
Kom bij de  Kenniskring  Stede Broec 
voor  ontmoeting met verdieping

Door de zelfgekozen onderwerpen zal 
u verrast worden door bevlogenheid 
van de spreker en de grote variatie aan 
 onderwerpen die langs komen.  
Na de  presentatie gaat u met de groep 
in gesprek over het onderwerp, met 
ruimte voor vragen, eigen ideeën en 
meningen.

Elke bijeenkomst duurt twee uur en 
start met een rondje  actualiteiten. 
Daarin komt  ieder aan bod om kort te 
delen wat hem of haar in de  afgelopen 
 periode heeft  geraakt. Zo blijft u 
 betrokken bij  maatschappelijke, dan  
wel  persoonlijke ontwikkelingen en  
kan de kring uitgroeien tot een hechte 
groep mensen.

Kom met een vaste groep van rond de 12 deelnemers om de  
veertien dagen bij elkaar om te ontmoeten en kennis te delen.  
U krijgt ieder de kans om een keer een eigen onderwerp te 
 presenteren. U kiest zelf waar het over gaat.



Voor wie is een Kenniskring?
Een Kenniskring is geschikt voor 
 iedereen die samen  nieuwe 
 dingen wil  ontdekken, bereid 
is zich daarin te verdiepen en 
kennis uit wil  wisselen. De 
 bijeenkomsten zijn overdag. 
De Kenniskring Stede Broec is 
 gebaseerd op het  landelijke 
 concept  Studiekringen50plus, 
en is open voor iedere 
 geïnteresseerde  volwassene  
uit de regio. U vormt een 
 zelfstandige groep en krijgt 
waar nodig  ondersteuning 
vanuit  deskundige   organisaties: 
de bibliotheek, de Seniorenraad 
en ‘t Stadsplein. 

Wat maakt het zo leuk?
Verdiepen in zelf  

 gekozen onderwerpen
Actief blijven van hersenen  

 en geest
Opdoen van nieuwe kennis  

 en inzichten
Uitwisselen van gedachten, 

ideeën en meningen
Nieuwe dingen ontdekken

Ontmoeten

Wat zijn de kosten?
Deelname aan de Kenniskring is 
 gratis. De bijeenkomsten vinden 
plaats in de bibliotheek. Tijdens 
openingstijden kunt u de collectie 
gratis raadplegen en gebruik  maken 
van computers met internet en 
 programma’s om uw presentatie  
voor te bereiden. Kijkt u ook eens naar 
het cursusaanbod van de bibliotheek, 
de Seniorenraad en ’t Stadsplein dat 
van pas komt voor uw deelname  
aan de Kenniskring.

Aanmelden of meer weten? Meldt u zich vrijblijvend aan voor de eerste 
 bijeenkomst van de Kenniskring in de bibliotheek. U ontvangt dan 
 informatie over de startdatum en tijd zodra deze bekend zijn. 
E-mail: klantenservice@westfriesebibliotheken.nl of bel 0228 743 943

Vertelt u over vroeger, deelt u uw  
kennis over bijvoorbeeld techniek of 
kunst, doet u verslag van een mooie reis, 
laat u uw hobby zien, of verdiept u zich 
hiervoor in een heel nieuw  onderwerp? 
Het mag allemaal, u kiest zelf het 
 onderwerp van uw presentatie. 

De Kenniskring houdt mij 
betrokken bij de actualiteit.

“
”

De Kenniskring houdt  
mijn geest actief.

“
”

Reacties van deelnemers:


