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Beste lezer,
We gaan met deze editie van de PlatformPost het jaar 2021 afsluiten. Hebben we
een stap voorwaarts gezet? Ik denk het wel. Een kleine groep "studiekringers" levert
elke maand een artikel aan en we hebben een nieuwe voorzitter! Laten we dus
tevreden 2022 binnen stappen en in ieder geval het beste uit ons zelf proberen te
halen. Dan gaan we weer een stap voorwaarts!
Veel leesplezier en fijne feestdagen!
Heeft u ook een oproep, inspirerende gedachte, interessante belevenis, een
standpunt of gewoon een verhaal of een korte impressie van uw "heropende"
studiekring en wilt u een van deze mogelijkheden met andere deelnemers van
Studiekringen via de PlatformPost delen? Mail ons via:
ppredactie@studiekringen50plus.nl.

Stuur een e-mail

Nieuws van het Platform Studiekringen50Plus
In de vorige PlatformPost stond een verslagje van de eerste regionale
studiekringbijeenkomst op 12 november 2021. Het platformbestuur heeft besproken
hoe ook anderen dan alleen de deelnemers gebruik zouden kunnen maken van de
uitgewisselde ervaringen, ideeën, tips en leerpunten. Wat we gaan doen is dit.

Er komen vanaf 2022 nieuwe regionale bijeenkomsten, de eerste staan al gepland.
We gaan een overzicht bijhouden van ervaringen en tips. Wanneer dit wat body
heeft gekregen plaatsen we het op de website. Dat zal zijn ergens volgend jaar.
Ook “losse” ideeën die we horen of toegestuurd krijgen worden toegevoegd.
Intussen zal het bestuur direct bruikbare zaken meteen oppakken.
Om het nu niet helemaal abstract te laten, hier vast een paar ervaringen die
langskwamen op 12 november:
Veel varianten voor kringbijeenkomsten. Standaard:
huishoudelijk/actualiteiten/pauze/presentatie. Soms sterke nadruk op
presentatie/kennisoverdracht. Soms maximaal een uur voor de presentatie,
moeilijk de aandacht langer vast te houden. Soms meer aandacht voor
gezelligheid.
Veel varianten voor gespreksleiding en verslag. Soms vaste personen, soms
dezelfde personen drie keer achter elkaar, soms jaarrooster, soms per keer
afspreken.
Diverse varianten voor presentaties: (half)jaarprogramma, per keer
vaststellen. Sommige kringen hebben onderwerpen te over, andere woekeren
daar juist mee.
Streven is vaak 10-15 deelnemers, dat is goed werkbaar. Soms minder dan 10,
soms een wachtlijst!
Af en toe een excursie of een maaltijd (bijv. met kerst).
Af en toe een externe spreker.
Kringleden die handig zijn met powerpoint helpen minder digitaalvaardige
anderen.
Verder dus in 2022. En intussen: ervaringen, ideeën, tips en leerpunten zijn van
harte welkom!
Wim Heijser
Email: voorzitter@studiekringen50plus.nl

Kerstlicht
met een klein gedicht
een kleine gedachte
op kerst gericht
wil men steeds iets verwachten
de schoonheid van een boom
een stalletje en een kaars
het is als in een droom
er gebeurt iets raars
je bent er altijd zelf weer bij
en voelt je gelukkig zo

je maakt ruimte en zet spullen opzij
staat de boom goed zo?
Zo maakt de kerst vrij de weg
voor ruimte in je eigen harte-doos
het licht leek eerst het verste weg
de lampjes lagen onder in de spullendoos
maar staat alles eenmaal op zijn plaats
dan is dat een prachtig gezicht
dan wordt ieder stil, niemand heeft veel praats
en schijnt volop het heldere licht!
Berry Bronkhorst
Studiekring Boxmeer

