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Verslag van de Ontmoetingsdag Studiekringen50plus 
op 28 november 2017 in het Akoesticum in Ede 
 

 

Er zijn ruim zeventig mensen naar Ede gekomen om elkaar te ontmoeten en elkaar te 

inspireren. 

Dagvoorzitter Yvonne Sinkeldam heet iedereen welkom en kondigt een lied aan van 

Singer/Songschrijver Wike Schippers, die tijdens de middag diverse intermezzo’s verzorgde . 

 

De voorzitter van het Landelijk Platform Studiekringen50plus Antoon Coster heet een ieder 

welkom en met name de aanwezige ambassadeurs en leden van het Comité van 

Aanbeveling: Geert Hogenboom, Maurice de Greef en Hedy d’Ancona. Hij vertelt dat naar 

aanleiding van de uitzending van ‘Tijd voor Max’ van 27 november jl. waarin Hedy d’Ancona 

samen met Vera van Brakel de studiekringen hebben gepromoot, al een vijftigtal mails en 

telefoontjes zijn binnengekomen.  

  

Om de volgende spreekster in te leiden en te citeren: ‘Ambitie en passie gaan niet met 

pensioen’. Dit is het motto van deze middag. Vervolgens krijgt Hedy d’Ancona het woord. 

 

Hedy kijkt rond en constateert dat zij in eigen parochie preekt; allemaal leeftijdgenoten in de 

zaal. Wij zijn in de leeftijd gekomen waarin niets meer moet, maar alles kan. Ga nu de dingen 

oppakken waar je in je werkzame leven niet aan toe bent gekomen; een instrument (leren) 

bespelen, balletdansen, schilderen, beeldhouwen en deelnemen aan een studiekring. Zij 

krijgt regelmatig de vraag: ’Doe jij nog wat?’ De mensen bedoelen dan niet dat ze net foto’s 

heeft uitgezocht of een kast heeft opgeruimd. Nee, iets maatschappelijks wordt dan 

bedoeld. Hedy is onlangs 80 jaar geworden en zij blijft deelnemen aan het maatschappelijk 

debat zolang zij zich goed voelt. Ze laat een papiertje vallen en met een zwierig gebaar raapt 

zij het op. ”Ik kan dit nog zelf hoor” zegt ze.  

Het komend decennium zal het aantal 65-plussers groeien van 3 miljoen naar 4,8 miljoen. 

We spreken van een dubbele vergrijzing omdat er veel meer mensen boven de 75 jaar 

bijkomen. Dankzij de goede gezondheidszorg waardoor we nieuwe heupen, knieën, lenzen 

en andere hulpstukken kunnen krijgen, leven we langer in goede gezondheid. Slechts 4% van 

deze ouderen woont in een verpleeghuis/verzorgingshuis. De rest woont gewoon thuis.  Dat 

de mensen die zorg behoeven, goede zorg moeten krijgen staat buiten kijf, maar al die 

relatief gezonde ouderen, daar hoor je niet zoveel over. ‘Wij vormen met z’n allen een 

enorme kostenpost en de ouderen worden gepakt’. Met deze slogans wordt het grote 

gevoel van onbehagen verder gevoed door politieke partijen zoals Vijftig plus van Krol, door 
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Wilders en Baudet. Ze zeggen dat ze voor de ouderen opkomen, maar ze wakkeren alleen 

maar onvrede aan en drijven op deze wijze de ouderen richting de populistische partijen.  

Wij ouderen moeten voor onszelf opkomen. Wij moeten niet wachten op de politiek, maar 

het heft in eigen hand nemen. We moeten ons verzetten tegen onjuiste beeldvorming. ‘Oma 

in de ballenbak’ en vragen als ‘Hoe oud voel je je?’, het Zwitserlevengevoel.  Daar moeten 

we niet aan mee willen doen… 

Kom in opstand en emancipeer! Word boos en wind je op als het nodig is… 

De participatiesamenleving is een verkapte bezuinigingsmaatregel, waarbij familieleden en 

buren worden ingeschakeld bij de zorg. Dat moeten we niet willen. 

Er zouden geschiktere woonvormen moeten komen voor ouderen, waardoor ze langer en 

prettiger in de samenleving tussen jong en oud kunnen blijven wonen. 

Feit is dat het ouderenbrein zich kan blijven ontwikkelen, dat ouderen hun nieuwsgierigheid 

kunnen blijven prikkelen en dat we, hoe ouder we worden, dichterbij onszelf komen.  

Kortom blijf actief, zeg hoe jij het hebben wilt… 

 

Aansluitend is het woord aan Antoon Coster. 

Hij stelt de leden van het huidige bestuur en de Platformleden voor. Vervolgens draagt hij 

symbolisch per 1 december het voorzitterschap over aan Vera van Brakel. 

 

Vera stelt zichzelf voor en vertelt dat zij de afgelopen week samen met Hedy d’Ancona in 

uitzendingen van Omroep Max voor radio en TV de studiekringen heeft gepromoot. Zij 

bedankt voor het in haar gestelde vertrouwen. Ze wil graag aandacht voor haar idee om een 

Magazine uit te geven. Zij hoopt dat er enthousiaste mensen in de zaal zijn, die graag een 

stuk zouden willen schrijven, deel willen uitmaken van de redactie en/of een grafische 

achtergrond hebben. Zo’n blad zou ons kunnen helpen om de studiekringen verder landelijk 

te promoten. Gegadigden kunnen zich melden bij info@studiekringen50plus.nl 

 

Het is nu pauze voor koffie en thee. Na de pauze splitsen we ons op in drie groepen. Er zijn 

drie presentaties elk van een half uur met de volgende onderwerpen: 

 

1. ‘Witwassen- wat is dat eigenlijk?’ door Rob van Nie (studiekring Zeist) 

 

2. ‘Licht en kleur – Waarom en hoe nemen we die waar?’ door Jan Doedens (studiekring 

Zeist)  

     

3.   “Gehoorproblemen.” door stichting  Kentalis.  

Kentalis verkoopt geen producten maar geeft onafhankelijk advies. Informatie 

inwinnen kan gratis via  0800 53 68 25 47 of info@kentalis.nl.  
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Na de lezingen verdelen we ons over gesprekstafels, waar we met elkaar praten over de  

volgende onderwerpen: 

• Wat als de onderwerpen opdrogen? 

• Hoe werf je nieuwe leden? 

• Omgaan met gehoorbeperkingen 

• Roulerend voorzitterschap 

• Tafel voor studiekringbegeleiders die zelf geen deel uitmaken van een studiekring 

• Initiatief Dedemsvaart: studiekring werkt adviezen uit over uiteenlopende zaken binnen 

de eigen leefgemeenschap. (Henk Kuiper, Dedemsvaart) 

  

Afsluitend spreekt Antoon een woord van dank aan alle mensen die aan deze middag 

hebben meegewerkt! Dankzij de inzet van velen is het een geslaagde Ontmoetingsdag 

geweest. Hij wenst iedereen een goede thuiskomst. Bij de deur wordt een Goody Bag 

uitgedeeld. 

 

Algeheel verslag: Marjo de Jeu 

 


