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Beste lezer,

"Een nieuwe lente een nieuw geluid". Een bekend gezegde dat in deze april-editie
van de PlatformPost o.i. van pas komt. Het was een beetje passen en meten wat
betreft het rubriceren van de ingebrachte kopij. Oordeelt u zelf maar over het
bereikte resultaat.

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

Nieuws van het platform

Af en toe spreken we studiekringen die kampen met een teruglopend aantal
deelnemers. Soms is het aantal deelnemers zo laag geworden dat de
studiekring in haar voortbestaan wordt bedreigd. Corona heeft wat dat betreft
niet geholpen. Andere groepen worden daarentegen (te) groot.

mailto:ppredactie@studiekringen50plus.nl
mailto:ppredactie@studiekringen50plus.nl
mailto:ppredactie@studiekringen50plus.nl


We geven hier wat overwegingen en suggesties wat je zou kunnen doen in zo’n
situatie. Sommige zullen open deuren zijn maar misschien toch handig zo’n
lijstje te hebben.

Overwegingen

1. De meeste kringen vinden 10-15 deelnemers een prettig aantal. Meer of
minder kan wel maar vraagt bijzondere aandacht. Bij meer dan 15
deelnemers wordt een groep wel erg groot. Rondjes duren lang, het
duurt lang eer iedereen aan de beurt komt voor een presentatie.

Bij kleine groepen (<10) is dat natuurlijk net andersom. Je bent relatief vaak
aan de beurt voor een presentatie. De groep wordt kwetsbaar, als één of een
paar deelnemers afwezig zijn. Dan wordt het ongemakkelijk.

1. In alle gevallen is het raadzaam de situatie te bespreken in de groep en
na te gaan of er iets ondernomen moet worden.

2. Voor studiekringen die te groot worden is een oplossing: splits de groep
en maak er twee studiekringen van. Dat gebeurt regelmatig. Nadeel is
dat je sommige vertrouwde gezichten gaat missen (maar wie wil kan ook
in beide kringen doorgaan). Er zijn ook voordelen: je kunt de
bijeenkomsten van beide groepen op verschillende dagen-/tijden
houden, eventueel ook op verschillende locaties. Zoiets biedt voor de
deelnemers keuzemogelijkheden en beide groepen kunnen doorgroeien
hetgeen nieuwe gezichten geeft. Geef een splitsing wel door aan het
Platform svp.

3. Als een studiekring te klein wordt, en je wilt de kring wel in stand
houden, dan is actie geboden. Wacht hier niet mee totdat de studiekring
echt heel klein geworden is, probeer dat vóór te zijn. Terugkomen vanuit
een heel kleine groep is extra lastig.

Ga eerst in de studiekring na waarom de groep kleiner is geworden. Als
daarvoor “natuurlijke” oorzaken zijn (ziekte, overlijden, verhuizing) is daar
weinig aan te doen maar misschien spelen er (ook) andere factoren en is de
studiekring minder aantrekkelijk geworden. Wellicht moet een “revival”
worden overwogen. Kijk dan ook eens op onze website. Mogelijk vind je daar
nuttige ideeën.

Om nieuwe deelnemers te vinden volgen hieronder een paar suggesties.

1. Voor alle gevallen geldt: als een studiekring het prettig vindt de eigen
situatie eens met het Platform te bespreken, dan doen we dat graag. Dat
kan telefonisch maar één van de platformleden komt ook graag een keer
op bezoek op een kringbijeenkomst.

Laat ons weten als dat het geval is.



Suggesties
Wat kun je doen als een studiekring (te) klein wordt en
je zoekt nieuwe deelnemers?

1. De deelnemers kunnen nagaan of in hun eigen omgeving potentiële
nieuwe deelnemers te vinden zijn, het zogenaamde olievlek-effect. Maak
of bestel hier eventueel een flyer voor.

