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Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief. 
 

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! 

 



 

 

 
Een ontmoetingsdag 

als uitdaging 
 

Antoon Coster 
Platform Studiekringen50plus 

 

 

Het Platform staat aan de wieg van vrijwel alle bestaande 
studiekringen in Nederland. Dat zijn er trouwens op dit moment bijna 
100. Zo’n 10 jaar geleden telden we in Gelderland nog maar 35 kringen. 
In die tijd werd het bestaan van ontmoetingsdagen gekoesterd. 
Ervaringen samen delen en kennisnemen van elkaars ideeën en 
producten was de manier om de eigen studiekring scherp en actueel te 
houden. Toen kwamen er meer dan 100 deelnemers op de jaarlijkse 
ontmoetingsdagen. 
Tijden veranderen en maatschappelijke invloeden hebben hun 
uitwerking, op de studiekringen en ook op de ontmoetingsdagen. De 
belangstelling voor de ontmoetingsdag loopt terug. Nu, met 100 
studiekringen met zo’n 1500 deelnemers is het organiseren van 
een landelijke ontmoetingsdag een zeer zware, zo niet een 
onmogelijke uitdaging. Maar we gaan op een andere manier toch de 
uitdaging aan, omdat we de hiervoor genoemde doelstelling nog 



 

steeds waardevol vinden. 
Als proef organiseert het Platform binnenkort de eerste regionale 
ontmoetingsdag. We denken daarbij aan de deelname van 10 tot 15 
kringen.  We zullen daarvoor 1 à 2 leden, als afvaardiging van de 
studiekring, uitnodigen om samen met een aantal andere 
studiekringleden in de regio, deel te nemen aan deze eerste regionale 
ontmoetingsdag. We hopen dat we, met behulp van een gezonde lunch 
en een waardevolle inbreng van de deelnemers, aan het einde van die 
dag kunnen terugkijken op een gezellig en informatief samenzijn. 
Als deze proef slaagt met een gezamenlijke inbreng, gaan wij ook in 
andere regio’s dergelijke ontmoetingen organiseren. 
  

 

 

 

 
 

We zijn er bijna! 
 

Elvire Derks 
Platform Studiekringen50plus 

 



 

Waar bijna? Bij de 100e studiekring. 
  
Hoe komt eigenlijk een studiekring tot stand? 
Dat gaat als volgt: 
Eerst is er een training voor begeleiders van studiekringen die door 
Rijnbrink in samenwerking met het Platform voor studiekringen 50plus 
wordt georganiseerd. Die training is bedoeld voor geïnteresseerde 
bibliotheekmedewerkers, medewerkers van welzijnsorganisaties of 
ouderenbonden, die aanspreekpunt en opstarter van nieuwe 
studiekringen in hun bibliotheek of welzijnsorganisatie willen zijn. 
De meest recente was in het najaar van 2019. Die was heel inspirerend! 
Dan volgt een periode van voorbereiden, pr regelen en plannen. 
Vervolgens vindt de informatiebijeenkomst plaats in overleg met de 
begeleider en een “starter” van het Platform die daarbij als deskundige 
aanwezig is. 
Als er dan genoeg mensen zijn om een kring te vormen, minimaal 10, 
dan gaat de kring van start. Bij de eerste drie bijeenkomsten zal de 
‘starter” samen met de begeleider de kring begeleiden. Daarna is de 
kring zelfsturend en is de begeleider nog op de achtergrond aanwezig. 
Er zijn nu twee kringen in oprichting Noordwijk en Schoorl. 
In februari staat een informatiebijeenkomst in Aalten gepland! 
We staan nu op 94. 
Maar…. Dokkum is aan het plannen! 
Op 28 februari is er weer een training voor begeleiders van 
studiekringen bij Rijnbrink. 
  
Het gaat echt lukken in 2020 en dat wordt een feestje! 

 



 

 

 
 

Aan Later 
 

Andrea Kuijpers 
Platform 

Studiekringen50plus 
 

Er wordt best veel aan je gedacht. 
Je wordt besproken, uitgesteld. 
Omdat je onbetrouwbaar lijkt, 
word je opvallend veel voorspeld. 
 
Op papier word je een gissen, 
‘s nachts verkleur je tot een droom, 
in jou willen we wandelen, 
naast elkaar op de overtoom. 
 
