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Wij wensen u fijne Kerstdagen 
en een voorspoedig 2019 

 

Het is de laatste vrijdag van de maand en dus weer tijd voor het laatste 
nieuws rondom de studiekringen. In deze PlatformPost moeten we 
helaas delen dat we afscheid nemen van twee bestuursleden, stelt één 



 

van de twee nieuwe websiteredactieleden zich voor, een stukje boeiende 
geschiedenis, natuurlijk de column van Cor, een terugblik op de 
workshop van Govert van Brakel, een vacature...en nog veel meer. De 
volgende PlatformPost zal in januari verschijnen. 
We kijken terug op een mooi jaar waarin we 11 studiekringen hebben 
geholpen met hun start. Inmiddels zijn er nu 66 studiekringen in het hele 
land actief. Hoort zegt het voort, het blijft een prachtig gegeven. 
Wij wensen u allemaal heel goede kerstdagen en veel mooie 
ontmoetingen in 2019.  
 
En vooral veel leesplezier met deze editie van het PlatformPost! 
 
Het Platform Studiekringen50plus 
  

 

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

 

 

Afscheid voorzitter en secretaris 
  
Elvire Derks en Erna Roodzant 

Beste mensen, lezers van de Platformpost, 
  
Aan het einde van de maand november 2018 krijgt u deze keer een 
berichtje van twee dames uit het Platform. Een samenwerkingsverband! 
We hebben namelijk geen leuke boodschap voor u. Wij waren al enkele 
maanden heel blij met de goede stukjes, die Vera van Brakel, onze 
voorzitter, op deze plaats met u wilde delen. In de betrekkelijke korte tijd 
dat Vera dit op een enthousiaste manier voor ons deed hebben we veel 
van haar geleerd. Zij bracht ons soms terug op de schoolbanken met een 
gedicht dat uit onze geheugens was verdwenen, maar bij herlezing 
zoveel herinneringen opriep. 



 

  
Vera heeft ons echter heel recent meegedeeld dat ze zich de taken van 
de voorzitter van het Platform anders had voorgesteld. We vinden het 
heel moeilijk u te moeten vertellen dat zij haar plaats in het Platform heeft 
teruggegeven. Jammer, jammer, zij heeft ons laten zien waar we anders 
onze mogelijkheden kunnen benutten. Dank voor je enorme inzet en 
spontane zienswijze. 
Dankjewel Vera. 
  
Aansluitend aan het bericht van Vera bereikte ons een mailtje van Ada 
Mens, onze secretaris. Zij heeft in korte tijd heel veel werk verricht, het 
secretariaat moest onder de loep genomen worden en dat deed Ada! Om 
persoonlijke redenen gaf ook zij aan haar taak in het Platform terug te 
geven. Ook voor Ada geldt: jammer, jammer. En natuurlijk heel hartelijk 
dank voor je inzet. 
  
We wensen jullie beiden alle goeds voor de komende tijd in de 
Studiekring Amersfoort. 
  
U zult begrijpen dat het afscheid van deze dames ons veel pijn doet. 
Antoon Coster, onze vorige voorzitter heeft aangeboden deze taak 
tijdelijk weer op zich te willen nemen. Daarvoor zijn wij hem zeer 
dankbaar. 
  
Als Platform besloten wij de gelederen te sluiten en niet achterom te 
kijken maar ons te richten op onze taak in de voorliggende tijd. 
  
U hoort van ons.  Wij wensen u een goede decembermaand.  

 

 

 

 

Voorstellen websiteredactie 



 
 

 
Mag ik mij even voorstellen: Ik ben Jan Doedens, 
67 jaar jong, getrouwd en vader van twee 
dochters. Deze maand ben ik opa geworden van 
een kleindochter. 
Ik ben lid van de studiekring Zeist en heb als 
nieuwe uitdaging een bestuursfunctie bij het 
Landelijk Platform met als belangrijkste taak het 
actueel houden van de website. Dit ga ik samen 
met Marjo de Jeu en Jan Vreugdenhil doen. 

