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PlatformPost & Verslag congres

De PlatformPost is de digitale nieuwsbrief van de Studiekringen50plus.
We streven er na maandelijks een nieuwsbrief uit te brengen.
Deze PlatformPost is gewijd aan het congres 'Frisse geest en een jong
hart' en bevat o.a. de gegeven presentaties. Daarom is deze nieuwsbrief
eenmalig ook verzonden aan de bezoekers van het congres. Mocht u als

deelnemer aan het congres deze nieuwsbrief willen blijven ontvangen?
Dan kan dat door een mailtje te sturen naar info@studiekringen50plus.nl.

Verslag
Middagcongres ‘Frisse geest en een jong hart’

Een authentiek voorbeeld van dat “frisse hart en die jonge geest” speelde
zich een dag eerder af. Een 87-jarige studiekringengenoot kreeg de vraag
van een 90-jarige of de studiekring iets voor hem en zijn vrouw was, want
hij zocht wat anders...
Zo opende de voorzitter, Antoon Coster, het congres op 20 april over de
studiekringen. De bijeenkomst was bedoeld voor belangstellenden die
een studiekring zouden willen opstarten in de eigen gemeente. Dat waren
zowel particulieren als medewerkers van bibliotheken en
welzijnswerkers. In zijn warme welkom laat hij alle onderdelen de revue
passeren: de presentatie van Maurice de Greef, het onderzoek van
Daniëlle Jansen en het tafelgesprek. Het volledige verslag is hier te
vinden.

Maurice de Greef hield een inspirerend betoog over de kracht van het
leren als voorwaarde om sociaal mee te kunnen blijven doen, de zes
levenstalen te kunnen leren en het behouden van sociale veerkracht
onder ouderen. Maurice concludeert dat de studiekring een uitermate
goede en passende manier blijkt te zijn om te blijven leren en te blijven
ontwikkelen.
Danielle Jansen van het NIVEL maakte de resultaten van haar onderzoek
naar de toegankelijkheid van studiekringen voor deelnemers met een
fysieke beperking op een overzichtelijke manier kenbaar.
De presentatie's van Maurice de Greef en Daniëlle Jansen zijn hier te
vinden.
De muzikale omlijsting werd verzorgd door het salonorkest Op Eigen
Houtje.
Er was veel enthousiasme onder de deelnemers, zowel over de middag
als om een studiekring in de eigen omgeving op te starten.

Ook meedoen?
We hebben twee vacatures:
We zoeken vrijwilligers die enthousiast zijn om het Platform
Studiekringen50plus te versterken, om informatie over de studiekringen
verder te verspreiden en nieuwe studiekringen te helpen opstarten.
Vacature A gaat om:
• Een landelijk Platformlid die ons helpt met het secretariaat.
Wat vragen wij? Iemand die het adressenbestand beheert en bijhoudt, de
voorzitter ondersteunt, pr materiaal zoals flyers enz. verstuurt en actueel
houdt.
Vacature B gaan om:
•Een kei in Facebook die het leuk vindt om aan de slag te gaan met social
media zoals Twitter.
•Een enthousiaste schrijver die het leuk vindt af en toe een artikel te
schrijven voor een tijdschrift of een regionale krant en wil helpen
meedenken hoe we de studiekring meer bekendheid kunnen geven.

Voor meer informatie over beide vacatures: Andrea Kuijpers
andrea@adkuijpersadvies.nl of via info@studiekringen50plus.nl.

"De wetenschap heeft voldoende voordelen van de studiekring
aangetoond. Maar mensen komen vooral om samen gezellig nieuwsgierig
te zijn. Sleutelwoorden: Veiligheid, zingeving, gezelligheid, zorg voor
elkaar."
Lees het volledige verslag van de bijeenkomst hier.

Nieuwe studiekringen
Op diverse plekken zijn of worden informatiebijeenkomsten
georganiseerd om belangstelling voor studiekringen te peilen. Waaronder
op de Veluwezoom en in Voorst, Harderwijk en Doetinchem. De reacties
zijn positief en studiekringen worden opgestart.

Nieuw landelijk Platform
De afgelopen paar maanden heeft een werkgroep zich bezonnen over de
oprichting van een nieuw landelijk Platform ter ondersteuning van alle
studiekringen in heel Nederland. Het voorstel hiervoor willen we vrijdag 19
mei (10.00 tot 12.30 in Arnhem) bespreken en vaststellen met het huidig
platform en andere studiekringleden. Een aantal studiekringleden hebben
al te kennen gegeven dat zij mee willen denken over het landelijk
Platform. Ben je nieuwsgierig en heb je belangstelling om hieraan een
actieve bijdrage te leveren, dan nodigen wij je van harte uit.
Op de Ontmoetingsdag in oktober willen wij het landelijk Platform officieel
installeren en de nieuwe functies en personen benoemen.
Belangstelling of vragen? Dat kan bij Antoon Coster via
a.h.n.coster@kpnplanet.nl of bij Andrea Kuijpers:
andrea@adkuijpersadvies.nl of info@studiekringen50plus.nl.

AGENDA
19 mei 2017
Vergadering Platform over Landelijk Platform
Meer informatie vindt u hierboven.
16 juni 2017
Train-de-begeleider Studiekringen50plus

Meer informatie vindt u hier.
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