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Beste lezer,

Met ingang van deze aflevering krijgt de PlatformPost geleidelijk een andere
invulling. De nieuwsbrief moet volgens het bestuur meer aansluiten bij het
wezen van de studiekringen. Vanaf dit nummer gaat een nieuwe redactie
daarmee aan de slag.

Aanleiding is dat lang niet alle deelnemers van de 110 studiekringen de PP lezen.
De reacties op de vragenlijst die het Platformbestuur eerder dit jaar naar de
kringen stuurde, bevestigen dat de nieuwsbrief voor verbeteringen vatbaar is. De
helft van de kringen die reageerden, gaf aan de PP zinvol te vinden. Maar de andere
helft vindt dat niet of in mindere mate.

‘Meer lezers door relevante inhoud’
Uitgangspunt voor het bestuur is dat de PP voor iedere kringdeelnemer verbindend
en inspirerend dient te zijn. Uit de antwoorden bleek vooral dat er behoefte is aan
tips uit andere kringen, zegt bestuurslid Frank van Rijk (speciaal verantwoordelijk
voor communicatie). “Dit pakken we zeker op, de resultaten zullen vanaf nu
zichtbaar worden. Als de PP meer relevante inhoud krijgt, wordt de animo om hem
te lezen groter. Mogelijk wordt hij zelfs in studiekringbijeenkomsten behandeld.”

Andere constatering was dat niet alle contactpersonen van de kringen in het
adressenbestand van PP stonden. Dat is inmiddels opgelost. Maar het bereik moet
wat het bestuur betreft nog groter worden. Het streven is dat de in totaal ongeveer
1100 deelnemers de PP op hun scherm krijgen.



Met een inspirerende inhoud hoopt het bestuur ze over de streep te trekken. Frank
van Rijk: “We roepen lezers op om studiegenoten die de PP nog niet lezen zich te
melden”.

 

Platform wil groei aantal kringen versnellen
Door: Wim Heijser

De zomervakantie is voorbij, vrijwel alle kringen zijn weer begonnen.
Hopelijk met een boeiend studiekringjaar dat dit keer niet gefrustreerd zal
worden door corona. Ook het Platform is weer druk aan de slag.

Nieuwe studiekringen
Een belangrijke taak van het Platform is het (doen) starten van nieuwe
studiekringen. We doen dat vooral via de bibliotheken. De weg is als volgt:
bibliotheekmedewerkers krijgen een korte training voor het opstarten van
nieuwe kringen en het bij elkaar brengen van deelnemers. Als minimaal tien
gegadigden verder willen, worden drie startbijeenkomsten gehouden om op
gang te komen. Vanuit het Platform worden deze bijeenkomsten begeleid.
Daarna kan de kring zelfstandig verder.

Corona heeft remmend gewerkt op de oprichting van nieuwe kringen. De
afgelopen twee jaar zijn er beduidend minder gestart dan we hoopten.
Intussen gaat het weer wat beter, we zitten nu op 110 kringen. Maar we willen
de groei graag versnellen: studiekringen zijn een goede zaak die je veel meer
mensen gunt. Daarom onderzoeken we of we, in aanvulling op de
samenwerking met de bibliotheken, ook samen met andere organisaties tot
nieuwe kringen kunnen komen.

Om die reden was het Platform op 14 september bij elkaar. Gedeeltelijk was
daarbij ook onze ambassadeur prof. Maurice de Greef aanwezig (zie
studiekringen50plus.nl/ambassadeurs/ ). Hij heeft een enorm netwerk met
onder andere organisaties die potentiële partners voor ons zijn. Met enkele van
die organisaties zoeken we contact, de eerste verkenningen zijn inmiddels
gedaan.

Wat we doen voor bestaande studiekringen 
Mede op basis van de uitkomsten van de enquête in het voorjaar bij de
bestaande studiekringen, gaan we proberen de PlatformPost en onze website
te verbeteren. Voor wat betreft de PlatformPost blijkt dat al in dit eerste
nummer na de vakantie, gemaakt door onze nieuwe tweekoppige redactie.
Verderop in dit nummer meer daarover. Onze verwachtingen zijn hoog
gespannen. Ook aan de website wordt gewerkt. Verbeteringen daarin zullen de



komende maanden geleidelijk doorgevoerd worden.

Verder houden we op 11 en 18 november regiodagen voor de kringen in
respectievelijk Noord-Holland en delen van Zuid-Holland, Zeeland en Noord-
Brabant. De betreffende kringen zijn inmiddels uitgenodigd. We hopen dat veel
studiekringen mee zullen doen en dat het, net als de vorige keren, zinvolle en
boeiende regiodagen zullen worden.

Ik wens iedereen een geïnspireerd en inspirerend studiekringjaar!