 

 

 

 

 

Om het heden te begrijpen, 
moet je het verleden kennen 

 
Een stukje geschiedenis 

van de Studiekring 
 

Antoon Coster 
 



 

In 1985 startte de Bond van Volksuniversiteiten een experiment:  Het 
oprichten van studiekringen. 
Het voorbeeld kwam uit Denemarken. Het succes was daar zo groot, dat 
studiekringen werden opgenomen in de Wet op de Vrijetijdsbesteding. 
De uitgangspunten van de studiekringen waren, zoals die in 1986 door 
een Deense mevrouw op een conferentie in Eerbeek werden 
omschreven, Love, security en demand. Vrij vertaald voor de 
Nederlandse situatie als, omzien naar elkaar, meeleven met elkaar, 
veiligheid bieden en het stimuleren en het ontplooien van eigen 
initiatieven. 

Het experiment slaagde, naast de 
twaalf proefkringen waren er vijftig 
spontaan gestart. Een van de 
conclusie van de initiatiefnemers 
was, dat er voor de kringen een 
vorm van ondersteuning door een 
overkoepelend orgaan gewenst was, 
vanwege de continuïteit. Er was 
behoefte aan onderling contact, 
uitwisseling van ervaringen en 
training van begeleiders. De 
provincie Gelderland, als enige, nam 
dit stokje over. Het ontbreken van 
zo’n orgaan elders is waarschijnlijk 
de reden waarom studiekringen niet 
of nauwelijks in de andere provincie 
voorkomen. Wat er was, is vrijwel 
‘uitgestorven’. 
De afdeling oudereneducatie 
ondersteunde in 1988 de eerste 
studiekringen in Gelderland. 
Wageningen was de eerste. In 1990 



 

werd het ‘Gelders Platform van en 
voor Ouderen’ opgericht. Het unieke 
voor die tijd was, dat studiekringen 
openstonden voor mannen en 
vrouwen en mensen van een 
verschillend opleidingsniveau. De 
hoofdtaak van het Platform was, is 
en moet blijven, het oprichten van 
nieuwe studiekringen. Om het 
saamhorigheidsgevoel te promoten 
werd en wordt elk jaar 
eenontmoetingsdag georganiseerd. 

Om kringen het gevoel te geven, dat 
ze deel uitmaken van een groter 
geheel verscheen twee maal per jaar 
de Platformpost. Hoe kon het 
Gelders Platform, bestaande uit 
vrijwilligers haar vele werk doen? 
Vanaf het begin is zij ondersteund 
door het Bureau Volwasseneducatie 
van Gelderland. Vanaf 1996 wordt 
de ondersteuning verzorgd door de 
gesubsidieerde Welzijnsorganisatie 
Spectrum in Velp. 
 
Vrijwel alle studiekringen van nu 
hebben hun eigen stijl en vorm. Ze 
zijn immers zelfsturend en 
autonoom. De vraag is dan terecht 
of de essentie en de identiteit van de 
oorspronkelijke opzet nog aanwezig 
is. Wij denken op dit moment nog 
steeds dat die er is. 
Gemeenschappelijk blijft: 

• Ze zijn bedoeld voor mannen 
en vrouwen 

• De zelfwerkzaamheid en het 
ontplooien van eigen 
initiatieven 

• Het sociale vangnet en de 
zorg voor elkaar 

• De interactie 
• De emancipatorische en 

educatieve aspecten. 



 

Enkele wapenfeiten: 
1992. Eerste ontmoetingsdag in de N.H. Kerk te Roozendaal. Het 
doel: Ontmoeten en uitwisselen van ervaringen. Deelname door 

vertegenwoordigers van twintig kringen. Aantal bezoekers: ca. 100. 
1995. Op 1 oktober in Arnhem: Symposium Studiekringen. Er waren 

200 deelnemers. 
1999. De ontmoetingsdag in Lichtenvoorde leidt tot het ontstaan 

van de ‘Handleiding voor het opzetten van Studiekringen’. 
Tendens: Bij de na 2000 gehouden ontmoetingsdagen wordt het 
steeds meer een luisterdag. Het ontmoetingsaspect raakt op de 

achtergrond. 
  

Slotvraag: 
In 2020 bestaan we officieel 30 jaar. 

Is de tijd rijp voor een SYMPOSIUM??? 
 

 

 
 
 
Filosofen 
 
Cor Sneijders 

 

Vanmiddag gaat het over de Griekse filosofen, is ons beloofd. 
Verwachtingsvol zitten we allemaal rond de tafel. Wordt het moeilijk? 
Wordt het interessant? Iedere keer is een presentatie weer een 
verrassing. Altijd zijn er kleine dingen die je niet wist, die het beeld 
completeren. En vaak is er duchtig gewerkt aan mooie beelden op het 
scherm. Je kunt dan op internet wel een hoop vinden, het moet ook 
aansluiten bij wat je te vertellen hebt. Bovendien is er vaak ook veel 
gelezen. En als een afbeelding dan niet helemaal aansluit is dat jammer. 
Kortom, we weten van elkaar dat we soms heel streng zijn voor onszelf. 



