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Dit is al weer de laatste PlatformPost voor 2019. 
Wij hopen dat u hebt genoten van alle informatie die wij u in het 
afgelopen jaar hebben toegezonden. 
 
Wij wensen u alvast fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2020. 
 
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! 

 



 

 

 
Tablet 
 
Cor Snijders 
deelnemer Studiekring De Maten, 
Apeldoorn 

 

Het kringlid heeft net een nieuwe tablet en verschillende pogingen 
achter de rug om op internet te komen. Dat lukt dus niet. Een ander 
kringlid wordt gezien als specialist op dat gebied. ‘Kun jij hier iets 
mee?’ vraagt het kringlid hoopvol? 

De specialist neem de tablet aan. ‘Duur dingetje,’ ziet hij meteen. En 
hup daar gaan zijn vingers al naar het inwendige. Drie man kijken 
geïnteresseerd toe. ‘Ja!’ klaagt een van hen: ‘je doet dat zo snel, dat 
kunnen we niet volgen!’ 

De specialist tovert de tablet terug naar het begin. ‘Dit is de desktop,’ 
doceert hij. ‘En hier staan de applicaties.’ Ze kijken hem vragend aan. 
‘Programmaatjes waar je iets mee kunt doen,’ legt hij uit. Opnieuw 
verschijnen de applicaties. ‘En daar kijk ik bij de apps naar de 
instellingen want daar zit verbindingen,’ legt hij uit. ‘En dan?’ vraagt een 
van de drie die inmiddels is uitgegroeid tot een club van vijf. ‘Dan zoek 
ik het modem van dit gebouw,’ is het antwoord. ‘Maar dat is toch 



 

beschermd, dan heb je toch een wachtwoord nodig?’ zegt weer een 
ander. De specialist glimlacht. ‘Nee, dit gebouw heeft gratis wifi.’ Er 
stijgt een verbaasd gemompel op. ‘En laatst probeerde ik dat,’ moppert 
weer een ander ‘en ik kwam er mooi niet doorheen.’ ‘Je hoeft niets te 
doen,’ zegt de specialist. ‘Kijk, dit beestje ziet het gelijk en heeft meteen 
contact.’ Ze kijken hem verbijsterd aan. ‘Nou,’ zegt de eigenaar van de 
tablet, ‘dat is mooi, zit ik thuis gelijk goed.’ ‘Wel even in de gaten 
houden,’ raadt de specialist aan. ‘Soms wil het wel eens wat 
tegenzitten. En kijk ook goed na wat er is ingevuld voor thuis. Eén 
tikfoutje en het werkt niet!’ 
’Heren! Dames! roept de voorzitter nadrukkelijk. ‘Nou heb ik wel drie 
keer vriendelijk geroepen dat het tijd is.’ Hij kijkt ze vragend aan. ‘Sorry,’ 
zegt de specialist. ‘Je weet, als het om deze dingen gaat...’ 
’Maak er dan een presentatie van,’ stelt de voorzitter voor. 
’Maar dan niet zo snel,’ roept iemand. ‘En ook niet van die moeilijke 
woorden,’ zegt een ander. ‘Kun je dat ook voor de mobiel doen?’ roept 
weer een ander. Ze beginnen allemaal te lachen. Ook de 
gespreksleider. 
’Ik ga er mee aan de slag,’ belooft de specialist. 

En dan wordt het stil want de gespreksleider heeft opnieuw om de 
aandacht gevraagd. En nu is het stil en zijn alle ogen op hem gericht. 
De bijeenkomst kan beginnen. 

 



 

 

 
 

Uit de praktijk 
 

Elvira Derks 
Platform 

Studiekringen50plus 
 

Drie weken geleden was ik de in de prachtige bibliotheek van 
Roosendaal als begeleider/coach de startbijeenkomst van de eerste 
studiekring in West Brabant. Er waren maar liefst 24 belangstellenden. 
Te veel voor een studiekring. 
Opeens komt een mevrouw naar me toe die zei: “wat leuk om je hier te 
treffen”. Zij moest even helpen om mijn geheugen op te frissen. 
Wat bleek? 
In december 2018 heb ik telefonisch contact met haar gehad omdat zij 
geïnteresseerd was in het fenomeen studiekringen. Zij zou eind januari 
met pensioen gaan en het leek haar wel wat. Wat zij heel vreemd vond 
was dat in Zeeland wel studiekringen zijn en in West Brabant niet. 
Op mijn vraag of zij lid was van een bibliotheek antwoordde zij 
bevestigend. 
Enfin als gevolg van dat telefoontje heeft de bijeenkomst van drie 
weken geleden plaats gevonden. Er zullen straks maar liefst twee 



 

studiekringen zijn in Roosendaal! 
Petje af voor deze mevrouw en de bibliotheek die deze vraag zo 
voortvarend heeft opgepakt, 

 

 

 

Ook een interessante column? Een inspirerende spreuk? Of 
mooi lied? Input voor de volgende PlatformPost is van harte 

welkom via:  info@studiekringen50plus.nl. 
 

 

 

 

  
 

  

  

  

 

 
AGENDA 
 
 
Er zijn weer twee informatiebijeenkomsten:  
16 januari in Schoorl,  Sanderij (nummer 7) 
3 februari in Aalten in de bibliotheek, Hogestraat 10. 
 
 
  

  

  

  

  

 

 

 

AAN-AFMELDEN 
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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