2. Neem contact op met (indien verbonden aan de studiekring) de
begeleider van de bibliotheek of het welzijnswerk. Via bibliotheek of
welzijnsorganisatie kan (opnieuw) een oproep gedaan worden voor
nieuwe deelnemers (affiche, nieuwsbrief, website, …).

3. Plaats een artikel in lokale nieuwsbladen. Misschien is het ook mogelijk
dat een plaatselijk nieuwsblad een interview/artikel schrijft over de
studiekring. Nodig hen uit een kringbijeenkomst bij te wonen!

Een voorbeeld treft u in deze editie aan in de rubriek: Kringcontacten

1. Alhoewel onze doelgroep niet de actiefste is op social media, heeft een
oproep op facebook e.d. misschien toch resultaat.

2. Breng de studiekring onder de aandacht van relevante lokale organisaties
(bijvoorbeeld ouderenbonden).

3. Zorg voor een affiche/oproep in gebouwen/complexen waar veel
potentiële deelnemers wonen/ komen, bijvoorbeeld serviceflats/
buurthuizen/ verenigingsgebouwen/ kulturhus.

4. Brainstorm eens in de studiekring met wie deelnemers zoal contacten
hebben en of men als tipgever op zou kunnen treden bij de werving van
nieuwe leden. We denken aan contacten met bijvoorbeeld de huisarts,
een sociaal/maatschappelijk werker, een pastoor/predikant?

Mocht je aanvullende suggesties/ideeën/ervaringen hebben: die horen we
graag. Wellicht zien we die terug in een volgende PlatformPost.

Wim Heijser voorzitter
E-mail: voorzitter@studiekringen50plus.nl

Kringcontacten

Een nieuwe rubiek? Ja. In deze rubriek krijgen studiekringen de gelegenheid om
aandacht te vragen van andere studiekringen. Bijvoorbeeld in de vorm van een kort
verslag van een presentatie, of een beschrijving van een belangrijke
voorbeeldsituatie.

Bert Cramer ( Studiekring Huissen) met het thema: "Openbaar Kunstbezit"
Cilia Hoogeveen; Annet Wameling (Studiekring Vari Focus Aalten): "Aanpak
studiekring"
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Openbaar kunstbezit
Bij het sorteren in de Kringloopwinkel
waar ik als vrijwilliger werk trof ik in
een doos met boeken een blauwe
multimap aan die ik openklapte en waar
slechts 1 bedrukt A4 in zat. Ja, ik
herkende het: de beschrijving van een
van de kunstwerken van Openbaar
Kunstbezit dat in een uitzending wordt
besproken.

Thuis gekomen na deze fascinerende vondst trof ik op zolder de bijna complete
serie Openbaar Kunstbezit aan een erfenis van mijn vader. Hij zat 's avonds onder
een scherpe schemerlamp altijd zeer geconcentreerd te lezen in een blauwe map
en wilde door niemand worden gestoord. Alle huisgenoten vroegen zich steeds af
wat hij zat te lezen maar daar kwamen we niet achter.

Ik dook opnieuw in de wereld van Openbaar Kunstbezit en bood mijn studiekring
aan hetgeen ik had bestudeerd als thema te presenteren.
Mijn presentatie was een soort drietrapsraket:
* Wat was de doelstelling van de oprichting van Openbaar Kunstbezit
* Hoe probeerde men die doelen te bereiken?
* Hoe zag het verdere verloop er uit

Het leven in de jaren 50 was eenvoudig en van museumbezoek was absoluut geen
sprake. Men had het geld er niet voor; men had geen eigen vervoermiddel en in Ede
waar ik woonde kwam zelden een bus; ons gezin was nogal zeer gelovig hetgeen
betekende dat we op de vrije zondag enkele keren naar de kerk moesten dus
uitstapjes..........ho maar.

