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De laatste vrijdag van de maand en dus hierbij weer het laatste nieuws vanuit
het Platform Studiekringen50plus. In deze PlatformPost nieuws van de
projectleider Andrea, nieuwe over de training gespreksleiders, de column van
Cor en een oproep voor een enthousiaste PR-man of vrouw.
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!

Overweldigd door grote interesse
Training gespreksleiders
Monique Jongenburger
Vorige maand hebben we een uitnodiging gedaan voor een training voor
gespreksleiders van studiekringen. Tot onze vreugde kregen wij ontzettend
veel aanmeldingen voor deze training. Helaas moesten we daarom ook een
aantal mensen teleurstellen, maar inmiddels kunnen mededelen dat we een
tweede training gaan organiseren.
Zodra de datum voor de tweede training bekend is, zullen we u via de
PlatformPost informeren. U mag ook alvast mailen als u interesse hebt, dan
sturen u we u een aparte mail met de uitnodiging van de training zodra de
details bekend zijn. Dat kan via info@studiekringen50plus.nl.

Nieuws vanuit het Platform
Andrea Kuijpers
projectleider van het Platform
Van goede voornemens tot actie
Herkent u dat; zoveel plannen, ideeën en wensen, maar hoe breng je dat tot
actie en een goed einde? En waar moeten we dan beginnen? Dat gevoel
bekroop me wel een beetje vorige maand januari. Mooie plannen maar hoe
gaan we dat doen?
In februari hebben we een goede start gemaakt door in gesprek te gaan met
een aantal studiekringdeelnemers die met elkaar van gedachten wisselden
over het succesvol blijven functioneren van bestaande studiekringen. Wat is
daarvoor nodig? Wat kunnen studiekringen voor elkaar betekenen en wat
kan het Platform daarvoor doen?
Iedereen was het er over eens dat de belangrijkste taak van het Platform is om
elkaar te blijven inspireren. Ook het Platform als vraagbaak voor
studiekringen is belangrijk. Want vragen van studiekringen kunnen leiden
tot het organiseren van een workshop, training of uitwisselingen.
Wat kunt u doen?
•
•

In uw eigen studiekring bespreken wat het Platform voor u kan doen
en wat u voor het Platform kan doen.
Nodig iemand uit van een naburige studiekring om een presentatie te
houden en hoor hoe het daar aan toe gaat.

•

Deel uw ervaringen en verhalen via de nieuwe ’doorgeefrubriek’ van
het PlatformPost.

Acties Platform
•
•

•
•

•
•

De doelstelling van het Platform zetten we duidelijk op de website.
Dan weet u wat u van het Platform kunt verwachten.
Wilt u een presentatie geven over een bepaald onderwerp voor andere
studiekringen? Het Platform kan een platform bieden van
onderwerpen en leden die in andere studiekringen een presentatie zou
willen geven.
We werken verder aan de landelijk bekendheid van de
studiekringen50plus.
We stellen de succesvolle kenmerken op (basisprincipes) van een
goedlopende studiekring zodat u dat als spiegel en/of handvat kunt
gebruiken voor uw eigen studiekring.
U ontvangt binnenkort weer een evaluatievragenlijst dat u kunt helpen
met uw jaarlijkse evaluatie van de eigen studiekring.
We gaan weer aan slag om de jaarlijkse ontmoetingsdag te organiseren.
Dit doen we graag samen met een plaatselijke studiekring.

Ontmoetingsdag
Kringdeelnemers geven aan dat de belangrijkste doelstelling van een
ontmoetingsdag is om elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen en
ervaringen uit te wisselen. Door uitwisseling doe je inspiratie op voor de eigen
studiekring. Heeft u ideeën over het invullen van de (regionale)
ontmoetingsdag? Reageer! Samen maken we er een inspirerende dag van.
Papieren versie PlatformPost?
Enkele kringdeelnemers hebben aangegeven dat een papieren nieuwsbrief van
en voor studiekringen50plus veel beter wordt gelezen dan het digitale
PlatformPost. Dit zorgt meer voor binding, uitwisseling en inspiratie. Vind u

dat ook? Laat het ons weten!
Het Platform en de privacy wet
We zijn aan de slag om te voldoen aan de AVG (Algemene verordening
gegevensbescherming). Binnenkort ontvangt u een mail met hoe het Platform
om gaat en zorg draagt voor privacygevoelige gegevens.

Reageren? Dat kan via info@studiekringen50plus.nl

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.
Interesse? Mail ons!

