DE PENSEUR

voorjaarsprogramma 2018
Vrijzinnig Centrum De Penseur vzw – Sint-Katelijne-Waver
Het Vrijzinnig Centrum De Penseur, gelegen in de Clemenceaustraat 22 te SintKatelijne-Waver is een ontmoetingsplaats en activiteitencentrum voor iedereen
die het vrije denken genegen is. Het is ook de thuisbasis van de vrijzinnig
humanistische verenigingen uit onze gemeente.
Hierbij geven we je ons voorjaarsprogramma 2018. Het is opnieuw
een mix van lezingen met veel bekende sprekers, discussieavonden,
luistermomenten en sociale activiteiten.
Wij zijn open op vaste dagen en uren in de week, dit voor een kennismaking,
een leuke babbel, iets te lezen uit onze bibliotheek, of gewoon om eens
tot rust te komen in een aangename omgeving. Vanaf de lente kan je, bij
goed weer, in de tuin genieten van het gezellig terras.
Het lokaal kan ook gebruikt worden voor vergaderingen of familiebijeenkomsten. Vraag naar onze gebruikscriteria.
Kom gerust eens langs voor een ontwapenende babbel, een intens debat of een
prikkelende voordracht.

Het vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing die de mens centraal stelt.

V.U.: Caroline Andries p/a Vzw De Penseur, Clemenceaustraat 22 2860 St-Kat-Waver

Vrij van dogma’s en met een kritische en onderzoekende geest, zoekt een vrijzinnig humanist naar waarheid en zin in
zijn leven.
Vrijzinnig humanisten doen aan vrij onderzoek, dat wil zeggen dat zij niet alles zomaar geloven, maar zelf dingen
onderzoeken en hierover een gefundeerde mening vormen. Discussies worden niet uit de weg gegaan, overtuigingen
kunnen worden herzien en ‘zekerheden’ kunnen opnieuw in vraag worden gesteld …
Vrijheid, gelijkheid en verbondenheid zijn de hoofdingrediënten van een vrijzinnige kijk op het leven.

Openingsuren
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

enkel open voor activiteiten
enkel open voor activiteiten
van 14.00-18.00 uur
van 14.00-18.00 uur
van 14.00-21.00 uur
enkel open voor activiteiten
van 14.00-21.00 uur

Wens je meer informatie neem gerust even contact op:
Telefonisch:
015 41 04 34 of 0476 28 54 63
Email:
contact@vcdepenseur.be
Website:
www.vcdepenseur.be
Onder de auspiciën van IMD Antwerpen en deMens.nu

DE PENSEUR

VC De Penseur vzw presenteert,
ism Vrijzinnig Katelijne en Willemsfonds Katelijne Waver,
een voorjaarsprogramma met lezingen van bekende filosofen en
wetenschappers, onder de noemer

“IK DENK DAT IK HET WEET!!”
Deze lezingenreeks gaat door in het VC De Penseur, tenzij anders aangegeven.
Telkens om 20.00 uur. Deuren om 19.30 uur.
Inschrijven is noodzakelijk gelet op het beperkt aantal plaatsen (80).
Reageer dus snel telefonisch of via e-mail.
Prijs abonnement 11 voordrachten = leden @ € 45.00.
niet leden @ € 50.00, inclusief lidgeld 2018.
Losse inschrijvingen = leden @ € 5.00, niet leden @ € 10.00/lezing.
Inschrijvingen via activiteiten@vcdepenseur.be of 0495 80 83 86.
Uw plaats is gereserveerd na betaling op rekening BE83 1030 4899 9115
Dit programma is opgesteld onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen die buiten onze wil kunnen geschieden!
We engageren ons om dan een gepaste oplossing te zoeken.

De volgende genodigden komen aan bod:
15/01/2018
Abou JahJah
auteur, opiniemaker, politicus
Lezing: “Vrijzinnigheid en Maatschappij: Samenlevingsverschijnselen”
Interview door Rudi Nees over maatschappelijke visies. Aan de hand van datgene wat Dyab reeds publiceerde,
wordt zijn visie omtrent het programma en/of het beleid omtrent Brussel besproken alsook wat betreft de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

23/01/2018
Stijn Bruers
moraalfilosoof en doctor in de wetenschappen
Lezing: “Morele illusies”.
Hij is een rationeel ethicus en activist die zich inzet voor mens, dier en natuur. Hij zet zich in voor een 30 tal
organisaties die te maken hebben met rationele ethiek, humane ethiek en dierenrechten.

06/02/2018
Hugo Antonissen
onderzoeker in Oosterse taalkunde aan de KU Leuven en historicus
Lezing: “Seks en macht in 1001 nacht”.
Lezing in het kader van vrijzinnigheid en religies: De islam
De titel dekt de lading voor een lezing omtrent “De Islam en Het Oosten”

05/03/2018
Ludo Abicht
filosoof en doctor in de Germaanse letterkunde, publicist van twintigtal boeken
Lezing: “De bijbel: een vrijzinnige lectuur?”
Lezing in het kader van vrijzinnigheid en religies: Het katholicisme
*** Deze lezing gaat door in de bibliotheek van SKW Leyland 1***

12/03/2018
Darya Safai
Iraans-Belgisch vrouwenrechtenactiviste

BSM
Boekhouding Fiscaliteit

Lezing: “Vrijzinnigheid en Maatschappij: De gelijke rechten van de vrouw”.
Zij studeerde aan de universiteit van Teheran en werd na een demonstratie
opgepakt en gevangen gezet. Na een vrijlating op borgtocht vluchtte ze, via
Turkije, naar België. Benoemd door de Belgische Senaat als “Vredesvrouw”.

