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Beste lezer,
Een nieuw jaar, een nieuwe PlatformPost, waarin we NIET somberen over verscherpte
COVID-maatregelen, NIET vragen of u de Avondklok al heeft opgehangen, NIET zeuren
over een sombere januarimaand. Wat leest u dan wél in deze PlatformPost, zult u zich
afvragen?
We beginnen met een knipoog naar de decembermaand en de Kerstdagen met een
mooi gedicht van Frits Deubel, ingezonden door Corne Gibson. Eveneens nog met
weemoed naar de Kerstdagen, het verhaal van Tante Cor, weergegeven door Wim
Fonteyn. En laten we Tante Cor niet verwarren met de Column van Cor. Hij laat ons
weer meegenieten van het wel-en-wee van een studiekringer. Elvire schreef een
verslag over de tweede Online Studiekring en we doen een oproep voor de derde
aflevering. In deze PlatformPost treft u ook een verwijzing aan naar het interview met
Wilma Achtereekte en is er een nieuwe columniste: Ingrid. En tot slot leest u een
verrassende vertelling over twee mannen langs het strand…
Kortom, een afwisselende en hopelijk inspirerende start van het nieuwe jaar. Heeft u
ook iets dat u met andere deelnemers van Studiekringen wilt delen, een oproep of een
inspirerende gedachte die u wilt delen? Mail ons via info@studiekringen50plus.nl.

Stuur een e-mail

Een wens
Gedicht van Frits Deubel
Ik gun je elke dag een engel
Die voor je zorgt wanneer het niet
Zal gaan zoals je graag zou willen
En je geen enkel lichtpunt ziet
Ik gun je zonnige gedachten
Die iets verzachten van je strijd
Gestreden in lange nachten
Van bange zorg en eenzaamheid
Ik gun je alle mooie dingen
Die ieder mens zo dolgraag wil
En dat je in de trieste dagen
Toch even blij kunt zijn en stil
Ik gun je dat een golf van warmte die
Vanuit mijn hart in ’t jouwe stroomt
En dat er wonderen gebeuren
Zoals je ze alleen maar droomt
Ik gun je elke dag een engel
Die steeds tot helpen is bereid
Een engel met een hart vol liefde
Die met je strijdt en met je lijdt
Ik gun je dat vanuit de hoge
Een stille kracht jouw pijnen stilt
En dat je zegt: “Ik ben vandaag weer
Als door een wonder opgetilt”.
Groet, Corne Gibson

3e online Studiekring
op vrijdag 5 maart, van 11:00 tot 12:15 uur
Heeft u nog een interessant onderwerp dat u online wilt delen? Dan horen we
dat graag van u.
Het onderwerp van maart volgt in de volgende PlatformPost, maar reserveer
alvast de datum!

De tweede online Studiekring

Op 8 januari vond de tweede online studiekring plaats. Yvonne Sinkeldam was de
gespreksleider en Jan Doedens had een presentatie voorbereid. We waren met ca. 15
belangstellenden.
Allereerst was er een voorstelrondje. Leuk! Er waren mensen uit Apeldoorn, Bilthoven
Ter Apel, Middelburg , Doetinchem en Zeist.
Daarna was het de beurt aan Jan die ons online meenam naar de wereld van het oorhet horen. Jan had zijn presentatie zeer goed voorbereid. Je kon zien hoeveel keus er
is in modellen. Groot, klein, goedkoop, duur en alles daar tussen in. Hij had veel
informatie opgezocht over de vergoedingen van de zorgverzekeringen. Dat verschilde
enorm. Niet alleen qua verzekering, maar ook qua pakket binnen de verzekering. En
dan de audiciens. Daar tussen zijn ook zeer grote verschillen.
Naarmate de presentatie vorderde kreeg ik steeds meer het gevoel dat deze wereld
een enorme jungle is. Wat een informatie. Het is zaak om je terdege voor te bereiden
als je zelf aan de beurt bent. Er waren een aantal ervaringsdeskundigen onder de
deelnemers die het verhaal van Jan bevestigden en aanvulden.

Na afloop waren we zeer onder de indruk van de leerzame presentatie, die door een
onafhankelijke en onpartijdige persoon is gegeven. Het is belangrijk dat deze
informatie op grote schaal verspreid wordt.
Alle deelnemers waren het er over eens dat de Online Studiekring moet blijven!
Zegt het voort!!
Elvire Derks

Bibliotheek Deventer start met Studiekringen50plus

Op de oproep van Wilma Achtereekte, programmamaker bij de Bibliotheek Deventer
voor een informatiebijeenkomst over een studiekring, kwamen meer dan 50 reacties.
Wilma vertelt in het interview: “Inmiddels is de eerste informatiebijeenkomst geweest
en mensen zijn erg enthousiast. Vijftigplussers hebben veel kennis en levenswijsheid
en willen dit graag met anderen delen. Ze willen zichzelf blijven ontwikkelen, ook op
latere leeftijd. En het samenkomen met leeftijdsgenoten vinden ze ook belangrijk. Ik
verwacht dat daarom de animo zo groot is, want al deze aspecten komen in een
studiekring samen”.
Het hele interview leest u op de website van de Studiekringen50Plus.

