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JAARVERSLAG 2012

Organisatie en ledental
De Seniorenkring is voortgekomen uit en ondergebracht bij de Stichting Cultureel Dorp van
Europa Wijk aan Zee.
Doelstelling van de kring is het uitwisselen en delen van levensverhalen en levenservaring,
zowel binnen de eigen kring als ook met derden, die van de levenservaring kunnen profiteren.
De kring wordt gekenmerkt door een hechte band en trouwe opkomst. Het verloop van de
deelnemers is gering. Van de 16 leden zijn er 9 al sinds de oprichting in 2005 bij de kring
betrokken.
Het afgelopen jaar overleed mevr. Corrie Bakker-Derkman, zij was ook vanaf de oprichting
lid van de kring.
Twee nieuwe leden traden toe en zij kregen zoals gebruikelijk ruim de gelegenheid hun eigen
levensverhaal in de kring te presenteren.
De kring bestaat nu uit negen mannen en zeven vrouwen. De leeftijd varieert van 86 tot 66
jaar. Allen wonen nog zelfstandig.
Om de kwaliteit van het groepsproces te waarborgen is het niet mogelijk het aantal leden van
de kring nog veel verder uit te breiden. Toch is het streven erop gericht om regematig “vers
bloed” in de gelederen te brengen.
De gespreksleiding was ook dit jaar in de vertrouwde handen van mevr,. Lia de Ridder.
De kring komt (behalve in de zomermaanden) wekelijks op dinsdagmiddag bijeen van 14-16
uur in Café De Zon en als deze accommodatie niet beschikbaar bv. tijdens het Tata Chess
Tournement, wordt uitgeweken naar de recreatiezaal van de Gouden Gunje.
Programma en activiteiten
Ook in het zevende jaar van het bestaan van de kring bleek het mogelijk een afwisselend
programma van gespreksthema’s en activiteiten op te stellen. Veel van de onderwerpen
konden niet in het tijdsbestek van één middag worden behandeld en kregen een vervolg. De
kunst van het vertellen wint aan kwaliteit, maar zeker ook de kunst van het luisteren.
Een chronologisch overzicht is bij dit verslag gevoegd.
De kring heeft in het afgelopen jaar 43 bijeenkomsten gehouden.
Enkele punten uit het programma verdienen bijzondere aandacht:
Dit jaar is de laatste bijeenkomst van elke maand ingeruimd voor een zogenaamde
“zeepkistsessie”. Eén van de leden krijgt dan de gelegenheid om een inleiding te houden over
een thema dat hem of haar bijzonder aan het hart gaat of waarmee men bijzondere affiniteit
heeft.
Er zijn nieuwe gespreksvormen gezocht bv. in de “estafette-vraag”: één lid stelt een vraag aan
een ander, die op zijn beurt een volgend lid een vraag stelt enz.
De kring neemt ook onderwerpen op het gebied van het ouderenbeleid in het programma op.
Zo werd er dit jaar een middag gesproken met het team van Buurtzorg Wijk aan Zee en was
de consulenten ouderenmishandeling een keer te gast.
Een middag met studenten van de afdeling verzorging en welzijn van het NOVA-college is
inmiddels een vaste traditie.
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Dit jaar is ook een gesprek gevoerd met een groepje dertigers-veertigers uit het dorp.
Bijzonder was ook de medewerking aan een productie van het theatergezelschap “5e
kwartier”. Zij maakten voor de productie van een theatervoorstelling over Hoogovens/Corus
gebruik van verhalen, die in de seniorenkring hen werden verteld. De theaterproductie is
uitgevoerd in het kader van de Karavaan.
Enkele leden verleenden steun aan een project van de basisschool De Vrijheit en aan een
filmproject over ouderen van de Stichting Cultural Village.
Financiën
De meerjarige regeling voor de gemeentesubsidie heeft voor de financiën rust en zekerheid
gebracht. Daardoor is het mogelijk om met een geschoolde vrijwilliger de kwaliteit van de
bijeenkomsten op peil te houden en hiervoor een passende onkostenvergoeding te geven.
De leden van de kring dragen wekelijks bij aan de kosten.
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.

Bijlagen:
- overzicht behandelde onderwerpen
- financieel verslag (neem hiervoor contact op met Jan de Wildt)

Wijk aan Zee, mei 2013
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Overzicht behandelde onderwerpen 2012 – wekelijks op dinsdag 14 – 16 uur
3 januari
10 januari
17 januari
24 januari
31 januari
7 februari
14 februari
21 februari
28 februari
6 maart
13 maart
20 maart
27 maart
3 april
10 april
17 april
24 april
1 mei
8 mei
15 mei
22 mei
29 mei
5 juni
12 juni
19 juni
26 juni
3 juli
zomerreces
4 september
11 september
18 september
25 september
2 oktober
9 oktober
16 oktober
23 oktober
30 oktober
6 november
13 november
20 november
27 november
4 december
11 december
18 december

Wat verwacht je van het nieuwe jaar?
Schaalvergroting: waarom moet alles groter?
Wat geeft voor jou het leven zin?
vervolg
Zeepkistsessie Nico Mijnen: Galileo
Heb je ooit een huwelijksaanzoek gedaan?
Verhaal bij een bijzonder voorwerp waaraan je gehecht bent
vervolg
Zeepkistsessie Tinie Klaver: van strijkster tot financieel assistent
Hoe zou het zijn om afhankelijk te zijn van hulp?
Boekenweek: lees voor uit je favoriete boek
Gesprek met een jongere generatie: 30-40 jarigen
Zeepkistsessie Jan de Wildt: Toekomstdenken
Examen doen
vervolg
Leve de monarchie! Leve de Republiek !
Zeepkistsessie Douwe Buwalde : Meten is weten
Maak een kort opstel over herinneringen aan de lagere schoolleeftijd
vervolg
Levensverhaal Sjaak Mol
Excursie naar de Abdij van Egmond
Voordelen van het ouder worden
Wat betekende sport in je leven?
Levensverhaal Willy de Korte
vervolg sport
Zeepkistsessie Connie Trautweing: stamboomonderzoek
afsluiting seizoenhelft met de Senioren Top Tien (muziek)
Terugblik op de vakantieperiode
Film van Cultural Village: ouderenproject
De Crisis: wat betekent die voor je?
Theatergroep Het Vijfde Kwartier / Hoogovensproject
Gastvrijheid
vervolg
Gesprek met consulente ouderenmishandeling
Waarvan droomde je toen je 18 jaar was?
Zeepkistsessie Jaap Harberts: Zeezeilen
Gesprek met studenten NOVA College
Eenzaamheid / Alleen zijn
De Estafettevraag
Zeepkistsessie Bert Kisjes: Europa
Gesprek met het Buurtzorg team
Wat zijn voor jou levensvragen?
Zeepkistsessie Frans Hommes: een kerstverhaal
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