 

Ten slotte zitten er veel mensen rond de tafel die na afloop kritiek mogen 
spuien. Alleen, dat gebeurt nooit. 
Dat is destijds wel besproken en met algemene stemmen goedgekeurd, 
maar het komt er nooit van. Er volgen wel waarderende woorden: men 
vindt het mooi, interessant, boeiend, maar er is niemand die zegt: die ene 
afbeelding, dat ontging me toch een beetje. Of iemand die opmerkt: ik 
hoorde je zonet dat en dat zeggen, maar klopt dat wel? Dat doen we niet 
te snel, ook om de moeite die er is gedaan. En we vinden ook snel dat 
zoiets negatief klinkt. Je wilt zo’n mooie middag niet verstoren. Maar 
vaak ook valt er niets aan te wijzen dat niet klopt. En zeker niet als de 
belangrijkste Griekse filosofen de revue passeren. Ongelooflijk wat er een 
paar honderd jaar voor Christus al werd gedacht. Hoe wereldbeeld 
overstijgend, wat een mate van loslaten van bestaande manieren van 
denken. We worden er door overdonderd. Tweeduizend jaar na Christus 
maken deze mannen nog indruk. En onze presentatrice maakt indruk op 
ons door er op een bevlogen manier over te vertellen en uit de losse pols 
soms nog wat details aan toe te voegen. We hebben haar ademloos 
gevolgd en het applaus dat kwam was welverdiend. 

 

 

 

Een moment van bezinning 
 
Een bloem die zich ontsluit maakt 
geen gerucht. Schoonheid, echt 
geluk en waarlijk heldendom, 
gaan op zachte kousenvoeten. 
Alles wat in deze woelige, 
rumoerige wereld, vol van 
onecht heldendom, schijngeluk 
en valse schoonheid, 
van duurzame waarde is, komt ongemerkt. 

 

 



 

 

Vacature 
We zoeken kandidaten voor het opstarten van nieuwe 

studiekringen. 

 

Bij de Studiekringen50Plus krijg je als ‘Starter’ de ruimte om te laten zien 
wat je kunt met een groep mensen, maar kun je ook rekenen op een plek 
in een gedreven team, waar plezier en geloof in de Studiekringen centraal 
staat. Samen met jouw collega’s voel je je verantwoordelijk en zorg je dat 
er nieuwe studiekringen in heel Nederland opgestart worden. Nieuwe 
Studiekringen worden dankzij jouw begeleiding succesvolle 
studiekringen, waarvan de we de leden terugzien op de jaarlijkse 
ontmoetingsdag. 
  
Jouw rol als Starter kunnen we het best als volgt omschrijven: 

• Jij neemt deel aan train-de-begeleiderbijeenkomsten en 
informatiebijeenkomsten door heel het land en gaat vervolgens op 
locatie met een kers-vers getrainde begeleider op locatie aan het 
werk; 

• Jij bent de coach en ervaringsdeskundige voor de begeleider en 
samen starten jullie een nieuwe Studiekring50Plus op; 



• Jij bewaakt tijdens het startproces de methodiek van de 
studiekringen en het groepsproces in de nieuw te vormen 
studiekring; 

• Jij bent het eerste aanspreekpunt voor de begeleider die je helpt 
en voor de nieuwe studiekring. 

  
Om goed in deze rol te passen: 

• Ben je een ervaren Studiekringlid, dat al geruime tijd meedraait in 
eigen kring. 

• Ben je gericht op samenwerking en verbinding. 
• Beschik je over goede communicatieve vaardigheden. 
• Ben je goed beschikbaar voor deze vrijwillige functie, ook voor de 

overleggen en eventuele trainingen van het team 'starters'. 
• Ben je bereid om meerdere Studiekringen te helpen starten. 
• Ben je bereid om door het land te reizen (onkosten worden 

vergoed). 
• Is kennis van didactiek een grote plus. 

  
Wij bieden: 

• Een training en de kans om mee te lopen met een ervaren starter 
van kringen. 

• Open en prettige sfeer waar hard wordt gewerkt, maar ook 
informele ontmoeting op waarde wordt geschat. 

