
De Seniorenraad gaat weer van start met thema- en filmmiddagen! 

Themamiddag Erfgoed van Stedebroec: 
Op dinsdag 11 oktober wordt er een themamiddag gehouden in samenwerking met Historische Vereniging 
Oud StedeBroec. U krijgt informaBe over wat erfgoed nou eigenlijk inhoudt en wat daar allemaal onder valt.  
U zult verrast worden!! 

De Historische Vereniging "Oud Stede Broec" is er niet alleen voor om de gemeente te adviseren 
bijvoorbeeld over monumenten of te wijzen op het beschermen van dorpsfragmenten, maar ook 
om de bevolking van Stede Broec te wijzen op de waarden van ons cultureel erfgoed.  
De verhalen, de foto's, de erfstukken, de documenten, de gebouwen, het landschap, kortom alles 
wat iets laat zien uit vroegere Cjden dient als middel om het verleden levend te maken. VoorziDer 
Wim Kersten zal dit met beelden en verhalen laten zien en horen Cjdens de themamiddag, die ge-
houden wordt op dinsdag 11 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in dorpshuis 'de Stek' te Groote-
broek. 
Voor verdere informaBe kunt u kijken op onze site www.seniorenraad.nl  

Filmmiddagen:  
In samenwerking met het Postkantoor zijn we weer gestart met de maandelijkse filmmiddagen. Elke derde 
donderdag van de maand wordt er een film getoond vanaf 15.00 uur. Een kaartje kost € 8,50 en is inclusief 
een kopje koffie of thee. 

De zaal is open vanaf 14.30 uur, aanvang film 15.00 uur. Voorafgaand kunt u deelnemen aan het Senioren 
Eetcafe. Meer informaBe hierover vindt u op de site van Het Stadsplein. www.tstadsplein.nl. 

Op donderdag 20 oktober wordt de film “The Mole agent” vertoond.  
Infiltreren in een woonzorgcentrum? Dat kan alleen als je een geloofwaardige ‘mol’ bent. In een mix van 
spionagefilm en documentaire gaat Sergio in “The Mole Agent” undercover in een bejaardenhuis om uit te 
zoeken of een van de bewoners slecht behandeld wordt. Maar Sergio is 83, geen 007, en hee[ moeite met 
hedendaagse technologieën en spionagetechnieken. Wel is hij een enthousiaste leerling, voor wie deze spi-
onage-acBe een welkome afleiding is na het overlijden van zijn vrouw. Terwijl hij op vindingrijke wijze in-
formaBe verzamelt, groeit hij naar de bewoners van het bejaardentehuis toe.

http://www.seniorenraad.nl