Want weet je, later, langzaam worden levens 
gevuld met dat wat jij ze bood. 
Je gaf ons een verleden 
en ooit bied je ons de dood. 
 



 

Maar tot die tijd verlangen we. We verlangen 
het verlangen, hangen dat dan op aan jou. 
Jij bent onze verwachting, wij zijn 
een man, wij zijn een vrouw. 
 
We jagen heel behoedzaam op je, 
je lijkt zo weinig vastomlijnd. 
Vangen zullen we je niet, 
we willen niet dat je verdwijnt. 
 
Wel leren we je beter kennen, 
want meermaals blijk je heel nabij. 
Stiekem ben je al begonnen, 
ik zit in jou en jij in mij. 
  
Stadsdichter Ivanka de Ruijter 
Ter gelegenheid van het 60+ festival | oktober 2019 

 

 

 

Zenders 
 
Cor Snijders 
deelnemer Studiekring De Maten, 
Apeldoorn 

 



 

Contact maken met de andere kant van de aarde door alleen maar een 
pulsje te versturen. U weet, een paar van die pulsjes betekenen een 
letter in Morse. Als u niet meer weet wat morseseinen ook weer zijn, 
even naar internet en met google opzoeken. Het zijn punten en strepen 
en die werden lang geleden gebruikt voor de communicatie over de 
lange afstand met masten ongelooflijk hoog en zenders zo groot als 
een flinke kerk, die in een kathedraalachtige ruimte stonden en vreselijk 
veel energie slurpten. 
Zo, dat is in een notendop ongeveer wat Kootwijk toen betekende en 
waarvan de restanten nog te zien zijn. De presentatie ging daar 
tamelijk diep op in. Want aan de andere kant van de wereld stonden 
ook van die masten en was er ook zo’n zender. Daartoe bevoegde 
mensen, die daarvoor weer een en ander hadden geleerd, konden 
elkaar dan via die morseseinen vertellen wat er aan de hand was. De 
laatste nieuwtjes. Maar dat heeft niet zo lang geduurd, wist het kringlid 
ons te melden. Daarna stapte de techniek van de lange golf over op de 
korte en toen werd er radiotelefonie gebruikt. Ze konden met elkaar 
praten wat soms op heel emotionele wijze plaatsvond als een moeder 
en een zoon elkaar al een paar maanden niet meer hadden gesproken. 
Het is tegenwoordig allemaal geschiedenis, zeker nu we met zo’n klein 
doosje in onze zak lopen en daarmee hetzelfde kunnen. En het staat 
niet stil, waarschuwde kringgenoot. Het gaat verder. We waren 
allemaal diep onder de indruk. Zeker als je naar de foto’s van zo’n 
kolossale mast kijkt. En wat kwam er verder allemaal niet bij kijken om 
hem daar te krijgen én te gebruiken. Maar mensen doen wat om met 
elkaar in contact te blijven. Wie gaat er tegenwoordig zónder mobiel de 
deur uit? 

 



 

 

Ook dat gebeurt 
in studiekringen 
 
Antoon Coster 
Platform Studiekringen50Plus 

 

Enkele weken geleden is een van onze leden vrij plotseling overleden. 
Het is overigens de derde keer in ons ongeveer 10-jarig bestaan dat 
zoiets in onze kring gebeurt. Elke deelnemer heeft daarbij zo zijn eigen 
gedachten. Een enkeling zet die gedachten ook op papier. Ik vond deze 
reactie zo mooi en ontroerend, dat ik die graag met u wil delen. 
  
 
Lieve allemaal, 
  
Zomaar ineens op maandag het bericht, 
je komt niet meer. 
  
Zomaar ineens straks jouw lege stoel, 
een woordeloos teken van een keiharde realiteit. 
  
Zomaar ineens een niet te bevatten boodschap, 
op die gewone dag. 
  
En in ieder van ons komen gedachten en gevoelens, 
overweldigend, waarom toch. Dit kan toch niet? 
  



 

Onmacht en boosheid, leegte en verdriet, 
afscheid nemen, het was de tijd nog niet. 
  
Groet, …. 

 

 

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 
PLATFORMPOST 
 
Wilt u zich aanmelden of afmelden 
voor de Platformpost? Dat kan 
door een mail te sturen 
naar info@studiekringen50plus.nl.  
  

  

 



  

www.studiekringen50plus.nl 
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