Voorzitter
Cor Snijders

deelnemer studiekring De Maten,
Apeldoorn

Als we deze middag rond de tafel zitten blijkt dat de voorzitter van de vorige
keer de noodzakelijke organisatie voor deze bijeenkomst heeft overgeslagen.
Wie is voorzitter? Wie de notulist? Wie maakt de notulen? Dat stond niet in
het verslag en is verder niemand opgevallen. We kijken elkaar vragend aan.
Wie is er nu de ‘baas’ deze middag? Maar dan komt de man binnen die dat
allemaal op papier bijhoudt. Eenmaal gezeten duikt hij in een dikke map en na
enig zoeken vindt hij een Excelsheet die met al die fleurige hokjes uitkomst
biedt. Het gaat namelijk alfabetisch, het rijtje af. Maar niemand die dat rijtje
paraat in zijn hoofd heeft. Maar toch ontstaat er enige consternatie omdat een
andere deelnemer inmiddels ook zo’n sheet voor zich heeft en zorgelijk tot
een heel andere conclusie komt. Vragend kijken we elkaar aan. Wat nu? Er
wordt heftig gestudeerd op beide documenten. En dan, na enige hilariteit en
wat gegrinnik, blijkt die andere sheet van vorig jaar te zijn. Dat is wel erg
verwarrend, maar we vinden het allemaal ook wel komisch. Het blijkt dat de
man die het bijhoudt dit keurig netjes heeft gedaan. Hij stuurt zijn
overzichten ook altijd rond. Dat ene lid met die verouderde sheet kijkt wat
beschaamd rond, maar wordt links en rechts op de schouders geslagen. ‘Je
wilde alleen maar helpen, toch?’
Daarna wordt officieel niet alleen de voorzitter maar ook notulist
aangewezen. Er volgt nu veel stoelengeschuif, het opstaan en elders weer gaan
zitten, de nodige excuses en pardons omdat veel mensen nu ergens anders

moeten gaan zitten. Want de voorzitter en notulist moeten natuurlijk wel aan
het hoofd van de tafel zitten. In dit proces van ‘stoelendans’ worden papieren,
brillen en zelfs klaarliggend geld vergeten, dat allemaal door welwillende
deelnemers naar de juiste plek word verhuisd. Dit gaat allemaal gepaard met
veel gelach en humoristische opmerkingen. Er zijn deelnemers met een
jaloersmakende gevatheid die moeiteloos lachsalvo’s tevoorschijn toveren. Als
de voorzitter eindelijk zit en zijn bril is aangereikt, spiekt hij snel op zijn
papier en wacht tot de rust is weergekeerd. Op het moment dat hij met een
lichte hamerslag het eerste punt van orde vaststelt, de opening, kijken we hem
aan als een gehoorzame klas. We zijn nu echt begonnen.

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

Symbool
Erna Roodzant
Lid Platform en deelnemer
studiekring Wageningen
In een gesprek kort geleden kwam de opmerking naar voren: ja, maar de
Studiekringen zouden een vast symbool moeten hebben, waardoor we
landelijk elkaar meer bekendheid kunnen gaan geven.

Mijn antwoord was: “maar dat hebben we toch!”
Verbazing bij mijn tafelgenoten.
Herinner je je de folder nog, die je aansprak en waardoor je verder ging
informeren?
Daar staat onderaan rechts ons symbool: oorspronkelijk was dat in zwart-wit:
de steen in het water; later werd dat wat kleurrijker en meer stilistisch ons
paars/oranje symbool.
Moeten we toch meer mee gaan doen, zodat onze herkenbaarheid groter kan
worden.

Kijk uit voor de
kraanvogels
Andrea Kuijpers

De eerste kraanvogels zijn weer gespot in het oosten van Nederland en hun
kenmerkende trompetgeluid is al gehoord. Dat zijn voor mij de eerste tekenen
van de lente. En ik vind het fantastisch!
De kraanvogels die over Nederland vliegen hebben overwinterd in het gebied
Extremadura, in het zuiden van Spanje of noordelijk Afrika. Ze vliegen in
enkele weken tijd naar hun broedplaats in Zweden. Sinds 2001 broeden er
ook enkele paartjes in het Fochteloërveen, na eeuwen van afwezigheid.
Kraanvogels broeden in uitgestrekte moerasbossen en hoogvenen. Je kan
kraanvogels ook op enkele andere gebieden tegenkomen zoals de Peel, het
Dwingelderveld en het Leersumse veld. Hun trompetterende roep is
onmiskenbaar. Heeft u ze ook al gezien?

Social media
Volgt u ons al op Twitter ? Steeds meer studiekringen ontdekken de
mogelijkheden van social media.
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een mail te sturen naar
info@studiekringen50plus.nl.
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