
   

 Cursus Interbellum, de /jd tussen de twee  
 wereldoorlogen 

Nieuw en speciaal samengesteld is deze cursus over de periode tussen de twee wereldoorlogen, ook 
wel het interbellum genoemd. Voor deze cursus zijn drie docenten benaderd, die vanuit verschillende 
invalshoeken deze periode zullen behandelen. 

De cursus start met vier maal een bijeenkomst over de geschiedenis van dit belangwekkende =jdvak. 
Docent is Nico Groot, die eerder een succesvolle cursus over de Eerste Wereldoorlog verzorgde. 
Daarna volgt docent Frans Frijns met de filosofie en literatuur en eindigt Maria Diez met drie maal 
een les over de kunst en cultuur. 

De cursus wordt aan het eind afgesloten met een film of documentaire, waarin te zien is dat mensen 
opgelucht zijn dat de Eerste Wereldoorlog over is en ze weer het plezier in het leven zoeken. Maar 
dan dient zich langzaamaan alweer een nieuwe dreiging aan: de Tweede Wereldoorlog. 

Deze cursus is in samenwerking met de Seniorenraad Stedebroec en de bibliotheek van Enkhuizen 
ontwikkeld. De cursus kan op 10 maandagmiddagen in De Stek in Grootebroek worden gevolgd en op 
vrijdagochtend in de bibliotheek van Enkhuizen. 

Op 7 maart gaat de tweede cursus van start op maandagmorgen in De Stek van 10.00 tot 12.00 uur 
voor geschiedenis, filosofie en literatuurlessen. De aansluitende lessen over kunst en cultuur zijn 
op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.  

Docenten:  Nico Groot, Maria Diez en Frans Frijns  
Lessen:    10 x 
Loca=e:   Dorpshuis De Stek, Op den Hoef 36, Grootebroek 
   Bibliotheek Enkhuizen, Wielewaal 3, 1602 PV Enkhuizen  
Les=jden:   Grootebroek: Maandagochtend van 10.00 - 12.00 uur 
   Enkhuizen: vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
Kosten:   100,- voor 10 lessen incl. koffie en thee 
Materiaal:  Wordt door de docenten verstrekt 
Lesdata Grootebroek:  Maandagochtend 7, 14, 21 en 28 maart, 4, 11 en 19 april (dit is op dinsdag  
   i.v.m. Pasen) en op maandagmiddag 25 april, 2 en 9 mei.  
Lesdata Enkhuizen: Vrijdag 4, 11,18,25 maart, 1, 8, 15, 22 en 29 april en op 6 mei. 
   De film wordt vertoond op een nog nader te bepalen datum. 
Deelnemers:   Minimaal 7, maximaal 15 

Voor meer informa=e kunt u naar onze site www.seniorenraad.nl gaan. 

Als u zich wil opgeven voor de cursus in Enkhuizen kunt u naar de site van de bibliotheek gaan: 
www.wes^riesebibliotheken.nl. 

Aanmelden voor de cursus op maandagochtend in Grootebroek kan via de site van de Seniorenraad, 
klik dan op de bu_on “mail ons” onderaan de startpagina, via ons mailadres info@seniorenraad.nl of 
via telefoonnummer 0228-515789. 
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