20/03/2018
Koen De Leus
hoofdeconoom BNP Parisbas-Fortis
Lezing: “De Winnaarseconomie” - uitdagingen en kansen van de digitale
revolutie.
Spreker is master in de handelswetenschappen en gastdocent aan de EHSAL
Management school. Publiceerde 3 boeken waarvan één over de lezing.

27/03/2018
Assita Kanko

10%

korting
Lezing: “Vrijzinnigheid en Maatschappij: Vrouwenbesnijdenis”.
Spreekster is geboren in Burkina Faso, is master internationale politiek en
columniste bij De Standaard. Zij schrijft om de stilte te doorbreken rondom
genitale verminkingen.

24/04/2018
Lode Melis
schrijver, historicus en bekend Mechelaar
Lezing: “John Dee, 1527-1609, Engels Humanist”
Dee is filosoof, wiskundige, geograaf, astroloog en adviseur van koningin
Elisabeth de eerste. Spreker zal het hebben over de jeugd en studie,
professies, werk en wereldbeeld, godsdienstige overtuigingen en filosofie
van John Dee.

07/05/2018
Paul Moyaert
filosoof, emeritus hoogleraar aan de KU Leuven en docent wijsgerige
antropologie
Lezing: “Schizofrenie, een filosofisch essay over waanzin”.

22/05/2018
Johan Op De Beeck
journalist en documentairemaker gekend van televisie en radio, studeerde
aan de VUB
Lezing: “Over Napoleon”
***Deze lezing gaat door in de bibliotheek van SKW Leyland 1***

12/06/2018
Bruno Bulthé
voormalig onderzoeksrechter en procureur
Lezing: “30 jaar Vlaams magistraat in Brussel”
Met dossiers zoals deze van Andres Pandy, Beaulieu, Dutroux, Roze
balletten en het seksueel misbruik binnen de kerk heeft spreker stof
genoeg om even terug te blikken op zijn carrière.

bij afgifte van deze bon in
Onze-Lieve-Vrouwestraat 70
2800 Mechelen
open:
I ma-wo: 10u-18u
I do: 10u-21u
I vr-za: 10u-19u
I 1ste zondag van de maand: 13u-18u
www.dezondvloed.be

Andere interessante activiteiten
12 januari 2018 Nieuwjaarsreceptie
Van 19.00 u tot 21.00 u zijn de leden en sympathisanten van ons Vrijzinnig Centrum, Vrijzinnig Katelijne-Waver en
Willemsfonds Katelijne-Waver welkom om het glas te heffen op het nieuwe jaar.
10 februari 2018 “GIZON – gitaar zonder noten”
Een leuke Valentijnshappening” met een innemend optreden van een muzikale groep enthousiastelingen.
Aanvang te 20.00 u.
Inkom: € 10.00 voor leden, € 15.00 voor niet leden.
25 februari 2018 “Erik Liekens”
Ontbijtlezing: “De wereldreiziger over zijn ervaring”
Geanimeerde voordracht, genietend van een ontbijtje.
Aanvang te 09.30 u.
Inkom: € 10.00 voor leden, € 15.00 voor niet leden. Ontbijt inclusief.
30 maart 2018 “Daisy en Geert” - Muziek is hun hobby maar vooral hun passie
Optreden met piano en zang
Aanvang te 20.00 u
Inkom: € 10.00 voor leden, € 15.00 voor niet leden.
19 mei 2018: Spullenmarkt in de Elzestraat te St.-Kat.-Waver
Wij doen mee met een boekenmarkt tijdens dit wijkevent.
Aanvang 08.00 u – 14.00 u
Inkom gratis
29 mei 2018 “Kurt Van Eeghem” - televisie en radio-presentator, moderator, acteur, en
muziekkenner.
Lezing: “Kurt & All that Jazz” **Met muzikale ondersteuning**
Kurt neemt alle vooroordelen over het genre weg, en swingt er op los. Zo leert hij ons Monk, Miles
en Mingus kennen. Zeg ja tegen Jazz!! Wedden dat u binnenkort uw eerste jazzplaat koopt?
Aanvang te 20.00 u
Inkom: € 10.00 voor leden, € 15.00 voor niet leden.

Vrijzinnig Katelijne Waver
Sinds meer dan tien jaar is er ook in de regio Sint-Katelijne-Waver een vrijzinnige ledenorganisatie
opgericht, genaamd Vrijzinnig Katelijne-Waver. Doelgebied is de regio Sint-Katelijne-Waver,
O.L.V.-Waver en Walem-Mechelen.
Contact: Monique LOYEZ, Lindestraat 67, 2860 Sint-Katelijne-Waver tel.: 0478 39 55 85
E: kern.skw@vrijzinnigmechelen.be

Willemsfonds Katelijne Waver
Het Willemsfonds is een socio-culturele organisatie van vrijzinnig-humanistische en van liberale
signatuur. Zij wil ook de ontmoetingsplaats zijn waar ieder kan genieten van cultuur in de ruimste
betekenis van het woord.
Contact: www.willemsfonds.be

HvdM:
Het huisvandeMens biedt een kosteloze dienstverlening aan vanuit vrijzinnig humanistisch perspectief,
open voor iedereen. Je kan er terecht voor informatie, vrijzinnig humanistische begeleiding, een
vrijzinnige plechtigheid op maat bij bv. geboorte, huwelijk, samenzijn of overlijden.
Info: huisvandeMens Mechelen - Consciencestraat 9 - 2800 Mechelen
tel. 015 45 02 25 - mechelen@deMens.nu - www.deMens.nu

