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JAARVERSLAG 2017
In het twaalfde jaar van zijn bestaan heeft de seniorenkring heeft een koerswijziging gemaakt.
De gespreksmethode die tot nu toe werd gehanteerd was:
 er wordt voor enkele vooruit een programma opgesteld met thema's op het gebied van levenservaring
 op elk thema bereidt ieder zich voor
 alle leden van de kring brengen in de bijeenkomst om beurten hun ervaringen over dit onderwerp
 we nodigen ook regelmatig gasten uit in onze kring.
Uit evaluatie bleek, dat er behoefte bestaat aan meer actuele onderwerpen en discussie.
Levenservaringen blijven de basis, maar er zijn meer mogelijkheden om die ervaringen aan bod te laten komen dan
alleen het delen van herinneringen. De leden zijn nu ook uitgenodigd thema's te melden, die in het bijzonder interesse
hebben, waarover zij een inleiding willen houden gevolgd door gesprek met de overige leden. In de tweede helft van
2017 is met deze nieuwe werkwijze een start gemaakt.
De traditie dat nieuwe leden enkele maanden na hun toetreden de gelegenheid krijgen om hun levensverhaal te
vertellen, blijft gehandhaafd.
De kring komt wekelijks bijeen op dinsdagmiddag van 14-16 uur met een onderbreking in de zomermaanden. Vaste
locatie is Café De Zon en als we daar niet terecht kunnen vanwege bijzondere evenementen als bv. Het Tata Chess
Tournament bieden de Gouden Gunje of de pastorie van der Odulphuskerk ons gastvrijheid.
Samenstelling van de kring
Per eind 2017 heeft de kring 14 leden, acht mannen en zes vrouwen.
Er deden zich enige mutaties voor in de samenstelling van de kring:
Jan van Engeland, Leo van der Meij, Tinie Klaver, Sjaak Mol en Georges van Luijk namen om uiteenlopende redenen
afscheid.
Ronald Bergsma, Joop Lahnstein en Paul Puttiger traden toe.
Tinie Klaver was de nauwgezette penningmeester van onze groep. Wij zijn haar dankbaar voor de voortreffelijke
manier waarop ze aan die functie inhoud heeft gegeven. Bep Reimes heeft haar taak met ingang van september 2017
overgenomen.
De gespreksleiding was weer in de vertrouwde handen van Lia de Ridder.
Activiteiten
Een overzicht van de onderwerpen die in de kring zijn besproken is aan dit verslag toegevoegd.
In de maand juni is door 10 leden van de kring een bezoek gebracht aan de Seniorengroep van Schachdorf Ströbeck.
Het was alweer de elfde ontmoeting tussen beide groepen. Dit keer stond het bezoek in het teken van het Lutherjaar.
Er werden referaten gehouden over de betekenis van de Reformatie voor de ontwikkelingen in het Europa van onze
dagen. Er werd aandacht besteed aan het gedachtegoed van Luther, Calvijn, Erasmus en Coornhert. De stad
Maagdenburg werd bezocht met bijzondere aandacht voor de plekken die herinneren aan Maarten Luther.
Op 9 november was de jaarlijkse ontmoeting met studenten van het NOVA College afdeling zorg en welzijn. Er werd
van gedachten gewisseld over toekomstbeelden voor onze maatschappij.
Organisatie en financiën
De Seniorenkring is in 2005 voortgekomen uit de activiteiten van de Stichting Cultureel Dorp van Europa. Deze
stichting is nog steeds de “juridische paraplu” voor onze kring, maar de kring is daarbinnen een zelfstandige
organisatie.
Dankzij een waarderingssubsidie van de gemeente Beverwijk is het mogelijk om de gespreksleiding een vergoeding
van de kosten te betalen.
Een grote sponsor van onze kring is nog steeds de directie van Café De Zon, die ons om niet ruimte ter beschikking
stelt.
De leden van de kring betalen wekelijks een vergoeding van 2 euro voor de koffie/thee.
De contributie bedraagt 90 euro per jaar. Hieruit worden bijzondere activiteiten betaald, attenties voor gasten e.d.
Voor de internationale contacten worden afzonderlijke budgetten bijeen gebracht, grotendeels door bijdragen van de
deelnemers zelf.

Overzicht van gespreksonderwerpen
3 januari napraten over de feestdagen
10 januari wat weet je van je voorouders?
17 januari vervolg idem
24 januari de eerste zoen
31 januari herinneringen aan je huwelijksdag
7 februari een vrijwillig levenseinde?
14 februari het genanste moment in je leven
21 februari gastspreker: de voedselbank
28 februari wat zou je doen met een miljoen?
7 maart
wat zou je in je leven nog eens willen doen?
14 maart hoe kom je tot je stem bij de verkiezingen?
21 maart gastspreker: Judith Mol over haar ontwikkelingswerk
28 maart Luther en Erasmus, voorbereiding uitwisseling Ströbeck
4 maart een foto met een herinnering
11 maart wat is de zin van lijden?
18 april het “nieuwe helpen”, heb je wel eens iemand geholpen?
26 april zou je in een ander land willen wonen?
2 mei
de zin van het herdenken
9 mei
schoolrapporten
16 mei
eten in restaurant Be my Guest en gesprek over koken
23 mei
gastspreker: notaris Deubel over testamenten c.a.
30 mei
winkelen: plezier of opgave?
6 juni
voorbereiding uitwisseling Ströbeck
7 tot en met 10 juni uitwisseling Ströbeck
13 juni
verslag en evaluatie uitwisseling
20 juni
ben je erop voorbereid om alleen achter te blijven?
27 juni hoe ziet de wereld eruit in 2050?
4 juli
afsluiting seizoen met een feestelijke high tea
Zomerpauze
5 september startbijeenkomst, bijpraten
12 september programma overleg, nieuwe koers uitzetten
19 september Bep Reimes: mijn helden van de jaren vijftig
26 september Bert Kisjes: het geheim dagboek van Hendrik Groen
3 oktober
Nico Mijnen: zorg en gezondheid
10 oktober Georges van Luijk : terrorisme
17 oktober Jaap Harberts: eenzaamheid
24 oktober Georges van Luijk: de 100-jarige die uit het raam stapte en verdween
31 oktober Michaela Smit: mode
7 november gast: Trudi Duin over valpreventie
14 november Willy de Korte : het levenstestament
21 november gast: Irma Boerakker over kleurentherapie
28 november gast: burgemeester Martijn Smit
5 december Wim Zwiers: geven en ontvangen
12 december Jan de Wildt: 10 redenen om van Beverwijk te houden
19 december Bets Durge: de symboliek van kaarsen
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