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Beste lezer,

De laatste PlatformPost vóór het zomerreces. Dat betekent dus niet dat alle
platformleden ook twee maanden met vakantie zijn, maar de columnisten en het
bestuur krijgen wel de gelegenheid het deze periode iets rustiger aan te doen. Dat
wensen we jullie als trouwe lezers ook toe. Maar voordat het zover is, eerst even
serieuze aandacht voor het nieuws van het bestuur en de opbrengst van de
enquête. Daarna nog even genieten van de columns (die van Cor snap ik helemaal!).

Veel leesplezier en een fijne zomer!

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

In deze PlatformPost vind je de eerste terugkoppeling met de resultaten van de
enquête die we in april hebben gehouden onder alle studiekringen. Het is een
heel zinvolle exercitie gebleken.
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In een vorige PlatformPost hebben wij aangegeven dat we na de enquête alle
studiekringen weer zouden bellen. Dat is voor het bestuur een hele klus. Maar
los daarvan hebben de antwoorden in de vragenformulieren ons meer dan
voldoende handvatten gegeven om verbeteracties te starten. Daarom hebben
we besloten deze belronde op dit moment te laten vervallen. Wel hebben we
inmiddels contact opgenomen met de studiekringen die kring-specifieke vragen
of opmerkingen hadden. Wil je aanvullende reactie: je kunt altijd contact
opnemen met één van de bestuursleden.

Eén van de doelstellingen van het Platform is het (doen) oprichten van nieuwe
studiekringen. Vaak wordt het initiatief voor een nieuwe kring genomen vanuit
een plaatselijke bibliotheek. Tijdens corona stagneerde dit. Het komt nu weer
op gang, maar op dit moment nog langzaam. Kringen starten soms ook
spontaan als initiatief van een bestaande kring, in dezelfde of een naburige
plaats. Omdat we dit jaar graag nog wat meer nieuwe kringen starten, doen we
hierbij een oproep aan alle studiekringen om na te gaan of er in je omgeving
belangstelling is voor een nieuwe kring. Als dat zo is, dan helpt je eigen
bibliotheekbegeleider of iemand van het Platform graag bij het starten
daarvan. Laat weten als je mogelijkheden ziet!

Goed nieuws: we hebben een nieuwe redactie voor de PlatformPost
gevonden! Zij stellen zich voor in het septembernummer, dat wordt ook hun
eerste PlatformPost. In juli en augustus zal de PlatformPost niet verschijnen.

Tijdens de zomermaanden draaien sommige kringen gewoon door. Andere
onderbreken de bijeenkomsten en weer andere houden in deze periode
“summer specials”. Het bestuur blijft in deze periode gewoon bereikbaar.

Wij wensen alle studiekringen prettige zomermaanden!

Wim Heijser
E-mail: voorzitter@studiekringen50plus.nl

Probleem

Onze kring heeft besloten in verband met de vakanties de presentaties op te
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schorten tot het najaar. In plaats daarvan doen we actualiteiten. Zo kunnen mensen
rustig hun verhaal doen, worden niet afgehamerd en breken overal discussies los.
Leuk om aan te horen en te volgen.

Iemand begint over de stand van wilde bijen en een kwartier later is er een verhitte
discussie op gang over de voordelen en nadelen van ruimtevaart. Iemand maakt
notulen en laat het niet bij aantekeningen, maar beschrijft hoe twaalf mensen
helemaal vergeten waar ze zijn en enthousiast, fanatiek zelfs, ongemerkt van
onderwerp naar onderwerp springen. Ontzettend grappig, want de gespreksleider
geeft ze alle ruimte.

Het is net een schoolklas die op het punt staat om te beginnen aan de grote
vakantie en met de leraar aan het strijden is over het nut van wat ze van plan zijn.
Vissen? Waarom zou je? Bovendien doe je die dieren pijn. Een eind fietsen? Die is
gek, word je moe van! Die dikke pil eens gaan lezen? Ben je mal, voetballen is veel
leuker. Plotseling vallen er allerlei stromingen in de klas te onderscheiden die met
verve aangevallen en verdedigd worden. De klas representeert de maatschappij. Al
die volwassenen hier doen hun best het record door elkaar praten te vestigen. En
iedereen glimlacht, klopt aandachttrekkend op tafel, zwaait met papieren of wijst
nadrukkelijk op het stukje in de krant waarin dat stond. In die hectiek heeft ook de
notulist het opgegeven en staart verdwaasd van links naar rechts. Wat een
uitbundigheid, wat een enthousiasme! En wie is er nu aan de beurt? Niemand die
het nog weet. Maar wat een plezier! Is dit de studiekring? Ja. Alle remmen zijn los.
Pas als de gemoederen bedaren kijkt iedereen rond. Begint er een te grijnzen en
breekt gelach uit. Dit was toch leuk! Moeten we vaker doen. En zal ook gebeuren.
De volgende keer. We zien er allen naar uit.

