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PlatformPost

Beste lezer,

Memorabel in deze novembereditie is zonder meer de nadere kennismaking met de
nieuw benoemde voorzitter: Wim Heijser. Ik ben zo vrij om namens alle lezers en
lezeressen te zeggen: welkom in ons midden.

In de rubriek "Nieuws van het Platform Studiekringen50plus" staan we uitvoerig stil
bij een groots op stapel staande project van de Stadkamer Zwolle. Samen Digitaal

wordt de titel!
Zonder de andere columnisten te kort te doen, vind ik het steeds weer grappig te
constateren dat Cor altijd de eerste columnist is die meteen na de maandelijkse
uitgave zijn volgende column al lanceert. Cor is een snelle starter! Laten we hopen
dat aan het eind van 2021 zich toch nog enkele nieuwe mensen melden om
regelmatig een column te verzorgen in onze PlatformPost. Dat moet toch lukken!

Veel leesplezier gewenst!

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
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Even voorstellen: Wim Heijser, de nieuwe voorzitter
van het Landelijk Platform

Op 22 oktober heeft het bestuur van het
Landelijk Platform mij benoemd tot voorzitter.
Een benoeming die ik met veel plezier
aangenomen heb. Hoe is dit zo gekomen?

U heeft mij nog niet eerder gezien bij
Studiekringen50plus. En om heel eerlijk te zijn:
tot september kende ik de studiekringen
helemaal niet. Pas in september hoorde ik van
het bestaan van de kringen en van de vacature
bij het Landelijk Platform.

De website was interessant genoeg voor een kennismakingsgesprek begin oktober.
Door dat gesprek werd het nog interessanter. De twee weken daarna heb ik
bijeenkomsten bijgewoond van zes kringen. Die maakten mij echt enthousiast. Op
22 oktober volgde toen de kennismaking met het hele bestuur. Dat viel wederzijds
heel positief uit. En toen was ik voorzitter.

Met name door de bezoeken aan de kringen werd ik heel enthousiast over
Studiekringen50plus. Ik ontmoette positieve en actieve mensen die met veel plezier
de bijeenkomsten bijwonen die voor hen vaak een baken in hun agenda zijn. Die
alleen een keer overslaan als het echt niet anders kan. En iedereen deed mee in de
sessies. Er waren enorme verschillen tussen de bijeenkomsten. Ik was bij “gewone”
programma’s met actualiteiten en een presentatie. Maar ook bij een gedegen lezing
door twee deelnemers gezamenlijk waar twee uur nog niet genoeg voor was, bij
een bijeenkomst waar één krantenkop met een korte inleiding meer dan voldoende
was voor ruim een uur intensieve discussie en bij een bijeenkomst over
strijkkwartetten inclusief een live optreden van een kwartet waarvan één van de
deelnemers lid is. En dit is ongetwijfeld slechts een kleine greep uit wat er allemaal
gebeurt in de kringen. Fantastisch! Dat gun je toch veel meer mensen.

Aan dat laatste wil ik graag bijdragen. We hebben inmiddels 100 kringen en er is
ruimte voor nog veel meer. Groei van het aantal kringen is voor de komende
periode een belangrijke doelstelling. Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Een
ander aandachtspunt is: wat kunnen we als kringen aan elkaar hebben en wat kan
het Platform daarin betekenen? Dat moeten we behoedzaam uitwerken. Ik heb al
wel gemerkt dat er kringen zijn die prima draaien en daar verder niemand bij nodig
hebben. Dat moeten we vooral zo laten. Maar hun ervaringen en ideeën zijn
misschien wel heel nuttig voor andere en nieuwe kringen. Hoe kunnen we dat
uitwisselen? Genoeg werk aan de winkel.



