
Openingsuren
Maandag: enkel open voor activiteiten
Dinsdag: enkel open voor activiteiten
Woensdag: van 14.00-18.00 uur
Donderdag: van 14.00-18.00 uur
Vrijdag: van 14.00-21.00 uur
Zaterdag: enkel open voor activiteiten
Zondag: van 14.00-21.00 uur

Vrijzinnig Centrum De Penseur vzw 
Sint-Katelijne-Waver

Het Vrijzinnig Centrum De Penseur, gelegen in de 
Clemenceaustraat 22 te Sint-Katelijne-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.
Wij zijn open op vaste dagen en uren in de week, dit voor een kennismaking, iets te lezen 
uit onze bibliotheek, of gewoon om eens tot rust te komen in een aangename omgeving. 

Kom bij goed weer genieten van onze tuin.

Kom ook gerust eens langs voor een ontwapenende babbel, een 
intens debat of een prikkelende voordracht. Het lokaal kan ook 
gebruikt worden voor vergaderingen of familiebijeenkomsten. 
Vraag naar onze gebruikscriteria.

V.U.: Caroline Andries p/a Vzw De Penseur, Clemenceaustraat 22 2860 St-Kat-Waver.
Onder de auspiciën van het IMD Antwerpen en DeMens.nu. Niet op de openbare weg gooien!

Wens je meer informatie 
neem gerust even contact op:

Telefonisch: 015 41 04 34 
 0476 28 54 63
Email: contact@vcdepenseur.be
Website: www.vcdepenseur.be

Huis van De Mens
Het huisvandeMens Mechelen (voorheen Centrum Morele 
Dienstverlening) is georganiseerd vanuit deMens.nu, een 
koepel van 37 vrijzinnig humanistische verenigingen.

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

Vrijzinnig Katelijne Waver
Sinds meer dan tien jaar is er in de regio Sint-Katelijne-Waver 
een vrijzinnige ledenorganisatie opgericht:  Vrijzinnig Katelijne-
Waver. 
Als taak heeft deze kern de belangenverdediging te behartigen 
van het lokale vrijzinnige gedachtegoed alsook diverse 
activiteiten in te richten.

Wilt u meer informatie omtrent hun dienstverlening neem dan contact op met:
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 
vrijwilligersorganisatie, genoemd naar Jan Frans 
Willems. Het Willemsfonds is vandaag een cultuurvereniging 
van vrijzinnig-humanistische en van liberale signatuur.

Contact www.willemsfonds.be 

DE PENSEUR



Lezingreeks        najaar 2018

Dinsdag 04/09/2018

Freddy Mortier - hoogleraar ethiek UGent 

Lezing: “De hoer van de duivel: illusies en godsgeloof”
Bestaat God? Het is wellicht een van de meest gestelde vragen in de 
moderne geschiedenis. Spreker ontkracht elke rationele basis waarom we 
zouden geloven in een bovennatuurlijke God.

Maandag 29/10/2018

Jan Bolt - Wetsdokter

Lezing: over zijn job en autopsies. Spreker brengt op een boeiende wijze 
de soms lugubere maar wetenschappelijke wereld van de misdaad en 
dood.

Dinsdag 11/09/2018

Johan Braeckman - filosoof en hoogleraar wijsbegeerte aan de UGent

Lezing: “Over denkputten”
Wij mensen lopen het risico om foute ideeën op een slimme manier te 
rationaliseren. En zo graven we onszelf steeds dieper de denkput in. Hoe 
komt dat nu eigenlijk? En hoe voorkomen we dit?

Dinsdag 06/11/2018

Vitalski, Braeckman en Van Bendegem
 
Lezing: “Doyle – Sherlock Holmes”
Vitalski en zijn geleerde kompanen verdiepen zich in het universum 
van Sherlock Holmes en zijn schepper Arthur Conan Doyle, dit met 
een geanimeerde voorstelling !

Dinsdag 16/10/2018

Katleen Gabriels - moraalfilosofe – media ethiek

Lezing: “Onlife” Hoe de digitale wereld je leven bepaalt.
Een lezing over de troeven én de valkuilen van onze digitale samenleving.

Maandag 12/11/ 2018

Herman De Dijn - filosoof 

Lezing: over “Spinoza”
Voor spreker is Spinoza gedurende zijn hele loopbaan dé filosoof geweest 
waarmee hij het meest en het langst heeft geworsteld. 

Dinsdag 27/11/2018

Alain Remue - diensthoofd van de Cel Vermiste Personen  

Lezing: “Over de cel vermiste personen”
Auteur van het boek “Zeg nooit-nooit”,  een bundeling van verhalen van 
de leden van de cel en getuigenissen van ouders van vermiste kinderen.

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.

Na een deugddoende zomer brengen we hier ons najaarsprogramma. 
Deze lezingenreeks gaat door in het VC De Penseur, telkens om 20.00 uur. 
Reageer dus snel telefonisch of via e-mail.

Maandag 24/09/2018 
Vitalski in theater “De ideale schoonzoon”
Inkom : € 10,00 leden, € 15,00 voor niet-leden
Dit optreden is een rechtstreekse terugkeer naar 
zijn roots: comedy zonder franje, pur sang, met 
een duizelingwekkende vaart - maar tegelijk één 
grootse vertelling.

“IK DENK DAT IK HET WEET!!”

Ons najaarsprogramma 2018

Inschrijvingen kan via activiteiten@vcdepenseur.be. Uw plaats is gereserveerd na 
betaling op rekening van het VC De Penseur: BE83 1030 4899 9115

Prijs abonnement 7 voordrachten = leden @ € 25.00, niet leden @ € 30.00, inclusief 
lidgeld 2018. Losse inschrijvingen = leden @ € 5.00, niet leden @ € 10.00/lezing.

Donderdag 20/12/2018
Winterzonnewende met een  
optreden van de groep  
Elze-Folks
Inkom : € 5,00 voor leden, 
€ 10,00 voor niet-leden.

ANDERE ACTIVITEITEN IN HET NAJAAR


