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Beste lezer,

Deze PlatformPost
Vanaf nu maken we elke maand nader kennis met één van ons. Deze keer is dat
Annie Reil-Vorstelman van de kring in Heerde. Rita Ras interviewde haar over haar
leven en ervaringen als deelneemster van Studiekringen50plus. We wensen jullie
een prettige kennismaking, maar ook inspiratie uit alle andere verhalen in deze
PlatformPost.

Verder in deze PlatformPost:

Jubilea in Dieren (twee) en Heerde
Wij komen naar u toe
Tip: Nederland Leest
Zwarte bril
Tournee Platformvoorzitter gaat nog jaren duren
Kring Heerde, kennismaking met Annie Reil-Vorstelman
Vacature penningmeester

 

Gefeliciteerd
25 jaar 'Kopzorgen'

Door: Wim Heijser



Dit jaar bestaan drie studiekringen 25 jaar. Het gaat om de kring in Heerde en
maar liefst twee kringen in Dieren, waarvan er een door het leven gaat als
‘Kopzorg’. Gefeliciteerd!

Best bijzonder, kringen die er al zo lang zijn. Dat betekent dat de leden
inmiddels (vrijwel) geheel bestaan uit een nieuwe generatie.
Ik ben in onze administratie gedoken en nagegaan welke studiekringen nog uit
de vorige eeuw stammen. Daarbij maak ik meteen een voorbehoud: onze
administratie is zeker niet volledig. Ik vond zeven kringen die vóór 2000 gestart
zijn.

1. Velp (Stuifzand) – 1993
2. Tiel I – 1995
3/4/5. Dieren (Kopzorg), Dieren II en Heerde – 1997
6. Schoonhoven – 1998
7. Roosendaal I (WieWeet!) – 1999.

In Dieren is het trouwens nog ‘gekker’, deze plaats heeft maar liefst vier
studiekringen.

Als gezegd, onze administratie is niet compleet en betrouwbaar. We houden
ons aanbevolen voor aanvullingen en correcties.

In de volgende PlatformPost komen we terug op studiekring Kopzorg. Elders in
deze editie vind je een interview met Annie Reil-Vorstelman, deelneemster van
de jarige kring in Heerde.

E-mail: voorzitter@studiekringen50plus.nl

 

Inspiratie
Wij komen naar u toe

Door: Wim Fonteyn (kring Huissen)

De zomerstop is in zicht, maar wie neemt de laatste keer in het seizoen de
presentatie voor zijn rekening? Niet iedereen was aan de beurt geweest. Meestal
gelukkig om acceptabele redenen, maar door de vraag kwam een discussie over
onze kringformule op gang.

We hanteerden al geruime tijd de volgende formule: starten met een kop koffie,
aandacht voor de actualiteit waarvoor iedereen elke keer een artikel meebrengt uit
een zaterdagkrant. En na een korte koffiepauze houdt een van ons een presentatie.
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Is het tijd voor een andere opzet? Onze kringcoördinatoren Martin en Wim wezen op
enkele interessante bedrijven en instellingen in Huissen. Ze stelden voor om te
vragen of we daar eens een kijkje in de keuken mogen nemen. "Ga aan de slag met
dat idee", kraaiden de aanwezigen.

Nog voor de zomer welkom
Het eerste resultaat was een flyer waarmee we organisaties in onze plaats kunnen
benaderen. De flyer geeft informatie over onze studiekring en bevat de vraag:
waarom is uw organisatie voor ons belangrijk?. En: u hoeft niet naar ons toe te

komen, wij komen naar u.

Het tweede resultaat volgde snel. We waren nog voor de zomer welkom in een klein
plaatselijke historische museum. Er omheen is een grote sier- en fruittuin,
gespecialiseerd in het kweken en verhandelen van notenbomen.
De ochtend begon met een rondleiding door het museum, een uur later liepen we
tussen de noten- en bessenbomen. Rond de middag van die mooie 15-de juli streken
we in de tuin neer om te genieten van een door de groep zelf georganiseerde lunch.

Meer bedrijven en instellingen hebben positief op de flyer gereageerd. Er volgen
vast meer uitstapjes.

 

Tip 
Lezen en nieuwe leden

November is de maand van ‘Nederland Leest’.
Het thema dit jaar sluit aan op
Studiekringen50plus: ‘Ouder worden in deze
tijd’. Daaraan verbonden zijn vragen als hoe je
fit en vitaal blijft en hoe je ervoor zorgt dat je
contact houdt met je medemens. “Studiekringen
kunnen een deel van het antwoord zijn”, zegt
Platformvoorzitter Wim Heijser.

