Nieuwsbrief nummer 2, juli 2019
Programma Studiekring 2.0 en
Seniorenschool StedeBroec
Na de vakantieperiode start De Seniorenraad met de lezingenreeks Studiekring
2.0 en als nieuw onderdeel van ons programma De Seniorenschool Stede Broec.
Onze Seniorenschool is een dependance van de Seniorenschool Enkhuizen (
vanaf volgend jaar wordt de naam cursusplein Welwonen ).

Studiekring 2.0.
Praktische informatie.
De lezingen vinden plaats in De Stek te Grootebroek. De zaal gaat open om 9.30 uur. De lezing is van
10.00 tot 12.00 uur met een pauze waarin u koffie/thee krijgt aangeboden.
De muziekclinic Rythm and Trash wordt in de muziekschool Stede Broec in het Middelpunt te
Grootebroek gehouden.
U kunt zonder zich aan te melden de lezingen bezoeken. De onkostenvergoeding bedraagt € 2,50 per
lezing, dit is inclusief koffie/thee. Gaarne gepast betalen.
Indien u alle 6 lezingen wilt bezoeken kunt u zich abonneren voor € 10,00. U mailt dan naar
info@seniorenraad.nl onder vermelding van “abonnement studiekring” en uw naam.
Tegelijkertijd maakt u € 10,00 over naar rekeningnummer NL81 RABO 0121 8563 99 ten name van
Stichting Seniorenraad Stede Broec.

Programma.
Lezing 1: Filosofie, een introductie door Frans Frijns, vindt plaats op 2 september 2019.
Frans Frijns is ook de docent van de cursus filosofie die u wordt aangeboden bij de Seniorenschool.
Ter introductie schrijft Frans het volgende : Waar gaat filosofie over?
Over vragen stellen, zou een kort antwoord kunnen zijn. Een mens is een denkend wezen, hij wil
weten en houdt nooit op met vragen stellen. Een eerste vraag zou kunnen zijn: wat wil ik eigenlijk,
wat vind ik en wat is belangrijk in het leven? Er zijn momenten waarop je daar heftig mee
geconfronteerd wordt, zoals bij falen en verlies.
Wat is een mens eigenlijk als je kijkt naar wat hem te wachten kan staan of wat van hem wordt
gevraagd.
Vragen stellen hoort bij het leven, zo zijn er de vragen over goed en kwaad of hoe je naar de toekomst
kijkt, vragen over hoop en vertrouwen, vragen over wat waarheid is en hoe zeker ons weten is. Al
eeuwen lang heeft de mens zich dergelijke vragen steeds weer gesteld.
Lezing 2: Anders kijken naar het West-Friese landschap door Nico Bregman is op 16 september
2019.
Wij kennen Nico nog van zijn archeologie lezing. Hij is een boeiend verteller met een uitgebreide
kennis van West-Friesland. Een nieuwe blik op onze omgeving! Wij zijn zeer benieuwd.
Lezing 3: Stadsbeeldhouwer van Amsterdam en verder…. door Piet Hendriks, conservator Hildo
Kropmuseum te Steenwijk. Wordt gehouden op 7 oktober 2019.
Hildo Krop, alleen stadsbeeldhouwer van Amsterdam?
Van veel kunstwerken in de openbare ruimtes is bij het publiek niet bekend wie de kunstenaar is.
Dat geldt zeker ook voor menig inwoner van Amsterdam betreffende het enorm aantal versieringen
aan gebouwen en bruggen die de stad met name in Amsterdam-zuid rijk is. Een groot deel daarvan is
door Hildo Krop (1884-1970) als zoon van een banketbakker geboren te Steenwijk vervaardigd.
Krop had vanaf 1916 een deeltijdcontract bij de gemeente Amsterdam. Met als gevolg dat hij tijd over
had om ook in de rest van Nederland opdrachten (zoals het bronzen reliëf bij het monument op de
Afsluitdijk) aan te nemen.
Hij was zeer leergierig en heeft met een enorme inzet allerlei kunstvormen zich eigen gemaakt. Dit
resulteerde in een grote hoeveelheid zeer gewaardeerd vrij werk. Van zijn hand kwamen houtsneden,
keramiek, bouwkeramiek, herdenkingsmonumenten, portretten, toneelmaskers, penningen, reliëfs
etc. daarbij was geen enkel materiaal hem vreemd. Of het nu frans kalksteen, graniet, marmer,
terracotta, brons, hout, ivoor, glazuursel of ander materiaal was, hij oefende net zolang totdat hij de
techniek beheerste.
Een groot deel van zijn vrije werk is veelal in particulier bezit. Daarnaast is er ook veel werk van Krop
in de collecties van Nederlandse musea terug te vinden.
Hij kreeg de eretitel “Stadsbeeldhouwer van Amsterdam” toegekend bij zijn 40-jarig jubileum.

