
 

 

PlatformPost 

 

Bekijk deze e-mail in uw browser 
 

 

 
 

 

Beste lezer, 

Het is bijna kerstmis 2020. Voordat we u namens de redactie en het Platform 

Studiekringen50Plus hele fijne feestdagen en een mooi en gezond 2021 toe wensen, kijken 

we even achterom en vooruit... 

 

Het was een heel bijzonder en bijna ongelofelijk jaar. Vanaf medio maart kregen we 

allemaal te maken met coronamaatregelen. De vele nieuwe woorden (zie o.a. 

het Coronawoordenboek) die ontstaan zijn in de Anderhalvemetersamenleving geven 

enerzijds aan hoe ingrijpend deze pandemie is en anderzijds hoe creatief we er door 

geworden zijn. Als Platform zijn we dicht bij elkaar gebleven en hebben we veelvuldig 

online contact met elkaar gehad. 

 

Dat was niet alleen prettig, maar ook noodzakelijk gezien de opgave waar we voor staan. 

Nu het Platform landelijk steeds meer bekendheid en erkenning krijgt door o.a 

financiering van het Oranje Fonds, groeit het aantal Studiekringen gestaag. In het voorjaar 

heeft het Platform met alle (bijna 100!) studiekringen contact gezocht. Helaas konden de 

geplande regionale bijeenkomsten niet doorgaan, maar we blijven er in vertrouwen dat we 

die plannen komend jaar wél kunnen organiseren. We zien er naar uit om met u in gesprek 

te gaan, met de lokale studiekringen en samen nóg meer mensen te laten ervaren hoe 

prettig het is ‘het hart jong en de geest fris’ te houden! Lees in dit kader ook weer de 

column van Cor in deze PlatformPost, waarin duidelijk wordt hoe belangrijk de Studiekring 

is… 

 

We hopen van harte dat alle studiekringen binnen afzienbare tijd weer normaal van 
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start kunnen gaan en wensen u mooie Kerstdagen, een goede gezondheid en alle goeds 

voor het Nieuwe Jaar! 

Stuur een e-mail 

 

 

 

Programmering Online Studiekring 2021 

 

 

 

In oktober vond het eerste experiment van de Online Studiekring50plus plaats. Dit als 

(tijdelijk) ontmoetingsgelegenheid voor degenen die dat leuk vinden en open staan voor 

nieuwe digitale communicatiemiddelen. Zoals één van de deelnemers verwoordde: “Een 

online Studiekring is juist leuk om presentaties te horen van kringleden uit het hele land. 

En je hoeft daarvoor niet eens het huis uit (dat is dan ook wel een beetje jammer)”.  

 

Dat het verrassend is en meer kan brengen dan je oorspronkelijk dacht, bewijst studiekring 

Houten en Bilthoven. 

 

We willen je uitnodigen om je eigen presentatie te delen. Dus heb je een presentatie  "op 

de plank" liggen en wil je die online delen? Laat het ons weten.  

 

Hieronder staan de data wanneer de Online Studiekring plaatsvindt: 

  

8 januari 2021 Jan Doedens over gehoorapparaten 

5 maart 2021   

7 mei 2021   

2 juli 2021   

3 september 2021   

5 november 2021   
 

Heb je belangstelling maar ben je wat huiverig? Dan kan je altijd contact met Jan Doedens 

of het Platform opnemen via info@studiekringen50plus.nl. 

Stuur een mail 
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8 januari: Online Studiekring over gehoorapparaten 

 

Wat zegt u…? 

Op 8 januari aanstaande neemt Jan Doendens ons in de Online Studiekring mee 

op  ontdekkingsreis naar gehoorapparatenland. 

  

Velen van ons staan nu voor de keuze: “ben ik al aan een gehoorapparaat toe?” 

"En zo ja wat betekent dat voor mij en mijn portemonnee? Wat is er op de 

markt? 

Wat zijn de mogelijkheden? Wat is voor mij het geschikte gehoorapparaat?" 

 

In een halfuur bespreekt Jan een berg aan interessante informatie over dit 

onderwerp. We zijn benieuwd of u ook online meedoet en komt luisteren op 8 

januari. 

  

 

 

 

  

Grift 

 

Ik loop in gedachten verzonken door de Kanaalstraat in mijn woonplaats waar tal van 

activiteiten bezig zijn en vorderingen worden gemaakt om de Grift in ere te herstellen. De 

Grift is een sierlijk watertje dat dwars door het centrum stroomt, destijds gegraven ten 

behoeve van de wasserijen. En nu heeft de gemeente gelukkig het goede idee aangenomen 

dit beekje in ere te herstellen. En wat er nu zichtbaar van is, ziet er werkelijk hoopgevend 

uit. Straks kun je hier picknicken, koffie drinken, flaneren, nou ja, alles eigenlijk. 

 

En wie komt daar om de hoek! Jan. Een trouw clublid waarmee ik vaak leuke gesprekken 

heb. We begroeten elkaar, blijven op gepaste afstand staan en kletsen samen honderduit. 

En potverdrie, wie komt daar aanlopen! Ruud. Ruud en ik zitten vaak op één lijn als het 

over ufo’s of andere mysterieuze zaken gaat. Net als Ruud het begroetingsritueel heeft 

afgerond en mij iets wil vertellen komt Ans aanlopen, of het allemaal afgesproken werk is. 

En nu staan we met ons drieën. Eigenlijk een kring in miniformaat. En daar staan we dan 

terwijl links en rechts het verkeer gehoorzaam rond ons afbuigt. Wie is de voorzitter? 

vraagt ze ondeugend. En wie doet de presentatie? reageert Jan snel. We barsten in een 

schaterend gelach uit. Het publiek bekijkt ons nieuwsgierig. Drie mensen van middelbare 

leeftijd die lol hebben. Mag het in deze tijd? Eerst de mededelingen dan maar, grapt Ruud. 

