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Beste studiekringleden, 
  
Toen we de vorige PlatformPost verstuurden, waren net de 
beperkende maatregelen van kracht die het de studiekringen 
onmogelijk maakten nog bij elkaar te komen. Nu, een maand later, lijkt 
ieder zich een beetje geschikt te hebben in de ‘lock-down’, maar het 
went nog niet echt. 
Het contact in een echte bijeenkomst wordt node gemist: de 
opgetrokken wenkbrauw, instemmend gehum, een snelle grap, een 
blik van verstandhouding. Ja dat máákt het contact. Maar er zijn ook 
tips en inspiratie. Corona beheerst ons leven en dat is in deze 
PlatformPost terug te lezen. Maar de studiekringen vallen niet stil. 
 
Namens de redactie: houd afstand, maar blijf in contact.  



Dank je wel Corona -  
Welkom Skype 

  
Erna Roodzant 

Platform Studiekring50plus 

 

Ben ik de enige die verbaasd is over de mogelijkheden tijdens onze 
quarantaine? Voor u allemaal hoop ik dat u een maatje hebt gevonden, 
dat u wil helpen met -BEELDBELLEN – (staat nog niet in Van Dale). 
We hebben misschien allemaal wel eens onze bedenkingen over ‘de 
jeugd van vandaag’. Maar ik raad u aan: zoek ze op en vraag om hulp. 
Met veel liefde en geduld proberen ze u digitaal nog wijzer te maken. 
 
Ik heb dat maatje in mijn zoon, die 100 km bij me vandaan woont. 
Digitale geldzaken? Ik kreeg de bibbers. “Mam, je maakt iedere dag 25 
cent naar me over en je krijgt het gelijk retour.” Na een week had ik het 
onder de knie. En nu ‘zien’ we elkaar dus via de tablet. Geweldig! We 
spreken om 11 uur af en hebben dagelijks contact. Hij in Delft, ik in 
Wageningen. Mooi toch! 
 
En nee, het ging weer niet vanzelf. Maar zijn geduld met z’n moeder is 
groot en oefening baart kunst. Ik begrijp dat ik bevoorrecht ben, niet 
iedereen heeft deze mogelijkheid. Maar dan denk ik aan de studente, 
die in mijn nabijheid woont en onze bewoners haar hulp aanbood. 
Echt, ik heb vertrouwen in de behulpzaamheid van de jeugd. 
Mijn ervaring is: gewoon dóen! Ik wens u succes op het beeldbelpad! 

 

 



Vier Online colleges 
door studenten 

 Platform 
Studiekringen50plus  

  

 

 

De colleges van Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan (OGJG) met 
studenten kunnen vanwege het coronavirus helaas geen doorgang 
vinden. De bibliotheken en buurtcentra zijn namelijk gesloten en 
verpleeghuizen laten geen bezoekers meer toe. Daarom biedt OGJG 
kosteloos vier colleges online aan. De onderwerpen zijn: speeches, 
gender, strafrecht en blues. 
 
OGJG hoopt via crowdfunding de benodigde financiële middelen op te 
halen om nog meer colleges online beschikbaar te maken voor alle 
leergierige ouderen die nu in isolement zitten. 
 
 
 
  

Feest 
 
Cor Snijders 
Studiekring De 
Maten 

  

Naar de studiekring gaan is voor mij een feest, schreef ik al eens 
eerder in een column. En dat is het nog steeds. Tot het coronavirus 
opdook: en daar zitten we dan thuis. Na verloop van tijd kwam er 
digitaal contact tot stand: een prachtig gedicht, columns, en zelfs een 
presentatie! De kring leeft! 

https://www.oudgeleerdjonggedaan.nl/over-ons/


Al zijn we dan niet bij elkaar, we horen elkaar, begrijpen elkaar! We 
horen zelfs welgemeende verontwaardiging en direct daarop ook 
excuses. Dat kan, want we kennen elkaar en dan mag dat. 
 
Maar nu missen we elkaar. De gezichten om je heen, hier een 
opgetrokken wenkbrauw over iets dat gezegd is, daar een lach om iets 
grappigs, een komieke gezichtsuitdrukking en ook een 
schouderophalen: het zal wel. 
 
Eén ding scheelt. We kunnen elkaar niet in de rede vallen. Hoewel, het 
is digitaal bijna mogelijk. Jammer van de presentaties die we missen. 
Jammer van de actualiteiten. Nee, het is verboden het over het 
coronavirus te hebben. Dan volgen er heftige debatten. De voorzitter 
heeft de grootste moeite in de hectiek de gesprekken in goede banen 
te leiden. Maar uiteindelijk luistert iedereen. De hamerslagen op dat 
blok eikenhout helpen ook. 
 
Goed, we mogen het wél over het virus hebben. Drie minuten per 
deelnemer. We zijn streng. Iemand heeft een stopwatch. En we tellen 
gezamenlijk aan het eind: vijf, vier, drie, twee, een. Weg! Er wordt al 
zoveel over gezegd en geschreven. Nu een ander onderwerp. Maar 
toch gist er van alles en schiet er zoveel door ons hoofd. Luister maar 
eens in de pauze. Daar duikt het coronavirus weer op. Hier bij een 
groepje, daar bij twee mensen. Gelukkig komt er dan een boeiende 
presentatie en zijn we als een schoolklas zo stil. 
 
Dat missen we dus. De interactie, de grap, de uitdaging, het tevreden 
gevoel. En helaas gaat dat nog lang duren; te lang zelfs. Het 
coronavirus trekt zich er niets van aan: eenzame ouderen in 
verzorgingstehuizen, stiekeme jeugd die bij elkaar klit, ondernemers 
die zich in bochten wringen om aan de maatregelen te voldoen, brave 
burgers thuis. 
 