Voor als u geïnteresseerd bent, hier wat over mijn achtergrond.
In Nederland zijn de studiekringen ontstaan in Gelderland. Ik ook. Ik ben
geboren (in 1950) en opgegroeid in Velp (ik ben benieuwd of er in de kring daar
deelnemers zijn die ik nog ken). Na de middelbare school ging ik naar
Amsterdam om scheikunde te studeren. Tijdens en na die studie kwam ik
intensief in aanraking met computers en daarmee werken vond ik eigenlijk veel
leuker dan chemie. Ik ben daar al snel helemaal naar overgestapt en heb het
grootste deel van mijn werkzame leven doorgebracht in de IT-sector, met
name in managementfuncties bij grote bedrijven en instellingen. Sinds 1974
woon ik met mijn vrouw in Nieuwveen (midden in de Randstad), aanvankelijk
met ook onze drie kinderen maar die zijn al geruime tijd geleden uitgevlogen
en hebben nu ook zelf kinderen. Mijn werk bracht me regelmatig in het
buitenland, bijvoorbeeld vier jaar in Praag en vier jaar elk kwartaal in
Australië. Daardoor en ook door privéreizen heb ik veel van de wereld gezien.
Ik maak graag kennis met andere mensen en culturen. Heel boeiend waren de
fietsreizen die ik maakte in Zuidoost-Azië. Sinds 2010 ben ik af en toe actief als
reisleider, de laatste jaren vooral op fiets -en wandelreizen in Europa.
Eerder deed ik vrijwilligerswerk in schoolbesturen (je beweegt wat dat betreft
mee met je kinderen) en, nog steeds, in het bestuur van theater Kaleidoskoop
in Nieuwkoop, de gemeente waar Nieuwveen deel van uitmaakt. Verder was ik
de afgelopen vier jaar heel intensief in de weer voor PUM (een grote
vrijwilligersorganisatie die ervaren Nederlanders uitzendt als adviseur voor
bedrijven in ontwikkelingslanden). Ik was bij PUM landencoördinator voor
Bangladesh, min of meer een fulltime baan die ik met heel veel plezier heb
gedaan, misschien wel de leukste “baan” in mijn leven. En toen daar in juli een
einde aan kwam, was er ruimte voor iets nieuws….

Dat is dus Studiekringen50plus geworden. En ik schreef al, ik ben heel
enthousiast geworden. Onze studiekringen zijn erg belangrijk voor veel
mensen, dit is iets dat ertoe doet en meer dan de moeite waard om je sterk
voor te maken. Daar besteed ik mijn tijd graag aan. Mijn persoonlijk motto is
“keep moving” en dat past naadloos bij de studiekringen. Voor mij was ook een
bron van inspiratie het boek “De eenzame eeuw” van Noreena Hertz dat ik
eerder dit jaar las en dat ik iedereen kan aanbevelen. In dit boek wordt
beschreven hoe sociale isolatie deze eeuw enorm is toegenomen, overal in de
maatschappij. En ook hoe we dat tegen kunnen gaan. Studiekringen dragen
daar zeker aan bij.

De komende tijd gaat u zeker horen van het Platformbestuur. Ik hoop ook velen van
u persoonlijk te ontmoeten. In elk geval ben ik van plan voorlopig door te gaan met
het bezoeken van kringbijeenkomsten. U kunt mij ook altijd mailen op
voorzitter@studiekringen50plus.nl, graag zelfs.
Dus tot ziens!

Mijn komst als voorzitter betekent dat we afscheid nemen van mijn voorganger

mailto:voorzitter@studiekringen50plus.nl


Antoon Coster. Los hiervan is een ander afscheid dat van Andrea Kuipers, adviseur
van het Platform. Beiden zijn vele jaren zeer belangrijke dragers en drijvende
krachten van Studiekringen50plus geweest en wij zijn hun daarvoor grote dank
verschuldigd. IJs en corona dienende nemen we als Platform in december afscheid
van Antoon en Andrea. We komen daarop terug in een volgende PlatformPost.

Wim Heijser

Wandelschoenen

Toen ik vanavond in de auto van pedaal wisselde kreeg ik een vervelend
gevoel, ’t zal toch niet…

Ik dacht meteen terug aan mijn korte vakantie in augustus in Nederland. We
maakten een wandeling door de Oostvaardersplassen, een lang gekoesterde
wens werd hiermee vervuld. Het was goed weer, de omgeving schitterend,
weinig andere wandelaars, informatieborden over planten en vogels maakten
ons wijzer en na de lekkere koffie met verjaarstaart in het interessante
informatiecentrum leek de dag niet meer stuk te kunnen. De bewegwijzerde
wandeling gaf de mogelijkheid af te buigen naar een (nog mooier?)
uitzichtspunt. Na een paar stappen op dit pad voelde ik iets geks: de zool van
mijn stevige wandelschoen bleek vanaf de teen er helemaal los bij te hangen!
Dan kun je niet verder lopen, dat lukt echt niet. Tja, goede raad was duur.
Mijn wandelgenote vervolgde de wandellus naar het uitzichtspunt en ik had een
hek om op te zitten en me te beraden wat de mogelijkheden konden zijn!

