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Een plek voor gesprek over 
geestelijke en maatschappelijke vragen

Veiligheid voor de ziel 5 oktober 2018
De Baarnse predikant Martin van Dam vraagt zich af wat een modern mens 
doet met het oude begrip “veiligheid voor de ziel in bange dagen”.

Wie zorgt er voor veiligheid? 2 november 2018
Oud-officier van justitie Mr. Wiete Hopperus Buma spreekt over de 
dilemma’s als het gaat over veiligheid m.b.t. particulieren en overheid.

Veiliger terug in de samenleving? 7 december 2018
Van Exodus Midden Nederland komt directeur Marc Groenendijk vertellen 
over de verschillende perspectieven van een begeleide terugkeer van ex-
gedetineerden in de maatschappij.
Tevens medewerking door cabaretière Anne-Marie Konincks. >>
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Risico management 1 februari 2019
Dr. Jimme Keizer, van de TU Eindhoven en gespecialiseerd in risico-
management in productontwikkeling, stelt dat er geen bedrijfsvoering  
mogelijk is zonder risico’s en licht toe hoe die afgewogen worden.

Het nieuws en de waarheid 1 maart 2019
Docent journalistiek Erik van Schaik bespreekt de vraag of veiligheid / 
onveiligheid misschien gecreëerd wordt doordat het nieuws geen of maar 
de halve waarheid bevat.

Hoe veiliger, hoe onveiliger 5 april 2019
Filosoof en jurist Maxim Februari vraagt zich af of de moderne mens 
niet juist de gevangene is van de veiligheid die we onder controle willen 
houden.

CAFE PENSEE

In korte inleidingen worden thema’s door interessante 
sprekers aan de orde gesteld, waarna er volop ruimte is voor 
het uitwisselen van gedachten.

Er is altijd muziek, de bar is open en er is veel ruimte voor 
ontmoeting. Iedereen is welkom. Toegang is gratis, bijdrage 
wordt op prijs gesteld.

Datum 
Elke 1e vrijdag van de  
maand (oktober t/m april) 
van 16.30 – 18.00 uur 

Locatie 
Theatercafé de Speeldoos 
Rembrandtlaan 35 
3741 TA Baarn
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