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Beste lezers van de PlatformPost, 

 

De laatste vrijdag van de maand en dus tijd voor de PlatformPost! In deze 

PlatformPost onder andere een stuk van de voorzitter, een column van Cor, 

een uitleg over Powerpoint en Keynote en een oproepje voor Vloggers. 

 

Wilt u regelmatig iets schrijven over uw ervaringen in de studiekring? Of over 

de actualiteit? Of heeft u eenmalig een ingezonden stuk voor de PlatformPost? 

We horen het graag! Dit mag via: info@studiekringen50plus.nl.  

 

We wensen u een goed weekend! 

 

 

Wilt u de informatie van deze PlatformPost doorgeven aan uw mede-

studiekringleden? Alvast bedankt! 

 

 

Van de voorzitter 

https://mailchi.mp/b820f4819e20/platformpost-mei?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/b820f4819e20/platformpost-mei?e=%5bUNIQID%5d
mailto:info@studiekringen50plus.nl


  

U heeft het natuurlijk opgemerkt, in de laatste nummers van de Platformpost 

hebben wij een couplet afgedrukt van een lied dat we mooi vinden en 

waarvan wij hopen dat u dat ook vindt. (Natuurlijk zijn we altijd in voor 

suggesties van uw kant). Het lied waar we in deze nieuwsbrief voor kozen is 

van Paul van Vliet. Daar staat ook dit coupletje in: 

 

Het is niet leuk om te vergrijzen 

Maar dat zo hevig in de weer 

Zo nodig moeten, je bewijzen 

Hoeft goddank niet meer. 

 

Zoals gebruikelijk binnen allerlei organisaties wordt ook door bestuur en 

platform van de Studiekringen50plus met enige regelmaat vergaderd. De 

onderwerpen zijn heel divers maar dienen allemaal één doel het goed houden 

of (nog) beter maken van onze Studiekringen50plus. We kunnen verschillend 

over allerlei zaken denken, we hebben zeker één gemene deler, ons geloof in 

het concept, dát staat. 

 

Zelf doe ik nog niet zolang mee, ik ben eigenlijk nog een groentje. Dat 

betekent dat ik nog veel moet leren. En ook wíl leren. Dat gaat soms met 

vallen en opstaan, dat is niet erg. Het geven en krijgen van feedback is een 

belangrijk onderdeel van dat proces. Daarvoor bestaan allerlei methodes maar 

essentieel is natuurlijk dat alle betrokkenen ervoor open staan.  



 

 

In mijn jonge jaren werkte ik op diverse kantoren in Den Haag o.a. op het 

hoofdkantoor van de ANWB en als secretaresse op een groot 

advocatenkantoor. Feedback krijgen en ontvangen was vaak onderdeel van 

het werkproces. En daar kom ik terug bij Paul van Vliet. Want er is een 

belangrijk verschil in de feedback van destijds en die van vandaag de dag. In 

dat werkproces van toen moesten we onszelf nog bewijzen, werd er soms ook 

wel aan de poten van stoelen gezaagd. De feedback had niet áltijd tot doel het 

product of de samenwerking beter te maken. Er speelden veel grote en kleine 

belangen mee.  

 

Ik vind het fijn om te ervaren dat we elkaar, in deze fase van ons leven, op een 

open en eerlijke manier feedback kunnen geven. Met als gezamenlijk doel de 

Studiekringen50plus ook landelijk op de kaart te zetten zodat steeds meer 

senioren kunnen ervaren hoe fijn het is om deel uit te maken van zo’n kring. 

Want onszelf zo nodig moeten bewijzen, dat hoeft goddank niet meer! 

 

Vera van Brakel  

 

 

 

Studiekringen50plus op Facebook 

  

Uw ervaringen delen over uw eigen Studiekring? Vertellen over de mooie 

presentatie die een Studiekringlid gaf? Of op de hoogte blijven van wat er zoal 

speelt binnen de Studiekringen50plus? Dat kan natuurlijk via onze website 



 

maar nu ook via: 

https://www.facebook.com/Studiekringen50plus-206957473365837/# 

 

Neem eens een kijkje of (nog leuker) laat een bericht achter! Dan wordt het 

echt een pagina vóór elkaar en dóór elkaar gemaakt!  