• De beloning is een opgestarte nieuwe kring, daarnaast af en toe 
een bedankje. 

  
En verder… 
Als je belangstelling hebt voor deze functie, maken we graag kennis. 
  
Voor meer informatie, inlichtingen, of het maken van een afspraak: 



 

neem contact op met: 
Elvire Derks,  telefoon:  (030)  696 12 96 
of via onderstaande button. 

Informatie 

 

 

 

Het geven van 
presentaties door 
Govert van Brakel 
 
Andrea Kuijpers 

 

Eén van de leukste en leerzaamste workshops die ik sinds lange tijd heb 
bijgewoond is die van ex-radioman Govert van Brakel over het houden 
van een presentatie op de landelijke Ontmoetingsdag van 
Studiekringen50plus.  Hij wisselde persoonlijke anekdotes af met allerlei 
tips over het geven van leuke en persoonlijke presentaties. Dat was dan 
ook tip 1: gebruik persoonlijke voorbeelden en maak je 
verhaal  herkenbaar voor je toehoorders. Begin met iets persoonlijks en 
laat mensen ‘inzoomen’ op je verhaal. Daardoor zorg je dat je gelijk al de 
aandacht krijgt. Als je breed en algemeen begint,  dreigen mensen af te 
haken. 
Door zijn jarenlange ervaring had Govert een los en ontspannen verhaal, 
met kop en staart. Niet uit het hoofd maar op zijn tijd spiekte hij wel op 
zijn spiekbriefje. Dat bracht hem op tip 2: Hou het losjes en bereid je 
voor zodat je niet hoeft voor te lezen. Wees expressief in je mimiek en 
gebruik je handen functioneel (niet te veel). Gebruik desgewenst een 
hulpbriefje. 
Tip 3: structureer je verhaal en neem mensen mee in je verhaal.  Maak 
voor jezelf duidelijk wat de kern van je verhaal is en kom daar aan het 
eind van je betoog op terug. 
Als radioman hoefde Govert niet erg op zijn uiterlijk te letten. Dat werd 



 

anders met de opkomst van het digitale tijdperk. Tegenwoordig wordt 
een radio-uitzending livestream opgenomen zodat de luisteraars  ‘live’ 
een radio uitzending op internet kunnen zien en volgen. Een verzorgd 
uiterlijk is bij het geven van een presentatie echt wel belangrijk want 
onverzorgdheid zorgt voor afleiding. Tip 4:  kleed je netjes. 
Presenteren betekent dat je een boodschap wilt vertellen aan mensen. 
Dat vraagt de nodige aandacht van de luisteraar om een tijdje te kunnen 
luisteren. De presentator kan de luisteraar daarbij helpen. Govert gaf de 
volgende tips: 

• Door te bewegen van handen en van jezelf over het podium (niet 
te veel!) houd je de aandacht 

• Duidelijk articuleren 
• Spreek een tandje lager 
• Gebruik zinsmelodie en volumewisselingen: met een vlakke 

stem  dwalen mensen af 
• Houd de tempo erin 
• Gebruik geen vakjargon. 
• En tenslotte, kijk net over het publiek heen zodat men het gevoel 

krijgt aangekeken te worden door de verteller.  Spreek je voor een 
kleine groep, let er dan op dan je álle aanwezigen zo nu en dan 
aankijkt. 

Tot slot gaf Govert de gouden tip: alles wat van jou is, vertelt 
makkelijker. En naarmate je vaker presenteert, ga je het echt leuker 
vinden! 

 



 

 

 

Succesvol einde drie jaar 
stimuleringsgelden van Fonds 
NutsOhra 

Andrea Kuijpers 
 

Deze maand komt het omvangrijke project, ‘het vergroten van de 
naamsbekendheid en verspreiden van de studiekringen50plus’ ten 
einde. 
Dankzij subsidie van het Fonds Nuts Ohra: 

• Heeft het Gelders Platform zich kunnen omvormen tot een 
landelijk Platform. 

• Zijn de Studiekringen50plus breder bekend in Nederland. 
• Hebben we het aantal studiekringen in drie jaar tijd meer dan 

verdubbeld! 
• Is het aantal studiekringen gegroeid van 32 naar 67 studiekringen, 

verspreid over Nederland. 
• Bovendien is er nog een aantal studiekringen in de opstartfase. 

