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Podium Babel  

Lezingen- en debatcentrum Sittard 

 

Nieuwsbrief maart 2023 

 

Vaker wordt ons gemeld dat het jammer is dat niet meer mensen op de hoogte zijn van 

onze activiteiten. Dus graag, als u deze nieuwsbrief wilt verspreiden in eigen kring.  

• Zondag 26 maart 2023 - 11.00 -13.00 uur   
 

Complottheorieën in onze hedendaagse 
democratie 

 
Sjaak Koenis verzorgt een lezing over complottheorieën in onze hedendaagse democratie. Een 
bekend voorbeeld is de door Thierry Baudet aangehaalde theorie van David Icke dat onze 
samenleving wordt bestierd door reptielen. Een ander is dat de covid-vaccins deel uitmaken 
van een complot van de farmaceutische industrie om meer greep te krijgen op ons leven.  
 
Aan de orde komen vragen als wat is een complottheorie? Waardoor verschilt een 
complottheorie van bijvoorbeeld religieuze opvattingen over hoe God de wereld beheerst? 
Welke mensen zijn vatbaar voor complottheorieën? Lijden zij aan een pathologie of zijn ook 
‘gezonde’ mensen gevoelig voor zulke theorieën? Is de laatste tijd sprake van een toename van 
geloof in deze complotten? Hoe moeten we deze complottheorieën plaatsen in onze 
hedendaagse democratie? Hoe gevaarlijk zijn ze? En, de moeilijkste vraag: wat valt er te doen 
aan de negatieve en soms gevaarlijke effecten van complottheorieën. 
 
Sjaak Koenis is gepensioneerd hoofddocent wijsbegeerte aan de Faculteit der Cultuur- en 
Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Hij publiceert over politiek-
filosofische onderwerpen, zoals gemeenschapsdenken, tolerantie, ongelijkheid, ressentiment 
en de rol van cultuur in onze democratie. Zijn laatste boek uit 2016 is: De januskop van de 
democratie; over de bronnen van boosheid in de politiek, Van Gennep, Amsterdam. 
 
Entree: €5,00 
 

Verhuizing in april, geen activiteiten 

  
Podium Babel verhuist samen met alle gebruikers van de Soos, President Kennedysingel 16, in 
april naar de nieuwe locatie: Odasingel 90. Omdat er nog moet worden ingericht zijn er in 
april geen activiteiten. In de Nieuwsbrief van april leest u meer over het Babel-programma van 
mei en juni. 
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Donateursactie 

 
De donateursactie heeft samen met een bijdrage van de stichting Open Actie- en 
Ontmoetingscentrum Sittard een bedrag opgeleverd van € 1515,-. We zijn daar heel blij mee. 
Met dat bedrag kunnen we een audio-installatie en nieuwe microfoons aanschaffen. De nieuwe 
beamer kunnen we financieren door een bijdrage van € 30.000 die het Oranjefonds 
beschikbaar stelt voor de inrichting. 
Uw bijdrage is nog altijd welkom. Overmaken kan naar: Stichting Podium Babel.  IBAN: NL30 
RABO 0327 3061 30 o.v.v. gift inrichtingskosten Podium Babel. 
 
 
 

Tips voor activiteiten bij onze vrienden 
 

• Concert Sarah Mc Quaid – zaterdag 25 maart (aanvang 20.00u) 
 

Sarah is een toonaangevende Iers/Amerikaanse singer/songwriter. Haar stem beklijft! 
Zij heeft iets herkenbaars en eigens. Tickets en meer informatie op  www.karroessel.nl 

 

• Rommelmarkt Seniorenvereniging Sittard - zaterdag 15 april 10.00-16.00u, 
zondag 16 april 13.00u-15.00u 

  
In verband met de verhuizing van de Seniorenvereniging naar Odasingel 90 wordt er 
een rommelmarkt gehouden. Locatie: Kennedysingel 16, te Sittard. 

  
Te koop voor een kleine prijs zijn keukenspullen zoals glaswerk, schalen, borden, 
kopjes, naast schilderijen, reproducties, handwerkspullen, stoelen, tafels, kasten, 
complete zitjes, muurdecoraties, whiteboards, oud gereedschap, opstellingen van twee 
balies en bloembakken. Te veel om op te noemen! 

 

• Hiver chante Moustaki – Zaterdag 22 april (19.00u – 21.00u) 
 

Ter herdenking van het overlijden van Georges Moustaki, 10 jaar geleden, gezongen 
door Hiver. Gemeenschapshuis Broeksittard, Dorpstraat 1, Sittard. 
Entree: € 15,00 vóór 12 april a.s. overmaken naar: MCH Lodder-Franssen, IBAN NL51 
INGB 0002 4572 76. 

 
 

Meer informatie over Podium Babel op onze website: www.podiumbabel.nl 

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

Locatie: President Kennedysingel 16, Sittard (Senioren sociëteit). Entree: € 5,00 (tenzij anders 

aangegeven) 

 
 

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