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Beste lezers van de PlatformPost, 

 

De laatste vrijdag van de maand en dus tijd voor de PlatformPost! In deze 

PlatformPost meer informatie over het programma van de Ontmoetingsdag, 

met o.a. een opening van Jan Slagter en een workshop presenteren door 

Govert van Brakel.  De organisatie heeft zijn best gedaan een boeiende dag 

samen te stellen en we hopen u als studiekringlid te mogen ontvangen.  

 

Daarnaast in deze PlatformPost weer een Column van Cor, meer over wat het 

Platform voor bestaande studiekringen kan betekenen, een nieuwe les over 

Powerpoint en Keynote, de website van de maand en mededelingen over 

informatiebijeenkomsten voor nieuwe studiekringen. 

 

 

Wilt u de informatie van deze PlatformPost doorgeven aan uw mede-

studiekringleden? Alvast bedankt! 

https://mailchi.mp/8931a635cafd/platformpost-augustus?e=950ee57813
https://mailchi.mp/8931a635cafd/platformpost-augustus?e=950ee57813


 

 

Van de voorzitter: 

31 augustus 

  

….bijna de laatste vrijdag  van de maand, tijd voor de nieuwe 

Platformpost….Dat zinnetje kan mij soms een beetje onrustig maken, alweer 

een maand voorbij en ik heb nog geen column.. Heb ik inspiratie? Tijd 

genoeg? Gelukkig valt de laatste vrijdag deze keer op de laatste dág van de 

maand.  

 

31 augustus, veel lezers van de Platformpost  zullen ongetwijfeld nog weten 

dat het de verjaardag was van koningin Wilhelmina. Een feestelijke dag in 

Nederland van 1890 tot 1948. Toen Juliana de troon besteeg, werd het feest in 

1949 verplaatst naar de geboortedag van de nieuwe koningin, 30 april. 

Wilhelmina is nooit “mijn” koningin geweest, maar ik heb altijd geweten dat 

31 augustus haar geboortedag was. Door mijn oma die nogal Oranjegezind was 

én misschien ook wel omdat ik ben opgegroeid in Hofstad Den Haag. De 

invloed van het koningshuis zien we overal terug in de stad van mijn 

jeugd,  in de paleizen, de parken, de bomenlanen en de vele monumenten. En 

natuurlijk op het Binnenhof en in de Ridderzaal.  

 

Op 31 augustus 1974, 12 jaar na het overlijden van koningin Wilhelmina, 



gebeurde er iets dat in mijn ogen alles in belangrijkheid overtrof. De anti-

piratenwet werd van kracht. Dat betekende het einde van de zeezenders 

Radio Veronica en Radio Noordzee. Een klein drama. De muziek én de dj’s 

waren vanaf 1960 belangrijke metgezellen geweest bij het opstaan, huiswerk 

maken en het slapen gaan. Tineke de Nooij, Rob Out, Joost den Draaijer, Lex 

Harding en Will Luikinga, zij kwamen als vrienden en vriendinnen de 

huiskamer binnen. De opkomst van de jongerencultuur en de bijbehorende 

popmuziek van bands als The Rolling Stones en The Beatles, de losse manier 

van presenteren van de dj’s, de vrolijkheid en de horizontale programmering 

bepaalden het succes.  Voor ons Hagenaars kwam daarbij dat het schip vlakbij 

ons op zee lag. Toen Veronica in 1973 tijdens een storm vast kwam te liggen 

op het strand van Scheveningen, waren we erbij.  

 

Ik herinner me de laatste uitzending op die 31e augustus nog als de dag van 

gisteren. Begeleid door een tikkende klok nam Rob Out met een snik in zijn 

stem afscheid  met de woorden:”Een periode wordt afgesloten, er sterft iets. 

Met het afscheid nemen van Veronica sterft ook een beetje de democratie in 

Nederland. Dat spijt mij voor Nederland”. Daarna volgde een korte stilte en 

klonk het "Wilhelmus".  

Dan is voor de allerlaatste keer de bekende Veronica jingle te horen.  

