De seniorenraad van StedeBroec
organiseert voor alle senioren in
Stede Broec weer een seniorenweek
van 5 april tot en met 10 april
5 april: Een lunch in De Stek, Op de Hoef 36, Grootebroek
We starten de week met een heerlijke lunch, Aansluitend een Bingo. Aanvang lunch 12.30 uur, kosten € 6,00
per persoon. De kaartverkoop is op 25 maart van 14.00 tot ca. 15.00 uur in de Stek. Of u kunt mailen naar info@
seniorenraad.nl met vermelding van uw naam, omschrijving, ‘deelname lunch’ en het aantal kaarten. Nadat u het
verschuldigde bedrag heeft overgemaakt op rekeningnummer NL81 RABO 0121 8563 99 t.n.v. St. Seniorenraad
Stede Broec ontvangt u uw kaarten via de mail.

6 april: Een IVN middag
O.l.v. een gids van het IVN organiseren we een excursie naar het Voedselbos De Haling. Er is een grote diversiteit aan
voedselbomen, struiken en kruidachtige planten. Deelnemers worden aangemoedigd om zelf, als dat kan, te plukken,
ruiken en te proeven. Het terrein is helaas niet rolstoel toegankelijk. Verzamelen om 14.00 uur bij het IVN gebouw
in het streekbos aan de Veilingweg te Bovenkarspel. Daar vandaan wandelen naar het voedselbos. Deelname gratis!
Aanmelding is verplicht, vóór 2 april bij Ati Bakkum tel. (0228) 51 95 61. Bij slecht weer is er een binnenactiviteit.

7 april: ‘Veiligheid’ in de Wurf, Fresialaan 2, Lutjebroek
Veiligheid in en om huis door het Rode Kruis, aanvang 14.00 uur. Wist u dat er jaarlijks meer slachtoffers vallen
door ongelukken in en om het huis dan in het verkeer? Het Rode Kruis West Friesland leert mensen hoe zij zichzelf
en anderen kunnen helpen. Op een speelse manier bespreken wij met elkaar hoe o.a. vallen, brand en inbraak
kan worden voorkomen en wat te doen als het toch mis gaat. Vaak kunt u op eenvoudige wijze uw veiligheid en
die van uw naasten vergroten. Ook wordt aandacht gegeven wat te doen bij een grote ramp of een persoonlijke
noodsituatie? Voorkomen is beter dan genezen In de pauze een heerlijk kopje koffie of thee. Entree gratis.

8 april: Hoedenverzameling in de Wurf, Fresialaan 2, Lutjebroek
Al 20 jaar deelt Wil Gorter haar hoedenverzameling met iedereen die daar interesse in heeft en alles wat hier mee
te maken heeft. Haar verzameling is uitgegroeid tot zo’n 400 hoeden. Bent u nieuwsgierig naar haar verhalen en
verzameling kom dan op 8 april naar de Wurf. Aanvang 14.00 uur. Gratis entree, inclusief koffie of thee in de pauze.

Zondag 10 april: Verenigingsgebouw, Hoofdstraat 206, Bovenkarspel
Anna en Irma spelen ‘Helden!’
De titel van de theatervoorstelling verklapt enigszins al waar de liedjes op gebaseerd zijn: de (muzikale) helden
van Anna en Irma. De theatervoorstelling bestaat uit grappige sketches en prachtige luisterliedjes. Ze halen, ook
voor deze voorstelling, weer alles uit de kast om een zo mooi mogelijk programma te maken. Ze proberen vooral
popnummers te zingen die je niet zo vaak meer hoort, zoals van The Eagles, The Beatles en The Bee Gees.
Ze proberen de luisteraar te verrassen met prettige luistermuziek. Veel ervan zijn voor een band geschreven en ze
zijn maar met z’n tweeën. Ze spelen gitaar en piano en hebben nog wat andere instrumenten als accordeon, cajón
en kazoo. Aanvang 14.00 uur, vrij entree, consumpties voor eigen rekening!