Het volk kennis laten maken met kunstuitingen zou op een andere manier moeten
gebeuren. De oplossing was simpel: breng kunst naar de mensen toe via het
medium: radio.
Je kon je voor fl.8,75 per maand abonneren. Eenmaal per maand bood men 4
afleveringen aan; een voor elke week en de bijbehorende te beluisteren uitleg werd
afzonderlijk van de afbeeldingen in gedrukte vorm eveneens per post verzonden. In
een mum van tijd behaalde men de 20.000 abonnees die men moest hebben om in
aanmerking te komen voor radio-uitzendingen.Het werden er uiteindelijk 80.000.
Deze radio-uitzendingen van Openbaar Kunstbezit werden beluisterd van 1957- 1966
en daarna ging men over tot een combinatie van radio en t.v. van 1966- 1972. De
legendarisch Pierre Janssen presenteerde in die jaren het veel bekeken
t.v.programma "Kunstgrepen" en in de jaren na 1972 presenteerde hij op t.v. de
Teleaccursus Openbaar Kunstbezit waar je nog filmpjes via YouTube kunt
downloaden.



Evaluatie
Bert zorgde ervoor dat we ruim drie kwartier geboeid aan zijn lippen hingen en
daarna brak de nostalgische storm los. Wat hadden we al niet allemaal op te
merken en te vertellen n.a.v. deze geweldige presentatie. Hij had geen beamer
nodig, geen gelikte powerpoint presentatie, geen dia's en andere technische
hulpmiddelen. Enkele losse attributen waren voor hem voldoende. Zo kan het dus
ook! Ik zou zeggen: voorbeeld doet volgen.

 

Aanpak Studiekring
VariFocus zoekt enthousiaste mensen
met een brede interesse
Toen Cilia Hoogeveen twee jaar geleden
naar de Achterhoek verhuisde, wilde ze
wat nieuwe mensen leren kennen. Ze
zag dat er een studiekring in de
Bibliotheek Aalten was en na lang
aarzelen, is ze naar een bijeenkomst
gegaan. Ze verwachtte een
bejaardensoos maar werd positief
verrast.

Cilia is met haar zestig jaar dan wel een van de jongeren bij de studiekring, met de
naam VariFocus, maar het zijn allemaal mensen die breed geïnteresseerd zijn en
die graag over iets meer praten dan het weer. ‘Het woord studie moet je ook een
beetje met een korreltje zout nemen’, vertelt ze. ‘Als lid van de studiekring hoef
je echt geen academische achtergrond te hebben of van alles op de hoogte te zijn,
als je maar een brede interesse hebt en respect voor elkaars mening!’

Bijeenkomsten
De maandelijkse bijeenkomst van VariFocus begint met een rondje actualiteiten.
Dit hoeft niet over het nieuws te gaan, maar kan ook iets in de privésfeer zijn. Het
is maar net wat je wil delen. Daarna is er koffie en vervolgens is er één iemand aan
de beurt om een onderwerp in te leiden. Dat kan van alles zijn: de situatie in
Oekraïne, de Olympische Spelen, een dictee in het dialect en de Amerikaanse
verkiezingen zijn bijvoorbeeld onderwerpen die de revue al zijn gepasseerd. ‘Je
hoeft niet heel veel te weten over een bepaald onderwerp om het aan te dragen,
het kan ook als startpunt voor een discussie dienen’, zegt Cilia.
Voor de een is het ook gemakkelijker om een onderwerp te presenteren dan voor de
ander maar iedereen is vrij om hiervoor een vorm te kiezen die bij hem of haar
past. Het hoeft geen uitgebreide presentatie te zijn, het kan bijvoorbeeld ook met
een gedicht! In de praktijk blijkt dat leden van de studiekring zich toch gaan
verdiepen in verschillende presentatievormen zoals Powerpoint, waar mogelijk met
ondersteuning van de Bibliotheek, dus op die manier ontwikkelen ze zich ook. Van
iedere bijeenkomst wordt een klein verslagje gemaakt en vervolgens rondgestuurd
naar de leden.



De bijeenkomsten van de studiekring zijn weliswaar informatief maar er wordt ook
gewoon gelachen. ‘Het voelt gewoon goed, even twee uurtjes op de
maandagochtend’, aldus Cilia.