 

Net als vele jongeren met mij, huilde ik die dag tranen met tuiten. Met 

honderdduizend fans hadden we op het Binnenhof gedemonstreerd tegen de 

anti-zeezenderwet. Het “Veronica blijft als u dat wilt” klonk daar uit 

honderdduizend kelen. Het mocht allemaal niet baten. Op 12 augustus 1974, 

werd het wetsvoorstel ondertekend. Het persbericht dat er uitgaat op 20 

augustus, laat weten dat na 31 augustus commerciële uitzendingen vanaf zee 

buiten de nationale grenzen zijn verboden. Wordt er hierna nog uitgezonden 

dan volgen er ernstige sancties.  

 

Het doek valt…. 

De dj’s vinden hun weg in radio en tv-land. Tineke de Nooij die als eerste 

vrouwelijke radio dj in 1962 haar programma ‘koffietijd met Tineke” 

presenteerde, is nog steeds op de radio te horen. 77 jaar en still going strong. 



 

Onlangs ontving ze de Ere Reismicrofoon, een prestigieuze radioprijs. Voor 

mij is zij een voorbeeld, ze staat midden in het leven, is - ondanks lichamelijk 

ongemak -  energiek en positief. Een paar keer per week bezoekt ze haar man 

in het verpleegtehuis waar hij al jaren verblijft vanwege de ziekte van 

alzheimer. Ze vertelt daar heel open en eerlijk over. Eigenlijk laat ze precies 

zien waar het ook bij onze Studiekringen50plus om draait. Ze is actief, 

betrokken, deelt haar kennis en ervaring en doet dat allemaal met een 

aanstekelijk optimisme en een warme openhartigheid. Een vrouw naar mijn 

hart.  

 

De jingle van de Zeezender Radio Veronica nog eens beluisteren? Dat kan 

hier:https://youtu.be/VjzAn4Jta04 

 

Vera van Brakel  

 

 

 

Ontmoetingsdag voor alle studiekringleden 

Vergeet u niet aan te melden 

 

De tijd vliegt…nog maar een maand te gaan naar de landelijke 

ontmoetingsdag 2018. Het belooft een mooie dag te worden op een fijne 

locatie, Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Het organisatieteam is bezig 

met de laatste puntjes op de i.. zodat we straks met elkaar een mooie dag 

beleven. Alle studiekringleden zijn van harte uitgenodigd. 

 

Om teleurstelling te voorkomen is het belangrijk dat u zich aanmeldt. Dat kan 

tot uiterlijk 20 september 2018 door een mail te sturen 

naarinfo@studiekringen50plus.nl. 

Entree is € 10,00. U kunt dit bedrag op de dag zelf contact betalen of 

overmaken op NL07trio0391171909 .t.n.v. het Gelders Platform onder 

vermelding van: entree ontmoetingsdag. 

  

https://youtu.be/VjzAn4Jta04
mailto:info@studiekringen50plus.nl?subject=Aanmelden%20ontmoetingsdag


 

Datum: 2 oktober 2018 

Ontvangst: 12.30 uur 

Einde: 16.30-17.00 uur 

Locatie: Leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort 

Aanmelden via info@studiekringen50plus.nl  

Entree: € 10,00 

 

Wat kunt u verwachten… 

• Opening door Jan Slagter, 

oprichter/directeur Omroep MAX 

• Workshop PowerPoint door Jan 

Doedens, lid studiekring Zeist 

• Workshop presentatie door 

Govert van Brakel, radiojournalist 

(zie hieronder meer) 

• Open gesprek aan de hand van 

stellingen voor begeleiders 

studiekringen georganiseerd door 

Yvonne Sinkeldam Senior 

adviseur Rijnbrink Groep 

• Optreden van ‘In the Pocket’, 

Akke, Pauline en Esther zijn dol 

op literatuur, boeken, lezen en 

schrijven. Zij zingen zowel 

bestaand repertoire als 

zelfgeschreven nummers, 

acapella, versterkt en onversterkt. 

Informatie:http://inthepocket.nu/. 

• Een presentatie van Frans 

Weijzen, sociaal advocaat en 

wereldreiziger  

mailto:info@studiekringen50plus.nl?subject=Aanmelden%20Ontmoetingsdag
http://inthepocket.nu/


 

• Hapjes en drankjes verzorgd door 

de leerlingen van Leerhotel Het 

Klooster. 

