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nodigen samen uit op vrijdag 22 oktober 2021

'GRIJS, WIJS EN PUBER'
door professor Jean-Paul VAN BENDEGEM
Pasar, KWB en Davidsfonds bundelen voor de 2de keer de krachten om op vrijdag
22 oktober deze bijzonder interessante spreker in Oostakker aan het woord te brengen.
Korte inhoud van de lezing:
“Wat betekent het om een ‘senior’ te zijn in onze moderne samenleving? Al te vaak wordt
deze vraag door ‘niet-senioren’ beantwoord en al te vaak wordt een passief beeld
gepresenteerd. In deze lezing wordt een ‘contraire’ visie gepresenteerd: de senior als
wijze puber. Wijs door de ervaring, puber door de mentale en lichamelijke veranderingen
en aanpassingen. Maar ook ‘opstandig’, wat leidt tot een actief mensbeeld.”
Jean Paul VAN BENDEGEM (°1953 in Gent) is licentiaat in de
wiskunde en doctor in de wijsbegeerte. Thans is hij emeritus
professor aan de VUB en nog steeds alomtegenwoordig in de
media.
Voorheen was hij buitengewoon hoogleraar aan de VUB voor de
vakken logica en wetenschapsfilosofie en deeltijds gastprofessor
aan de UGent.
Zijn wetenschappelijk onderzoek spitst zich toe op het domein van
de filosofie van de wiskunde, maar ook de problematiek van de
relaties tussen wetenschappen en religieuze opvattingen boeit hem.
Hij is auteur van een 15-tal boeken. Zijn pas verschenen boek
“Wijs, Grijs en Puber” is meteen ook het onderwerp van deze
lezing. Zijn maatschappelijk engagement uit zich zowel door de
talrijke lezingen die hij verzorgt over een brede waaier van
onderwerpen, als door zijn aanwezigheid in de media (radio- en
tv-interviews, columns voor kranten, tijdschriften en websites).
Kortom, een boeiend figuur én een boeiende spreker.
Afspraak op vrijdag 22 oktober 2021 om 20.00 uur in de
grote zaal van het OCO - Pijphoekstraat 30, 9041 Oostakker
De organisatie zal volledig conform de dan geldende Corona-maatregelen verlopen. Ook de
zaalcapaciteit zal hiervan afhangen.
Vooraf inschrijven is dan ook de boodschap.
De volgorde van inschrijving zal, bij nieuwe beperkingen, bepalen wie toegang krijgt.
Vooraf inschrijven vanaf 14/09 via: cedewe.dewaele@skynet.be -of- tel 09 251 00 78 en dit tot de
zaalcapaciteit volzet is
Bijdrage:
- bij voorinschrijving: leden DF, KWB en Pasar: € 8, niet-leden € 10
- (enkel indien er nog plaatsen zouden vrij zijn: op de dag zelf: +2€)
Betaling op rekening van Davidsfonds Oostakker BE71 7374 2412 5469

