
Digitale nieuwsbrief van en voor Studiekringleden   Read this newsletter in your browser.

PlatformPost
Mei 2022

Beste lezer,

Voor u ligt weer een nieuwe PlatformPost. Gezien het hopelijk mooie weer en de
vrije dagen, is het een niet zo heel erg lange editie dit keer. Wel met de
vertrouwde columns van Cor (dit keer met een raadselachtig einde) en Ingrid en
zoals al even de traditie is: we starten met een voorwoord van het Platform.

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

Begin april hebben de contactpersonen van alle studiekringen een
vragenformulier ontvangen met vragen over de eigen studiekring, het Platform
en de PlatformPost. Doel hiervan was een beter beeld te krijgen van wat
studiekringen nuttig en belangrijk vinden zodat het Platform daar beter op in
kan spelen.
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We hebben 60% van de formulieren terugontvangen. We bedanken alle
inzenders hartelijk voor de medewerking.

Op dit moment (eind mei) zijn we nog volop bezig met de verwerking van alle
informatie die we hebben gekregen. Die is zonder meer heel zinvol. In de
PlatformPost van juni hopen we terug te kunnen koppelen wat de studiekringen
graag zouden zien en hoe we hieraan gevolg zullen geven.

We merkten onlangs dat niet alle studiekringen op de PlatformPost-
verzendlijst stonden. Dat hebben we inmiddels aangepast. Als het goed is
ontvangt nu de contactpersoon van elke studiekring de PlatformPost en ook de
bijbehorende begeleider van bibliotheek of welzijnsorganisatie. Verder gaat de
PlatformPost naar iedereen die zich individueel heeft geabonneerd.
De PlatformPost, een nieuwsbrief vóór en dóór de studiekringen, is bedoeld
voor alle studiekringleden. Wij (als Platform) kennen niet de individuele
studiekringleden en hun e-mailadressen. Vandaar ons dringende verzoek aan de
contactpersonen, de PlatformPost door te sturen aan alle kringleden. In veel
kringen gebeurt dat al. Een andere optie is dat studiekringleden zich
individueel abonneren. Dat kan via de website, onder Nieuws/PlatformPost.
Nog een verzoek aan alle kringen: als er een nieuwe PlatformPost is
verschenen, sta daar dan even bij stil tijdens een bijeenkomst.

Voor 20 mei stond een regiobijeenkomst in Spijkenisse op het programma,
voor studiekringen in Zeeland en West-Brabant. Helaas kwam die datum voor
veel kringen niet goed uit en hebben we moeten besluiten de bijeenkomst uit
te stellen. Het wordt nu vermoedelijk september, de precieze datum volgt nog.
De ervaringen met de twee eerdere regiobijeenkomsten (in Deventer en in Tiel)
waren heel positief en ook uit de ingevulde vragenformulieren blijkt de nodige
belangstelling. We komen hier zeker op terug.

Met heel veel plezier kunnen we melden dat de vacature in het bestuur
ingevuld is. Op 15 april is tot het bestuur toegetreden Frank van Rijk. Hij zal
zich met name bezighouden met PR & Communicatie, de portefeuille die nog
vacant was. Frank stelt zich verderop in deze PP zelf nader voor. Gezien zijn
portefeuille zullen de studiekringen ongetwijfeld vaker bijdragen van hem gaan
zien.

Helaas moeten we ook melden dat twee platformleden om gezondheidsredenen
hebben moeten besluiten hun platformactiviteiten te beëindigen.
Wim Fonteyn heeft de afgelopen jaren de eindredactie van de PlatformPost
gedaan. Tijdens zijn redacteurschap is veel meer regelmaat gebracht in het
verschijnen van de PP en raakte de PP ook steeds beter gevuld. We zullen die
lijn proberen door te trekken in de komende periode, uit de reacties in de
vragenformulieren blijkt dat daar ook behoefte aan is. We zijn inmiddels in
gesprek met een opvolger voor Wim, hopelijk meer daarover in de volgende PP.



Deze maand nemen we ook afscheid van Jannie van Manen. Jannie is vele
jaren intensief betrokken geweest bij Studiekringen50plus. Veel studiekringen
kennen haar: als “starter” heeft zij vele kringen op weg geholpen. Daarnaast
deed ze als adviseur mee in het platformbestuur waar we haar node zullen
missen.