En natuurlijk laten we u niet met lege 

handen naar huis gaan! 

  
 

 

 

VERGEET U NIET AAN TE MELDEN! 

 

 

Workshop presentatie tijdens Ontmoetingsdag 



  

 

Praten. We doen het altijd, overal. 

Spontaan geformuleerde zinnen rollen onbewust van onze lippen. 

Het kost geen enkele moeite.  

Spreken daarentegen voor een groep, in het openbaar, daar kunnen we erg 

tegenop zien. Daar kunnen we het zelfs een beetje benauwd van krijgen. 

Logisch. Ineens wordt de spontane prater zich ervan bewust dat hij of zij een 

'prestatie' moet leveren. Dat de toehoorder een verwachtingspatroon heeft. 

Dan slaat de twijfel toe. Kan ik dat wel? Ja, je kunt het! 

Een timmerman heeft z'n gereedschap; een spreker een onzichtbaar koffertje 

met handvatten om zich met succes door de lezing, presentatie, voordracht 

heen te slaan. Wie weet ga je het wel heel leuk vinden om te doen. 

Ik ga jullie een beetje helpen. 

 

Govert van Brakel 

 

 

Column van Cor: Dali 



  

De kunstenaar is een gek. Dat weet hij en die gekte wordt ook geëxploiteerd. 

De presentator weet dat, het is de kern van zijn presentatie want het gaat niet 

over een gewoon mens. Mondriaan had iets bijzonders, maar was niet gek. 

Picasso had ook iets maar was evenmin gek. Dali was het wel en gebruikte 

het. Bovendien wilde hij niet gewoon zijn en zocht het dus ook in 

buitengewone kleding en later in schilderijen die schijnbaar kant noch wal 

raakten. Maar, legde de presentator uit, zelf wist hij ook amper wat hij 

schilderde. Daar was een heel leger van psychologen voor nodig en dan zag je 

het misschien nog niet. Om die gekte ging het. Dat zat in zijn genen. Het was 

echte gekte die hij alleen maar in bedwang kon houden door er iets mee te 

doen, door te schilderen. En hij werd er wereldberoemd mee. 

In al die schilderijen zitten aanwijsbare dingen: zichzelf, als jongetje in 

matrozenpak. Gedrochten van vlees en bloed. Het vertelt over zijn relatie met 

seksualiteit. En ook zie je de autoritaire vader. Op het projectiescherm komen 

in een tamelijk hoog tempo diverse schilderijen voorbij. Soms, legt de 

presentator uit, was het wel duidelijk wat hij schilderde, maar meestal niet. 

De presentator is in Spanje geweest en heeft het museum gezien. Hij is 

persoonlijk over de grafsteen gestapt zonder dat op dat moment te weten. Hij 



 

was onder de indruk van wat hij had gezien. Wie moest je toch zijn als je 

zulke schilderijen maakte? Dali was en bleef voor een groot deel een raadsel. 

Maar de presentator kon wel alle vragen beantwoorden die na de presentatie 

werden gesteld. Want als je een onderwerp presenteert, komt er maar een 

fractie aan bod van wat je allemaal hebt geleerd en gezien. Dat zei hij ook en 

daar was iedereen het roerend mee eens. De winst van deze middag is dat de 

kring nu toch met andere ogen naar Dali kijkt, en daar gaat het om. 

  

Cor Snijders, deelnemer Studiekring De Maten, Apeldoorn 

 

 

Les 4: Powerpoint & Keynote: 

Dia's persoonlijk maken 

 

In deze PlatformPost les 4 alweer van 

Jan Doedens. Dit keer een les over hoe 

dia's een persoonlijk tintje kunnen 

krijgen. 

 

Jan Doedens is  67 jaar jong en lid van 

de studiekring Zeist. 

"De laatste 15 jaar van mijn werkbare 

leven heb ik veel presentaties gegeven 

en heb in die tijd door schade en 

schande veel geleerd. 

Graag wil ik mijn kennis op dit gebied 

delen met allen die niet die 

gelegenheid hebben gehad." 

