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woensdag 31 januari 2018 - Carl Verheijen: ‘Sport als inspiratiebron’
locatie: DE TUIN, de Smidse 1b, Leusden
tijd: 20.00 - 22.30 uur

Vlak voor de Olympische Winterspelen gaat oud-schaatser Carl Verheijen ons
meenemen in de wereld van de topsport. Hoe ga je om met de druk van presteren,
maar ook met de onvermijdelijke teleurstellingen? En krijg je een dip als je carriere
voorbij is?
En heb je nog wel een privé leven in de aanloop naar topwedstrijden? Hoe kijkt hij
terug op die enorme inzet in zijn jeugd ?
Interessant is dat Carl ook in zijn eigen beroepsmatige leven betrokken is gebleven
bij het belang van bewegen voor gezondheid. En wat vindt hij van de vaak
opkomende 'sportgekte', immers sommigen zien sport als "de belangrijkste bijzaak
van het leven"?
Carl Verheijen (1975) komt uit een echte schaatsfamilie. Vader
Eddy, moeder Rieneke Demming en broer Frank schaatsten op
hoog niveau. Carl is getrouwd met oud-schaatsster Andrea
Nuyt. Hij haalde het doctoraal examen geneeskunde en
behoorde in de periode 2005-2007 tot de internationale top
op de lange afstand. Hij stopte met topsport in 2010 en is nu
directeur van twee door hem opgerichte gezondheidscentra.

Volgende bijeenkomsten:
maandag 12 maart "Een gelote gemeenteraad?", maandag 7 mei (onder voorbehoud)
Het verslag van de bijeenkomst van 13 november 2017 over ‘Wat is een echte ontmoeting’ staat op
onze website http://www.zincafe.nl/category/terugblik/. .

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.
Af- en aanmelding mailinglist en uw tips!
Stelt u geen prijs meer op toezending van deze Nieuwsbrief? Stuurt u deze mail dan retour
afzender met het verzoek om u af te melden. Of misschien kent u wel iemand die deze
Nieuwsbrief wilt ontvangen. Of heeft u een tip over een nieuw onderwerp voor het ZINCAFÉ.
Ook dat horen we natuurlijk graag van u.
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

