
Ontmoetingsdag Studiekringen50plus: 

Reserveer alvast 
de datum 

dinsdag 28 november 
13.00 tot 17.00 uur 
Akoesticum in Ede

Beste studiekringlid, 
We verwelkomen u graag op de eerste landelijke ontmoetingsdag van de studiekringen.
Drs. Hedy d’Ancona, lid van ons Comité van Aanbeveling, zal de Ontmoetingsdag openen en haar visie geven op 
actief ouder worden. 

 “De studiekringen voor ouderen zijn een belangrijke bijdrage aan het democratisch burgerschap. Een 
 bewegelijke geest blijft namelijk in staat om afwegingen te maken en open te staan voor andere visies”.   
                  Hedy
Hedy d’Ancona hield in mei 2017 de veel besproken Socrateslezing onder de titel: “Er is een land waar 
ouderen willen wonen: een pleidooi voor de emancipatie.” U kunt dat hier bekijken. 

Tijdens deze dag staan elkaar ontmoeten en van elkaar leren centraal. Zo zijn er naast de lezing diverse tafels waarin 
u onderling ervaringen kunt uitwisselen en tips kunt opdoen. We staan onder andere stil bij de vragen die aan het 
Platform gesteld zijn: Hoe werf je nieuwe leden? Wat als de onderwerpen opdrogen?  Wat zijn voorbeelden van goede 
persberichten? 
Er zal ook informatie en uitwisseling plaatsvinden over het optimaal kunnen blijven deelnemen van leden  die proble-
men ervaren met hun gehoor en met het zien.

Bijzonder onderwerp gepresenteerd?
Heeft u een bijzonder of interessant onderwerp gepresenteerd of gehoord in de studiekring? En wilt u het nog een 
keer delen met anderen? Meldt dat bij ons aan zodat u op de Ontmoetingsdag voor een kleine groep uw onderwerp 
nogmaals kan delen.  

We hopen u 28 november te ontmoeten!

Erna Roodzant
Vice-voorzitter Platform Studiekringen50plus 
www.studiekringen50plus.nl

Om verzekerd te zijn van deelname en een lunch verzoeken wij u om zich aan te melden via  
info@studiekringen50plus.nl. Voor meer informatie kunt u terecht bij Andrea Kuijpers: E: andrea@adkuijpersadvies.nl 
of telefonisch: 06-15955514 

Studiekringen
50 plus

Datum: dinsdag 28 november 2017 
Tijd:  13.00 tot 17.00 uur inclusief lunch
Locatie:  Akoesticum te Ede (vlak bij het station).
Kosten:  10,- euro incl. lunch. U kunt dit bij binnenkomst  
  contant betalen. Wanneer u zonder afmelding  
  niet aanwezig bent, sturen wij een factuur op.

www.akoesticum.org/contact-en-route/
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