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Beste lezer,

We trekken er massaal op uit. Musea, beeldentuinen, heidevelden, rivieroevers,
dierentuinen, je kunt het zo gek niet bedenken waar we overal onze neus laten
zien. De elektrische fiets heeft de voorkeur en er zijn er nog nooit zoveel van
verkocht. Kijk eens bij uw planning voor een uitje of u allerlei organisaties tegen
komt die iets te bieden hebben aan de ouder wordende mens en maakt u er een
melding van bij de PlatformPost-redactie. Het redactioneel artikel over UP is een
eerste voorbeeld. Wie volgt?

Veel leesplezier!

Heeft u ook een oproep, inspirerende gedachte, interessante belevenis, een

standpunt of gewoon een verhaal of een korte impressie van uw Studiekring en wilt

u dit met andere deelnemers van Studiekringen via de PlatformPost delen? Mail ons

via: ppredactie@studiekringen50plus.nl.

Stuur een e-mail

Nieuws van het platform

Wat kunnen studiekringen verwachten van het Platform? Een belangrijke en nog
niet zo’n eenvoudige vraag. Het Platform heeft daarover zeker ideeën. Maar
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hoe denken de studiekringen hier zelf over? Dat willen we graag weten, dat is
voor ons een belangrijk gegeven. Daarom leggen we daarover in april een
aantal vragen voor aan alle kringen. In juni koppelen we de resultaten terug,
samen met de follow-up die we daaraan gaan geven.

Nog een korte toelichting
Het Platform streeft naar goed functionerende, levendige studiekringen,
landelijk groeiend in aantal.
Dat resulteert in elk geval in deze concrete taken voor het Platform:

1. Het starten van nieuwe studiekringen.
2. Bestaande kringen bekend maken aan potentiële nieuwe deelnemers.
3. Contact houden met en ondersteunen van bestaande studiekringen voor

zover die daar behoefte aan hebben.
4. Bevorderen van contacten en uitwisseling van nuttige informatie tussen

studiekringen onderling.

Voor punt 2 is het gewenst dat de essentiële gegevens van bestaande kringen
correct te vinden zijn op onze website. Deze willen we graag controleren en
we stellen hier een paar vragen over.
Voor de punten 3 en 4 zou het Platform graag beter weten wat studiekringen
nuttig vinden en waar zij behoefte aan hebben. Ook daarover stellen we een
aantal vragen.

Begin april ontvangt de contactpersoon van elke kring van ons een
vragenformulier met vragen over 2-3-4. Als er voor de kring een begeleider bij
de plaatselijke bibliotheek is, ontvangt deze het formulier ook ter informatie.
Ons verzoek is de vragen te beantwoorden en het formulier uiterlijk 30 april
naar ons terug te sturen. Dat kan via internet.

Wat doen we met de resultaten?

We actualiseren de vermelding van de studiekring op de website (indien
nodig).
We verzamelen de suggesties over mogelijke ondersteuning aan en
uitwisseling tussen kringen en koppelen die in juni terug in de
PlatformPost, samen met onze follow-up.
Eén keer per jaar zal één van de Platformleden contact zoeken met de
contactpersoon van elke studiekring om kort “bij te praten” en mogelijke
actuele thema’s te bespreken (zoals de afgelopen jaren bijvoorbeeld “de
studiekring en corona”). Dit jaar zullen we dat doen in de periode mei-
juli. Indien relevant kunnen dan ook antwoorden op het vragenformulier
aan de orde komen.

Om mogelijke misverstanden te voorkomen: kringen zijn en blijven autonoom.
Het Platform wil kringen niets “voorschrijven”. Als een kring prima draait en



geen enkele behoefte heeft aan contacten met het Platform en/of andere
kringen: geen probleem, geef dat aan, dat zullen we altijd respecteren. Wat
we proberen is méér mensen te laten “genieten” van studiekringen. En ook om
daar waar mogelijk te profiteren van elkaars ervaringen en ideeën. Wat dat
laatste betreft: afgaande op het enthousiasme van de deelnemers aan de
regiobijeenkomst in november 2021, de gespreksleiderstrainingen in februari
2022 en ons bekende individuele contacten denken wij dat meer mogelijkheden
voor studiekring contacten onderling zeker in een behoefte voorzien.