Aandacht voor elkaar
Doordat de groep regelmatig bij elkaar komt, bouwen de leden wel een band op. De
studiekring is in februari 2020 begonnen dus al heel snel daarna kwam corona
waardoor fysieke bijeenkomsten niet meer mogelijk waren. ‘Ondanks dat we
eigenlijk nog maar net gestart waren, hebben we wel contact gehouden in de
lockdown en dan gewoon op een andere manier’, vertelt Cilia. Om de beurt zetten
de leden iets op papier en mailden dat dan rond binnen de groep. Hier kon dan
weer op gereageerd worden. Zo hielden ze op afstand toch nog wat contact. Dat de
leden van de studiekring oog hebben voor elkaar, blijkt ook wel uit het feit dat ze
een lief en leed potje hebben.

Meedoen
De studiekring VariFocus heeft nu acht leden, een man en zeven vrouwen, die graag
nog wat nieuwe leden verwelkomen. De groep komt iedere eerste maandag van de
maand tussen 10.00 en 12.00 uur samen in de Bibliotheek Aalten. Er zijn geen
kosten verbonden aan deelname, alleen eventueel een kleine bijdrage voor koffie
of thee. Verder kost het 1 á 2 keer per jaar wat tijd om een onderwerp voor te
bereiden.

Bij interesse graag contact opnemen met de Bibliotheek via 088-0062929 of een e-
mail naar: debibliotheek@achterhoeksepoort.nl ter attentie van Annet Wamelink.

Spreuk van de maand

NEMEN VULT DE HANDEN
GEVEN VULT HET HART

Joepie

De tekst voor de presentatie is klaar. Die heb ik een tijd laten liggen en daarna
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goed bevonden maar de afbeeldingen zijn tot nu toe pet. Zoeken op internet wijst
me nadrukkelijk op de beperkte hoeveelheid aan beschikbaar materiaal en ook een
te klein formaat. Je wilt mensen verrassen met een afbeelding die het scherm vult,
overduidelijk illustreert wat jij vertelt, zodat er een verrast 'o ja..' uit je publiek
opstijgt. Er kan ook sprake zijn van verstolen gegrinnik of misschien wel algemene
afschuw. Niet dus. Niks.

De bibliotheek dan. Ja. Zoeken in vooral uit de kluiten gewassen boeken maar dan
moet ik scannen. Tja, het past amper. Wat duwen, klep omlaag de scanner zoemt
en doet zijn best. Het resultaat valt tegen. Eigenlijk moet die pagina er uit maar
dat is bijna huisvredebreuk plegen. Dus verder zoeken. Thuis nog even de doos met
allerlei platen nakijken. Niets. Niet wanhopig worden, denk ik. Zal ik nu maar een
goed boek gaan lezen, met die ene tekening verder of gaan wandelen? Maar... Er is
nog een doos met tekeningen in de kast die me al die tijd heeft zien worstelen
maar al die tijd gewoon geduldig toe bleef kijken...

Als ik die doos doorploeg vind ik opeens een plaat die prima past als opening. Mijn
hart slaat over. Maar deze afbeelding gaat wel over biologie en de presentatie over
futurisme... Maar het valt niet op, vind ik. Ik ga opnieuw naar de bibliotheek.
Zoeken op de afdeling biologie en dan vooral in de grote boeken. Bingo! Een mooie
tweede plaat in het begin van een boek. Makkelijk te scannen, en dan nog een
derde. Ik krijg het zweet op mijn voorhoofd. Thuis zie ik opeens dat grote
veronachtzaamde biologieboek in de kast. Kom eens hier schatje, zegt het en echt,
daar zitten plaat drie, vier en vijf geduldig op me te wachten. Een paar dagen later
vind ik daar ook plaat zes en zeven en in de bieb plaat acht en negen. Het was er
wel maar wachtte tot het gevonden zou worden. Zo is het wel genoeg. Ik scan me
suf, frommel in het plaatjesprogramma op de computer wat aan de afbeeldingen
bij elkaar en plak er een korte tekst overheen. Dan alles in de la. Afkoelen en over
een maand of zo nog eens kijken. Maar ik weet nu al dat het raak is. Joepie, ik heb
een buitengewoon onderwerp gereed en ben helemaal klaar voor de presentatie.