Zowel Wim als Jannie: heel veel dank voor al jullie inspanningen voor
Studiekringen50plus!

Wim Heijser
E-mail: voorzitter@studiekringen50plus.nl

Probleem

Gisteravond vond ik het koud worden in de kamer en ik had nota bene een vest aan.
Een blik op de thermostaat leerde dat de cv keurig op 19 stond. Ik zette hem een
halve graad hoger en keek wat later of ik het symbool zag dat hij aan het werk was.
Maar hij sloeg niet aan. Ik ging naar boven waar de ketel hangt. De display toonde
een vertrouwde aanblik. Niks te melden. Maar ik had het nog steeds koud en hij
sloeg niet aan. Had ik maar een open haard. Kon ik ergens in huis maar
onbekommerd fikkie stoken. Of werd ik ziek? En daar stond ik na te denken.

Ik ging naar beneden waar de thermostaat nog steeds op 19,5 graden stond. Dat
ding was gewoon sloom, reageerde traag. Ik ging weer naar boven. De ketel zou nu
toch aan het werk zijn. Maar dat was niet zo. De manometer vertelde nog steeds
dat alles normaal was. Ik besloot de ketel te resetten wat niet hielp. De stroom er
even af hielp ook niet. Ik kreeg het kouder. Ik ging terug naar de thermostaat en
zette het ding op dertig. Even maar, hield ik mezelf voor, om te testen. Maar nu
klikte de ketel alleen en maakte rare geluiden. Ik stond een tijd besluiteloos.
Langzaam drong het tot me door dat de ketel misschien geen gas kreeg.

Ik liep naar de meterkast. De gaskraan stond open. Ik snapte er helemaal niets van.
Ik moest de installateur bellen. Ik greep mijn mobiel en zocht het nummer tot ik
buiten gerucht hoorde. Mensenstemmen? Zo laat nog op straat? Wat gebeurde daar?
Op dat moment drong er iets door in mijn warrige brein. Soms heb ik dat. Ben ik zo
druk met mezelf bezig dat de realiteit vervaagt. En nu ik goed luisterde hoorde ik
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ook een ondertoon van ongerustheid in al die stemmen en ook iemand die boos iets
riep. Was dat nou een naam? Nog stond ik daar en hoorde opnieuw boos een naam
roepen.

En plotseling schaamde ik me dood. Op het moment dat ik de voordeur losdeed, nog
vóór ik daadwerkelijk al die boze mensen zag die daar samen groepten drong het
als een bliksemslag tot me door en wist ik waarom ze daar stonden en wie ze
bedoelden. Ik schaamde me nog steeds en stapte wat ontdaan de straat op om me
bij de groeiende groep van geagiteerde mensen te voegen.

Cor Snijders
Deelnemer Studiekring De Maten Apeldoorn

Spreuk van de maand

WACHT NIET OP EEN GOEDE DAG
MAAK ER EEN

Even voorstellen: Frank van Rijk

Als nieuw lid van het platformbestuur wil ik me graag aan u voorstellen.

Mijn naam is Frank van Rijk. Ik woon met mijn
vrouw sinds 30 jaar in Velp. Onze 3 kinderen en 6
kleinkinderen, die allen in of aan de rand van de
Randstad wonen, zien en spreken we vaak. Mijn
overige vrije tijd besteed ik o.a. aan lezen, golf en
tuinieren.

Mijn werkzame leven heb ik tot 2000 grotendeels
doorgebracht in de retail. Ik vervulde diverse
marketing en directiefuncties bij grote (o.a. AHOLD
en HEMA) en kleinere bedrijven, zowel in
Nederland als internationaal.

Vanaf 2000 tot 2020 werkte ik als zelfstandig adviseur en interim manager o.a. voor
winkelketens en in de thuiszorg. Voor mij zijn deze branches heel vergelijkbaar, in
beide gevallen gaat het om mensen die het werk doen, de werknemers, en om
klanten. En in beide gevallen zijn de werknemers vaak gemotiveerd, maar worden
soms belemmerd door slecht management.