Cor Snijders
Deelnemer Studiekring De Maten Apeldoorn

Spreuk van de maand

ALS JE NAAR DE ZON DRAAIT
VALT DE SCHADUW ACHTER JE

Resultaten enquête Studiekringen

In de PlatformPost van mei schreven we dat we in dit juni-nummer zouden
aangeven hoe we om zullen gaan met de resultaten van de vragenlijsten.
Onderstaand de eerste stappen.

De vragenlijsten
Totaal werden er 60 van de 98 verstuurde



formulieren geretourneerd. Een mooie response
met zinvolle opmerkingen, zeker ook de kritische.
Concreet betekent dit dat wij dankzij deze reacties
beter inzicht hebben in wat er leeft. Dit geeft het
Platformbestuur weer voldoende handvatten tot
verbeteracties.

Wat viel op?

Bij 26 van de 60 kringen was het ledenaantal minder dan 10. Ons advies,
o.a. in verband met de continuïteit, is minimaal 10 deelnemers. Graag willen
wij de studiekringen ondersteunen met het zoeken naar nieuwe leden. In de
komende tijd zal hier in de PlatformPost aandacht aan worden gegeven.
In de coronaperiode is de aanwas van nieuwe kringen zeer beperkt gebleven,
de meeste kringen zijn vóór 2020 opgericht.
Iets meer dan de helft van de studiekringen heeft geen behoefte om contact
te hebben met het Platform. Dat kan te maken hebben met onbekendheid
met het Platform zoals soms is aangegeven. De meest genoemde onderwerpen
om contact te hebben c.q. te zoeken zijn hulp bij ledenwerving,
uitwisseling van onderwerpen en thema’s, zoeken naar gastsprekers en
geven van trainingen.
Van de 60 studiekringen hebben er 13 contact met andere kringen, meestal
over de gewone gang van zaken (ideeën, praktische zaken, problemen), maar
ook over uitwisseling van lezingen.
Over de PlatformPost wordt zeer verschillend gedacht, van “heel positief”
tot “voegt weinig toe”. De opmerkingen die gemaakt zijn helpen ons zeker
om verbeteringen aan te brengen. Immers het Platform is er om de
studiekringen te ondersteunen en één van de hulpmiddelen hierbij is de
PlatformPost. De komende maanden is het inhoudelijk verbeteren van de
PlatformPost voor ons een prioriteit.
Ook voor de website kwamen er zinvolle opmerkingen. Aanpassingen (die ook
wij willen maken) duren wat langer en er is niet altijd ruimte in het budget.
Wel zijn er actiepunten benoemd, in het najaar willen wij die gerealiseerd te
hebben. Daarover komt dan een artikel in de PlatformPost.

Individuele opmerkingen
Er waren ook vragen of opmerkingen die alleen betrekking hadden op de eigen
Studiekring. Wij hebben daarover individueel contact met de betreffende kringen
gehad.

Voortgang
Mochten er nog meer vragen zijn over de vragenlijsten of over het bovenstaande,
zoek dan contact met één van de bestuursleden.
En uiteraard willen wij dat u ook ziet dat er met de antwoorden in de vragenlijsten



wat gebeurt. Daarom zullen wij iedere PlatformPost de komende maanden een
apart onderwerp uit de vragenlijst behandelen, dus wat waren de opmerkingen,
welke acties zijn ondernomen, etc. We starten in september met het onderwerp
PlatformPost.

Frank van Rijk
E-mail: communicatie@studiekringen50plus.nl

Zorgen en ergernissen

Ligt het aan mij? Ligt het aan mijn leeftijd? Waarom kan ik me zo ergeren aan
of zorgen maken over wat er rondom me gebeurt?

Zit het aan mezelf? De intolerantie die lijkt te groeien in de maatschappij?
De snel oplopende prijzen, zorgen over de oorlog die toch-niet-zo-ver-weg is
als we denken? Groot gebrek aan woonruimte, gebrek aan werkkrachten (er
zijn toch erg veel mensen die willen werken maar niet mogen??), geldzorgen,
nog steeds nieuwe gevallen van corona en komt er in het najaar weer een
nieuwe golf? Onzekerheid overal.

Misschien ook wel over anderen die ogenschijnlijk doorleven alsof er niets aan
de hand is. ‘Als ik maar ... kan doen!’. Niet naar het buitenland, een beetje
dichterbij huis blijven, ‘vliegen is ook niet alles’ hebben we onlangs weer
uitgebreid kunnen zien. (Liefst vanuit een lekkere stoel voor de tv!
Leedvermaak?)