Het Kerstbomenlaantje

Als het even kan maak ik elke dag een boswandeling. Het bos is op twee
minuten loopafstand van mijn huis. Enkele jaren geleden is een deel van het
bos uitgedund. Zaailingen van de spar hebben hun plaats ingenomen. Allemaal
kleine kerstboompjes en dat bracht mij op een idee.
Verleden jaar heb ik 9 boompjes versierd met kerstballen, slingers en ook nog
een piek. Een dag later waren er nog meer boompjes versierd, wie dat had
gedaan wist ik niet. Maar leuk was het wel.
Omdat ik zo dichtbij woonde ging ik iedere dag zo tussen drie en vier even
kijken. En tot mijn verbazing was het heel druk in dat kerstbomenlaantje.
Oma’s en opa’s met hun kleinkinderen en ook jonge mensen. Ik hoorde mensen
tegen elkaar zeggen 'wat een leuk idee, wie zou dat hebben gedaan?'. Ik zei
niets, maar vond het heel leuk om te horen. Ik was ook even bang dat jeugd uit
de buurt de versiering weg zou halen, maar nee hoor, alles bleef keurig
hangen.
Op twee januari heb ik alle versiering weggehaald en een brief met mijn
telefoonnummer in een paar boompjes gehangen. Ik kreeg daarop leuke
reacties en de versiering die anderen er hadden opgehangen mocht ik houden
voor het volgende jaar.

Achteraf hoorde ik van een bevriende BOA dat de boswachter het niet leuk had
gevonden en ook een beetje boos was. Wat kon ik beter doen dan hem bellen.
Ik heb toen met hem afgesproken dat ik contact met hem zou opnemen als ik
weer plannen had om de boompjes op te tuigen. Volgende week hoop ik dat
weer te gaan doen samen met een oma en haar kleinkinderen. Die hadden de
andere boompjes versierd.
Jannie van Manen, Platformlid

Spreuk van de maand
PIEKEREN IS DE VERKEERDE
KANT VAN FANTASEREN

Haiku-slinger | Wie doet er mee?
Ruim twintig jaar geleden maakte ik kennis met
de Japanse dichtvorm Haiku. Een ‘gedicht’
zonder rijm, slechts uit drie regels bestaand,
waarvan de eerste en de laatste regels vijf
lettergrepen bevatten en de middelste zeven.
Makkelijk, eenvoudig? Nee, dat juist niet. “In die
beknoptheid zit de uitdaging”, zo stond het vorig
jaar maart in een artikel in Trouw naar
aanleiding van de verschijning van het boekje
van Kees van Kooten ‘575 Haikoots’.
In drie regels geef je als het ware jouw ervaring van een moment weer.
Het lijkt me een leuk idee om in de maandelijkse PlatformPost met elkaar een
‘slinger’ te maken van haiku of haiku’s (beide meervoudsvormen schijnen goed te
zijn). Ik daag alle deelnemers van de Studiekringen50plus uit een keer mee te doen.
Niets is fout, zolang je je maar aan de basisregels zoals hierboven houdt, de 5-7-5
zoals in de titel van Van Kootens boekwerk. Het mag overal over gaan: over de
natuur, de liefde, de politiek, geboorte, dood, ziekte, feest, pubertijd, overgang,
dementie, vakantie enz.
Maar, pas op: het maken van een haiku kan een ware passie worden. Voor je het
weet ben je er dag en nacht mee bezig: in de trein, op het toilet, tijdens een saai
of juist boeiend gesprek, bij de maaltijd, een wandeling. Maar… is dat niet ook juist
de bedoeling van onze Studiekringen50plus: onze geest wakker houden? Alert zijn

en verwonderd blijven, spelen als een kind, zoals John Cleese aanbeveelt?
Een haiku kan humoristisch uitpakken of serieus zijn, maar altijd zet het de lezer
aan het denken nadat de schrijver zich eerst er al of niet verkneukelend toe heeft
gezet. Wijdlopigheid leent zich niet voor een haiku. Aangezien ik zelf juist
behoorlijk ‘wijdlopig’ ben, zowel op schrift als in een mondeling verhaal, is een
haiku voor mij een geweldige oefening, een kunst die ik nog lang niet beheers.
Als voorbeeld eerst een haiku van Van Kooten:
woest is de drager
dat kreng heeft toch geen pootjes?!
waar liet hij zijn bril!?
Daar gniffel je toch meteen om... herkenbaar ook denk ik. Mijn haiku ontstond
mijmerend:
zittend in de trein
passeert het jaar de revue
net als het landschap
Ik hoop dat de slinger zich mooi en veelzijdig aaneenrijgt; wie weet kunnen we na
een jaar de resultaten bundelen en uitgeven. Met dat bundeltje kunnen we meteen
als een PR-stunt meer bekendheid geven aan het fenomeen Studiekringen50plus,
want, zoals de voorzitter in november al schreef, het meedoen aan zo’n kring gun
je toch veel meer mensen?
PS. Stuur je Haiku naar het redactie-adres (ppredactie@studiekringen50plus.nl)!
Carla de Witte
Studiekringen50plus Deventer (opgericht najaar 2021)

