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Podium Babel, lezingen- en debatcentrum Sittard. 

www.podiumbabel.nl 

NIEUWSBRIEF januari 2023 

Programma  

Mede door de ziekte van Bart Jan de Graaf hebben we de organisatie van ons programma moeten 

aanpassen. We zijn druk bezig. In de volgende nieuwsbrief van februari 2023 meer informatie ! 

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

Reserveren via de website of  via:  tickets@podiumbabel.nl 

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

aangegeven) 

 

• zondag 29 januari  11.00 -13.00 uur   
 
ANKIE HOEFNAGELS: “VERSCHILLEN OVERBRUGGEN MET CULTURELE 
INTELLIGENTIE ALS GEREEDSCHAP!” 
 

Volgens  een onlangs verschenen onderzoek van het Sociaal-Cultureel Planbureau zijn 

Nederlanders moe van alle polarisatie. Inmiddels is een landelijke SIRE-campagne tegen polarisatie 

van start gegaan. Het is een goed voornemen om daar wat aan te doen in 2023. Dr. Ankie 

Hoefnagels reikt ons de hand met  haar lezing!! 

Korte beschrijving van de inhoud van deze lezing: De kloof tussen maatschappelijke groepen lijkt 

alsmaar toe te nemen, ongeacht of het nu om politiek, (culturele) identiteit of religie gaat. Het is wij 

tegen zij. Het eigen gelijk wordt  via (sociale) media uitgeschreeuwd en zelfs op bruggen 

geprojecteerd.  

Het overbruggen van de verschillen lijkt onmogelijk. Of toch niet? Zijn er zachte krachten die kunnen 

helpen om de brug te slaan tussen mensen met verschillende overtuigingen? Ankie Hoefnagels stelt 

culturele intelligentie, en met name empathie, voor als vredelievend wapen in een wereld 

vol uitdagingen waarin samenwerking over grenzen juist zo belangrijk is. Zij put daarbij uit 

inzichten uit de sociale wetenschappen en filosofie. 

Dr. Ankie Hoefnagels is een bijzondere spreker! Zij is 

Lector Global Competence bij Zuyd Hogeschool en 

onderzoeksdirecteur van Hotel Management School 

Maastricht. Zij is van oorsprong 

literatuurwetenschapper, maar promoveerde als 

managementwetenschapper op een onderzoek naar de 

effecten van globalisering op het leveren van diensten in 

de toeristische en gastvrijheidssector. Ankie publiceerde 

o.a. een studieboek over interculturele communicatie in 

http://www.podiumbabel.nl/
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hotel en toerisme, meerdere boekhoofdstukken en een prijswinnende publicatie in Journal of Service 

Management. Ankie doceerde aan universiteiten in Spanje, Rusland en China en is Visiting Professor 

bij Penn State University in de Verenigde Staten! 

Onder voorbehoud !  Programma februari en maart: 

• Zondag 5 februari : “Ontwikkelingen in het basisonderwijs en de rol van de 
overheid” 

• Zondag 5 maart:  “Activiteit in het kader van de internationale vrouwendag: thema 
Vluchtelingenvrouwen en hun integratie in Nederland” 

• Zondag  12 maart:  “Activiteit in het kader van de Boekenweek” 

• Zondag 26 maart: Tegenlicht Meet-Up over het thema COMPLOTDENKEN. 

• Maart of april : Boekpresentatie Eric Hermans. 

 

NIEUWS 
 
Bart Jan de Graaf is nog steeds ziek. Hij heeft u daar zelf recent over geïnformeerd. Om die reden zijn 
er helaas voorlopig nog geen cursussen van hem gepland. Wij houden u op de hoogte. Zie ook zijn 
website: www. bartjandegraaf.nl. 
 
Website Podium Babel  www.podiumbabel.nl 
We hebben onze website opnieuw laten maken. Hij is nu veilig en functioneert. We gaan de 
komende weken de teksten nog aanpassen.  
 
Nieuwe Huisvesting Podium Babel: Verbouwing verloopt voorspoedig ! 
De voormalige locatie van Podium Babel aan de Engelenkampstraat 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 locatie!  
Voor een deel van de 
inrichtingskosten hebben we nog wel 
wat financiële middelen nodig ! Het 
zou erg welkom zijn als ú ons daarbij 
kunt helpen ! Zie verder hieronder. 

 
DONATEURSACTIE ! 

 

DONATEURSACTIE PODIUM BABEL SITTARD : Kunt u een steentje bijdragen ? 

Podium Babel gaat in april 2023 verhuizen naar Odasingel 90 . Daar wordt nu hard 

gewerkt om een prachtig multifunctioneel gebouw te realiseren. De totale 

verbouwing en een belangrijk deel van de inrichtingskosten worden betaald door de 

gemeente Sittard-Geleen, die investeert 2,3 mln euro ! Voor een deel van de 

inrichting moeten de Seniorenvereniging en Babel echter zelf zorgen. 
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Een deel van de benodigde spullen kunnen we gelukkig overnemen van een voormalige bioscoop en 

van Oos Zittesj Hoes (Wijkontmoetingscentrum voor ouderen). Voor een deel van de kosten van de 

inrichting van de lezingenruimte en de foyer, met name het aanschaffen van een nieuwe beamer, 

een geluidsinstallatie met microfoons en een nieuwe tribune gaat Podium Babel fondsen zoeken,  

maar we  hopen ook een bedrag via donateurs, u dus…. binnen te krijgen. Dan wordt het namelijk 

voor ons makkelijker om via fondsen geld te krijgen…. 

Podium Babel streeft in totaal naar een bedrag van € 12.000 en heeft zelf geen reserves. We 

zoeken dus dringend donateurs. Fijn als u ons kunt helpen als dat voor u mogelijk is.  

Vanzelfsprekend zijn wij blij met elk bedrag.  

U kunt uw bijdrage overmaken naar: Stichting Podium Babel.   Bankrekeningnummer: 

NL30RABO0327306130. Onder vermelding van:  gift voor inrichtingskosten Podium Babel. 

 
 

Cultuur: bij onze vrienden 
 

• Theater Karroessel, Geleen  www.karroessel.nl 
 

• Vrienden van het Domein  www.vriendenvanhetdomein.nl 
 

• De Domijnen    www.dedomijnen.nl 
 

• Seniorenvereniging Sittard:  www.kbosittardstad.nl/activiteiten 
 

 
 
inschrijven voor deze nieuwsbrief of communiceren naar aanleiding van deze nieuwsbrief van 
Podium Babel via: info@podiumbabel.nl 
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