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Beste lezer,

Marco van de Plasse van Studiekring "Nooit Geweten" uit Boxmeer stuurde een
toepasselijk gedicht getiteld: " Nu het weer mag". Ja, met in de loop van de tijd
een onverwacht toegenomen spaartegoed kunnen we weer op stap. Laat het geld
weer rollen als het kan. Wat kun je nog meer bedenken in je opgeruimd hoofd na
lezing van het onderhavige artikel in deze februari-uitgave? Past de spreuk van de
maand bij hen die in hun leven helaas nare relationele ervaringen mee hebben
gemaakt? Goed, Cor Snijders zorgt er in feite met zijn artikel "Stil" voor dat we een
punt kunnen zetten achter alle coronagelieerde artikelen in diverse PlatformPost
edities! 

Veel leesplezier!

Heeft u ook een oproep, inspirerende gedachte, interessante belevenis, een

standpunt of gewoon een verhaal of een korte impressie van uw Studiekring en wilt

u dit met andere deelnemers van Studiekringen via de PlatformPost delen? Mail ons

via: ppredactie@studiekringen50plus.nl.

Stuur een e-mail

Nu het weer mag
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Nu het weer mag
golven we min of meer verder

op de dag van gisteren
waar we gebleven waren,

pakken we het allermooiste
om even vast te houden,

dansend op het ritme
van de regen, gewoon

nu het weer gaat.

Nooit geweten

dat je in een leven
zo verlangen kan
om mondjesmaat
samen te zweven.

Marco van de Plasse

Alles ligt stil. Op straat zie je weinig mensen. Winkels staren je dof aan. Op de
etalages een summiere verklaring. We kunnen het ook niet helpen dat we geen
essentiele winkel zijn; wij zien u graag terug als de lockdown voorbij is. Voorbij!
Alsof corona een overtrekkende onweersbui is waarvan je komen en gaan en
eventueel blijven hangen kunt voorspellen. Coronaradar. Koning Corona heeft zich
gevestigd en lacht om al dat menselijk gekrioel. Wat nou anderhalve meter? Wat
nou handen wassen? Wat nou dit en dat? Er zijn zat geniepige manieren om mensen
toch te besmetten, ook al doen ze zo hun best. Alleen die paar braveriken die
binnen blijven, die hun boodschappen laten bezorgen en heel misschien voor dag en
dauw een wandeling maken voor de frisse lucht, ja daar heeft corona amper vat op.

Maar wie is er nu sterk genoeg om zich in dat keurslijf te laten persen? Alleen hier
en daar een kluizenaar misschien, we zijn teveel mens, tevens sociaal, we hebben
teveel behoefte aan contact, daar zijn we mens voor. En op die zwakte worden we
nu triomfantelijk afgerekend. Triomfantelijk ja. Want als dat niet meer werkt staan
er talloze mutaties klaar om het over te nemen. Uitroeien dat menselijk ras! Door
iets onzichtbaars. Door iets venijnigs. Door iets geniepigs.



Goed, ik ben nu wel klaar met mijn klaagzang. Maar iedereen, de televisie, de
kranten, internet, heeft het er over. Het kan je niet ontgaan, al wil je dat nog zo
graag. Ook als je wegkijkt van bushaltereclames, spotjes op tv, flitsende
krantenkoppen en pratende mensen die je passeert, het blijft aandacht trekken.
Koning Coroa heerst. En als nou al die vreselijke maatregelen terugkomen dan zal
het je als eenzame kluizenaar op de hei of in het bos na verloop van tijd opvallen
dat er geen of veel minder luchtverkeer is en snuif je met verbazing opeens pure
lucht op, hoor je opeens vogels die een tijd onzichtbaar waren en kijk je in
verbazing om je heen: wat gebeurt hier... Goed, zover is het nog niet, nog niet,
maar het ligt wel op de loer. En schiet nou maar op, wie daar al aan dacht, het
aantal plekken voor kluizenaars in spe wordt beduidend minder. Wie nog wil...
opschieten!

Van de redactietafel: bericht aan Omroep Gelderland

Goedemorgen,
Misschien is het bij jullie bekend dat er
Studiekringen50plus in Nederland en ook in de
provincie Gelderland bestaan. Een initiatief dat
door de bibliotheken wordt ondersteund.
Inmiddels zijn er 110 studiekringen actief, o.a.
de studiekring Huissen. Het onderlinge contact
tussen de diverse kringen wordt onderhouden
middels een maandelijks digitaal magazine:
PlatformPost.