Mag ik? vraagt Ans, want ik heb belangrijk nieuws. We kijken elkaar afwachtend aan. Laat 



 

horen, zegt Jan. Ik heb drie nieuwe mensen die graag met ons willen meedoen. Ze heft 

daarbij bezwerend haar handen op, als die afschuwelijke corona achter de rug is. Dat is er 

dan eigenlijk één teveel, constateert Jan. We kijken elkaar vragend aan. 

 

Een vrachtwagen trekt met bulderend lawaai achter ons door de straat. Het water in de 

Grift kabbelt rustig verder, oké zegt Jan, maar eigenlijk moeten we hiermee wachten tot 

we weer bijeen zijn. O, maar dat doe ik ook, zegt Ans. Maar ik vond het zo positief, en 

jullie staan hier zo gezellig… We lachen er weer om. Nou, dan kan ik niet wachten tot de 

kring weer van start gaat, zegt Ruud. Ik ook, stem ik in, maar het zal nog even duren. En 

dat videovergaderen, vraagt Jan. Is dat nou niets? Ans haalt de schouders op. Ik heb het 

echt geprobeerd, maar het werd helemaal niets. Misschien iets voor jou? Ze kijkt mij 

vragend aan omdat ik de deskundige ben. Ik heb er niet eens naar gekeken, beken ik, maar 

het moet simpel zijn. We moeten gewoon geduld hebben, zegt Ruud want ik durf niet eens 

die zaal in ondanks alle voorzorgsmaatregelen. Dat heb ik ook wel, beaamt Ans. Ze kijkt 

op haar horloge. Ik moet echt weg. Leuk jullie gesproken te hebben. Ik moet ook verder, 

zegt Ruud en hij licht een denkbeeldige hoed. Anders gingen wij nu ergens koffie drinken, 

grijnst Jan, maar…. We kijken rond naar al die gelegenheden die helaas gesloten zijn. We 

gaan naar huis, besluit ik. En terwijl de Grift onverstoorbaar doorkabbelt gaan we beiden 

ons weegs. 

 

Cor Snijders 
Studiekring De Maten, Apeldoorn 

 

 

 

Tip voor de kerstdagen 

Nu het vanwege de lock-down niet mogelijk is thuis in 

breed familieverband Kerst of Nieuwjaar te vieren of met 

je studiekring bij elkaar te komen in je vertrouwde 

bibliotheek, zocht ik naar een alternatief. Het is 

geworden: NEDERLAND VERTELT 2020. 
 

Het boek "Het zwijgen van Maria Zachea" van Judith Koelemeijer is een cadeau van de 

Openbare Bibliotheek in het kader van de campagne Nederland Leest 2020. Het nodigt uit 

om in gesprek te gaan met elkaar in de Bibliotheek, in je studiekring of thuis met als 

thema: "onze familiegeschiedenis". 

 

Knutsel voor of tijdens de feestdagen, of op een willekeurig moment, een klein 

verteldoosje in elkaar zoals de foto’s hieronder laten zien. Het doosje is van alle kanten 

beplakt met allerlei dierbare familiefoto's. De foto's bij elkaar zoeken geeft voldoende 

gespreksstof onder de noemer: "weet je nog?". 

 



 

Je zult zien dat je met dit doosje in de hand heel gemakkelijk in welk gezelschap dan ook 

prachtige feiten en gebeurtenissen kunt vertellen. 

 

Wim Fonteyn 

Studiekring Huissen 

 

 

 

 

Verslagje studiekring50plus  
Schoneveld in Houten 

 

Inmiddels hebben we onze eerste Zoom-studiekring gehad. Het is voor 95% goed 

gegaan en als positief ervaren. De complimenten zijn voor drie studiekring 

dames, die alles uitgezocht hebben en georganiseerd. Als grootste onderdeel 

heeft weer een andere deelnemer een presentatie gedaan. Dit blijkt het meest 

aantrekkelijke onderdeel (ook voor mij, hoor), maar elkaar even zien en horen 

vond iedereen prettig in deze tijd. Eind januari komt de tweede keer als we 

(qua aantal) dan nog niet in een zaaltje kunnen/mogen. 

Het aanbod van Jan Doedens om ons te helpen was fijn, maar bleek niet nodig. 

 

Els Looije-Smoolenaars 

 

 

 

 

Heeft u kopij voor de PlatformPost? Bijvoorbeeld een interessante column, een 



 

inspirerende spreuk, of een mooi lied? Stuur dit dan 

naar info@studiekringen50plus.nl. 

 

Sluitingsdatum voor de volgende PlatformPost is vrijdag 22 januari. 

  

 

 

Agenda 

• 8 januari 

• 22 januari    

• 29 januari           

 

 

Online Studiekring 

Sluitingsdatum kopij PlatformPost 

Volgende uitgave van de PlatformPost 

 

 

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? Bedankt! 
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Studiekringen50plus. 

 

Our mailing address is: 

Rijnbrink 

Hunneperkade 70 

Deventer, 7418BT 

Netherlands 

 

Add us to your address book 

 

 

Wilt u zich afmelden voor de PlatformPost? 

Klik dan hier of stuur een mail naar info@studiekringen50plus.nl. 

 

 

https://rijnbrink.us12.list-manage.com/vcard?u=83390f562bb429e1eeb5f960a&id=29b14a25dd
https://rijnbrink.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=83390f562bb429e1eeb5f960a&id=29b14a25dd&e=651e37338d&c=ed1577ca82
mailto:info@studiekringen50plus.nl


 
 