O, wat een dooddoener als ik zeg: het wordt wel weer beter…
Ik citeer willekeurig een greep uit de krantenkoppen van vandaag (14 juni):

. Ombudsman bepleit breder verzet tegen buitenschools pesten

. Louter stikstof is voor eik als frikandeldieet voor ons

. Je hebt het over mensen, niet over een kilo aardappelen

. Verplicht gemeente asielzoekers op te vangen

. Met felbegeerd toiletpapier naar frontstad Lysytsjansk

. Echtgenote meldt vondst lichaam van Britse journalist

. Kamernood grote steden loopt op

. Turkije wil snel van Syriërs af: ‘Waarheen dan?
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. Rome zucht over bergen vuilnis en dronken toeristen

. Koopkracht neemt pas in 2024 toe, verwacht DNB

Nu ik dit zo op een rijtje zie vraag ik me af – wil ik eigenlijk nog weten wat er
in de wereld gebeurt? Je zou toch het liefst de kop heel diep in het zand willen
steken?! En alles wat ik zojuist opnoemde is veroorzaakt door de mensen zelf!
We kunnen niemand anders de schuld hiervan geven.

Helaas – ik heb geen oplossingen, laten we wel alert blijven en doen wat we
kunnen…

Ingrid

Twee is minder dan twee keer één

Inmiddels vallen de reisgidsen weer in de brievenbus. Op tv is weer een behoorlijk
aanbod te zien van de mooiste bestemmingen die toeristen lokken.
Voor de bekende habbekrats reis je naar zonnige oorden om je ‘verdiende rust en
portie zonnestralen’ op te halen.

Filevorming op Schiphol, ik had bijna meelij met de arme mensen die daartussen
moesten staan… Ja, veel mensen durfden weer op stap te gaan, de corona moest
onderhand verleden tijd zijn, ze hadden inmiddels wel een reisje verdiend!

Op Schiphol werd (weer) duidelijk hoe slecht de arbeidsverhoudingen liggen. De
bagageverzorgers wilden eindelijk eens laten zien hoe slecht hun
arbeidsomstandigheden zijn. Jammer voor de gedupeerde reizigers maar voor
aandacht daarvoor hadden ze geen beter tijdstip kunnen kiezen!
Nogal wrang was dat bijna op datzelfde moment bekend werd dat de directeur van
KLM weer een mooie bonus te wachten stond… Misschien een goed idee om (een
deel van) de steun niet aan KLM te geven maar aan NS om reizen per trein naar
(dichtbije) buitenlanden te promoten? In de trein kun je genieten van een rustige
reis, zie je onderweg van alles en het is veel beter voor je rust en het milieu, toch?!
Ach, een open deur…

Iets anders wat mij opvalt (eigenlijk nogal stoort) is dat mensen die alleen reizen



zoveel extra betalen voor dat lege bed in hun kamer in het hotel. Ik heb daar al
meermalen uitleg voor gevraagd. Men komt dan niet verder dan – de schoonmaak
voor de kamer is hetzelfde als bij twee personen, er wordt geen tweede maaltijd
genuttigd, we hebben geen eenpersoonskamers…
Schrijnend is het vooral voor mensen die een (reis-)partner hebben verloren. Zij
voelen het des te meer!

Reizend in een groep kun je je dubbel alleen voelen. Alleen aan een tafeltje voel je
je al gauw bekeken, de vraag “Mag ik bij jullie komen zitten?” wordt helaas niet
altijd positief beantwoord. Het meest geraakt werd ik in mijn ‘reiscarrière’ door
een mevrouw (een dame vind ik geen goede benaming) die altijd onafscheidelijk
was van haar man. We waren in een wereldstad en moesten met een enorm grote
lift naar een ander straatniveau. Toen zij al in de lift stond en ontdekte dat haar
man er niet in stond duwde zij medelifters aan de kant omdat ze niet zonder hem
omhoog wilde gaan. De volgende lift was beter… Zij bestond het om een paar dagen
later aan mij – op dat moment alleenreizend – te vragen: “Is dat nou leuk, alleen te
reizen?” (!) Helaas was ik zo perplex door deze vraag dat ik nog spijt heb niet
geantwoord te hebben: “Het is voor u te hopen dat u nooit alleen op reis hoeft te
gaan…!”

Ingrid

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 23 september.
De volgende PlatformPost verschijnt op vrijdag 30 september.

Agenda:
28 september: Train de begeleider training
30 september: Verschijningsdatum PlatformPost

Wilt u de informatie van deze PlatformPost doorgeven
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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.

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Kies dan voor profiel updaten.
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