
 

De Seniorenraad Stede Broec organiseert voor u: 

Themamiddag Uw Financiën op 13 november a.s. in De Stek. 
Aanvang 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur. Toegang gratis. 

Er komen twee deskundigen. Mevr. Clasien Ouderdorp van de Vereniging Eigen Huis die het 
zal hebben over de mogelijkheden die er zijn om het geld wat u in stenen (eigen huis) bezit te 
gelde te maken. En als tweede de heer Paul van Rossum, specialist financiële zaken 
ouderen, die o.a. zal ingaan op de financiële gevolgen bij het verlies van uw partner.  
U ziet! Onderwerpen waar u niet genoeg over geïnformeerd kunt raken. 
De Seniorenraad kijkt uit naar uw komst. 

Themamiddag Kenniskring op 21 november a.s. in De Stek. Aanvang 14.00 uur. 
Inloop vanaf 13.30 uur. Toegang gratis. 
De kenniskring is een initiatief van De Bibliotheek. Paula Orme gaat, ondersteund door 
andere professionals, ons haarfijn uitleggen wat deze geheel gratis activiteit voor u in petto 
heeft. We kunnen u wel al verklappen dat het een ontmoetingsplek wordt waar senioren in een 
vaste groepssamenstelling informatie uitwisselen. 
U bent natuurlijk net als wij benieuwd hoe dat alles in zijn werk gaat. Kom daarom geheel 
vrijblijvend naar deze middag en ontdek een nieuwe kant van uw bibliotheek. 

Cursus Geschiedenis van de klassieke westerse muziek. 
De Seniorenraad biedt u deze cursus aan in samenwerking met de muziekschool. 
Uw docente is Annemieke Zuurbier. Informatie over deze gekwalificeerde docente (musicus 
en musicologe)  vindt u op  www.zuurbiermuziek.nl . De cursus omvat acht 
donderdagochtenden van 10.00 uur tot 12.00 uur en wordt gehouden in de Muziekschool/ Het 
Middelpunt. De data zijn: 10-1; 24-1; 7-2; 14-2; 28-2; 14-3; 28-3 en 11-4. 
De kosten voor deze cursus zijn € 100,00. U kunt zich per email aanmelden op 
info@seniorenraad.nl onder vermelding van Klassieke Muziek en uw naam, adres en 
telefoonnummer. Tegelijkertijd maakt u het geld over op IBAN  NL81RABO 0121 8563 99 
t.n.v. Stichting Seniorenraad Stede Broec. Nu bent u ingeschreven. 
Er zijn 25 plaatsen beschikbaar. Dus haast u. 
De mogelijkheid tot inschrijving is tot en met 28 november 2018. 
Grijp deze unieke kans! 
 NB. Bij te geringe deelname, iets waar wij absoluut niet vanuit gaan, moeten wij i.v.m. de te 
maken kosten e.e.a. afzeggen
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