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Beste studiegenoten en andere belangstellenden,
Onze "Renaissance"
De leden van studiekringen moeten niet verwachten, dat ik dit
begrip ga beschrijven om u een onderwerp voor studie te
bezorgen. Nee, maar omdat ik nu in Frankrijk ben, heeft dit
begrip me wel geïnspireerd. Oude geweldige culturen krijgen een
kans om opnieuw te bloeien en om mensen te inspireren om tot
nieuwe vormen van cultuuruitingen te komen. Daarom is renaissance voor ons een beter
woord, dan het vertaalde "wedergeboorte". Het eerste is rijker qua inhoud.

Het platform maakt een nieuwe start. Wij willen ook "rijker" worden. We behouden
natuurlijk onze basisideeën. Maar we willen meer mensen bereiken, ook landelijk.
Enkele voorbeelden: We gaan proberen om ook mensen met beperkingen te bereiken. We
gaan proberen (meer) gebruik te maken van sociale media. We gaan proberen de onderlinge
contacten tussen studiekringen op te zetten, c.q. te verbeteren, etc.
Een klein aantal mensen is al voor en met ons aan het werk. We willen meer en hopen door
een belangrijke verbetering in onze communicatie meer steun te krijgen.
De "nieuw geborene" lijkt goed gezond, maar blijft een aanhoudende zorg. Mocht ook u
inspiratie krijgen of goede ideeën hebben, laat het ons weten. Elke bijdrage aan een
zorgeloze ontwikkeling is welkom.
We hopen op veel reacties,
Antoon Coster, voorzitter.

Platformpost, uitgave 32, juli 2016

1

Ontmoetingsdag in het teken van ontwikkeling en inspiratie
Noteer de datum en schrijf u in!
Donderdag 22 september 2016, Zalencentrum Wieleman, Westervoort
Voor velen is de studiekring ontmoeten, ervaringen delen en nieuws ontdekken. ‘Het houdt
het hoofd jong en bevredigt de nieuwsgierigheid’, aldus één van de deelnemers. Het is een
bezigheid die direct aansluit bij de boodschap van Eric Scherder, neuropsycholoog aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam, die voor een fit en gezond brein pleit. De studiekring
verdient het daarom meer bekend te zijn bij 50-plussers; niet alleen in Gelderland maar ook
landelijk. Dat “landelijk” is een nieuwe stap, waar we deze jaren hard aan werken.
Het thema van de ontmoetingsdag is ‘Ontwikkeling en Inspiratie’. We gaan aan de slag met
inspirerende manieren om de bekendheid van de studiekring onder 50-plussers in de eigen
gemeente én in het land te vergroten. Dat doen we samen met de initiatiefnemers van Oud
Geleerd, Jong Gedaan. Studenten geven hun beeld over nieuwe manieren om de studiekringen
op de kaart te zetten en belangstellenden te werven.
Ook vertellen we over de vele activiteiten om onze landelijke bekendheid te vergroten
dankzij de financiële bijdrage van Fonds Nuts Ohra. Daarnaast geeft het onderzoeksbureau
NIVEL zicht op het lopend onderzoek naar de meerwaarde van de studiekringen, juist ook
voor mensen met een beperking. Samen met u lanceren we onze nieuwe website,
Studiekringen50plus en maken we een filmpje met uw boodschap aan andere 50 plussers over
de studiekringen. We sluiten af met de discussie wat dit
nu allemaal voor u betekent.
Locatie: Zalencentrum Wieleman in Westervoort
Voor inlichtingen en informatie:
Andrea Kuijpers
a.kuijpers@spectrumelan.nl
tel. 026 - 352 34 20
Hoe kunt u zich opgeven voor deze ontmoetingsdag?
De contactpersoon van uw studiekring geeft u op via het
opgaveformulier of per e-mail.
De kosten zijn € 15,00 per persoon.
Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 120.
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Penningmeester Rob Mooij
Hallo, ik ben Rob Mooij, woonachtig in Ede, gehuwd, vader van twee
kinderen en grootvader van twee kleinkinderen. Na ruim 40 jaar in de
accountancy en het bedrijfsleven te hebben gewerkt ben ik door een
reorganisatie werkzoekend geworden. Sedert een jaar ben ik
parttime ondernemer met een eigen administratie- en advieskantoor
en deels werkzoekende. Mijn taak binnen het Platform is
penningmeester.
Ik ben op dit ogenblik actief als bestuurder van de Werkgroep Fossielen Wageningen. In het
verleden ben ik o.a. penningmeester geweest van Oudervereniging Pharos.
Mijn zwager heeft mij benaderd voor de functie van penningmeester voor dit Platform. Die zal
gedacht hebben dat kan je er nog wel bij doen. Ik ben zelf geen lid van een studiekring maar na
wat rondbellen heb ik besloten mij te gaan aansluiten in Ede en me beschikbaar te stellen voor
de functie.

We zijn als Platform heel blij met Rob en dat hij deze functie op zich wil nemen.

(Ex-)deelnemers studiekring gezocht
Wij zouden graag in gesprek komen met (ex)deelnemers die vanwege beperkingen (tijdelijk)
niet deelnemen aan hun studiekring én deelnemers die vanwege fysieke beperkingen overwegen
te stoppen met deelname aan hun studiekring. Dit in het kader van het NIVEL onderzoek naar
de meerwaarde van studiekringen. Mocht u interesse hebben in deelname aan een individueel
interview en uw ervaringen met ons willen delen, dan kunt u contact met ons opnemen. Dit kan
via a.p.d.jansen@nivel.nl of via telefoonnummer: 030 2729 723.

