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Inmiddels is het nieuwe jaar alweer volop op gang en hopelijk zijn er al mooie
en inspirerende studiekringen geweest. In deze PlatformPost onder andere
een interessante training voor gespreksleiders van studiekringen, nieuws over
nieuw opgestarte kringen en natuurlijk een column van Cor.
Veel leesplezier,
Het Platform Studiekringen50plus

Wilt u de informatie van deze PlatformPost doorgeven
aan uw mede-studiekringleden? En hen erop wijzen dat zij zich ook
aan kunnen melden voor de PlatformPost? Alvast bedankt!

Training voor gespreksleiders
Bent u regelmatig gespreksleider van jullie studiekring? Wat kunt u doen als
gespreksleider als de bijeenkomsten niet zo soepel verlopen als gewenst? Wat
kunt u doen als de studiekringleden elkaar niet voldoende uit laten praten, of
wat te doen bij dominant gedrag? Hoe houdt u vast aan respect voor elkaar bij
botsende meningen? Hoe activeert u de studiekringdeelnemers, uitgaande van
hun kwaliteiten en kracht?
Als deze en eventuele andere vragen u bezighouden, dan nodigen we u uit
voor deze training voor gespreksleiders.
Datum
Tijd

28 februari 2019
09:30 – 12:00 uur

Locatie

Rijnbrink, Zeelandsingel 40, 6845BH Arnhem, ruimte 3:02

Het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 15, dus meldt u tijdig aan
als je van een plaats verzekerd wil zijn.
De begeleiding is in handen van Eppie van Beek. Yvonne Sinkeldam
(Rijnbrink), Monique Jongenburger (Spectrum) en Elvire Derks (Platform
Studiekringen50plus) zijn tevens aanwezig.
De kosten voor deelname aan deze training worden vergoed door de
projectsubsidie van het Oranjefonds. Dit is inclusief koffie/thee/drankje; hand
outs etc.

Voor inhoudelijke informatie:
Yvonne Sinkeldam, senior adviseur,
M: 06 - 109 90 728
E: yvonne.sinkeldam@rijnbrink.nl
Voor vragen over plaatsing, deelname en overige praktische vragen:
Saskia Endeman, medewerker Rijnbrink Campus
T: (088) - 197 03 17
E: campus@rijnbrink.nl
Aanmelden
U kunt u aanmelden tot 21 februari 2019 via onderstaande button:

Aanmelden

Van de voorzitter
Antoon Coster

Ook het Landelijk Platform heeft een Nieuwjaars bijeenkomst gehouden. Op
vrijdag 18 januari was het zover. Van een voorzitter wordt dan verwacht het
gezelschap toe te spreken. Dat is dan ook gebeurd en iets van wat ik daar
gezegd heb wil ik graag met u delen.
Natuurlijk ben ik er trots op, dat wij tot op dit moment zoveel bereikt hebben.
Met steun van het Fonds NutsOhra hebben wij het aantal studiekringen
kunnen uitbreiden van 35 naar ruim 70. Bovendien is er nog een aantal
kringen in oprichting. Met behulp van een volgende subsidie van het
“Oranjefonds” kunnen wij er van uitgaan dat deze trend zich ook voort zet.
Natuurlijk is het fijn dat wij hard bezig zijn om ook via Movisie landelijke
erkenning en bekendheid krijgen in het sociaal domein.

We hebben onze doelen geïnventariseerd, waaronder het verwezenlijken van
een goede en functionele band tussen de studiekringen en het Platform. Maar
nog trotser ben ik op de mensen, die hier bij betrokken zijn: de groep trainers,
zij zorgen ervoor, dat de studiekringen daadwerkelijk van de grond komen. Ik
heb het over Erna, Elly, Elvire, Marjo, Jannie en de mannen Jan en Wim. De
groep die gelukkig blijft sleutelen aan de website of dit lange tijd gedaan
hebben. Ik denk aan Annelies, Wim, Jan V., Marjo en Jan D. De
voorbereiders en betrokkenen bij de jaarlijkse ontmoetingsdag. De trainers
van de begeleiders voor nieuwe studiekringen. De bestuursleden van het
Platform, Rob en de recent vertrokken Vera en Ada. Onze professionals van
de Rijnbrinkgroep, Yvonne, van het Spectrum, Monique en onze eigen
projectleider, Andrea.
Al deze mensen werken niet voor het Platform, ze zijn het Platform. Waarom
al deze mensen dit met zoveel passie en ambitie doen? Zij beleven meestal in
de eigen studiekring, de gezelligheid, hoe het is om bij een groep te horen, de
uitdaging, de maatschappelijke betrokkenheid en de mogelijkheid
onze “bovenkamer” aan het werk te houden. Kortom: Allen geloven in het
fenomeen studiekringen en willen dat heel graag met zoveel mogelijk
mensen delen.
Mocht u zich aangesproken voelen, aarzel dan niet, doe met ons mee. Laat het
ons weten
Namens het Platform wens ik u een gezond en liefdevol 2019