Daarnaast was ik gedurende 8 jaar Raad van Toezicht lid bij een maatschappelijke
organisatie (kringloopwinkels) met 600 medewerkers.



Binnen het bestuur pak ik de portefeuille PR & Communicatie op. Communicatie is
een heel ruim begrip. Voordat ik daar iets zinnigs over kan zeggen, wil ik eerst me
wat breder oriënteren. Ik kom daar graag in één van de komende PlatformPosten op
terug.

Tot slot: Natuurlijk heb ik graag ja gezegd om het Platformbestuur aan te vullen.
Vooral omdat ik de opzet van Studiekringen50plus zo belangrijk vind. Enerzijds
jezelf scherp houden en anderzijds het sociale aspect, zijn voor mij twee
belangrijke pijlers om met plezier senior te zijn.

Frank van Rijk

Tijden veranderen

In een nevenruimte van de kerk hangen nu rekken vol mooie kleding, een tafel
ligt vol leuk speelgoed, er staan schoenen…
Inmiddels zijn er ook Oekraïners in ons dorp. Ze zijn hier welkom. In de
nevenruimte van de centraal gelegen kerk mogen ze spullen komen uitzoeken,
ze zijn welkom op een aantal dagen voor koffie of ander drinken met wat
lekkers en een gesprek, met elkaar of met vrijwilligers. In het Engels of
eventueel een andere taal. Een groot schema is ingevuld welke vrijwilliger op
welk moment is ingedeeld voor welke taak… De scholen zijn voorbereid, ik
weet niet of er speciale klasjes komen of hoe het wordt opgelost.

Ik hoop dat ze zich hier een beetje thuis gaan voelen, ze hebben zoveel
moeten achterlaten en de angst, de spanning: daaraan kunnen wij niets doen!
En het begin van hulp verlenen is vaak niet zo moeilijk bij rampen maar op de
lange duur… Niemand weet hoelang het gaat duren en… er is daar zoveel
verwoest daar en het gaat nog steeds door…

Vanmorgen gingen mijn gedachten weer op de loop, niet over hoe ik me zou
voelen in zo’n situatie – dat is niet voor te stellen – maar naar vroeger. Wij
hadden het niet breed. Mijn moeder kon toveren met naald en draad, kon heel
goed bakken en was expert in het zoeken naar de goedkoopste winkels. Ze had
een adresje waar – hoe gebruikelijk tegenwoordig – je gebruikte kleding,
schoenen enz kon kopen. Mevrouw Heijmans had een deel van haar huis



daarvoor beschikbaar gesteld en (een deel van) de opbrengst was voor de
opvang van een gehandicapte jongen. Wat haalde mijn moeder daar soms
mooie, leuke dingen uit! Want zelfgemaakt, hoe mooi ook, voelde voor mij
minder dan ‘iets uit de winkel’. (Vooral door de afdankertjes van vier zussen
boven mij…) Het was voor mij iets heel nieuws om aan te trekken!

Tegenwoordig struin ik ook graag tweedehands winkels en kledingbeurzen af.
Helaas heb ik deze de afgelopen jaren moeten missen… Ik slaag daar veel beter
dan in een kledingzaak, vind daar vaak heel mooie, leuke kleding en dat voor
een habbekrats (even opgezocht waar dit vreemde woord vandaan komt.. .
Volgens het woordenboek: een habbekratz is een ‘bagatel, een kleinigheid die
je wilt hebben (haben). Ontleend aan het Jiddisch.)

Een duidelijke herinnering is ook dat ik voor mijn zussen, die al nylons
droegen(!) naar een mevrouw in de buurt moest om de ladders er uit te laten
halen. Dat klusje lieten ze hun kleine zusje opknappen… Afhankelijk van de
ernst van de schade kostte dat variërend van 5 tot 30 cent… Daarna loonde het
niet meer… Tja, tegenwoordig loont zoiets natuurlijk helemaal niet meer!
Tijden veranderen, (sommige) herinneringen blijven…

Ingrid

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 juni.
De volgende PlatformPost verschijnt op vrijdag 24 juni.

Agenda:
24 juni: Verschijningsdatum PlatformPost

Wilt u de informatie van deze PlatformPost doorgeven
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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.
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