
 

PERSBERICHT 
 

 

Studiekring Stuifzand in Velp viert haar 25 jaar(!) bestaan  
 

De studiekring Stuifzand in Velp viert aanstaande november haar 25 jaar bestaan. De 12 deelnemers 

zijn nog altijd enthousiast, leergierig en nieuwsgierig naar de inbreng van de anderen die diverse 

onderwerpen om de week inbrengen. Tijdens één van de bijeenkomsten van Stuifzand stonden wil stil 

bij haar 25 jaar bestaan en wat het voor de deelnemers betekend. Ook mochten we mee luisteren naar 

de presentatie van Leen op het onderwerp ‘Geneeskunde vanaf de oudheid tot de zestiende eeuw’.   

 

Studiekring Stuifzand, bestaat nu 25 jaar. Dat betekent dat de Studiekring is opgericht in 1993. Wie 

is er toen op het idee gekomen een Studiekring te starten?   

Rie Roos legt uit: “Oprichter Abel van Bentum heeft in die tijd een studiereis naar Denemarken 

gemaakt en daar kennis gemaakt met de Studiekringen. Doel van de reis was informatie te krijgen over 

de manier waarop ouderen in Denemarken geestelijk actief bleven.  Daar is hij zo enthousiast over de 

studiekringen geworden, dat hij zelf ook lid wilde zijn van een Studiekring. Zo is hij deze Studiekring 

begonnen, samen met Henk Vrijhof. Henk is zelfs nog voorzitter geweest van het Gelders Platform 

Studiekringen.” 

 

Hoe is de eerste studiekring opgericht?  

Abel is op zoek gegaan naar een aantal mannen die geïnteresseerd waren en met  

hem mee wilden doen. Het resultaat was dat er destijds twee kringen gevormd werden;   Roestvrij en 

Stuifzand, waarvan Stuifzand na 25 jaar nog altijd actief is. Aanvankelijk maakten alleen mannen deel 

uit van de studiekring maar in de loop van de tijd melden zich ook vrouwen die lid wilden worden, 

zodat het nu een gemend gezelschap is. We combineren al 25 jaar gezelligheid, belangstelling voor 

elkaar en het delen van kennis over actuele onderwerpen, die onze belangstellingsfeer uitbreiden. 

Daarvoor komen we eens in de twee weken bij elkaar. 

  

Jullie komen bij elkaar in de Elleboog, Nieuw Schoonoord in Velp. Waarom niet bij iemand thuis in 

de woonkamer?  

Rie Roos beantwoord stellig, “de Studiekring is geen theekransje. We werken volgens een vaste 

agenda: na eventueel aanvullingen op het verslag van de vorige keer, volgt een sociaal rondje waarin 

ieder even de tijd krijgt om te vertellen wat hij of zij belangrijk vindt of heeft meegemaakt. Na de 

pauze heeft degene die de presentatie heeft voorbereid het woord. Wie er voor de presentatie aan de 

beurt is,  gaat volgens een rooster die elk seizoen wordt opgesteld. Bij het opstellen hiervan brengt 

iedereen onderwerpen naar voren en geven ze aan wanneer in het seizoen hij of zij de inleiding wilt 

geven. Aan het einde van een Studiekringbijeenkomst, het laatste kwartier, kunnen we hierover vragen 

stellen en discussiëren.” 

 

Wat voor onderwerpen zijn in die 25 jaar gepasseerd? 

De onderwerpen lopen erg uiteen en zijn heel divers. Het zijn onderwerpen die kringleden  

zelf aandragen: actuele, historische, filosofische, technische en culturele gebeurtenissen komen aan 

bod. Een enkele keer wordt iemand van buiten uitgenodigd om een onderwerp toe te lichten. Eenmaal 

per jaar maken we een gezamenlijk uitstapje. In de maanden juni, juli en augustus vergaderen we niet. 

 

 

 



Wat betekent het om lid te zijn van deze Studiekring? 

Theo is al lid vanaf de oprichting: “Abel van Bentum nodigde mij destijds uit mee te gaan doen met de 

studiekring. Het trok mij om in een kleiner verband met interessante onderwerpen bezig te zijn samen 

met anderen. Het gaat mij om de uitwisseling van de vele ervaringen en kennis van de deelnemers die 

dat ook leuk vinden om te doen. Wat mij daarin trekt is dat je zelf mee werkt aan een gevarieerd 

aanbod van onderwerpen.  Je kan zelf iets vertellen en van anderen horen wat zij door willen geven.” 

 

We maken een kort rondje van de reacties. De combinatie van gezelligheid, plezier, de ontmoeting met 

anderen, met het scherpen van de geest, nieuwe en verrassende dingen horen, verdiepen in een 

onderwerp waarover je niks weet en bezig zijn met actuele onderwerpen, blijkt de kracht te zijn van de 

studiekringen.  De studiekring is een belangrijk sociale kring geworden, een plek van inspiratie en 

waar nieuwe verhalen worden verteld die werelden openen. Rie Roos: “Het met elkaar erover praten 

geeft een andere kijk op maatschappelijke gebeurtenissen. Het sociale aspect is erg belangrijk”. 

 

Waarom heten jullie Studiekring ‘Stuifzand? 

Op Terschelling bedacht Abel van Bentum de naam Stuifzand omdat duinzand verstuift en zich later 

weer samenvoegt. Hij vond dat dat een goede naam zou zijn voor de op te richten Studiekring. Kennis 

komt van alle kanten en verspreidt zich overal heen. 
 

Er is een Platform Studiekringen opgericht; wat had het Platform voor ogen? 

“Nadat men vanuit Denemarken kennis had gemaakt met het fenomeen Studiekring voor  

ouderen is men begonnen een Platform te formeren van waaruit men ondersteuning kon geven aan 

mensen die in een gemeente zo'n kring wilde oprichten. Bovendien had het Platform de taak om in 

Gelderland een bindende factor te zijn tussen de diverse kringen die in onze provincie gevormd 

werden”, aldus Rie Roos. “Daaruit is het jaarlijkse ontmoetingsdag ontstaan. Het bestuur van het 

Platform werd samengesteld uit vertegenwoordigers van de plaatselijke Studiekringen voor ouderen”. 

Het Platform werkt nu landelijk en ondersteunt startende studiekringen inmiddels door heel Nederland. 

 

Kunnen de lezers van dit interview zelf ook lid worden van de Studiekring? 

Momenteel heeft Stuifzand 12 leden en er is nog plaats voor enkele nieuwe leden. Het oprichten van 

een nieuwe groep behoort ook tot de mogelijkheden. Dat kan tegenwoordig in samenwerking met de 

bibliotheek. 

Rie Roos: “Vooral in een gemeente waar veel oudere mensen wonen die belangstelling hebben voor 

maatschappelijke ontwikkelingen en gevarieerde onderwerpen, is bij uitstek geschikt om meerdere 

studiekringen te huisvesten. Het bewijs is geleverd door Studiekring Stuifzand die in november haar 

25 jarig bestaan viert!”  

 

Ook deelnemen aan een studiekring50plus?  

Rie Roos is de contactpersoon voor de Studiekring Stuifzand in Velp. Zij is te bereiken per telefoon: 

tel. 026-3635684.  Meer informatie over studiekringen50plus is te vinden op de website 

www.studiekringen50plus.nl. 

 

 

Voor meer informatie over studiekringen50plus kunt u contact opnemen met Andrea Kuijpers, 

Platform Studiekringen50plus: info@studiekringen50plus.nl of 06 159 555 14.  

 

Andrea Kuijpers, 9 oktober 2018 
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