Klik om te lezen

Quarks
“Hallo?”
- “Ja, hallo”
“Ben jij dat Cornelis?”
- “Ha, nou hoor ik het, Rudolphus…”
“Ja, ik zit met een klein probleem en daarom bel ik maar even.”
- “Nou kerel, vooruit met de geit, wat is dat probleem?”
“Tja, ik durf het bijna niet te zeggen, ik ben zo bang dat ik je het gras voor de voeten weg
maai.”
- “Echt waar, daar ben jij toch veel te beleefd voor?”
Haha, ja, dat klopt wel, maar ditmaal…”
- “Vraag het me gerust, of vertel wat je dwars zit.”
“Nou ja, het gaat over quarks.”
- “Ha, spannend. Daar hebben we samen wel eens over gepraat. We denken er beiden
hetzelfde over. De rest van de kring vond het maar niets.”
“Ze snapten het niet. Dat is het.”
- “Rudolphus, man, je hebt helemaal gelijk. Dat is het.”
“En nou heb ik de brutaliteit gehad om dat onderwerp in mijn presentatie te betrekken.”
- “O?”
“Zie je wel, je klinkt al wat minder enthousiast.”
- “Nee beste kerel, ik ben eerder nieuwsgierig.”
“Maar, beste Cornelis, had jij die quarks niet als onderwerp dan?”
- “Dat klopt. Maar ik denk toch op een andere manier dan jij dat zou doen.”
“Maar het is niet mijn onderwerp, het komt zijdelings langs in mijn presentatie.”
- “Ah, dat is het wat je dwars zit. Nou wees niet bang. Wat jij ook zeggen gaat over die
quarks, komt denk ik niet in de buurt van wat ik zeggen wil.”
“Ha, dat weet je zeker?”
- “Ja.”
“Ik wilde in mijn presentatie alleen maar aangeven dat het de kleinste bouwsteentjes zijn
in het heelal en dat ze hele rare eigenschappen hebben. En dan heb ik er nog een leuk
plaatje bij.”
- “Zie je wel! Ik ga die dingen helemaal ontleden. Ik laat ook zien hoe ze betrokken zijn
bij buitenzintuiglijke waarnemingen.”
“Goeiehelp! Durf je dat?”
- “Nee, maar we liggen nu al zolang stil met de Kring, dat ik net zo lang aan die tekst en
de plaatjes heb zitten vijlen tot het helemaal past, om het zo maar te zeggen.”
“Ja, tijd hebben we nu genoeg.”
- “Dus als die quarks bij jou passeren, maak je de Kring misschien wel nieuwsgierig. En
als ik dan kom met mijn presentatie…”
“Tja, dat is ook zo. Maar ik dacht, laat ik toch even bellen om het kort te sluiten.”
- “Zo ben jij Rudolphus, de keurigheid in persoon. Ik herinner me dat dit de derde keer is

dat je over zoiets belt?”
“Haha, is dat echt zo?”
- “Ja, en al die keren zaten we niet een centimeter in elkaars vaarwater.”
“Nou, Cornelis, dan is dat ook weer helemaal opgelost.”
- “Zo is het, Rudolphus. Maar toch hartstikke fijn dat je even gebeld hebt.”
“Jij bedankt voor de vlotte oplossing. En dat dit nieuwe jaar maar heel veel feiten en
meningen mag opbrengen.”
- “En nieuwe inzichten over de quark, Rudolphus, ik blijf het volgen.”
“Tot quark dan maar Cornelis.”
- “Rudolphus, je haalt me de woorden uit de mond…”