Het brengt hem op de suggestie het thema van het ouder worden aan te
grijpen om studiekringen nog eens onder de aandacht te brengen bij potentiële
deelnemers. “Ga eens na of jouw bibliotheek meedoet aan Nederland Leest.
Misschien is er een gelegenheid om rond de activiteiten bekendheid te geven
aan jouw studiekring en nieuwe deelnemers te werven. Vooral interessant voor
kringen die hun aantal leden zien teruglopen.”

Nederland Leest is een initiatief van de stichting Collectieve Propaganda van
het Nederlandse Boek, waar bibliotheken op in kunnen haken.
Meer info over Nederland Leest vind je bij de plaatselijke bibliotheek, op
https://bibliotheekblad.nl/nederland-leest-dit-jaar-in-het-teken-van-mevrouw-

https://bibliotheekblad.nl/nederland-leest-dit-jaar-in-het-teken-van-mevrouw-mijn-moeder-van-yvonne-keuls/


mijn-moeder-van-yvonne-keuls/ en op Nederland Leest - CPNB.

 

Zwarte bril

Door: Cor Snijders

We hebben een nieuwe deelneemster. In haar vorige woonplaats nam ze ook deel
aan een kring. Toch is ze min of meer toevallig in ons gezelschap terecht gekomen.
Ze was verhuisd naar het verzorgingstehuis in Apeldoorn waar wij om de veertien
dag zitten. Een van ons kreeg er lucht van dat ze bekend is met
Studiekringen50plus. Nu haalt ze haar elke keer op en zit ze bij ons aan tafel.

Met een zwarte bril op luistert ze aandachtig, geen woord ontgaat haar. Als de
gespreksleider ziet dat ze wil interrumperen of iets te berde wil brengen, steekt hij
zijn hand op en zwijgen we om naar haar te luisteren.

Oh, ze weet dat iedereen het nieuws volgt, dat iedereen op de hoogte is van het
wel en wee in de wereld. Maar dan nog heeft zij iets op te merken, iets te zeggen.
De laatste keer merkte ze op dat we weinig debatteren. Nou, daar ging de
gespreksleider fel tegenin. Het werd een pittig duel tussen haar en de voorzitter
dat eindigde met een vermakelijke kwinkslag.

Het gesprek komt op de naoorlogse jaren. Gelukkig kon ze toen nog zien. Een
andere deelneemster (de oudste, nee ik verklap geen leeftijd) vertelt hoe ze na de
bevrijding een heel gezin moest redderen. We hangen aan haar lippen en dat geldt
ook voor ons nieuwste lid. Ook zij had het een en ander meegemaakt, ze ziet het
voor haar geestesoog weer voor zich.

Niks mobiel, niks vijfdaagse werkweek, niks al die dingen die wij nu heel gewoon
vinden. Zelfs geen fiets. He-le-maal niks. Het is machtig leerzaam - over hoe het
toen ging, maar ook hoe we met onze tegenwoordige problemen moeten omgaan.
Hoe pakken we bijvoorbeeld de energiecrisis aan? Vraag het de dames.

 

Platformnieuws
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Tournee voorzitter gaat nog jaren duren

Door: Evert Kooij

Als iemand een goed beeld heeft van de studiekringen50plus is het Wim
Heijser wel. De voorzitter van het Platform heeft twintig kringen bezocht
en is van plan daar nog heel lang mee door te gaan.

Wat is het doel van de bezoeken?
“Toen ik ruim een jaar geleden de vacature zag voor het voorzitterschap, wist
ik van het bestaan van de studiekringen niet af. Om een indruk te krijgen heb
ik wat kringen bezocht. Meteen zag ik dat studiekringen voor veel deelnemers
belangrijk zijn.”

Je hebt je tournee voortgezet toen je voorzitter werd.
“Dat doe ik om het Platform bij de kringen onder de aandacht te brengen.
Kringen die goed draaien hebben ons niet nodig, maar als er kringen zijn die we
kunnen helpen, willen we er voor ze zijn.”

Wim Heijser op bezoek bij studiekring Blauwvingers in Zwolle

Wat valt je vooral op?
“Dat het er overal geanimeerd aan toegaat. En dat de bijeenkomsten van
betekenis zijn. Deelnemers willen geen keer overslaan. Er moet een dringende
reden zijn om een keer niet te komen.”