Cor Snijders
Deelnemer Studiekring De Maten Apeldoorn

Koprolied

Had kak geen tijdelijk karakter
Dan werd de wereld steeds bekakter
T’is dus maar goed dat ook de poep
Die ligt op buurman’s schone stoep
Door vlieg en kever toegewijd
Terug in de cyclus wordt geleid

Is er dan niets meer wat beklijft



Van wat door ons werd uitgelijfd
Blijft niets meer gespaard door God’s
genade?
Ik ging daarom eens te rade
Bij een bekend kakkoloog
Die zich over dit monster boog

Eerst nam hij het onder de loep
En sprak vervolgens plechtig “POEP”
Zelden zag men, sprak de geleerde
Hoe zachte stront fossiliseerde
Wij noemen dat dan koprolieten
Waar wij onnoemelijk van genieten

Hier zwijgt de dichter, die vermoedt
Dat hij nu snel ter perse moet

Bron: gedicht van Olaf Schuiling

Overgenomen uit een nummer van Grondboor & Hamer van de NGV, geplaatst

door de toenmalige redacteur Bert de Boer.

Rob Mooi, lid Platform Studiekringen50plus

Tijden veranderen

Ik had mijn column allang klaar want: o, wat ergerde ik me weer aan alle troep
(tot aan een grote koelvriescombinatie aan toe!) die naast de containers was
gegooid, de hondenpoep waar de baasjes gewoon naast staan te glimlachen als



ze worden neergelegd en – opruimen? Waarom zou ik? Overal staan in de buurt
van die automaten waaruit de groene zakjes kunnen worden gehaald maar – die
zijn voor anderen, de braven!

Natuurlijk, de ellende in Oekraïne raakt mij ook heel erg, maar die is jullie
bekend, ik houd me daarover maar beter stil, onder de indruk. Begrijpen dat
één persoon zoveel anderen zoiets en zoveel vreselijks aan kan en durft te
doen – daar zijn toch geen woorden voor…

Ik liep zojuist buiten en verwonderde me er weer over dat er weer zoveel
planten en bomen uitlopen, struiken gewoon zijn uitgebarsten in volle
bloesem, de voorjaarsbloeiers bijna uit elkaar barsten van kleur en ik weer
talloze vogels hoor kwinkeleren als ik in het bos loop. We zien weer vogels in
de weer met elkaar het hof te maken, aanstaande ouders zijn soms nog druk
doende met takjes en strootjes om er weer een mooi nestje van te maken en
verderop zit moeders soms al te broeden. Soms kunnen we ons ook verbazen
van de krakkemikkigheid van het bouwsel… daar zou je toch je kinderen niet
aan toe durven vertrouwen?!

Voorjaar: wat is het toch een prachtige jaargetijde en vooral dit jaar nu het
prachtige zonnige weer maar aanhoudt. Het lijkt niet op te kunnen! Natuurlijk,
er moet onderhand maar weer eens wat regen vallen vinden de boeren. Wat ik
toch weer jammer vond was dat ik een aantal weken geleden al de
tuinsproeiers in werking zag. Is het niet beter de grond eraan te wennen dat er
niet meteen actie moet worden ondernomen als het een tijdje droog weer is?
Ik vrees dat in de zomer er toch al onmatig veel water uit de grond zal worden
gehaald door de grote-tuinen-bezitters hier in de omgeving… Ik krijg dan weer
een ‘na-ons-de-zondvloed-gevoel’, en dat dit gevoel niet denkbeeldig is hebben
we vorig jaar in Limburg kunnen meemaken. Op een andere manier werd daar
geen rekening gehouden met de kracht van het water en de nonchalance
waarmee jaren lang de veiligheid is onderschat. Weliswaar niet in mijn
omgeving maar het lijkt me toch een duidelijke waarschuwing voor iedereen
om verstandig met water en andere grondstoffen om te gaan!