 

 

Column van Cor: Rimboe 

  

We krijgen les in stekken en hebben op verzoek een snoeischaar 

meegenomen. Naast die ‘les’ is er ook een presentatie over hoe je kunt 

stekken, waarop je moet letten en wat er allemaal kan. Nou, planten kunnen 

vreemdgaan bijvoorbeeld. En door jarenlange ervaring kan de presentatrice 

ons tal van feiten uit de tuinbouwwereld vertellen. We zitten buiten rond een 

tafel op een variatie aan stoelen. De vrijwilligers onder ons hebben zich 

uitgesloofd met koffie en thee. En hier en daar wacht een snoeischaar 

geduldig om gebruikt te worden. Maar eerst komen de verhalen over de tocht 

hier naar toe. Want ze woont – zeg maar – in de rimboe. De parkeerplaats 

vinden bleek lastig, waar ze woonde nog lastiger. Er zijn er die hebben stoer 

de fiets gepakt. Er zijn er die zaten met vier man in een auto. In veel gevallen 

was het zoeken. Telefonisch contact leidde niet tot meer duidelijkheid. ‘Je 

gaat rechtdoor en dan zie je een heuvel.’ Niemand die een heuvel zag. ‘Dan 

moet je de andere kant uit.’ Hierna werd moeizaam de auto gedraaid. We 

hebben zo wel vier keer hetzelfde traject gereden. Maar wonder boven 

wonder vonden we het. Nou, toen was het wel tijd voor koffie. 

https://www.facebook.com/Studiekringen50plus-206957473365837/


 

 

Na enige tijd, toen de koffie was gedronken, de juiste route terug was bepaald, 

liet onze gastvrouw zien hoe je dat deed, enten. Sommigen wilden dat nóg 

eens zien. Het ging ze te vlug. Was dat zo simpel? Knip, nog een knip, er 

tussen duwen, afbinden met raffia. Dát konden ze ook wel. En zo werd het 

een uiterst leerzame middag. We hebben, dank zij de uitvoerig besproken 

terugweg, moeiteloos de parkeerplaats gevonden. Van daaruit was het niet zo 

moeilijk naar de doorgaande weg. En daar de tomtom aan. Omgekeerd was 

uitgesloten. In de rimboe verdwalen we allemaal, hebben we die middag óók 

geleerd. 

 

Cor Snijders, deelnemer Studiekring De Maten, Apeldoorn 

 

 

Powerpoint & Keynote 

 

Beste “medestudenten” 

 

Laat ik mezelf even voorstellen. 

Ik ben Jan Doedens, 67 jaar jong en lid 

van de studiekring Zeist. 

De laatste 15 jaar van mijn werkbare 

leven heb ik veel presentaties gegeven 

en heb in die tijd door schade en 

schande veel geleerd. 

Graag wil ik mijn kennis op dit gebied 

delen met allen die niet die 

gelegenheid hebben gehad. 

Bij deze nieuwsbrief en volgende 

nieuwsbrieven stuur ik twee bestanden 

mee waarin ik uitleg geef hoe je een 

presentatie zou kunnen maken in 

PowerPoint (voor Windows 

gebruikers) en KeyNote (voor Apple 



 

gebruikers). 

Tot de landelijke ontmoetingsdag op 2 

oktober zal ik in totaal 5x bijlagen 

meesturen zodat jullie aardig thuis 

kunnen raken in deze programma’s. 

Op 2 oktober geef ik een workshop 

waarin ik ga proberen al jullie vragen 

over de behandelde stof te 

beantwoorden. 

 

Veel oefenplezier en tot 2 oktober 

 

Groeten, 

Jan Doedens. 

 

  
 

Klik hier om 'Hoe maak ik een presentatie in Keynote' te openen  

 

Klik hier om 'Hoe maak ik een presentatie in Powerpoint' te 
openen  

 

 

 

 

Hulp gevraagd: vloggen 

Wat is een studiekring nou eigenlijk precies? En hoe is het om deel te nemen? 

We krijgen deze vragen vaak van organisaties en geïnteresseerde 50-plussers. 

We willen daarom een nieuwe promotiefilm maken waarin we een inkijkje 

geven in het reilen en zeilen van een studiekring. 

Dit willen we doen door, onder leiding van een cameraman, een aantal 

deelnemers te laten vloggen bij een studiekring. Een vlog is een soort 

videodagboek door iemand zelf gefilmd. Wilt u kennismaken met vloggen? En 

https://gallery.mailchimp.com/e232107e9f55a31fce668c5bb/files/de4766c1-5d78-46c0-9ef3-e17f213b9c2d/Hoe_maak_ik_een_presentatie_in_Keynote.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e232107e9f55a31fce668c5bb/files/bf557b88-ab3d-4b01-916b-86f7bfd38fdb/Hoe_maak_je_een_presentatie_met_PowerPoint.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e232107e9f55a31fce668c5bb/files/bf557b88-ab3d-4b01-916b-86f7bfd38fdb/Hoe_maak_je_een_presentatie_met_PowerPoint.pdf


 

ons helpen om de studiekringen nog beter op de kaart te zetten? We horen 

het heel graag. Dat kan via info@studiekringen50plus.nl. 