We zouden het heel fijn vinden zoveel mogelijk (het liefst alle) formulieren
ingevuld terug te krijgen.

We bedanken iedereen op voorhand voor de medewerking en we beloven dat
we actief met de resultaten aan de slag zullen gaan!

Wim Heijser
Voorzitter Studiekringen50plus
E-mail: voorzitter@studiekringen50plus.nl

Troostbaby

Wilt u in de nabije toekomst kijken? Bent u geinteresseerd in science fiction? Leest
u graag boeken die wat dieper gaan? Dan is wat in deze column volgt iets voor u, op
de grens van onze en de toekomende tijd. Want de vader in het boek waarover
deze column gaat "krijgt" een zevenjarig meisje, een robot, nee, een meisje, nee,
een robot en ze heet Scottie.

Ze is echt en tegelijk niet echt. Ze eet, ze poept, slaapt en droomt. Die vader en
dat meisje krijgen een hechte band. Ergens midden in dat boek krijgt Scottie een
ongelukje en daardoor een forse snee in haar arm. Haar vader verbindt haar en op
dat moment weet ze nog niet dat ze een robot is en ze mag daarom vooral niet in
die snee kijken. Die vader vindt het allemaal nogal zorgelijk want laatst vroeg ze
ook al waarom ze geen bloed had. Daar heeft hij toen met moeite overheen weten
te kletsen. Maar weer veel later ontdekte Scottie het toch, superslimme robot.

Ze moeten na dat ongelukje naar Japan omdat ze daar gemaakt is en gerepareerd
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moet worden. Haar vader staat duizend angsten uit. Ze hebben daar zoveel robots.
Krijgt hij zijn dochter wel terug zoals ze was, want hij houdt van haar en zij is gek
op hem. En tijdens de drie dagen wachten als ze gerepareerd wordt en hij ergens in
dat gigantische complex een blik in een met glas omgeven kantoor werpt, ziet hij
haar en vescheurt zijn wereld. Een golf van verdriet overvalt hem want wat hebben
ze met haar gedaan? Ze heeft een wezenloze trek op haar gezicht en herkent hem
niet. Maar korte tijd daarna ziet hij haar ergens anders en de veelbetekenende blik
waarmee ze hem aankijkt maakt hem duidelijk: dit is ze! En zo krijgt hij haar terug
met gerepareerde arm. Zij weet dan inmiddels dat ze een robot is wat vele vragen
bij haar oproept. Ze gaan gelijk op vakantie. Dat het later toch tot een smartelijke
confrontatie komt, telt niet. Wilt u alles weten, meemaken, lees dan het boek van
Auke Hulst: "de mitsukoshi troostbaby company". Een waarschuwing: het laat niet
meer los.

Cor Snijders
Deelnemer Studiekring De Maten Apeldoorn

Spreuk van de maand

ALS JE ALLES LOSLAAT
HEB JE TWEE HANDEN OM TE GRIJPEN

Van de redactietafel: een nieuwe kijk op ouder worden

Er zijn allerlei organisaties in Nederland die zich
bezig houden met het welzijn van de ouder
wordende mens. Zo stuurde Yvonne Sinkeldam,
lid en adviseur van het Platform
Studiekringen50plus, materiaal toe met de vraag
of daar op een of andere manier in de
PlatformPost aandacht aan kan en moet worden
besteed. Het zou wellicht kunnen leiden tot een
aantal interessante en wetenswaardige
artikelen. Daar kunnen studiekringleden hun
voordeel mee doen door het onder de noemer
"actualiteit" onder de aandacht te brengen en er
zodoende met elkaar over in gesprek te raken.
Neem er maar eens kennis van.