Lezing 4: Rusland door Elena Matveeva - Abasi is op 21 oktober 2019.
De lezing begint met de algemene informatie over Rusland. Elena vertelt bijzondere geografische
feiten over unieke natuurgebieden. Zo wordt er bijvoorbeeld over de stad Jakoetsk, het verre
schiereiland Kamchatka en het Oeralgebergte die Europa en Azië verdeelt, gesproken.
Verder gaat het verhaal over de hoofdstad van Rusland. Moskou is het hart en de ziel van het land.
Maar wat maakt Moskou zo bijzonder? Waarom is de stad zo beroemd?
Hierna volgt de pauze – 10 min. Tijdens de pauze wordt Russische snoep aangeboden. De tweede
bekendste stad van Rusland die ook de culturele hoofdstad wordt genoemd is Sint-Petersburg. Het is
de stad van Tsjaikovski, Rimski-Korsakov, Shostakovich, Tolstoy, Dostoyevski en Gogol. Elena vertelt
over de wereldbekende literatuur, schilderkunst en muziek.
Vervolgens gaat Elena verder over de Gouden Ring van Rusland. De Gouden ring is een route die
enkele historische steden aan elkaar rijgt. Aan het eind van de lezing is er een mogelijkheid om
vragen te stellen
Lezing 5: Rythm and Trash door John van der Schaaf is op 4 november 2019 in de Muziekschool in
Grootebroek.
John is na afronding van zijn studie aan het conservatorium les gaan geven. Dit doet hij aan de
muziekschool en de RSG te Enkhuizen. Tevens speelt hij in een aantal bandjes en is hij een niet
onverdienstelijk zanger. Deze muzikale duizendpoot is ook nog eens koordirigent. Deze clinic is meer
een beleving dan een lezing. U zult zich dit muzikale festijn blijven herinneren !
Lezing 6. De Gouden Eeuw door Eugene Bakker is op 18 november 2019.
Eugene Bakker is historicus en werkt in het Westfries museum te Hoorn. U weet ongetwijfeld dat dit
museum is gespecialiseerd in de zeventiende eeuw. Logisch wanneer je in een echte VOC stad bent
gevestigd. Tijdens de geschiedenis heeft u over deze periode in onze vaderlandse geschiedenis al heel
wat geleerd. Maar er is veel meer. Komt en ontdek!

Seniorenschool Stede Broec.

Over de Seniorenschool in Enkhuizen, waar wij nu mee samenwerken, vindt u alle informatie op
www.welwonen.nu . Hier kiest u welzijnswerk en ga dan naar, Seniorenschool cursusgids najaar 2019.
Hierin staan alle cursussen die Welwonen voor u heeft georganiseerd. In de gids staat alle relevante
informatie over de cursussen en hoe u zich inschrijft en de wijze van betaling.
Voor de drie cursussen die in Stede Broec worden aangeboden geldt ook dat inschrijving en betaling
via Welwonen gaat.

De cursussen in Stede Broec.
De Eerste Wereldoorlog. Docent Nico Groot.
Plaats : De Stek.
Lesdata : 5, 12, 19 & 26 nov.
Tijd : 10.00 – 11.45 uur.
Kosten € 50,00 incl. koffie/thee.
Filosofie. Docent Frans Frijns.
Plaats : De Stek.
Lesdata : 4, 11, 18 & 25 okt. , 1, 8, 15, 22 & 29 nov. , 6 dec.
Tijd : 10.00 – 12.00 uur.
Kosten € 100,00 incl. koffie/thee.
Veilig in het verkeer. Docent de heer De lange van Verkeersschool De Lange.
Plaats : Verkeersschool De lange. Wijzend 54, Grootebroek.
Lesdata : 23 & 30 sept., 7, 14 & 28 okt., 4 nov.
Tijd : 9.30 – 11.30.
Kosten : € 65,00 incl. koffie/thee.
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