Winter en blaadjes

Toen ik nog een baby was verhuisde ons gezin naar een jaren-30 huis. Ooit
heeft daar in de buurt een boerderij gestaan. Er waren nog een aantal oude
fruitbomen blijven staan, waaronder naast onze garage een heel oude

perenboom. De peertjes werden niet echt rijp, maar om te stoven waren ze
lekker (vond men, ik heb er teveel, geweckt, van moeten eten…).
Het huis was ruim (handig met een vrij groot gezin), goed gebouwd, zolder met
vliering maar natuurlijk nog niet geïsoleerd. Op die zolder kon het dan ook
goed koud zijn. Mijn broers die daar sliepen, werden soms wakker met de rijp
op hun dekens en op de zolderraampjes stonden in die tijd vaak prachtige
ijsbloemen. (herinnert u zich vast ook nog wel, evenals de ijspegels waarop je
lekker kon zuigen…). Daar moesten we natuurlijk op ademen om een klein
gaatje te krijgen waar je door naar buiten kon kijken. De winters waren toen
nog ècht koud… We kregen ’s avonds een kruik mee en niet heeeel erg koud
waswater voor de volgende ochtend. Omdat de vorige huurder/bewoner in de
oorlog de cv-ketel had kapotgestookt met slechte brandstof hadden we alleen
een salamanderkachel in de kamer. Als het zes graden of meer ging vriezen
werd de waterleiding afgesloten want omdat de leidingen prachtig waren
weggewerkt in de spouwmuur aan de westkant van het huis, was de kans op
kapotvriezen niet denkbeeldig. Gelukkig hadden we een aftapkraantje in de
kelder zodat moeder niet naar buiten hoefde om in de waterput water te
tappen…
Op de kachel stond altijd een ketel met water en de afwas gebeurde met dat
water gezellig in de achterkamer. Op de eettafel kwam dan een heel groot
presenteerblad met het afwasteiltje, lekker warm en gezellig! Beter dan in de
uitgebouwde ijskoude keuken in elk geval.
Op een dag, veel later in de tijd (jaren 70), de zolder was inmiddels geïsoleerd,
kwam ik thuis. Mijn moeder leek een beetje opgewonden van wat had ze
ontdekt. Op de zolder had ze weken eerder op kranten peren neergelegd en
wat goudrenetten om ze zo mogelijk te laten narijpen. Wat bleek: er scheen
een muisje (of meer) op de zolder te zijn die met de kleine tandjes alle appels
even had ‘geproefd’! Te zuur en de peren waren vermoedelijk te hard. Mijn
moeder, ook niet voor de poes, had daarna de appels in een pan gedaan met
een deksel erop. Daar hadden ze niet van terug! Maar die muis – daar wilde ze
wel vanaf (ik ook trouwens!). Dus: een doosje muizentarwe gekocht. En de
(getelde) korrels op twee schoteltjes op zolder neergezet bij de peren die er
nog lagen.
Kom eens mee naar boven…
De schoteltjes muizentarwe bleken bedekt te zijn met blaadjes van de peren…
Had de muis gedacht: wat ik niet meer zie is er niet meer?
Niet lang daarna, de herfst was inmiddels duidelijk aangebroken, was er wat
vreemds: als ik ’s ochtends de kanteldeur van de garage opende klonk er
getik… Geen idee wat dat was! Het duurde een aantal dagen voor ik ontdekte
wat de oorzaak was: als ik de deur aan de buitenkant opende kwam een

kiezelsteentje van het grintpad mee, aan dat steentje was de draad van een
spinnenweb vastgemaakt. Een – in mijn ogen – dunne draad die door de zware
deur niet werd kapotgemaakt!
Ik was altijd al vol bewondering voor de natuur maar na deze ervaringen ben ik
nog meer ander de indruk…
Ingrid