 

Vooral op die ene woensdagmiddag denken we aan elkaar. Dat is nu 
een rare woensdagmiddag geworden. We houden hele gesprekken 
met deze en gene. Ten minste, zo ervaar ik dat. De studiekring is een 
plezierig gebeuren. En daar willen we graag weer aanschuiven. Wat 
zal het een feest zijn als dat daadwerkelijk weer plaatsvindt. 

 

Word beter in... 
 

Wil 
Studiekring Wageningen 

  

Dag beste, slimme Studiekringvrienden, 
 
Waarschijnlijk vinden jullie het, net als ik, leuk telkens iets nieuws te 
leren. En zeer waarschijnlijk kennen jullie ook de “Beter”-rubriekjes 
waarop je je kunt inschrijven. Maar in geval je ze niet kent, probeer het 
eens! Beter Spellen is een leuke om te beginnen! Het is een beetje 
verslavend... 
 
Beter Websites 
Er is een groeiende familie Beter-websites, over spellen, rekenen, 
Engels, Frans, Duits Spaans, Afrikaans, bijbelkennis. Meedoen is 
gratis. 
Het concept van de websites is simpel: 

x elke werkdag een korte test van vier opgaven 
x zie direct het resultaat 
x eenvoudige uitleg 
x leren 

https://www.beterwebsites.nl/website/index.php


 

Door elke dag even met het onderwerp bezig te zijn, blijf je scherp. 
 
Groet van Wil 

Beter-websites 

 

 

Yvonne Sinkeldam 
vlogt 

  

 

In mijn eerste vlog (best spannend om te doen) vertel ik over het idee 
dat bij me opplopte om een webinar te organiseren voor leden van een 
studiekring. U kunt, via onderstaande link een presentatie volgen én u 
kunt tegelijkertijd vragen stellen of reageren op de presentatie. 
 
Reageren? Graag! Dat kan via info@studiekringen50plus.nl 

https://www.beterwebsites.nl/website/index.php
mailto:info@studiekringen50plus.nl


 

 

 

Wat is 
een Webinar? 

 
Yvonne Sinkeldam 
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Een webinar is een samenvoeging van de woorden ‘Web’ en 
‘Seminar’. Het is een presentatie op internet waarbij je vanuit één 
locatie een grote groep kijkers kan bereiken. 
Ik ga uitvinden en uitproberen hoe een webinar werkt en of we er zelf 
een kunnen organiseren. 
Ik heb al een interessante spreker op het oog, om een eerste 
experiment mee uit te voeren. Ik ben erg benieuwd of u er iets voor 
voelt om er aan deel te nemen. 

https://youtu.be/gbWBKobFlkU


 

En wellicht heeft u zelf een interessante presentatie om met een groter 
publiek dan alleen uw eigen studiekring te delen? En bent u de 
volgende die een webinar houdt. 
In de volgende PlatformPost meer informatie over de studiekring-
webinar. 
 
Doe vast mee 
Mocht u ondertussen alvast deel willen nemen aan een webinar, dan 
kan dat bijvoorbeeld door deel te nemen aan het webinar van 
Zorgbelang Inclusief, dat gaat over online vergaderen. Het is bedoeld 
voor iedereen die hier belangstelling voor heeft. Wat zijn de do's en 
don’ts van werken met Zoom, Skype of Teams? Hoe houd je de 
energie vast? En wat zijn leuke werkvormen/interacties die online 
kunnen? 
Dit webinar is op: maandag 11 mei van 15.00 – 16.00 uur. 
U dient zich vooraf aan te melden voor het webinar. 
 
Meer informatie over het aanmelden verschijnt binnenkort 
op https://www.zorgbelanginclusief.nl/ 

 

 

Poll 
  

Zou u mee willen doen met 
een webinar van het Platform 

Studiekringen50plus? 
 
Stuur dan svp een mail naar info@studiekringen50plus.nl  geef uw naam 
en e-mailadres op en vermeld of u wel of niet mee wilt doen met een 
webinar. 

 

https://www.zorgbelanginclusief.nl/
mailto:info@studiekringen50plus.nl
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In de vorige PlatformPost riepen we u op te delen hoe de 
Studiekringen nu bij elkaar komen. Dat leverde leuke reacties op. 
We kregen vijf antwoorden uit acht studiekringen: 

x Jan te Bokkel, die vanuit de Bibliotheek Hardenberg vier 
studiekringen begeleidt, laat weten hoe de vlag erbij hangt in 
Hardenberg. 

x Hans, van Studiekring De Verdieping uit Dieren, bespreekt drie 
digitale mogelijkheden om contact te houden met elkaar. 

x Een deelnemer van de Studiekring in Naarden moet aan de 
Decamerone denken. 

x In de Studiekring Bilthoven verloopt het contact nu zo goed en 
zo kwaad als het gaat via email. 

x Een lid van Studiekring Huissen tipt de poëziekaart die gemaakt 
wordt in het programma Domweg gelukkig in de Taalstaat. 

We hebben er voor gekozen de volledige reacties weer te geven. Dat 
is dus een lekker grote portie leesvoer. U kunt de reacties oproepen 
via onderstaande button. 

Reacties  

 

 

https://mcusercontent.com/e232107e9f55a31fce668c5bb/files/911bbd53-5ea0-40e7-9db3-4b42d93d0325/Reacties_nav_Corona.pdf


 

 

Heeft u zelf kopij voor de Platformpost? Bijvoorbeeld een 
interessanti column / een inspirerende spreuk / of een mooi lied? 

Stuur dit dan naar info@studiekringen50plus.nl. 
 

Sluitingsdatum voor de volgende PlatformPost is 21 mei 2020. 
 

 

 

 

  

  

  

    

  

  

 

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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