Tja, doorlopen was dus absoluut niet mogelijk, op blote voeten verder gaan
was ook geen optie en de wandelaars die langs kwamen hadden ook geen
postelastiek of iets dergelijks bij zich. Wel had ik een paar leuke gesprekjes,
o.a. met een Duits stel én ik kreeg veel medeleven maar ja, daar had ik niet
veel aan! Alle zakken had ik al omgekeerd en de inhoud van mijn tasje bood
ook geen mogelijkheden. Ik ben niet bij de padvinderij geweest maar als oud-
kampeerder kan ik wel in oplossingen denken. Want het enige dat in
aanmerking kwam voor een oplossing vond ik in de zak van mijn jack: een
mondkapje! Daaraan zitten twee elastiekjes! En die bleken ook nog behoorlijk
sterk te zijn en ook nog lang genoeg zodat ze om de schoen heen pasten!



Voorzichtig zette ik de eerste stappen… de elastiekjes hielden het en gelukkig
bereikten we wandelend de auto. Een grote opluchting! Ik had andere
schoenen bij me in de auto, dus de vakantie kon gewoon verder gaan.

Thuis gekomen keek de schoenmaker zorgelijk maar hij wilde wel een poging
doen tot herstel. Dat leek toen ik de schoenen ophaalde goed te zijn gelukt!
Een aantal weken later had het programma KASSA een item over dit probleem.
Het bleek redelijk vaak voor te komen! Ook dure schoenen (als de mijne!)
vertoonden wel eens ditzelfde euvel, soms al vrij snel na aankoop (de mijne
had ik al redelijk lang, maar weinig gebruikt). Volgens hem gebeurde het ook
wel nadat de schoenen erg nat waren geweest (dat was een paar dagen eerder
gebeurd) of als ze lang in de kast hadden gestaan (tja…).

Toen ik vanavond uit de auto stapte klopte wat ik vreesde: de zool zat bij de
teen nog vast, evenals een deel van de hak, verder was het tussendeel
helemaal los…

Elastiekjes brengen geen redding meer, ik twijfel of ik er nog een tube Bisonkit
tussen leeg knijp, want te redden is de schoen niet meer… helaas! En aan een
goede linkerschoen alleen heb ik ook niks…

Ingrid

Van de redactietafel
Verslag van de eerste regionale studiekringen bijeenkomst 12 november j.l

Even terug in de geschiedenis. In 2018 en
daarvoor hadden we enkele (grote) landelijke
Ontmoetingsdagen. Die waren op zich geslaagd
maar er bleek behoefte aan (ook) kleinere
bijeenkomsten met meer
interactiemogelijkheden tussen de studiekringen
onderling en tussen kringen en het Platform.

We zijn toen begonnen met de voorbereidingen voor een eerste regionale
bijeenkomst. Die kon helaas niet doorgaan omdat corona roet in het eten gooide.
Deze zomer leek de situatie zover verbeterd dat het weer kon. Dus hebben we het
plan weer opgepakt en een eerste regionale bijeenkomst georganiseerd op 12
november en daarvoor een aantal kringen in Overijsel en Gelderland uitgenodigd.
Het bleek achteraf een dubbeltje op z’n kant: op de avond van 12 november
werden nieuwe beperkingen afgekondigd die zo’n bijeenkomst misschien niet
verbieden maar ook niet aanmoedigen. Maar goed, dat was ’s avonds, wij hadden
overdag nog een geslaagde bijeenkomst.