Herfst en witte wieven

Het was waarschijnlijk een zelden voorkomende combinatie van een ingenomen
pijnstiller en een glas herfstbier, dat het veroorzaakte. In een gezellig klein café,
nagenietend van een mooie boswandeling, zat er plotseling een dame getooid in
witte tule naast me.
‘Hallo, daar ben ik weer’ zei ze.
`Wéér!’ antwoordde ik, `ik ken u helemaal niet’.
'Ik ben met u meegelopen in het bos en misschien heeft u dat niet gemerkt, maar
dat geeft niet hoor, mannen zijn nu eenmaal iets minder gevoelig voor ons
bestaan’.
Haar antwoord verraadde een Rotterdams accent en in wat ze zei, herkende ik mijn
vroegere juffrouw uit groep 4 of de Tweede klas zoals dat toen heette.
Ze was inderdaad een fee uit de ‘rijpere klasse’. Niet de fee van vroeger, die alle
kwaliteiten van Doris Day bezat die op mijn meest favoriete kauwgomplaatje stond
afgebeeld. Nu ze er toch was wilde ik weleens testen of ze echt wensen in
vervulling kon laten gaan.
‘Lieve fee', vleemde ik, 'kunt u echt wensen in vervulling laten gaan?’
`Je weet toch wel’, zei ze op zachte toon,`dat je daarvoor eerst aan mij zou
moeten bewijzen, dat je altijd een eerlijke en lieve jongen bent geweest, hè?’
Ik wist nu dat hier voor mij een keiharde schaakmat werd neergelegd en zei dat ik
niet wilde jokken tegen haar en zweeg daarna lang genoeg om haar een
vervolgvraag uit te lokken.
`Wat zou je hebben willen wensen, als dat had gekund?’
`Ik zou u hebben willen vragen of u met uw toverstaf ervoor zou kunnen zorgen dat

de IC-capaciteit in Nederland morgenochtend verdriedubbeld zou zijn.’
Haar ogen toonde dat ze door deze wens enigszins overrompeld was geworden.
`Wat een speciale wens is dat', zei ze, 'waarom vraag je dat?'
`Omdat ik dan hoop, dat we dan geen 2G zouden hoeven in te voeren en we zonder
morren alle mensen in hun waarde zouden kunnen laten.’
Ik voelde haar hand door mijn haar, net als vroeger, terwijl ze zei: `je bent een
lieve man geworden uit een voor mij lastig kind’. En plots was ze vertrokken.
Dat kwam waarschijnlijk doordat de barman mij vroeg of ik nog iets wilde drinken.
Als ik zeker had geweten, dat ze daardoor weer terug zou keren, had ik ‘ja’ gezegd.
Maar nu rekende ik af, en licht zwevend liep ik naar buiten het tegenoverliggende
bos weer in. Ik moest gewoon nog even bijkomen voordat ik met mijn auto naar
huis zou rijden.
De korte wandeling deed me goed en bracht mij tot de volgende conclusie:
“Overdrijf gerust je wensen. Het brengt je dichter bij wat je werkelijk wil."
Martin de Borst, Studiekring Huissen

Handen omhoog (een kerstverhaal)
Het zat als gegoten, het zwarte jurkje met V-hals en glitters dat ik net voor
Kerst nog even scoorde. Tijdens het kerstdiner wilde ik het dragen. “Liefste, ik
word meteen weer verliefd op jou,” had Huub gezegd toen ik het jurkje
showde. Ik besloot het pas aan te trekken als alle voorbereidingen voor het
diner klaar waren.
De bel ging. De laatste blaadjes veldsla legde ik snel op de bordjes. Wat een
timing. In één beweging rukte ik mijn schort uit.
Mijn jongste zus, met man en twee kleuters van vier en vijf jaar en mijn broer
met zijn vriendin stonden op de stoep. Na de bekende familiaire genegenheden
schaarden allen zich om de open haard. Huub ontfermde zich over de drankjes.
Unaniem besloten we het voorgerecht rondom de haard te eten en de kinderen
meteen hun kerstmenuutje te geven. Daarna nog even spelen en dan hup naar
bed, zodat wij ongestoord verder konden dineren.
We bespraken de laatste nieuwtjes en proostten op een gezellige kerstavond.
De kinderen vermaakten zich, na hun kinderfeestmaal, in een hoek van de
kamer met lego.
‘Je hebt geen kind aan ze’, prees ik mijn zus en zwager.
Na de eerste borrel, een tweede. De gesprekken klonken steeds luidruchtiger,
het gelach harder, vooral toen mijn broer, als vanouds, de nodige moppen
tapte. In de hoek van de kamer werd het alsmaar stiller.

