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In gesprek met Jan Terlouw: We leven op de pof
bij de natuur.
Deze avond organiseert Zincafé in samenwerking
met de Groene Belevenis in het kader van
Duurzaam Doen Leusden.
Anders dan bij andere Zincafé avonden dient u zich
deze avond vooraf aan te melden via deze link naar
De Groene Belevenis.
U ontvangt dan van Zincafé als bevestiging op het
aangegeven emailadres een code. Deze code dient
als toegangsbewijs bij de ingang van DE TUIN. Er
wordt dan een plaats vrijgehouden van 19.15 tot
19.45 uur. Daarna vervalt uw reservering en worden
vrije plaatsen door geïnteresseerden opgevuld.
locatie: Theater DE TUIN, de Smidse 1b, Leusden
tijd: 20.00 - 22.30 uur
We leven op de pof bij de natuur
Jan Terlouw
Nog altijd vindt Terlouw Nederland een van de
mooiste landen van de wereld. Het groen, het
water, de dijken, de jagende wolken, de
wisseling der seizoenen, het fascineert hem
mateloos. Maar hij is ook bezorgd, want de natuur is in gevaar. Het tijdperk
van het Antropoceen is aangebroken: het menselijk handelen heeft een
bepalende invloed op de toestand van de aarde. Wat de aarde in 4,5
miljard jaar heeft ontwikkeld, is de afgelopen eeuw in rap tempo verwoest
door de mens. De klimaatverandering is een feit. Het is niet te laat, maar
het is wel de hoogste tijd voor drastische maatregelen.
Hij pleit voor een ode aan de natuur en geeft een vurig pleidooi om de
aarde in betere staat achter te laten voor volgende generaties.
Jan Terlouw (87) promoveerde in 1964 als kernfysicus aan de universiteit
Utrecht. In 1971 werd hij kamerlid voor D66, later minister van
economische zaken in kabinetten Van Agt, en tenslotte commissaris van
de koningin in Gelderland. Na zijn pensioen was hij senator voor D66.
Naast zijn politieke carrière schreef hij (kinder)boeken, zoals Hongerwinter,
en later met dochter Sanne ook detectives. Het Boekenweekessay 2018
‘Natuurlijk’ was van zijn hand.

Duurzaam Doen Leusden
In oktober 2018 vinden diverse lezingen en activiteiten plaats rondom duurzaamheid. Vanaf 24
september vindt u een overzicht op www.duurzaamdoenleusden.nl

Volgende bijeenkomsten Zincafe
maandag 12 november: Tilly de Kruyf met De Zin van voltooid leven, willen leven of
willen sterven
maandag 14 januari 2019: definitieve spreker volgt met het thema: Ethiek en digitale
ontwikkelingen
maandag 11 maart 2019: Nelleke Noordervliet met Sterke vrouwen .....
maandag 8 april 2019: Laurens ten Cate met 25 eeuwen religie
Na de lezing door Prof.dr. Tineke Fokkema op maandag 24 september 2018: "Eenzaamheid
hoort bij het leven - en is van alle tijden, generaties en culturen", vindt u het verslag van die
bijeenkomst op onze website.

Vrijwillige bijdrage
Zin in koffie of thee? Deze zijn gratis bij aanvang van de avond, andere consumpties zijn voor eigen rekening.
Onze avonden kunnen alleen doorgang vinden met uw steun. We stellen uw vrijwillige bijdrage - met als
richtbedrag € 5 - zeer op prijs! Bij de uitgang staat een schaal voor uw donatie, waarvoor hartelijk dank.

Social 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 site 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 is een bijeenkomst 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 het ZINCAFÉ. Ook dat horen we natuurlijk graag van u. Mail
naar Zincafe

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 van
Zincafe Leusden.

Wij zijn te bereiken via:
Zincafe
Frits Raaijmaakers
06-22938124
nieuwsbrief.zincafe@gmail.com
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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.

