
 

 

 Collegereeks april  2023 

 

OUD GELEERD JONG GEDAAN 

 

 

THEMA: ‘Politiek - in Nederland en internationaal’ 
 

 

Tijd: Donderdag 6, 13, 20 april en 4 mei 2023 van 15.30 u. tot 16.30 u. Inloop vanaf 15.00 u. 
Locatie: De Drie Ranken. Eglantierlaan 202 in De Maten in Apeldoorn 
Student/docent: Tim Masselink 

 

 

Politiek is overal en iedereen heeft er mee te maken. Tim Masselink neemt u mee op reis door de wereld 
van de Nederlandse en internationale politiek. 
 
Het eerste college op 6 april 2023 – Internationaal in relatie tot nationaal 
Welke internationale bestuurlijke organisaties zijn er? Wat doen deze organisaties? En welke invloed 
hebben zij op de dagelijkse gang van zaken in Nederland en de rest van de wereld? 
 
Het tweede college op 13 april 2023 – Prinsjesdag 
Prinsjesdag! Eén van de belangrijkste politieke tradities van ons land: Dé dag waarop het politieke jaar 
wordt geopend. Samen gaan we in gesprek over wat bijvoorbeeld uw plannen voor Nederland zouden zijn. 
Hoedjes, de Troonrede, koetsen en debatten; het komt allemaal aan bod. 
            
Het derde college op 20 april 2023 – Public Affairs 
Als derde staat het thema ‘’Public Affairs’’ op het programma. De lobbysector is een vaak onbekende, 
maar cruciale speler als het gaat om beleidsvorming in Nederland. Zowel de vaderlandse, als de 
buitenlandse lobbywereld wordt onder de loep genomen. Wat doen zij en wat is hun rol in de Nederlandse 
politiek? 
         
Het vierde college op 4 mei 2023 – Media  
Het laatste onmisbare thema is ‘’media’’. Samen kijken we naar hoe de media er in ons land uitziet. Wat is 
het werk van kranten, talkshows en nieuwsuitzendingen? Wat voor impact hebben ze op de samenleving? 
En natuurlijk: wat heeft media te maken met politiek? 
 
Over student/docent Tim Masselink: 
Tim Masselink is 19 jaar oud en woont in Apeldoorn. Op dit moment studeert hij Bestuurskunde aan de 
Universiteit Leiden. Hij geeft colleges over politiek, omdat hij er energie van krijgt om mensen vanuit zijn 
eigen ervaring en kennis te vertellen hoe deze wereld in elkaar zit. 
 

 

Opgave voor de college-reeks via de mail:   
 
oudgeleerdjonggedaan@3ranken.nl met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum 
en door betaling van € 25,00 op rekeningnummer NL67 INGB 0008 5034 83 t.n.v. Stichting Huis van 
Ontmoeting o.v.v. OGJG april 2023. Deze € 25,00 is voor het geheel van de 4 colleges. Uw betaling graag 
vóór de start van het eerste college. Bij over-intekening krijgen senioren (60+) voorrang boven niet-
senioren.  
Informatie: Gerrit van Daalen 06-20458925 of Gert Nijmeijer 06-53783808. En verder: 

 Over onze eigen colleges: www.3ranken.nl/ogjg.  

 Informatie over de landelijke stichting OGJG: www.oudgeleerdjonggedaan.nl 
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