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We hopen da t u een goede  zomer hebt gehad. In deze  
Pla tformPos t aandacht voor de  aankomende  
Ontmoetingsdag. Let op : de  datum van de  Ontmoetings dag  is  
veranderd .  
 
We zijn verheugd da t Hedy d’Ancona onze eerste landelijke 
Ontmoetingsdag za l openen.  Heeft u zich a l opgegeven?  We 
kijken e r naar uit om e lkaar te  ontmoeten! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://mailchi.mp/9a766c86a116/platformpost-september?e=950ee57813


 

Uitnodiging Ontmoetingsdag 
dinsdag 28 november 2017  

 

 

We zijn weer druk bezig met de voorbereidingen van de 
Ontmoetingsdag. Hier vindt u de uitnodiging. 
 
Tijdens deze middag staan elkaar ontmoeten en uitwisselen van ervaringen 
centraal. Dit kan n.a.v.  de lezing van Hedy d Ancona aan diverse tafels waar u 
onderling ervaringen kunt uitwisselen en tips kunt opdoen. Zoals: Hoe werf je 
nieuwe leden? Wat als de onderwerpen opdrogen?  Wat zijn voorbeelden van 
goede persberichten? 
 
Bijzonder onderwerp gepresenteerd?  
Heeft u een bijzonder of interessant onderwerp gepresenteerd of gehoord in 
de studiekring? En zou u het nog een keer willen delen met anderen? Meldt u 
bij ons aan zodat u op de Ontmoetingsdag u  de gelegenheid krijgt, voor een 
kleine groep, uw onderwerp  nogmaals te delen/presenteren.   

 

 

 

Gehoor of zichtbeperking? 

https://gallery.mailchimp.com/e232107e9f55a31fce668c5bb/files/b8d0dc90-0fff-4917-9dd8-279033c59e65/UitnodigingOntmoetingsdagStudiekringen2017.pdf


 

Stel een lid van uw studiekring heeft moeite met zijn/haar gehoor of ziet 
slechter. Hoe ga je daar dan als kring op een goede manier mee om? Tijdens de 
Ontmoetingsdag zal één van de workshops daar aandacht aan besteden, hier 
alvast wat eerste tips om om te gaan met mensen met een gehoorbeperking. 

• Spreek rustig en articuleer duidelijk. Praat niet hard en vermijd 
bijzinnen of omwegen. 

• Gebruik mimiek en natuurlijke gebaren. Overdrijf niet. 
• Houd oogcontact: spreek met uw gezicht naar de ander. 
• Houd niets voor uw mond en zorg voor voldoende licht, zodat uw 

mond goed zichtbaar is. Ga niet met uw rug naar het licht toe staan. 
• Praat één voor één. Ga niet tussendoor met iemand anders praten. 
• Vermijd achtergrondgeluid: zet de televisie, radio of 

achtergrondmuziek uit en zoek een rustige plek om te praten. 
• Houd er rekening mee dat een slechthorende vaak eerst moet 

kijken/luisteren naar wat u zegt en dan pas de inhoud tot zich kan 
laten doordringen. Dit kan soms tot vertraagde reactie leiden. 

• Word niet boos, verlegen of ongeduldig als een slechthorende u niet 
meteen begrijpt. Herhaal eventueel wat u heeft gezegd, zo nodig in 
andere bewoordingen. 

• Vraag af en toe aan uw slechthorende gesprekspartner of deze alles 
goed heeft verstaan. Zo toont u begrip en maakt u het de ander 
makkelijker om eventuele luister-/begripsproblemen naar voren te 
brengen. 

• Schrijf zaken als namen, adressen, telefoonnummers en data van 
afspraken op. Dit voorkomt onnodige misverstanden. 

• Geef uw slechthorende gesprekspartner de ruimte om zich even rustig 
terug te trekken als dat nodig is. 

Bron Hoorwijzer 

 

 

Vacature voorzitter & secretaris landelijk Platform 

In juli hebben we o.a. via de PlatformPost een oproep gedaan voor voor een 
voorzitter en secretaris voor het nieuwe Landelijk Platform 
Studiekringen50plus. 

https://www.hoorwijzer.nl/hoorhulpmiddelen/overige-hulpmiddelen/communicatietips.html


 

 
Hier vindt u de oproep. 
 
Inmiddels zijn de eerste reacties binnen gekomen. Deze maand zullen er 
gesprekken worden gevoerd met kandidaten. Mocht u alsnog mee willen doen 
in de procedure horen we dat graag zo snel mogelijk. 
  

 

 

Oproep: interessante onderwerpen 

 

Inmiddels zijn er veel studiekringen actief en zijn er dus ook al vele 
onderwerpen op de verschillende studiekringbijeenkomsten langs gekomen. 
We zijn benieuwd welke onderwerpen andere kringen besproken hebben en 
doen daarom bij deze een oproep: Wilt u een aantal van deze onderwerpen 
mailen naar info@studiekringen50plus.nl? 
 
We zullen hier een lijst van maken en dit delen op de Ontmoetingsdag en de 
website. Op deze manier hopen we elkaar te inspireren met nieuwe 
onderwerpen. 

 

  
 

  

  

  

 

AGENDA 
9 november 2017  
Informatiebijeenkomst Studiekring in Putten 
28 november 2017  
Ontmoetingsdag 

 
  

  

 

  

http://www.studiekringen50plus.nl/nieuws_items/nieuwe-landelijk-platform-we-op-zoek-naar-voorzitter-en-secretaris-platform-kunnen-versterken/
mailto:info@studiekringen50plus.nl?subject=Onderwerp%20Studiekringavond


Ga hier naar de website  
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