Wim Heijser
Voorzitter Studiekringen50plus

E-mail: voorzitter@studiekringen50plus.nl

 

Zoeken

Door het warme weer gaat de Studiekring niet door. Achterin de tuin en in de
schaduw van opgeschoten struiken heb ik daar wel begrip voor. Ik zie me in de hitte
niet naar de Studiekring fietsen.

Veertien dagen later hetzelfde verhaal, het is té warm. In de (strakblauwe) lucht
kijkend vraag ik me af hoelang de hittegolf nog voortduurt. Hoelang moeten we nog
wachten tot er weer een kring kan zijn? En hoeveel deelnemers raken er aan
gewend en geven er misschien de brui aan?

Hou op met doemdenken, zeg ik tegen mezelf. Mijn gedachten gaan terug naar de
keer dat ik voor het laatst had gepresenteerd. Hoe zit het eigenlijk met mijn ideeën
voor een volgende presentatie? Meer dan een vaag idee is er niet.

Het houdt me de verdere dag bezig. In de computer blijkt dat ik ook daar zelfs geen
spoor van een idee te hebben achtergelaten. Toch kom ik weer een keer aan de
beurt. Ook tijdens een wandeling een dag later kom ik er niet uit.

mailto:voorzitter@studiekringen50plus.nl


Thuisgekomen vind ik in mijn paperassen toch een krabbel dat het begin van een
thema zou kunnen zijn. Maar tot daden komt het niet. Het besef dringt door dat ik
vastzit, een soort writers block.

Maar even niet aan denken, dan komt er vast wel wat. Ik schuif de betreffende map
in de kast met iets van een schuldgevoel. Tegelijk blijf ik mezelf voorhouden: niet
meer aan denken. Traag kom ik los van ‘moeten’ en wacht nu geduldig op de dag
dat er iets opduikt dat echt de moeite waard is.

Cor Snijders
Deelnemer Studiekring De Maten Apeldoorn

 

Nieuwe redacteur PP is lid van twee studiekringen
Evert Kooij: "voldaan thuiskomen na boeiende presentaties"

Een ontmoetings- en inspiratieplatform voor studiekringen in heel het land.
Met dat ideaal voor ogen zei Evert Kooij “ja” tegen de vraag of hij de
redactie op zich wil nemen van deze maandelijkse nieuwsbrief.

Foto: Yvonne Sissing

Evert (69) is meer dan veertig jaar journalist
geweest (Zwolse Courant, Algemeen Dagblad,
Radio Rijnmond, NCRV, NOS en Omroep
Flevoland). Als gepensioneerde kan hij het niet
laten om nog steeds ‘voor journalist te spelen’.
“Toen ik drie jaar geleden met pensioen ging
begon ik mijn tekstbureau Verslagevert, zonder
beeld wat het moest gaan worden. Al gauw wist
ik dat ik me wilde beperken tot onbetaalde
opdrachten.

Bij voorkeur over onderwerpen die mijn interesse hebben, een luxe die ik in
mijn werkzame leven niet had. Daar past de redactie van de PlatformPost heel
goed in.”

Het verzoek om de PlatformPost te redigeren kwam voort uit de wens van het
Platformbestuur om de PP aantrekkelijker te maken voor meer lezers. Dat werd
onder meer ingegeven door de reacties op de eerder dit jaar gehouden enquête
onder de studiekringen. Het bestuur schreef in de vorige PP: “De komende
maanden is het inhoudelijk verbeteren van de PP prioriteit”.

Handjevol deelnemers over
Aan Evert de vraag om dat voornemen deze herfst om te zetten in daden.
Omdat hij in twee studiekringen zit denkt hij te weten hoe je de deelnemers
het beste bereikt. Vanaf zijn pensionering in 2019 is hij deelnemer van de kring



in Zwolle, die sinds begin dit jaar als de Blauwvingers door het leven gaat. “De
groep draait goed, elke keer kom ik dankzij boeiende presentaties voldaan
thuis”, zegt Evert.

Eind vorig jaar sloot hij zich ook aan bij de kring in Enschede. “De verschillen
tussen beide kringen zijn opmerkelijk en interessant. In Enschede liep het niet
lekker, er was nog maar een handjevol deelnemers over. Er gingen
samenkomsten voorbij zonder presentatie. Eigenlijk was het meer een
uitwisseling van stukjes uit de krant. Gelukkig is er nu meer diepgang en groeit
het aantal deelnemers.”

Voor beide kringen geldt dat het Platform ver van ze afstaat, zegt Evert. “We
redden het op eigen kracht, waar nodig met hulp van de bibliotheken. Het is
eigenlijk een goed teken dat het Platform er niet aan te pas hoeft te komen.”
Wat betekent dit voor de PP? Evert: “Door de inhoud zo veel mogelijk bij de
kern van de studiekringen te houden. Met inspirerende bijdragen uit andere
kringen en uitwisseling van ervaringen.”