Zijn er grote verschillen?
“In de meeste gevallen bestaat de agenda uit een presentatie over een thema
en een ronde waarin iedereen iets naar voren kan brengen. Je ziet dat vooral



nieuwe kringen zich aan deze opzet houden. Dat ligt ook voor de hand, omdat
we ze dat in de startfase meegeven. Wat me verder opvalt is dat voor sommige
kringen het sociale aspect vooral belangrijk is, in ander kringen is dat meer de
inhoud.”

Ben je welkom?
“Er is nog geen kring geweest waar ik niet terecht kon. Ook al kennen ze het
Platform nauwelijks. Maar daarom is het zo nuttig, onbekend maakt onbemind
gaat ook hier op. Voor de ervaren kringen zijn mijn bezoekjes niet echt nodig,
maar mijn indruk is dat ze toch wel gewaardeerd worden.”

Hoe ervaar je zelf de bezoeken?
“De kennismakingen zijn altijd zeer aangenaam. Bovendien vind ik het
interessant om te zien hoe het er in de kringen aan toegaat. En het is nog
leerzaam ook, elke keer kom ik wijzer thuis.”

Wil je álle kringen bezoeken? 
“Ja. Dat gaat nog jaren duren, want er zijn er nog negentig te gaan. Maar, en
nu spreek ik mezelf tegen, ik hoop dat het niét lukt om overal te verschijnen.
Het is namelijk onze bedoeling het aantal kringen sterk uit te breiden. Zoals ik
in de vorige PlatformPost opmerkte: studiekringen zijn een goede zaak die je
veel meer mensen gunt.”

De tot nu toe bezochte kringen zijn meestal willekeurig gekozen, een enkele keer

was er een concrete aanleiding. Studiekringen die willen dat Wim ook bij hen

langskomt, worden uitgenodigd dat te laten weten. Dit kan door te mailen naar:

voorzitter@studiekringen50plus.nl.

 

Kennismaking
Annie Reil-Vorstelman: Nooit verlegen om gespreksstof

Door: Rita Ras

Zij is niet zo gek op ‘gewone’ koffievisites, maar
Annie Reil-Vorstelman gaat tweewekelijks wel met
veel plezier naar de Studiekring50plus in Heerde:
“Het is heel fijn dat je daar over allerlei
onderwerpen nadenkt. Ik zie het als een geestelijke
verdieping waar je rijker van wordt.”

In 2019 las Annie een artikel over de studiekring in
het weekblad De Schaapskooi waarin stond dat ze
nieuwe leden zochten. Al eerder was ze attent
gemaakt op deze studiekring, maar nu zette ze
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écht de stap om er lid van te worden.

De studiekring in Heerde bestaat al ruim 25 jaar. Gerrit van Werven, een van de
oprichters, had al eens tegen haar gezegd: “Annie is het niet iets voor jou?” Zij
kende hem van de PCOB (protestants-christelijke ouderenbond) waar hij
ledenwerver was. “Ik was net 50 plus toen ik lid werd van de bond, maar werd
daarin pas actief toen ik 70 was. Ik zit nu in mijn tweede periode als bestuurslid.”

Getroffen door de pandemie
De Studiekring Heerde komt bijeen in het vroegere verzorgingshuis Brinkhoven in
het centrum van het dorp, waar ze gebruik mogen maken van de
dagbestedingsruimte van het huidige wooncentrum.

Nadat Annie Reil in 2019 was begonnen werd de studiekring in februari 2020
getroffen door de pandemie. “Echt een drama: in 2021 kwamen we toen alles werd
vrijgegeven weer bij elkaar, maar daarna was het opnieuw afgelopen. Je hebt
natuurlijk wel te maken met oudere en dus kwetsbare mensen.”

In 2019 besloot de groep overigens voor het eerst om ook in de zomermaanden door
te gaan met een ‘licht’ programma. Als voorbeeld noemt Annie de opdracht om een
haiku (een gedicht van drie regels) te maken en die aan de anderen voor te lezen.

De studiekring in Heerde kent een vaste voorzitter en wordt ‘aangestuurd’ door de
secretaris die voor iedere bijeenkomst de agenda opstuurt waarin ook het
onderwerp van die donderdagmiddag wordt vermeld. Op de keer dat bijgaande foto
is gemaakt, was het gespreksonderwerp ‘bewust kinderloos’.