 

Alvast een vlog bekijken? Kijk bijvoorbeeld naar deze vlog van onze voorzitter 

Vera van Brakel op de nieuwe 

Facebookpagina: https://www.facebook.com/206957473365837/videos/207033

323358252/  

  

 

 

Uitbreiding naar het Westen… 

mailto:info@studiekringen50plus.nl?subject=Vloggen
https://www.facebook.com/206957473365837/videos/207033323358252/%C2%A0
https://www.facebook.com/206957473365837/videos/207033323358252/%C2%A0


  

 

5 April jongstleden heeft een delegatie van het Platform Studiekringen50Plus 

in samenwerking met Rijnbrink en Probiblio (beide zijn provinciale 

ondersteuningsinstellingen voor bibliotheken) een informatieochtend over 

(het opzetten van) studiekringen georganiseerd voor bibliotheken in Noord- 

en Zuid Holland. Van ongeveer 20 bibliotheken waren er vertegenwoordigers 

aanwezig en allen waren na afloop zeer enthousiast over de studiekringen. 

Inmiddels gaat er in ieder geval een studiekring gestart worden in Spijkenisse 

en gaat er ook van Den Haag een medewerker getraind worden in het 

opzetten van studiekringen. Het animo is dermate groot dat er nog deze 

zomer een train-de-begeleider bijeenkomst georganiseerd kan worden in het 

Westen, waarna we in het najaar een aantal  nieuwe studiekringen hopen te 

starten in Noord- en Zuid Holland. We houden u op de hoogte! 

 

 

Ook een interessante column? Een inspirerende spreuk? Of mooi lied? 

Input voor de volgende PlatformPost is van harte welkom 

via:  info@studiekringen50plus.nl. 

 

mailto:info@studiekringen50plus.nl


 

 

Boven op de boulevard van Paul van Vliet 

  

 

 

En boven op de boulevard 

Zitten hand in hand 

Twee oude mensen bij elkaar 

Kijken naar het strand 

In de schaduw van het leven 

In de kantlijn van de tijd 

Veel verloren 

Maar gebleven 

Is de tederheid 
 

 

 

Ontmoetingsdag 2 oktober 



  

 

We hebben weer een vruchtbare vergadering achter de rug en krijgen steeds 

meer zin in 2 oktober! Klein tipje van de sluier: 

Er komen workshops, presentaties, er mag (mee) gezongen worden en 

natuurlijk zijn er lekkere hapjes en drankjes! We houden u op de hoogte! 

In deze Platformpost staat al een eerste bijdrage van Jan Doedens in aanloop 

naar de ontmoetingsdag. 

 

 

Lezing: Leren, brein & ontplooiing: over LEREN 2.0 

Jelle Joltes geeft vrijdag 15 juni een 

interessante publiekslezing. Het 

thema is ‘leren’ met een nadruk op ‘de 

lerende persoon’. Er is veel kennis en 

inzicht aanwezig binnen de 

wetenschap. Helaas wordt slechts een 

deel daarvan toegepast in de 

maatschappelijke praktijk van 

onderwijs en opvoeding, voor het 

‘levenlang leren’ en voor het 

stimuleren van de ontplooiing van 

mensen met een gedragsprobleem of 

‘hersendysfunctie’. 

 

Zie voor meer 

informatie: http://www.neuropsy-

http://www.neuropsy-academie.nl/publiekslezing-jelle-jolles-leren-brein-en-ontplooiing-15-juni-2018/


 

academie.nl/publiekslezing-jelle-jolles-

leren-brein-en-ontplooiing-15-juni-

2018/ 

  

 

 

 

  
 

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 

AAN-AFMELDEN 

PLATFORMPOST 

 

Wilt u zich aanmelden of 

afmelden voor de 

Platformpost? Dat kan door 

een mail te sturen naar 

info@studiekringen50plus.nl.  

  
  

 

  

Ga hier naar de website 

 

  

 

http://www.neuropsy-academie.nl/publiekslezing-jelle-jolles-leren-brein-en-ontplooiing-15-juni-2018/
http://www.neuropsy-academie.nl/publiekslezing-jelle-jolles-leren-brein-en-ontplooiing-15-juni-2018/
http://www.neuropsy-academie.nl/publiekslezing-jelle-jolles-leren-brein-en-ontplooiing-15-juni-2018/
http://www.studiekringen50plus.nl/
https://twitter.com/studiekring50p
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