Daarin worden bestuurlijke zaken vermeld maar ook kleine berichten, tips of
persoonlijke bijdragen (verhalen, columns, gedichten etc.) geplaatst. Ik ben zelf
regelmatig producent van zulke korte verhaaltjes waarbij ik een actueel thema op
een aantrekkelijke manier probeer te verpakken.

Zo gaf mij het tumult rondom "Me Too", uitingen van dit moment, aanleiding om
weer eens een bijdrage voor de februari-editie van de PlatformPost te schrijven. Ik
heb hiervoor 2 liedteksten als leidraad genomen en het bijgaande Andante is
hiervan het resultaat. Toen ik dit resultaat met mijn vrouw en dochter deelde en
hun waardering glunderend in ontvangst naam kreeg ik een ingeving. Stel eens dat
we dit fantastische nummer van Abba op eenzelfde tijdstip op alle regionale
zenders zouden uitzenden zoals eerder is gebeurd op de nationale radio. Zou de
tekst niet een prachtige boodschap geven over "waar we naar op zoek zijn met z'n
allen" en tevens een prachtige steun geven aan degene die dat nodig hebben? Zo
kwam ik ertoe om mijn ingeving met jullie te delen. Wat denken jullie? Ik hoor het
graag.

Andante



‘T zal iedereen weleens gebeuren, dat een melodie je onmiddellijk meeneemt
naar je mooiste emoties en je er letterlijk fysiek door geraakt wordt. Zo’n
melodie is voor mij ‘Andante', een prachtig nummer van ABBA, met een tekst
die een ontmoeting tussen twee personen ongelooflijk teder weergeeft.

Een tekst die een verlangen uitspreekt, dat vrijwel perfect aangeeft waarom er
zoveel pijn tevoorschijn komt in de huidige “Me Too” storm, die als een
snerpende ‘blizzard’ over ons land gaat.

Take it easy with me, please

Touch me gently like a summer evening breeze

Take your time, make it slow

Andante, Andante

Just let the feeling grow

Make your fingers soft and light

Let your body be the velvet of the night

Touch my soul, you know how

Andante, Andante

Go slowly with me now

Ook het nummer “Daar gaat ze…” (Clouseau) heeft nog steeds zo’n zelfde
invloed op mij. Daar zit zelfs een gebeurtenis aan gekoppeld. In 1999, toen het
liedje nog heel populair was, zat onze dochter voor haar stageopdracht in
Quito, Ecuador. Een mooie jonge vrouw, met prachtig blond haar en een warm
en vrolijk karakter. En zij schreef in haar e-mails onder andere over haar
dagelijkse wandeling naar haar kantoor. Over de schoenpoetsers, die haar als
regelmatige klant hadden, over flirtende winkeliers, maar ook over de mensen
die op straat leefden en waar ze regelmatig een praatje mee maakte en soms
trakteerde op een hamburger of iets dergelijks.

Een oud vrouwtje was zo op haar gesteld geraakt, dat ze haar een ‘Madonna’
noemde. Als vader had ik mij langzamerhand uit haar verhalen een beeld
gevormd; een beeld waar de tekst van het lied op een perfect manier gestalte
aan geeft.

En zelfs de hoeders van de kerk

Kijken minzaam op haar schoonheid neer

De bisschop zegt: dit is Gods werk

Buigt z'n grijze hoofd en dankt de 

Heer

Nog eens een keer

Dank u, meneer



En wanneer ik tijdens mijn dagelijkse werk dit liedje hoorde, dan was Quito
opeens heel dichtbij en genoot ik van de gedachte, dat zij daar ver van huis zo
genoot van deze leuke fase in haar leven.

En nu de media rijkelijk strooien, met details die spijtig genoeg aantonen, dat
het beminnen van een andere persoon een kunst is, die niet iedereen op
dezelfde manier verstaat, dringt er weer een lied bij mij binnen.

‘I can’t get no satisfaction’

Ik verlang naar het voorjaar en haar traditionele schoonmaak, misschien dat de
tere bloesem ons dan weer in het spoor brengt.