Kring Heerde bijeen op 6 oktober

Annie vertelt hoe de agenda in elkaar steekt: “We beginnen om twee uur met de
rondvraag over wat je persoonlijk hebt beleefd of wat je is opgevallen. Dat valt
samen met de actualiteit. Dan hebben we pauze en gaan we om drie uur verder
met het thema. De behandeling van het onderwerp gebeurt overigens altijd
mondeling omdat er in het zaaltje in Brinkhoven geen mogelijkheden zijn om
bijvoorbeeld foto’s te tonen.”

Zelf heeft Annie Reil dit voorjaar een inleiding gehouden over mantelzorg. Hoewel
zij al als mantelzorger ervaring had, heeft zij zich daarvoor eerst nog ingelezen en
zelfs webinars (digitale colleges) gevolgd.

Hoewel sommige leden moeiteloos een uur vol kunnen praten over een bepaald
onderwerp wordt er door anderen ook wel voor gekozen om een inleiding van tien
minuten te houden met de bedoeling daarna met elkaar over dat onderwerp te
discussiëren. “Het kan natuurlijk zo zijn dat er anderen zijn die er anders over
denken dan de inleider. Maar we bespreken het met respect voor elkaars mening.”

Tijd voor andere zaken
Geboren en getogen in Heerde ging Annie voor haar opleiding tot chemisch analiste
naar de landbouwhogeschool in Wageningen, waar zij ook twee jaar werkzaam was.

Na haar huwelijk kwam zij op 21-jarige leeftijd weer terug in haar geboorteplaats:
“Mijn man had hier de orgelmakerij Gebroeders Reil en ik kwam te wonen in het
huis naast het bedrijf. Omdat ik in deze omgeving geen werk kon vinden in mijn vak
deed ik tot mijn pensioen de administratie en boekhouding van het bedrijf.
Eigenlijk had dat ook wel raakvlakken met mijn opleiding, want als analiste moet je
heel secuur werken en nauwkeurigheid is ook voor een boekhouding vereist.”

Nadat Annie met pensioen ging had ze weer tijd voor andere zaken, zoals de PCOB.



Maar met genoegen steekt zij dus ook tijd in het onderzoeken van onderwerpen die
in de Studiekring Heerde worden besproken.
Over de bijeenkomsten in Brinkhoven zegt zij volmondig: “Wij zitten nooit om
gespreksstof verlegen.”

 

Wie wil de kas beheren?

Penningmeester Rob Mooij heeft aangegeven zijn lidmaatschap van het
Platformbestuur te willen beëindigen. Het bestuur vindt dit heel jammer, maar ook
dat Rob daar, gezien zijn respectabele staat van dienst, het volste recht toe heeft.

Het Platform is daarom op zoek naar een nieuwe penningmeester.
Hij/zij doet samen met de andere bestuursleden het bestuurlijke werk van het
Platform (een stichting). En in het bijzonder behartigt de penningmeester natuurlijk
de financiële aangelegenheden.

Tot de algemene taken behoren het bijdragen aan de groei van het aantal kringen
en het ondersteunen van bestaande kringen. Daarvoor is het nodig dat de
penningmeester de ins en outs van studiekringen goed kent en bij voorkeur zelf lid
is (of wordt) van een kring.

De financiële aangelegenheden betreffen de gebruikelijke activiteiten voor een
stichting, zoals de begroting, boekhouding, financiële bewaking en verantwoording.
Wij zijn maar een kleine stichting, onze financiën zijn niet erg omvangrijk of
gecompliceerd. Daarnaast zorgt de penningmeester samen met de rest van het
bestuur voor het verwerven van inkomsten voor het Platform, deels uit fondsen en
subsidies.

De tijdsbesteding is, inclusief deelname aan bestuursoverleg, ongeveer één dagdeel
per week.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Wim Heijser (voorzitter),
voorzitter@studiekringen50plus.nl, tel 06 53 244 117 of Jan Doedens (secretaris),
secretariaat@studiekringen50plus.nl, tel 06 40 358 681.

Ook reacties van belangstellenden die (nog) geen lid van een kring zijn maar zich in
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willen zetten om Studiekringen50plus verder uit te dragen zijn welkom.

 

Sluitingsdatum voor de volgende PlatformPost is dinsdag 15 november.
De volgende PlatformPost verschijnt op vrijdag 25 november.

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
25 november: Verschijning 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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