SENIORENKRING WIJK AAN ZEE Jaarverslag 2016

Contact: j.c.dewildt@ziggo.nl

De seniorenkring is enthousiast het elfde jaar van zijn bestaan ingegaan.
Er blijken nog steeds heel interessante en nieuwe thema's te bestaan waarover vanuit levenservaring
van gedachten gewisseld kam worden.
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 biedt de Gouden Gunje ons gastvrijheid.
De samenstelling van de kring
De kring bestaat uit 16 leden, die trouw de bijeenkomsten bezoeken.
Er zijn zeven vrouwelijke en negen mannelijke leden.
Zes leden zijn al vanaf de oprichting bij de groep betrokken.
Jan van Engeland trad toe als nieuw lid en vertelde zijn levensverhaal.
Onze oud-nestor Martien Kroon en Margaretha van der Meij, beiden leden vanaf het eerste uur
hebben vorig jaar hun lidmaatschap moeten beëindigen vanwege fysieke gebreken, in de loop van
dit jaar zijn ze overleden. Ze zijn in onze groep herdacht.
De gespreksleiding in de groep is ook dit jaar weet in handen geweest van Lia de Ridder.
Activiteiten
Per periode van drie maanden wordt een programma opgesteld. Het lukt niet altijd om een
onderwerp binnen twee uur door alle leden besproken te krijgen.
Een gedetailleerd overzicht van de behandelde onderwerpen is bij dit verslag gevoegd.
Regelmatig worden gasten in de kring ontvangen. Een vast programmapunt is de gespreksmiddag
met de leerlingen van het NOVA College, afdeling zorg en welzijn. In het kader van hun werkweek
wordt er met hen van gedachten gewisseld over het thema: wat kunnen ouderen en jongeren voor
elkaar betekenen?
Het driedaagse bezoek van de seniorengroep uit het Duitse partnerdorp Schachdorf Ströbeck stond
deze keer geheel in het teken van de actuele problemen in Europa. Met name over de politieke
verhoudingen en de vluchtelingenproblematiek werd intensief gesproken. Een bijzonder onderdeel
van het programma was een “generatieproeverij” in de Grote Kerk te Beverwijk. Tijdens een
maaltijd werd in kleine, gemengde kringen van jong en oud gesproken over de thema's van het
bezoek. De Duitse gasten maakten nader kennis met onze regio met een bezoek aan het Huis van
Hilde en de ontwikkelingen op het terrein van Duin en Bosch. De lunch vond plaats in de Oude
Keuken, een restaurant dat mogelijkheden biedt voort werkervaring van mensen met een beperking.
Op 28 september is met een grote delegatie deelgenomen aan de jubileumbijeenkomst van het
Platform Levensverhalen Noord-Holland. Onze kring geldt voor dit platform als een van de
voorbeeldprojecten.
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.
Wijk aan Zee, januari 2017
Overzicht behandelde onderwerpen in 2016
5 januari

Is het leven geworden wat je ervan verwachtte?

12 januari

idem, vervolg

19 januari

gast: dorpsgenoot Peter Heine

26 januari

wat heb je gedaan om een vriendschap te beëindigen?

2 februari

wat zou je graag nog eens met je kinderen willen doen?

9 februari

slechte karaktereigenschappen

16 februari

zeepkistsessie Georgina Wiebenga: natuurgeneeswijzen

23 februari

wat maakt je thuis een echt thuis?

1 maart

welke wet zou je invoeren als je de baas in het land was?

8 maart

gasten: sociaal team van de gemeente Beverwijk

15 maart

Boekenweek: wat heb je met Duits en Duitsland?

22 maart

vriendschappen

29 maart

actualiteit: referendum associatieverdrag Oekraïne

5 april

een van de leden wordt 80: herinneringen aan bijzondere verjaardagen

12 april

waar haal je troost vandaan?

19 april

ïnhaalmiddag met onvoltooide onderwerpen

26 april

gast: mevr. Osenga-Bron over haar boekje over Wijk aan Zee

3 mei

dromen, droom je wel eens, heb je wel eens bijzondere dromen?

10 mei

erfstukken uit je familie

17 mei

kun je je nog ergens over verwonderen?

24 mei

gast: wijkagent Kees Jan de Wildt

7 juni

zeepkistsessie Wim Zwiers: het gebruik van statistieken

14 juni

voorbereiding bezoek gasten uit Ströbeck

21 juni

alternatieve vormen van ouderenhuisvesting

28 juni

voorbereiding bezoek gasten uit Ströbeck
29 juni tot 2 juli bezoek senioren Schachdorf Ströbeck

5 juli

evaluatie bezoek en afsluiting eerste seizoenhelft

6 september

opening tweede helft

13 september

talenten: welke benut je en welke niet?

20 september

kies je favoriete gedicht en lees het voor

27 september

goed nieuws: verzamel berichten uit de media

4 oktober

Werelddierendag: wat heb je met dieren?

11 oktober

van driewieler tot E-bike: ervaringen met de fiets

18 oktober

idem, vervolg

25 oktober

maakt het je iets uit wat anderen van je vinden?

3 november

gesprek met leerlingen van het NOVA College afd, zorg en welzijn

8 november

presentatie van het programma Wijk aan Zee sportdorp

15 november

waarvoor kom je in actie?

22 november

levensverhaal van Jan van Engeland

29 november

wat weet je van je voorouders?

6 december

Sinterklaasmiddag met surprisegedichten

13 december

wat weet je van je voorouders (vervolg)

20 december

kerstverhalen

Vragen? Contactpersoon Jan de Wildt, j.c.dewildt@ziggo.nl

