en 9 mannen. In augustus 2008
overleed Freek Trautwein, zijn echtgenote Connie trad in zijn plaats. Eén deelnemer heeft het
lidmaatschap beëindigd.
De kring is ook dit jaar weer begeleid door mevr. Lia de Ridder, die als vrijwilligster dit werk
doet nadat zij hiervoor is opgeleid in de cursus van PRIMO Noord-Holland.
Samen met leden van de kring stelt de begeleidster het programma samen. Per maand wordt
dit bijgesteld.
De kring heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid, maar werkt binnen de Stichting Cultureel
Dorp van Europa, die in 2005 het initiatief nam voor de kring. In samenwerking met de
Stichting worden de financiën van de kring beheerd.
Twee leden van de kring nemen deel aan het werk van de Stichting Platform Levensverhalen
Noord-Holland, een overkoepeling van vertelgroepen in onze provincie.
Programma
Het programma van de kring is opgebouwd uit drie elementen:
- thema-besprekingen
- ontmoetingen met personen en groepen
- bijzondere projecten
Er zijn het afgelopen jaar elf verschillende thema’s aan de orde geweest. .
Zes bijeenkomsten stonden in het teken van ontmoetingen. Twee daarvan verdienen
bijzondere vermelding t.w. het gesprek met leerlingen van de VMBO-afdeling verzorging van
het NOVA-College en de ontmoeting met de Turkse vertelgroep in Zaandam. Het gesprek
met de middelbare scholieren was al langer een wens van de kring. We kunnen er met
voldoening op terugzien en een herhaling van de inspirerende gedachtewisseling met de
jongeren is zeker het voornemen. Ook de ontmoeting met de Turkse groep zal een vervolg
krijgen. Het gesprek, de rondleiding in de moskee en de gezamenlijke maaltijd waren zeer
waardevol, een tegenbezoek van de groep aan Wijk aan Zee staat voor het najaar 2009 op het
programma.
Voor verdere details over besproken thema’s en ontmoetingen: zie het bijgevoegde,
chronologische overzicht.

Internationaal contact
Een bijzonder element in dit seizoen was de deelname aan het Europese project “Change”.
De generatie van de huidige senioren is de generatie van de grote veranderingen. De crisis in
de jaren dertig, de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw in de jaren vijftig, de morele
revolutie in de jaren zestig, de secularisatie, de welvaartsgroei, de technologische
ontwikkeling, de globalisering.. De wereld en het dagelijks leven zijn in enige decennia
volledig veranderd. Hoe hebben de senioren al deze ontwikkelingen ervaren? Die vraag staat
centraal in het project “Change”, waarin senioren uit dorpen in twaalf Europese landen hun
ervaringen vertellen. Dat gebeurt in koppels van twee dorpen. Wijk aan Zee werd gekoppeld
aan het dorp Kilingi Nomme in Estland. De seniorenkring heeft gedurende een half jaar een
conferentie met de Esten voorbereid door middel van een briefwisseling. In juni kwam dertien
senioren uit Estland naar Wijk aan Zee voor een conferentie van enige dagen. Het werd een
zeer bijzondere en indrukwekkende uitwisseling van ervaringen. Echte levende geschiedenis
vertelt in mensenverhalen. De conferentie in Wijk aan Zee was de eerste in de reeks, die in
2009-2010 zal plaatsvinden.
In voorgaande jaren heeft de seniorenkring al een vruchtbaar en inspirerend contact gehad met
de seniorengroep in het Duitse Schachdorf Ströbeck. Op uitnodiging van deze groep hebben
10 leden van de kring in mei een bezoek aan Ströbeck gebracht. Het thema van gesprek was
“20 jaar na de Wende” en er is van gedachten gewisseld over het project Change, waaraan de
Duitsers samen met Oostenrijk deelnemen.
Financiën
Een projectsubsidie van de gemeente Beverwijk maakte het ons dit jaar mogelijk om onze
vrijwillige begeleidster een onkostenvergoeding te geven.
Dankzij onze vaste sponsors Ad en Carla van Schie konden we weer beschikken over gratis
accommodatie voor onze bijeenkomsten. Hun bijzondere inspanningen voor het slagen van de
conferentie met Estland verdient extra vermelding.
De conferentie met Estland kon deels worden gefinancierd uit middelen van de Europese
Unie. De kringleden droegen bij door het verlenen van logies aan onze gasten en een eigen
financiële bijdrage voor deelname aan de activiteiten.
De kosten voor de reis naar Ströbeck zijn door de kringleden zelf betaald.
Het werk van de kring blijft hoe dan ook financieel kwetsbaar. Nog steeds zijn we afhankelijk
van incidentele middelen. De vurige wens blijft om een structurele financiering van dit werk
bv. vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning te verkrijgen.
Zonder uitzicht op structurele financiering is het niet mogelijk een tweede vertelkring in Wijk
aan Zee op te richten. We weten dat hieraan zeker behoefte is.

Wijk aan Zee, juli 2009
Bijlage: overzicht bijeenkomsten

SENIORENKRING
WIJK AAN ZEE
Overzicht van onderwerpen behandeld in de periode september 2008 – juni 2009
30 september
7 oktober
14 oktober
21 oktober
28 oktober
4 november
11 november
18 november
25 november
2 december
9 december
16 december
23 december
6 januari
13 januari
20 januari
27 januari
3 februari
10 februari
17 februari
24 februari
3 maart
10 maart
17 maart
24 maart
31 maart
7 april
14 april
21 april
28 april
5 mei
12 mei
19 mei
26 mei
2 juni
16 juni
23 juni
30 juni

startbijeenkomst
mobiliteit: je eerste fiets, bromfiets, auto, halen van het rijbewijs
mobiliteit vervolg
vrije tijdsbesteding
vrije tijdsbesteding (vervolg)
vrije tijdsbesteding (vervolg)
gesprek met leerlingen van VMBO verzorging van het Nova College
opruimen of bewaren?
bezoek aan de Vondelloge van de Odd Fellows
opruimen of bewaren? (vervolg)
wanneer draag je verantwoordelijkheid over aan jongeren?
gesprek met Ingeborg Schouten van het Hospice huis
de betekenis van levensvisie, levensbeschouwing, geloof
bespreking van de plannen voor 2009
start van het internationale project “Change” – inventarisatie thema’s
gesprek met het gemeenteraadslid Paul. Meiland
bezoek aan de Turkse vertelgroep in Zaandam
nabespreking bezoek aan Zaandam
project Change: veranderingen in relaties en in het dorp
levensverhaal van een nieuwe deelnemer
monumenten in het dorp en hun verhaal, presentatie John Hamers
verliefdheid, je eerste liefde
project Change: gezag, onderwijs, technologie
mantelzorg, gesprek met Willem Bijl, Eigen Kracht Centrale
conflicten en meningsverschillen
conflicten en meningsverschillen (vervolg)
conflicten en meningsverschillen (vervolg)
project Change: gezin, familie, welvaart
project Change: werk, gezondheidszorg
rijmen en dichten: geliefde teksten
bevrijdingsdag: herinneringen aan 1945
project Change: wetenschap, vrije tijd, gastarbeiders
15 t.m. 18 mei: uitwisseling met senioren Schachdorf Ströbeck
nabespreking bezoek aan Ströbeck
veranderend rechtsgevoel
voorbereiding conferentie met Kilingi Nomme – Estland
7 t.m. 12 juni: conferentie “Change” met senioren Estland
nabespreking conferentie met Kilingi Nomme
het jaar van de tradities: welke tradities roepen herinneringen op?
afsluiting van het seizoen, film Young @ heart

