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Beste lezers van de PlatformPost,
De laatste vrijdag van de maand en dus tijd voor de PlatformPost! In deze
PlatformPost een stuk van de voorzitter, een column van Cor, een gedicht
vanwege het lustrum van de studiekring in Apeldoorn, een lintje en een
lied.
Wilt u regelmatig iets schrijven over uw ervaringen in de studiekring? Of
over de actualiteit? Of heeft u eenmalig een ingezonden stuk voor de
PlatformPost? We horen het graag! Dit mag
via: info@studiekringen50plus.nl.
We wensen u een mooie Koningsdag!

Wilt u de informatie van deze PlatformPost doorgeven aan uw
mede-studiekringleden? Alvast bedankt!

Van de voorzitter
Weet je wat ik wil
Als ik de zon zie in april
Dan wil ik aan de lente ruiken
zong Gonnie Baars in 1971.

Het lied komt altijd weer uit een laatje in mijn hoofd te voorschijn als de
lente zich aandient. Een kopje koffie drinken op een terrasje lijkt dan even
het ultieme geluk. De Italiaanse ijswinkel gaat weer open, de bootjes keren
terug in de haven, iedereen is vrolijk, het leven is lichter. Lente!
‘Hoe ouder je wordt, hoe vroeger
je meent de lente te zien komen’
zegt schrijver Cees Buddingh in een klein gedichtje.

Ik herken dat. Wanneer de eerste sneeuwklokjes hun kopjes boven de
grond steken, wil ik ook aan de lente ruiken, verlang ik naar het nieuwe
groen, naar de lichtheid van het bestaan in lente en zomer.
Diezelfde Cees Buddingh schreef een gedichtje met de titel ‘pluk de dag’
een versje over verwondering en genieten van de kleine dingen in het
leven. Carpe Diem, geniet van het moment, stel niet tot morgen uit wat je
vandaag kunt doen. Het leven is kwetsbaar en te kort om te verspillen, het
is óók een besef dat groeit bij het ouder worden. Het tijdschrift Zin, een
maandblad dat zich richt op vertegenwoordigers van de generatie die
opgroeide in de jaren zestig en zeventig, springt daarop in en wijdt
binnenkort een heel nummer aan dit thema.
“Ja, er kan een stukje in over de Studiekringen50plus”, liet adjuncthoofdredacteur Alida Dijk mij half maart weten. “Het mag 80 tot 100
woorden zijn, moet bij het thema passen en eind maart aangeleverd
worden”. 80 tot 100 woorden met een verbinding naar pluk de dag? Het
leek mij een onmogelijke opgave. Maar het is gelukt, het resultaat kunt u
lezen in het maandblad Zin, editie 7.
Ik wens u een mooie maand mei!

Ontmoetingsdag

Achter de schermen zijn we druk bezig
met de Ontmoetingsdag 2018. We zijn
blij dat twee studiekringleden uit
Amersfoort mee willen helpen met de
voorbereidingen.

De Ontmoetingsdag is dit jaar op
dinsdag 2 oktober in het Leerhotel in
Amersfoort.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om Antoon Coster, onze oudvoorzitter, te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit is
o.a. voor zijn inzet voor de studiekringen50plus. Van harte gefeliciteerd!

Column van Cor: Maan
We zijn naar Bussloo met z’n allen om wat wetenswaardigheden over ons
zonnestelsel te vernemen waarbij het ultieme hoogtepunt een blik door de
kijker op de maan zal zijn. Ieder op z’n beurt. Niet dringen! Veel Oooohs
en aaahs bij het zien van de majestueuze aanblik. En we kijken naar de
grote kaart op de muur van ons zonnestelsel waar alles in verhouding is
afgebeeld, behalve Pluto. Ons is net uitgelegd dat Pluto zo ver weg staat dat
de afbeelding van die planeet dan op de parkeerplaats was terechtgekomen,
wat een lachbui oplevert. En ook dat Pluto geen echte planeet zou zijn,
maar meer een wat groot uitgevallen stuk steen en dat er daar meer van
zijn.
Maar net zo fascinerend is het feit dat de baan waarmee wij rond de zon
cirkelen net de plek is waar de condities voor leven geschikt zijn. Niet iets
verder of terug, dat luistert nauwkeurig. Want die condities zijn op Venus