Bij deze nieuwsbrief weer twee 

bestanden waarin hij uitleg geeft hoe je 

een presentatie zou kunnen maken in 

PowerPoint (voor Windows 

gebruikers) en KeyNote (voor Apple 



 

gebruikers). 

Tot de landelijke ontmoetingsdag op 2 

oktober zal hij in totaal 5x bijlagen 

meesturen en op 2 oktober geeft hij 

een workshop waarin ik ga proberen al 

jullie vragen over de behandelde stof te 

beantwoorden. 
 

Klik hier om 'Presenteren met Powerpoint' te openen  

 

Klik hier om 'Presenteren met KeyNote' te openen  

 

 

 

 

Wat doet het Platform en vooral: wat doet het voor 

bestaande kringen?  

Wat doet het Platform? 

Sinds 2017 functioneert het Platform niet meer alleen voor Gelderland. Het 

Platform Studiekringen50Plus, heeft sindsdien tot doel studiekringen over 

heel Nederland op te starten en te ondersteunen. Het Platform bestaat uit 7 

vrijwilligers, die ook zelf deelnemers zijn van één van de studiekringen.  

Het Platform beperkt zich niet alleen tot het opstarten van nieuwe 

studiekringen, maar is ook vraagbaak. Als men daarom verzoekt, helpt het 

Platform ook mee om bestaande studiekringen goed te laten functioneren.  

Het Platform houdt contact met de studiekringen door een jaarlijkse belronde 

met een algemene vraag naar het wel en wee van de studiekringen. 

 

Het Platform en bestaande kringen 

1. Hoewel de studiekringen zelfstandig functioneren, blijkt het belangrijk te 

worden gevonden dat we een vraagbaak zijn waarop een kring terug kan 

vallen. 

https://gallery.mailchimp.com/e232107e9f55a31fce668c5bb/files/8017f447-dcfc-4df6-80f8-2d56b4bb897a/Presenteren_in_PowerPoint.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e232107e9f55a31fce668c5bb/files/1b7c510d-a875-410a-bfbe-ba710cd2dbd3/Presenteren_in_Keynote.pdf


2. Voor alle studiekringdeelnemers organiseert het Platform een jaarlijkse 

ontmoetingsdag (dit jaar op 2 oktober).  Deze dag geeft gelegenheid voor het 

delen van ervaringen en tips en is bovendien gezellig. 

3. Het Platform organiseert trainingen voor gespreksleiders, onderhoudt een 

website met actuele en relevante informatie voor kringen, zorgt voor diverse 

Pr-materialen en brengt de PlatformPost uit.  

4. We helpen de studiekringen, zo nodig, met het werven van nieuwe 

deelnemers en hebben daarvoor veel voorbeelden van persberichten. 

5. Het Platform heeft een evaluatiechecklist die studiekringen kunnen 

gebruiken bij hun jaarlijkse evaluatie (ondersteuningswensen, waar lopen de 

kringen tegenaan, hoe functioneert de geboden structuur). Indien gewenst 

kan het Platform ook als extern en onafhankelijk voorzitter, een jaarlijkse 

evaluatie leiden.    

 

Overige activiteiten 

1.Het Platform zorgt voor naamsbekendheid van studiekringen en helpt 

nieuwe studiekringen opstarten. Daarvoor hebben we contact met veel 

landelijke en provinciale organisaties op het gebied van bibliotheken en 

welzijn.  

2. We zijn actief op ‘social media’ (Facebook en Twitter).  

3. Het Platform geeft trainingen aan belangstellenden die een studiekring 

willen opstarten in hun gemeente of organisatie.  

4. Ervaren Platformleden geven presentaties over studiekringen aan 

geïnteresseerden tijdens een lokale informatiebijeenkomst. Als er voldoende 

belangstellenden (ca.10) zijn om een kring op te starten, kunnen we de eerste 

drie bijeenkomsten van een studiekring begeleiden, zodat de kring goed en 

zelfstandig kan functioneren. De begeleider stuurt hierbij aan op een 

studiekring met een veilig leer- en groepsklimaat, waar mensen respectvol 

met elkaar omgaan.  

