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District Noord-Holland Noord

Het is bijna jammer
dat het zo samenvalt
Tiny Groenland heeft een symbolische klap op tafel gegeven
met de voorzittershamer die ze kreeg van een van de nieuwe
leden van Noord-Holland Noord. “Jac Bes heeft de hamer
zelfgemaakt, echt een prachtstuk! Er staat nog NSvG op,
maar dat gaat hij veranderen in HOOFD-HALS.”
Na een onzekere periode, eigenlijk bestond Kring Noord-Holland Noord niet
meer, krijgt de club nieuw elan met
een fris, compleet bestuur en nieuwe
leden. Ook zitten ze in het traject van
samengaan in de regio en worden na
Friesland het tweede District. “Niet zo
gek,” vertelt Tiny, “want de statuten
moesten toch worden aangepast, daarom lag het voor de hand om gelijk met
statuten voor District aan de slag te
gaan.” Tiny is voorzitter en secretaris,
Anita Smit is bestuurslid. Beiden roemen
de andere twee bestuursleden die niet
bij dit gesprek aanwezig zijn: Aad
Vaars en Hanneke Dersjant. Tiny: “Aad
is penningmeester, hij is goed met de
computer en heeft een wat zakelijkere
aanpak, Hanneke en Anita zijn erg
belangrijk als ervaringsdeskundigen.”
Anita kwam een half jaar na haar
operatie al naar de Kring. “Ik heb
er veel aan gehad. Eerst ging ik om
lotgenoten te ontmoeten. Later, na het
overlijden van mijn man, kreeg ik veel
steun van Kringleden. In de begintijd
hadden we niet zo vaak sprekers.

Dat hoefde ook niet, want de mensen
hadden zelf thema’s genoeg waar
ze met elkaar over wilden praten.
Tegenwoordig hebben we vaker themadagen. Altijd over een voor de groep
relevant onderwerp, bijvoorbeeld over
logopedie of een verpleegkundige uit
een behandelcentrum voor hoofd-halskanker komt vertellen over haar werk.
Onze nieuwe leden hebben daar veel
aan, maar ik ook, al is het voor mij
wat langer geleden. Je vergeet dingen,
daarom is het goed om onderwerpen
te herhalen en nieuwe ontwikkelingen
zijn voor ons allemaal belangrijk.”

Een opvolger is niet
een-twee-drie te vinden
“Iedereen zei, ‘dat kan jij wel doen’,
maar het kwam toch koud op mijn
dak, want wat wist ik nou van dit
werk,” vertelt Tiny. “Het kost meer
tijd dan ze me voorspiegelden, zeker
nu met zoveel nieuwe leden en het
samengaan met de regio-activiteiten
van het vroegere Klankbord. Bijna
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jammer dat het zo samenvalt, maar we
gaan ons best doen om aan iedereen
voldoende aandacht te geven. Nelly
Groen, contactpersoon voor Klankbord
in onze regio, is de enige van de vier
geregistreerde leden in de regio die onze
volgende bijeenkomst zal bezoeken.
Zij heeft veel werk verzet en wil daar
eind volgend jaar mee stoppen. Een
opvolger voor haar werk blijkt niet
een-twee-drie te vinden, ook bij ons
niet. Het lijkt me wijs daar met elkaar
goed over na te denken.”
Toch maken Tiny en Anita zich niet
teveel zorgen over het samen opgaan
in District Noord-Holland Noord.
“We kunnen andere Kringen ook
geen advies geven, iedereen moet
het gewoon zelf ervaren.”
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