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AL MEER DAN 20 JAAR AKTIEF 



 

 

Seniorenraad Stede Broec. 

 

Wat beoogt de Seniorenraad? 

Uit de statuten: 

De Seniorenraad wil fungeren als een platform voor alle senioren in de 
gemeente Stede Broec, georganiseerd dan wel niet georganiseerd. Tevens wil 
zij over alle zaken die het plaatselijk en regionaal ouderenbeleid betreffen, te 
adviseren en initiatieven van derden op dit terrein ondersteunen. Waar 
noodzakelijk zal de raad haar standpunt openbaar te maken. 

Hoe wil de Seniorenraad dit doel bereiken? 

- De Seniorenraad vergadert maandelijks. 

- Het platform krijgt vorm in de bijeenkomsten die 5 á 6 maal per jaar 

georganiseerd worden en waar de Seniorenraad met 

vertegenwoordigers aanwezig zijn van de KBO’s van Bovenkarspel, 

Grootebroek en Lutjebroek overlegt. De Senioren Vereniging Stede Broec 

(voorheen ANBO) wordt uitgenodigd. Ook Hulpnet Lutjebroek, de 

Zonnebloem en Stichting Welzijn zijn vertegenwoordigd. 

- Deze vergaderingen vallen binnen het maandelijkse schema. 

- Een van de leden van de Seniorenraad heeft plaats in de WMO-

adviesraad. 

- 3 á 4 maal per jaar is er een overleg met een van de beleidsmedewerkers 

van de SED-organisatie die werkzaam is op het gebied van het sociaal 

domein. Indien noodzakelijk of gewenst sluit de wethouder die het 

Sociaal Domein in zijn of haar pakket heeft aan bij deze overleggen. 

 

Wat gebeurt er in de praktijk? 

1. De Seniorenraad zet zich in om bewegen voor Ouderen te stimuleren 

door een financiële bijdragen te verstrekken of dit op andere wijze te 

ondersteunen. (zie hiernaast.) 

2. De Seniorenraad verstrekt informatie via haar website alsmede via 

thema- en informatiemiddagen. 

3. De seniorenraad organiseert een studiekring waar verschillende 

onderwerpen als architectuur, kunst en literatuur onder de aandacht van 

de deelnemers worden gebracht. 



 

 

4. Organiseren van een seniorenweek in het voorjaar 2018. 

Wat staat er op de wensenlijst? 

De Seniorenraad zet zich in om te komen tot een Integraal Senioren 
Centrum (I.S.C.). Een vaste plek waar we onze huidige en nieuw te 
ontwikkelen activiteiten kunnen uitvoeren. We denken daarbij b.v. aan 
cursussen van meerdere dagdelen. 

We willen ons inzetten om te komen tot een duidelijke, eenvoudige, 
makkelijk te vinden notitie ouderenbeleid in Stede Broec. 

 

Tot slot. 

De Seniorenraad is een stichting zonder winstoogmerk.  

De Seniorenraad kent geen leden. 

Dat wat de Seniorenraad organiseert is toegankelijk voor alle senioren van 
Stede Broec, veelal gratis, soms wordt een kleine bijdrage gevraagd om de 
kosten te beperken. 

 

Indien u op de hoogte wilt blijven over wat de Seniorenraad doet of vragen 
heeft kunt u ons vinden op de website Seniorenraad Stede Broec. 

 

 

  



 

 

Meer bewegen voor ouderen (MBVO). 
 
U kunt aan alle sportactiviteiten tegen een geringe vergoeding deelnemen. Wel 
dient u zich aan te melden via de contactpersoon. Hij/zij zal u verder 
informeren. 
 
Koersbal.  
In De Wurf van 9.45 tot 11.45 uur; Contactpersoon: N. Kreuk (0228 515144). 
 
In De Stek van 13.30 tot 16.30 uur; Contactpersoon: Corrie Schoneman (0228 
516082). 
 
Volksdansen. Docente Lia Schoenmaker. 
In Het Verenigingsgebouw van 10.30 tot 12.00 uur.  
Contactpersoon: mevr. Van Hattum (0228 514077). 
 
In De Stek van 9.45 tot 11.15 uur.  
Contactpersoon Corrie Commandeur (0228 313372). 
 
Tennis. Bij de Grootslag van 13.00 tot 15.00 uur. 
Docent en contactpersoon de Hr Siemons (0228 513201). 
 
Jeu de Boules. In park De Woid in Lutjebroek van 10.00 tot 12.00 uur. 
Contactpersoon: Riet Reijn (0228 515577) 
 
Yoga. In De Stek van 13.30 tot 14.30 uur. 
Docente Marion Kersten; Contactpersoon Marry de Ridder (0228 515864). 
 
Gymnastiek. In Het Verenigingsgebouw op. van 9.30 tot 10.30 uur. 
Docente Lia Schoenmaker; Contactpersoon mevr. De Boer (0228 511901). 
 
Sportinstuif in sporthal De Flint van 10.00 tot 12.00 uur. 
Docent Patrick van Dijk; Contactpersoon Ina Keitz (0228 520641). 
 
 
 

 

 