‘Willen jullie mij excuseren, dan kleed ik me even om voor het diner,’ opperde
ik.
‘Waar zijn Willemijn en Joris eigenlijk?’ Opeens realiseerde mijn zus zich dat
ze nog twee kinderen had.
‘Een kwartier geleden waren ze nog hier’, wees ik naar de speelhoek.
Mijn zus schoot als een vuurpijl omhoog.
‘Joris, Willemijn, zijn jullie verstoppertje aan het spelen?’ Geen antwoord.
Wij zochten samen de hele benedenverdieping af.
‘Goede verstopplek hoor!’ Slingerde ik lacherig door de ruimte. Het bleef
echter stil. Nergens was het tweetal te vinden.
Ik liep naar boven en doorzocht alle kamers. De deur van onze slaapkamer
stond op een kier. Een flauw vermoeden sijpelde mijn hoofd binnen. Zachtjes
duwde ik de deur verder open. Ja hoor, daar zaten de twee schatjes, in
uiterste concentratie voor mijn kaptafel. Een mengsel van aceton en parfum
kringelde mijn neusgaten binnen. Willemijn lakte haar nageltjes, meer naast
dan erop. Joris probeerde de lippenstift uit. Het hele tafereel zag er komisch
uit. Een ongewilde glimlach kon ik niet onderdrukken.
Mijn blik dwaalde naar het bed waar mijn nieuwe jurk popelde om
aangetrokken te worden.
‘Mooi ben ik hè, tante Mia’, zei Willemijn die ineens opsprong. Ze had mij
kennelijk in de spiegel binnen zien komen. En tegen haar moeder, die achter
mij naar binnenschoof.
‘Kijk eens mama, een lichtjesjurk!’ Trots draaide ze een paar keer in de ronde.
Joris tuitte zijn rode lipjes extra voor ons naar voren.
Ik verstijfde. Mijn keel slibde compleet een paar seconden dicht.
‘Handen omhoog! Blijf staan! Verroer je niet!’ krijste ik plotsklaps met een
heksenstem. Het speeksel sijpelde mijn mondhoeken uit.
Met haar armpjes omhoog en ogen groot als discolampen keek Willemijn
angstig van mij naar haar moeder. Pas na enkele minuten, toen ik zeker wist
dat de nagellak opgedroogd was, mocht Willemijn haar armen laten zakken.
Slechts één kloddertje nagellak was op mijn jurk terechtgekomen. Maar ach in
kaarslicht…
Gerda Zachariasse

Online Studiekring
Teken en de ziekte van Lyme, door Jan Doedens

De laatste online studiekring van 2021 is verzorgd door Jan Doedens. De motivatie
van Jan om het onderwerp: “Teken en de ziekte van lyme” te onderzoeken is
ingegeven door het feit dat hij vier keer is gestoken door een teek op wandelingen