Inmiddels is ook de zomertijd weer een feit. Heerlijk, die lange zomeravonden!
Ik meen gelezen te hebben dat in Duitsland is besloten geen ‘wintertijd’ meer
te benoemen. Een lange discussie die in Nederland nog wordt uitgesteld. De
discussie over zomer- en wintertijd is niet nieuw: tijdens de eerste
wereldoorlog voerden de Duitsers op 30 april 1916 in bezet België en Frankrijk
de zomertijd in om kolen te besparen. Nederland volgde een dag later en drie
weken daarna deed Groot Brittannië hetzelfde.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest Nederland op bevel van de Duitse
bezetters de klok één uur en veertig minuten vooruit zetten. Hierdoor was het
in Nederland even laat als in Duitsland. In 1946 zag Nederland, net als een



aantal andere landen na de oorlog, weer af van de zomertijd. In 1973 brak de
oliecrisis uit waardoor de discussie over energiebesparing weer oplaaide. Een
groot aantal Europese landen besloot de zomer- en wintertijd opnieuw in te
voeren. Nederland deed dit in 1977. Inmiddels hanteren ongeveer zeventig
landen deze tijden. Ik ben benieuwd of en wanneer Nederland besluit de
verschillende tijden af te schaffen!

Ingrid

Van de redactietafel

In de editie van maart jl.is in de rubriek "Van de
redactietafel" aandacht besteed aan een van de
organisaties die zich bezig houden met het
welzijn van de ouder wordende mens. We gaan
ervan uit dat aandacht besteden aan dergelijke
organisaties ertoe kan leiden dat studiekringen
onder de noemer "actualiteit" in gesprek kunnen
komen met elkaar over hetgeen een bepaalde
organisatie te bieden heeft. We kwamen als
voorbeeld toen terecht bij de organisatie UP en
hebben het idee dat we af en toe een graantje
mee kunnen pikken van hetgeen UP presenteert.

Nieuwsbrief
Je kunt je, om te beginnen, gratis abonneren op de digitale nieuwsbrief van UP.:
www.upinnederland.nl
Daar kom je van alles tegen om te gebruiken in je studiekring. Spreek er eens over
onder de noemer "actualiteit" in je bijeenkomst.

Luistermap UP
De podcast is het medium voor de toekomst. HALLO: Hoe populair ook: nog geen 1
op de 5 luisteraars is ouder dan 50 terwijl er zoveel luisterverhalen zijn die hen
waarschijnlijk aanspreken.

De podcast "De Luistermap" die UP verzorgt brengt de mooiste podcasts voor en
over ouderen samen. Het is het eerste podcast platform in Nederland voor ouderen.

Doe je mee?
Begin bij De luistermap.nl het eerste platform van Nederland waar podcasts
worden samengebracht over onderwerpen die ertoe doen als je ouder wordt. Je
kunt kiezen uit diverse thema's: van geschiedenis en misdaad tot liefde, muziek en
interviews. De site begint met een mooi overzicht van alle thema's die men te
bieden heeft die daarna ook nog eens zijn onderverdeeld in diverse rubrieken zoals

http://www.upinnederland.nl/


"Toen en Nu" of Cultuur of "Gezondheid". Het zijn vaak afleveringen van ongeveer
30 minuten dus dat is goed te doen.

Alles kan kosteloos worden beluisterd via Luistermap.nl en je hoeft geen app te
downloaden. Dat is dan alweer meegenomen!

Ergernis

Onderweg naar huis steeg het peil van mijn ergernis weer snel… Waarom zijn
mensen toch zo egoïstisch? Ik weet, nu ik dit schrijf, is de oorlog Rusland -
Oekraïne in volle gang. Er zijn wel belangrijker dingen op dit moment.
Natuurlijk, maar daar kan ik niet veel aan veranderen, aan mijn ergernis
trouwens ook niet.

