
Voorjaarsprogramma 2019

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, een leuke babbel, iets te lezen uit onze bibliotheek, of gewoon 

om even tot rust te komen in een aangename omgeving. 

Kom ook 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
Al 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 en 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        voorjaar 2019

Maandag 28 januari 2019 te 20.00u

Marcel Gunst - auteur

Lezing: “De start van de Nederlandse en Vlaamse identiteit in de 17de eeuw”
Spreker was diplomaat in Libanon en Japan en steeds bezorgd om en 
nieuwsgierig naar de Vlaamse identiteit. Dit resulteerde in de uitgave van een 
boek over die identiteit.

Maandag 04 maart 2019 te 20.00u. in de BIB van St.-Kat.-Waver, Leyland 1.

Martine Goossens -   taal- en letterkundige met een bijzondere interesse in de medische wetenschap

Lezing: “Gezondheidsnieuws in de media…niet alles is wat het lijkt” 
Hoe kun je fake gezondheidsnieuws ontmaskeren, bv. van chocolade wordt je 
slimmer…, en nog meer.

Maandag 04 februari 2019 te 20.00u. 
Alicja Gescinska - filosofe, schrijfster en tv-maakster

Lezing: “Maakt muziek een ander mens van ons? ” 
Alicja verdiept zich als filosoof in de muziek met de vraag, of muziek invloed heeft 
op ons gedrag. Een lezing met muzikale omlijsting.

Maandag 14 januari 2019 te 20.00u. 
Miriam van Reijen  - filosofe

Lezing: “Filosofie als levenskunst: Epicurus en de Stoïcijnen”
Van Reijen laat zien hoe de Stoïcijnen een levenshouding ontwikkelden zonder 
afgunst, woede en haat.

Maandag 18 maart 2019 te 20.00u.

Rachida El Garanie – Cineaste, filmdirector, actrice, reporter-journalist

Lezing: “Film Into darkness”
De short film “Into darkness” die internationaal gelauwerd werd, heeft als 
thema hoe een Marokkaans gezin van 14, waarvan 12 mensen blind zijn en de 
2 jongsten ei zo na ook, hun weg proberen te vinden in de maatschappij. Zeer 
aangrijpend verhaal, dat op de lens blijft plakken.

Donderdag 14 februari 2019 te 20.00u.

Valentijnsconcert.
In een aangepast kader zal het “Heidi de Nef Ensemble” klassieke en aan de 
liefde gelieerde stukken brengen. Dit is een luisterconcert met een hoog 
romantisch gehalte.

Maandag 01 april 2019 te 20.00u.

Prof. Dr. Alexander Roose - Docent Franse literatuur aan de UGent 

Lezing: “De vrolijke wijsheid: zoeken. denken en leven met Michel de Montaigne” 
Michel de Montaigne, was een Franse filosoof, schrijver en politicus uit de 
periode van de Franse renaissance. Ook voor de acteur Koen de Sutter 
schreef hij de monoloog Montaigne.

Maandag 22 april 2019 te 20.00u.

Stien Palepeace -  Medewerkster Artsen zonder grenzen 

Lezing: “Palestina”
Indrukwekkende en hartverscheurende lezing over de Palestijnse kwestie 
waarbij de houding van Europa en zijn ondernemers worden belicht. Met de 
medewerking van Palestina Solidariteit vzw.

Maandag 06 mei 2019 te 20.00u.

Saida Isbai - Diversiteitsconsulente 

Lezing: “Polarisatie in België en de wereld”
Spreekster is diversiteitsconsulente, vakbondssecretaris en medestichter 
van ‘Hart boven hard’. Zij heeft een scherpe pen en tong over het 
polariserend klimaat in ons eigen land en de wereld.

Maandag 20 mei 2019 te 20.00u.

Lode Melis - schrijver, historicus en bekend Mechelaar  

Lezing: “Het hels gespook van Jeroen Bosch”
Jeroen Bosch heeft een heksenketel bij elkaar gepenseeld, was hij knettergek 
of een magier? een pervers seksmaniak of lid van een geheime sekte? Volg 
de verrassende ontdekkingstocht in de wondere wereld van Jeroen Bosch.

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.

“IK DENK DAT IK HET WEET!!”

Deze lezingenreeks gaat telkens om 20.00 uur door in het VC De Penseur, 
tenzij anders aangegeven. 

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

Prijs abonnement 10 voordrachten voorjaar = € 40.00, inclusief lidgeld 2019.
Losse inschrijvingen = leden @ € 5.00, niet leden @ € 10.00/lezing.