Weer een aantal (10) nieuwe studiekringen
gestart!
Jan Vreugdenhil
Onlangs zijn in Castricum, Purmerend en Enschede informatiebijeenkomsten
geweest.
In Castricum zijn inmiddels 2 nieuwe studiekringen begonnen!
In Purmerend zullen begin januari 3 nieuwe studiekringen starten en ook
in Enschede start men een nieuwe studiekring in het begin van het nieuwe
jaar. In Enschede kunnen nog extra deelnemers aansluiten. Klik hier voor
informatie en aanmelden.
Al eerder de afgelopen maanden zijn nieuwe studiekringen gestart
in: Ede, Druten en 2 studiekringen in Spijkenisse.
Daarnaast komen er binnenkort ook informatiebijeenkomsten
in Bovenkarspel, Zevenaar, Culemborg en Salland. We houden u in de
Platformpost op de hoogte! Bij voldoende deelnemers zullen er ook in deze
plaatsen nieuwe studiekringen worden gestart.
Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u nadere informatie opvragen bij
het Platform Studiekringen50plus.
Kijk voor meer studiekringen en adresgegevens op onze website.

Hoe Castricum op de
kaart werd gezet...
Marjo de Jeu
starter en webmaster
Er waren eens twee feeën die over studiekringen hoorden. Ze wilden in hun
eigen woonplaats ook een studiekring oprichten omdat ze wisten dat er
mensen waren die zo'n activiteit heel graag zouden willen doen. De feeën
gingen samen plannen maken en een training bij het Platform volgen. Ze
organiseerden een informatiebijeenkomst waar meer dan dertig mensen op af
kwamen. Er waren zoveel aanmeldingen dat ze ter plekke besloten om met
twee studiekringen tegelijk te beginnen. Ze hadden daar een geschikte ruimte
voor en ze wilden geen mensen teleurstellen.
Bij de opstart van de groepen kregen ze hulp van ervaren starters, vrijwilligers
van het Platform die het leuk vonden om de feeën te begeleiden. Zo waren er
ineens binnen een maand twee nieuwe studiekringen waar de mensen heel
graag naar toe kwamen. De feeën tikten met hun toverstaf op de kaart van
Nederland en 'ploep'... daar kwam een marker bij hun woonplaats.
En ze leefden nog lang en gelukkig...
Is dit een sprookje of is dit de werkelijkheid? Nou, kijk maar eens op de
website naar studiekringen in de provincie Noord-Holland. Daar staan er twee
bij Castricum met een marker op de landkaart.
En ja, die feeën bestaan echt! Niet alleen in Castricum, maar overal in het land
zijn enthousiaste medewerkers ( mannen en vrouwen) van bibliotheken en
welzijnsorganisaties die een training willen volgen om met behulp van het
Platform nieuwe kringen op te starten. Het gaat nu heel hard, want we willen
elkaar verhalen blijven vertellen en waar kan je dat beter doen dan in een
studiekring? Door elkaar verhalen te vertellen inspireer je de ander en breng
je de ander op nieuwe ideeën.

Blijf doorgaan met verhalen vertellen, of het nu sprookjes zijn of ware
verhalen... Zegt het voort...
Er zijn nog zoveel mensen die plezier kunnen beleven aan het deelnemen aan
een studiekring, maar nog niet op de hoogte zijn van het bestaan ervan.

Nuance
Cor Snijders
deelnemer studiekring De Maten,
Apeldoorn
Dit wordt geen vrolijke column. Maar het moet gezegd. We waren met
vijftien personen. En er was zo een jaar geleden wel iets voorgevallen. Dat was
mij ontgaan. Zij had met iemand gesproken. Nogal op een ernstige manier.
Maar dat was tijdens de bijeenkomst niet naar voren gekomen. Maar degene
die haar gesproken had viel het op hoe ze naderhand soms reageerde of
helemaal niet. Een teken aan de wand. Een jaar verstreek. Niets opvallends in
al die tijd. We draaiden leuk. Mooie onderwerpen. Soms felle discussies. Maar
altijd met een lach of knipoog. Heel soms spraken zulke mensen elkaar later
aan. ‘Je vond het toch niet erg dat ik... ?’ ‘Helemaal niet... ‘ Nooit problemen.
Alles kon worden gezegd. Op een middag kwam het er bij haar eindelijk uit,
nog voordat we begonnen waren. Ze maakte duidelijk dat ze de nuance miste.
We gingen er serieus op in. We vroegen haar dat van die nuance eens verder
uit te leggen. Maar dat kon ze niet. En ze stond daar, wilde vertrekken.
Iedereen keek toe. Twee mensen probeerden met haar in gesprek te blijven.
Dat het zo jammer was. Dat ze toch kon proberen te omschrijven wat haar
dwars zat. Ze gaf aan dat er soms wel wat was, dat daar namen bij hoorde.
Maar verder wilde ze niet gaan. Ze bleef staan. Er werd opnieuw gevraagd wat
ze precies bedoelde met die nuance? Ze kon alles zeggen. Ze glimlachte

