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Nog een maandje en het is zover: de Ontmoetingsdag 2017! We
kijken er naar uit u dan te ontvangen. In deze PlatformPost meer
over:
•
•
•

Studiekringen bij Omroep Max
Het landelijk platform
Een nieuwe datum voor de train-de-begeleider

Wilt u de informatie van deze PlatformPost doorgeven aan uw medestudiekringleden?

Uitnodiging Ontmoetingsdag
dinsdag 28 november 2017

We zijn erg verheugd dat onze ambassadeur Hedy d'Ancona de
Ontmoetingsdag wil openen!
We hebben in de vorige PlatformPost een oproep gedaan naar kringleden die
hun presentatie nogmaals willen geven. Op die oproep hebben we positieve
reacties ontvangen. Meerdere deelnemers hebben zich al aangemeld en willen
graag hun presentatie geven aan medekringleden.
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.

Studiekringen bij Omroep Max

We hebben leuk nieuws: de studiekringen krijgen aandacht op radio en
televisie!
Op maandag 27 november zijn Hedy d’Ancona en Vera van Brakel (lid
studiekring) te gast in Tijd voor MAX TV. De uitzending is van 17.10 - 17.50
uur. Daarnaast staat er ook een interview bij Tijd voor MAX radio gepland.
Dit wordt zeer waarschijnlijk 23 november op radio 5 van 18.00 - 20.00 uur.
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.

Landelijk platform
Beste mensen,
Het Gelders Platform voor ouderen is verleden tijd. Sinds kort zijn wij het
Landelijk Platform van de Studiekringen50plus. Dat komt door een
belangrijke drijfveer om te overleven na onze subsidiecrisis is. Wij geloven er
namelijk in dat studiekringen voor wat oudere mensen in onze samenleving

een plek bieden, die uitnodigt om de “bovenkamer” op orde te houden. Die u
bovendien nieuwe sociale contacten oplevert en dat alles in een veilige
respectvolle omgeving. Ik kan u uit ervaring vertellen, dat velen de
bijeenkomsten als uiterst plezierig ervaren en dat het aantal afwezigen bij een
bijeenkomst dan ook zeer gering is.
Met geldelijke ondersteuning van het fond Nuts Ohra willen wij zelfs een
landelijke spreiding bereiken. Wij willen ook landgenoten buiten onze eigen
regio laten delen in onze positieve ervaringen. Nu kost de oprichting van
studiekringen wel de nodige voorbereiding. Is bijv. een regionale
welzijnsorganisatie of een bibliotheek geïnteresseerd om mee te doen en mee
te denken? Hoe krijg ik belangstellenden bij elkaar? Dat houdt in, dat de
plaatselijke of regionale pers moet meewerken door het plaatsen van een goed
persbericht. Als we dan een voldoende aantal belangstellenden hebben is een
van onze leden bereid om samen met de plaatselijke initiatiefnemers een
informatiebijeenkomst te organiseren. Als dat leidt tot een groep
geïnteresseerden, komen wij ze een aantal malen helpen om ze een
zelfsturende groep te laten worden.
Maar als je landelijk wil moet je erop rekenen, dat landelijk niet stopt in bijv.
Utrecht. Maar dat van Arnhem naar Middelburg rijden toch andere koek is.
De oplossing van dit probleem vraagt dan ook niet alleen om
begeleiders/trainers in de omgeving van de thuisbasis, maar ze te hebben op
plaatsen in ook de verre delen van ons land is op dit moment wat lastiger.
Suggesties zijn welkom
Mocht u belangstelling hebben of mensen kennen met een wat “instructieve”
inslag en die al dan niet lichtelijk besmet zijn met het “studiekringvirus” dan
horen wij dat graag. Trouwens ook bestuurlijk worden we al weer wat sterker.
Op de ontmoetingsdag op dinsdag 28 november, kunnen wij twee nieuwe
leden aan u voorstellen, waaronder een nieuwe voorzitter. Heeft u zelf ook
wat bestuurlijke ervaring en/of belangstelling, laat het ons weten. Meedenken
en doen is belangrijk.
Tot slot zie ik u graag terug op onze ontmoetingsdag van 28 november. We
gaan o.a. proberen, elkaar meer te ontmoeten, met de bedoeling onze
ervaringen te delen en uit te dragen. Laat u inspireren.

www.studiekringen50plus.nl
Antoon Coster, voorzitter

Train-de-begeleider
13 november wordt er weer een Train-de-begeleider gehouden, deze keer in
Zinder in Tiel. 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.
Meer informatie? https://www.rijnbrink.nl/campus/aanbod-meedoen-in-desamenleving/539-train-de-begeleider-studiekringen50plus

AGENDA
13 november 2017
Train-de-begeleider
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/)
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

AAN-AFMELDEN PLATFORMPOST
Wilt u zich aanmelden of afmelden voor de Platformpost? Dat
kan door een mail te sturen naar info@studiekringen50plus.nl.

Ga hier naar de website

Copyright © 2017 Spectrum, All rights reserved.

