Plaats
AthenA-feestzaal van het
Koninklijk Atheneum van Antwerpen,
Franklin Rooseveltplaats 11
2060 ANTWERPEN

AthenA-LEZINGEN

(bij het Centraal station Antwerpen en Parking
Roosevelt)

2022

Telkens zijn voorzien:
•
•
•
•

onthaal met koffie, thee en versnaperingen
mogelijkheid tot schriftelijke vraagstelling
glas der vriendschap
broodjeslunch

Publiek
Vrijmetselaars al dan niet vergezeld door
andere zoekende, kritische burgers
Kostenbijdrage per zaterdaglezing:
15 euro (inkom + glas der
vriendschap + broodjeslunch)
Indien u reeds €15 betaalde voor de
uitgestelde lezing van 27/11/2021,
hoeft u enkel in te schrijven via het
mail-adres.
Toegang enkel na inschrijving.

Gelieve je aanwezigheid te bevestigen via
AthenAlezingen@telenet.be en door een
overschrijving op rekeningnummer
BE14 6451 0056 4783
met telkens vermelding van naam, voornaam, datum van de lezing (22/10 en/of
10/12). De inschrijvingen worden telkens
een week voor de lezingen afgesloten.

Verantwoordelijke uitgevers:
Bert Arnold, Yvan Dejaeghere, Sofie De Kimpe,
Karin Heremans, Lin Ploegaert, Frank Van den
Branden, Peter Vanremoortele, Leo Vonck.

Programma: DE WERELD VAN NU EN STRAKS
Zaterdag 22 oktober 2022

Zaterdag 10 december 2022

WAT MOET ER STRAKS
VERANDEREN?

RADICAAL ANDERS?

9u30: Ontvangst met koffie
10u00: DAG DEBAERE
(Educatief Consulent en
procesbegeleider)

Het onderwijs van straks
Het wegnemen van wat mensen
verdeelt en het bevorderen van wat hen
verbindt, behoort tot de kern van het
seculier humanisme. Het laat toe de
maatschappelijke uitdagingen op een
redelijke en ethische wijze te benaderen. Dat is ook het doel van het lezingenprogramma dat we u voorstellen.
Vooraanstaande sprekers geven daartoe
de aanzet door hun uiteenlopende
zienswijzen. Dit jaar is het thema “De
wereld van nu en straks”: hoe kunnen
vernieuwende ideeën en innovatieve
realisaties onze samenleving voor
iedereen beter maken?

9u30: Ontvangst met koffie
10u00: DIRK STANDAERT
(Ingenieur, entrepreneur
gedreven door technologische
innovaties met impact)

Preparing for Atopia

10u30: SIMON STERCK
(Belgisch VN-jongerenvertegenwoordiger
Duurzame Ontwikkeling / European
Climate Pact Ambassador / Student
Rechten KUL)

"Waarom we (niet) wakker liggen
van het klimaat"
11u00: PAUZE
11u15: SANDER CORNELIS
(Algemeen Coördinator van “Wel
jong, niet hetero")

“Gender en seksualiteit, een
zaak van ons allemaal”

10u30: JACOB BOSSAER

(Ingenieur, bedrijfsleider,
thought leader)

"De wateroorlog"
11u00: PAUZE
11u15: CEDRIC VANHOECK
(CEO Resortecs)

"Smal change big impact: een
systematische aanpak tot
d(r)aadwerkelijke circulaire
mode"

11u45: PANELGESPREK

11u45: PANELGESPREK

12u30: "Glas der Vriendschap"
met broodjeslunch

12u30: "Glas der Vriendschap"
met broodjeslunch

