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Beste lezers van de PlatformPost, 

 

Weer een volle PlatformPost op deze laatste vrijdag van de maand! 

Onder andere met onze nieuwste promotiefilm, een verslag van de 

Ontmoetingsdag, een enquête over de studiekringen en natuurlijk een 

stuk van de voorzitter en een column van Cor. 

 

Veel leesplezier! 

 

Wilt u de informatie van deze PlatformPost doorgeven 

aan uw mede-studiekringleden? Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

https://mailchi.mp/0a7ad29ad56f/oktober?e=950ee57813
https://mailchi.mp/0a7ad29ad56f/oktober?e=950ee57813


 

Van de voorzitter: Tijd 

  

Wanneer u deze Platformpost ontvangt ligt de ontmoetingsdag  alweer 

bijna vier weken achter ons. Fijn dat we een aantal van u daar hebben 

mogen begroeten. Was het een mooie middag? Ja dat vond ik wel. 

Waren er dingen voor verbetering vatbaar? Zeker. Dat heeft u ons ook 

laten weten en gelijk heeft u. Wij horen graag van u, wat er goed was 

én wat er beter kon. Tijdens onze evaluatie nemen wij uw reacties 

mee. Want de studiekringen dat zijn wij allemaal. Verderop in deze 

Platformpost kunt u een verslag lezen van de ontmoetingsdag. 

  

Over tot de orde van de dag. 26 oktober is het alweer. Heeft u ook zo 

het gevoel dat de tijd met het ouder worden steeds sneller gaat. Dat de 

dagen als zand tussen onze vingers glijden. Sinterklaas lijkt nog maar 

net uitgezwaaid, of hij komt alweer bijna aan. Ik weet niet hoe dat met 

u is, maar ik vind dat feest nogal aangetast door alle narigheid rond de 

kleur van het hulpje van de Sint. Dan kan ik weleens terugverlangen 

naar die goede oude tijd, toen Sinterklaas nog een feest was zonder 

demonstranten en hoogoplopende discussies. Kinderen schijnen daar 

trouwens weinig last van te ondervinden, dat is dan weer opbeurend 

nieuws. 

  

En dan hebben we nog die andere discussie rond de invoering van 

zomer of wintertijd. Met evenzovele voor als tegenstanders, ieder met 

een eigen belang. Kom daar maar eens uit. Ik vind het voor mezelf niet 

zo relevant. Met het klimmen der jaren vind ik de vraag hoe ik mijn tijd 



 

gebruik interessanter worden. Vrijwilligerswerk is een belangrijk 

element daarbij. Nog iets kunnen bijdragen aan de maatschappij geeft 

voldoening. Bovendien levert het ook mooie ervaringen en leuke 

contacten op. Daarnaast krijg ik steeds meer de behoefte te genieten 

van de mooie dingen in het leven. Van de prachtige natuur, mooie 

muziek, de ondergaande zon. De tijd kunnen nemen om in rust en met 

aandacht te genieten vind ik een verworvenheid van het ouder worden. 

Het woord haasten schrap ik daarbij steeds vaker uit mijn vocabulaire. 

Om met Johan Cruijff te spreken:”Er is maar één moment dat je op tijd 

kunt komen. Ben je er niet, dan ben je óf te vroeg, óf te laat. 

  

Vera van Brakel 

 

 

 

 

Het Platform Studiekringen50plus heeft een nieuw 
promofilmpje gemaakt. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=brx5XexhxYc


 

Verslag ontmoetingsdag studiekringleden 
2 oktober 

 

 

 

De middag wordt geopend door de voorzitter van het landelijk platform 

studiekringen, Vera van Brakel. Daarna werden we muzikaal welkom 

geheten door  ‘In the pocket’. 

  

Jan Slagter, directeur en oprichter van omroep Max begint zijn verhaal 

dat hij na 40 jaar roken de avond ervoor is gestopt. Hij voelt zich 

helemaal ontregeld. Hij geeft aan dat er een groot verschil is met de 

ouderen van 30-40 jaar geleden en de huidige generatie ouderen. 

 Jan betoogt verder dat het belangrijk is voor de ‘oudere‘ van nu om 

actief te blijven zowel fysiek als in het hoofd.  Hij vertelt over het belang 

om met anderen in contact te zijn en blijven. Op deze wijze blijven 

senioren meer in de maatschappij staan en wordt eenzaamheid 

voorkomen. De studiekring levert daar voor ouderen een belangrijke 

bijdrage aan. Hij belooft ons een artikel in het Max-blad om de 

bekendheid te vergroten en hij zegt de organisatie een bedrag van € 

1.000,00 toe. 