Martin de Borst, Huissen

Spreuk van de maand

IN EEN GROOT HART PASSEN VEEL MENSEN DIE 
EVEN WILLEN SCHUILEN

Vlieg er eens uit...

De eerste keer dat ik in een vliegtuig stapte was in 1972. Ik vond het spannend: zou
mijn hoogtevrees me weer parten spelen? En een ding was zeker: ik moest ook weer
terug. We hadden uren vertraging vanwege het slechte weer en de kerstdrukte.
Maar o, wat vond ik het leuk met de neus tegen het raampje gedrukt naar beneden
te kijken om die leuke kleine dinkey toys te zien rijden! Het vliegtuig had
propellers en het voelde soms of hij 'over een slechte weg heenreed'.
Na een week slecht weer in Praag scheen op nieuwjaarsdag eindelijk de zon. Helaas
moesten we terug. Dubbel zuur dat we op het vliegveld weer uren moesten
wachten omdat Schiphol dicht zat door de mist!

Er zijn de nodige vliegreizen gevolgd in de loop der jaren. Zo moesten we een keer
van Java naar Bali vliegen. We waren al ingestapt in het kleine vliegtuig toen we



werden gesommeerd weer uit te stappen: er was een lekke band, die moest echt
eerst worden geplakt! Ook heugt me heel goed het tochtje in Suriname waarbij een
grote koelkast, dozen met onze eigen drankjes voor de komende dagen en allerlei
andere spullen mee moesten. Niet alleen onze (beperkte) bagage maar ook wijzelf
moesten eerst worden gewogen om te kunnen vaststellen hoeveel vracht er nog
mee kon. En dan vlieg je over van die grote 'broccolivelden' die ze daar oerwouden
noemen! De 'Aankomsthal' was links van de landingsbaan, de 'Vertrekhal' bevond
zich aan de rechterkant van het pad… Wel gemoedelijk allemaal.

Ooit had ik in Tanzania een grote mand gekocht en die gevuld met allerlei exotische
vruchten. Na het instappen zat ik met dat grote ding op schoot... Hoeveel uur ging
dat duren? De bagagevakken waren te klein hiervoor. De stewardess die langskwam
had de oplossing: ze pakte de mand op en nam hem mee naar de cockpit! Bij het
uitstappen moest ik er maar weer om vragen!

En dan tegenwoordig, wat is er wat dat betreft veel veranderd. Het zal echt wel z'n
nut hebben maar ik ben niet blij met al die controles voor vertrek! Dan moet alles
wat je bij je hebt over de band, schoenen uit, evenals jassen en vesten, riemen af,
horloges en paspoort in het bakje en vervolgens door de sluis en als je pech hebt
word je ook nog gefouilleerd.

Ik heb wel ervaren dat ik vliegen prettiger vind naarmate het vliegtuig groter is. Bij
een charter is de beenruimte wel erg klein, met pech komt de stoel van de
voorbuurman bijna tot op je schoot, je bent blij als je weer kunt uitstappen. Ik had
een aantal jaar geleden het voorrecht op een vlucht met het (toen) grootste
passagiersvliegtuig te mogen vliegen, de Airbus A380. Wat een luxe, wat een
prettige ruimte, zelfs in de Economy-class en wat ging het vliegen heerlijk rustig.
Maar deze kisten blijken te duur te zijn in gebruik, helaas! Ze zouden weer uit de
productie gaan. Het is inmiddels al een aantal jaar geleden dat ik in een vliegtuig
zat. Zeker nu, in deze coronatijd taal ik er niet naar. Zoveel gedoe. En och,
fietsvakanties zijn ook heel prettig!

Ingrid

Uit het leven gegrepen



Een opgeruimd hoofd

In de editie van januari j.l. heb ik de lezer geconfronteerd met een artikel
mijnerzijds dat te maken had met opruimen, restylen. Wie schetst mijn
verbazing toen ik recentelijk aan de uitgang van de plaatselijke Jumbo
supermarkt hun maandelijks magazine mee naar huis nam en daar een artikel
aantrof getiteld: "EEN OPGERUIMD HUIS = EEN OPGERUIMD HOOFD". Wie
pleegt hier nu plagiaat? Ik denk niemand. Het is zuiver toeval. Ik heb er
behoefte aan om de belangrijkste passages uit het Jumbo-artikel in eigen
bewoordingen aan de lezer aan te bieden.