Deze eerste regionale “pilot” was beperkt van opzet. We waren met twaalf
deelnemers, dat waren vertegenwoordigers van acht studiekringen en een aantal
platformleden. De dag stond vooral in het teken van het uitwisselen van ervaringen.
De ochtend hebben we grotendeels besteed aan een ronde langs de aanwezige
kringen waarbij iedereen een typering gaf van de eigen kring en vertelde “hoe
zijn/haar kring het doet”. Dat was voor iedereen heel leerzaam. Enerzijds kwamen
vertrouwde elementen langs, anderzijds hoorde iedereen nieuwe dingen. ’s Middags
hebben we dat in groepjes nog wat verder uitgediept en vervolgens plenair
teruggekoppeld. Bij dit alles ontstonden levendige discussies. Iedereen hoorde zo
andere, nieuwe, nuttige dingen, wellicht ook toepasbaar in de eigen kring. Maar
wat eigenlijk het belangrijkste werd gevonden was het contact en de
gedachtewisselingen met andere kringen en het Platform. Hierbij viel regelmatig
het woord “inspirerend”. Dat soort gesprekken zijn er niet zo vaak. Er ligt
nadrukkelijk een rol voor het Platform deze gelegenheden vaker te organiseren.
Daarbij moeten we ook proberen een formule te vinden om de
ervaringen/ideeën/tips/leerpunten van deze bijeenkomsten beschikbaar te maken
voor anderen dan alleen de deelnemers aan zo’n bijeenkomst.

We waren op 12 november te gast bij Rijnbrink in Deventer. Rijnbrink is de
belangrijkste interface tussen de studiekringen en de bibliotheekwereld van
Nederland. Of eigenlijk veel meer dan dat: Rijnbrink, de Provinciale Ondersteunings
Instelling (POI) voor de bibliotheken in Overijsel en Gelderland, draagt onze
intenties en belangen uit naar de andere POI’s in Nederland en is zo een heel
belangrijke steunpilaar voor ons. Onderdeel van het programma was ook een
interessante rondleiding in de Muziekbibliotheek van Rijnbrink die een grote
verzameling bladmuziek beheert.

De evaluatieronde die we aan het eind van de bijeenkomst hielden was onverdeeld
positief. “Heel nuttig en inspirerend”, “absoluut geen spijt vandaag naar Deventer
gekomen te zijn” en “wanneer hebben we weer zo’n regiobijeenkomst” waren de
meest gehoorde opmerkingen. Het is duidelijk dat we hier als Platform wat te doen
hebben de komende periode.

Wordt vervolgd dus!

Wim Heijser

Spreuk van de maand

MET BEIDE VOETEN OP DE GROND 
KOM JE GEEN STAP VERDER



Nevel

In mijn droom word ik gekweld door een hete stroom magma die naar beneden
stroomt en er is ook een oor dat heftig loopt. Als ik uiteindelijk wakker word besef
ik een ordinaire keelontsteking te hebben waar meestal een verkoudheid achteraan
dobbert. En ik moet vandaag de tekst voor de presentatie rond hebben. Ik tuur
boven mijn dekbed uit en voel me klein en nietig. Hier lig ik nu gekweld te zijn
terwijl er zoveel op mij wacht. Gelukkig biedt de wekker respijt, het is nog lang
geen tijd. Maar slapen doe ik niet meer. Wat zijn we soms een hopeloze soort.
Geveld door iets onbenulligs als een verkoudheid.

Later drink ik koffie, Dat gaat. De jus d'orange ook. Ik kijk naar buiten. Daar heerst
een hardnekkige nevel die dit plekje op aarde in zijn greep houdt. En dan dool ik
traag door alle dingen die ik van plan was: pak op en leg neer. Kijk weer naar
buiten, slik, en voel mijn keel nog wel maar onmerkbaar iets minder. Ik maak een
schets, berg die op, houd een tijdlang een eikenhouten plankje vast waarmee ik
iets van plan was, check de mail, scroll door het nieuws en pak nog een kop koffie.

Veel later die morgen is de nevel in mijn hoofd grotendeels opgetrokken. Ik ben dan
halverwege mijn tekst. Ik voel mijn keel bijna niet meer. En ook mijn oor laat me
met rust. Wat ben ik toch kleinzielig. Ik denk na over een wandeling. Kijk naar de
schets en zie onvolkomenheden. Die verbeter ik zonder moeite. Daarna keer ik
terug naar de presentatietekst. Nog een vel en dan is het rond. Nu nog wat
geschikte afbeeldingen. Ik omcirkel daarvoor trefwoorden. Tegen twaalf uur is de
verkoudheid bijna weg en mijn hoofd helder. Ik glimlach en pak mijn jas. Nu nog
die vreselijke nevel buiten bedwingen.

