Bekijk de webversie

Nieuwsbrief nr. 75

maandag 25 april 2022
Prof. dr. Jan Peter Balkenende komt naar Leusden en
spreekt over

"Brede welvaart" als wenkend en verplichtend
perspectief,
naar een andere economie of terug naar het oude
normaal?
LET OP. Nieuwe lokatie!!

Locatie:
De Koningshof
de Blekerij 33
3831CT Leusden

tijd: 20.00 - 22.00 uur
inloop: vanaf 19.30 uur
Andere regels t.a.v. de vrijwillige bijdrage en aanmelding
Wij vragen u om u vooraf via deze Nieuwsbrief of via onze website
www.Zincafe.nl aan te melden.
Een nadere uitleg vindt u verderop in deze Nieuwsbrief.

Jan Peter Balkenende
(1956, CDA) was van 2002-2010
minister-president van ons land. Hij is
nu hoogleraar Governance, Institutions
and Internationalisation aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam. Van
2011 tot 2016 was hij als Partner
Corporate Responsibility verbonden
aan accountants- en adviesorganisatie
EY en sindsdien is hij External Senior
Advisor bij dezelfde organisatie. Sinds
vorig jaar is hij tevens Associate
Partner bij Hague Corporate Affairs.
Verder is hij lid van de Club de Madrid,
een organisatie van voormalige regeringsleiders van
democratische landen.
Balkenende is voorzitter van de 'Dutch Sustainable Growth
Coalition', een samenwerkingsverband van acht Nederlandse
internationale ondernemingen die zich willen inzetten voor
duurzame groei.
Het thema duurzaamheid vormt ook de kern van de inleiding die
Balkenende houdt voor de bezoekers van het Zincafé. Hij zegt
daar zelf over: “In mijn betoog hoop ik het denken over de
toekomst van markteconomieën te plaatsen in het perspectief van
de mondiale agenda ('Sustainable Development Goals'), de
sociaal-ecologische uitdagingen en nieuw moreel besef.”

Volgende bijeenkomsten Zincafé:
maandag 23 mei, Henk ten Hoopen, "Waarheid of overtuiging"
maandag 26 september, spreker volgt, gekoppeld aan de
Vredesweek 17-25 september
maandag 21 november, Mgr. Gerard de Korte, bisdom Den
Bosch, n.a.v, de sociale encyclieken 'Laudato Si' en 'Fratelli tutti'
maandag 16 januari 2023, Geraldine Leegwater, "Groen
pensioen, ethisch beleggen"
maandag 13? maart 2023 in het kader van de boekenweek.
Houd voor de verdere invulling van het programma onze
website in de gaten.
Verslagen van eerdere bijeenkomsten vind je op onze website.

Vrijwillige bijdrage niet meer vrijwillig.
Een van onze basisregels was dat we een Zincafé-avond zo
laagdrempelig mogelijk willen houden. Daarom kenden we geen
reservering vooraf en een vrijwillige bijdrage aan het eind van de
avond in de collectemand. We hebben echter moeten besluiten
van deze vrijwillige bijdrage af te stappen. Voor deze bijeenkomst
vragen wij € 5.00 per bezoeker.
Aanmelding vooraf.
U meldt zich vooraf aan door € 5.00 per bezoeker over te maken
op het IBANnummer NL08 RABO 0310 6202 95 tnv. Raad van
Kerken Leusden onder vermelding van ZINCAFE 2504, uw naam
en het aantal bezoekers.
Betalen = reserveren.
Voor late beslissers is het mogelijk om met pin te betalen aan de
zaal. Houd er rekening mee dat de zaal VOL kan zijn.
Wat blijft is dat Zincafé u bij het begin van de avond als welkom
gratis koffie of thee aanbiedt (andere consumpties, indien mogelijk,
zijn voor eigen rekening).
Indien mogelijk houden we halverwege de avond een korte pauze
waarin u met elkaar kunt discussieren en kunt genieten van een
drankje.

Algemeen
Sociale media
U kunt het Zincafé Leusden ook volgen via Facebook en Twitter en
hier met elkaar in discussie gaan. Zie hiervoor de homepage van
www.zincafe.nl
Ook vindt u op deze website alle verslagen, foto’s en liedjes van de
afgelopen keren.
Welkom bij Zincafé
Zincafé Leusden is een caféachtige avond waar mensen elkaar
ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen, met een speciale
gast uit de wereld van politiek, wetenschap, religie, kunst en
cultuur. De gast wordt geïnterviewd en/of houdt een korte
voordracht en gaat met de zaal in discussie.
Zincafé Leusden is een plaats om te discussiëren over wat er toe
doet in deze wereld. Om elkaar de vraag te stellen 'waar ga je
voor?' Om te praten over hoe de vraag naar zingeving bepaald
wordt door leeftijd of door religieuze en culturele achtergrond.
Zincafé Leusden organiseert bijeenkomsten waarbij het gesprek
met elkaar van belang is, waar de mening kan worden gescherpt,
maar waar vooral ook valt te ontdekken dat het goed is samen te
zijn.
Uw Tips!
Heeft u een tip over een nieuw onderwerp voor Zincafe Leusden?
Ook dat horen wij natuurlijk graag van u. Mail uw suggesties naar
nieuwsbrief.zincafe@gmail.com.

Deze nieuwsbrief
U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat zich daarvoor heeft
aangemeld. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden
en worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te stellen en te
houden van nuttige informatie over Zincafe Leusden.

Wij zijn voor al uw vragen te bereiken via:
Zincafé
Frits Raaijmaakers
06-22938124
nieuwsbrief.zincafe@gmail.com

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief.zincafe@gmail.com toe aan uw adresboek.

