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Wilt u de informatie van deze PlatformPost doorgeven aan uw
mede-studiekringleden? Alvast bedankt!

Uitnodiging Ontmoetingsdag
dinsdag 28 november 2017

We zijn erg verheugd dat onze ambassadeur Hedy d'Ancona de
Ontmoetingsdag wil openen!
De Ontmoetingsdag staat in het teken van elkaar ontmoeten en uitwisselen
van ervaringen en lezingen. Er zijn diverse tafels aanwezig waar u
onderling ervaringen kunt uitwisselen en tips kunt opdoen. Zoals: Wat zijn
de ervaringen met het werven van nieuwe leden? Wat als de onderwerpen
opdrogen? Wat zijn voorbeelden van goede persberichten?
Hier vindt u de uitnodiging van de komende ontmoetingsdag. Het adres is
Akoesticum, Nieuwe Kazernelaan 2 – D 42, 6711 JC, Ede. Hier vindt u de

routebeschrijving.

Het programma is als volgt:
13:00 - Inloop met koffie, thee en lunch
13:30 - Welkom Antoon Coster, voorzitter Platform
13:40 - Lezing Hedy d'Ancona
14:25 - Introductie landelijk platform
14:45 - Pauze en tijd om naar presentaties te gaan
15:00 - Keuze uit diverse presentaties
15:40 - Gesprekstafels over diverse onderwerpen, ruimte voor uitwisseling
We hopen u op 28 november te ontmoeten op de Ontmoetingsdag. Heeft u
zich nog niet opgegeven? U kunt dat doen door een mail te sturen naar
info@studiekringen50plus.nl

Studiekringen bij Omroep Max

Hedy d'Ancona en studiekringlid Vera van Brakel komen bij Omroep Max!
Maandag 27 november zijn ze te gast in Tijd voor MAX TV. De uitzending
is van 17.10 - 17.50 uur.
Donderdag 23 november zijn ze te gast bij Tijd voor MAX radio, op radio 5
van 18.00 - 20.00 uur. Het gesprek zal aan het begin van het programma
zijn, dus 18:00 is een goede tijd om te starten met luisteren. Het gesprek zal
zo'n uur zijn, met onderbrekingen met muziek.
Radio 5 is niet te ontvangen via AM (middengolf) of FM, maar well via de
kabel, via livestream op de website (https://www.nporadio5.nl/), met de
Radio 5 app en met Digital Radio.

Studiekring Gouda 25 jaar!

In de koetserij van het kasteel De Haar in Haarzuilens kwam de
studiekring bijeen om hun jubileumochtend te vieren. Een feestelijke start
met koffie en gebak. Er is gekozen voor een bijzondere excursie op 27
oktober2017. De studiekring bestaat dan 25 jaar, een kwart eeuw dus!
Op deze herfstachtige, maar zonnige dag zijn we veel te weten gekomen
over het leven op dit kasteel en de prachtige tuinen eromheen. Voor
sommigen was het bezoek wel een fysieke inspanning. Trappetjes op en
weer trappetjes af zonder je rollator ......ze deden het!!!!
Tijdens de lunch in het koetshuis is stil gestaan bij het ontstaan van de
studiekring senioren in Gouda.
Het idee van de studiekring komt oorspronkelijk uit Denemarken . Op een
congres heeft een welzijnswerkster van het Wijkcentrum “ De Buurtstee”
te Gouda, dit idee meegenomen en uitgewerkt.

Aanvankelijk was het aantal deelnemers klein, maar de aanhouder wint.
Na ongeveer 4 jaar was de grootte van de groep gegroeid tot 15 deelnemers.
Tot de dag van vadaag is dat zo gebleven. De verhouding dames en heren
schommelde toen en nog steeds rond fifty-fifty.
Eén deelnemer van het eerste uur en aantal van de eerste jaren zijn nog
steeds actief lid. Na zoveel jaren verveelt de studiekring dus niet en dat
werd tijdens deze feestelijke en bijzondere excursieochtend danook
gememoreerd.
Door Els Looije-Smoolenaars

Train-de-begeleider
De geplande train-de-begeleider training van 13 november a.s. wordt
verschoven naar januari 2018.
Deze training is voor geïnteresseerde bibliotheekmedewerkers (frontoffice,
backoffice, specialisten), medewerkers van welzijnsorganisaties of
ouderenbonden, die aanspreekpunt en opstarter van nieuwe Studiekringen
in hun bibliotheek of welzijnsorganisatie willen zijn.
Heeft u zich opgegeven voor deze training? Dan krijgt u automatisch
bericht van de nieuwe datum. De nieuwe datum wordt zo snel mogelijk
bekend gemaakt.

AGENDA
16 november 2017
Informatiebijeenkomst Studiekring in Putten
23 november 2017
Interview Hedy d’Ancona op MAX radio 5. (18.00 - 20.00 uur).
Via de kabel, via livestream op de website
(https://www.nporadio5.nl/) + Informatiebijeenkomst Studiekring in
Ermelo

27 november 2017
Interview Hedy d’Ancona en Vera van Brakel (lid studiekring)
in Tijd voor MAX TV. (17.10 - 17.50 uur).
28 november 2017
Ontmoetingsdag
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