 Als Gelders Platform hebben we eind 2016 ons plan bij het Fonds Nuts 
Ohra ingediend. Met de subsidie zou het mogelijk zijn om: 

a. de studiekringen50plus breder bekend te maken in de rest van 
Nederland (er waren destijds in Gelderland zo’n 32 studiekringen 
actief; in de andere provincies slechts enkele). 



 

b. te helpen om andere studiekringen op te starten. 

Samen met de geweldige inzet en betrokkenheid van enthousiaste 
studiekringleden ondersteund door de drie partnerorganisaties 
ADKuijpersAdvies, Rijnbrink en Spectrum is dit gelukt. 
  
Er is veel bereikt: 

a. Een frisse, landelijke website met veel informatie. 
b. Een team enthousiaste studiekringleden die andere kringen helpen 

opstarten 
c. We hebben trainingen georganiseerd voor belangstellenden die 

een studiekring willen opstarten. 
d. We geven presentaties op informatiebijeenkomsten. 
e. We zijn actief op ‘social media’ (facebook, Twitter). 
f. Er zijn artikelen en interviews verschenen in landelijke media, tv en 

radio (Omroep MAX-TV en Radio 5 in oktober 2017) en er zijn 
nieuwe folders, flyers, posters en filmpjes verschenen. 

g. Er zijn meer dan 670 senioren bereikt via de lokale 
informatiebijeenkomsten en een veelvoud daarvan via tv, radio en 
landelijke media. 

h. Ruim 300 senioren hebben zich aangemeld om deel te nemen aan 
een nieuwe lokale studiekring. 

i. Inmiddels weten alle bibliotheken in Nederland van het bestaan 
van de studiekringen50plus. 

j. Meer dan 100 welzijnsorganisaties verspreid over het land zijn 
door ons geïnformeerd. 

  



 

We willen als Platform de naamsbekendheid van studiekringen50plus 
vergroten. 
We willen ons inspannen om nieuwe studiekringen op te starten. 
We willen bestaande studiekringen ondersteunen bij hun functioneren en 
eventuele vragen kunnen beantwoorden, die zij hebben m.b.t. hun 
functioneren. 
  
We hebben begin dit jaar subsidie aangevraagd bij het Oranje Fonds. De 
aanvraag is gehonoreerd. 
Naast het opstarten van nieuwe studiekringen zetten we volgend jaar in 
op het versterken van het Platform en werken aan de verbinding van de 
bestaande studiekringen met het Platform. 
We nodigen studiekringleden uit die met ons hierover van gedachten 
willen wisselen, die het Platform willen versterken op het gebied van de 
PR. Ook voor het schrijven van wervende artikelen, het begeleiden van 
nieuwe kringen en het organiseren van de ontmoetingsdag. 
  

Meer informatie of aanmelden 

 

 

 

 

 
Uw mening 
 
  

 

Als we aan studiekringdeelnemers vragen wat de studiekring voor hen 
betekent, krijgen we altijd zeer positieve en soms ontroerende reacties 



 

terug. Het geeft ons als Platform dé inspiratie en motivatie om 
studiekringen te ondersteunen indien gewenst en andere studiekringen te 
helpen opstarten elders in het land.  
Graag willen wij u een aantal vragen voorleggen over wat de studiekring 
voor u betekent en de activiteiten van het Platform.  
De digitale vragenlijst kost u ongeveer 15 minuten om in te vullen. U kunt 
de vragenlijst invullen door de onderstaande blauwe knop te drukken. 
 
Het is voor de verwerking van de gegevens voor ons gemakkelijker als u 
de vragenlijst via onderstaande knop invult. Maar wilt u liever de 
vragenlijst op papier?  Dan mail of stuur ik u de 
vragenlijst(info@studiekringen50plus.nl). 
Alvast hartelijk dank voor uw mening! 

Naar vragenlijst 

 

 

 

 

 
Je gezicht 

 
door: Phil Bosmans 

 

Vergeet niet dat je gezicht eigenlijk voor anderen bestemd is, 
dat anderen ernaar moeten kijken 

en  dat  niets zo ellendig en deprimerend werkt 
als uren en dagen lang 

Een onvriendelijk gezicht te moeten zien. 



 

Je gezicht is meer dan een mooie facade, 
meer dan een uithangbord, meer dan een visitekaartje. 

Verzorg je gezicht niet alleen voor jezelf, 
om jezelf voor de spiegel mooi te vinden, 

maar vooral voor de anderen. 
Je beste verzorging is niet het uitsmeren van allerlei 

schoonheidscréme over voorhoofd, neus en wangen, 
of het epileren van je wenkbrauwen,     

het aanplakken van wimpers 
en het aanbrengen van oogschaduwen. 
Verzorg je gezicht vooral van binnenuit. 

