
Vrijheid en Onvrijheid? Kies maar 

Kiest 

vrijheid 



Het lososch café is toegankelijk voor 
een ieder die van denken en praten 
houdt. 

U bent van harte uitgenodigd om elke 
laatste dinsdag van de maand uw geest 
te scherpen tijdens inleidingen en 
lezingen lezingen over bekende losofen en 
interessante onderwerpen, waarna het 
mogelijk is zelf vragen te stellen en te 
discussiëren. 

Aansluitend kan worden nagepraat met 
een hapje en een drankje.

Plaats: 
De Koffiepot, Hoofdstraat 81/1

Tijd: 
Inloop     : 19.00 uur - 19.30 uur
Aanvang: 19.30 uur

Entree:  6 euro

Meer informatie vindt u op Meer informatie vindt u op 
www.lososchcafehoogeveen.nl
en kunt u per e-mail aanvragen via: 
lososchcafehoogeveen@gmail.com

Dinsdag 26 januari 2010

De Moderne Mens
m.m.v. drs. Ronald Hünneman, losoof
Vanavond zal Ronald Hünneman het moderne mensbeeld schetsen en laten zien
hoe dit mensbeeld bijdraagt aan vormen van stress en het onvermogen om van 
het leven te genieten.

Dinsdag 23 februari 2010

Kunt u me effe checke dokter?
m.m.v. dr. Tjeerd Tijmstra, medisch socioloog
De medische wetenschap beschikt over vele mogelijkheden om inzicht te krijgen
in de gezondheidstoestand. Ziekterisico’s worden zo in kaart gebracht.
Maar omgaan met kansen en risico’s is ingewikkeld en je wilt voorkomen dat je 
llater spijt krijgt van een niet verricht onderzoek of ingreep.

Dinsdag 30 maart 2010

Moet alles. Wat Kan?
m.m.v. drs. Bert Heikens, chirurg in ruste
De medische macht is sterk veranderd. Vroegere geneesheren konden troosten, 
pijn en angst wegnemen, maar hadden geen technische kennis zoals de heden-
daagse geneesheren hebben. Welke dilemma’s geeft deze hedendaagse 
ttechnische kennis in onze huidige gezondheidszorg?

Dinsdag 27 april 2010

De kwetsbaarheid in het menselijk bestaan
m.m.v. drs. Petra Bolhuis en drs. Theo Meereboer, losofen
In welke mate moet en kan kwetsbaarheid vermeden worden? Hoe kunnen wij 
ons verhouden tot de kwetsbaarheid? Of is zij onlosmakelijk met het leven en 
de menselijke stervelingen verbonden?

Dinsdag 25 mei 2010

Voorbij het dikke-ik
m.m.v. prof. dr. Harry Kunneman, socioloog en losoof
De opmars van het dikke-ik (zelfverrijking e.d.) is al jaren gaande. Dit en de
tegenbeweging van onze tijd zal aan de orde komen. Met name het laatste en 
mogelijkheden voor het versterken ervan in ons eigen leven.