in Zuid-Frankrijk. Hij wilde wel eens weten wat voor beestjes het zijn en wat de
gevolgen van een beet kunnen zijn.
Teken zijn kleine platte spinnetjes. Ze ondergaan vier levensstadia: ei, larve, nimf
en volwassen teek. Pas vanaf het derde stadium, de nimf, kan de teek besmet
raken als hij bloed opzuigt bij kleine (knaag)dieren of vogels die de Borrelia Burgdorferi bacterie bij zich kunnen dragen. Als een besmette teek vervolgens bloed
opzuigt bij de mens kan hij de ziekte van lyme overdragen.
De ziekte van lyme is een infectieziekte. Het herkennen van symptomen van de
ziekte kan lastig zijn. De teken zijn actief in de maanden maart tot september en
bevinden zich in het lage gras en kruipen via de broekspijp op je huid richting de
weke delen, bv. Je knieholte.
De besmetting vindt plaats in de eerste 24 uur na de beet. Een vroegtijdige
diagnose en behandeling zijn van groot belang voor het verloop van de ziekte. Het
bekendste symptoom is een uitgebreide rode vlek of ring op de huid. De ziekte kan
zich uiten als griepachtig met bv. hoofdpijn en nekpijn. In zeer uitzonderlijke
gevallen kan de ziekte dodelijk zijn. Neem bij klachten zo snel, mogelijk contact op
met de huisarts, die dan een antibiotica kuur voorschrijft.
Tips van Jan:
Blijf zo veel mogelijk lopen op wegen en paden.
Verwijder de teek zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur na de beet,
met een pincet of nog beter met een tekenkaart, verkrijgbaar bij apotheek en
drogist of via de ziektenkostenverzekering. Noteer datum en plaats van de beet.
Er bestaat een handige app. Tekenbeet van het RIVM.
Maar vooral Blijf alert!
Jan gaf een boeiende en zeer interessante presentatie. Zeer leerzaam volgens de
deelnemers. Het is voor mij nu toch duidelijk dat als ik in de Zeister bossen loop
heel oncharmant mijn wandelsokken over de broekspijpen trek in tekentijd.
Het was erg jammer dat er maar 8 deelnemers waren aan deze online studiekring.
Elvire Derks
BESTE DIGITALE STUDIEKRING DEELNEMER
Het afgelopen jaar hebben wij, doordat corona ons het leven zuur maakte,
kunnen genieten van diverse presentaties van allerlei pluimage. Door de
versoepelingen van afgelopen zomer merken wij dat de animo voor deze
bijeenkomsten langzaam maar zeker steeds minder is geworden en ondanks de
strengere maatregelen van de afgelopen maanden kwam daar geen verandering
in. We hebben daarom besloten om te stoppen met het verzorgen van de twee
maandelijkse digitale Studiekring

Jan Doedens
Secretaris Studiekringen50Plus

Afscheid Platformleden
Het Platform Studiekringen50plus heeft op 16 december afscheid genomen van oudvoorzitter Antoon Coster en Andrea Kuijpers.
Antoon was al jaren lid van een
studiekring in Apeldoorn en zo kwam bij
hem het Platform in beeld dat toen nog
het “Gelders Platform van en voor
ouderen” heette. Vanaf 2013 is hij
voorzitter geweest. In zijn
bestuursperiode is het Gelders Platform
gegroeid naar het Landelijk Platform
Studiekringen50plus. Toen hij begon
waren 30 studiekringen lid en op 30
september 2021 is de 100e studiekring in
Velserbroek opgericht.
Hij heeft de trainingen voor studiekringbegeleiders geïnitieerd, die nog steeds de
basis vormen voor de huidige trainingen. In 2018 is hij o.a. voor zijn inzet voor
studiekringen50plus geridderd. De Stentor noemde hem destijds “ridder tegen
eenzaamheid”, een bijzondere eretitel.
Tevens heeft het Platform afscheid
genomen van Andrea Kuijpers. Zij is
vanaf 2012 betrokken bij de
studiekringen vanuit het Spectrum, een
maatschappelijke organisatie in Arnhem.
Ook zij is zeer nauw betrokken geweest
bij de overgang naar het Landelijk
Platform en heeft daarvoor zeer veel
werk verricht om de organisatie op
poten te zetten.
Het Platform Studiekringen50plus is hen zeer veel dank verschuldigd voor wat zij
hebben gedaan.
Antoon wordt opgevolgd door Wim Heijser die sinds 22 oktober onze nieuwe
voorzitter is. In de PlatformPost van november stelde hij zich voor.
Elvire Derks, Platformlid

Heeft u kopij voor de PlatformPost? Bijvoorbeeld een interessante column, een
inspirerende spreuk, of een mooi lied? Stuur dit dan naar
ppredactie@studiekringen50plus.nl.
Sluitingsdatum voor de volgende PlatformPost is vrijdag 21 januari.
De volgende PlatformPost verschijnt op vrijdag 28 januari.

Agenda:
28 januari: Verschijningsdatum 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!
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