Leg “licht”en “vrolijkheid”in je ogen. 
Ontspan je mond tot een glimlach. 

Maak je gezicht tot een vriendelijk gezicht. 
Dat kun je als je wat dieper in je eigen hart schoonmaak houdt. 

Haal daar weg al dat getob en gepieker en gecritiseer 
over dingen die met je geluk niets te maken hebben. 

Weg ook met dat triestig herkauwen 
 van je dagelijkse ergernissen. 

 Toon je beste, je vriendelijkste, je mooiste gezicht 
 En ‘t zal niet moeilijk zijn om van je te houden. 

 

 

Verslag bijeenkomst studiekring Hesseweide, 
Nijmegen 



 

Mieke Schurink 

Omdat het leuk is om eens te horen hoe het er bij andere kringen aan toe 
gaat, deze keer een bericht uit Nijmegen! 
 
Onze studiekring bestaat al 30 jaar en telt 9 dames. Gemiddelde leeftijd 
is 82 jaar,  We komen elke week bij elkaar van september tot en met 
april. In de zomermaanden gaan we eens in de maand gezellig koffie 
drinken. Omdat de groep klein is en we anders te vaak een onderwerp 
moeten kiezen wat gezien de leeftijd niet meevalt, hebben we om de 
week een discussie welke over van alles en nog wat kan gaan, maar 
vooral over het nieuws en morele vraagstukken. Om U een idee te geven 
hoe zo`n middag eruit ziet een kort verslag. 

Omdat de penningmeesteres ook dit jaar weer enkele maanden 
overwintert in Spanje is de kas overgenomen. 
Verslag van vorige week, geen aanmerkingen. 
Rondvraag 
B. vertelt over een bijeenkomst over de laatste-wil-pil. Zij is voorstander 
van deze pil omdat mensen dan niet meer voor de trein of auto hoeven te 
springen . Stof tot nadenken. 
A. heeft moeite met opruimen van spullen die haar dierbaar zijn in 
verband met het oog op haar inschrijving in een zorgflat. 
M. heeft enquêteformulieren van het platform. Onze kritiek op de vragen 
is niet terecht omdat zij naar onze interpretatie van belang is om vooral 
van de nieuwe kringen te horen waar het platform ze mee van dienst kan 
zijn. 
 
Het gedicht is geschreven door Rosalie Loveling (1834- 1875) 'Het 
Geschenk'. Het is een gedicht vol nostalgie, in een stijl die nu 
ondenkbaar zou zijn. Waaruit maar weer blijkt hoeveel er veranderd is 
sinds onze schooltijd toen wij dit moesten lezen. In de pauze gaat het 
gesprek gewoon door over: geloof, kruisbeelden, kunst, marktplaats, 
klokken, erfenissen,voorouders, atoomsplitsing, pasfoto`s, en nog veel 



 

meer. 
 
De discussie van vandaag gaat over de rechteloosheid die er heerste 
vlak na de tweede wereldoorlog. Hoe zogenaamd moffenmeiden zonder 
pardon werden kaalgeschoren en publiekelijk vernederd. Hadden wij 
daar het recht toe? Nu eisen nabestaanden rechtvaardiging en excuses. 
Is dat terecht? Werd er naar de drijfveren van die meiden gekeken? We 
komen tot de conclusie dat emoties vaak meer gewicht in de schaal 
leggen dan de rede, vooral als men te maken had gehad met verraad en 
de gevolgen. Onze ideeën over straffen zijn wel veranderd in de loop der 
tijden. 
Het was weer hoog tijd om af te sluiten na deze actuele discussie. 

Lees hier het gedicht: 'Het Geschenk' 

 

 

Ook een interessante column? Een inspirerende spreuk? Of mooi 
lied? Input voor de volgende PlatformPost is van harte welkom 

via:  info@studiekringen50plus.nl. 
 

 

 

  
 

  

  

  

 

 
AGENDA 
 
10 december Informatiebijeenkomst 2 
Purmerend 
Informatie: www.bibliotheekwagerland.nl 
 
11 december Informatiebijeenkomst 
Studiekring Enschede 
Informatie: www.bibliotheekenschede.nl 
  

  

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



 

  

www.studiekringen50plus.nl 
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