Bekijk de webversie
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maandag 14 maart 2022
Schrijfster en journaliste Corine Koole komt naar Leusden.
Zij wordt geïnterviewd door Ronit Palache. Het thema van
deze avond is

"Liefde en zingeving"
in het kader van het thema van de landelijke
boekenweek: "Eerste liefde".
Deze bijeenkomst organiseren wij in samenwerking
met Bibliotheek Eemland.
LET OP. De lokatie is gewijzigd!!

Locatie: Bibliotheek Leusden
Hamersveldseweg 77
3833GL Leusden

tijd: 20.00 - 22.00 uur
inloop: vanaf 19.30 uur
Omgang met Corona regels
Houd de website van de bibliotheek in de gaten voor de laatste
ontwikkelingen.
Andere regels t.a.v. de vrijwillige bijdrage en aanmelding
Aanmelding: Lezing Corine Koole | 14 maart 2022
Een nadere uitleg vindt u verderop in deze Nieuwsbrief.

Corine Koole. .
maakte de afgelopen jaren meer dan
duizend interviews, reportages en
verhalen voor kranten en tijdschriften
over de liefde. Befaamd zijn haar
rubrieken 'Lust en Liefde' in Volkskrant
Magazine en De Morgen en 'Verlaten
Vrouw' in LINDA. Voor de zeven wetten
van de liefde onderzocht ze de zeven
thema’s die keer op keer terugkomen
als constanten in alle
verhalen: Verliefdheid, Verlangen, Seks, Grote Liefde, Eeuwige
Liefde, Pijn en Trouw.
Corine geeft er de voorkeur aan haar verhaal te houden in de vorm
van een interview met Ronit Palache. Daarbij is veel ruimte voor
interactie met de zaal.
Deze Zincafe-bijeenkomst organiseren wij samen met de
Bibliotheek Eemland in het kader van het thema van de landelijke
Boekenweek: "Eerste liefde".
In verband met Corona is de landelijke Boekenweek verplaatst
naar begin april. Deze avond kunt u dus beschouwen als een
opwarmertje.

Volgende bijeenkomsten Zincafé:
maandag 25 april, Jan Peter Balkenende: "Naar een
welzijnseconomie"
maandag 23 mei, Henk ten Hoopen, "Waarheid of overtuiging"
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 € 7.50 per bezoeker.
Aanmelding vooraf.
Voor deze bijeenkomst dient u zich tevoren aan te melden: via de
website van Bibliotheek Eemland. Geef het aantal deelnemers op;
betalen = reserveren. Aanmelding kan via onderstaande link:
Lezing Corine Koole | 14 maart 2022
Voor als de link niet werkt:
https://www.bibliotheekeemland.nl/Actueel/agenda/lezing-corinekoole.html
In geval van verhindering door Coronabesmetting stuurt u een mail
naar nieuwsbrief.zincafe@gmail.com
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 aanvang van de avond gratis koffie of
thee aanbiedt (andere consumpties, indien mogelijk, zijn voor
eigen rekening).
Volgen de laatste berichten zijn een pauze en nazit weer mogelijk.
We volgen daarin de landelijke richtlijnen. Ga voor de laatste
berichten naar de website van de Bibliotheek Leusden.

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.

