
Activiteiten in september

Meer Bewegen voor Ouderen
 
Meer Bewegen voor Ouderen gaat weer van start op 7 september in sporthal De Flint!  
Elke dinsdagochtend kunt u gymen onder leiding van een deskundige leraar.

Als u mee wil doen, kunt u zich aanmelden bij Joke Slagter, telefoonnummer 0228-850053  
of via jokeslagter2@gmail.com. Meer informatie vindt u op onze website www.seniorenraad.nl.

In september start  
de Seniorenraad weer  
met een nieuwe cursus:  
Filosofie en Cultuur
Als Corona geen roet in het eten gooit, starten wij met de cursus op 
maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur op de volgende data: 6, 13, 20 en  
27 september, 4, 11,18 en 25 oktober en op 1 en 8 november. De kosten zijn 
€ 100,00 per persoon en de cursus wordt weer verzorgd door Frans Frijns. 

U kunt zich opgeven voor de cursus via onze site of mailen naar  
info@seniorenraad.nl. U ontvangt dan een brief met betalingsgegevens.  
Er kunnen 16 personen deelnemen en vol=vol. U wordt geregistreerd  
op datum van binnenkomst. 

De Stek heeft een nieuw luchtverversingssysteem waardoor u nog  
minder risico loopt op besmetting.  Verder worden natuurlijk alle  
overige voorzorgsmaatregelen in acht genomen. 

Wij hopen u weer te zien in september! 

Filosofie en cultuur 
De Europese cultuur is anders dan de Afrikaanse of Chinese.  
Ze hebben allemaal hun eigen mentaliteit, inborst, zienswijze,  
waarden en normen. Een Europeaan, zelfs een Nederlander 
kijkt anders naar de wereld dan een Italiaan en zeker en zelfs 
fundamenteel anders dan een Chinees. Die verschillen zitten 
ook verworteld in de filosofie. Er is in die zin niet één filosofie, 
want ook de filosofie heeft zijn eigen mentaliteit enz. Wat is nou 
typisch voor de Europese filosofie, waardoor ze verschilt b.v. van 
de Zuid-Amerikaanse of de Aziatische? In deze cursus wordt 
geprobeerd fundamentele verschillen in de filosofie van diverse 
culturen duidelijker te krijgen. Het is belangrijk om de culturele 
bepaaldheid van het eigen kijken onder ogen te zien, vooral ook 
om te beseffen dat de eigen kijk niet de enige is, wat tegelijk 
inhoudt dat het niet de enig juiste kan zijn: iedere cultuur  
heeft ook zijn beperkingen.

Lunch Seniorenraad in De Paus Lutjebroek
De seniorenraad van de Gemeente Stede Broec heeft een nieuwe datum 
vastgesteld voor de lunch die in 2020  werd uitgesteld wegens Corona.  
We zijn erg blij dat er nu weer mogelijkheden zijn om de lunch alsnog te 
organiseren! De feestelijke lunch staat nu gepland op maandag 13 september 2021 
van 12.30–15.00 uur in de Paus te Lutjebroek en is bedoeld voor alle senioren in 
de gemeente Stede Broec. U hoeft dus geen lid te zijn. De muziek tijdens en na de 
lunch zal worden verzorgd door Karin Kunst en Ronald Boef. De zaal gaat open om 
12.00 uur.

De kosten voor de lunch bedragen € 5,00 per persoon.

U kunt uw kaarten bestellen via de mail info@seniorenraad.nl onder vermelding 
van “Lunch de Paus”, het aantal kaarten dat u wilt bestellen en uw volledige naam. 
Zodra uw betaling binnen is, krijgt u de kaarten toegestuurd. Op onze website www.
seniorenraad.nl staan de gegevens van het bankrekening nummer waar uw betaling naar 
toe moet en verdere informatie. Hier vindt u ook een link naar ons mailadres.  Als u 
geen mogelijkheid heeft om de kaarten via internet te bestellen, dan kunt u de kaarten 
zelf afhalen op 30 augustus in Dorpshuis de Stek van  13.30 uur tot 15.00 uur. 

U kunt ook kaarten vooraf telefonisch reserveren via telefoonnummer 0228-514947 en 
deze kunt u dan ophalen op 30 augustus.

In verband met de huidige nog bestaande restricties gaat onze voorkeur ernaar uit dat u 
via de mail uw kaarten bestelt. 

Wij hopen op een volle zaal, maar vol is vol!!!!