Daar gaan we dan:

Een nieuwe kijk op ouder worden
Je hebt vast dagen dat je je ouder voelt worden, maar ook dagen (en misschien



zelfs doordat je deelneemt aan een studiekring) dat je helemaal niet wil weten dat
je toch langzaam ouder wordt. Dat is toch prima, dus laat dat maar zo. Maar als je
in je kring steeds weer opnieuw aandacht wil besteden aan de actualiteit dan kan
het de moeite waard zijn, wellicht als basis voor een thema-presentatie of een
brede discussie, eens kennis te nemen van organisaties die de ouder wordende
mens willen helpen hun welzijn op peil te houden. Loesje, het bekendste meisje
van Nederland, stelde ooit een aanplakbiljet samen met de tekst: "Ouder worden is
best vernieuwend".

UP, KPN en het Oranjefonds
Alet Klarenbeek, directeur en initiatiefnemer van UP: "De laatste jaren van het
leven van mensen is soms behoorlijk gevuld met nieuwsgierigheid. Je kunt dan
vragen over en weer stellen, precies datgene wat we ook in een studiekring doen.
Je leert van elkaar, je beweegt dan mee. Laten we elkaar dus meer vragen stellen
voor het te laat is".

UP gelooft in persoonlijke groei. Blijf bewegen, blijf je verbazen. UP maakt online
en live verschillende programma's met een frisse blik en ruimte voor scherpe
randjes. Alet zocht samenwerking met het KPN Mooiste Contact Fonds en het
Oranjefonds. Zij ontwierpen gezamenlijk een driejarig programma dat sociaal
ondernemers die de ambitie hebben op te schalen ondersteunt en zij hebben goed
nagedacht over een inkomstenmodel waar men o.a stevig gebruik maakt van ICT-
mogelijkheden gericht op ouderen. Hun belangrijkste activiteiten zetten in op de
vermindering van eenzaamheid. Ook al heb je daar nu nog geen last van, maar wat
niet is kan nog komen.

Maar goed, wellicht is het de moeite waard om vanuit onze organisatie
Studiekringen50plus een graantje mee te pikken. In het najaar van 2021 is het
eerder genoemde en ontwikkelde programma gestart met 18 deelnemers,
organisaties die zowel lokaal als landelijk actief zijn en die digitale middelen
inzetten om hun doelen te bereiken. We noemen er een aantal: Stichting Culturele
Apotheek; Stichting Care and Culture; Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan; Stichting
UP.

Uitspraken van enkele teamleden
"Als ik zie dat ouderen met elkaar in gesprek gaan over de actualiteit van de dag en
al hetgeen wat hun bezig houdt kan mijn dag niet meer stuk"

"Ook al word je ouder, je blijft nieuwsgierig naar de ander"

"Het liefste breng ik mezelf en anderen in beweging"

"De kracht van oprecht vertellen en luisteren naar de verhalen die ieder mens in
zich draagt, wat een rijkdom om dat mee te maken en aan bij te dragen"



"Verhalen van anderen inspireren en zetten je aan het denken"

"Dat mensen hun verhaal durven delen maakt ieder verhaal nog bijzonderder"

Ik maak nooit iets mee

In deze tijd maak ik nooit iets mee. Maar afgelopen voorjaar gebeurde er iets
merkwaardigs. Net de ramen gewassen van de kamer. Ons mistig uitzicht was
verdwenen en het zicht was helder. Toch had het ook wel iets mystieks, want
te helder, zo bleek even later, kan ook nare gevolgen hebben.

Poetsmoe zat ik achter mijn welverdiende kopje koffie toen er plots met een
plof iets tegen mijn superschone raam aanvloog. Ik schrok me rot. Dat ‘iets’
bleek een roodborstje te zijn. Voor dood lag het arme beestje op de grond.