Cor Snijders, deelnemer Studiekring De Maten, Apeldoorn

Samenwerking met de bibliotheken



In de loop der jaren zijn in diverse bibliotheken verspreid over het hele land de
zogenaamde Klik en Tik-cursussen aangeboden. Cursussen vooral bedoeld voor
senioren. Omdat veel senioren niet of in onvoldoende mate om konden en kunnen
gaan met allerlei computervaardigheden werden/worden deze cursussen
aangeboden. Hoe ver zijn we nu? Ongeveer 6,1% Nederlanders waaronder het
grootste deel senioren hebben bijvoorbeeld nog nooit internet gebruikt (CBS 2019).

Goed, niet bij de pakken neerzitten! Actie!
Stadkamer, de Bibliotheek van Zwolle, wil nu begin 2022 een vervolgaanbod op Klik
en Tik aanbieden. Het onderhavige artikel: "Stadkamer Zwolle ontwikkelt
vervolgaanbod op Klik en Tik" heeft daar betrekking op. We nemen u graag mee in
dit nieuws door plaatsing van het artikel:

Samen Digitaal

SAMEN DIGITAAL
Sinds 2020 biedt Stadkamer Zwolle Klik en Tikcursussen aan en begin 2022 komt
daar een mooi vervolgaanbod bij. Veel deelnemers aan Klik en Tik willen na de
cursus namelijk in een groep gelijkgestemden verder leren, zo blijkt uit
onderzoek van Saskia Lenis. Dit kan straks in Samen Digitaal, een studiegroep
waarin senioren samen met leeftijdgenoten en in een informele sfeer hun
noodzakelijke digitale vaardighden verder kunnen ontwikkelen. Maar het
concept is niet alleen bedoeld voor de Stadkamer. Bibliotheken kunnen straks
de speciaal ontwikkelde handleiding gebruiken om het in hun eigen plaats op te
starten.

VRAAG: Is het een idee om af en toe, in afwachting van de eerder genoemde in
ontwikkeling zijnde handleiding van Zwolle een geplande bijeenkomst van je
eigen studiekring 50Plus waaraan jij leiding geeft even om te toveren tot een
dergelijke Samen Digitaalkring? Misschien in het 2de deel van je bijeenkomst
ipv het aanbieden van een themapresentatie zo'n geschikt moment?
Net als bij een studiekring werkt men volgens een vaste stuctuur waarbij de
groep per bijeenkomst zelf aangeeft wat ze willen doen en leren op het gebied
van noodzakelijke digitale vaardigheden! De moeite waard om eens over na te
denken en te bespreken in je studiekring.

Saskia is niet zomaar iemand. Ze is studente Toegepaste Gerontologie aan de



Hogeschool Windesheim. Tijdens haar afstudeerstage kreeg ze van Klik en Tik-
cursisten vaker de vraag of ze niet een groep konden vormen die samen een
soort vervolgcursus zouden kunnen volgen. Een vervolgcursus was er niet, die
lag niet ergens op de plank. Saskia's begeleidster Marianne Elsjan gaf haar de
opdracht eens te onderzoeken wat die Klik en Tikkers nog verder wilden leren
en of de Stadkamer iets kon ontwikkelen en aanbieden. Aan de slag, Zo'n
vervolgaanbod zou Samen Digitaal moeten gaan heten.

In vraaggesprekken met Saskia gaven senioren aan dat ze vooral meer
zelfvertrouwen willen opbouwen in werken met hun eigen computer of tablet.
Ze gaven ook aan dat ze anderen daarbij willen blijven ontmoeten. Zwolle wil
met Samen Digitaal de mogelijkheid bieden om alledaagse digitale
vaardigheden te leren, een stok achter de deur te hebben om thuis te oefenen
en gelijkgestemden bijvoorbeeld elke twee weken te ontmoeten.

