Voortgang Studiekring Dedemsvaart
Na de start eind 2016 waarin alle deelnemers nog een beetje aan het concept moesten wennen is er
inmiddels een hechte club met mensen ontstaan die iedere 14 dagen bijeen komen in de Baron te
Dedemsvaart.
Onuitgesproken ontstond al heel snel de overtuiging dat we alles zo veel mogelijk gezamenlijk wilden
doen. Iedereen hoorde er immers bij. Een presentatie voor een deel van de club werd als onvolledig
ervaren. Dit resulteerde er ook in dat er in de vakantieperiode geen bijeenkomsten werden gepland.
Nu op 6 september onze eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen weer voor de deur staat merken
we ook dat iedereen hier weer aan toe is en zich enorm op de nieuwe reeks met bijeenkomsten
verheugt.
Het afgelopen seizoen is dan ook een hele fijne start geweest met veel mooie onderwerpen en ook
een aantal bezoeken buiten de deur.
Omdat we natuurlijk een van de vele studiekringen zijn, is het misschien wel interessant om onze
onderwerpen van het afgelopen seizoen met andere Studiekringen te delen. Een dergelijke
kruisbestuiving kan deelnemers binnen andere kringen immers ook weer op ideeën brengen.
Zelf zouden we het namelijk ook fijn vinden om te horen hoe andere Studiekringen hun
bijeenkomsten zoal inrichten want daar willen wij weer graag van leren.
Onderwerpen die bij ons aan de orde zijn geweest:
Presenteren met Impress

Een eerste stap om ook deelnemers met koudwatervrees voor
het verzorgen van een presentatie, over de drempel te helpen.
Genderdysforie
Een ingrijpend verhaal over stoornissen in de
geslachtsidentiteit.
De SamenDoen Teams
De organisatie in de gemeente Hardenberg voor het
behandelen van vragen op het gebied van wonen, inkomen,
welzijn en zorg.
Darmflora
Het vaak nog onderschat belang van het geheel aan microorganismen in het maag-darmstelsel.
Scheefgroei in de Zorg
Geschiedenis van het Zorgstelsel in Nederland en tevens de
behandeling van actuele vragen door de Vrieling Adviesgroep
uit Dedemsvaart.
Ontwikkelingshulp en-Samenwerking Presentatie door een van de deelnemers die hierbij ook zelf
actief betrokken is geweest.
Rivaliserende Godsdiensten
Een uitgebreid overzicht van godsdiensten door de eeuwen
heen, de verschillen en de overeenkomsten.

Ter afwisseling hebben we tevens een aantal evenementen buiten de deur georganiseerd:




Bezoek aan- en rondleiding door de synagoge in Enschede
Stadswandeling door Zwolle o.l.v. een stadsgids
Op 6 september beginnen we het nieuwe seizoen met een bezoek aan de Ommerschans.

Weliswaar zijn alle onderwerpen met bijbehorende presentaties en verhalen ook gepubliceerd op
onze website (https://seniordigitaal.nl/studiekringen).
Vanwege het vaak persoonlijke karakter zijn deze echter uitsluitend toegankelijk gemaakt voor de
deelnemers van de Studiekring Dedemsvaart.
Dat laat natuurlijk onverlet dat we bij interesse vanuit een andere studiekring voor een presentatie
over dit onderwerp, onze informatie graag zullen delen.
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