Evert stelde wel een voorwaarde: hij wilde dit niet alleen doen. Het was niet
moeilijk om een tweede redacteur te vinden, want in de kring in Zwolle zit een
tweede gepensioneerde journalist: Rita Ras. Ook zij wil graag meewerken aan
de PP nieuwe stijl.

 

Wapen

Onze vliegschaamte voorbij boeken we toch maar een vlucht naar Portugal, waar
we welkom zijn op een familiereünie. Schiphol is geen optie, daar loopt al maanden
alles in de soep. Het wordt Eindhoven Airport.

Het is drukker dan verwacht als mijn man en ik daar ruim van tevoren aansluiten bij
een rij die zienderogen langer en kronkeliger wordt. Slechts enkele balies zijn
open. Daarachter medewerkers bij wie het zweet uit de oksels klotst. Het loopt
hier niet lekker.

Mareschaussee en beveiligers trekken de aandacht, ze zijn in grote getalen
aanwezig. Weldra wordt omgeroepen dat niemand de hal mag verlaten in verband



met een calamiteit. Op de schermen verschijnen berichten over gecancelde
vluchten. De stemming wordt er niet beter op. Een vrouw begint in een voor mij
onbekende taal te schelden en smijt met haar koffer. Het wordt chaotisch, Schiphol
is ineens niet zo ver meer weg.

Onze vlucht wordt uiteindelijk niet gecanceld, maar we zitten pas uren later in het
vliegtuig. De copiloot heeft nog nooit zoiets meegemaakt, zegt hij als hij de
inzittenden excuses aanbiedt. Maar wat is eigenlijk die calamiteit? Het blijkt om
‘wapens’ te gaan die in een koffer waren gevonden. De eigenaar was hem
gesmeerd.

Bekaf bereiken we na een lange wachtpartij op de luchthaven, drie uur vliegen en
een rit met een huurauto onze bestemming. Bij wapens denk je al gauw aan al die
Oekraïners in schuilkelders. Bij die gedachte is het een weelde dat je je in vrijheid
kan aansluiten bij je familie en dat er geen schot is gelost. Had ook niet gekund,
het wapen was nep.

Gerda

 

Jannie van Manen (hielp bij oprichting acht
studiekringen) neemt afscheid

"Studiekringen houden je levendig en alert"

Vijf jaar is Jannie van Manen actief geweest als vrijwilliger bij Platform
Studiekringen50plus, maar de 84-jarige vindt het tijd om te stoppen. Jannie
ondersteunde het bestuur en begeleidde nieuwe kringen in hun opstartfase.
Het is een afscheid met pijn in het hart. Maar lachend: “Het is nu écht tijd
om met pensioen te gaan”.

In 2014 viel Jannies oog op een advertentie voor
een nieuwe studiekring in Bilthoven. “Dát leek
me nou leuk. Ik ben gaan kennismaken en al snel
lid geworden.” Als deelneemster ontging het
haar niet dat de (nieuwe) kring kon rekenen op
het Platform Studiekringen50plus en Rijnbrink
(de bibliotheekorganisatie die het Platform
ondersteunt). Tijdens een informatiedag in 2017
over de overgang van het toenmalige Gelderse
platform naar het huidige landelijke platform,
vroeg het bestuur hulp van vrijwilligers. Jannie
meldde zich aan.

In coronatijd honderd studiekringen gebeld
Belangrijke taak die Jannie op zich nam, was de begeleiding van nieuwe



studiekringen. In de vijf jaar dat ze hierin actief was, hielp ze acht kringen bij
de oprichting. “Studiekringen worden gestart door welzijnsorganisaties of
bibliotheken en begeleid door de bibliothecaris of andere medewerkers van de
bieb. Ze krijgen van Rijnbrink een cursus hoe je nieuwe studiekringen kunt
begeleiden. Ik was er vervolgens om de kringen vanuit de praktijk bij te staan.
We organiseerden informatiebijeenkomsten om nieuwe leden enthousiast te
maken. Waren er minimaal tien geïnteresseerden, dan ging de studiekring van
start.”

Jannie reisde door deze taak door heel Nederland. “Van Losser tot Boxmeer en
van IJmuiden tot Velserbroek”, zegt ze. “Zo kwam ik in aanraking met veel
verschillende mensen en mentaliteiten. In het noorden zijn mensen heel anders
in de omgang dan in het zuiden. Dat maakte het werken als starter zo leuk.”

