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Jaarverslag 2018
De samenstelling van de kring
De seniorenkring heeft een moeilijk jaar achter de rug.
Twee van onze leden: Wim Zwiers en Joop Lahnstein zijn overleden, Coos
Harberts – echtgenote van ons kringlid Jaap – overleed plotseling. Enkele van
onze leden moesten zich onderwerpen aan medische ingrepen.
Onze gespreksleidster Lia de Ridder, die elf jaar haar beste krachten aan de
groep heeft gegeven, gaf in juni het bericht dat zij genoodzaakt was te
stoppen.
Pogingen om in de opvolging te voorzien liepen stroef. Er kwam uiteindelijk één
kandidaat, Ton Dirks. Na twee maanden proef zag hij af van verdere
medewerking.
De kring kreeg verder te maken met behoorlijk verloop van deelnemers.
De nieuwe leden Ronald Bergsma en Paul Puttiger haakten na relatief korte tijd
weer af. Ook Georgina Wybenga bedankte voor het lidmaatschap.
Nieuwe aanwas bleek moeilijk te krijgen. Het leefpatroon van senioren is
veranderd. Het aangaan van de “verplichting” voor een wekelijkse bijeenkomst
blijkt een hinderpaal.
Aan het eind van het jaar zijn Jaap Durge en John Hamers als nieuwe leden
toegetreden.
De kring bestaat per eind 2018 uit 11 leden, 5 vrouwen en 6 mannen.
Er werden dit jaar 40 bijeenkomsten gehouden.
Programma en werkwijze
In de loop van dit jaar is verschillende keren gesproken over de werkwijze van
de kring. Er was behoefte meer actualiteit en inspirerende inbreng van binnen
en buiten de kring. Er werden vier manieren van gesprek ontwikkeld:
Themagesprek:
Aan de kring wordt een vraag of stelling voorgelegd waarop ieder zich
voorbereidt voor een reactie.
Deze methode leent zich voor onderwerpen uit de eigen levenservaring.
Inleiding met discussie:
Een van de leden van de kring bereidt een inleiding voor, zoekt daarvoor
bronnen van informatie. De inleiding neemt maximaal de helft van de
bijeenkomst. Er wordt gebruik gemaakt van de bijzondere kennis, interesse of
ervaring van één van de leden.
Aan de kringleden wordt tevoren een vraag of stelling voorgelegd om alvast
over na te denken.
Deze methode leent zich voor onderwerpen van enige omvang uit de actualiteit
waarbij informatie vooraf belangrijk is om tot een gesprek te komen
Zeepkistsessie:
Een van de leden vraagt gelegenheid om de kring deelgenoot te maken van
iets wat hem of haar in het bijzonder bezighoudt of zijn/haar interesse heeft.

Deze methode leent zich voor onderwerpen in de sfeer van liefhebberij, passie
of persoonlijke betrokkenheid.
Gastgesprek:
De kring ontvangt een of meerdere gasten. De gasten vertellen en geven
informatie, maar stellen de groep ook een of meerdere vragen. De gasten
maken gebruik van de kring als klankbord.
Het levensverhaal blijft overigens een belangrijk element in het werk van de
kring. Dit jaar is een “inhaalslag” gehouden: leden die vroeger al eens hun
verhaal vertelden, deden dat – ten behoeve van leden die later zijn
toegetreden – nog in gecomprimeerde vorm eens opnieuw. De traditie dat
nieuwe leden – na enige tijd van gewenning – hun levensverhaal vertellen en
daarvoor royaal de tijd krijgen, blijft overeind.
Een gedetailleerd overzicht van alle besproken onderwerpen is bij dit verslag
gevoegd.
Uitwisseling
Al voor de dertiende keer werd een uitwisseling gehouden met de senioren uit
het Duitse dorp Schachdorf Ströbeck.
Hun bezoek aan Wijk aan Zee stond in het teken van “arbeid” naar aanleiding
van het honderdjarig bestaan van Hoogovens/Tata Steel. Er werd gesproken
over de betekenis van arbeid en de ontwikkeling daarvan in de loop der tijd.
Het programma vermeldde verder een bezoek aan het Hoogovens Museum,
een fietstocht door het duinreservaat, bezoek aan de Smaakmarkt en een
muzikale avond met het mannenkoor Wazmank. Het was prachtig weer en dat
heeft zeker ook bijgedragen tot het succes van deze uitwisseling.
Organisatie en financiën
De Seniorenkring valt formeel nog steeds onder de activiteiten van de Stichting
Cultureel Dorp van Europa. De kring heeft zich ontwikkeld tot een zelfstandige
activiteit onder de “paraplu” van de Stichting.
De wekelijkse bijeenkomsten vinden plaats in de zaal van Café De Zon, de
thuishaven van de kring waar we gastvrij worden ontvangen door Ad en Carla
van Schie. In de weken dat De Zon niet beschikbaar is vanwege andere
activiteiten zoals Tata Chess en Ezels en Kwasten, kan worden uitgeweken naar
de pastorie van de Odsulphuskerk.
De kring wordt financieel ondersteund door een subsidie van de gemeente
Beverwijk.
De leden betalen voor de koffie en thee en daarnaast een jaarcontributie voor
bijzondere uitgaven zoals de kosten van de uitwisseling.

Overzicht onderwerpen / thema's
2 januari
9 januari
16 januari
23 januari
30 januari
6 februari
13 februari
20 februari
27 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

terugblik op de feestdagen
levensverhaal van Joop Lahnstein
project “Groei” – Bert Kisjes
het medicijnwiel en andere oerverhalen – Georgina Wybenga
inhaalslag levensverhalen: Bep Reimes en Jan de Wildt
kleinkinderen in Ghana, een bijzonder project
levensverhaal van Ronald Bergsma
de nieuwe media – Michaela Schuberth
inhaalslag levensverhalen: Bets Durge en Jaap Harberts
levensverhaal van Paul Puttiger
vriendschap – Wim Zwiers
spiritualiteit van beneden – Jan de Wildt
inhaalslag levensverhalen: Connie Trautwein en Bert Kisjes
voeding vanaf het begin der mensheid – Bep Reimes
openbaar vervoer – Nico Mijnen
inhaalslag levensverhalen: Willy de Korte en Nico Mijnen
De Canarische eilanden – Connie Trautwein
Invloed van Hoogovens op de regio – Jan de Wildt
Gezelschapsdieren – Ronald Bergsma
Overbevolking – Jaap Harberts
Toekomst van gezondheidszorg – Paul Puttiger
Inhaalslag levensverhalen: Michaela Schuberth
Racisme en discriminatie – Bets Durge
Humor – Georgina Wybenga
Evaluatie werkwijze
Afscheid gespreksleidster Lia de Ridder

15 – 18 augustus
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

uitwisseling met senioren uit Schachdorf Ströbeck

startbijeenkomst / evaluatie uitwisseling
vertrouwen – Connie Trautwein
kinderpardon – Bep Reimes
bijeenkomst afgelast ivm overlijden Joop Lahnstein
karakterspel – Jan de Wildt
gasten in de kring: medewerksters Buurtzorg
geen bijeenkomst ivm herfstvakantie
moeten jongens anders worden opgevoed dan meisjes?
energietransitie, gasten Jan v.d. Land en Luuth v.d. Scheer
Opruimen, hoe moeilijk is het om iets weg te doen?
Verandering en economische groei nav. boek A. van Bergen
Wat betekent je naam? Betekenis van naamgeving.
Film “Glas” – Bert Haanstra
evaluatie en plannen toekomst
afsluiting jaar en kerstverhalen