moeizaam maar wist de woorden niet te vinden. Ze kon ook terugkomen als
ze van gedachten veranderde, werd er nog gezegd. Maar ook dat wilde ze niet.
En omdat ze verder niets uitlegde staarden wij haar hulpeloos aan. Wat was er
nou? Uiteindelijk stapte ze de deur uit. We waren sprakeloos. Dit hadden we
nog nooit meegemaakt. Iemand zei dat hij vermoedde dat ze met zichzelf
overhoop lag. Veel deelnemers konden zich daarin vinden. En hoe zat dat met
die nuance? We zeiden altijd alles tegen elkaar in de Kring. Nooit voelde
iemand zich beledigd. Er was veel humor. Er was veel begrip. De studiekring
bleef een hoogtepunt op de woensdagmiddag. En als je een probleem had...
alles was bespreekbaar. Jammer nou dat zij vertrok. We hadden geen schijn
van kans want zoiets moet van twee kanten komen. Ze was niet over te halen.
Jammer. Heel erg jammer. Want we zijn er voor elkaar.

Nieuws vanuit het Platform
Andrea Kuijpers
projectleider van het Platform

Fonds NutsOhra
Deze maand vierde het FondsNutsOhra met het Congres Meer Veerkracht

Langer Thuis het einde van drie jaar ondersteuning van bijzondere projecten
gericht op het vergroten van de veerkracht en kwaliteit van leven van
ouderen. En daar waren wij bij.
Met dank aan FNO, hebben we de afgelopen drie jaar meer dan 35
studiekringen door het hele land helpen opstarten.
2019 het jaar van de verbinding
De verspreiding en het opstarten van nieuwe studiekringen gebeurt door een
groep enthousiaste studiekringleden. Zij zijn zo enthousiast over hun eigen
studiekring dat zij ook andere kringen willen helpen opstarten. Fantastisch
dat zij dat ook in 2019 willen doen.
In 2019 willen we als Platform ook stilstaan bij de verbinding tussen het
Platform en de studiekringen. Het Platform is namelijk voor veel kringleden
onbekend. Met een werkgroepje willen we het contact met de studiekringen
verstevigen. Heeft u daar ideeën bij? Dan horen wij dat graag.
Schenking aftrekbaar van de belasting
We gaan dit jaar het Platform aanmelden als Algemeen Nut Beogende
Instellingen (ANBI). Dat maakt het mogelijk dat een gift, schenking of legaat
aan het Platform aftrekbaar is van de belasting. Een belangrijke voorwaarde
die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s).

Enthousiaste PR-man of -vrouw
We zoeken een studiekringlid die het leuk vindt om ons te helpen met het
vergroten van de naamsbekendheid van de studiekringen en affiniteit heeft
met schrijven of actief is op sociaal media of een goede netwerker is. Hebt u
belangstelling? Ik zie uw mailtje graag tegemoet. Reageren kan door op de
onderstaande knop te klikken.
Reageren

Het geschenk
Uit: Gedichten 1870
Schrijver: Rosalie Loveling
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Cultureel erfgoed
Elvire Derks

Bent u geïnteresseerd in het Cultureel Erfgoed in Nederland? Kijk eens op de
site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. U vindt informatie over
Monumenten, Archeologie, Landschap en Collecties.
Ook kunt u zich abonneren op het tijdschrift dat 3x per jaar verschijnt.
Er staan interessante artikelen in die ook leuk zijn om te behandelen in de
studiekring.
U kunt zich abonneren via: cultuurerfgoed.nl/abonnement
per mail: info@cultureelerfgoed.nl
of telefonisch: (033) 421 74 56

In de vorige PlatformPost stond per abuis een foto van Frans Weijzen bij het
stuk 'Het geven van presentaties door Govert van Brakel'. Hierbij de juiste
foto.

Ook een interessante column? Een inspirerende spreuk? Of mooi lied?
Input voor de volgende PlatformPost is van harte welkom
via: info@studiekringen50plus.nl.

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