Het bestuur zelf kon de inzet van Jannie ook goed gebruiken. “Ik nam deel aan
bestuursoverleggen en dacht ik mee over het vrijwilligersbeleid. In coronatijd
heb ik samen met een ander bestuurslid alle honderd kringen gebeld om te
vragen of wij hen ergens bij konden helpen. Een hele klus, maar ontzettend
leuk om te doen.”

‘Studiekringen zijn geen theekransjes’
Jannie blijft lid van haar eigen studiekring in Bilthoven. “Studiekringen houden
je levendig en alert. Omdat we elke bijeenkomst een actualiteitenrondje doen,
ben je verplicht om de krant goed te lezen en leuke activiteiten in de buurt bij
te houden. Daarnaast worden soms uitjes georganiseerd of mensen uitgenodigd
voor een lezing. Ook moet je af en toe een presentatie geven die je natuurlijk
goed moet voorbereiden. Fotomodellen, beelden in Bilthoven, het
makelaarsstafje… Bij ons mag je zelf onderwerpen uitzoeken, maar sommige
studiekringen pakken een onderwerp gezamenlijk aan. Dan kiezen ze
bijvoorbeeld een land en verdiept de een zich in de cultuur, een ander zich in
de taal en weer een ander zich in het lokale eten.”

Met genoegen knutselt Jannie aan PowerPoint-presentaties. “Wie minder
digitaal vaardig is kan ook gewoon zijn of haar verhaal vertellen. Maar het is
geen theekransje, iedere deelnemer moet onderwerpen inbrengen. Sommige
studiekringen zijn inmiddels zelfs hechte vriendengroepen. Ik raad iedere 50-
plusser van harte aan om zich bij een studiekring aan te sluiten. En
bibliotheken roep ik op nieuwe studiekringen op te starten. Het is écht een
waardevolle aanvulling op de programmering en de deelnemers zullen dankbaar
zijn.”

 



Contant

“Kaag wil dat betalen met contact geld mogelijk blijft.” Deze kop stond in het AD
van 7 september. “Banken moeten ervoor zorgen dat mensen in de toekomst ook
nog met munten en biljetten kunnen betalen en dat niet alles via een digitale
overboeking of met een betaalkaart gebeurt, ook als buitenlandse banken de
Nederlandse markt betreden.” Het zijn de woorden van minister Sigrid Kaag van
Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. “Financiële diensten zoals betaling en
financiering moeten voor iedereen toegankelijk blijven, zeker met het oog op
financieel kwetsbare burgers en bedrijven.” Als het nodig is, zal Kaag de banken
hierop aansturen.”

Het was me uit het hart gegrepen. Ik ben alleen een beetje bang dat mevrouw Kaag
aan de late kant is. In ons dorp is geen van de drie banken die er waren meer
aanwezig, alleen één flappentap is nog over. Collectes in kerken worden afgeschaft
omdat er geen bank meer is om de ‘zak met geld’ aan te bieden voor telling en
bijschrijving op de rekening. Wel kun je met een QR-code je bijdrage leveren.
Helaas is dat lastig voor sommige ouderen en mensen met beperkingen. Buiten
degenen die weigeren op deze manier te doneren.

Ik ben bang dat de kerken dit zullen gaan merken, evenals verenigingen en goede
doelen. Huis-aan-huiscollectes zijn er ook minder en daarvoor geldt hetzelfde. Ik
ben heel benieuwd of de collecte voor het KWF zoveel gaat opleveren als wat men
ervan verwacht. Natuurlijk, de wereld verandert, maar het gaat met name door de
corona wel erg snel nu.

Ik vind het prettig dat marktkooplui nog gewoon contant geld accepteren evenals
veel winkeliers. Maar spulletjes aanschaffen op koningsmarkten, rommelmarkten en
kleedjesverkopen is digitaal minder leuk en lastiger. Ik vind het een verarming
omdat het zoveel zakelijker wordt. ‘Vroeger’ had je contact met de buschauffeur
bij het afstempelen van je kaartje, nu lopen de meeste mensen zonder iets te
zeggen langs. Ach, is stilstand wel altijd achteruitgang? En is ontwikkeling niet
altijd vooruitgang?

Ingrid



Sluitingsdatum voor de volgende PlatformPost is dinsdag 18 oktober.
De volgende PlatformPost verschijnt op vrijdag 28 oktober.

Wilt u ervaringen uit uw studiekring via de PlatformPost delen? Of heeft u tips

of inspiratie voor andere kringen? Laat het ons weten.

Stuur een e-mail

Agenda:
11 november: Ontmoetingsdag voor de kringen in Noord-Holland
18 november: Ontmoetingsdag voor kringen in delen van Zuid-Holland, Zeeland en
Noord-Brabant
28 oktober: Verschijnt volgende 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!

 

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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