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Podium Babel, lezingen- en debatcentrum Sittard. 

www.podiumbabel.nl 

 

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2022 

 

Programma oktober en november 2022.  

Uitgebreide informatie op onze website: www.podiumbabel.nl.  

Reserveren via het secretariaat van podium Babel: jmluxemborg@hetnet.nl 

Locatie: President Kennedysingel 16, Sittard (Senioren sociëteit). Entree: € 5,- 

• zondag 9 oktober 11.00 uur: “Levende beelden” van en over de bekende 
Limburgse beeldhouwer Peter Schuyren, met medewerking van zijn 
dochters Manon en Vivianne Schuyren  
 

• zondag 23 oktober 11.00 uur : Dan Vanhoudt, hoofdredacteur 
limburg.com,  vertelt over én zingt Bob Dylan (ism Make that Happen) 
 

• zondag 6 november 11.00 uur : Mark Verheyen: “We kennen Amerika 
helemaal niet” over het land van de Trump-stemmers. 
 

• zondag 13 november 11.00 uur : Presentatie project “Aezel” door Corry 
de Koster: op zoek naar je voorouders, meer informatie over je 
achternaam ? Het is leuker en makkelijker dan je denkt ! 
 

• zondag 27 november 11.00 uur : Lezing en boekbespreking Jef Last, 
Nederlandse revolutionair, dichter, prozaschrijver, vertaler en 
reiziger; door zijn biografe Rudi Wester en psycholoog Thom van Lierop.  

 
NIEUWS 

 
Bart Jan de Graaf heeft nog steeds last van long covid-achtige verschijnselen. Om die reden 
zijn er helaas voorlopig nog geen cursussen Cultuurgeschiedenis van hem gepland. Bart Jan 
zal u informeren zodra hij deze weer hervat. Zie ook zijn website: www. bartjandegraaf.nl 
 

http://www.podiumbabel.nl/
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Huisvesting Podium Babel: 
De voormalige locatie van Podium Babel is door de gemeente verkocht aan de 
woningvereniging Zo Wonen. Inmiddels is de verbouwing gestart van Odasingel 90 (de 
rechtervleugel, naast poppodium VOLT), onze nieuwe locatie waar we samen met de 
Stichting Seniorenvereniging Sittard naar toe verhuizen in april 2023. We zijn blij met deze 
nieuwe sfeervolle lezingenruimte en de faciliteiten op deze lokatie!  
 
Website Podium Babel en reserveringen: 
We gaan onze website verbeteren. Op dit moment is het o.a. niet mogelijk om via de 
website reserveringen te plaatsen. Aanmelden voor activiteiten van podium Babel kan via 
het secretariaat bij  Marjon van Luxemborg;  e-mail adres: jmluxemborg@hetnet.nl 
 

Tips: Cultuur: ‘bij onze vrienden’ 

 
Theater Karroessel, Geleen  www.karroessel.nl 

• Zat. 1 okt / 20.00 uur  Ravelin: Une belle histoire (sfeervolle muziek) 

• Zon. 2 okt / 14.30 uur Hot-House and the Horns (popmuziek ‘60/’70) 

• Zat. 8 okt / 20.00 uur     Alex van Warmerdam cs (Toneel) 

• Zon. 9 okt / 15.00 uur  Cooder Connection (Ry Cooder covers) 

• Zat. 15 okt / 20.00 uur  Iain Matthews en BJ Baartmans (dé Iain Matthews !) 

• vrij. 21 okt / 20.30 uur Moonshine Whiskey (streetmusic) 

• Zon 30 okt / 20.00 uur  Comedyfestival Zuid-Limburg (voorronde) 
 
Vrienden van het Domijn  www.vriendenvanhetdomijn.nl 

• zon 16 oktober               Excursie naar Kunsthal, kasteel, stadswandeling Helmond 
 
De Domijnen    www.dedomijnen.nl 

• zon 2 oktober/14.30 uur In Bibliotheek Ligne: Lezing door Ton van Reen, Niek Bremen 
en Peter Lenssen (‘drie Limburgse schrijvers op bezoek’) 

• di 4 oktober/ 19.30 uur  In Filmhuis Ligne: Lezing: “Zin en onzin van wilsverklaringen: 
van corona tot euthanasie” 

Activiteiten voor 60 + van de seniorenvereniging Sittard 

•  zie www.kbosittardstad.nl/activiteiten 
 
Oratoriumvereniging Sittard: 

• 9 oktober 2022  Jubileumconcert 75 jaar. Plaats:  kerk Vrangendael, Hemelsley 240, Sittard 
Aanvang concert: 15.00 uur 
Entreeprijs: € 19,00 pp  Kaartverkoop via www.oratoriumverenigingsittard.nl 

 

 
 
inschrijven voor deze nieuwsbrief of communiceren nav deze nieuwsbrief van Podium 
Babel via: 
 
jmluxemborg@hetnet.nl 
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