Meteen kreeg ik een raam-was-spijt-gevoel. Ik liep erheen en pakte het beestje
met de grootst mogelijke voorzichtigheid op. Zijn flanken bewogen met een
turbo snelheid op en neer. Gelukkig leefde het dus nog. Mijn man kwam met
een bakje water aansnellen. Drupje voor drupje lieten wij het beestje hiervan
nippen. Langzaam ontwaakte het diertje uit zijn coma want dat was het zeker
geweest. Maar nog voordat hij helemaal weer bij zinnen was, maakten we snel
een paar foto`s van het roodborstje, zittend op mijn hand. Niet lang nadat ik
het beestje op de tuintafel had gezet, vloog hij weg.

De hele operatie duurde slechts een half uurtje. Verbazingwekkend hoe snel
het beestje zich weer herstelde. Maar de foto van dit prachtige vogeltje
stuurden wij vol trots naar onze familieleden met als onderschrift:

Net als de duiven eet ook dit roodborstje uit onze hand.

Gerda Zachariasse

Een nieuwe studiekring, uitzonderlijk hoog niveau

Al vele jaren ben ik lid van twee Apeldoornse studiekringen. Bij één van die
studiekringen, Apeldoorn de Maten, waren Ruud en Teuni jarenlang trouwe



deelnemers. Ze reisden steeds samen naar de bijeenkomsten: beiden wonen in
wooncentrum Lindenhove, een appartementencomplex in het centrum van
Apeldoorn. Door fysiek ongemak werd dat reizen een probleem, waardoor ze met
pijn in het hart besloten afscheid van ons te nemen.

Ze vertelden bij hun afscheid, dat ze voornemens waren een nieuwe studiekring te
starten voor bewoners van hun wooncomplex. Vorig jaar, tussen twee corona-
lockdowns, werden alle bewoners via een informatiebrief benaderd en het
enthousiasme bleek groot. Inmiddels is er een studiekring actief met 15 vaste
deelnemers en men komt om de twee weken bij elkaar. Men hanteert bij de
bijeenkomsten het gebruikelijke concept en de agenda van de Studiekringen50plus
en de opkomst is elke keer hoog.

Hulde, Ruud en Teuni! Dank zij jullie is er weer een groep ouderen, die elkaar
regelmatig ontmoet onder actieve, leerzame en gezellige omstandigheden.

In januari mocht ik op uitnodiging een bijeenkomst bijwonen op een
woensdagmiddag. Op verzoek van de kring vertelde ik het één en ander over de
werkzaamheden van het Platform Studiekringen50plus, waarbij ik als starter van
nieuwe studiekringen actief ben. De uitstekende presentatie werd verzorgd via
PowerPoint over het onderwerp “Vluchtelingen”. Opvallend vond ik het gebruik van
een microfoon, die tijdens de presentatie, maar ook bij het rondje actualiteiten
van hand tot hand gaat.

Als naam voor deze studiekring is gekozen voor Utile Dulci (“het nuttige met het
aangename verenigen”). Deze studiekring is met name voor bewoners van
wooncentrum Lindenhove. De deelnemers kunnen hun jas en eventuele paraplu
thuis laten.

Via de lift gaat men naar de
ontmoetingsruimte op de 12e
verdieping met een magnifiek uitzicht
over Apeldoorn en omgeving.

Vandaar de tekst in de kop van dit
artikel: een nieuwe studiekring,
uitzonderlijk hoog niveau!

Jan Vreugdenhil



Heeft u kopij voor de PlatformPost? Bijvoorbeeld een interessante column, een
inspirerende spreuk, of een mooi lied? Stuur dit dan naar
ppredactie@studiekringen50plus.nl.

Sluitingsdatum voor de volgende PlatformPost is vrijdag 22 april.
De volgende PlatformPost verschijnt op vrijdag 29 april.

Agenda:
20 april: Training Train-de-begeleider
29 april: Verschijningsdatum PlatformPost
29 april: Regionale ontmoetingsdag in Tiel
20 mei: Regionale ontmoetingsdag in Spijkenisse

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!

 

Wil je je afmelden voor alle nieuwsbrieven? Klik op afmelden.
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