Een opgeruimd huis werkt rustgevend
Waarom? Omdat het ons het gevoel geeft dat we controle hebben over onze
omgeving. Het leven zit vol onzekerheden dus is een opgeruimd huis dan wel zo
fijn.

In een opgeruimd huis word je productiever
Als je op een opgeruimde werkplek bezig bent kun je je beter focussen op
hetgeen waarmee je bezig bent.

In een opgeruimde slaapkamer slaap je beter
Een schone slaapkamer is goed voor je nachtrust. Onderzoek heeft uitgewezen
dat de kans dat je goed slaapt 19% hoger is als je je bed (bijna) elke ochtend
opmaakt. Frisse lakens leiden ertoe dat 75% van de mensen zegt beter te
slapen.

Tot slot
Pobeer als je bezig bent met opruimen, of in te richten of te restylen de sfeer
te verhogen door een muziekje op te zetten uit de onderstaande playlist!

Tina Turner - Simply The Best
Abba - Dancing Queen
Bruno Mars - The Lazy Song
Pharell Williams - Happy
Kool en The Gang - Fresh
Gloria Gaynor - I Will Survive

Overleg eens met je kringgenoten of jullie in een van je bijeenkomsten eens
gezamenlijk aandacht willen, kunnen besteden aan deze "opruimthematiek".

Wim Fonteyn, Studiekring Huissen

Senior moment



Ons dagelijks wandelingetje was er dit keer één van volop zon.
Voor manlief en mij een hele verademing na die regenperiode en alle tonen grijs.
De vogels hadden er ook plezier in, aan het getierelier en gekwetter te horen. We
werden eindelijk weer op de broodnodige vitamientjes getrakteerd.

Als lieveheersbeestjes schoten ze tevoorschijn. De hijgers, met verstand op nul en
oordoppen in, alle fietsliefhebbers en de gewone wandelaars. Ze renden en of
trapten er lustig op los. Zigzaggend laveerden wij ons door dit alles heen. De
meeste lieden groeten ons in het voorbijgaan vriendelijk. Duidelijk ook met dit
voorjaarscadeautje in hun sas.

Een zacht slepend geluid achter ons wekte mijn aandacht. Een oude man, een
beetje voorover gebogen, passeerde ons. Meteen begreep ik ook dat zacht slepend
geluid.
‘Meneer! riep ik. ‘Uw dingetje hangt er nog onderuit.’
Mijn man barstte in een daverende lach uit. ‘Dit kun je toch zo niet roepen!’
Verweet hij mij.

Even daarna viel ook mijn kwartje. Zeker niet met al die ‘me too’ aantijgingen
waar de kranten en het nieuws bol van staan. Maar het woord ‘fietsstandaard’
wilde niet meteen uit mijn brein te voorschijn floepen.

Het viel me op dat ik dit wel vaker had de laatste tijd. Misschien herkent u dat ook?
Heel normale woorden die je niet op het juiste moment te binnen willen schieten.
Soms pas uren later of helemaal niet. Mijn trucje was dan deze te omschrijven
zodat niemand het in de gaten had. Op ‘namen van personen’ komen was zo`n
zelfde senior moment.

Terugkomend op de man op de fiets. Deze was kennelijk doof want er kwam geen
enkele reactie. Zou die er wel geweest zijn dan tja…? Gelukkig voor mij had verder
niemand mijn gestuntel gehoord.

Gerda Zachariasse

Berichtgeving



Jannie van Manen, lid van het Platform, stuurde onderstaand bericht:

EEN PRACHTIG (GRATIS) TIJDSCHRIFT
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed deelt zijn kennis en actualiteiten en
nieuwe ontwikkelingen onder andere via een gratis tijdschrift, digitale
nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Het tijdschrift komt vier
keer per jaar uit. Met dit blad word je op de hoogte gehouden van hetgeen er
zoal speelt op het terrein van het erfgoed.

Aanmelden kan via: www.cultureelerfgoed.nl/abonneren of mail naar
info@cultureel erfgoed.nl

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 18 maart.
De volgende PlatformPost verschijnt op vrijdag 25 maart.

Agenda:
22 maart: Online bijeenkomst studiekringbegeleiders
25 maart: 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!

 

https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/81/436808/42a76479882b4e205d481a85/10591
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