Cor Snijders
Studiekring De Maten, Apeldoorn

Uit het leven gegrepen
In deze lockdown-tijd zal in menig huishouden de
gelegenheid aangegrepen worden om hier en daar van
alles op te ruimen. Recentelijk vond ik in een lade van
een oud bureau een map met allerlei papieren en
warempel ook een dagboek van een zekere tante Cor. Ze
leefde ver voor mijn tijd.
Tante Cor
Zij was een van de 12 kinderen uit een armoedig gezin. Moeder verzorgde het huishouden
en bediende de slagbomen van de spoorwegovergang naast hun eenvoudige boerenwoning.
Vader was koetsier bij Van Gend en Loos en reed bijna dagelijks met z'n huifkar in de
nachtelijke uren van dorp naar dorp om allerlei spullen bij de boerenbevolking af te
leveren. Onder z'n zitting lag altijd een zware knuppel want struikrovers moest hij van zich
af zien te houden. Na de lagere school moest tante Cor al vrij snel als hulp in de
huishouding gaan werken bij welgestelde families in de grote stad. Het weinige onderwijs
dat ze genoot leverde haar helaas niet veel taalvaardigheid zoals het onderhavige
dagboekfragment aantoont…
Het dagboek van tante Cor
T was in 1918 voor de Kerst. Vader ging naar 't bos een Kerstboom kappen, wij hadden zelf
een stukje bos. Wij waren thuis met 12 Kinderen, soms met 11, dan overleeft soms weer
een. Ik was 't oudste meisje, en mijn broer die daarop volgde, was een beetje Romantis.
Vader zette de Kerstboom op en gezonder hoog, en moeder zorgde voor heerlijke
gekleurde Koekjes met een goude Koortje die werden er in gehangen, maar hoog. Beeldjes

hadden wij niet. Mijn broer zei Cor wij gaan zelf beeldjes maken, wij gingen in de tuin klei
graven, maakte die nat en mijn broer ging aan 't werk, lukte goed, ze bleven staan, ze
moesten ze drogen, hij verfde ze met Kalk waar 't plafon met wit, heel aardig. Met
kerstmis werd de Kachel in de goede kamer gestookt, en de beeldjes droogde goed.
Die morgen voor de Kerst mochten wij in de Kamer eten maar iedereen ging op een stoel
staan om een hap uit de Koekjes te bijten, en de beeldjes waren zo gedroogd, de ezel was
de staart afgevallen een schaap had maar 3 poten een herder geen fluit meer. U kunt wel
denken toen mijn Moeder en Vader naar binnen kwam, wat een tafereel, ik heb die
mensen nooit meer zoo horen lachen om niet te vergeten. Wat hadden we een mooi
Kerstfeest.
Wim Fonteyn

Overdenking in coronatijd
Behaaglijk voor de tv zittend in mijn heerlijk warme huis, kopje koffie onder
handbereik (koekje erbij…) dwalen mijn gedachten soms af.
Wat heb ik het goed! Niks te klagen (maar ik doe het soms zo graag….), een
comfortabel huis, financieel gelukkig geen zorgen, naast de tv stapels boeken
om nog eens te lezen en ook de bibliotheek wil mij graag van het gewenste
leesvoer voorzien!
Ja, ook ik hunker naar een interessant museumbezoekje of weer eens samen te
gaan eten of op de koffie bij iemand. Ik hoop ook dat de vakantie dit jaar wel
door kan gaan maar toch…
Ik denk nogal eens aan mijn pake en beppe.
Armoe troef, pake werkte bij een tuinder en in de winter werd er niets
verdiend. Uitkeringen waren er nog niet, zorgen des te meer. Een zegen als er
ijs was, dan ging pake proberen wat centjes te verdienen met het vegen van een
ijsbaantje…
Ze woonden in een klein huisje, ik herinner het me eigenlijk niet, Friesland was
ook zo ver weg dat ik er weinig kwam. Ook wij hadden het financieel niet erg
ruim en reizen met de trein was met een groot gezin nogal kostbaar.
Ik stel me hun leven voor als heel sober: in de zomer op een bankje voor het
huisje en in de winter na het eten onder de petroleumlamp nog even aan de
grote tafel zitten, pake met een pruimpje en beppe met wat stopwerk of zo, al
kon ze dat met haar slechte ogen niet goed zien…
En dan niet te laat de bedstee in…
Dan denk ik ook aan de ouderen nu: wat een afleiding, ook in deze coronatijd,
door de televisie met veel te veel keuzes maar genoeg om te kunnen genieten
van gezelligheid, geluid en kleur. Ook al zitten ze/ we alleen!
Gezien de rellen van het moment waarop ik dit schrijf is de tv/ de social media
vaak een vloek maar ook een zegen!
En laten we ondanks alle negatieve impulsen die we vooral door de media
krijgen voorgeschoteld waarderen wat we allemaal wèl kunnen en mogen!
Geniet ervan!