DE START
Vanaf begin 2022 start Samen Digitaal. Een groep komt eens in de twee weken
bij elkaar in de Bibliotheek om ervaringen te delen en samen verder te
oefenen, leren en werken, met digitale activiteiten op hun eigen apparaat. Dit
idee sluit perfect aan bij het doel van de bibliotheekwet om alle burgers te
laten participeren in de digitale informatiesamenleving, ook senioren. De
Bibliotheek is namelijk niet alleen een plek om boeken te lenen. Het heeft ook
als functie dat mensen zich er persoonlijk kunnen ontwikkelen en dat ze er hun
maatschappelijke kansen kunnen verbeteren.

ATTENTIE: speciaal voor bibliotheken is een handleiding Samen Digitaal
ontwikkeld. Vraag die aan! www.stadkamer.nl

Geboorte van een woord

Heden geboren….
WOORD
Wij zijn er reuzeblij mee.
Geslacht nog onbekend.
Gewicht moet later blijken.

Dagelijks worden ze geboren, nieuwe woorden.
Doordat onze taal een levende taal is en waar leven is…
Zo viel de afgelopen tijd mij het woord ‘tegelwippen’ op.
Wellicht heeft u het ook opgemerkt. Misschien zelfs al eigengemaakt en
toegepast.

‘Tegelwippen’, mocht u het woord nog niet kennen: Je wipt bij jouw huis een



paar stoeptegels direct grenzend aan de straat, of in eigen tuin, eruit. Een heel
terras kan ook (helemaal super!). Vervolgens haal je het witte zand eruit en
gooit er tuinaarde in terug. Planten, bloemen of struiken erin en klaar.
Als de buren en of de hele straat meedoen, worden alle bewoners dus
tegelwippers en vergroeneraars en kan ieder genieten van een gezondere
omgeving.

Mocht u denken dat deze bezigheid nieuw is, dan heeft u het mis. Bomen zijn
al jaren bezig met deze wipvorm. De kracht van wortels is zo enorm sterk dat
menig mens al gestruikeld is over tegels of asfalt dat in de buurt van bomen uit
de grond omhoog gestuwd wordt. Mijn vriendin is zelfs een keer zo hard
gevallen dat ze haar arm gebroken had. Maanden ongemak. Vette pech dus.

In mijn dagblad las ik dat er laatst zelfs een NK tegelwippen is gehouden. Aan
deze wedstrijd deden 81 gemeenten mee. Gemeenten konden elkaar uitdagen.
De gemeente waar ik woon was op de 22ste plaats geëindigd. Er zijn meer dan
30.000 tegels door de inwoners gewipt. Mooi resultaat en prima initiatief,
bovendien goed tegen de klimaatverandering.

Bij mijn buurman is dit woord nog niet beklijfd of nog totaal onbekend. Net uit
bed dacht ik laatst, wat is het nog mistig zou de herfst zo vroeg zijn intrede al
doen? En wat betekent al dat gedreun buiten? Half slaperig opende ik de
buitendeur en ontdekte dat de mist werd veroorzaakt door het zagen van
tuintegels bij onze naaste buren. Het gedreun kwam van de rubberhamers.
Verdorie net de ramen gelapt! Buurman wilde zomers op zijn blote voeten door
zijn tuin kunnen lopen, begreep ik later van zijn vrouw. Maar als de zon op die
tegels schijnt? Zijn tegels dan nog beloopbaar? En wat te denken van
afwatering of vergroening, toch de trendsetters van deze tijd? Zijn vrouw dacht
er heel anders over. Tja, en wie wint er dan?

Ik haastte mij die dag, zo snel mogelijk weg van het stof en gedreun. Maar
bleef tijdens mijn wandeling wel alert onder bomen want die zouden mij
zomaar pootje kunnen lappen.
Misschien is dat hun stil verzet en dan geef ik ze nog gelijk ook.

Gerda Zachariasse



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 17 december.
De volgende PlatformPost verschijnt op vrijdag 24 december.

Agenda:
24 december: 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!

 

Wil je je afmelden voor alle nieuwsbrieven? Klik op afmelden.

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Kies dan voor profiel updaten.

Rijnbrink - Hunneperkade 70 - 7418 BT - Deventer
Profiel wijzigen - Afmelden
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