 

Wil je meer weten over het Platform of zou je ook mee willen doen om 

studiekringen te helpen opstarten of bestaande kringen te 

ondersteunen,  neem dan contact met ons op: info@studiekringen50plus.nl. 

mailto:info@studiekringen50plus.nl


 

 

Andrea Kuijpers, Vera van Braken en Antoon Coster 

 

 

 

Heeft u onze nieuwe Facebookpagina al bezocht? Hier houden we u op de hoogte 

van het laatste nieuws en kunt ervaringen 

uitwisselen. https://www.facebook.com/studiekringen50plus.nl/ 

 

 

Website van de maand 

  

Vorige maand startten we met deze nieuwe rubriek met het melden van de 

website : https://biografieportaal.nl een onafhankelijk e- magazine dat recent 

verschenen biografiee ̈n signaleert en bespreekt. We vinden het zo’n 

interessante en mooie site dat we hem deze maand nog eens onder uw 

aandacht brengen. 

https://www.facebook.com/studiekringen50plus.nl/
https://biografieportaal.nl/


 

 

De site van deze maand: http://in.beeldengeluid.nl/ een startpunt voor het 

verkennen van het archief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, 

de grootste audiovisuele collectie van Nederland.  

 

 

Informatiebijeenkomsten voor nieuwe 

studiekringen 

 

Op verschillende plekken in het land worden informatiebijeenkomsten 

gehouden om hopelijk nieuwe studiekringen op te starten. Kent u mensen die 

interesse hebben en in de regio wonen? Fijn als u hen kunt wijzen op deze 

bijeenkomsten. 

 

In Ede wordt er een startbijeenkomst gehouden op woensdagmiddag 12 

september van 14:00 tot 16:00 (inloop 13:30) in Cultura Stadspoort (Stadspoort 

27-28, 6716 RH Ede). 

 

In Castricum zal de bijeenkomst zijn op woensdag 26 september om 10:00 in 

foyer Geesterduin. Meer informatie is te vinden 

op: https://www.welzijncastricum.nl/studiekring-50plus/. 

 

In Spijkenisse is er een studiekring van start gegaan op 16 augustus en zal er 

een tweede kring starten op 2 oktober.  

 

In Zwolle wordt er gestart op 26 september om 09:30 in de Stadskamer 

centrum. Meer informatie vindt u 

hier: https://stadkamer.nl/activiteiten/657/informatie-studiekringen-50-

plus?bron=/activiteiten/2018-09-20 

 

Daarnaast komen er binnenkort ook informatiebijeenkomsten in 

Bovenkarspel, Zevenaar, Culemborg, Enschede (december) en Salland. We 

houden u in de Platformpost op de hoogte! 

http://in.beeldengeluid.nl/
https://www.welzijncastricum.nl/studiekring-50plus/
https://stadkamer.nl/activiteiten/657/informatie-studiekringen-50-plus?bron=/activiteiten/2018-09-20
https://stadkamer.nl/activiteiten/657/informatie-studiekringen-50-plus?bron=/activiteiten/2018-09-20


 

 

Ook een interessante column? Een inspirerende spreuk? Of mooi lied? 

Input voor de volgende PlatformPost is van harte welkom 

via:  info@studiekringen50plus.nl. 

 

 

 

Neil Diamond - September Morn 

  

Stay for just a while 

Stay, and let me look at you 

It's been so long, I hardly knew you 

Standing in the door 

Stay with me a while 

I only wanna talk to you 

We've traveled halfway 'round the world 

To find ourselves again 

 

September morn 

We danced until the night became a brand new day 

mailto:info@studiekringen50plus.nl


 

Two lovers playing scenes from some romantic play 

September morning still can make me feel that way 
 

 

 

  
 

  

  

  

 

AGENDA 

 

12 september informatiebijeenkomst Ede 14:00 

 

26 september informatiebijeenkomst Castricum 

10:00 

 

26 september Informatiebijeenkomst Zwolle 

09:30 

 

2 oktober Ontmoetingsdag Studiekringen 

 

2 oktober Start Studiekring Spijkenisse 2  

  
  

  

  

  

 

 

  

 

  

www.studiekringen50plus.nl  

 

http://www.studiekringen50plus.nl/


 

  

 

  

 

   

 

Redactie en eindredactie: Vera van Brakel  
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