Ingrid

Vrijheid

Zie ze daar gaan; 2 veertigers, collega’s die het thuiswerken even hebben opgeschort om
samen, langs de vloedlijn, een wandeling te maken van Wassenaarse slag naar Katwijk en
weer terug.
Tijdens hun wandeling komen gezin, politiek, werk en voetbal aan de orde en ze zijn wat
blijven hangen bij een discussie over wat toelaatbaar is onder de noemer ‘Vrijheid van
Meningsuiting'. Mening vinden ze een te nadrukkelijk woord, want daar ligt een gedachte
aan ten grondslag, dus zou je het beter ‘Gedachte-uiting’ kunnen noemen. Bovendien kan
je dan ook Gedachte en Geloof niet door elkaar halen, want Geloof is een vast ritueel. Op
hun weg terug zien ze in de verte een vrouw aan de vloedlijn staan, die over zee staat uit
te kijken. Een van de mannen heeft haar eerder al opgemerkt en zegt tegen z’n collega;
‘Kijk daar heb je die vrouw weer, die we al eerder gepasseerd zijn. Wat een prachtig
figuur heeft ze, van haar zou je kunnen zeggen “dat ze de zonde waard is”. Kijk, zegt z’n
collega, die gedachte als we die aan haar kenbaar zouden maken hoe denk je dan dat ze
zou reageren? Nou, antwoordt de ander, we zouden het eens kunnen toetsen.
Bij de vrouw aangekomen neemt de collega die haar heeft beschreven het woord en vraagt
of ze haar even mogen storen. Ze knikt en hij vervolgt met het volledige relaas van de
hangende discussie tot en met zijn amoureuze verzuchting. Na zijn relaas lacht ze en haar
ogen beginnen te schitteren. Een serpent zou haar niet verbeteren.
`Uw voorstel als ik dat serieus zou nemen, hoe gaan we dat dan ten uitvoer brengen, een
triootje?? Ik en 2 leuke kerels in een mooie hotelkamer in het hotel hier op de boulevard?
Ik heb over zo’n situatie nog nooit nagedacht, maar het zou me kunnen aanspreken’,
vervolgde zij. De mannen die eerst iets jeugdig overmoedigs hadden, begonnen wat
kreukels in hun zelfvertrouwen te vertonen. Dat zette haar aan om het jennen nog even
door te zetten. ‘Maar dan zouden we nu even een appgroepje moeten maken, zodat we
een afspraak kunnen maken, want vanmiddag lukt dat niet meer’.

Haar betoverende uitvoering van ‘Femme Fatale’ maakte de 2 mannen alleen nog maar
schichtiger. Ze zouden toch niet in de val getrapt zijn, en tegenover een ‘profi’ staan?
Maar gelukkig draaide zij de situatie wat bij en zei; `Bedankt dat jullie mij dit gevraagd
hebben, want ik stond hier omdat ik straks een lezing moet geven aan junior verpleegsters
over het onderwerp ‘Omgaan met ongewenste intimiteiten’ en ik kon maar niet op een
onverwachte situatie komen, maar die van jullie daar kan ik iets mee. Mag ik trouwens
jullie om je telefoonnummers vragen?’
De ogen van de mannen wisselde bliksemsnel een signaal naar elkaar. Lichte paniek. `Ja,
ik vraag dat omdat ik soms met trainingsacteurs op dit onderwerp werk en jullie lijken mij
2 mannen die dat ook gestalte zouden kunnen geven. Zou dat kunnen, wat jullie betreft?’
De mannen ontspanden zich en gaven toe dat ze daar wel over na zouden willen denken.
Ze verontschuldigden zich gauw en al snel waren ze van het strand verdwenen. Bij hun
auto’s lieten ze hun opluchting even de vrije loop en schaterden het uit. Wat een klucht.
Vanuit zijn zijraam riep de een ‘Begin jij nog eens over meningsuiting!; hoe moet ik dit
thuis aan mijn vrouw en kinderen vertellen?’.
‘Volgende keer maar gewoon bij het voetballen blijven’, zei de ander en draaide zijn
zijraampje weer dicht en vertrok. ‘Een frisse neus en een speciale ervaring; thuiswerken
heeft zo haar charme’, zei hij tot zichzelf. En gaf ontspannen iets teveel gas.
Martin de Borst
Studiegroep Huissen

Heeft u kopij voor de PlatformPost? Bijvoorbeeld een interessante column, een
inspirerende spreuk, of een mooi lied? Stuur dit dan
naar info@studiekringen50plus.nl.
Sluitingsdatum voor de volgende PlatformPost is vrijdag 19 februari.

Agenda
•
•

19 februari
26 februari

•

5 maart

Sluitingsdatum kopij PlatformPost
Verschijningsdatum volgende PlatformPost
Online Studiekring van 11:00 tot 12:15 uur

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!
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