Studiekringen50plus is nu ook op Social Media actief!
Studiekringen50plus is nu ook op Twitter en LinkedIn te vinden.
Voor Twitter kunt u ons volgen via @studiekringen50p. Het Platform stuurt regelmatig tweets
om meer bekendheid te geven aan de Studiekringen50plus.
Ook op LinkedIn zijn we actief. In de discussiegroep op LinkedIn delen we voor
professionals informatie die zij weer kunnen gebruiken om meer informatie over
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studiekringen aan hun klanten te geven of om studiekringen op te starten.
Gebruikt u zelf LinkedIn dan kunt u ons volgen op https://www.linkedin.com/groups/8537397
Via social media volgen we anderen die baat hebben bij informatie over de studiekringen.
Bijvoorbeeld ouderenbonden, professionals die zich bezig houden met ouderen, bibliotheken, de
50PlusBeurs, Het Fitte Brein en politieke partijen. Hierdoor vergroten we via social media ons
netwerk en kunnen we onze bekendheid op een snelle manier uitbreiden.

Bibliotheek West Achterhoek start een Studiekring
voor Ouderen:
Studiekring Zelhem ‘De Ronde Tafel’
In het najaar van 2015 hebben twee medewerkers van de Bibliotheek
West Achterhoek de cursus ‘train-de-begeleider Studiekring voor
Ouderen’ gevolgd. Met in totaal 6 cursisten vanuit verschillende
bibliotheken leerden ze wat een studiekring inhoudt en hoe je deze
het beste kunt gaan opzetten. Het was een inspirerende en
praktijkgerichte cursus. Hieronder het verslag van de start van een nieuwe studiekring:
Nadat we een plan hadden gemaakt, begonnen we in januari 2016 met het werven van mensen via
de lokale kranten en andere media. In februari hielden we een informatiebijeenkomst waar
ongeveer 17 mensen uit Zelhem en omliggende plaatsen zich voor hadden aangemeld. We hebben
Antoon Coster van het Gelders Platform voor Studiekringen uitgenodigd om zijn kennis en
ervaring m.b.t. studiekringen te vertellen op deze bijeenkomst.
De meeste belangstellenden wilden het meteen proberen en zo is er een groep van 13 mensen
ontstaan, 7 mannen en 6 vrouwen variërend in de leeftijd van begin 60 tot 88 jaar. De eerste
paar keer waren we erbij als begeleiding. Op 12 april is officieel de studiekring opgericht. De
bedoeling van de studiekring werd goed duidelijk gemaakt, er werd een reglement opgesteld en
er werden taken verdeeld. De een is gespreksleider, de ander penningmeester of
contactpersoon en weer een ander maakt het verslag of is ‘gewoon’ studiekringlid.
De oudste mevrouw die erbij is, heeft een toepasselijke naam
bedacht voor de studiekring: De Ronde Tafel. Dit omdat er in
Zelhem een grote ronde tafel staat waar men allemaal aan zit.
Ook werden er onderwerpen ingebracht en er werd bepaald
welke onderwerpen aan de orde zouden komen. Afgesproken
werd om 1 keer in de 2 weken bij elkaar te komen tot aan de
zomervakantie.
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Inmiddels is de groep al 8 keer bij elkaar geweest. 1 informatiebijeenkomst, 3
startbijeenkomsten met begeleiding en 4 bijeenkomsten door de kring zelf. Onderwerpen die
o.a. al besproken zijn: (de gevaren van) sociale media, ouder worden-de gekantelde tijd,
Schilderij Jeroen Bosch, Astronomie, Hoe komen we aan onze energie. Het is een leuke groep
enthousiaste mensen met allemaal hun eigen inbreng en de nodige humor. Voor ons was het
opzetten van deze studiekring een soort pilot. Het was een leerzame periode voor de
studiekringleden maar zeker voor ons. In het begin waren de mensen nog wat terughoudend
maar nu ziet het ernaar uit dat het grootste gedeelte van de groep na de zomervakantie verder
wil gaan in de kring. Er zijn al een paar onderwerpen gepland voor na de zomer en er staat ook
een museumbezoek in de planning. Zelf vond ik het heel interessant en leuk om te zien hoe een
groep van, voor elkaar onbekende mensen, in een korte tijd zo mooi in gesprek kan gaan met
elkaar en zo betrokken raakt met elkaar. En wat een kennis, ervaring en wijsheid komt er naar
voren als men in gesprek raakt!
Marianne Luiten, Bibliotheek West-Achterhoek.

Mee doen met het verspreiden van de studiekringen?
Daarnaast doen we de volgende algemene oproep voor leden die het leuk vinden om hun
steentje bij te dragen aan het project. Mensen die een stukje willen schrijven voor de
Platformpost, meehelpen een ontmoetingsdag te organiseren of de website actueel
houden.

Contactgegevens
Platform Studiekringen50plus

info@geldersestudiekringen.nl

Zeelandsingel 40

www.geldersestudiekringen.nl

6845 HB Arnhem
De volgende Platformpost verschijnt in oktober 2016. Graag plaatsen we ook weer bijdragen van
de studiekringen. Kopij inleveren kan tot uiterlijk 30 september 2016 via
info@geldersestudiekringen.nl

Projectgroep studiekring50plus
Vlnr: Elly Burger, Irene Rensink, Ruud Vreeswijk, Daniëlle
Jansen, Willy Bijlo, Andrea Kuijpers,
Jan Vreugdenhil, Marjo de Jeu, Annelies Reiber, Aukje Konijn,
Yvonne Sinkeldam, Antoon Coster,
Erna Roodzant, Wim Droogers. (foto Jaap Terpstra)
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