Ik woon in een mooi dorp, prachtig gelegen, weinig op aan te merken dus zou
je denken. Nou, dat ligt wat anders. Ik wil het met name even hebben mijn
ergernis over een aantal mensen dat er woont. Mensen die ik wel egoïstisch
durf te noemen.
Met anderen rekening houden? Waarom? Ik woon hier toch en ik wil…

Er zijn hier natuurlijk ook dingen waar ik niet blij mee ben of gelukkig van
word. Maar dat mensen willens en wetens maar doen wat ze goeddunkt en
daarmee overlast geven aan anderen. Honden uitlaten, natuurlijk, als je een
hond hebt doe je dat. Maar waarom zou je de poep opruimen? Ik betaal toch
hondenbelasting? (of niet). Overal in mijn omgeving staan van die standaards
waar kosteloos zakjes uitgehaald kunnen worden, ook staan overal voldoende
afvalbakken. Waarom die kleine moeite om het op te ruimen niet gedaan? Een
hond is een lust (als het goed is) dan moet je ook de last nemen. Je weet waar
je aan begint.

Maar… daar wilde ik het eigenlijk helemaal niet over hebben!
Een andere ergernis krijgt steeds meer de overhand! Waarom je rotzooi in de
afvalbak gooien onderweg, bij de wandeling of gewoon altijd en overal. Er zijn
mensen die hun troep weigeren mee te nemen en ik erger me nog meer aan de
mensen die blijkbaar nieuwe meubels hebben gekocht en dan stante pede van
de oude spullen af moeten. Zet maar aan de straat, de gemeente ruimt het wel
op! Inderdaad, als je met de gemeente belt krijg je te horen wanneer ze



KOSTENLOOS de boel komen ophalen. En dat kan misschien niet dezelfde dag
maar misschien zelfs over een kleine week zijn. Dat is natuurlijk veel te lang,
dus soms staan er dagenlang allerlei meubels, bedden enz aan de straat/ bij de
vuilniscontainers enz. En wat me dan opvalt – die berg afval groeit zeer snel.
Anderen worden blijkbaar op een idee gebracht… soms is de vuilniscontainer
helemaal niet vol maar waarom de moeite doen om die bak te openen als je
het er zo naast kunt zetten?!

Het gebeurt zelfs dat bij een van de flats hier die aan een min of meer
doorgaande weg staat, soms automobilisten stoppen om hun zooi daar te
dumpen… (misschien moeten ze in hun eigen dorp ervoor betalen of is het
teveel moeite om naar de milieustraat (echt niet ver weg) te rijden?)

Vorige week liep ik hier in de buurt langs een grote container niet ver van een
flat. Die stond er al een aantal dagen. Bij het langslopen zag ik dat de bak
openstond en dat er iemand in de spullen stond te graaien. Ik liep een dag later
weer langs – de bak stond nog steeds open, allerlei troep/ spullen lagen er
omheen, de berg was groter geworden en wie gaat het opruimen? Wie betaalt
de extra kosten? Wie hebben de ergernis?
Bij een aantal grote flats In diezelfde buurt is al jaren sprake van
rattenoverlast. Er staan bordjes waarop wordt gewaarschuwd uit de buurt van
de sloot te blijven.

Tja, ik kan nog wel meer ergernissen noemen, het lost jammer genoeg niets
op… Heeft u ook ervaringen? Of over iets anders? Schrijf ook eens een stukje
daarover in de Studiekringenpost. Weet u: het lucht toch een beetje op om
dingen te kunnen delen, vervelende maar zeker ook leuke! Uit ervaring:
aanbevolen!!!

Margrit

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 20 mei.
De volgende PlatformPost verschijnt op vrijdag 27 mei.

mailto:ppredactie@studiekringen50plus.nl


Agenda:
20 mei: Regionale ontmoetingsdag in Spijkenisse
27 mei: 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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