bijvoorbeeld alweer een stuk minder. Ook horen we wat bizarre feiten
over onze maan. Verder worden we geconfronteerd met feiten die al
miljoenen jaren hetzelfde zijn maar waar we elke dag mee te maken
hebben. Dag en nacht, de jaargetijden, de ijstijden, onzichtbare deeltjes die
ons belagen maar worden tegengehouden door bijvoorbeeld de Van
Allengordel. Het duizelt ons. We krijgen trek in koffie. Maar niet iedereen
heeft de maan al gezien. Dat komt ook door de soms voorbij drijvende
bewolking. Maar als je dan kijkt, stap je een andere wereld binnen. Het is
zo verbluffend scherp en ook zo groot dat je de voetstap van Neil
Armstrong zou kunnen zien, denk je. Want die is er. Niet aangetast door
stof of lucht. Dat is er niet. Een fascinerende gedachte. Als we naar huis
rijden zijn we diep onder de indruk. We raken er niet over uitgepraat en
zijn terug voor we het weten. Nog even kijken we omhoog. Ja, daar is ie, de
maan. Wat leven we toch in een wonderlijke wereld.
Cor Snijders, deelnemer studiekring De Maten Apeldoorn.

1e lustrum studiekring Apeldoorn de Maten
Op woensdag, 28 april j.l. (in de week voor Pasen) vierden we bij de
studiekring Apeldoorn de Maten ons eerste lustrum.
Als het rondje actualiteiten afgesloten is, komt Ery Verhoef -op de haar
bekende ludieke wijze –nog met een kleine toegift:

Eerste lustrum
Studiekring Apeldoorn De Maten
Wij zijn nu vijf jaar oud.
Onze derde jeugd heeft
zijn melkgebit verloren.
Leergierig als wij zijn
studeren wij naar behoren.

Wat speels, lerend van het verleden,
dat soms naadloos valt over het heden.
Dit heden levert genoeg stof voor jaren.
Soms kan het ons gemoed bezwaren
maar altijd zijn er weer vrolijke noten
die tot energie aanstoten.
Ook de toekomst wordt niet geschuwd
en al zijn we niet met elkaar gehuwd;
onze band is stevig en tolerant
en houdt hopelijk nog jaren stand.
Welnu, zoals rond deze tijd te verwachten
mogen we dit dier wel slachten
Van harte en nog vele jaren.
Dit optreden oogst grote waardering van de groep. Maar …
Slachten ???
Dan tovert Ery (nee, geen konijn uit haar hoed, maar) een grote Paashaas
uit haar tas. Die wordt vakkundig door haar in stukken geslagen en we
mogen er bij de koffie van meegenieten. Bedankt, Ery!

Beste raad,
In Amersfoort wilde Bewoners033, een platform voor Amersfoorters die
initiatieven nemen om de stad mooier te maken, een boodschap meegeven
aan de nieuwe raad. Het werd een boekenlegger een een website, waar de
studiekringen natuurlijk ook op
staan: https://besteraad033.nl/portfolio/studiekringen50plus/

Ook een interessante column? Een inspirerende spreuk? Of mooi lied?
Input voor de volgende PlatformPost is van harte welkom
via: info@studiekringen50plus.nl.

De oude school - Don Quishocking

Ach zou die school er nog wel zijn,
kastanjebomen op het plein;
de zware deur.
Platen van ridders met een kruis
en van Goejanverwellesluis;
Geheel in kleur
Die mooie school daar stond je met
een pas gejatte sigaret
in 't fietsenrek.
Daar nam je bibberig en scheel
en van ellende groen en geel,
opnieuw een trek.
De volledige tekst is hier te vinden: https://muzikum.eu/nl/123-1156117148/don-quishocking/de-oude-school-songtekst.html#ixzz5DKhBIdjx

Enthousiast over studiekringen?

Wil je helpen om andere kringen op te zetten? Neem contact met ons op.
We zijn daarnaast specifiek op zoek naar
•

iemand die wil helpen met het opzetten van ons ledenbestand

•

iemand die wil helpen met het opzetten/beheren van social media

Daarbij is er praktische ondersteuning mogelijk van onze
ondersteuningsorganisaties Rijnbrink en Spectrum.

AAN-AFMELDEN PLATFORMPOST
Wilt u zich aanmelden of afmelden voor de Platformpost? Dat kan
door een mail te sturen naar info@studiekringen50plus.nl.

Ga hier naar de website