 

Na dit boeiende en inspirerende verhaal van Jan Slagter was er weer 

even muzikale ontspanning met ‘In the pocket’. 

  

Op deze middag konden de deelnemers 2 workshops volgen die 

betrekking hebben op de gang van zaken binnen een Studiekring. 

Lees verder  

 

 

 

In het nieuws 

  

 

Bovenstaande foto kregen we van een Studiekringlid uit Amersfoort. 

Het bord staat in de buurt van een verzorgingshuis in Den Haag. Wat 

vindt u, stigmatiserend of prima dat er op deze manier gewaarschuwd 

wordt? 

https://gallery.mailchimp.com/e232107e9f55a31fce668c5bb/files/6f4ffa21-071b-42df-b765-6390324a41ef/Verslag_landelijke_ontmoetingsdag_2_oktober_2018.02.pdf


 

 

Column van Cor: Napoleon 

  

Hij had het zo bedacht dat hij de tekst van de computer kon oplezen, 

zoals een nieuwslezer dat elke dag doet en dan kwam het 

bijbehorende beeld via de beamer op het scherm. Maar dat lukte niet. 

Zijn laptop wilde niet op ‘split screen’. Dus kwam alles op het scherm 

en las hij het ook nog eens voor. Maar terwijl hij door het begin 

worstelde, soms met een tekst in beeld zonder plaatje, of een plaatje 

zonder tekst zodat hij moest improviseren, drong het tot ons door dat 

hier wel iemand zat die dikke boeken over dit onderwerp had gelezen 

en niet alleen in het Nederlands. Hij had over oorlogen, winterse 

verschrikkingen in Rusland, nauwelijks voldoende uitgeruste soldaten 

en ook bijvoorbeeld het moeizame laden van een geweer of kanon 

gelezen. En met die helse beelden in zijn achterhoofd probeerde hij 

zijn kennis te laten sporen met de beelden op het scherm. En dan 

moest hij ook nog voorlezen. 

Dat lukte niet helemaal. Wat wel lukte was dat de hevigheid van wat 

toen ooit passeerde in de winter heel ver weg tot in detail tot ons 

doordrong. We aanschouwden de gruwelen die toen plaatsvonden. Dat 

ging vanzelf. Vooral wat hij er als terloops aan toevoegde. En die 



 

stroom van woorden bleef maar doorgaan toen er na afloop vragen 

kwamen. En ook de reacties van de aanwezigen die met ontzetting 

dingen hadden aangehoord waar ze nooit aan hadden gedacht 

zorgden voor nog meer woorden. Het was nog niet eens zo lang 

geleden gebeurd. Uit de presentatie kwam duidelijk naar voren dat wat 

Napoleon wilde in feiten onmogelijk was. Dat Rusland een enorm land 

bleek waar alles anders liep. Geen wonder dat er duizenden soldaten 

stierven door bevriezing, in lompen rondliepen, niets meer te eten 

hadden of soms gewoon deserteerden. Toen de presentatie voorbij 

was viel er even diepe stilte. Daarna kwam er een welverdiend 

applaus. 

Cor Snijders, deelnemer Studiekring De Maten, Apeldoorn 

 

 

Time in a bottle 

 

 

Soms zou je de tijd wel willen bewaren, in een fles bijvoorbeeld. 

Jim Croce zingt erover…Time in a bottle.. 

  

 

https://youtu.be/AnWWj6xOleY


  

 

 

Wat vindt u van ...? 
 

 

Als we aan studiekringdeelnemers vragen wat de studiekring voor hen 

betekent, krijgen we altijd zeer positieve en soms ontroerende reacties 

terug. Het geeft ons, het Platform dé inspiratie en motivatie om andere 

studiekringen te helpen opstarten elders in het land. Want we gunnen 

zo veel meer ouderen de gezelligheid, de geestelijke uitdaging, het 

onderling contact en de inspiratie van een studiekring. Maar we zijn er 

niet alleen voor nieuwe kringen. Ook bestaande studiekringen kunnen 

op ons rekenen.  Het Platform wil van betekenis zijn voor alle 

studiekringen en studiekringleden. 

Daarom wil het Platform u, als studiekringdeelnemer, een aantal 

vragen voorleggen. We willen graag weten wat de studiekring voor u 

betekent, wat u van de activiteiten van het Platform vindt (waaronder 

de PlatformPost en de Ontmoetingsdag), waar u behoefte aan heeft en 

wat beter kan. 

