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Podium Babel  

Lezingen- en debatcentrum Sittard 

 

Nieuwsbrief Februari 2023 

 

• Zondag 5 maart 2023 - 11.00 -13.00 uur   

 
Boekpresentatie Eric Hermans: HERSENHERSTEL IN UTAH 

 

Na zijn zeer succesvolle boek ‘Over het hoofd gezien’ uit 2019 verschijnt eind 
februari/begin maart Hermans’ nieuwe boek over hersenletsel. Eric Hermans komt er ‘vers 
van de pers’ over vertellen in Podium Babel. 

Het boek gaat over een nieuwe behandelmethode voor mensen met langdurende gevolgen 
van een hersenschudding. Hermans heeft deze methode onderzocht onder een grote groep 
Nederlandse patiënten die de behandeling heeft ondergaan. Hij komt tot de conclusie dat 
deze methode nieuwe hoop biedt voor patiënten, dat deze veel perspectief biedt voor de 
tienduizenden mensen die nu vastlopen in hun zoektocht naar verbetering van hun 
functioneren na een ‘gewone’ hersenschudding. 

Eric Hermans is een erkend expert op het gebied van hersenletsel en heeft gesproken op tal 
van nationale en internationale congressen en symposia. Hij is behalve een deskundig 
onderzoeker een inspirerende presentator. U kunt een boeiende lezing en nabespreking 
verwachten. 

Het boek zal op 5 Maart ter plekke verkrijgbaar zijn. Entree € 5,00 

 

Verwacht: 

 
• Zondag 12 maart: Kansengelijkheid – balanceren tussen idealisme en 

realiteitszin – lezing door Paul Jungbluth, onderwijssocioloog 
 
Mooie idealen over kansengelijkheid hebben een rijke historie. Tegenover een carrousel 
van idealistische beleidssuggesties staat maar al te vaak een muur van teleurstellende 
statistieken. Sociale klasse, sekse en etniciteit wisselen elkaar af als prioriteiten voor 
beleid. Is dat terecht? Een poging om de balans op te maken. Kan op idealisme gestoeld 
beleid de polarisatie in de samenleving verminderen? 

 

• Zondag 26 maart: Tegenlicht Meet-Up met als thema Complotdenken 
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NIEUWS 
 
Nieuwe locatie Podium Babel vanaf mei 
 
In april wordt de verbouwing/renovatie van onze nieuwe locatie Odasingel 90 (naast 
poppodium VOLT) afgerond. Dat is nu wel zeker.  De werkzaamheden verlopen heel mooi 
volgens plan. We zien uit naar onze nieuwe ruimten. Praktisch betekent dat er in de tweede 
helft van april geen activiteiten meer plaatsvinden op de Pres. Kennedysingel. In die weken 
vindt de verhuizing plaats van de huidige gebruikers van deze locatie. Een belangrijk deel van 
de inventaris en de activiteiten in de Wijkontmoetingscentra voor Ouderen “Oos Zittesj Hoes’ 
en ‘Putpoort’ gaat pas in de zomerperiode naar Odasingel 90. 
Podium Babel gaat vooral gebruik maken van de foyer en de lezingenzaal op de eerste 
verdieping. Het hele gebouw is goed toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking (lift, 
toiletten, drempelvrij). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de nieuwe gemeenschapsaccommodatie gaan straks ruim 40 organisaties hun activiteiten 
verzorgen. Deze activiteiten sluiten voor een deel aan bij de doelstelling van Podium Babel. De 
Seniorenvereniging Sittard gaat samen met ons en anderen een beheersraad instellen. Deze 
raad wordt het scharnierpunt in de bijenkorf van activiteiten.   

 
DONATEURSACTIE 

 

Wilt u een steentje bijdragen? 

De gemeente Sittard-Geleen investeert 2,3 mln. euro in de verbouwing en 

inrichtingskosten van onze nieuwe locatie. Voor een deel van de inrichting 

moeten de Seniorenvereniging en Babel zelf zorgen. De donateursactie heeft tot 

nu toe 1065 euro opgebracht. De verkoop van overtollige spullen 182 euro. 

Daarnaast hebben we 350 euro gekregen van de stg. Open Actie- en Ontmoetingsplaats Sittard. 

Er is dus al ruim 1500 euro binnen. We zijn daar erg blij mee! 

Ons streven is het aanschaffen van een nieuwe beamer en een geluidsinstallatie met 

microfoons. In totaal voor een bedrag van € 7.000. Donateurs blijven daarom van harte 

welkom. 

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

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

 
 

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 
 

 
 
In/uitschrijven voor deze nieuwsbrief of contact: info@podiumbabel.nl 
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