De digitale vragenlijst kost u ongeveer 15 minuten om in te vullen. U 

kunt de vragenlijst invullen door op de volgende knop te drukken. 

 

Het is voor de verwerking van de gegevens voor ons gemakkelijker als 

u de vragenlijst via onderstaande knop invult. Maar wilt u liever de 

vragenlijst op papier?  Dan mail of stuur ik u de vragenlijst 

(info@studiekringen50plus.nl). 

Alvast hartelijk dank voor uw mening! 

Naar vragenlijst 

 

 

mailto:info@studiekringen50plus.nl
https://docs.google.com/forms/d/1gYXy_d3re2u522581FsK4GlbPefML48wXR2NQEiFBNI/viewform?edit_requested=true


 

Kom naar de wervelende Talkshow met 
ontbijt van UP! Blijf in Beweging! op 9 

november in Deventer 

 
  

Op vrijdag 9 november is in en rond Deventer van alles te doen: samen 

eten, zingen, sporten, wandelen, muziek maken. 

De show opent om 9.00 uur met ontbijt. Om 9.45 uur start Olga 

Commandeur, die dagelijks op tv is met NL in Beweging, de 

bijeenkomst. 

 

Er is van alles te zien en te doen:  

• Deelnemers van Eet, Game, Match laten zien dat gamen en 

gezelligheid samen gaan. 

• Jan en Piet, beide 80+,  sporten gewoon buiten. En hoe!  

• Bij Oud Geleerd, Jong Gedaan staan jongeren voor een  ‘klas’ 

ouderen. 

• Natuurlijk is er ook muziek. René Bishop, bekend van The Voice 

Senior en       singersongwriter Maarten van Veen van de 

Liedjesfabriek. 

 

Er is een informatiemarkt met diverse initiatieven uit de regio, 

waaronder het Platform studiekringen50plus. 

In de theaterzaal is er plek voor 200 mensen. Kom zelf en neem  de 

hele studiekring mee!  De link naar de website van de Deventer 

Schouwburg om tickets voor de show te bestellen:  

https://deventerschouwburg.nl/programma/up-ontbijtshow-blijf-in-

https://deventerschouwburg.nl/programma/up-ontbijtshow-blijf-in-beweging


 

beweging. 

Of bel de kassa 0900 - 3000 200 

De tickets kosten  € 7,00 per stuk, inclusief ontbijt, drinken en iets 

lekkers. 

Het theater is goed bereikbaar. Rondom zijn  parkeergarages en het 

ligt tegenover bus- en NS station.  

 

Ook een interessante column? Een inspirerende spreuk? Of mooi 

lied? Input voor de volgende PlatformPost is van harte welkom 

via:  info@studiekringen50plus.nl. 

 

 

 

 

  
 

  

  

  

 

AGENDA 

 

26 november Informatiebijeenkomst 

Purmerend 

10 december Informatiebijeenkomst 2 

Purmerend 

Informatie: www.bibliotheekwagerland.nl 

 

11 december Informatiebijeenkomst 

Studiekring Enschede 

Informatie: www.bibliotheekenschede.nl 

  
  

  

  

  

 

 

 
 

AAN-AFMELDEN 

PLATFORMPOST 

 

Wilt u zich aanmelden of 

afmelden voor de 

Platformpost? Dat kan door 

een mail te sturen naar 

info@studiekringen50plus.nl.  

  

https://deventerschouwburg.nl/programma/up-ontbijtshow-blijf-in-beweging
mailto:info@studiekringen50plus.nl
http://www.bibliotheekwagerland.nl/
http://www.bibliotheekenschede.nl/


 

  

www.studiekringen50plus.nl 

 

 

  

 

  

 

   

 

Redactie en eindredactie: Vera van Brakel  

Redactie en samenstelling: Monique Jongenburger    

  

 

 

Copyright © 2018 Spectrum, All rights reserved. 

 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list 

 

 
 

  

http://www.studiekringen50plus.nl/
https://spectrumelan.us14.list-manage.com/profile?u=e232107e9f55a31fce668c5bb&id=cdd41655e5&e=950ee57813
https://spectrumelan.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=e232107e9f55a31fce668c5bb&id=cdd41655e5&e=950ee57813&c=17278b29bf
https://twitter.com/studiekring50p
https://www.facebook.com/Studiekringen50plus-206957473365837/?hc_ref=ARQaV5yyQUuFo8RAh3bynSk4PWFbiJa7PahmzwK6U0gzSNmxyua7OcFFDyAiosaEdp0&fref=nf
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=e232107e9f55a31fce668c5bb&afl=1


 


